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Lui Adrian,
alãturi de care a crescut acest dicþionar

Cuvînt înainte la ediþia a doua

Între data cînd am încheiat scoaterea fiºelor pentru prima ediþie a DCR (1980) ºi momentul cînd am încetat introducerea de noi fiºe
pentru ediþia a doua a DCR-ului (sfîrºitul anului 1996 – deºi, sporadic, în faza de corecturã a ediþiei de faþã, am adus ºi unele atestãri
de la începutul anului 1997) au trecut ani buni, în care progresele fãcute de ºtiinþã ºi de tehnicã – cele mai active „motoare“ ale noului
în vocabular – au fost considerabile, iar în anumite domenii, de exemplu cel al informaticii, de-a dreptul uimitoare. În acest rãstimp
s-au petrecut evenimente politico-sociale de primã importanþã, printre care fundamentalã pentru noi este, cu evidenþã, Revoluþia din
Decembrie ‘89, cu consecinþele ei pe toate planurile, dintre care unul semnificativ este de naturã lexicalã . Într-adevãr, deschiderea
graniþelor a cauzat ºi a permis pãtrunderea unei mari cantitãþi de cuvinte corespunzãtoare rapidei evoluþii ºtiinþifice amintite. Un
simplu exemplu edificator: prin anii ‘87-’88, aflîndu-mã în exil în Franþa, unde utilizarea fax-ului era curentã, o persoanã foarte
apropiatã, cu intense preocupãri politice anticomuniste, îmi spunea, cu amãrãciune, cã aceastã capitalã inovaþie nu va putea trece
niciodatã într-o þarã ca a noastrã pentru cã ar echivala cu suprimarea cenzurii, una dintre „pîrghiile“ cele mai puternice de reprimare
folosite în totalitarism... Iar azi, la aproape opt ani de la descãtuºarea energiilor româneºti prin sacrificiul tinerilor eroi din Decembrie
‘89, fax-ul ºi verbul corespunzãtor, a faxa fac parte din existenþa zilnicã a enorm de multor români, care îl folosesc la serviciu sau chiar
acasã!
În perioada beneficã de dupã ‘90 s-a putut pune „sub lupã“ limba de lemn a foºtilor „activiºti“ (ºi nu numai a lor!), s-a dat
posibilitatea definirii corecte a unor termeni pînã atunci maculaþi de ideologia comunisto-totalitaristã (disident, rezistent, partizan
etc.) ºi a ieºirii la luminã a unor cuvinte sau sensuri cunoscute ºi pînã în Decembrie ‘89 dar care, din motive lesne de înþeles, nu-ºi
puteau gãsi locul în nici un dicþionar; sã ne gîndim, de pildã, la nedoriþii ceauºei sau la gama de termeni cu care erau denumiþi
securiºtii, mergînd de la simplul bãieþii, veºtejiþi în curajoasa poezia Totul a Anei Blandiana, pînã la poeticul stînjenei.
În ce constau diferenþele principale între ediþia actualã ºi ediþia din 1982?
– Ediþia de faþã s-a îmbogãþit cu o serie de cuvinte r ecente – nãscute în interiorul limbii române sau împrumutate, de obicei din
limbile de mare circulaþie, în special din francezã ºi din englezã, cu observaþia cã engleza a avut în ultimii ani un impact net superior
asupra românei în comparaþie cu perioada cuprinsã între 1960–1980. Au fost înregistraþi astfel termeni reprezentativi pentru epoca
traversatã de curînd ce exprimã realitãþi, unele de neimaginat în epoca precedentã, de exemplu ecu, e-mail, fax, internet, cd(-rom),
telecomandã, telefax, (telefon) celular, TVA, Sida, zapá etc. etc. În total s-au adãugat, dacã socotelile noastre nu ne înºealã, un
numãr de 1885 de cuvinte noi, deci mai bine de jumãtate în raport cu prima ediþie a DCR-ului; acesta avea 3743 de cuvinte, faþã de
cele 5628 de cuvinte (ºi expresii) conþinute în ediþia actualã. Cifra aceasta se mãreºte sensibil dacã se þine seama de sensurile noi,
corespunzãtoare ºi ele unor noutãþi ale epocii, ale cuvintelor deja existente în DCR sau în alte dicþionare curente ale limbii noastre, de
exemplu baghetã “tip de pîine”, gorilã “bodyguard” (de menþionat cã, la rîndul lui, acest termen era absolut necunoscut marelui public,
dar astãzi a devenit atît de obiºnuit încît poate ajuta la „definirea“ unui sinonim...), pilulã “contraceptiv”, plajã “distanþã, diferenþã”,
þestoasã “duba poliþiei”, candidat nefericit/nenorocos “care a pierdut în alegeri”, susþinãtor “întãritor” etc. etc. pentru a nu mai aminti
cuvinte care, precum virus, au cîte 3–4 semnificaþii noi.
– DCR2 conþine un sporit numãr de sintagme recent introduse în circuitul românei ca, de exemplu, apã platã, carte de credit,
celulã de crizã, coktail Molotov, cod genetic, copil al strãzii, economie de piaþã, fir de siguranþã (la bancnote), guler alb, lup tînãr,
luminã verde, placã turnantã, planning familial, semestru alb, vîrf de lance etc. etc.
– Ediþia actualã s-a îmbogãþit cu o serie de noi atest ãr i. Acestea sînt de trei feluri:
a) la cuvintele cu 2–3 atestãri în DCR s-au adãugat noi exemple din anii 1980–1996, care sînt în mãsurã sã dovedeascã
vitalit atea cuvîntului respectiv, chiar deplina sa implan tare în românã. În DCR2 multe cuvinte ºi-au probat existenþa de-a lungul a
trei deceni i (aerofotografie: ‘65, ‘76, ‘84, establishment: ‘74, ‘82, ‘95, giacã: ‘78, ‘81, ‘93) sau chiar a patr u decenii (monografist:
‘67, ‘79, ‘85, ‘93, om sandwich: ‘61, ‘78, ‘84, ‘96, vinotecã: ‘62, ‘78, ‘80, ‘93). De altfel, ar trebui ca în orice dicþionar istoric al limbii sã
existe minimum o atestare a cuvintelor pentru un deceniu; numai astfel se pot „evalua“ cîºt igur ile dar ºi, ceea ce este mai greu, de
urmãrit pierder ile unor termeni, deci cuvintele cãzute în desuetudine din varii motive...
– În DCR2 s-a acordat o atenþie specialã predatãr ilor, ceea ce a condus la o serie de datãri anterioare faþã de cele din DCR, de la
2 ani (star-sistem, tupal), 3 ani (minighid), 4 ani (pizza), 6 ani (panty), pînã la 7 ani (problematizá, scienticã, telescaun).
– La unii termeni s-a detectat – pînã la proba contrarie! – „pater nitatea“ : Andrei Cornea pentru directocrat, Tatiana
Slama-Cazacu pentru bogata „familie“ trogloditic, trogloditism, trogloditizare, troglodiþie, Eugen Simion pentru calendaritate,
restauratorul Cipriani din Veneþia pentru carpaccio.
– S-au stabilit mai precis unele etimologii ºi s-au adus unele explicaþii de naturã enciclopedicã pentru mai buna înþelegere a
unor cuvinte, de exemplu la adidas, futurolog, internet, laser, ninja, pubelã.
– Pentru aceastã nouã ediþie s-a amplificat bibliografia cu lucrãri de specialitate, române ºi strãine – fãrã a avea nici pe departe
pretenþia de a fi cunoscut, din motive deseori obiective, mãcar majoritatea lor. De asemenea s-a mãrit lista surselor, în special
pentru cã dupã Decembrie ‘89 numãrul ziarelor ºi al revistelor – multe efemere – a crescut considerabil.
– S-au adus retuºãri la unele definiþii din DCR ºi s-au fãcut precizãri referitoare la domeniul cãruia îi aparþin termenii.
Numeroasele recenzii – în general binevoitoare – ne-au ajutat prin observaþiile lor, nu de puþine ori pertinente, în alcãtuirea acestei
noi ediþii, aºa cã mulþumim tuturor acelora care s-au aplecat asupra DCR-ului ºi au scris despre el: L. Bercea, Rodica Bogza, Gh.
Bulgãr, Virginia Burdujea, Matilda Caragiu Marioþeanu, B. Cazacu, R. Ciobanu, Al. Ciolan, N. Felecan, Al. Graur, Th. Hristea, Alf
Lombard, C. Lupu, N. Mocanu, Gh. Moga, I. Nicolescu, G. Pruteanu, Luiza Seche, Stela Toma, Ana-Maria Tupan; sperãm cã nu am
uitat pe nimeni, iar dacã aºa ceva s-a întîmplat, este din regretabila necunoaºtere a recenziei respective ºi, în nici un caz, din
reavoinþã. Un loc aparte l-a avut prezentarea DCR-ului în februarie 1985, în cadrul a douã spumoase emisiuni la postul de radio
Europa Liberã de cãtre binecunoscutul ziarist N.C. Munteanu.
Dupã 1989 s-au scris multe articole privitoare la cuvintele noi ºi în mod special mi-au fost utile cele semnate de Mioara Avram,
Valeria Guþu Romalo, Th. Hristea, Irina Preda, G. Pruteanu, Tatiana Slama-Cazacu, Adriana Stoichiþoiu, Sanda ªora, Manina Vulpe,
Laura Vasiliu, Rodica Zafiu, M. Zamfir, iar D. Uriþescu, o carte, cãrora le mulþumim pe aceastã cale.
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De asemenea le sîntem recunoscãtori – în afara celor menþionaþi în prefaþa la ediþia I (3.3.) – colegilor ºi prietenilor noºtri din þarã ºi
din Franþa care ne-au fost aproape în diverse momente ale elaborãrii ediþiei de faþã: Sanda Anghelescu, A. Bantaº , Luminiþa
Brãileanu, D. Caragiu Gheorghiþã, A. de Charnacé, Maria Luisa Chevalier, Antonia Constantinescu, Marie France Delport, Paula
Diaconescu, Valeria Guþu Romalo, Doina Hanu, Claire Herly, O. Hoancã, Viki Hagiopol, Lubica Jolly, Mihaela Macovei-Trandafir, ª.
Mihãileanu. N. Mocanu, Liana ºi Vlad Murgu, Gabriela Panã Dindelegan, Mihaela ºi Mirel Rodina, Sanda Reinheimer-Rîpeanu,
Andreea Roman, Solange Seailles, Smaranda ºi Ioana Vultur.
În mod special gratitudinea noastrã se îndreaptã spre cei care ne-au asistat continuu, cu devotament, în munca de redactare a
acestei ediþii:
– Coman Lupu, care a adãpostit – între 1986, anul exilului meu, ºi începutul anului 1990, cînd am putut reveni în þarã – totalitatea
fiºelor strînse de mine între 1980–1986 ºi care, în plus, mi-a fãcut marea ºi plãcuta surprizã de a mi le preda mult îmbogãþite cu
materialul lexical adunat de el în tot rãstimpul absenþei mele din þarã deºi, atunci, nu se strãvedea posibilitatea reluãrii lucrului la o
nouã ediþie...
– Valentina Gobjilã-Hristea, Theodor Hristea ºi Anca Gherman, care mi-au pus la dispoziþie, cu amabilitate prieteneascã, cãrþi ºi
fotocopii dupã articole greu accesibile mie, de departe.
– Alexandru Ciolan, cãruia îi datorez, pe lîngã atenta ºi competenta trecere pe computer a întregului DCR, o serie de rectificãri ºi
de precizãri, în special la unele definiþii, la accentuarea unor cuvinte etc.
Fidelitatea celor menþionaþi aici ca ºi în ediþia I mi-a fost deosebit de preþioasã în special în epoca de beznã a „anilor luminã“ ºi în
perioada exilului. În timp ce persoanele amintite mai sus nu ºi-au dezminþit profunda prietenie ºi solidaritate faþã de autoarea
DCR-ului, acest dicþionar era utilizat în þarã dar citat ca ºi cum ar fi fost o operã „anonimã“, numele fiindu-mi ostracizat...
Dicþionarul de faþã ºi-a propus sã reflecte, pe cît a fost posibil, noua dinamicã lexicalã dintre 1960–1996. Mãsura în care a reuºit
rãmîne sã o decidã generaþiile viitoare de vorbitori ai limbii române, pe care nimeni ºi nimic nu o poate þine sub un clopot de sticlã.
„Elasticitatea“ limbii noastre – cum sugestiv se exprima Alf Lombard în recenzia sa la DCR – i-a permis acesteia sã adauge un mare
numãr de termeni noi într-un rãstimp scurt, dar este sigur cã nu toþi vor avea o egalã „speranþã de viaþã“. Cei cu un mare aport
informaþional ºi expresiv se vor impune în vocabularul viitor, alþii vor dãinui numai o perioadã, iar cuvintele „aventuriere“ (dupã
expresia lui Ferdinand Brunot) vor fi eliminate relativ rapid din þesãtura lexicului românesc. Dar chiar ºi aceste ultime douã categorii
de cuvinte nu pot lãsa indiferent pe viitorul lexicolog interesat de starea generalã – lingvisticã ºi sociologicã – a vocabularului limbii
române. Sã ne gîndim numai ce valoare au acele „hapax legomenon“ din româna veche sau termenii rarisimi din sec. al XIX-lea, care
au cunoscut o nouã viaþã în epoca noastrã...
Pentru moment observãm însã, împreunã cu academicianul francez Bertrand Poirot-Delpech, fin comentator al meandrelor
lexicale, cã limbajul presei – sursa de bazã a DCR-ului – are o covîrºitoare influenþã asupra lexicului curent: „C’est étonnant comme
l’argot du journalisme a envahi le vocabulaire commun, signe de son emprise sur le public!“ (Le Monde, 13 III 1996, p. 16).
Înainte de a încheia, un îndemn cãtre cei care vor avea în mîini acest dicþionar: astãzi, cînd dezvoltarea lexicalã este atît de
impetuoasã, îi invitãm pe concetãþenii noºtri sã colaboreze cu noi, trimiþînd pe adresa Editurii fiºe cu cuvintele noi întîlnite în paginile
presei, cu rugãmintea de a se conforma sistemului utilizat în DCR. Este o inovaþie care, sperãm, va incita pe cititori ºi (ne) va ajuta la o
cunoaºtere mai adîncã a vocabularului actual – ºi viitor! – al limbii noastre; aceastã colaborare se poate constitui într-o probã a
dragostei ºi a grijii noastre, a tuturor, pentru limba românã, primordial factor al culturii.
Paris, 21 aprilie 1997

PREFAÞÃ

0. În cele de mai jos ne propunem sã înfãþiºãm concepþia care a stat la baza elaborãrii acestui Dicþionar de cuvinte recente al limbii
române (DCR), precum ºi structura articolelor cuprinse în el.
1.1. Pornim de la principiul cã, pentru a rãspunde extraordinarei înnoiri lexicale de astãzi, este necesar sã se consacre un dicþionar
special cuvintelor apãrute ºi/sau (mai frecvent) folosite în ultima perioadã în limba românã; acestea, în marea lor majoritate,
reprezintã realitãþile ºi ideile epocii noastre, etapã istoricã marcatã de o largã difuzare a noilor cuceriri ale ºtiinþei ºi tehnicii, de
amplificarea raporturilor internaþionale ºi, deci, de extinderea contactelor dintre diversele limbi. Pe plan lingvistic, toate acestea se
traduc, pe de o parte, prin creºterea forþei interne de creaþie a limbii române ºi, pe de altã parte, printr-o serie de împrumuturi.
Considerãm cã este necesar ca aceastã dinamicã a vocabularului sã fie urmãritã sistematic ºi înregistratã în lucrãri de specialitate.
Desigur cã memoria prezentului reþine cu mai mare exactitate decît ar putea sã determine o cercetare ulterioarã împrejurãrile în care
s-au format în limbã anumite cuvinte ºi expresii, sensurile caracteristice cu care acestea sînt folosite, influenþele ce au impus
împrumuturi lexicale din alte limbi etc.
1.2. Ce se înþelege prin cuvînt recent? Vom porni de la sensul cel mai general, care are în vedere trei accepþii:
a. formaþiile noi din elemente preexistente în limbã;
b. împrumuturile din alte limbi;
c. sensurile adãugate recent la cuvintele mai vechi ale limbii.
Am înglobat toate aceste semnificaþii ale cuvîntului recent, întrucît am considerat cã DCR va trebui sã devinã un instr ument
practic de informare curentã pentru un public foarte larg, în care acesta sã gãseascã explicate cît mai exact, ºi în acelaºi timp mai
accesibil, cuvintele (ºi unele sintagme) noi apãrute masiv în ultima vreme în limba românã.
În plus, aºa cum vom avea prilejul sã subliniem ºi mai departe, acest dicþionar va putea îndeplini un rol ºtiinþific-documentar,
urmînd sã fie utilizat ca un instrument de lucru de cãtre specialiºti, ca izvor de material lexical pentru dicþionarele cu alt specific ale
limbii române (generale, explicative, normative etc.), ca ºi pentru o serie de lucrãri din domeniul lexicologiei.
În mod deliberat am evitat termenul neologism, mai frecvent utilizat, ºi aceasta pentru cã, de obicei, la noi, neologismul are – fie
în dicþionare, fie în alte lucrãri de lingvisticã – un sens temporal vag, înþelegîndu-se prin neologisme cuvintele împrumutate sau
create în limba noastrã începînd cu sfîrºitul secolului al XVIII-lea, aºa încît se ajunge ca cele mai vechi neologisme sã aibã o „vîrstã“
de aproximativ 200 de ani, ceea ce, evident, este destul de mult. Concepþia potrivit cãreia se înregistreazã neologisme începînd cu
secolul al XVIII-lea stã – pe bunã dreptate, fiind vorba de un dicþionar general de neologisme – de exemplu, la baza Dicþionarului de
neologisme (DN) elaborat de Florin Marcu ºi Constant Maneca (ediþia a III-a, 1978; v. Prefaþa, p. 7).
1.3. În cazul nostru, perioada de timp la care ne vom referi este relativ redusã ºi foarte apropiatã de momentul actual, pornind de la
un material lexical recoltat în ultimii 20 de ani. Desigur cã acest interval de timp este arbitrar ales, dar trebuie adãugat cã lingviºtii sunt
de acord asupra faptului cã lexicul se transformã în chip sensibil în aproximativ 10 ani1.
Înregistrate fiind într-un timp limitat, cuvintele din DCR vor fi datate, acesta devenind primul dicþionar datat al limbii române
contemporane.
1.4. O primã caracteristicã a unei astfel de lucrãri constã, aºadar, în unitatea de timp. Aici însã trebuie fãcutã o precizare: în privinþa
datãrii, este posibil ca termenul respectiv sã fi aparþinut ºi limbii de dinainte de 1960, dar sã nu fi fost înregistrat de alte dicþionare,
chiar de cele recente, de exemplu DEX sau DN3, cu care am comparat cuvintele cuprinse în dicþionarul nostru. Evident cã noi
explorãri pot corecta datele noastre, atît în intervalul celor 20 de ani, cît ºi în afara acestora, mai precis, se pot întîlni în anii precedînd
ultimele douã decenii termeni înregistraþi de noi ca aparþinînd perioadei de dupã 1960.
1.5. În plus, caracterul unitar al lucrãrii se datoreºte cor pusului sãu constituit din limba prezentã în presã. Pentru excerptarea
materialului lexical ne-am adresat presei pentru cã ea este printre primele canale care, prin intermediul cuvîntului scris, aduce la
cunoºtinþa maselor noutãþile din diverse domenii, surprinde „pe viu“ schimbãrile în limbã; presa mînuieºte un limbaj extrem de
receptiv (deci deschis inovaþiilor) menit sã reflecte realitatea lingvisticã actualã; în plus, aceasta are calitatea de a influenþa în gradul
cel mai înalt limba vie de astãzi2.
Trebuie menþionat imediat cã, în afarã de materialul oferit de presã, din dorinþa de a cuprinde cît mai mult din limba vie a epocii
noastre, am consemnat ºi unele cuvinte aparþinînd limbii vorbite, unele din limba auzitã la emisiunile de radio sau de televiziune – deci din presa vorbitã –, altele din limbajul familiar, din cel argotic etc.
1.6. Ce dimensiuni are DCR, cît de cuprinzãtor este? Considerãm cã în acest dicþionar trebuie introduse ºi explicate cuvintele
necesare pentru înþelegerea lexicului limbii curente, cu noutãþile sale cele mai recente3. Afirmând acestea, sîntem conºtienþi de
caracterul totdeauna „deschis“ al unui dicþionar ºi de faptul cã nici o operã lexicograficã nu poate fi „completã“, cã numãrul
cuvintel or tit lu din acest dicþionar nu corespunde cu numãrul cuvintelor rãspîndite recent în limba actualã.
Trebuie precizat cã în DCR se înregistreazã atît cuvintele care au, de pe acum, ºansa sã se impunã în limbã (sau care în perioada
respectivã s-au instalat definitiv, circulînd curent în vocabular), cît ºi acelea care nu au cãpãtat o consacrare, dar care circulã în limba
scrisã sau în cea vorbitã ºi pun probleme pentru buna înþelegere a semnificaþiei lor. Am acordat atenþie acestor cuvinte încã fãrã un
statut stabil în limbã, pentru cã nu considerãm exclus ca în istoria unui termen, dupã înregistrarea prezenþei sale efemere, uneori de
1 J. Rey-Debove, Étude linguistique et sémiotique des dictionnaires français contemporains, La Haye, Mouton, 1971, p. 41.
2 Al. Graur, Tendinþele actuale ale limbii române, Bucureºti, Ed. ªtiinþificã, 1968, p. 285; I. Iordan în „Limba românã“, nr. 3, 1968, p. 202.
3 Aceastã atitudine apare într-un dicþionar relativ recent al limbii franceze, Dictionnaire du français vivant, de M. Davan, M. Cohen, M. Lallemand, Paris, Bruxelles, Montreal, 1972.

•9•
„hapax“, sã urmeze o perioadã de non-utilizare, iar dupã o serie de ani, cuvîntul respectiv sã se încetãþeneascã în limbã4. Din acest
punct de vedere se poate afirma cã lucrarea de faþã are mai puþin specificul unui dicþionar lucrat dupã o tehnicã lexicograficã
instituþionalizatã ºi este mai curînd ceea ce în lingvistica germanã se numeºte un Wortregister.
Evident cã în dicþionarele normative ºi explicative ale limbii va trebui sã se manifeste multã exigenþã faþã de cuvintele recent
introduse5, sã se vegheze cu grijã asupra destinului limbii, separîndu-se cuvintele noi necesare de împrumuturile ºi inovaþiile de
lux, superflue, de xenisme.
1.7. Lucrarea prezentatã astãzi publicului larg are particularitãþile unui dicþionar descriptiv. Desigur, de la caz la caz, se va
consemna specificul cuvintelor respective (medical, tehnic, familiar, argotic etc.). Caracterul uzual al dicþionarului este exprimat prin
indicarea pronunþãrii ºi a accentuãrii termenilor de origine strãinã, a scrierii cuvintelor ºi prin definirea acestora6.
1.8. DCR va funcþiona ca sursã lexicograficã, va fi un rezer vor din care celelalte dicþionare ale limbii cu un profil diferit îºi pot
extrage materialul care le intereseazã, deci trebuie subliniatã valoarea sa pragmaticã, pentru aducerea la zi a dicþionarelor
generale ale limbii noastre7. El va reprezenta, în acelaºi timp, o oglindã a realitãþii lingvistice din perioada ultimelor douã decenii – ºi,
din acest punct de vedere, va fi nu numai un instrument de lucru, ci, sperãm, ºi unul de culturã – ºi va reflecta concret rata de creºtere
a tezaurului lexical al limbii române.
1.9. Nu trebuie neglijat nici aspectul ºtiinþif ic al problemei pentru o viitoare istor ie a vo ca bular ului românesc : reflex al
evoluþiei ºtiinþifice, tehnice, culturale etc., acest dicþionar va deveni un izvor de studii lingvistice privind diferite faþete ale noii structuri
lexicale, în primul rînd, dar ºi morfologice, sintactice etc.
1.10. În concluzie, iatã elementele distincte ale dicþionarului nostru:
— este primul dicþionar datat al cuvintelor noi din limba românã;
— este primul dicþionar care reflectã vitalitatea ºi dinamica vocabularului limbii române dintr-o perioadã bine determinatã,
într-unul din stilurile cu cea mai largã circulaþie – stilul presei. Alcãtuit dupã principiile expuse mai sus, DCR dovedeºte puterea
creatoare a limbii române în epoca istoricã circumscrisã (ultimele douã decenii);
— DCR pune în evidenþã accentuarea caracter ului inter naþional al dezvoltãrii vocabularului actual al limbii române ºi
aceasta nu numai prin împrumuturi lexicale din limbile de largã circulaþie, ci ºi prin formarea, pe teren propriu, dar cu procedee ºi
elemente folosite ºi de alte limbi – ne referim aici, în primul rînd, la elementele formative de origine greacã ºi latinã8 – a unui numãr
considerabil de cuvinte.
1.11. Un astfel de dicþionar care cuprinde ºi surprinde o parte a vocabularului nostru în mers, pentru a nu rãmâne izolat, va trebui
sã se continue. O soluþie economicã ºi, deci, practicã, este completarea anualã printr-un supliment publicat ca o fasciculã aparte ce
va conþine atît cuvinte noi, înregistrate pentru întîia oarã în acel an, cît ºi rectificãrile aduse unor elemente privitoare la datãrile
propuse în anul sau în anii precedenþi, la etimologie etc. Aceste elemente pot constitui începutul unei Arhive lexicale a limbii române
actuale9, rod al colaborãrii tuturor factorilor interesaþi.
2.1. Str uctura ar ticolelor. În DCR existã douã tipuri de articole pentru cuvintele-titlu:
A. Ar ticolele pr opr iu-zise sînt alcãtuite din:
1. cuvîntul-titlu;
2. indicaþii gramaticale;
3. marca de utilizare care precizeazã domeniul de activitate (biol., chim. etc.) ºi/sau caracterul cuvîntului (franþuzism, argotic, rar
etc.);
4. definiþie;
5. exemplificare prin c i t a t e din presã ºi, foarte rar, în cazul cuvintelor argotice, familiare etc., prin exemple simple care ne aparþin,
ºi prin tr imiter i care sînt de douã feluri: la alte cuvinte cuprinse în DCR ºi/sau la sursele indicate din presã;
6. trimiterea la alt/alte surse din presã ºi/sau la alt/alte cuvînt(-inte) din DCR;
7. indicarea pronunþãrii;
8. indicarea unor variante;
9. etimologia;
10. indicarea unor lucrãri româneºti de lingvisticã în care a fost discutat cuvîntul;
11. în cazul împrumuturilor, indicarea unor dicþionare strãine în care este înregistrat (ºi, de obicei, datat) cuvîntul;
12. indicarea dicþionarelor curente româneºti de specialitate (LTR, DM, DC etc., menþionate mai ales pentru cei interesaþi sã
capete informaþii suplimentare de specialitate) ºi generale ale limbii române (DEX, DN3) în care este înregistrat cuvîntul.
Dintre aceste 12 puncte, în mod obligator iu un articol propriu-zis trebuie sã conþinã punctele 1, 2, 5. Absenþa celorlalte puncte
este lesne de înþeles.
B. Ar ticolele-tr imitere, variante ale articolelor propriu-zise, sunt alcãtuite din:
4 Pentru atenþia acordatã soartei cuvintelor, implantãrii lor în limbã, v. G. Matoré, în „Le français moderne“, nr. 2, 1952, p. 88-92, A.J. Greimas, în „Cahiers de Lexicologie“, I, p. 60
º.u.
5 Theodor Hristea, în „Limba românã“, nr. 3, 1972, p. 185 º.u.
6 Pentru aceastã problemã, v. J. et Cl. Dubois, Introduction à la lexicographie, Paris, Larousse, 1971.
7 Un exemplu: P. Gilbert, Dictionnaire des mots nouveaux (1971) a fost utilizat de B. Quemada în volumele recente din Matériaux pour l'histoire du vocabulaire français, Paris.
8 Vezi Al. Graur, La romanité du roumain , Bucureºti, 1965, p. 65; Fl. Dimitrescu, Quelques observations sur le rôle des affixes grecs dans la formation des nouveaux termes du
roumain littéraire, în „Beiträge zur Romanischen Philologie“, Berlin, 1971, Heft 2, p. 370-381.
9 Aºa cum, de pildã, în Franþa, sub îndrumarea lui B. Quemada, s-au înfiinþat, în 1964, „Archives du français contemporain“ (v. „Langue française“, nr. 2, 1969, p. 56 º.u.). De
menþionat cã în banca de date fono-morfo-semantice a limbii române (BANDASEM) inventarierea are în vedere întregul lexic al limbii române cuprins în diverse opere
lexicografice (vezi Ion Dãnãilã ºi Radu Michãescu în LR 5/1980, în special 4.4. ºi 4.5., p. 473).
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1. cuvîntul-titlu;
2. indicaþii gramaticale;
3. data primei atestãri;
4. marca de utilizare (v. articolele propriu-zise);
5. definiþie;
6. trimiterea la un alt (alte) cuvînt (-inte) din DCR;
7. trimiterea la alte surse din presã;
8. indicarea pronunþãrii;
9. indicarea unor variante;
10. etimologia;
11. indicarea unor lucrãri româneºti de lingvisticã în care a fost discutat cuvîntul;
12. (în cazul împrumuturilor) indicarea unor dicþionare strãine în care este înregistrat (ºi, de obicei, datat), cuvîntul;
13. indicarea dicþionarelor curente româneºti de specialitate (LTR, DM, DC etc.) ºi generale ale limbii române (DEX, DN3) în care
este înregistrat cuvîntul.
Dintre aceste 13 puncte, în mod obligator iu un articol-trimitere trebuie sã fie alcãtuit din punctele 1, 2, 3, 5, 6.
2.2. Una dintre problemele cele mai dificile ale alcãtuirii unui dicþionar – ºi DCR-ul nu a putut constitui o excepþie! – este aceea a
stabilirii „nomenclat ur ii“ sale, a ansamblului de cuvint e-tit lu care nu poate fi decît rezultatul unei selecþii.
2.2.1. În cazul dicþionarului de faþã, care este o primã încercare de a determina, mãcar ºi foarte aproximativ, vocabularul recent al
limbii române din ultimele douã decenii, un criteriu al detaºãrii dintr-un fiºier foarte bogat a cuvintelor pentru DCR a fost acela al
eliminãrii cuvintelor care au circulat ºi înainte de 1960. Pentru aceasta un ajutor preþios ne-a adus DN, apãrut în 1961; cuvintele din
fiºierul nostru prezente în DN, deci cu o atestare anterioarã epocii pe care ne-am propus s-o urmãrim, au fost înlãturate. De
asemenea au fost eliminate din DCR cuvintele cuprinse în DLR cu atestãri anterioare anului 1960. Aici trebuie fãcute însã douã
precizãri:
a. în dorinþa ca acest dicþionar sã devinã o sursã pentru dicþionarul tezaur al limbii române ºi pentru alte dicþionare am considerat
util – în mãsura în care am dispus de citate pentru ele – sã înregistrãm ºi cuvinte despre care avem certitudinea cã au circulat în
perioada premergãtoare anilor ‘60, dar care – deºi uneori au fost semnalate în reviste sau în dicþionare de specialitate înainte de
aceastã datã – nu au fost înregistrate nici în DN, nici în alte dicþionare curente ale limbii române.
b. au fost reþinute unele cuvinte care apar în DN dacã în contextele din ultimele douã decenii prezintã sensuri noi – de exemplu
impact, realiza etc.
2.2.2. Al doilea criteriu al selecþionãrii termenilor pentru DCR a fost acela al rãspîndir ii cuvintelor în limba românã; pentru
aceasta am admis în DCR cuvintele pentru care au existat în fiºierul nostru minimum douã citate, socotind cã, dacã din presa
excerptatã de o singurã persoanã s-au extras douã contexte cuprinzînd un anumit cuvînt, acesta poate fi, de fapt, un semn cã
termenul respectiv este mai bine reprezentat, fie în presã, fie chiar în aspectul vorbit al limbii.
2.2.3. În unele cazuri am inserat totuºi în DCR cuvinte ilustrate printr-un singur citat. Este vorba de situaþii foarte diferite:
— cuvinte care apar înregistrate în DEX sau în DN3, deci care au o anumitã poziþie în limbã, dar care în dicþionarele menþionate nu
sunt însoþite de exemplificãri (de exemplu: cibernetiza, decontracturare);
— cuvinte uzuale care reprezintã realitãþi ale vieþii de toate zilele ºi care, întîmplãtor, nu au fost înregistrate de noi în contexte mai
numeroase: ciorap-pantalon, externare. În situaþia aceasta se aflã ºi unele cuvinte recente alcãtuite din abrevieri (BTT, INCREST);
— cuvinte care denumesc tipuri de activitãþi sau de profesiuni noi (arhitect-decorator, cineast-reporter, dactilografã-secretarã);
— cuvinte care denumesc noi cuceriri ale ºtiinþei ºi tehnicii (crenoterapie, criobiologie);
— cuvinte care reprezintã unele denumiri comerciale noi (cazeocaroten);
— cuvinte care apar în contexte ilustrînd unele cuvinte-titlu din DCR (de exemplu discofil v. hobbyst, filamentar v. cardat).
2.2.4. În general, în categoriile de mai sus credem cã sunt cuprinºi – cu toate rezervele impuse de astfel de „pronosticuri“ – termeni care vor rezista timpului. Altele însã sunt cuvinte cu o existenþã efemerã sau care denumesc realitãþi de pe alte
meridiane, dar cuvintele respective apãrînd (des, unele dintre ele) în presã, socotim cã trebuie explicate ºi ilustrate în DCR pentru a
ajuta la înþelegerea lor de un public cititor cît mai larg. Am procedat în acest fel întrucît am pornit de la principiul cã acest dicþionar are
menirea sã consemneze, uneori, numai trecerea prin limba românã a unor împrumuturi sau a unor creaþii pe teren românesc (v. ºi
1.6.).
2.3.1. În DCR definiþi a cuvintelor s-a dat cît mai simplu, prin sinonime cunoscute sau prin explicaþii menite sã lãmureascã
sensul/sensurile pentru masele largi de cititori. Uneori, cînd sensul reiese cu claritate din citat, acesta suplineºte în mod practic orice
definiþie (v. conductorinã, gazohol).
2.3.2. Sensurile diferite ale aceluiaºi cuvînt sînt numerotate. Nu trebuie totuºi sã ne surprindã împrejurarea cã numãrul sensurilor
este relativ redus ºi cã cei mai numeroºi termeni sunt monosemantici în DCR; aceasta se explicã prin timpul prea scurt care a trecut
de cînd sînt folosiþi în limbã, timp în care, cu rare excepþii, nu ºi-au putut încã dezvolta semnificaþiile virtuale.
2.4.1. În DCR am pornit de la principiul verificat de practica lexicograficã dupã care tãria unui dicþionar constã nu atît în definiþii,
care pot fi de diverse tipuri, se pot modifica, se pot rafina, cît în citate, într-o bogatã ilustrare10. Într-adevãr, realitatea limbii epocii se
pãstreazã prin contextul/contextele cuvîntului-titlu. De aceea am cãutat ca în articolele propriu-zise sã ilustrãm sensurile cu exemple
extrase din presã. Pentru a se distinge creaþiile efemere de cele cãrora li se poate prevedea o viaþã mai lungã, este clar cã numãrul
citatelor poate avea un mare rol.
10 „Il n'y a pas de véritable dictionnaire sans exemples“ (Le Petit Robert, Paris, 1978, p. XV). Sã nu uitãm cã pentru Voltaire „un dicþionar fãrã exemple este un schelet“.
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2.4.2. Citatele sînt înregistrate cu un dublu scop: în primul rînd, de a exemplifica semnificaþiile cuvintelor recente ºi de a oferi
exemple ilustrînd diferitele combinaþii sintactice în care poate fi utilizat termenul respectiv ºi, în al doilea rînd, de a prezenta o imagine
a limbii actuale pentru cã la un moment dat se pot considera toate citatele ca aparþinînd unui unic „text“, avînd ca „autor“ o
colectivitate, interesant sub raport sintactic, morfologic etc.
2.4.3. În mod intenþionat, pentru a putea cuprinde în DCR un numãr mai mare de cuvinte ºi pentru a ne pãstra în limitele impuse,
fiecare cuvînt este ilustrat prin maximum trei citate extrase pe cît posibil din perioade de timp diferite. Ca regulã generalã, primul citat
reprezintã prima atestare, al doilea este mai recent, urmînd ca al treilea sã aparþinã ultimilor ani. Aceasta pentru ca reþeaua citatelor
sã poatã întãri ideea circulaþiei î n timp a cuvîntului, deci, în fond, implantar ea sa în limbã. Evident, aceasta este situaþia idealã,
dar uneori ne-am oprit la o singurã atestare pentru unele cuvinte (v. 2.2.3.). Am cãutat ca, în general, citatele sã fie scurte; lungimea
unora se justificã prin împrejurarea cã în ele apar cuvinte pentru care, într-un alt loc în DCR, se face numai o trimitere (v. de exemplu
chip, containerizare etc.).
2.4.4. Nu am considerat cã avem de-a face cu douã ocurenþe în cazul cînd un termen apare, în acelaºi context – uneori la forme
gramaticale diferite – de douã ori, de exemplu: ludotecã, magnetodiaflux.
2.4.5. Citatele, date între ghilimele, sunt urmate de indicarea exactã a sursei. În situaþii excepþionale s-a indicat f.d. (fãrã datã),
eventual f.p. (fãrã paginã), f.z. (fãrã zi). Tot în cazuri foarte rare, pentru cuvintele neîntîlnite în sursele curente, dar cunoscute din
vorbirea zilnicã, am alcãtuit exemple simple (v. 2.1.).
Pentru a nu încãrca în mod inutil dicþionarul, am selectat din citatele avute la dispoziþie numai strictul necesar bunei înþelegeri a
sensului, notîndu-se prin semnele de suspensie [...] omisiunile din text. În acelaºi scop, la numele proprii am lãsat numai iniþialele; nu
am recurs la prescurtãri însã în cazul unor nume de personalitãþi ale vieþii politice, ºtiinþifice, artistice; de asemenea, dacã trimiterile
se fac la aceeaºi sursã, nu am repetat siglele acesteia, ci exclusiv ziua, anul ºi pagina (v. cinecenaclu). Menþionãm cã în citatele
folosite nu am intervenit în scrierea cuvintelor; atitudinea noastrã faþã de scrierea corectã a cuvintelor se manifestã în forma
cuvintelor-titlu.
2.5.1. Înregistrate fiind într-un rãstimp limitat, cuvintele cuprinse în DCR sînt datate. Datarea este indicatã în trei feluri:
a. prin data existentã la prima atestare a cuvîntului-titlu din articolele propriu-zise;
b. prin anul notat între paranteze la una dintre trimiteri în cazul acelor cuvinte-titlu în care citatul/citatele nu reprezintã prima
atestare (v. de exemplu, microanchetã, LP etc.) ºi
c. prin anul notat dupã cuvîntul-titlu al articolului-trimitere.
2.5.2. Trebuie însã imediat subliniat cã data primã menþionatã la fiecare cuvînt nu trebuie absolutizatã: este vorba exclusiv de o
primã atest are cunoscutã, supusã – desigur – relativitãþii generate de carenþele cunoºtinþelor noastre ºi de inexistenþa unor
preocupãri anterioare consecvente de datare a cuvintelor româneºti. Evident, considerãm aceste datãri exclusiv ca un început de
drum.
2.5.3. Un caz special îl constituie o serie de cuvinte care existã ºi în alte limbi (de exemplu în francezã, englezã), dar care în
românã sunt atestate înaintea acestora. De exemplu:
modernitate rom. 1967 fr. 1968
fototelegrafic rom. 1964 fr. 1968
fotocoagulare rom. 1963 engl. 1967
În toate cazurile similare nu am mai considerat cã este vorba de împrumuturi, ci – pînã la proba contrarã – de „formaþii“ paralele,
ivite independent, prin derivare sau prin compunere.
2.6. Cuvintele de origine strãinã care prezintã o pronunþare diferitã de cea corespunzãtoare aspectului scris al cuvîntului au fost
însoþite de indicarea pronunþãrii, notatã între paranteze drepte, în partea finalã a articolului. Din dorinþa de a da posibilitatea tuturor
celor care folosesc acest dicþionar sã înþeleagã, fãrã dificultãþi, pronunþarea cuvintelor strãine, am adoptat o notare simplificatã, cu
grafeme cunoscute în general de orice vorbitor al limbii române.
2.7.1. Deºi nu este un dicþionar cu specific etimologic, am considerat cã, în mãsura posibilului, indicarea etimologiei în DCR se
impune. Am precizat „în mãsura posibilului“, pentru cã, în special în cazul împrumuturilor, dar uneori ºi în acela al cuvintelor create pe
teren românesc, în rezolvarea etimologiei am întîmpinat multe ºi mari dificultãþi. Un exemplu: planetoid apare atît în francezã, cît ºi în
englezã, dar am considerat cã termenul românesc are ca etimon cuvîntul francez, deoarece numai în francezã am gãsit atestat
sensul din limba românã. În cazul unor cuvinte nu am putut furniza nici o indicaþie etimologicã, iar în altele am dat exclusiv o
descr iere a formaþiei cuvîntului (de exemplu minicopter: din mini- + [heli]copter) fãrã a putea preciza în ce limbã a fost creat sau
alcãtuit cuvîntul respectiv. În acest caz explicaþia etimologicã este cuprinsã între //...//.
2.7.2. Etimologia cuvintelor fomate în cadrul limbii române s-a rezolvat, în general, pornindu-se de la cuvintele înregistrate anterior
în dicþionarele curente.
2.7.3. Uneori a fost foarte greu de decis dacã un cuvînt s-a format pe teren românesc sau este împrumutat ca o formã alcãtuitã
într-o altã limbã. Evident, dacã modelul strãin al unui cuvînt este cunoscut, a fost notat ca atare, de exemplu, cosmonavã, dupã rus.
kosmokorabli, fr. cosmonef.
2.7.4. Desigur, contextul poate furniza unele indicaþii asupra limbii de origine, dar nu asupra etimonului precis. De exemplu,
contextul indicã originea americanã a invenþiei numite magnetoplan, dar cum nu întîlnim acest cuvînt într-un dicþionar al limbii
engleze (americane), în spaþiul rezervat etimologiei am notat cuv. engl.; în cazul cînd contextul indicã apartenenþa unui termen la o
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anumitã zonã lingvisticã ºi cînd cuvîntul respectiv este alcãtuit din elemente reperabile în românã, am notat „probabil dupã model...“,
de exemplu miniecran, din mini- +ecran, probabil dupã model engl.
2.7.5. În DCR cuvintele de origine strãinã prezente în lexicul românesc actual au fost clasate în trei categorii:
a. împrumuturi propriu-zise, cuvinte cu circulaþie în limba românã în general sau în unele sectoare de activitate, de exemplu
medicina; acestea au notatã etimologia la sfîrºit. De menþionat cã, potrivit principiului etimologiei multiple, pentru unele cuvinte
întîlnite în mai multe limbi am indicat mai multe surse posibile;
b. împrumuturi cu o sferã mai redusã de circulaþie ºi care poartã, la început, în parantezã indicaþia franþuzism, anglicism etc. ªi la
acestea etimologia este notatã la sfîrºit;
c. xenisme, cuvinte de origine strãinã neadaptate sistemului limbii române. Cum etimonul este identic cu forma din text, am
considerat suficient sã notãm în paranteza iniþialã cuv. fr., cuv. engl., cuv. it. etc., indicaþie care exprimã de fapt atitudinea noastrã faþã
de cuvîntul respectiv, faþã de caracterul „extern“ al acestuia.
2.7.6. Este ºtiut cã „frontierele“ vocabularului (total) al unei limbi sunt imprecise, mobile, contestabile, ceea ce este valabil pentru
ziua de astãzi nu era valabil ieri ºi, cu siguranþã, va fi altfel mîine. ªi dacã existã un mare numãr de cuvinte despre care se poate afirma
cu certitudine cã aparþin, astãzi, limbii române – nu toate întregii limbi române, ci numai unor vorbitori, dupã specificul ocupaþiilor
lor – existã ºi alþi termeni, ºi ei numeroºi, asupra cãrora ne vine foarte greu sã ne pronunþãm. În aceastã categorie intrã, de exemplu,
cuvintele „de ultimã orã“, despre care nu avem nici o siguranþã cã au un „viitor“ de stabilitate, creaþiile „de moment“, cuvintele argotice,
chiar ºi unele cu specific tehnic, dar cu o slabã circulaþie, denumirile unor produse etc. etc. Aici trebuie incluse ºi cuvintele de origine
strãinã neintrate încã într-un circuit mai larg (trecute în DCR în categoria b.) sau, pur ºi simplu, cuvinte strãine (categoria c.),
exprimînd de cele mai multe ori realitãþi inexistente la noi. Desigur cã multe dintre cuvintele din aceste ultime douã categorii vor fi date
uitãrii, dar pentru cititorii de astãzi care le întîlnesc în paginile ziarelor, de exemplu, ca ºi pentru istoria vocabularului acestei perioade
ele trebuie consemnate ºi exemplificate într-un dicþionar cu profil preponderent descriptiv ca DCR.
2.8.1. O caracteristicã a acestui dicþionar constã în trimiterea, în paranteza finalã, la o serie de lucrãri anterioare în care s-au
discutat ori s-au menþionat unele dintre cuvintele prezente în DCR. Referirea se face în special la volume, de sintezã cele mai multe,
consacrate problemelor de lexic, de formare a cuvintelor sau de etimologie. În plus, au fost puse la contribuþie ºi informaþiile cuprinse
într-o serie de articole recent semnate de F. Asan, M. Avram, A. Beyrer, E. Carabulea, F. Ciobanu, Il. Constantinescu, M. Gheorghiu, I.
Gheþie, Al. Graur, V. Guþu Romalo, Th. Hristea, I. Iordan, C. Maneca, L. Mareº, H. Mirska, M. Popescu-Marin, A. Rudeanu, L. Seche, T.
ªandu-Olteanu, Fl. ªuteu, El. Toma, L. Vasiliu, ca ºi de autoarea acestui dicþionar. Informaþiile culese din lucrãrile citate au fost folosite
pentru stabilirea etimologiilor ºi, mai ales, pentru unele pre-datãri (s-a indicat între paranteze anul înregistrãrilor anterioare la
cuvintele cu atestãri mai recente în exemplele aduse de noi).
2.8.2. Ori de cîte ori cuvintele cuprinse în DCR apar în DEX ºi/sau în DN3, am menþionat acest lucru. Dacã însã un cuvînt din DCR
apareºi în Dicþionarul limbii române, red. resp. Iorgu Iordan, Al. Graur ºi I. Coteanu, Ed. Acad. R.S.R. (DLR), nu am indicat aceasta,
deoarece DLR, cel mai cuprinzãtor dicþionar al limbii române de pînã acum, nu este la îndemâna maselor de cititori, cum este DEX-ul.
DN3 a fost utilizat pentru cã are un profil asemãnãtor – pînã la un punct – cu DCR, mai bine spus, DCR poate reprezenta o secþiune
din DN3, dicþionar care cuprinde ºi neologisme din perioade mult anterioare anului 1960. În plus, DCR-ul cuprinde ºi formaþii
româneºti noi, unele forme argotice, familiare etc. care nu-ºi gãseau locul în DN3.
2.8.3. De asemenea, efectuîndu-se o comparaþie între DCR ºi dicþionare strãine recente, consacrate în special cuvintelor noi din
francezã ºi englezã s-a indicat, acolo unde este cazul, prezenþa (datatã, de cele mai multe ori) a acestora în limbile respective. De
prisos sã mai amintim cã atunci cînd în dicþionarele utilizate unii termeni sînt înregistratþi fãrã a se preciza nici o datã, aceasta nu are
cum sã aparã în paranteza finalã a termenilor corespunzãtori din românã (de exemplu: multivision). De menþionat cã am înregistrat
dicþionarul care dã cea mai veche atestare (de exemplu, pentru mescalinã PR, care indicã 1950 ºi nu DMN care dã anul 1964); în caz
cã data este aceeaºi în douã dicþionare ale aceleiaºi limbi am indicat numai unul dintre ele. Pentru francezã ne-am adresat în special
lucrãrilor Dictionnaire des mots nouveaux de P. Gilbert, 1971 (DMN), la care am adãugat datele recente cuprinse în Dictionnaire des
mots contemporains de P. Gilbert, 1980 (DMC) ºi Petit Robert, 1978 (PR), iar pentru englezã lucrãrii The Barnhart Dictionary of New
English since 1963 de Clarence L. Barnhart, Sol Steinmetz, Robert K. Barnhart (BD). Aceste dicþionare ne-au fost utile de cele mai
multe ori în operaþia de stabilire a etimologiilor cuvintelor româneºti ºi – de multe ori – în evidenþierea „rapiditãþii“ cu care româna a
împrumutat sau ºi-a creat un termen pe baza elementelor sale, în interiorul limbii române. De asemenea, aºa cum am arãtat mai sus
(2.5.3.), dicþionarele strãine citate ne-au dat prilejul sã constatãm pre-înregistrarea în limba românã a unor cuvinte (este preferabil sã
vorbim despre pre-înregistrare ºi nu despre pre-existenþa cuvintelor în limba românã, pentru cã este foarte probabil ca înregistrarea
în dicþionarele strãine respective sã fi fost lacunarã).
2.8.4. În plus, pe lîngã alte dicþionare lingvistice, am utilizat o serie de dicþionare de specialitate, dar trebuie menþionat cã, uneori,
acestea nu conþin noii termeni specifici disciplinei respective, fiind vorba, în cele mai multe situaþii, de metode noi, descoperite ºi
aplicate recent. Pentru a ne limita la un singur caz, vom lua ca exemplu Dicþionarul medical, Bucureºti, 1969, în care nu am întîlnit
cuvinte precum: cardiomiopatie, endodonþie, endocinematografie, electroacupuncturã, electrotermocauterizare, electrooftlam,
electronografie, fibroscop – toate înregistrate în DCR – , unele, de exemplu, fibroscop, încã din 1964 (Dicþionarul medical apãrînd în
1969 ar fi fost firesc sã-l consemneze).
3.1. În concluzie, acest dicþionar nu reprezintã decît un început ºi nu are nici pe departe pretenþia de a fi cuprins în întregime lexicul
românesc recent. Fiºierul existent, rod al muncii unei singure persoane, însumeazã, în mod normal, numai o parte din ceea ce existã
ca nou în vocabularul actual ºi din ceea ce ar fi putut fi extras de un colectiv numeros.
3.2. De aceea, înainte de a încheia trebuie subliniat cã suntem conºtienþi de lipsurile acestei lucrãri (nu am cuprins ºi alte cuvinte
poate cel puþin la fel de importante ca cele incluse în DCR; nu am putut furniza o datare mai veche pentru unele cuvinte inserate, nu
am avut elementele necesare pentru a stabili unele etimologii, nu am înregistrat toate locurile unde specialiºtii au semnalat ºi au
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discutat un cuvînt recent) ºi cã vom fi bucuroºi de sugestiile ºi îmbunãtãþirile care ne vor fi propuse atît de specialiºti, cît ºi de cititorii
nespecialiºti în mâna cãrora va intra aceastã lucrare de pionierat, oricînd ameliorabilã.
3.3. În încheiere, þinem sã aducem mulþumiri cãlduroase colegilor ºi prietenilor noºtri, Matilda Caragiu-Marioþeanu, Carmen
Dumitrescu, Theodor Hristea, Coman Lupu, Marga Lotreanu, Mihai Marta, Aurel Nicolescu, Maria Rãdulescu , Luiza Seche, Elena
Toma, Claudia Tudose ºi în mod special lui Alexandru Ciolan, care ºi-au manifestat interesul pentru aceastã lucrare ºi, în diferite faze
ale elaborãrii ei, ne-au fost alãturi ºi ne-au acordat ajutorul lor. Gîndurile noastre recunoscãtoare se îndreaptã de asemenea cãtre
referenþii lucrãrii, acad. Al. Graur ºi conf. dr. Th. Hristea, care ne-au fãcut importante observaþii ºi sugestii. ªi, last but not least,
exprimãm viile noastre mulþumiri Editurii Albatros – prin directorul ei, Mircea Sîntimbreanu, ºi prin redactorul cãrþii, N. Iliescu – care
au înþeles semnificaþia ºi importanþa publicãrii acestui dicþionar într-o colecþie adresatã atît specialiºtilor, cît ºi marelui public, în
special tineretului.
FLORICA DIMITRESCU
Mihãieºti, 18 august 1979

ABREVIERI

adj. – adjectiv
admin. – administraþie
adv. – adverb(ial)
agr. – agriculturã
alim. – alimentaþie
americ. – (engleza) americanã
amerind. – amerindian
apic. – apiculturã
arg. – argotic
arh. – arhitecturã
arheol. – arheologie
art. – artã, artistic
astr. – astronauticã
astron. – astronomie
av. – aviaþie
biol. – biologie
bot. – botanicã
bulg. – bulgar(ã)
cf. – confer
chim. – chimie
cib. – ciberneticã
cinem. – cinematografie
circ. – circulaþie
colocv. – colocvial
com. – comerþ
comunic. – comunicaþii
constr. – construcþii
cont. – contabilitate
cosm. – cosmeticã
cuv. – cuvînt, –inte
der. regr. – derivat regresiv
ebr. – ebraic(ã)
ec. – economie
ecol. – ecologie

educ. – educaþie
electr. – electricitate
electron. – electronicã
engl. – englez(ã)
etim. – etimologie
ex. – exemplu
expr. – expresie
f. – feminin
fam. – familiar
farm. – farmacie
fig. – figurat
filoz. – filozofie
fin. – finanþe
fiz. – fizicã
fiziol. – fiziologie
folc. – folclor(ic)
form. – formaþie
foto. – fotografie
fr. – francez(ã)
geogr. – geografie
geol. – geologie
germ. – german(ã)
gimn. – gimnasticã
gosp. – gospodãrie
gr. – greacã
hidr. – hidraulicã
iht. – ihtiologie
ind. – industrie
inform. – informaticã
inv. – invariabil
ist. – istorie
it. – italian(ã)
înv. – învãþãmînt
jap. – japonez(ã)

jur. – juridic
lat. – latinã
lb. – limbaj
lg. – lingvistic
lit. – literar
livr. – livresc
loc. – locuþiune
log. – logicã
m. – masculin
magh. – maghiar(ã)
mar. – marinã
mec. – mecanicã
med. – medicinã, medical
meteor. – meteorologie
mil. – militar
mineral. – mineralogie
moþ. – moþional
muz. – muzicã
n. – neutru
nav. – navigaþie
neol. – neologism
n.loc. – nume de localitate
n.pr. – nume propriu
nr. – numãr
ol. – olandez(ã)
opt. – opticã
peior. – peiorativ
pict. – picturã
pl.tant. – plurale tantum
pol. – politicã
polon. – polonez(ã)
pop. – popular
port. – portughez(ã)
pron. – pronunþat

psih. – psihologie
radiol. – radiologie
refl. – reflexiv
rom. – român(ã)
rus. – rus(ã), rusesc
s. – substantiv(al)
scand. – scandinav, limbile
scandinave vechi
sg.tant. – singulare tantum
sint. – sintagmã
soc. – sociologie
sp. – spaniolã
spect. – (din lumea)
spectacol(ului)
speol. – speologie
sued. – suedez(ã)
suf. – sufix
supl. – supliment
s.v. – sub voce
ºt. – ºtiinþific
º.u. – ºi urmãtoarele
tehn. – tehnicã
tel. – telefonie, telecomunicaþii
teol. – teologie
text. – (industrie) textilã
topogr. – topografie
transp. – transporturi
ucr. – ucrainean(ã)
v. – vezi
var. – variantã
vb. – verb
vest. – vestimentaþie
zool. – zoologie
zoot. – zootehnie

SURSE

A. – „Ateneu“, revistã, înainte ºi dupã 1989
Ad. – „Adevãrul“, ziar, Bucureºti, dupã 1989
Alm. Sc. – „Almanahul Scînteia“, Bucureºti, înainte de 1989
Ap. – „Apostrof“, revistã, Cluj, dupã 1989
Ap.P. – Apãrarea Patriei, revistã, înainte de 1989
As – „Formula AS“, revistã, Bucureºti, dupã 1989
Caþ. – „Academia Caþavencu“, revistã, Bucureºti, dupã 1989
Cinema – „Cinema“, revistã, Bucureºti, înainte ºi dupã 1989
Cont. – „Contemporanul“, revistã, Bucureºti, înainte ºi dupã 1989
Contr. – „Contrapunct“, revistã, Bucureºti, dupã 1989
Cotid. – „Cotidianul“, ziar, Bucureºti, dupã 1989
Cronica – „Cronica“. revistã, Iaºi, înainte ºi dupã 1989
Cuv.rom. – „Cuvîntul Românesc“, revistã, Hamilton (Ontario)
D. – „Dilema“, revistã, Bucureºti, dupã 1989
Dobrogea – „Dobrogea nouã“, ziar, Constanþa, înainte de 1989
Dr. – „Dreptatea“, ziar, Bucureºti, dupã 1989
Drum nou – „Drum nou“, ziar, Braºov, înainte de 1989
Echinox – „Echinox“, revistã, Cluj, înainte de 1989
Expres – „Expres“, revistã, Bucureºti, dupã 1989
Expr. Mag. – „Expres Magazin“, revistã, Bucureºti, dupã 1989
Ev.z. – „Evenimentul zilei“, ziar, Bucureºti, dupã 1989
Fam. – „Familia“, revistã, Oradea
Fl. – „Flacãra“, revistã, Bucureºti, înainte ºi dupã 1989
Forum – „Forum“, revistã, Bucureºti
G. – „Georgiana Business“, revistã, Bucureºti, dupã 1989
Gaz. lit. – „Gazeta literarã“, revistã, Bucureºti, înainte de 1989
Gaz. sp. – „Gazeta sporturilor“, Bucureºti, dupã 1989
I.B. – „Informaþia Bucureºtiului“, ziar, Bucureºti, înainte de 1989
J.lit. – „Jurnalul literar“, Bucureºti, înainte de 1989
L. – „Lumea“, revistã, Bucureºti, înainte ºi dupã 1989
LAI – „Literaturã. Artã. Idei“. Supliment al ziarului „Cotidianul“, Bucureºti, dupã
1989
Lit. – „Literatorul“, revistã, Bucureºti, dupã 1989
Luc. – „Luceafãrul“, revistã, Bucureºti, înainte ºi dupã 1989

Lupta – „Lupta“, revistã, Paris
M. – „Munca“, ziar, Bucureºti, înainte de 1989
Mag. – „Magazin“, revistã, Bucureºti, înainte ºi dupã 1989
P.N. – „Presa noastrã“, revistã, Bucureºti, înainte de 1989
Pri. – „Privirea“, revistã, Bucureºti, dupã 1989
Pr.R.TV – „Programul radio-tv“, revistã, Bucureºti, înainte ºi dupã 1989
Rev. de ref. ºi rec. – „Revista de referate ºi recenzii. Lingvisticã ºi filologie“,
Bucureºti
R.l. – „România liberã“, ziar, Bucureºti, înainte ºi dupã 1989
R.l. internaþ. – „România liberã internaþional“, Bucureºti, dupã 1989
R.lit. – „România literarã“, revistã, Bucureºti, înainte ºi dupã 1989
R.M. – „România Mare“, revistã, Bucureºti, dupã 1989
Rom. liber – „Românul liber“, revistã, Londra
Sãpt. – „Sãptãmâna culturalã a Capitalei“, revistã, Bucureºti, înainte de 1989
Sc. – „Scînteia“, ziar, Bucureºti, înainte de 1989
Sc.t. – „Scînteia tineretului“, ziar, Bucureºti, înainte de 1989
Sec.c. – „Secera ºi ciocanul“, ziar, Piteºti, înainte de 1989
Sec. 20 – „Secolul 20“, revistã, Bucureºti, înainte ºi dupã 1989
Sf.pol. – „Sfera politicii“, revistã, Bucureºti, dupã 1989
Sp. – „Sportul (popular)“, ziar, Bucureºti, înainte ºi dupã 1989
Sp. tehn. – „Sport ºi tehnicã“, revistã, Bucureºti
ªt. ºi tehn. – „ªtiinþã ºi tehnicã“, revistã, Bucureºti, înainte ºi dupã 1989
Timiºoara – „Timiºoara“, ziar, Timiºoara, dupã 1989
Timiºoara internaþ. – „Timiºoara internaþional“, Timiºoara, dupã 1989
Tin.lib. – „Tineretul liber“, ziar, Bucureºti, dupã 1989
Tiner. – „Tinerama“, revistã, Bucureºti, dupã 1989
T.N. – „Timpuri noi“, revistã, Bucureºti, înainte de 1989
Trib. Rom. – „Tribuna României“, revistã, Bucureºti, înainte de 1989
V. – „Vremea“, ziar, Bucureºti, dupã 1989
V. rom. – „Viaþa româneascã“, revistã, Bucureºti, înainte ºi dupã 1989
V. stud. – „Viaþa studenþeascã“, revistã, Bucureºti, înainte de 1989
Z. – „Ziua“, ziar, Bucureºti, dupã 1989
„22“ – „22“, revistã, Bucureºti, dupã 1989

LUCRÃRI, DICÞIONARE, REVISTE

AD – J. Kleczek, Astronomical Dictionary, Praha, 1961.
AUB – Analele Universitãþii Bucureºti, Bucureºti.
A. Bantaº, BE – A. Bantaº, A Bird’s Eye-view of English Influences upon the
Romanian Lexis, Bucureºti.
BD – Clarence L. Barnhart, Sol Steinmetz, Robert K. Barnhart, The Barnhart
Dictionary of new English since 1963, Bronxville, New York, Evanston, San
Francisco, London, 1972.
BRPh – „Beiträge zur romanischen Philogie“, Berlin, din 1961.
CD – College Dictionary, Editor in chief Laurence Urdang, based on The
Random House, Dictionary of the English Language, New York, 1972.
CO – The Concise Oxford Dictionary of current English, Oxford, 1954.
D. Am. – Florin Ionescu, Dicþionar de americanisme, Bucureºti, 1972.
D. Angl. – Josette Rey Debove et Gilberte Gagnon, Dictionnaire des anglicismes, Paris, 1980.
DC – Dicþionar de chimie, coord. dr. Gr. Bãlãnescu, Bucureºti, 1974.
DCR – Florica Dimitrescu, Dicþionar de cuvinte recente, Bucureºti, 1982.
DE – Romulus Vulcãnescu, Dicþionar de etnologie, Bucureºti, 1979.
DEA – Dicþionar de economie agrarã, coord. dr. ing. S. Hartia, Bucureºti, 1969.
DEI – Carlo Battisti, Giovani Alessio, Dizionario etimologico italiano, Firenze,
1950.
DEX – Dicþionarul explicativ al limbii române, Bucureºti, 1975
DEX-S – Dicþionarul explicativ al limbii române – Supliment, Bucureºti 1988.
DF – Dicþionar de fizicã, Bucureºti, 1972.
D.Filoz. – Dicþionar de filozofie, Bucureºti, 1970.
DFMB – A. Manuila, L. Manuila, M. Nicole, H. Lambert, Dictionnaire Français
de médicine et de biologie, 3 vol., Paris, 1970.
DFAP – Fr. Caradec, Dictionnaire du français argotique, Paris, 1977.
DFP – Ch. Bernat, P. Rézeau, Dictionnaire du français parlé, Paris, 1989.
DG – V. Bãcãuanu, I. Donisã, I. Hîrjoabã, Dicþionar geomorfologic, Bucureºti,
1974.
Dimitrescu, D. – Florica Dimitrescu, Dinamica lexicului românesc, Bucureºti-Cluj, 1995.
DHLF – Dictionnaire historique de la langue française, sous la direction de
Alain Rey, Paris, 1992.
DJ – M. Berindei, Dicþionar de jazz, Bucureºti, 1976.
DLI – Giacomo Devoto, Carlo Oli, Dizionario della lingua italiana, Firenze,
1971.
DM – Dicþionar medical, red. resp. dr. P. Simici, Bucureºti, 1969.
DMA – Dicþionar de mecanicã agricolã, Bucureºti, 1972.
DMC – P. Gilbert, Dictionnaire de mots contemporains, Paris, 1980.
D.Min. – Dicþionar poliglot de mine, geologie ºi petrol extracþie, coord. prof. dr.
ing. Popa Aron, Bucureºti, 1964.
DMM – Dr. Virginia Cartianu, dr. Eugenia Farca, ing. Adrian Popescu, Dicþionar
de management ºi marketing, Bucureºti, 1973.
DMN – P. Gilbert, Dictionnaire de mots nouveaux, Paris, 1971.
D.Muz. – Iosif Sava, Luminiþa Vartolomei, Dicþionar de muzicã, Bucureºti,
1979.
DN – Fl. Marcu, C. Maneca, Dicþionar de neologisme, Bucureºti, 1961.
DN3 – Fl. Marcu, C. Maneca, Dicþionar de neologisme, ed. a 3-a, Bucureºti,
1978.
DP – Dicþionar politic, Bucureºti, 1975.
D.Pisc. – L. Lustun, I. Rãdulescu, V. Voican, Dicþionar piscicol, Bucureºti, 1978.
DPN – M. Cortelazzo, U. Cardinale, Dizionario di parole nuove, 1964-1984,
Torino, 1986.
DT – Dicþionar tehnic român-francez, Bucureºti, 1973.
DTA – P. Cristea, C. Szabados, Dicþionar tehnic auto, Bucureºti, 1975.
DTL – Dicþionar de termeni literari, coord. Al Sãndulescu, Bucureºti, 1976.
DTM – Dicþionar poliglot de termeni tehnici ºi maºini termice, coord. prof. dr.
ing. Bazil Popa, Bucureºti, 1975.
DTN – Dictionnaire des termes nouveaux des sciences et des techniques,
Paris, 1983.
DTP – Dicþionar tehnic poliglot, Bucureºti, 1963.

D.Tr. – Dicþionar poliglot de transporturi terestre, navale ºi aeriene, coord. ing.
C. Avram, Bucureºti, 1974.
DTR – Dicþionar tehnic de radio ºi televiziune, red. coord. ing. V. Vãcaru,
Bucureºti, 1975.
DZ – Dicþionar de zootehnie ºi de medicinã veterinarã, coord. conf. dr. doc.
Eugen Paºtea, Bucureºti, 1969.
ER – Etudes romanes dediées à Iorgu Iordan, Bucarest, 1978.
Europe – Europe, revue mensuelle fondée en 1923, Paris.
F – Der Grosse Duden Fremd-Wörterbuch, Mannheim, 1966.
FC I – Fulvia Ciobanu, Finuþa Hasan, Formarea cuvintelor în limba românã, vol.
I Compunerea, Bucureºti, 1970.
FC II – Formarea cuvintelor în limba românã, vol. al II-lea. Prefixele, red. resp.
acad. Al. Graur ºi Mioara Avram, Bucureºti, 1978.
FS – Henriette Walter, Le français dans tous les sens, Paris, 1988.
A. Giurescu M.C. – Anca Giurescu, Les mots composés dans les langues
romanes, The Hague-Paris, 1975.
Ec. Goga Lex. – Ec. Goga, Lexicologie romanicã (lexic profesional), Bucureºti,
1976.
Granser M. – Th. Granser, „Miºtocãreasca“, Materialen zum rumänischen
Argot, Salzburg, 1992.
Graur C. – Alexandru Graur, „Capcanele“ limbii române, Bucureºti, 1976.
Graur T. – Alexandru Graur, Tendinþele actuale ale limbii române, Bucureºti,
1968.
Guþia A. – I. Guþia, Americanisme intrate în limba românã prin cinematografie,
Roma, 1955.
V. Guþu Romalo C.G. – Valeria Guþu Romalo, Corectitudine ºi greºealã,
Bucureºti, 1972.
GWDS – Der Grosse Duden Wörterbuch des deutsche Sprache in 6 Bäden, I,
1966, Mannheim.
Th. Hristea O. – Ortografia ºi ortoepia neologismelor româneºti, în LL II, 1995.
Th. Hristea P.E. – Theodor Hristea, Probleme de etimologie, Bucureºti, 1968.
L – Lexis, Dictionnaire de la langue française (Direction de Jean Dubois), Paris,
1975.
LGG – Lexicon, geologie, geografie, mine, petrol, coord. conf.ing. N. Mihãilescu, Bucureºti, 1975.
LI – Marius Sala, Dan Munteanu, Valeria Neagu, Tudora ªandru-Olteanu, El
léxico indígena del español americano, Academia Mexicanã, México-Bucarest, 1977.
LII – Larousse illustrated international, Encyclopaedia and dictionary. Larousse, Mc. Graw-Hill International Book Company, 1972.
LL – Limbã ºi literaturã, Societatea de ºtiinþe filologice Bucureºti, din 1955.
LR – Limba românã, Editura Academiei, Bucureºti, din 1952.
LRC II – I. Coteanu, A. Bidu-Vrânceanu, Limba românã contemporanã, vol. II,
Vocabularul, Bucureºti, 1975.
LTR – Lexiconul tehnic român, coord. acad. Remus Rãduleþ, vol. I-XVIII,
Bucureºti, 1957-1966.
MF – Loïc Depecker, Les mots de la francophonie, Paris, 1987.
MN – Gabriel Merle, R. Perret, J. Vince, Cl. Juillard, Les mots nouveaux
apparus despuis 1985, Paris, 1989.
MNC – Mots nouveaux contemporains (sous la direction de B. Quemada),
Paris, 1993.
MP – Mots de passe (dirigé par Pascal Ory), 1945-1985, Paris, 1985.
OA – Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English by A.S. Harnby
(fourth edition), Oxford University Press, 1989.
OSRI – Ortograficeski slovar russkogo iazîca, Moscova, 1973.
PL – Petit Larousse, Paris, 1990.
PN – Ottavio Lurati, 3000 parole nuove. La neologia negli anni 1980–1990,
Bologna, 1990.
PR – Paul Robert, Le Petit Robert, Paris, 1978, 1984.
RLR – Revue de Linguistique Romane, Strasbourg.
RRL – Revue Roumaine de Linguistique, Ed. Academiei, Bucureºti, din 1956.
SC – Gheorghe I. Tohãneanu, Teodor Bulza, O seamã de cuvinte româneºti,
Timiºoara, 1976.
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SCL – Studii ºi cercetãri lingvistice, Editura Academiei, din 1950.
SG – Studii de gramaticã, Editura Academiei, Bucureºti, din 1956.
SMFC – Studii ºi materiale privitoare la formarea cuvintelor în limba românã,
vol. I-IV, Bucureºti, din 1959.
S. ªora N.A. – Sanda ªora, Nouvelles acquisitions lexicales, in RLR
205–206/1988.
TDE – Peter Neidhardt, Technical Dictionary of electronics, Berlin, 1967.
TDTF – R. Körner, Technical Dictionary, Textile Finishing, Berlin, 1966.
Uriþescu, CV – D. Uriþescu, De la chioºcuri la vesternizare, Bucureºti 1993.
VLI – Nicolo Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana, ed. a VIII-a, Bologna,
1959.

VRC – Vasile ªerban, Ivan Evseev, Vocabularul românesc contemporan,
Timiºoara, 1978.
W – Webster’s New International Dictionary of the English Language, ed. a
III-a, 1958.
WN – Webster’s New World Dictionary of the American Language, Cleveland –
New York, 1966.
WNW – Webster’s New World Dictionary of the American Language, Second
College Edition, 1982.
WT – Webster’s Third New International Dictionary of the English Language
unabridged, London, 1961.

A

abajúr-glob s.n. –Abajur în formã de glob– „Lãmpile de masã [...
au] aceeaºi ºi aceeaºi banalã tijã metalicã ºi abajur-glob pictat sau nu
cu floricele.“ Sc. 8 III 64 p. 2 (din abajur + glob)
abonamént-legitimáþie s.n. –Legitimaþie care, în schimbul unei
sume de bani, permite posesorului sã cãlãtoreascã cu anumite mijloace
de transport– „I.T.B.-ul va pune în vînzare ºi noul tip de abonament-legitimaþie cu duratã nelimitatã (pînã la pierdere sau deteriorare).“ R.l. 12 X 77 p. 5 (din abonament + legitimaþie)
absconzitáte s.f. –Caracterul a ceea ce este abscons– „Eugen Suciu
[este] original, inventiv, chiar dacã, uneori, cultivã absconzitatea rece
în felul lui René Char.“ R.lit. 8 V 80 p. 9 (din abscons + -itate; DN3)
aburí vb. IV (lb. vorbitã) –A învãlui cu vorbele– „Emanoil l-a aburit
pe Eduard.“ (din abur + -i; comunicat Mihaela Macovei)
aburomobíl s.n. –Automobil cu aburi– „Englezul E.K. a construit
un automobil cu douã locuri pus în miºcare de un motor cu aburi de
tipul celor ce se fabricau prin anul 1911 [...] Aburomobilul cîntãreºte
500 kg.“ Sc. 23 II 74 p. 6 (din abur + [auto]mobil, probabil dupã model
engl.)
accentuáre s.f. (arh.) „Dominã blocurile de P + 4 nivele cu accentuãri, adicã blocuri de P + 8 nivele [...]“ R.l. 11 XI 86 p. 1 (din
accentua; DEX, DN3, alte sensuri)
accépt s.n. –Acord, aprobare– „Prima miºcare – acceptul de a plãti
un impozit de 649 691 lei.“ Sc. 19 V 82 p. 2 (din accepta; DN3, alt sens)
accesá vb. I (inform.) –A avea acces, a intra într-o reþea, într-un
program etc.– „Sau poþi accesa în bãnci de date mai speciale, respectînd una dintre dogmele libertariene: libera circulaþie a informaþiilor.
Birocraþii vor fi însã acolo, încercînd sã te blocheze cu parole ºi coduri.
Dar pentru asta existã hackeri. «Datoria» lor este, înainte de toate, sã
treacã de coduri ºi parole.“ D. 134/95 p. 14 (din engl. to access)
acomerciál, -ã adj. „Brînzã amestecatã cu scrum de þigarã ºi mezeluri mirosind a «Carpaþi», «Litoral» sau «Snagov» [...] pot recomanda
mustrarea unui vînzãtor, iar în timp [...] îndreptarea acestei stãri de
fapt, s-o numim... acomercialã (adicã în afara comerþului civilizat).“
I.B. 11 IX 71 p. 5 (din a- + comercial)
acórd-cádru s.n. –Înþelegere la nivel general, care serveºte drept
cadru pentru convorbiri ulterioare– „Avem cu România un acord-cadru pentru colaborarea ºtiinþificã ºi tehnicã.“ Sc. 7 IX 66 p. 6.
„Acorduri-cadru de cooperare“ Sc. 9 XII 73 p. 3. „Acord-cadru între
socialiºtii ºi comuniºtii spanioli“ Sc. 6 IV 79 p. 4 (din acord + cadru;
cf. fr. accord-cadre; DMN 1950)
acribiós, -oásã adj. –Extrem de exact(ã)– „Metodic ºi exact în tot
ce scrie, practicînd o criticã acribioasã (efect benefic al preocupãrilor
de istorie literarã), esenþial simpateticã, aºa ne apare Nicolae Ciobanu
la sfîrºitul lecturii volumului Însemne ale modernitãþii, II.“ Cont. 1
VIII 80 p. 11 (din acribie + -os)
acromanþíe s.f. „Capitala elenã numãrã nu mai puþin de 12 000 de
prezicãtori, magi, cartomancieni, astrologi, pretinºi experþi în chiromanþie (ghicitul în palmã), cristalomanþie (ghicitul dupã modul de
cristalizare a anumitor substanþe), acromanþie (ghicitul dupã conformaþia norilor), xilomanþie (ghicitul în... lemn) ºi o puzderie de alte
practici oculte, cu nume tot atît de pompoase.“ Sc. 23 III 77 p. 5 (din gr.
akros “în cel mai înalt grad, superior“ + gr. manteia “prevestire“)
activíst, -ã s.m.f. (pol.) –Membru salariat al unei organizaþii, de
obicei un partid, care se dedicã activitãþii în acea organizaþie; în
regimul comunist, cu sens pozitiv; dupã decembrie 1989, pe ascuns ºi
înainte, cu sens profund negativ– „Uitaþi-vã la ei. Nu vor reconcilierea,
nu vor consensul. Nu vor sã se pupe în piaþã cu noi, necomuniºtii, cu
noi, activiºtii.“ „22“ 28 I–3 II 93 p. 10; v. ºi R.l. 24 IX 92 p. 1; v. ºi
vizionare (din rus. aktivist; cf. fr. activiste; DMN 1958; DEX)
actór-cîntãréþ s.m. –Actor care, în timpul unei reprezentaþii, cîntã
din gurã sau la un instrument– „În activitatea teatrului existã cãutãri
[...] spre o formare mai complexã a unui actor-cîntãreþ sau cîntãreþ-actor, spre profesionalizarea interpreþilor.“ Sc. 31 VII 66 p. 4. „În
interpretarea artiºtilor argentinieni «Scara de mãtase» s-a derulat
într-un diapazon ce oscila între suavitate ºi candoare, cu o frapantã

galerie de actori-cîntãreþi capabili de reflecþii pãtrunzãtoare asupra
psihologiei personajelor.“ Cont. 2 VII 73 p. 11 (din actor + cîntãreþ;
Fl. Dimitrescu în SCL 3/70 p. 326)
actór-dansatór-cîntãréþ s.m. –Artist care în timpul unei reprezentaþii danseazã, cîntã din gurã sau dintr-un instrument; artist total–
„Echipa formatã din interpreþi – toþi – «totali» se miºcã ca un mecanism superb, din care iese din cînd în cînd [...] R.M., actor-dansator-cîntãreþ [...]“ Cont. 18 VII 69 p. 5. „Excelenta coregrafie a spectacolului era pusã în valoare de o echipã foarte bunã de actori-dansatori-cîntãreþi.“ R.lit. 29 II 74 p. 28 (din actor + dansator + cîntãreþ;
Fl. Dimitrescu în SCL 3/70 p. 333)
actór-diréctor-animatór s.m. –Persoanã care deþine tripla calitate de actor, director ºi animator de teatru– „José Maria Flotas a
debutat ca regizor la Barcelona [...] Am descoperit cu plãcere rolul de
actor-director-animator – mãrturiseºte José Maria Flotas [...]“ R.lit. 5
IV 84 p. 22 (din actor + director + animator)
actór-mînuitór s.m. –Artist specializat în mînuirea pãpuºilor (în
special la teatrele pentru copii)– „În toate cele trei spectacole, actorii-mînuitori ai teatrului au demonstrat o mare putere de dãruire,
pasiune ºi energie.“ Sc. 16 V 73 p. 6. „Curs seral de iniþiere în Arta
actorului-mînuitor.“ I.B. 11 I 74 p. 3. „La unele reprezentaþii îºi dau
concursul 25 de actori-mînuitori; una din piese este prezentatã de un
singur mînuitor de marionete“. R.l. 31 III 79 p. 6; v. ºi I.B. 12 I 76 p. 5 (
din actor + mînuitor)
actór-prezentatór s.m. –Artist (profesionist) care face comperajul
la un spectacol, la televiziune etc.– „Nu ºtim sub imperiul cãrei magii,
actorii-prezentatori [...] îºi pierd în faþa camerelor de televiziune orice
urmã de umor ºi spontaneitate.“ R.l. f.z. IX 66 p. 2.; v. ºi Cont. 29 VII
67 p. 4 (din actor + prezentator)
actór-regízor s.m. –Persoanã care deþine dubla calitate de actor ºi
regizor– „Am asistat [...] la premiera mondialã a documentarului de
lung-metraj Marlene, dedicat Marlenei Dietrich de cãtre actorul-regizor Maximillian Schell [...]“ R.lit. 22 III 84 p. 24 (din actor +
regizor)
actór-scriitór, actríþã-scriitoáre s.m.f. –Actor autor de literaturã–
„Actorul-cititor ca ºi actorul-scriitor sînt, aºadar, creaþii ale literaturii,
ale marilor sentimente.“ R.lit. 29 III 73 p. 2. „Piesa cu acest titlu, de
actorul-scriitor A.L., seamãnã mult cu «Hotelul Astenicilor».“ Cont.
20 VII 73 p. 4. „În vîrstã de 54 de ani, actriþa-scriitoare vãdeºte în
cartea ei aceeaºi «clasã» ca ºi în existenþa ei cinematograficã ºi
teatralã.“ R.lit. 15 II 79 p. 23 (din actor + scriitor, actriþã + scriitoare)
actór-vedétã s.m. –Actor dramatic de mare vogã– „Actorii din
institut, actorii-vedetã ai ºcolii pot arãta exact cã sînt un real talent.“
Sc. 22 XI 64 p. 4. „Personajul principal, actorul-vedetã C.B., este
victima ºi autorul propriei sale degradãri morale.“ R.lit. 23 V 73 p. 9; v.
ºi Cont. 16 VII 71 p. 9 (din actor + vedetã)
acuarelizát, -ã adj. –(Despre culori) Care este diluat în apã, pastelizat– „Totul este fals în filmul lui Zeffirelli. De pildã, culoarea. În loc
de culoarea aceea plinã, grea, saturatã a lui Quattrocento, avem o
coloraturã spãlatã ºi acuarelizatã.“ R.lit. 4 III 71 p. 24 (din acuarelã)
acumulatór-aúto s.m. (tehn.) –Acumulator pentru autovehicule–
„La întreprinderea «Acumulatorul» din Capitalã s-a trecut la realizarea unor noi tipuri de acumulatori-auto.“ Cont. 10 III 62 p. 2 (din
acumulator + auto; Fl. Dimitrescu în LL 10/65 p. 232)
acupuncturál, -ã adj. –Care are relevanþã în acupuncturã– „Laseropunctura nu este o practicã fizioterapicã. Este o metodã terapeuticã
de fotostimulare cu luminã coerentã a unor zone sensibile care se
înscriu în punctele acupuncturale ºi în punctele motorii cunoscute.
Fascicolul luminos este menþinut pentru un anumit interval de timp pe
zona de interes, în funcþie de specificul bolii ºi particularitãþile pacientului.“ R.l. 30 IX 95 p. 16 (din acupuncturã + -al)
acupunctúrã s.f. 1978 –Metodã terapeuticã originarã din China
care constã în înþeparea pielii în anumite puncte ale corpului, cu ace
foarte subþiri– v. electropuncturã, reflectoterapie (din fr. acupuncture)
acupuncturíst, -ã s.m.f. –Persoanã care practicã acupunctura–

acutizá
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„ªapte japonezi în dialog cu acupuncturiºti români“ Fl. 21 IX 84 p. 8
(din acupuncturã + -ist)
acutizá vb.refl. I –A se ascuþi– „Conflictul, mai mult latent, dintre
FSN ºi preºedintele Camerei, Marþian Dan, s-a acutizat, materializîndu-se într-o Declaraþie prin care acest partid protesteazã împotriva
modului deloc imparþial în care domnul Dan conduce lucrãrile.“ R.l.
15 V 92 p. 3 (din acut + -iza; DN3 – „rar“; acutizáre s.f. – v. Irina Preda
în LR 11–12/92 p. 588)
acvacultúrã s.f. –Creºterea unor specii de faunã ºi florã marinã în
vederea comercializãrii– „În cadrul dezbaterilor «Oceanul, sursã inepuizabilã de hranã?» ce au avut loc la Paris, a fost abordatã ºi problema
acvaculturii. Dupã datele disponibile, producþia anualã de peºte obþinutã prin acvaculturã nu atinge decît 300000–350000 tone din totalul
de 75–78 milioane tone peºte prins anual.“ R.l. 21 IV 75 p. 6. „E
momentul ca omul sã treacã de la stadiul «culesului ºi vînãtorii»,
depãºite pe pãmînt de 5000 de ani, la stadiul «culturii». Astfel e pe cale
sã se nascã «acvacultura». Se prevede cã acvacultura va constitui în
viitor una din principalele industrii alimentare.“ Cont. 10 III 78 p. 5.; v.
ºi R.l. 14 IV 80 p. 2, I.B. 30 X 86 p. 8 [var. acviculturã] (din fr.
aquaculture, aquiculture; D.Pisc.; DN3)
acvanaút s.m. –Scafandru, cercetãtor al profunzimilor submarine–
„Platoul continental este deschis acvanauþilor.“ ªt. ºi tehn. 7/67 p. 36.
„Record acvanautic. Un grup de acvanauþi britanici ºi americani au
stabilit un nou record mondial de scufundare.“ Sc. 8 IV 76 p. 4. „Acvanauþi polari la lucru.“ Sc. 28 II 79 p. 5; v. ºi I.B. 17 II 72 p. 1, R.l. 23 V
73 p. 8, 13 XII 77 p. 6 (din engl. aquanaut, fr. aquanaute; PR 1967, BD
1968; FC I 141, 284, Graur C. 20; DN3, DEX-S)
acvanaútic, -ã adj. 1976 –Care se referã la acvanauþi– v. acvanaut (din acvanaut + -ic; DEX-S)
acvaplán s.n. (mar.) –Tip de ambarcaþiune, asemãnãtoare prin formã
cu planºa de ski nautic– „O flotilã de 30 de acvaplanuri, avînd
propulsie cu reacþie submarinã, va fi pusã în serviciu. Lung de 30 de
metri, acvaplanul efectueazã naveta între cele douã maluri, transportînd la fiecare traversare 300 de persoane.“ I.B. 27 I 71 p. 4 (din fr.
aquaplane; DMN; DEX, DN3 – alt sens)
acvaplanáre s.f. –Starea de plutire a unui vehicul care se deplaseazã
cu vitezã mare pe un strat subþire de apã în timpul unei ploi puternice–
„Cînd înveliºul drumului este ud, unii automobiliºti reduc presiunea
pneurilor, astfel încît sã mãreascã suprafaþa punctelor de contact cu ºoseaua. Procedeul este greºit. Prin respectarea presiunii corecte din
pneuri se evitã acvaplanarea, întrucît pneul cu presiune scãzutã va
avea canalele de evacuare a apei deformate [...]“ R.l. 7 II 84 p. 5 (din
acvaplan + -are; DN3)
acvaríst s.m. –Persoanã care se ocupã cu creºterea vieþuitoarelor de
acvariu– „Noutãþi pentru acvariºti.“ R.l. 21 XII 66 p. 2. „În atenþia
acvariºtilor. NATURA publicã în numerele 5 ºi 6 din acest an un ciclu de
articole pentru iniþierea celor ce au preocupari de acvaristicã.“ I.B. 8 X
70 p. 2; v. ºi R.l. 1 VII 73 p. 3 (din acvariu + -ist; cf. germ. Aquarist;
D.Pisc.; DN3)
acvarísticã s.f. –Ramurã a acvaculturii care se ocupã cu tehnologia
creºterii vieþuitoarelor în acvarii– „Zilele trecute, în incinta halelor
Obor, la etaj, s-a deschis un magazin de acvaristicã. Amatorii pot gãsi
aici acvarii, peºti, hranã pentru peºti, vegetaþie, precum ºi aparaturã
pentru acvarii.“ I.B. 24 IX 68 p. 1; v. ºi acvarist (din germ. Aquaristik;
DN3)
acvasól s.m. (chim.) „Pentru a pune capãt acestei controverse, inventatorul spray-ului cu aerosoli, americanul R.A. a pus la punct un
nou tip de recipient cu acvasoli care foloseºte ca «vehicul antrenant»
un amestec de apã ºi butan.“ Sc. 19 VII 77 p. 5 (din acva- + sol, dupã
modelul lui aerosol)
adaptométru s.n. „[...] s-a realizat o instalaþie – cabinã de control ºi
aparat electronic de înregistrare – complet automatizatã cu ajutorul cãreia se poate mãsura capacitatea omului de la volan la întuneric. [...]
Cu ajutorul acestui «Adaptometru» [...] se poate realiza ºi mãsurarea
timpului de revenire a unui ºofer orbit de farurile unui autoturism ce
circulã din sens opus.“ R.l. 7 X 81 p. 3 (din adapta + -metru)
adaptór s.n. –Dispozitiv care permite adaptarea unui aparat la diferite utilizãri– „De la Întreprinderea de traductoare ºi reductoare directe
Paºcani – adaptoarele pentru detectare ºi detectoarele electromagnetice.“ Sc. 27 VII 82 p. 2 (din fr. adapteur; PR 1948; DEX, DN3)
adídas s.m. ¨ 1. –Tip de încãlþãminte comodã, iniþial folositã exclusiv de sportivi, utilizatã mai ales de tineri în anii ‘80-’90– „[...] s-au
creat noi modele de [...] pantofi tip «adidas», cu feþe textile ºi
combinate cu piele, avînd tãlpi colorate în masa materiei prime,

aeratór

sandale ºi pantofi din materiale noi denumite «difur» ºi «silur».“ R.l. 7
IV 83 p. 3; v. ºi Sc. 12 VIII 83 p. 4, Sãpt. 14 IX 84 p. 8, R.l. 7 I 85 p. 6, 5
XII 96 p. 24; v. ºi superman. ¨ 2. –Om care poartã adidaºi, om
obiºnuit– „De la vlãdicã (ministrul culturii, dl. M.G.), pânã la opincã
(diverºi adidaºi pãºitori pe cãrãrile gazetãriei) lumea s-a înveselit [...]“
R.l. 27 III 93 p. 8. ¨ 3. –Picioare de porc, omniprezente înainte de dec.
1989, pe rafturile magazinelor alimentare– v. tacîm (Adidas, marcã
înregistratã – din n.pr. Adi Das[sler])
aditív s.m. –Substanþã care se adaugã (la furaje)– „Timiºoara. Specialiºtii Centrului de chimie au realizat noi tipuri de coloranþi pentru
industria pielãriei, o serie de ignifuganþi pentru fibrele sintetice,
pigmenþi pentru emailuri ºi mase plastice, precum ºi o bogatã gamã de
produse pentru agriculturã: pesticide, îngrãºãminte chimice, aditivi
furajeri, biostimulatori pentru creºterea ºi coacerea plantelor.“ R.l. 15 I
83 p. 5 (din fr. additif; PR; DN3)
ADN s.n. (chim.) –Acid dezoxiribonucleic– „[...] în urmã cu 15 ani am
reuºit sã identific ADN ºi ARN în sporii unei ciuperci medicinale, pe
care am studiat-o peste 20 de ani [...] În domeniul plantelor medicinale
superioare în ce priveºte clasificarea sistematicã, tot biotehnologia îºi
va spune cuvîntul.“ R.l. 12 V 83 p. 5. „Cu numai trei ani în urmã,
grupul lui A. Rich a dovedit cã anumite fragmente de ADN pot adopta
în spaþiu o conformaþie diferitã de celebra dublã elice, ºi anume forma
literei Z. [...] o echipã [...] de la Institutul de progenezã (Paris) [...] a
dovedit cã acidul dezoxiribonucleic Z poate fi pus în evidenþã de
cromozomii unui rozãtor, Gerbillus Nigeriae.“ Cont. 9 XII 83 p. 7; v. ºi
Ev.z. 4 III 97 p. 3 [pron. adené] (abreviere din A[cide] D[ésoxyribo]
N[ucléique]; PR 1960, FS 310)
adolescentín, -ã adj. –Tineresc, de adolescent– „Cursa cu maºina
plinã de nãzdrãvãnii ºi de închipuiri tipic adolescentine.“ Cont. 3 III 61
p. 3. „Un asemenea lirism adolescentin, convenþional, se face simþit ºi
în filmele lui Virgil Calotescu.“ Luc. 17 X 81 p. 4; v. ºi bãieþism (din
adolescent + -in, probabil dupã fr. enfantin; cf. it. adolescentino; Fl.
Dimitrescu în LR 2/62 p. 132; DEX, DN3)
adolescentísm s.n. –Gîndire ºi comportare ca de adolescent–
„Adolescentismul lui este evident pe afarã, dar nu pe dinãuntru,
imaturitatea lui nu-i atît de limpede pe cît dã impresia.“ R.lit. 2 V 74 p.
17; v. ºi Luc. 14 X 78 p. 2 (din adolescent + -ism)
adresabilitáte s.f. –Calitatea de a se adresa unei mase largi– „[...]
lucrarea de care ne ocupãm [...] apãrutã în Editura Academiei are un
spectru de adresabilitate care îi alãturã medicilor, biochimiºtilor,
biofizicienilor sau specialiºtilor din industria farmaceuticã pe toþi cei
interesaþi sã-ºi lãrgeascã informaþia referitoare la biologia molecularã.“ I.B. 24 V 82 p. 3. „Aproape un milion s-ar putea realiza cu o
tipãriturã de largã adresabilitate.“ Sãpt. 11 VI 82 p. 8. „Maternitatea
Dr. I. Cantacuzino se aflã printre primele din Capitalã privind numãrul
de naºteri, ceea ce înseamnã o adresabilitate crescutã.“ R.l. 27 IX 93 p.
9 (din adresabil + -itate)
adrésã-cérere s.f. –Act oficial prin care o întreprindere face alteia
o cerere– „Abonamentele de transport cu autobuzele I.T.A. Craiova
[...] se elibereazã pe baza unei adrese-cerere din partea întreprinderii
unde lucreazã cel care solicitã abonamentul ºi a unui tabel.“ Sc. 6 VII
74 p. 2 (din adresã + cerere)
adrésã-delegáþie s.f. –Act oficial prin care cineva este desemnat
ca delegat– „În cabinã, mai mulþi salariaþi ai unitãþii: ce-i drept, cu
forme în regulã, cu tabel ºi adresã-delegaþie aprobatã.“ R.l. 1 VIII 73
p. 1 (din adresã + delegaþie)
adultizá vb. I –A avea un comportament de adult– „Prins de niciodatã încheiatele încurcãturi prea «adulte», am trecut în goana calului
pe lîngã 1 Iunie. Fireºte, copiilor nici cã le pasã. Între noi fie vorba,
adultizeazã ºi ei destul.“ R.l. 12 VI 82 p. 2 (din fr. adultiser; MNC
1982)
adiþionálã s.f. (telefon.) –Convorbire telefonicã suplimentarã în
raport cu numãrul de convorbiri incluse în preþul fix al abonamentului– „Impulsurile corect înlocuind zisele adiþionale din trecut, cînd
plãteai dacã depãºeai numãrul de convorbiri decis ca ºtachetã [...]“
R.lit. 35/93 p. 12 (cf. fr. additionnel – alte sensuri; DEX, DN3 – alte
sensuri)
advént s.n. –Perioadã de 4 sãptãmîni care precede Crãciunul, la
catolici– „La Salzburg [...] studenþi universitari se folosesc de prima
duminicã din advent spre a-ºi manifesta dorinþa de pace.“ R.l. 23 XII
83 p. 1 (cf. lat. adventus, fr. avent)
aeratór s.n. –Dispozitiv folosit pentru aeraþie– „Un aerator central
absoarbe aerul încãlzit din serã ºi îl dirijeazã spre un rãcitor care reþine
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cãldura excedentarã.“ R.l. 6 IV 81 p. 6 (din fr. aérateur; PR 1866;
DN3)
aeróbic, -ã adj. „Aºadar, la baza de agrement a complexului hotelier
«Bucureºti» puteþi beneficia de gimnasticã aerobicã (miºcãrile ºi respiraþia se sincronizeazã pe ritmuri muzicale).“ I.B. 18 II 84 p. 6. „[...]
dupã-amiezele sunt dedicate antrenamentelor aerobice [...] cu exerciþii pentru menþinerea supleþei corpului, semnate de Jane Fonda.“ R.l.
19 VI 93 p. 15; v. ºi 12 VI 93 p. 5, 22 VII 93 p. 14 (din fr. aérobique,
engl. americ. aerobics; BD 1969, DHLF 1981; DEX-S)
aerobioscóp s.n. (tehn.) „Cercetãtorii de la Institutul de protecþie a
muncii ºi igienã ruralã din Lublin au pus de curînd la punct un
«aerobioscop selectiv», aparat care determinã rapid ºi fãrã greº – în
orice fel de condiþii – gradul de poluare a aerului, natura elementelor
poluante ºi cantitatea microorganismelor care pãtrund în plãmînii oamenilor ºi ai animalelor.“ Sc. 11 IV 75 p. 4; v. ºi R.l. 16 IV 75 p. 6 (din
aero- + bio- + -scop)
aerobúz s.n. (av.) –Avion de pasageri de mare capacitate– „Asaltul
aerobuzelor.“ St. ºi tehn. 6/67 p. 30. „În U.R.S.S., s-a construit
macheta în mãrime naturalã a unui aerobuz care va transporta 350 de
pasageri, cu o vitezã maximã de 950 km pe orã.“ Sc. 29 VII 75 p. 8. „O
competiþie acerbã pentru impunerea pe piaþã a aerobuzelor anilor ‘80.“
Sc. 12 X 78 p. 6; v. ºi R.l. 10 III 84 p. 6; v. ºi airbus (din fr. aérobus; cf.
engl. airbus; Graur C. 19: „Nu ºtiu dacã existã aerobuz, dar nu m-aº
mira prea tare dacã l-aº gãsi undeva“; DN3)
aeroclúb s.n. (av.) –Club în care se reunesc cei care se ocupã cu
aviaþia– „De curînd a fost înfiinþat la Piteºti un aeroclub pentru tinerii
amatori de cunoºtinþe aeronautice.“ R.l. 13 III 75 p. 2 (din fr.
aéro-club; FC I 24, L. Seche în LR 1/74 p. 77; DEX, DN3)
aerocósmic, -ã adj. –Referitor la aeronauticã ºi la cercetarea spaþiului cosmic– „La centrul de cercetãri ºtiinþifice aerocosmice de pe
lîngã Universitatea din Tokio a fost lansatã sîmbãtã, cu succes, o
rachetã cu trei trepte de tip «Kappa-10-S-1».“ Sc. 19 VIII 65 p. 1 (din
aero- + cosmic; DEX-S)
aerodinamicitáte s.f. –Caracter aerodinamic– „Aproape întotdeauna cînd este prezentatã o nouã marcã (sau un nou tip) de autoturisme,
în dreptul lui apare ºi o cifrã alãturi de «misterioasele» (pentru mulþi
dintre cititorii noºtri) litere CX. Ce înseamnã acest CX? Este vorba de
coeficientul de aerodinamicitate a autoturismului.“ I.B. 27 X 84 p. 6.
„O sporire a CX-ului – coeficientul de aerodinamicitate – cu 30 la sutã
duce la reducerea consumului de carburanþi cu aproape 5 la sutã.“ R.l.
8 VIII 85 p. 5 (din aerodinamic + -itate)
aerodúct s.n. –Conductã specialã pentru a înlesni pãtrunderea aerului în încãperi, instalaþii subterane etc.– „În uzina pe care a construit-o
la 300 de metri sub pãmînt în Alpii de Jos, aerul e dus prin aeroducte ºi
se respirã remarcabil, e frumos ºi luminos ca în plinã varã.“ Cont. 2 IX
66 p. 10 (din aero- + -duct, dupã modelul lui apeduct; cf. it. aerodotto,
engl. air-duct; Fl. Dimitrescu în RRL 1/69 p. 4)
aerofilatelíe s.f. –Colecþionarea de mãrci poºtale utilizate de poºta
aerianã– „Prezent la Madrid, dr. A.B. a fost ales în premierã membru în
biroul comisiei de aerofilatelie.“ Sãpt. 18 V 84 p. 8. „[...] grupa de
aerofilatelie a Filialei A.F.R. Iaºi a realizat o microexpoziþie aerofilatelicã [...]“ f.d. (din fr. aérophilatélie; DN3, DEX-S)
aerofotográfic, -ã adj. 1976 (foto) –Referitor la aerofotografie– v.
aerofotografie;v. ºi aerofotogramã (din aerofotografie + -ic; DEX-S)
aerofotografíe s.f. (foto) –Fotografiere de la bordul unui avion–
„Aerofotografia ºi protecþia plantelor. Un grup de cercetãtori italieni a
efectuat [...] un ºir de experimente avînd drept scop descoperirea ºi
tratarea la timp a bolilor diferitelor plante. Pentru aceasta au fost fãcute
o serie de lucrãri aerofotografice, folosindu-se pelicule speciale color.“ Sc. 28 VIII 76 p. 6. „Aerofotografia în slujba arheologiei“
Pr.R.TV 16 XII 84; v. ºi spectrozonal (1965) (din fr. aérophotographie; DEX, DN3)
aerofotográmã s.f. (foto) –Fotogramã aerianã– „Oraºul Tulcea
gãzduieºte expoziþia «Cercetãri aerofotografice în arheologie» [...]
Aerofotogramele prezentate [...] vor fi cuprinse într-o lucrare de mari
proporþii, în curs de elaborare.“ R.l. 2 VI 83 p. 5 (din fr. aérophotogramme; DN3, DEX-S)
aerogárã s.f. (av.) –Ansamblul clãdirilor dintr-un aeroport– „O nouã
aerogarã proiectatã special pentru avioanele-gigant «Boeing 747» ºi
«Concorde».“ Sc. 16 XI 68 p. 6. „În curînd vor începe lucrãrile de
construcþie a unei noi aerogãri cu care va fi dotat aeroportul londonez
Heathrow.“ I.B. 3 II 77 p. 4 (din fr. aérogare; DMN 1950; Graur T. 124,
147, L. Seche în LR 1/74 p. 77, LRC II 203; D.Tr.; DEX, DN3)
aerogeneratór s.n. –Instalaþie de transformare a energiei eoliene în
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energie electricã– „[...] în Statele Unite se va trece la construirea unei
«mori de vînt» – aerogenerator, potrivit terminologiei moderne – cu o
putere de 4 MW.“ Sc. 8 II 80 p. 6. „Aerogeneratorul «AM-20» [...] este
prima instalaþie de mare putere pentru conversia forþei vîntului în
electricitate.“ R.l. 9 III 84 p. 5 (din engl. aerogenerator; DEX-S)
aeroglisór s.n. (av.) „De curînd, a fost lansat la apã, în apropiere de
Coweste (Marea Britanie), aeroglisorul SRN-4, o navã de tip special,
cu perne de aer ºi mai multe elice, capabil sã dezvolte o vitezã de
aproximativ 110 km/orã.“ R.l. 13 II 68 p. 4. „Valorificînd principiul
folosirii pernelor de aer nu numai în aeroglisoare, ci ºi în transportul
încãrcãturilor grele [...] o firmã francezã a realizat un model în stare sã
suporte elemente de pînã la 40 de tone.“ Sc. 3 X 82 p. 5 (din fr.
aéroglisseur; invenþia, de origine engl., denumitã howercraft, dateazã
din 1959; PR 1964; DEX, DN3, DEX-S)
aeroión s.m. (fiz.) –Ion atmosferic– „[...] în aerul Herculanelor se
gãsesc mici aeroioni negativi într-o proporþie nebãnuit de mare [...]“
R.l. 5 V 79 p. 2 (din fr. aéroion; DEX-S)
aeroionizáre s.f. –Concentrare de aeroioni– „Aeroionizarea negativã ridicatã ºi apele termale sulfuroase reprezintã cantitãþi însemnate
de agenþi REDOX care reechilibreazã anumite lanþuri metabolice ale
organismului.“ R.l. 30 III 83 p. 5 (din aeroion + -izare)
aerológ s.m. (av.) –Specialist în probleme de staticã, dinamicã ºi
termodinamicã în atmosferã liberã– „Aerologii se pregãtesc sã lanseze
o radiosondã în stratosferã.“ Sc. 6 I 62 p. 6 (din fr. aérologue, it.
aerologo; Fl. Dimitrescu în RRL 1/69 p. 5; DN3, DEX-S)
aerométric, -ã adj. –Privitor la mãsurarea proprietãþilor aerului–
„«Prospecþiune aerometricã», aºa se numeºte aceastã metodã modernã de cercetare, care acum cîþiva ani fãcea încã parte din... geologia
viitorului.“ R.l. 13 I 84 p. 5 (cf. fr. aérométrique; DHLF)
aeronavál, -ã adj. (av.) –Relativ la aviaþie ºi la marinã– „Cîteva
avioane aparþinînd forþelor aeronavale americane, prevãzute cu un
sistem electronic perfecþionat, au reuºit sã descopere [...] urmele unor
vechi civilizaþii indiene în deºertul sudic al Californiei.“ R.l. 3 IV 74 p.
6 (din fr. aéronaval; PR 1964; DEX, DN3)
aeronavorachetomodél s.n. (av.) „Pentru elevii din învãþãmîntul
general [...] concursul de aero-navo-rachetomodele, radiotelegrafie ºi
carturi (etapa pe judeþ).“ R.l. 23 III 74 p. 5 (din aero- + navã +
rachetomodel)
aeropórt-reléu s.n. (av.) „Reprezentanþii societãþilor [aviatice]
s-au pronunþat pentru folosirea unor aeroporturi-releu unde avioanele
ºi-ar putea face plinul, asigurîndu-se astfel zborurile dus ºi întors fãrã
riscul de a ajunge în panã de combustibil.“ I.B. 10 XI 73 p. 4 (din
aeroport + releu)
aeroportuár, -ã adj. (av.) –Relativ la aeroporturi– „[Avionului
Concorde] i s-a refuzat mult timp avizul oficialitãþilor aeroportuare
americane, sub pretextul producerii de prea mult zgomot.“ R.l. 30 VIII
78 p. 6 (din fr. aéroportuaire; PR; DEX-S)
aerosánie s.f. „Aerosania, acest vehicul folosit în nemãrginita întindere de zãpadã a Arcticii ºi a Siberiei nordice, a început sã preocupe
lumea proiectanþilor.“ Sp. tehn. 1/63 p. 7. „O aerosanie a fost experimentatã recent, cu rezultate bune, pe pîrtiile de la Pãltiniº. Este vorba
de o sanie metalicã, cu tãlpi de schiuri, propulsatã în zãpadã sau pe
gheaþã de o elice amplasatã în spate, cu diametrul de un metru ºi dotatã
cu un motor ce-i asigurã circa 3000 de ture pe minut [...]“ R.l. 11 III 78
p. 2 (din aero- + sanie, probabil dupã un model rus.)
aerosánie-amfíbie s.f. „N.A. Tupolev a creat o maºinã originalã –
aerosania-amfibie. Prevãzutã cu instalaþii speciale, noua maºinã se
poate deplasa atît pe zãpadã, cît ºi pe apã, fiind o combinaþie
schiuri-barcã.“ Sc. 7 I 64 p. 3 (din aerosanie + amfibie, probabil dupã
un model rus.)
aerospaþiál, -ã adj. (av.) –Referitor la spaþiul aerian extraterestru–
„În viaþã, în cea pãmînteanã, ca ºi în scurta dar epocala dv. viaþã
aerospaþialã, ce v-a impresionat în cea mai mare mãsurã?“ Cont. 27 II
70 p. 12 (din fr. aérospatial; DMN 1960; DN3)
aerotáxi s.n. (av. ) „Un tip de avion utilitar cu întrebuinþãri multiple,
în special agricol, aerotaxi sanitar.“ R.l. 16 X 66 f.p. „Astfel, a fost
inauguratã [...] prima ºosea din Amazonia peruanã [...] legînd între ele
localitãþile Merced ºi Satipo, între care, anterior, comunicarea se fãcea
prin aerotaxiuri.“ Sc. 25 III 74 p. 4. „Compania TAROM a fost dotatã cu
un nou tip de avion, aerotaxiul BN 2, produs în România, în cooperare
cu firma Britten Norman Bemridge din Marea Britanie [...] Plafonul de
zbor, între 50 ºi 4000 m, face din acest avion un mijloc de transport
adecvat pentru plimbãrile de agrement. [...] TAROM va pune la dispoziþia celor interesaþi, la cerere, prin închiriere, acest nou tip de avion
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pentru curse charter.“ R.l. 17 V 77 p. 5; v. ºi Sãpt. 16 II 73 p. 5 (din aero+ taxi, dupã modelul engl. air-taxi; BD)
aerotérmã s.f. (electr.) –Aparat electric care aspirã aerul rece ºi îl
expirã cald– „În interior, pe placa de peste subsol, au fost instalate
arzãtoare ºi aeroterme care degajã cãldurã în incinta construcþiei.“ I.B.
17 XII 62 p. 1. „Pe podium se vor expune produse destinate copiilor –
mobilier mic, jucãrii (cãluþi-balansoar, de pildã), mãsuþe-baruri pe
rotile, zeci de modele de oglinzi, rame ºi produse de sticlãrie, «aerotermã» pentru încãlzirea locuinþelor, aparate pentru umidificarea aerului din încãperi [...]“ I.B. 23 IX 70 p. 1. „Existã sute de mii de cetãþeni
care folosesc în aceste ore radiatoare, aeroterme ºi alte surse, foarte
multe improvizate, de puteri mari de 3 pînã la 5 kW fiecare.“ R.l. 21 XI
78 p. 5; v. ºi Sc. 31 X 65 p. 2 (din fr. aérotherme; DN3, DEX-S )
aerotrén s.n. –Vehicul terestru monorai pe perne de aer– „Ultimele
încercãri de vitezã ale «aerotrenului» francez“ Sc. 9 XII 67 p. 16 (din
fr. aérotrain; cf. it. aerotreno, engl. air-train; DMN 1965, BD 1966;
DN3)
afíº-catalóg s.n. –Afiº care þine ºi loc de catalog– „Afiºul-catalog
editat de I.M. la expoziþia revistei ARTA «Lemn – expresie ºi tehnologie».“ I.B. 29 VIII 72 p. 2 (din afiº + catalog)
afíº-panóu s.n. –Afiº de dimensiuni mari– „Afiºele-panou realizate
de Pavoazarea Capitalei.“ Sc. 11 I 62 p. 1 (din afiº + panou)
afíº-reclámã s.n. –Afiº cu rol de reclamã– „Privind afiºele-reclamã
pentru filmul «Albã ca zãpada ºi cei ºapte saltimbanci» [...] eºti tentat
sã crezi cã o vei vedea pe Caterina Valente.“ Cont. 2 IX 66 p. 5; v. ºi Sc.
16 XI 64 p. 4 (din afiº + reclamã)
afluénþã-recórd s.f. –Afluenþã imensã– „Renumitul turneu [de
tenis] de la Anvers [...] a cunoscut anul acesta o afluenþã record de
spectatori: 149000 plãtitori.“ Sc.tin. 11 XI 85 p. 3 (din afluenþã +
record)
afrikáans adj., s. –Dialectul limbii olandeze vorbit de urmaºii burilor în Africa de Sud– „Brink a fost primul autor de limbã afrikaans
(principala limbã a albilor din R.S.A.) cãruia i s-a interzis, acum cîþiva
ani, un roman.“ Sc. 19 IX 79 p. 5; v. ºi R.lit. 11 X 84 p. 22 (din engl., fr.
Afrikaans; DHLF 1952; DEX, DN3)
afrikáner s.m., adj.inv. –Alb de culturã neerlandezã din Africa de
Sud– „[...] datoritã numeroaselor cãsãtorii interrasiale care au avut loc
în provincia Capetown în sec. XVII, puþini dintre «africaneri» pot
pretinde cã au o ascendenþã «albã» purã.“ Sc. 6 III 81 p. 6. „Orange este
socotitã, chiar în rîndurile populaþiei «afrikaner» (cum le place albilor
rasiºti sã se numeascã), cea mai «conservatoare» provincie din întreaga Republicã Sud-Africanã.“ Sc. 30 VIII 88 p. 4 [ºi africaner] (din fr.
afrikaner; PR, DHLF – sf. sec. XIX)
áfro adj.inv., adv. –Coafurã cu pãrul foarte încreþit, dupã model
african– „Amatoare [...] de coafurã afro.“ R.l. 6 VII 81 p. 2; v. ºi Sãpt.
28 VIII 81 p. 8, 8 VI 84 p. 8 (din engl., fr. afro; BD 1970, PR 1972; MF
p. 20; DEX-S)
afroamericán, -ã adj. –Un alt nume pentru Black english– „Pentru
prima oarã premiul pentru roman a revenit unei scriitoare afroamericane, Alice Walker, autoarea lucrãrii «Culoarea purpurie».“ Sc. 20
IV 83 p. 5 (din fr. afro-américain; cf. engl. afro-americanese; BD
1971)
after-shave s.m. (cuv. engl.) –Loþiune folositã dupã ras; în primul
exemplu: “(om) proaspãt bãrbierit ºi dat cu loþiune dupã ras“– „[Actorul] introvertit, nedormit, neras (incident rarissim pe platourile noastre, în care stilul aftershave se practicã frecvent la orice orã din zi ºi
din noapte) în pofida unor excese lirice, este foarte convingãtor [...]“
R.l. 2 XI 77 p. 2. „Ciocãnitoarea Woody ºi modelul ultim al oalei
Kukta; after-shave-ul Zambilica etc. etc.“ Sãpt. 3 VIII 84 p. 2 [pron.
áftãr ºéiv] (cf. fr. after shave; DHLF 1959, DMN 1960)
agabarític, -ã adj. –Care depãºeºte gabaritul standard– „[...] piese
grele, agabaritice.“ Emisiune radio 11 I 84. „Realizat integral cu piese
ºi subansamble ce poartã marca întreprinderii arãdene, vagonul va fi
utilizat [...] în transportul transformatoarelor de tensiune ºi al altor
piese agabaritice.“ R.l. 7 II 84 p. 1 (din a- + gabaritic; DEX-S)
agént de influénþã s.m. –Persoanã care vehiculeazã în anumite
cercuri opinii (de)favorabile privitoare la un regim politic, la o þarã, la
o anumitã ideologie etc.– „Rezultã cã, pe parcursul anilor, serviciile de
securitate [din Polonia, Cehoslovacia, Bulgaria] reuºiserã sã-ºi infiltreze [la BBC], sub paravanul unei dizidenþe politice, agenþi. În
terminologia consacratã se numesc «agenþi de influenþã».“ R.l. 20 III
92 p. 1. „Înþelegem de ce o serie de agenþi de influenþã ai vechiului
regim continuã sã se afle pe ºtatele de platã.“ R.lit. 30/93 p. 19. „E.
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Gamillscheg a fost agent de influenþã, poate chiar spion german, în
slujba nazismului.“ R.lit. 46/95 p. 14 (din fr. agent d’influence)
agént (de) publicitáte s.m. –Angajat al unei firme de publicitate
care cautã noi clienþi ºi þine legãtura cu ei– „Ghidul comercial al Bucureºtiului angajeazã agenþi publicitate.“ Ev.z. 12 I 95 p. 7; v. ºi
baby-sitter (1993) (din fr. agent de publicité)
agrarianísm s.n. –Tendinþa de a menþine agricultura ca principalã
ramurã a economiei– „Lichidarea agrarianismului a fost una dintre
cauzele crizei endemice a Europei rãsãritene în toatã perioada postbelicã. Agrarianismul este expresia «spiritului de corp» al þãrãnimii, în
stare sã-i garanteze acesteia unitatea (sic!) sufleteascã, solidaritatea
socialã ºi lungimea voinþei.“ Dr. 2 II 90 p. 1 (din agrarian + -ism; cf. fr.
agrarianisme; DEX, DN3)
agravántã s.f. –Circumstanþã cu caracter agravant– „Adrian Nãstase acceptã eliminarea agravantelor la articolele 205, 206 din Codul
Penal“ R.l. 16 X 95 p. 1 (din [circumstanþã] agravantã)
agrienergíe s.f. –Energie extrasã din plante– „Se vor putea cultiva
plante cu scopul unic de a extrage din ele energie. Americanii au ºi
creat un termen nou – «energy-farming» – în acest sens, termen care ar
putea fi tradus prin agrienergie. Agrienergia va putea furniza, pornind
de la plante sau alge supuse unui proces de fermentare, biocombustibili din cei mai preþioºi: alcool, metanol, metan.“ Sc. 25 III 79 p. 5
(calc dupã engl. energy-farming)
agroalimentár, -ã adj. –Referitor la alimente obþinute în agriculturã– „Se lucreazã la reamenajarea halei din piaþa agroalimentarã a
oraºului Roman.“ I.B. 8 VI 76 p. 5; v. ºi gospodãrie-anexã (1974),
microcomplex, textile-galanterie-tricotaje (din agro- + alimentar; cf.
fr. agro-alimentaire; DMN 1971; FC I 185, 191, VRC 273; DN3,
DEX-S)
agro-business s.n. „Cînd agro-bussines-ul preferã trufandalele“
Sc. 15 I 81 p. 6. „De la «agro-bussines» la subnutriþie [...] Revista
vest-germanã «Der Spiegel» face o analizã a situaþiei alimentare pe
glob, încercînd sã desluºeascã mecanismele care au dus la transformarea hranei într-un «bussines» din cele mai profitabile pentru marile
societãþi multinaþionale [...]“ Sc. 10 VII 81 p. 5 (din agro- + business)
agroecológic, -ã adj. –Privitor la situaþia agricolã ºi ecologicã a
unui þinut– „Þara noastrã se aflã într-o situaþie ecologicã ºi agroecologicã avantajoasã, cu generoase perspective de dezvoltare determinate de o politicã riguros ºtiinþificã privind resursele ºi valorificarea
lor.“ Cont. 9 XII 83 p. 6 (din agro- + ecologic)
agroenciclopedíe s.f. –Emisiune de ºtiinþã ºi practicã agricolã–
„Agroenciclopedie“ Pr.R. TV 2 VI 74 p. 13; v. ºi 15–21 XII 74 p. 8 (din
agro- + enciclopedie)
agroindustriál, -ã adj. –Referitor la agriculturã ºi la industriile
conexe– „Un nou tip de liceu: agroindustrial. În noul an de învãþãmînt,
reþeaua ºcolarã [...] are în componenþa ei 91 de licee agroindustriale,
create în urma mãsurilor de îmbunãtãþire a învãþãmîntului agricol.“
R.l. 22 XI 75 p. 5. „Consiliile unice agroindustriale, în faþa primului
examen – campania agricolã de primãvãrã.“ Sc. 21 II 79 p. 1; v. ºi 9 XI
78 p. 3 (din agro- + industrial; cf. fr. agroindustriel; DMN 1970; FC I
190)
agrometeorológic, -ã adj. –Privitor la condiþiile meteorologice
în care se dezvoltã agricultura– „Întreþinerea culturilor în actualele
condiþii agro-meteorologice“ R.l. 22 V 78 p. 7; v. ºi Cont. 14 XII 79 p. 8
(din agro- + meteorologic; VRC 273; DEX-S)
agroturísm s.n. –Tip de turism simplu, fãcut la þarã– „Valoarea
economicã a agroturismului montan“ R.l. 10 I 83 p. 5. „Agroturismul –
o ºansã pentru sãraci“ Adevãrul de Cluj 20 VIII 93 p. 4. „Pot contribui
la dezvoltarea unui sector de mare perspectivã pentru noi, agroturismul românesc, îndeosebi cel montan.“ Românul liber I 96 p. 22
(din agro- + turism; cf. fr. agro-tourisme, it. agriturismo; DMN, DMC
1966, PN 1973)
aide-mémoire s.n. (sint.s. fr.) –Schiþã (scrisã) prezentînd elementele esenþiale ale unei discuþii– „A fost semnat un aide-mémoire
privind dezvoltarea în continuare a colaborãrii ºi cooperãrii dintre cele
douã ministere.“ R.l. 10 VI 77 p. 5: v. ºi Sc. 26 I 80 p. 5 [pron.
ed-memoár]
AIDS s.n. –Numele englezesc pentru Sida– „[Copolla] intenþioneazã
sã transpunã pe peliculã o poveste despre necruþãtorul AIDS (Sida).“
R.lit. 38/93 p. 22 (prescurtare din engl. A[cquired] I[mune] D[efficiency] S[yndrome]; cf. it. aids; DPN 1982, PN 1983)
airbus s.n. (av.; franþuzism) –Aerobuz– „Este vorba de proiectul unui
uriaº avion de pasageri, de 300 de locuri. Încã nu se reuºise sã fie
studiat cu atenþie acest proiect ºi, la Londra, au început sã vinã oferte
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pentru un «airbus» american.“ Sc. 4 IX 67 p. 1. „Avion de tipul celor cu
razã lungã de acþiune, la construcþia cãruia au participat mai multe þãri
vest-europene, aºa-numitul «airbus» a parcurs, fãrã escalã, distanþa
dintre Paris ºi New York în 8 ore.“ Sc. 20 XI 75 p. 4; „[...] guvernul
britanic rãmîne reticent, pe de o parte datoritã dificultãþilor financiare
pe care le întîmpinã Airbus iar pe de alta datoritã concurenþei acerbe pe
care o pregãtesc Boeing ºi McDonnell-Douglas, deocamdatã în avantaj net faþã de aerobuzul construit de consorþiul vest-european.“ R.l. 10
III 84 p. 6; v. ºi 21 III 74 p. 6, 30 VIII 78 p. 6 [pron. érbüs] (din fr., engl.
airbus; DMN 1965, BD 1970)
aiurisánt, -ã adj. (franþuzism) –Stupefiant, surprinzãtor– „ªi totuºi
mã întorc ºi zic cã aceastã teribilã viiturã care s-a abãtut azi peste
cinematografia francezã n-ar trebui sã fie atît de aiurisantã pe cît ne
apare, aici, la Milano, cînd operatorul ne anunþã cã mai are în cabinã un
singur film.“ R.lit. 14 XI 75 p. 24 (dupã fr. ahurissant)
ajutór s.n. –Donaþie în haine, alimente, medicamente venitã din
strãinãtate, în special dupã Revoluþia din decembrie ‘89– „O româncã
stabilitã în Germania mi-a povestit prin cîte a trecut ca sã poatã aduce
un camion cu ajutoare în România.“ Zig Zag 3–9 VII 91 p. 6. „Dl. I.A.
a trimis anul acesta [...] trei transporturi cu ajutoare, ultimul dintre ele
conþinînd alimente, medicamente, inventar moale, materiale sanitare,
mobilier de spital ºi aparaturã medicalã.“ R.l. 26 XII 91 p. 2. „[Copilul
avea] un fular destrãmat cãpãtat de la ajutoare.“ R.l. 3 XI 93 p. 1
ajutór-programatór s.m. 1975 –Programator adjunct– v. analist-programator (din ajutor + programator)
akîn s.n. „Akînii, poeþi ºi cîntãreþi improvizatori, sînt din vremuri
strãvechi oamenii cei mai respectaþi la kirghizi.“ R.lit. 27 IX 84 p. 23
(din rus akîn; DEX)
Alain Delon s.n. (vest.) –Tip de hainã din piele îmblãnitã– „În
curînd, prin grija clubului de fotbal din Oradea, mai toate echipele
noastre de fotbal vor purta «Alain Delon»-uri.“ Sãpt. 31 XII 76 p. 8.
„Executãm Alain Delon cu materialul clientului.“ Sãpt. 18 VI 82 p. 5;
v. ºi 29 II 80 p. 3 [pron. Alen Dölõ] (din n.pr. Alain Delon)
alb-argintíu, -íe adj. –Alb bãtînd în argintiu– „De aici de sus,
oraºul are aspectul unei cetãþi strãjuite în cele patru zãri de crenelurile
alb-argintii ale ºirurilor de blocuri din cele mai noi cartiere-oraº.“ I.B.
7 VII 73 p. 4 (din alb + argintiu)
alb-ivoríu, -íe adj. –Alb bãtînd în culoarea fildeºului– „Pe faþadele
înconjurate de schele se aºtern cãrãmizi ceramice alb-ivorii.“ Sc. 14 V
61 p. 3 (din alb + ivoriu; cf. germ. elfenbein (weiss); Fl. Dimitrescu în
LR 4/62 p. 398; FC I 168)
alb-lãptát, -ã adj. –Alb opac– „Stelele Kremlinului sunt prevãzute
cu geamuri rubinii ºi albe-lãptate, între care se aflã cristal transparent.“ I.B. 26 I 61 p. 3 (din alb + lãptat; cf. germ. Milchweiss; Fl. Dimitrescu în LR 4/62 p. 398; FC I 173)
alb-lãptós, -oásã adj. –Alb opac– „Trei mari mãcelãrii sunt în
cartierul Drumul Taberei. Toate au tras cu înverºunare peste ferestrele
mari, dinspre laboratoare, perdea de vopsea alb-lãptoasã.“ I.B. 3 X 70
p. 3 (din alb + lãptos; cf. germ. Milchweiss; Fl. Dimitrescu în LR 4/62
p. 398)
alb-lumína zílei adj. „Lampa alb-lumina zilei, cu o culoare apropiatã de lumina zilei.“ Sc. 3 II 61 p. 2 (din alb + lumina zilei; cf. germ.
weiss tageschell; Fl. Dimitrescu în LR 4/62 p. 398)
albaiulián adj. –Din Alba Iulia– „Dinspre Mureº spre centru, spaþiul
albaiulian tradiþional arunca ramificaþia drumurilor spre Cetate [...]“
R.l. 12 XII 80 p. 1 (din Alba Iulia + -ian)
alba-neágra s.f. –Tip de joc de noroc– „Legalizat cu puþin timp în
urmã, faimosul joc «Alba-Neagra» poate aduce beneficii mari pentru
patroni, nu numai în þãrile occidentale. În Focºani, trecãtorii sînt
îmbiaþi sã întoarcã una din cele trei bucãþi de cauciuc. Bineînþeles, doar
cei din «gaºcã» au privilegiul de a ghici pe cea cu punct alb.“ R.l. 6 VII
93 p. 9. „Au fost prinºi C.M. ºi A.S. care practicau, de acum, celebra
«alba-neagra». Ei tocmai înºelaserã pe tînãra M.S. «subtilizîndu-i»
4000 de lei.“ R.l. 24 VIII 93 p. 16 (din alba + neagra)
albástru-argintíu, -íe adj. –Albastru bãtînd în argintiu– „Stîlpii ºi
pereþii au o culoare plãcutã, albastru-argintiu.“ Sc. 20 V 61 p. 1 (din
albastru + argintiu; cf. germ. silberblau; Fl. Dimitrescu în LR 4/62 p.
398)
albástru-eléctric, -ã adj. –Albastru aprins– „Lumea ecranului, se
pare, sprijinã iniþiativa miresei colorate. Revistele publicã fotografii
de la cãsãtoria lui A.H. îmbrãcatã – ce-i drept – nu în albastru electric,
nu în roºu-cadmiu, nu în verde-veronez, ci într-o nuanþã de tranziþie:
trandafiriu.“ Cont. 21 II 69 p. 6 (din albastru + electric)
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albédo s.n. (tehn.) „Aceste geamuri lasã sã treacã totul: razele directe
ale soarelui, soarele difuzat prin nori ºi chiar soarele reflectat de
suprafaþa solului, mai ales dupã ce a cãzut zãpada. Specialiºtii numesc
acest fenomen albedo, ceea ce înseamnã coeficientul de reflectare a
solului care se adaugã rezervelor directe sau difuze.“ Cont. 25 I 74 p.
10 (din fr. albédo, engl., germ., rus. albedo; DTP; DEX, DN3)
albúm s.n. 1979 –Colecþie de melodii ale unui cîntãreþ, ale unei
formaþii reunite pe un singur disc; LP– v. single
albúm-catalóg s.n. –Catalog (al unei expoziþii) realizat în condiþiile grafice ºi la dimensiunile unui album– „Reproducem cîteva din
crochiurile selectate de pictor pentru a ilustra albumul-catalog editat
cu prilejul vernisajului expoziþiei.“ R.lit. 10 IV 75 p. 24 (din album +
catalog)
alcaloídic, -ã adj. (chim.) –Referitor la alcaloizi– „Complexul alcaloidic pe care-l conþin [plantele] stã la baza preparãrii unui medicament hipotensiv deosebit de eficient, fãrã efecte secundare.“ R.l. 22 VI
81 p. 5 (din fr. alcaloïdique; DHLF 1879; DN3)
ALCATEL s.f. „Deci, dacã [abonatul telefonic] este conectat într-o
centralã telefonicã tip ALCATEL, atunci modul de activare [a parolei]
este urmãtorul: ridicã receptorul, apasã pe tasta * (steluþã), formeazã
cifrele [...]“ R.l. 14 X 95 p. 14 (nume comercial)
alcoolemíe s.f. „Este vorba de W.S., actualul primar din Coburg ºi
autor al legii relative la alcoolemia la volan.“ R.l. 18 VIII 77 p. 6. „În
Franþa a fost pus la punct un dispozitiv electronic pentru controlarea
gradului de alcool din sînge (alcoolemia). Dispozitivul funcþioneazã
pe bazã de cristale lichide (ca ºi ceasurile cu afiºaj digital), care, în
funcþie de cantitatea de alcool din sînge conþinutã în rãsuflarea celui în
cauzã, se coloreazã în mai multe feluri.“ Sc. 26 X 78 p. 5 (din fr.
alcoolémie; DMC 1950, PR 1960; DN3, DEX-S)
alcoolomaníe s.f. –Dependenþã de bãuturile alcoolice– „Alcoolomania [...] Una dintre cele mai discutate probleme de psihiatrie pe plan
internaþional.“ R.l. 9 III 81 p. 2 (din fr. alcoolomanie; PL)
alcoolmobíl s.n. (cuvînt port. folosit, la origine, în Brazilia) „Alcoolmobilele. Guvernul brazilian a semnat cu reprezentanþii industriei
naþionale de automobile un acord prevãzînd producerea în perioada
1980-1982 a 900000 vehicule funcþionînd pe bazã de alcool [...]“ Sc.
21 IX 79 p. 5. „Penuria de combustibil ºi «alcoolmobilele» [...] într-un
ºir de þãri a început sã se foloseascã în chip de carburant pentru
autovehicule un amestec de benzinã (în proporþie de 80-85 la sutã) ºi
alcool (în proporþie de 15–20 la sutã), amestec cunoscut sub numele de
«gasohol» sau «benzohol».“ Sc. 13 I 80 p. 6
alcoolscóp s.n. –Instrument pentru examinarea cantitãþii de alcool
din sînge– „T.C. n-a fugit, ci a încercat o altã ieºire: a bãut benzinã.
Astfel cã în momentul în care a fost testat, fiola alcoolscop s-a
înnegrit.“ R.l. 24 XI 75 p. 6 //din alcool + gr. -scop “care priveºte, care
examineazã“; DEX-S//
alcoolscópic, -ã adj. –Cu alcoolscopul– „[...] este testat alcoolscopic. Fiola se înverzeºte.“ R.l. 1 VIII 73 p. 5; v. ºi Sc. 10 XI 81 p. 5
(din alcoolscop + -ic)
alcooltést s.n. –Test pentru stabilirea concentraþiei de alcool în
sînge– „Dupã introducerea în Anglia a alcooltestului, numãrul accidentelor de circulaþie între orele 22–01 a scãzut la Londra cu 42 la
sutã.“ I.B. 14 XII 67 p. 2. „Lordul G.B., fostul ministru de externe al
Angliei, a fost supus marþi la o probã de... alcooltest, la un comisariat
de poliþie din Londra.“ R.l. 15 VI 72 p. 6. „Datoritã noilor cercetãri,
existã perspectiva ca în unele þãri clasicul alcooltest sã fie completat cu
un «marijuana-test», menit sã-i demaºte pe cei ce conduc prost maºina
[...]“ R.l. 4 I 78 p. 6; v. ºi Fl. 17 VI 88 p. 21 (din fr. alcooltest; DMC
1960)
aleatorísm s.n. –Hazard– „Dintre numele citate mai sus într-un
aproximativ aleatorism al vîrstei nu pot lipsi [...]“ R.l. 17 X 78 p. 22.
„Rezultatele sînt pe mãsurã, «înscrise» în aleatorismul bogomilic al
concluziilor [...]“ Luc. 28 IV 84 p. 6 (din fr. aléatorisme; DN3 – alt
sens, DEX-S)
alegorizá vb. I (lit.) –A da un sens alegoric– „Mãrunta istorie a
cuplului ce se izoleazã de lume într-o carapace a falsei bunãstãri
alegorizeazã hipertrofierea egoismului.“ R.lit. 6 XI 75 p. 23 (din fr.
allégoriser; DN3, DEX-S)
alergológic, -ã adj. (med.) –Relativ la stãrile de alergie– „Se aduce
la cunoºtinþã cã serviciul de consultaþii de tratamente alergologice de
la Policlinica Colþea va funcþiona [...] la Spitalul Clinic Fundeni.“ I.B.
23 III 61 p. 4 (din fr. allergologique; Fl. Dimitrescu în LR 2/62 p. 132;
DEX-S)
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alergologíe s.f. (med.) –Specialitate a medicinei care se ocupã cu
bolile de origine alergicã– „Un studiu efectuat de colaboratorii catedrei de alergologie a Facultãþii de medicinã din Sofia a dus la concluzia cã 68 la sutã din alergiile cãilor respiratorii la adulþi ºi 85 la sutã la
copii sînt provocate de cãtre praful din locuinþe.“ R.l. 14 I 78 p. 6 (din
fr. allergologie; DHLF 1938, PR – jum. sec. XX; DEX, DN3)
alertá vb. I –A atrage atenþia, a preveni– „[...] a luat o sticlã de biter ºi
a încercat sã o fure ascunzînd-o în hainã. E.P. l-a observat alertîndu-ºi
colegii.“ R.l. 7 II 84 p. 2 (din fr. allerter; DN3, DEX-S)
alexitimíe s.f. „Alexitimie. La o reuniune a Asociaþiei medicilor din
Ontario a fost luatã în discuþie o stare întrucîtva bizarã întîlnitã la unii
pacienþi, numitã alexitimie, cuvînt ce provine din limba greacã ºi
înseamnã «lipsã de cuvinte pentru sentimente». «Pacienþii aceºtia au
dificultãþi în a-ºi numi ºi exprima emoþiile.»“ R.l. 21 VI 82 p. 6; v. ºi
Sãpt. 2 VII 82 p. 2
alfanuméric, -ã adj. (inform.) –Referitor la litere ºi cifre– „Sistemul include un echipament nou, cu dispozitiv de afiºare alfanumericã
a datelor [...]“ R.l. 10 VII 81 p. 5 (cf. fr. alphanumérique; DHLF 1947;
DN3)
alfabetizatór s.m. –Persoanã implicatã într-o campanie de alfabetizare– „[...] apelul lansat de un ºir de personalitãþi culturale franceze
în scopul de «a veni în ajutorul alfabetizatorilor din Nicaragua».“ Sc.
25 VI 80 p. 5 (cf. fr. alphabétiseur; DMN, DMC 1970)
algológ s.m. –Specialist în algologie– „Dezvoltarea ºtiinþei ºi tehnicii în þara noastrã a determinat ºi impulsionat cercetãrile diferitelor colective de algologi. «Tratatul de algologie» [...] ºi numeroase lucrãri
de popularizare [...] sînt dovezi elocvente în acest sens.“ Cont. 17 VII
81 p. 5 (din fr. algologie; DHLF 1838; DN3, DEX-S)
algologíe s.f. 1981 –Ramurã a botanicii care studiazã algele– v.
algolog (din fr. algologie; cf. germ. Algologie; DHLF 1817; DEX)
alimentá vb. I (fin.) –A depune bani într-un cont– „Vlad trebuie
neapãrat sã-ºi alimenteze contul întrucît a ajuns la roºu.“ (din fr.
alimenter)
aliteratúrã s.f. (lit.) –Literatura eliberatã de elemente estetice superflue– „Camil Petrescu teoretizeazã «aliteratura» înainte cu treizeci de
ani de a se folosi termenul ca atare.“ R.lit. 10 IV 75 p. 9; v. ºi Sc. 15 III
81 p. 4 (din fr. alittérature; DMN 1958)
alpaleológic, -ã adj. (formaþie personalã) –Specific lui Al. Paleologu– „Alpaleologia e o artã a argumentaþiei, poate [...] Cel mai
interesant este însã cã V.C. are curajul intelectual de a-ºi asuma
modalitatea alpaleologicã a criticii chiar ca pe o artã a autoportretului.“ Sãpt. 21 XII 84 p. 8 (din n.pr. Al. Paleolog[u] + -ic)
alpaleologíe s.f. 1984 (formaþie personalã) v. alpaleologic (din
n.pr. Al. Paleolog[u] + -ie)
alpiniádã s.f. –Concurs de alpinism– „În zona refugiului Coºtila din
Bucegi s-a desfãºurat prima etapã a alpiniadei universitare Bucureºti
(cãþãrare contra cronometru).“ R.l. 10 V 78 p. 5 (din alpin + -iadã)
alteritáte s.f. (filoz.) –Ceea ce constituie o entitate aparte, diferitã–
„Singurele adevãrate alteritãþi existente în Occident (societãþile primitive) au fost eradicate.“ Ap. 9/93 p. 22. „Ar fi necesar însã ca ºi
ideologii minoritãþilor sã adauge, conºtiinþei de sine, conºtiinþa alteritãþii.“ „22“ 42/93 p. 1; v. ºi R.l. 20 XI 96 p. 20; v. ºi diaboliza (din lat.
t. alteritas; cf. fr. altérité; DHLF; DN3)
alúmn, -ã s.m.f. (livr.) –Elev, discipol– „[Conform principiului] comunitãþii universitare pe profesorii pensionari ºi pe foºtii absolvenþi
(alumni) îi dorim uniþi în jurul Almei Mater.“ „22“ 38/94 p. 9. „Vin
apoi alumnii Minervei ºi ai lui Apollo.“ R.lit. 22/96 p. 7 (cf. lat.
alumnus, it. alumno, germ. Alumnus; DN3)
alunizá vb. I –A lua contact cu Luna venind de pe Pãmînt– „[...]
pentru a aluniza la punctul cel mai puþin accidentat.“ Sc. 21 VII 69 p. 6
(dupã fr. alunir; DMN 1959; Fl. Dimitrescu în LL 10/65 p. 239, V.
Guþu Romalo C.G. 234, FC II 34, 36, Th. Hristea în R.lit. 28 II 80 p. 8;
DEX, DN3)
alunizáre s.f. –Faptul de a aluniza– „Ca cel mai adecvat loc pentru
alunizare autorul citeazã «mãrile» lunare.“ Sc. 28 II 62 p. 4. „Radarul
de alunizare a fost pus în funcþiune .“ Sc. 21 VII 69 p. 6 (din aluniza; cf.
fr. alunissage; DMN 1958; DEX, DN3)
amakudári s. 1974 (cuv. jap.) –„Paraºutare“ a unui funcþionar (japonez) de stat într-un post important pentru monopoluri– v. post-cheie
amaráre s.f. –Legare a unei nave de alta printr-un cablu– „Luni la
7,09 (ora Moscovei), relateazã agenþia TASS, nava «Soiuz-25» a
început sã se apropie, în regim automat, de staþia «Saliut-6», iar în
momentul în care distanþa dintre ele s-a redus la 120 metri, s-a procedat
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la operaþiunea de amarare [...]“ Sc. 11 X 77 p. 2. „[...] un bazin de
amarare a navelor [...]“ R.l. 22 XII 83 p. 3 (din amara; DN3, DEX-S)
amartizá vb. I –A lua contact cu planeta Marte venind de pe Pãmînt–
„Unde va amartiza «Viking-1»? Cea de-a doua zonã aleasã pentru
amartizarea sondei spaþiale «Viking-1» pare utilizabilã – anunþã conducãtorii misiunii.“ R.l. 2 VII 76 p. 6 (din a- + Marte + -iza, dupã
modelul lui aluniza; FC II 11)
amartizáre s.f. –Acþiunea de a lua contact cu planeta Marte venind
de pe Pãmînt– „Amînarea amartizãrii sondei spaþiale «Viking-1»“ R.l.
28 VI 76 p. 6. „Experþii NASA urmeazã sã decidã miercuri dacã vor
utiliza sau nu a doua zonã de amartizare pe planeta Marte [...]“ R.l. 30
VI 76 p. 6; v. ºi amartiza (din amartiza)
ambientál, -ã adj. –Care þine de ambianþã– „Spre asta tind. Spre o
sculpturã ambientalã, fãcutã din mai multe piese care sã creeze sau sã
sugereze un spaþiu special.“ R.lit. 24 IX 70 p. 26. „Astfel au fost
concepute, proiectate ºi construite în ateliere ale ICPIL, primele douã
remorci-dormitor, pentru brigãzile de lucru de pe ºantierele de constucþii forestiere [...] totul într-un cadru ambiental atrãgãtor, realizat cu
tapiþerii moderne.“ R.l. 15 II 72 p. 2. „[...] scenografia ambientalã a lui
V.L., bine echilibratã ºi sugestivã, cu încãperile eroilor în cele douã capete ale sãlii [...]“ Sc. 25 III 83 p. 4; v. ºi op (din fr. ambiental, it.
ambientale; DN3, DEX-S)
ambiguizá vb. I (livr.) –A face sã devinã ambiguu– „Propoziþiile
teoretice atît de limpezi în capitolul «Lectura ºi cãrþile ei» riscã sã fie
ambiguizate astfel de o aplicaþie inadecvatã [...]“ Sc. 14 I 78 p. 4 (din
ambiguu + -iza; DEX-S)
ambiofoníe s.f. (fiz.) „Tetrafonia sau cvadrifonia sau ambiofonia
este o nouã tehnicã bazatã pe folosirea a patru surse acustice [...] Se
pare cã tetrafonia, care creeazã o ambianþã sonorã mult mai bogatã, va
înlocui rapid stereofonia.“ M. 28 VI 75 p. 7 (din fr. ambiophonie)
ámbitus s. ¨ 1. (muz.) –Întinderea unui glas de la sunetul cel mai
grav pînã la cel mai înalt– „[...] un glas care-ºi etaleazã generos
profunzimea în registrul grav, cãldura ºi minunatul timbru baritonal pe
tot ambitusul pînã la sonoritatea, amplitudinea, forþa registrului înalt.“
Sc. 30 VI 83 p. 4. ¨ 2. –(Prin extensie) Evantai, gamã (a posibilitãþilor)– „[...] în primul rînd, concertul a demonstrat largul ambitus al
posibilitãþilor pe care le are jazul românesc [...]“ Sc. 17 IV 80 p. 4 (din
fr. ambitus; cf. lat. ambitus, germ. Ambitus; DEX, DN3)
ambuteiá vb. refl. I (fig.) –A se împiedica– „Cei trei autori sunt
veterani într-o viaþã publicã extrem de tumultuoasã. Carierele lor s-au
cumulat, s-au înstrãinat, «s-au ambuteiat».“ f.d. (din fr. embouteiller;
PR sec. XX)
ambuteiáj s.n. (circ.) –Blocarea circulaþiei– „Dezorganizarea circulaþiei creatã prin ambuteiajul fãrã precedent ºi datoritã ciocnirilor
succesive a sporit ºi mai mult, în urma sosirii camioanelor cu nisip.“
R.l. 14 XI 75 p. 6. „Cãderile de zãpadã au provocat numeroase
ambuteiaje pe ºoselele din Lombardia [...]“ R.l. 15 I 85 p. 6 (din fr.
embouteillage; DEX, DN3)
ambutisáre s.f. –Supunerea unui metal la ºocuri mecanice pentru
a-i da forma doritã– „[...] începerea probelor tehnologice la cald la
noua presã de 1100 tone forþã, destinatã ambutisãrii capacelor elipsoidale din tablã [...]“ R.l. 1 IV 80 p. 5 (din ambutisa; DEX, DN3)
ambutisát, -ã adj. –Care a fost supus acþiunii de ambutisare– „Realizate din module ce permit obþinerea a patru variante de sere-solar cu
suprafeþe cuprinse între 36 ºi 80 mp, acestea sînt construite din
elemente metalice uºoare – tablã ambutisatã – ºi sticlã [...]“ R.l. 20 V
82 p. 5. „Terminaþiile din alamã (realizate prin turnare) sînt înlocuite
cu altele, mai ieftine, din zamac (un aliaj din zinc, aluminiu, magneziu,
cupru) realizate prin injecþie. Tabla ambutisatã [...] a fost înlocuitã cu
masele plastice [...]“ R.l. 23 V 95 p. 5 (din ambutisa)
amelíe s.f. 1979 (med.) –Anomalie congenitalã constînd în absenþa
totalã a membrelor– v. focomelie (din a- + gr. melos “extremitate“;
DM)
amerizáre s.f. –Aºezarea pe apã la revenirea dintr-un zbor– „Filmul
pasionant al amerizãrii ºi recuperãrii.“ R.l. 25 VII 69 p. 1 (din ameriza;
V. Guþu Romalo C.G. 225; DEX, DN3)
amfetamínã s.f. (farm.) –Benzedrinã– „Drogul cel mai rãspîndit în
Japonia, metamphetamina, este de douã ori mai puternicã ca amphetamina; la aceastã datã, el a ajuns sã fie «starul» pieþei stupefiantelor
din aceastã þarã, devenind o problemã socialã [...]“ I.B. 11 IV 85 p. 8
[scris ºi amphetaminã] (din fr. amphétamine; PR 1959; DEX, DN3)
amforétã s.f. –Amforã micã– „Pe raza comunei Þigãnaºi, judeþul
Iaºi, unde a fost identificatã o aºezare de tip cucutenian, a fost scoasã la
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ivealã o amforetã ce sugereazã silueta tipicã a unei dansatoare [...]“
(din it. amforetta; DN3)
amidazínã s.f. (farm.) „Amidazina este numele noului medicament
românesc cu acþiune tuberculostaticã.“ Cont. 1 IX 61 p. 7 (din amidazã
+ -inã sau din amidazin; Fl. Dimitrescu în LR 2/62 p. 132; DC)
amplitúdine s.f. (impropriu) –Amploare– „Unii dintre luptãtori mor
în aceastã încleºtare finalã (tragismul capãtã amplitudine cãci pînã la
Berlin mai sunt doar 38 de km, 38 de km pînã la victorie...)“ f.d. (din it.
amplitudine; cf. fr. amplitude; V. Guþu Romalo C.G. 167; DEX, DN3)
amprentáre s.f. –Realizarea unui model prin apãsare pe o suprafaþã
plasticã– „[...] dupã modelul amprentãrilor prezentate la expoziþia de
noi soluþii constructive [...] Avem pregãtit un set de asemenea modele
amprentate pe care îl vom înainta spre avizare [...]“ R.l. 17 III 79 p. 3
(din amprenta; DN3)
amprentát, -ã adj. 1979; v. amprenta (din amprenta)
anabazín s.n. –Substanþã utilizatã pentru a ajuta creºterea plantelor–
„Extras dintr-o plantã sãlbaticã ce creºte în Asia Centralã, anabazinul
a dovedit calitãþi deosebite: stimularea respiraþiei ºi accelerarea procesului de creºtere a bumbacului.“ R.l. 31 X 77 p. 6 [var. anabasinã] (din
fr. anabasine; DN3 – s.f.)
anabiózã s.f. –Reducere a activitãþilor vitale la unele organisme din
cauza condiþiilor neprielnice de viaþã– „Cînd însã hrana este puþinã ºi
în plus vine ºi anotimpul friguros, el [ºoricelul] cade într-un fel de
anabiozã, pulsul inimii scãzîndu-i pînã la o stare de cvasi-moarte, stare
ce se poate menþine timp îndelungat.“ Sc. 17 X 81 p. 5 (din fr.
anabiose; DEX, DN3)
anablandián, -ã adj. –Specific Anei Blandiana– „Frumosul ºi binele sînt paradigmele cele mai puternice ale viziunilor poetice anablandiene.“ R.lit. 17 VII 82 p. 5 (din n.pr. Ana Blandiana)
analíst-programatór s.m. –Autor de programe aplicative de computer– „A fost elaboratã o monografie a profesiei de analist-programator, lucrare care oferã totodatã o metodologie de analizã psihotehnicã privind rezolvarea unor teste de aptitudini. Specialiºtii lucreazã de asemenea la definitivarea monografiilor de ajutor-programator, operator la calculator, precum ºi operator-perforator de cartele.“ R.l. 11 VIII 75 p. 2 (din analist + programator, dupã fr. analyste-programmeur; DMN 1966)
analogísm s.n. –Analogie, echivalenþã– „Analogisme bucureºtene“
(Titlu de articol, în care se dau exemple de genul: blocuri noi =
emblema Bucureºtiului, stopul = halta pietonului) I.B. 13 I 62 p. 2 (din
fr. analogisme; Fl. Dimitrescu în LL 10/65 p. 239; DN3 – alt sens)
anatomopatológ s.m. (med.) –Specialist în leziunile anatomice–
„Anatomopatologii au arãtat, de asemenea, cã stomacul gol, zbîrcit ºi
pipernicit, al puiului indicã faptul cã el nu mîncase nimic cîtva timp
înainte de a muri.“ R.l. 16 I 79 p. 6 (der. regr. din anatomopatologie;
DN3, DEX-S)
andocáre s.f. –Urcarea unei nave pe un doc plutitor– „În vederea
creãrii spaþiului necesar construirii unui nou bazin de andocare la
Frederikshaven (Danemarca), trebuia ca edificiul existent în acea zonã
sã fie strãmutat la o distanþã de 300 m.“ R.l. 29 VIII 75 p. 6. „Docul [...]
putînd fi folosit pentru andocarea ºi repararea navelor de pînã la 25
000 tdw.“ Sc. 10 II 84 p. 5 (din andocá; DN3)
androginíe s.f. –Prezenþã a caracterelor sexului opus– „Fata de
împãrat ºi Cãtãlin întruchipeazã androginia cuplului uman perfect.“
Luc. 28 IV 84 p. 6 (din fr. androgynie; DHLF; DN3)
aneantizá vb. I –A distruge în întregime– „Capacitatea de a sãvîrºi
Rãul dupã ce au aneantizat Binele printr-un joc cinic.“ R.lit. 41/88 p.
16. „Cantitatea de spectacole fãrã relief [...] aneantizînd, uneori,
scrieri din fondul dramatic naþional peren [...]“ R.lit. 1/90 p. 16 (dupã
fr. anéantir; cf. L. Mareº în LR 2/90 p. 119; DEX-S)
aneantizáre s.f. –Dispariþie totalã– „Paradoxala situaþie a scriitorului de limbã idiº dupã aneantizarea comunitãþilor care o vorbeau.“
R.lit. 6/89 p. 22. „Indicau [...] simptomele cele mai grave ale aneantizãrii.“ R.lit. 3/90 p. 11 (din aneantiza; cf. L. Mareº în LR 2/90 p. 119)
anemotést s.n. (med.) „La Centrul de hematologie Bucureºti a fost
realizatã o metodã pentru depistarea stãrilor de anemie – anemotest.“
R.l. 8 II 84 p. 5. „La Centrul de hematologie Bucureºti [s-a] realizat o
metodã rapidã de control al hemoglobinei, cu ajutorul unui carneþel –
«Anemotest» – ce cuprinde o hîrtie specialã peste care este lãsatã o
picãturã de sînge, dupã care se comparã pe o grilã de culori, indicîndu-se hemograma normalã.“ R.l. 17 VII 85 p. 5 (din anem[ie] + test)
anestezíe-reanimáre s.f. (med.) –Specialitate medicalã de graniþã în care se practicã anestezierea ºi reanimarea pacienþilor– „Þinîn-
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du-se seama de complexitatea ºi dificultatea unor specialitãþi medicale
– chirurgie cardiacã, neuro-chirurgie, chirurgie urologicã, chirurgie
oftalmologicã, chirurgie toraco-pulmonarã, cofo-chirurgie ºi anestezie-reanimare – respectivul personal va beneficia de retribuþii tarifare
majorate.“ I.B. 18 IV 74 p. 4. „Secþia de anestezie-reanimare de la
Spitalul Fundeni.“ R.l. 4 V 79 p. 5 (din anestezie + reanimare)
anesteziológ s.m. 1967 (med.) –Medic sau asistent medical care
practicã anestezia; anestezist– v. psihosomatic (der. regr. din anesteziologie; PR 1973; DEX-S)
anesteziologíe s.f. (med.) „Noua ramurã a ºtiinþelor medicale –
anesteziologia – are sarcina nu numai de a insensibiliza organismul la
durere, ce se realizeazã astãzi relativ uºor, ci ºi de a regla diferitele
funcþii ale acestuia în timpul diverselor tratamente sau intervenþii
chirurgicale, precum ºi în perioada imediat urmãtoare operaþiei, cînd
organismul încã se mai resimte.“ Sc. 17 IX 67 p. 4. „La al VII-lea
Congres mondial de anesteziologie de la Hamburg [...]“ R.l. 6 XI 80 p.
5 (din fr. anesthésiologie; PR 1953; DN3, DEX-S)
anestezíst-reanimatór s.m. (med.) –Medic sau asistent medical
care practicã atît anestezia, cît ºi reanimarea bolnavilor– „Misiunea
medicului anestezist-reanimator era sã asigure rezistenþa organismului.“ Sc. 7 IV 63 p. 2; v. ºi R.l. 12 XII 80 p. 2 (din anestezist +
reanimator; DM)
angeografíe s.f. (med.) –Radiografia vaselor sanguine– „La Laboratorul de explorãri funcþionale a fost realizatã o seringã automatã
pentru injectarea substanþei de contrast. Aparatul, folosit la efectuarea
angeografiilor, are performanþe tehnice similare celor din import. Tot
aici a fost conceput un alt aparat, denumit Vibrotest 100, folosit în
analizele bolilor de nervi ºi ale muºchilor periferici.“ R.l. 6 I 82 p. 5
[var. angiografie] (din fr. angiographie; PR 1952; DN3)
angiofluorografíe s.f. (med.) –Studiu radioscopic sau radiografic
al vaselor sanguine cu ajutorul fluorului– „Un grup de medici oftalmologi [...] din Bacãu a realizat un ingenios aparat pentru efectuarea
angiofluorografiei vaselor retinale.“ R.l. 8 X 77 p. 5 (din angio- +
fluorografie; DEX-S)
angiomicrocinematografíe s.f. (med.) –Prezentare cinematograficã a vaselor capilare– „România a prezentat filmele [...] «Polenizare» ºi «Angiomicrocinematografia».“ Sc. 1 X 62 p. 1 (din angio- +
micro- + cinematografie)
animaltécã s.f. „La Richmond în S.U.A. s-a deschis prima animaltecã, de unde copiii pot împrumuta peºti roºii, ºoareci albi, porci de
India sau reptile inofensive.“ Sãpt. 4 VI 73 p. 2 (din animal + -tecã,
probabil dupã model engl.)
animatór s.m. (cinem.) –Creator de desene animate– „Regizorul
elveþian E.A. considerã cã animaþia va fi complet independentã cînd va
deveni un mijloc de reflectare a problemelor epocii noastre. «Va
deveni un spectacol independent» – declarã pictorul ºi animatorul
român S.B.“ Sc.t. 25 VI 68 p. 3 (din fr. animateur; DN, DEX, DN3 –
alte sensuri)
animáþie s.f. 1968 (cinem.) –Gen al filmului cu desene animate– v.
animator (cf. fr. animation; DN, DEX – alte sensuri, DN3)
anisét s.n. (alim.) –Bãuturã preparatã din anason– „S-au încheiat
toate probele noului produs «Mentovit», aflat acum în faza de omologare. Aceastã bãuturã, ca ºi cea denumitã «Aniset» (în fazã de
încercãri în prezent) sunt realizate pe bazã de arome de plante ºi
fructe.“ I.B. 10 I 74 p. 3; v. ºi cico-cola (din fr. anisette)
an-lumínã s.m. (astron.) –Unitate de mãsurã pentru distanþele mari,
echivalentã cu distanþa strãbãtutã de luminã într-un an– „Radio-astronomii de la Observatorul din Pulkovo au confirmat ipoteza cã o
parte însemnatã a radiogalaxiilor coincide cu locul pe care se aflã pe
cer obiectele cu o luminozitate excepþional de mare ºi care se aflã la o
distanþã de cîteva miliarde ani-luminã.“ Cont. 7 X 66 p. 8 (din an +
luminã, dupã fr. année-lumière; PR 1946; FC I 45, 48, 57, 58; DEX)
anoxíe s.f. (med.) „În 1973, Sartre are crize de anoxie (asfixie a
creierului) [...]“ R.lit. 18 X 84 p. 20 (din fr. anoxie; DEX, DN3)
an-recórd s.m. „Se apropie scadenþa unui an care n-a fost deloc uºor
pentru constructorii de locuinþe, un an-record de lucrãri, un an-examen pentru capacitatea lor de a se organiza.“ R.l. 12 XII 70 p. 3
„Anul-record la taifunuri în regiunea tropicalã a Oceanului Pacific este
1967 [...]“ Sc. 31 X 75 p. 2 (din an + record)
antamá vb. I (franþuzism, în lb. colocv. în special) –A începe, a
deschide– „Florentina ºi Liviu antameazã o nouã fazã a vieþii lor.“ (din
fr. entamer)
antarctológ s.m. –Specialist în problemele Antarcticii– „Ziarul
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vest-german «Rheinischer Mercur» susþine cã Antarctida este ca o
«prãjiturã» intactã, care ne aºteaptã. Unii emit ipoteza cã nu-i departe
timpul cînd continentul va fi «suprapopulat». Care este opinia dumneavoastrã, ca antarctolog?“ I.B. 13 XI 82 p. 5 //din antarct[ic] +
-log//
antecalculát, -ã adj. –Calculat dinainte, prevãzut– „Care sunt economiile antecalculate la cele 26 de inovaþii acceptate pînã în prezent?“
Gaz.lit. 6 IV 61 p. 3; v. ºi I.B. 14 X 63 p. 10 (din antecalcul; Fl.
Dimitrescu în LR 2/62 p. 132; FC II 47, 49, 50)
antecalculáþie s.f. –Deviz, calcul de cost– „O practicã des întîlnitã
în unele întreprinderi, cu implicaþii directe asupra nivelului preþurilor
de producþie, constã în includerea în antecalculaþiile de preþ a unui
volum de opere-manoperã ce depãºeºte pe cel normat.“ Sc. 16 IV 73 p.
3 (din ante- + calculaþie)
anteintitulá vb. I –A pune înaintea numelui– „Spre regretul nostru
cã realitatea este cu totul alta, am anteintitulat la nume ºi sigla «acad.»,
înþelegîndu-se ceea ce ºi credeam, cã domnul profesor este ºi membru
al Academiei Române.“ R.l. 28 III 91 p. 1 (din ante- + intitula)
antenatál, -ã adj. 1979 –Anterior naºterii, prenatal– v. supraadãugat (din engl. antenatal; DEX-S)
anténã s.f. –Filialã, unitate subalternã detaºatã pe lîngã un organism
central– „În prezent, fostul premier se aflã la Nantes, pentru a-ºi îngriji
ulcerul de care suferã la clinica condusã de tatãl ºefului antenei de la
Bucureºti a organizaþiei «Médecins du Monde».“ R.l. 5 XI 91 p. 5 (din
fr. antenne; PR; DMC 1970; DEX, DN3, DEX-S – alte sensuri)
anteprogramát, -ã adj. –Programat dinainte– „Teleghidat sau anteprogramat, robotul, utilizat cu cele mai diferite aparate, poate realiza
fotografii ºi hãrþi marine, prelevarea unor probe de apã ºi sol etc.
«Pinguin» este legat de vasul-mamã printr-un cablu lung de 1000
metri.“ R.l. 27 III 73 p. 6 (din ante- + programat)
antiacadémic, -ã adj. –Care nu recunoaºte principiile academice–
„N-a apãrut oare un academism al teatrului antiacademic?“ Cont. 30
IX 66 p. 4 (din anti- + academic; DEX-S)
antiaccidént(e) adj.inv. „Automobil antiaccident. În þãrile cu o
mare producþie de automobile se întreprind cercetãri pentru dotarea
autovehiculelor cu un sistem complex de caracteristici tehnice menite
sã reducã riscul pierderii vieþilor umane, în caz de accidente grave.“ Fl.
14 I 67 p. 20. „În caz de pericol, se declanºeazã un semnal optic ºi
sonor. Se considerã cã dispozitivul respectiv – radar anti-accidente –
va putea fi îmbunãtãþit în viitor, în sensul acþionãrii directe asupra
sistemului de acceleraþie sau frînare a vehiculelor.“ R.l. 31 X 77 p. 6
(din anti- + accident; DEX-S)
antiálgic, -ã adj. (farm.) –Contra durerii– „Îºi gãseºte utilizare în
sindroamele dureroase, evitînd cu succes abuzul de medicamente
antialgice, atît de vãtãmãtoare bolnavului.“ I.B. 23 VII 69 p. 3 (din
anti- + algic)
antianémic, -ã adj. 1985 –Care previne anemia– v. microproducþie
(din anti- + anemic)
anti-antirachétã adj.inv. –(Despre rachete) Care preîntîmpinã
efectele rachetei antirachetã– „Mai mult, Pentagonul [...] considerã cã
momentul este propice sã scoatã din raft «Planul construcþiei unei noi
rachete de tip ofensiv», racheta anti-anti-rachetã, care – dotatã cu
multiple focoase independente – ar putea reduce în proporþie decisivã
eficienþa reþelei antirachetã, anulînd deci efortul financiar ºi tehnico-ºtiinþific incipient.“ R.l. 4 X 67 p. 4 (din anti- + antirachetã,
probabil dupã model engl.)
antiártã s.f. –Artã lipsitã de conþinut– „Alegînd antiarta – cãci ce
este un concert mut dacã nu antiartã – ei nu fac dovadã nici mãcar de
inventivitate.“ Gaz.lit. 2 III 61 p. 8 (din fr., engl. anti-art; BD 1968,
DMN 1969; Fl. Dimitrescu în LR 2/62 p. 132; FC II 51, 53, 55, 266 –
atestãri din 1959)
antiartístic, -ã adj. –Care are caracter opus celui artistic– „Pe
afiºele anunþînd un «concert» (dacã o asemenea manifestaþie antiartisticã îºi meritã numele de concert) ei anunþau ca «atracþie a serii»
o... ghilotinare pe viu.“ Sc. 9 XI 78 p. 5 (din anti- + artistic)
antiastmátic, -ã adj. –Care combate astmul– „Caut de mai multe
luni de zile în farmacii þigãri antiastmatice.“ R.l. 5 V 79 p. 5 (din fr.
antiasthmatique; DEX, DN3)
antibacterián, -ã adj. –Care se opune bacteriilor– „La Centrul de
cercetãri ºtiinþifice din New Orleans, S.U.A., se aflã în curs de
elaborare o tehnicã specialã pentru fabricarea de þesãturi antibacteriene destinate confecþionãrii lenjeriei de pat din spitale, pansa-
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mentelor, halatelor personalului medical.“ Sc. 23 I 76 p. 4 (din anti- +
bacterian, probabil dupã model engl.; DEX-S)
antibraconáj adj.inv. –Care combate braconajul– „[...] lupte îndîrjite între unitãþile antibraconaj ºi 30 de braconieri înarmaþi [...]“ R.l.
28 II 83 p. 6 (din anti- + braconaj)
antibronºític, -ã adj. 1977 (farm.) –Împotriva bronºitei– v. tusigen
(din anti- + bronºitic; DEX-S)
anticamórra adj.inv. –Care combate acþiunea Camorrei– „Cîteva
sute de poliþiºti ºi carabinieri participã [...] la Napoli la o vastã acþiune
anticamorra, variantã localã a crimei organizate italiene, alãturi de
mafia ºi n’dranghetta [...]“ Sc. 17 III 84 p. 6 (din it. anticamorra)
anticáncer adj.inv. –Împotriva cancerului– „Coaliþia anti-cancer.“
Cont. 4 XI 66 p. 10 (din anti- + cancer)
anticancerigén, -ã adj. –Anticanceros– „R.S., profesor de geneticã
celularã la Harvard University [...] opineazã cã ar exista unele gene
umane care conþin substanþe anticancerigene.“ I.B. 9 IV 86 p. 4 (dupã
fr. anticancéreux; cf. fr. cancérigène; PR 1845)
anticárie adj.inv. –(Substanþã) care acþioneazã împotriva cariilor
dentare– „Bomboane anticarie. Adaosuri de fluor la apa potabilã, la
pasta de dinþi sau apa de gurã au dus, în Suedia, la reducerea cariilor
dentare.“ Sc. 23 XII 73 p. 6. „Gumã de mestecat anticarie [...] Noul
produs conþine substanþe care protejeazã dantura împotriva cariilor.“
Sc. 11 I 77 p. 5 (din anti- + carie)
anticinematográfic, -ã adj. – Care nu se preteazã transpunerii
într-un film– „Ceea ce s-ar putea spune despre ea [piesa de teatru] la
prima vedere e cã ar fi complet anticinematograficã: întreaga incursiune în conºtiinþele celor aflaþi în sufrageria familiei B., pe care o
frecventeazã inopinatul personaj, este un model dramatic, prin excelenþã scenic.“ R.l. 21 III 67 p. 2 (din anti- + cinematografic; DEX-S)
anticipatív, -ã adj. –Care anticipeazã– „Cãlãtorie anticipativã dupã
viitorul mers al trenurilor. Vã invitãm [...] la o cãlãtorie cu anticipaþie
[...]“ I.B. 3 II 77 p. 3 (din fr. anticipatif; DN3, DEX-S)
anticolesteról adj.inv., s.n. –(Substanþã) care are proprietatea de a
scãdea colesterolul din sînge– „Se pare cã soia deþine ideale calitãþi
anticolesterol.“ Sc. 25 II 77 p. 5 (din anti- + colesterol; DEX-S)
anticomerciál, -ã adj. –Care nu corespunde cerinþelor comerþului–
„Oare nu este anticomercial ca un spaþiu de comerþ dotat cu instalaþie
frigorificã sã fie scos din circuitul lui firesc [...]“ Sc. 27 VIII 67 p. 2
(din anti- + comercial; DEX-S)
anticomuníst, -ã adj. –Care se opune comunismului– „Cu un an în
urmã «stimatul provizoriu preºedinte» a numit cu vehemenþã «golani»
manifestanþii anticomuniºti din Piaþa Universitãþii.“ R.l. 26 IV 91 p. 1
(din anti- + comunist)
anticoncepþionál s.n., adj. –(Mijloc, substanþã) care împiedicã
graviditatea– „Se scumpesc ºi anticoncepþionalele.“ R.lit. 35/93 p. 13.
„La fete, utilizarea pilulelor anticoncepþionale se face în 18,6% din
cazuri la primul raport sexual.“ R.l. internaþ. 5 VII 95 p. 1 (din fr.
anticonceptionnel; PR 1920)
anticorosív, -ã adj. –(Substanþã) care împiedicã coroziunea– „În
prezent, ei [roboþii] îºi gãsesc utilizarea în lucrãri de montaj ºi sudurã,
de turnare sub presiune ºi de efectuare a acoperirilor anticorozive.“
R.l. 9 VII 84 p. 6 [scris ºi anticoroziv] (din anti- + corosiv; cf. fr.
anticorrosion (PL); DEX)
anticorúpþie adj.inv. –Îndreptat împotriva corupþiei– „Fostul judecãtor-vedetã al anchetelor anticorupþie «Mîinile curate», Antonio di
Pietro, a dezminþit cã ar dori sã formeze un partid politic.“ R.l. 4 XI 95
p. 8 (din anti- + corupþie, dupã model strãin)
anticrízã adj.inv. –Îndreptat împotriva crizei– „Guvernul minoritar
social-democrat al Danemarcei a prezentat în Folketing (parlamentul
þãrii) un nou program anticrizã [...]“ Sc. 10 IV 80 p. 4 (din anti- +
crizã)
antidepresív, -ã s.n., adj. (med.) –Care combate stãrile depresive–
„Recent aþi comunicat cã antidepresivele pot fi utile într-o anumitã
formã a unor tulburãri de vorbire.“ Mag. 16 VII 83 p. 8 (din anti- +
depresiv; cf. fr. antidépressif; PR; DEX-S)
antidóping adj.inv. –Contra dopingului– „Dificultãþi de interpretare a regulamentelor Anti Doping. Comisia medicalã internaþionalã
creatã pentru a examina «cazul Merckx» [...] ºi problemele dopingului
în general, s-a întrunit în oraºul Hulpe [...]“ Sc. 25 III 74 p. 4.
„Termenul dopaj nu se cunoºtea încã ºi nu existau reguli antidoping.“
I.B. 17 IV 74 p. 4 (din engl., fr. antidoping; DMC 1960, DHLF 1966;
Il. Constantinescu în LR 1/73 p. 27 – atestare din 1969; DN3, DEX-S)
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antidoxánt s.n. 1977 (chim.) –Produs utilizat la fabricarea cauciucului sintetic– v. fitosanitar
antidróg adj.inv. –Contra stupefiantelor– „Poliþia vamalã italianã a
capturat o cantitate de 120 litri ulei de haºiº [...] Aceastã operaþiune
este apreciatã ca una dintre cele mai importante realizate în Europa în
ultimii ani, în cadrul luptei anti-drog.“ Sc. 7 III 75 p. 6. „Inspectorii
brigãzii anti-drog au reuºit sã descopere la Terremolinos sediul unui
laborator clandestin în care erau fabricate diferite narcotice.“ R.l. 19 V
75 p. 6. „Responsabilii luptei antidrog ºi, mai ales, cei din S.U.A. ºtiu
cã, atît timp cît va exista o «supraproducþie» în þãrile latino-americane,
va fi dificil de luptat împotriva flagelului.“ I.B. 4 VIII 86 p. 8; v. ºi Sc. 1
V 74 p. 4, Sãpt. 10 VIII 82 p. 2, I.B. 12 I 84 p. 8; v. ºi supermarket (din
fr. antidrogue; DMN; FC II 151, 281; DEX-S)
antidumping adj.inv. (ec.) –Îndreptat împotriva dumpingului–
„Adoptarea mãsurilor antidumping ar putea sã dãuneze poziþiei
S.U.A. la viitoarele tratative privind tarifele vamale.“ Sc. 15 V 63 p. 4
[pron. antidámping] (din fr., engl. antidumping; PR; BD 1970; FC II
51, 53; DEX, DN3 – s.n.)
antielectrón s.m. (fiz.) –Element constitutiv al corpurilor încãrcat
cu electricitate pozitivã, pozitron– „Electronului îi corespunde antielectronul, cu aceeaºi masã, dar cu sarcinã electricã pozitivã ºi nu
negativã.“ Sc. 14 XII 63 p. 4 (din fr. antiélectron; DF; DEX, DN3)
antielectrostátic, -ã adj. –Împotriva electricitãþii statice– „În
Germania s-a pus la punct tehnica metalizãrii fibrelor textile. Procedeul permite depunerea pe fibrele textile a unui strat metalic [...]
care le conferã proprietãþi antielectrostatice.“ R.l. 5 VI 80 p. 6 (din
anti- + electrostatic)
antiexplozív, -ã adj. –Împotriva exploziilor– „Este vorba de o familie de lãmpi antiexplozive, cu bunã protecþie împotriva gazelor,
destinate industriei miniere ºi mediilor cu praf combustibil.“ R.l. 21 XI
81 p. 2 (din anti- + exploziv)
antifílm s.n. 1963 –Film lucrat dupã alte reguli decît cele obiºnuite
ale filmului– v. antiroman (din anti- + film; LRC II 200, FC II 51, 53)
antifonáre s.f. –Acoperire (a caroseriei unui autovehicul) cu un strat
protector în vederea atenuãrii zgomotelor– „Aici se efectueazã diferite
lucrãri de reparaþii capitale, testãri ºi verificãri tehnice, lucrãri pentru
caroserii, antifonãri, spãlãri-degresãri etc.“ R.l. 4 V 83 p. 5 (din anti- +
fonare)
antifonát, -ã adj. –Acoperit cu un strat protector care atenueazã
zgomotul– „[...] camere antifonate“ Tin.lib. 27 II 90 p. 2 (din antifonare)
antifónic, -ã adj. –Care apãrã de zgomot– „Un nou tip de cascã
antifonicã au elaborat specialiºtii Institutului de cercetãri ºi proiectãri
din Cluj. Destinatã muncitorilor care lucreazã în medii unde frecvenþa
sonorã este ridicatã, noua cascã antifonicã are o eficienþã dublã, în
comparaþie cu tipul care se fabricã în prezent.“ R.l. 24 VI 75 p. 5. „Un
nou zid antifonic, eficace ºi economic – relateazã cunoscuta revistã
francezã Science et Vie – a fost pus la punct [...] Zidul respectiv nu se
limiteazã la protecþia sonorã a locuitorilor prin devierea zgomotului în
altã parte, ci pur ºi simplu îl absoarbe [...]“ I.B. 10 VIII 83 p. 8 (din
anti- + fonic; DEX, DN3 – alt sens, DEX-S)
antifúrt adj.inv. –(Dispozitiv) menit sã preîntîmpine o tentativã de
furt– „Progrese uimitoare face tehnica anti-furt în Statele Unite.“ Sc.
31 X 75 p. 2. „În Ulster au fost furate, în cursul anului trecut, 6674 de
automobile. În vederea combaterii acestei practici, posesorii de automobile vor trebui sã-ºi echipeze maºinile cu un sistem anti-furt.“ R.l.
12 XI 75 p. 6. „[...] gama accesoriilor auto antifurt este completatã cu o
piesã simplã, care blocheazã levierul pentru schimbarea vitezelor
precum ºi frîna de mînã.“ Sc. 18 VII 81 p. 5; v. ºi R.l. 7 X 82 p. 6 (din it.
antifurto; cf. fr. antivol; PR 1948, DPN 1955; DN3, DEX-S)
antigáng(ster) adj.inv. ¨ 1. –Care este prevãzut cu o instalaþie
specialã împotriva hoþilor– „N-a fost expus ghiºeul antigangster
inaugurat la Banca Angliei.“ Cont. 28 X 66 p. 10. ¨ 2. –Care este
îndreptat împotriva gangurilor, a bandelor de hoþi– „Criminalul J.M. a
fost împuºcat, vineri, la Paris, în cursul unei acþiuni a brigãzii «antigang», la care au participat 50 de poliþiºti.“ Sc. 4 XI 79 p. 6 (din anti- +
gang(ster); cf. fr. antigang; DMN 1966; brigade antigang, DMC
1973)
antigénã s.f. (biol.) –Substanþã care poate provoca formarea anticorpilor– „În ceea ce priveºte celãlalt tip de hepatitã viroticã, provocatã de
virusul b, transmis prin injecþii sau transfuzii de sînge, care este
identificat printr-un fel de «urmã» – antigena «Australia» – prof.
Hilleman a arãtat cã vaccinurile fabricate din aceastã antigenã au fost
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deja experimentate pe cimpanzei ºi se va trece la teste pe oameni.“ Sc.
26 XII 74 p. 6. „[...] trei cercetãtori [...] din Moscova [...] au descoperit
în mucoasa bucalã o antigenã specificã: o proteinã antiinfecþioasã
secretatã de pereþii intestinelor. Proteina respectivã «semnalizeazã»
afecþiunile stomacului ºi intestinelor încã în etapa lor latentã.“ Sc. 24 X
81 p. 5; v. ºi R.l. 17 X 84 p. 6 (din fr. antigène; anti- este aici
prescurtarea s.pl. anticorpi; DMN; FC II 52; DEX, DN3 – antigen)
antigénic, -ã adj. (biol.) –Referitor la antigenã– „Noul prototip de
virus a fost izolat în U.R.S.S. ºi corespunde din punct de vedere al
structurii antigenice ºi al formelor clinice [...]“ R.l. 31 I 78 p. 5 (din fr.
antigénique; DEX, DN3)
antiglisánt, -ã adj. –Care are proprietatea de a împiedica alunecarea– „[...] Combinatul petrochimic de la Piteºti a realizat în premierã
[...] o valoroasã materie primã pentru producerea sacilor de ambalaj ºi
a foliilor cu proprietãþi antiglisante [...]“ R.l. 8 X 81 p. 5 (dupã fr.
antiglisse; PR 1970)
antiglónþ adj.inv. 1992 –Care protejeazã împotriva gloanþelor– v.
ninja (din anti- + glonþ; cf. fr. pareballe)
antigríndinã adj.inv. –Împotriva grindinei– „Sistem antigrindinã.
[...] un original sistem de prevenire a grindinei, de fabricaþie italianã.“
Sc. 17 I 76 p. 6. „La Titovo-Ujiþe a fost creat un centru pentru lupta
împotriva grindinei. În jurul oraºului au fost instalate peste 100 de
dispozitive speciale pentru lansarea rachetelor antigrindinã.“ Sc. 3 IV
77 p. 4; v. ºi 17 XI 79 p. 5 (din anti- + grindinã; DEX-S)
antihemorágic s.n. (farm.) –Medicament care opreºte hemoragiile– „Este indicat ca antihemoragic uterin.“ R.l. 15 II 83 p. 5 (din fr.
antihémorragique; DEX, DN3)
antihistamínic s.n. (med.) –Substanþã medicamentoasã folositã
contra excesului de histaminã din organism– „Spre deosebire de
antihistaminicele existente, indicate în stãri alergice, noul antihistaminic nu are acþiune somniferã.“ I.B. 9 II 61 p. 1 (din fr. antihistaminique;
PR 1954; Fl. Dimitrescu în LR 2/62 p. 132; DEX, DN3)
antihormón s.m. (biol.) –Substanþã care blocheazã secretarea hormonilor– „Antihormoni împotriva dãunãtorilor. Cercetãtorii maghiari
au reuºit sã producã antihormoni care întrerup funcþiile vitale ale
insectelor ce atacã culturile, nimicindu-le.“ Sc. 22 XII 80 p. 5 (din fr.
antihormone; DN3)
antiinflaþioníst, -ã adj. (ec.) –Împotriva inflaþiei– „Buget antiinflaþionist în Irlanda.“ R.l. 28 I 77 p. 6 (din fr. anti-inflationniste; PR
1959; DEX-S)
antijóc s.n. –Joc care prin calitatea lui ºi prin modalitatea de comportare a jucãtorilor sau a echipei contravine idealurilor sportive ºi ideii de
spectacol– „Au fost prezente, în schimb, cele mai diverse forme de
antijoc, proteste, busculade, loviri, simulãri [...]“ R.l. 27 IX 82 p. 5.
„[...] recordmanul P., cãruia trebuie sã i se ridice un monument la
Roma pentru antijocul practicat timp de 92 de minute, spre groaza
spectatorilor bucureºteni [...]“ Sãpt. 5 X 84 p. 8 (din anti- + joc)
antilehámite s.f. „Lecþia globalã a miºcãrilor studenþeºti actuale
este o lecþie de anti-lehamite, o lecþie care te trimite la veghe civicã ºi
la eficacitate politicã ºi socialã.“ „22“ 44/95 p. 9 (din anti- + lehamite)
antiliteratúrã s.f. –Formã de creaþie literarã în care nu se þine seama
de procedeele artistice tradiþionale– „Ajunºi la antipoezie, la antiteatru, la antiroman, într-un cuvînt la antiliteraturã, ce avem de fãcut,
ce ne mai rãmîne de fãcut?“ R.l. 28 III 74 p. 13; v. ºi Sãpt. 29 IX 78 p. 2
(din anti- + literaturã; LRC II 200; DEX-S)
antilúme s.f. –Lume alcãtuitã simetric lumii noastre– „Antilumea – o
certitudine fizicã, antipãmîntul – o probabilitate. Stupefacþia provocatã de ºtirea obþinerii pe cale experimentalã a antimateriei n-a încetat;
[...] se comenteazã, încã, viu, performanþa savanþilor sovietici care au
creat artificial antimolecule, cu ajutorul giganticului accelerator de
particule de la Serpuhovo.“ I.B. 24 X 73 p. 2 (din anti- + lume, dupã
engl. antiworld; BD 1970)
antimáfia adj.inv. –Care combate acþiunea Mafiei– „Poliþia italianã
a arestat la Roma, în cadrul acþiunilor antimafia, pe M.Z., conducãtorul unei «familii» ce face parte din Camorra – Mafia napolitanã.“ R.l.
16 XI 82 p. 6. „O vastã acþiune antimafia [...] s-a soldat cu 14 arestãri.“
I.B. 8 VII 83 p. 4. „Direcþia Naþionalã Antimafia din Italia“ Ev.z. 14 I
97 p. 1 (din it. antimafia)
antimatérie s.f. 1973 (fiz.) –Materie ipoteticã alcãtuitã din antiparticule– v. antilume; v. ºi R.l. 19 X 79 p. 6 (din anti- + materie, dupã
fr. antimatière; în fiz. se foloseºte din anii ‘40; PR 1958; DF, D.Filoz.;
DEX, DN3)
antimelodrámã s.f. –Lucrare dramaticã opusã melodramei– „Anti-
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melodrama este perfectã, tocmai fiindcã distruge melodrama cu înseºi
anexele ei.“ Cont. 8 II 63 p. 5; v. ºi I.B. 13 IX 66 p. 2 (din anti- +
melodramã)
antimemórii s.f.pl.tant. –Memorii care, folosindu-se de forma tradiþionalã, servesc altor scopuri (portretistice, reflecþii)– „[Pompidou]
ºi-a propus sã citeascã Antimemoriile colegului sãu André Malraux.“
Cont. 25 VIII 67 p. 8; v. ºi 29 IX 67 p. 3 (din fr. anti-mémoires; cf. engl.
antimemoir; BD 1968; DEX-S)
antimolecúlã s.f. 1973 (fiz.) –Moleculã alcãtuitã simetric moleculelor– v. antilume //din anti- + moleculã//
antinicotínic, -ã adj. –(Substanþã) care atenueazã efectele nicotinei– „La o fabricã de dulciuri din oraºul sovietic Vilnius s-a produs
un lot experimental de gumã de mestecat cu acþiune antinicotinicã.“
R.l. 29 VIII 85 p. 6 (din anti- + nicotinic; cf. fr. anti-tabac; PL, DMC
1960; DN3, DEX-S)
antiól s.m. (farm.) „Iatã-ne aºadar, dupã un an ºi jumãtate de la
apariþia articolului precedent, din nou pe urmele «medicamentului
pentru tratamentul intoxicaþiilor cu alcool» [...] Între timp, aºa cum aþi
putut observa, medicamentul respectiv a mai primit o denumire prin
comprimarea cuvintelor anti ºi alcool: Antiol.“ Fl. 16 VI 66 p. 22 (din
anti- + [alco]ol)
antioráº s.n. „În unele zone suprapopulate oraºul-centru, împreunã
cu periferiile sale denumite anti-oraºe, se desfãºoarã pe zeci de km.“
Sc. 14 IX 65 p. 4 (din anti- + oraº)
antipartículã s.f. (fiz.) „Antiparticulele au caracteristici exact contrare particulelor, în ceea ce priveºte sarcina electricã, cîmpul magnetic, sensul de rotaþie etc.“ Cont. 11 X 63 p. 7; v. ºi Sc. 22 I 63 p. 2 (din
fr. antiparticule; PR 1958; FC II 51, 53, 54; DF; DEX, DN3)
antipãmînt s.n. 1973 (fiz., astr.) –Presupusã planetã alcãtuitã simetric ºi opus Pãmîntului– v. antilume (din anti- + pãmînt)
antipiésã s.f. 1963 –Piesã de teatru scrisã fãrã a se þine seama de procedeele artistice tradiþionale, parodie a unei piese– v. antiroman (din
fr. antipèce; DTL 1950, DMN 1958, dar apare, în 1948, ca subtitlu la
Eugen Ionescu: „La cantatrice chauve“, antipièce; DEX-S)
antipódic, -ã adj. –Care se gãseºte diametral opus unei alte persoane, lucru, acþiune– „Pe cît de antipodice au fost cele douã interpretãri,
pe atît de unitar s-a arãtat publicul în simpatia sa.“ Cont. 7 I 62 p. 6. „Cît
de antipodici ar fi ei, între ei, prin o mie ºi una de trãsãturi, regãsesc în
poeþi moderni ca E.J. ºi N.S. [...] paradoxala, fulguranta anulare a
antiteticelor categorii.“ Cont. 4 XII 70 p. 1 (din antipod + -ic)
antipoém s.n. 1963 –Poem scris altfel decît dupã regulile obiºnuite
ale unui poem– v. antiroman //din anti- + poem; DEX-S//
antipoezíe s.f. –Poezie scrisã fãrã a se þine seama de procedeele
artistice tradiþionale– „Ce e la urma urmelor antipoezia? Absenþa
poeziei.“ Sãpt. 24 VI 83 p. 2; v. ºi antiliteraturã (1974) //din anti- +
poezie; DEX-S//
antipólio(mielític, -ã) adj. (med.) –Utilizat împotriva poliomielitei– „S-a iniþiat [în Cuba] atunci o veritabilã campanie – la început
trei mii de persoane au fost ºcolarizate, fiind instruite în domeniul
vaccinãrii anti-polio.“ R.l. 15 IV 76 p. 6; v. ºi primovaccinare (abreviat
din fr. antipoliomiélitique; PR 1950; DEX, DN3)
antipoluánt, -ã adj. –(Orice mijloc) folosit împotriva poluãrii– „La
al 17-lea Salon anual automobilistic de la Tokio au fost prezentate
cîteva modele antipoluante ca Nissan electric ºi Toyota Commuter.“
Sc.t. 6 X 70 p. 4. „Anti-poluare. Începînd cu 1 octombrie, în þãrile
membre ale Pieþei Comune se vor aplica noi norme tehnice privind
controlul anti-poluant al autovehiculelor.“ R.l. 25 III 75 p. 6. „Tot
acþiunea noastrã de sistematizare dendrologicã a dat la ivealã existenþa, pe unele strãzi bucureºtene, a unui arbore decorativ din familia
salcîmului, care are apreciabile proprietãþi antipoluante.“ R.l. 25 IX 84
p. 5; v. ºi Sc. 19 IX 79 p. 5, R.l. 24 VI 80 p. 5; v. ºi silenþios (din anti- +
poluant; cf. engl. antipollution; BD 1969; DN3, DEX-S)
antipoluáre s.f. –Acþiune împotriva poluãrii– „Poluarea este asemenea unei boli, poate fi cronicã [...] sau poate interveni accidental,
cînd e nevoie de o «reanimare» urgentã ºi în acest caz e mai eficace ºi
mai economic un dispozitiv mobil de anti-poluare.“ Mag. 4 VIII 73 p.
5. „Experþii [...] în domeniul antipoluãrii s-au bucurat nespus de mult
considerînd apariþia somonului drept o dovadã a rezultatelor bune
obþinute în eforturile de depoluare a Tamisei [...]“ R.l. 20 XI 74 p. 6; v.
ºi antipoluant (din anti- + poluare; cf. fr. antipollution; DMC 1970,
DMN 1971; DEX-S)
antipórno adj.inv. –Care este împotriva pornografiei– „Antiporno.
Presa francezã începe a fi tot mai preocupatã de amploarea pe care o ia
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coborîrea gustului public prin distribuirea de filme pornografice.“
R.lit. 17 VII 75 p. 23. „Lady Antiporno – aºa a fost denumitã în presa
britanicã D.S., o femeie în vîrstã de 49 de ani, cãreia i s-a încredinþat
conducerea brigãzii de combatere a pornografiei din cadrul Scotland-Yard-ului. Ea a fost desemnatã în acest post dupã o succesiune de
procese intentate ºefilor brigãzii «antiporno» care i-au precedat.“ Sc.
11 IX 77 p. 5 //din anti- + porno(grafie); DEX-S//
antiprotón s.m. (fiz.) –Proton al antimateriei– „Protonului îi corespunde antiprotonul, tot cu sarcinã negativã.“ Sc. 14 I 63 p. 4 (din fr.
antiproton; PR 1956; DF; DN3; DEX-S)
antipsoriázis adj.inv. (med.) –(Remediu) împotriva bolii numite
psoriazis– „Am scris în aceastã rubricã despre un medicament antipsoriazis.“ R.l. 1 IV 75 p. 5 (din anti- + psoriazis; DEX-S)
antipublicitár, -ã adj. –Îndreptat împotriva publicitãþii socotite neadecvate– „Campania antipublicitarã va ataca succesiv toate tipurile
de anunþuri.“ Cont. 24 XI 67 p. 10 //din anti- + publicitar; DEX-S//
antipúrici v. colier antipurici
antirachétã adj.inv. –Îndreptat împotriva unei rachete– „[...] specialiºtii Pentagonului au încheiat deja pregãtirile pentru testãrile sistemului anti-rachete ºi anti-satelit [...]“ R.l. 13 III 84 p. 6. „[...] o rachetã
antirachetã cu razã scurtã de acþiune [...] a pulverizat în aer, în plin
zbor razant, un Exocet din prima generaþie.“ R.l. 20 XII 84 p. 6; v. ºi 5
III 81 p. 6; v. ºi anti-antirachetã (1967) (din anti- + rachetã, dupã fr.
antiengin, antimissile; PR 1967, DMN; DEX-S)
antireclámã s.f. „Aceastã parodie de publicitate, aceastã antireclamã a fost difuzatã duminicã 5 noiembrie.“ Cont. 24 XI 67 p. 10. „Un
exemplu unic de «antireclamã» este R.C. din Montreal, Canada,
proprietarul unei lãptãrii înfiinþate în 1889. La împlinirea vîrstei
respectabile de 97 de ani, C. a fost întrebat de ziariºti cãrui fapt îi
atribuie longevitatea sa. Domnul C. a rãspuns cã nu a consumat
niciodatã lapte, care nu-i prieºte.“ Cont. 17 X 69 p. 10. „E absurd sã
crezi cã cineva, oricît de nepriceput sau de neinspirat, poate face o
astfel de reclamã care nu numai cã nu foloseste produsului, dar îl ºi
deserveºte. ªi totuºi, fenomene de antireclamã apar.“ R.l. 20 III 71 p. 2
//din anti- + reclamã; DEX-S//
antireumatismál, -ã adj. 1984 –Care alinã durerile reumatismale– v. liniment (din anti- + reumatismal)
antiromán s.n. (lit.) –Gen de roman apãrut, la sfîrºitul anilor ‘40, în
cadrul noului val al literaturii franceze, care preconizeazã construirea
unei lumi mai «imediate», prezentînd realitatea nudã– „O noþiune
foarte curentã, investitã ºi cu prestigiu prezumtiv, mai cu seamã în
lumea snobilor – deopotrivã autori ºi cititori – dar nu fãrã semnificaþii,
e aceea de anti: antiromanul, nume dat de J.P. Sartre literaturii romaneºti ce a urmat dupã «Strãinul» lui A. Camus, antiteatrul, antipoemul.
Pronunþîndu-se împotriva fenomenului «antiromanelor», «antifilmelor» ºi «antipieselor», P. ºi-a explicat nemulþumirea în legãturã cu
actuala situaþie a literaturii ºi dramaturgiei engleze.“ Cont. 13 XII 63 p.
2. „«Carapacea» de C.S., un antiroman?“ Luc. 21 IV 79 p. 2; v. ºi Cont.
13 VII 63 p. 8, 22 V 94 p. 8; v. ºi antiliteraturã, antiteatru (din fr.
antiroman; cf. engl. antiroman; DMN 1949, BD 1968; DTL; DN3,
DEX-S)
antiseísmic, -ã adj. –Care rezistã cutremurelor– „Casã antiseismicã. Prototipul unei case «suspendate» adaptatã regiunilor cu înaltã
seismicitate a fost realizat la Aºhabad, în R.S. Turkmenã. Casa este
menþinutã deasupra solului cu ajutorul unor suspensoare din oþel
dotate cu arcuri la ambele extremitãþi. Ea a rezistat unor seisme cu
amplitudinea de ºase grade pe scara Richter.“ Sc. 3 I 76 p. 4 //din anti+ seismic; DEX-S//
antisolár, -ã adj. –Care protejeazã împotriva soarelui– „O husã
antisolarã, pentru automobile, a fost realizatã în Franþa. Confecþionatã
dintr-un material asemãnãtor celui utilizat pentru costumele de protecþie ale cosmonauþilor, husa este suplã, rezistentã ºi reflectã 90 la
sutã din razele solare.“ Sc. 18 X 78 p. 5 (din fr. antisolaire; DEX, DN3)
antistatizáre s.f. –Acþiunea de a împiedica electrizarea materialelor din fibre sintetice– „Aflãm de la Ministerul Comerþului Interior
cã au fost introduse de curînd în circuitul comercial produse pentru
întreþinerea vestimentaþiei: «Primãvara» pentru antistatizarea þesãturilor din fibre sintetice (foloseºte la îndepãrtarea efectului de încãrcare
cu electricitate staticã).“ R.l. 16 V 78 p. 5 //din antistatic; DEX-S//
antistrés adj. –Care nu provoacã stres– „Fiind silenþioasã ºi prevenitoare a greºelilor a fost numitã «maºinã de scris antistres».“ R.l. 12
XI 79 p. 6. „Telefon anti-stress. O firmã din «þara cantoanelor» [...] a
anunþat realizarea unui telefon «anti-stress», al cãrui apel poate fi
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sesizat chiar ºi în birourile supraaglomerate ºi supraîncãrcate de
decibeli.“ I.B. 31 V 86 p. 8 (din anti- + stres)
antisubmarín, -ã adj. –Îndreptat împotriva submarinelor– „La
nord de insula Honsin s-a prãbuºit în luna mai un avion antisubmarin
al forþelor maritime militare japoneze.“ Sc 8 II 62 p. 6 (cf. fr.
anti-sous-marin; PR 1948; DN3, DEX-S)
antisudorífic s.n. –Substanþã care diminueazã transpiraþia– „Þinînd seama de sporirea solicitãrilor cumpãrãtorilor, asemenea articole
– cum sînt emulsiile ºi loþiunile pentru faþã, apa de toaletã, deodorantele ºi antisudorificele, produsele pentru colorarea ºi întreþinerea
pãrului – înregistreazã în actualul cincinal o creºtere de 4–5 ori.“ R.l. 3
VIII 78 p. 8 (din anti- + sudorific; cf. fr. antisudoral; DEX-S)
antitabác adj.inv. –Împotriva fumatului– „Campanie anti-tabac
lansatã de guvernul francez.“ I.B. 18 IX 75 p. 4. „Lipsa þigãrilor de pe
masa de ºedinþe de la Elysée nu a fost o omisiune a personalului de
serviciu. A fost vorba de o mãsurã luatã în cadrul campaniei anti-tabac
lansatã marþi în întreaga þarã din iniþiativa Ministerului Sãnãtãþii al
Franþei.“ R.l. 18 IX 75 p. 6. „La Londra a avut loc ziua naþionalã
anti-tabac.“ R.l. 26 III 85 p. 6 (din fr. anti-tabac; DMN; DEX-S)
antitabágic, -ã adj. –Împotriva fumatului– „Ofensiva antitabagicã.“ Sc. 10 X 75 p. 6 (din anti- + tabagic; DEX-S)
antiteátru s.n. –Curent modern în teatru care încearcã sã reducã
dramaturgia la elementele ei esenþiale– „Ceea ce era de prevãzut s-a
întîmplat; dupã antiroman, anti-teatru, anti-joc, anti-public, precum ºi
alte antisme binecunoscute nouã pentru combaterea cãrora (curentele
pro-anti fiind, dupã cum se ºtie, ispititoare) s-au ivit, la rîndu-le, o
seamã de anti-antisme.“ Cont. 8 II 74 p. 1; v. ºi antiroman (1963),
antiliteraturã (din fr. antithéâtre; cf. engl. antitheater; DMN 1965,
BD 1970; L. Seche în LR 1/60 p. 58; DTL; DN3, DEX-S)
antitéhnic, -ã adj. –Împotriva tehnicii– „Cei ce rãspîndesc absurditãþi antitehnice în numele unor «valori umane» nebuloase trebuie
întrebaþi despre care «fiinþe umane» este vorba!“ Cont. 22 III 74 p. 10
(din anti- + tehnic)
antiteroríst, -ã adj. –Care protejeazã în cazul unui act de terorism–
„Nu demult ºi oraºul New York a gãzduit o expoziþie originalã. Tema:
vestimentaþie antiteroristã.“ R.l. 17 VI 82 p. 6 (din anti- + terorist; cf.
fr. antiterroriste)
antitrúst adj.inv. (ec.) –Care este împotriva creãrii sau dezvoltãrii
unui trust– „Senatul american a aprobat un proiect de lege care
stabileºte sancþiuni sporite pentru violarea legislaþiei antitrust.“ I.B. 11
XII 74 p. 8 (din engl., fr. antitrust; PR 1950, DMN; DN3)
antitusív s.n. (farm.) –Medicament contra tusei– „Faþã de produsele
similare existente în prezent, antitusivul elaborat de institut este apreciat ca unul dintre cele mai bune medicamente de acest gen folosite în
terapeutica mondialã.“ I.B. 9 III 61 p. 1 (cf. fr. antitussif; PR 1970; FC
II 52, Fl. Dimitrescu în LR 2/62 p. 132; DEX-S)
antivedétã s.f. –Artist care nu are veleitãþi de vedetã– „Casele de
modã cumpãrã costume uzate dar – atenþie! uzate «autentic», antivedetele se plimbã în fuste gitane, model petec de petec. Spre searã,
lîngã palat, cîþiva hippies desculþi bat o tamburinã ºi fac chetã ca sã
plece nici ei nu ºtiu unde.“ Cont. 1 VI 73 p. 5 (din anti- + vedetã, dupã
engl., fr. anti-star, în care star “vedetã“; DMN 1968)
antivirál, -ã adj. –Care distruge acþiunea virusului– „Specialiºtii
Institutului de igienã ºi sãnãtate publicã au experimentat un nou
dezinfectant antibacterian ºi antiviral ce poate fi utilizat în spãlãtoriile
spitalelor, cantinelor, hotelurilor ºi internatelor.“ R.l. 15 IV 76 p. 5.
„Farmacistul I.M. ºi dr. N.M. din Cluj-Napoca au realizat un extract
vegetal antiherpes ºi antiviral [...]“ R.l. 17 VI 82 p. 5; v. ºi interferon
(din engl., fr. antiviral; BD 1969)
antivirín s.n. „La Institutul de microbiologie al Academiei de Stiinþe
al R.S. Cehoslovace a fost obþinutã o nouã substanþã menitã a fi
folositã în combaterea maladiilor virotice, denumitã în mod provizoriu
«Antivirin».“ Sc. 11 VI 75 p. 6 (din anti- + vir[us] + -in)
anti-Wessi adj. (peior.) –Contra germanilor din vest– „Vã pare rãu,
de exemplu, de Ossi ºi sînteþi anti-Wessi.“ „22“ 34/94 p. 2 (din anti- +
Wessi, dupã germ.)
antizgómot ¨ 1. adj.inv., s.n. –Împotriva zgomotului– „Aeroportul
internaþional «Schiphol» de lîngã Amsterdam va rãmîne închis în
cursul nopþii [...] pentru avioanele care nu posedã certificate care sã
ateste cã nu aduc prejudicii prin zgomotul produs la operaþiunile de
aterizare. Avioanelor care nu prezintã garanþia anti-zgomot le este
rezervatã o singurã pistã.“ I.B. 5 VII 72 p. 4. „Gard anti-zgomot. Pentru
a-ºi proteja cãminul de zgomotele strãzii, un locuitor din oraºul
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Bremen (R.F.G.) a avut o idee originalã: a ridicat în jurul casei sale un
gard alcãtuit din... ghivece uriaºe de flori suprapuse.“ Sc. 26 I 77 p. 5;
v. ºi R.l. 17 V 74 p. 6, 11 II 77 p. 2, Cont. 11 V 79 p. 5. ¨ 2. s.n.
„Prototipul unui nou tip de cascã de protecþie împotriva zgomotului a
fost realizat în Anglia. Un dispozitiv montat în cascã înregistreazã
intensitatea zgomotului ºi dã naºtere unui «antizgomot» egal ca intensitate, dar cu o altã lungime de undã. În acest fel undele sonore se
anihileazã reciproc, realizîndu-se liniºtea doritã.“ Sc. 11 I 78 p. 6 (din
anti- + zgomot, dupã fr. antibruit; PR 1972; DEX-S)
antologá vb. I (livr.) ¨ 1. –A întocmi o antologie, a alege piesele
pentru o antologie– „Piesele antologate [...] sînt grupate pe criteriul
tematic.“ Cont. 22 III 63 p. 3. ¨ 2. (fig.) –A reþine– „Volumul lui D.A. e
sãrãcuþ; poetul ierborizeazã plat, narativ, stãri oarecari. Antologãm
doar trei versuri [...]“ R.l. 1 VIII 74 p. 2. „«Biblioteca de poezie româneascã» alcãtuitã de Marin Sorescu antologheazã în acest numãr
versurile lui Dosoftei.“ R.lit. 12 I 84 p. 4 (der. regr. din antologie; DN3,
DEX-S)
antologábil, -ã adj. –Care meritã sã figureze într-o antologie–
„Mature ºi candide, grave, versurile lui D.R. [...] sînt antologabile.“
R.lit. 14 VI 73 p. 11 (din antologa + -bil)
antologatór s.m. –Antologist– „Iniþiativa acestora, emoþionantã ºi
demnã de toatã stima, nu produce decît întîmplãtor selecþii sigure, cãci
gustul acestor «antologatori» e, în chip aproape general, vetust ºi
totuºi despotic.“ Fl. 13 VIII 82 p. 11 (din antologa + -tor; DN3 – rar,
livr.)
antologíe-spectácol s.f. –Spectacol realizat pe baza unei antologii de texte– „Cel de-al treilea recital din antologia-spectacol
«Creºterea limbii româneºti ºi-a patriei cinstire» se va desfãºura luni,
ora 18, la sediul Muzeului de Istorie a municipiului.“ I.B. 23 III 74 p. 2.
„Am sublinia, în continuare, antologia-spectacol «Creºterea limbii
româneºti ºi-a patriei cinstire».“ Sc. 12 IV 74 p. 4 (din antologie +
spectacol)
antologíst s.m. –Autor de antologii– „Cu siguranþa unui aparat
radiografic, verbul critic al antologistului a fixat creaþia lui V.S. în
douã fraze lapidare dar pline de esenþã.“ R.lit. 5 IV 84 p. 15 (cf. fr. anthologiste; DN3)
antrenór-jucãtór s.m. –Persoanã care are dubla funcþie de antrenor ºi de jucãtor– „Aveþi dreptate, în privinþa antrenorilor-jucãtori
pãrerile sînt împãrþite.“ Fl. 14 II 86 p. 20. „Dupã ce G.M. a fost
suspendat pentru cumul de cartonaºe galbene, a venit rîndul altui
antrenor-jucãtor [...] sã guste din amarul tuºei.“ Sãpt. 5 IX 86 p. 8 (din
antrenor + jucãtor)
antrenorát s.n. (sport) –Calitatea de a antrena sportivi, funcþia de
antrenor– „Iar nivelul mediocru al fotbalului nostru actual ºi clasamentul [...] aratã limpede cã unii dintre aceºti proaspeþi antrenori îºi
fac ucenicia pe seama echipelor care-i acceptã. Antrenoratul nu este
diletantism.“ V.stud. 17 X 73 f.p. (din antrenor + -at)
antrópo (biol.) –Element de compunere savant, cu sensul “referitor
la om“– „Profesorul C.T. are mai multe pasiuni: filatelia, numismatica,
exobiologia, arta popularã, iar cea mai recentã este paleoastronautica.
Cercetînd, în ultima vreme, diferite zone montane, el a descoperit adevãrate chipuri de piatrã cu aspect «antropo» sau «zoomorf».“ R.l. 10 X
75 p. 5 (din fr. anthrop[o]); DEX, DN3)
aparátcic s.m. (peior.) –Membru marcant al partidului comunist–
„În cadrul plenarei foºtii «aparatciki» au discutat probleme de strategie ºi tacticã.“ R.l. 9 X 91 p. 8. „Incredibil este tupeul comuniºtilor.
Într-adevãr, «nu se uitã uºor» viaþa de aparatcik a lui Lukianov,
absurdul puci din 1991 [...]“ R.l. 6 V 93 p. 3. „Între mine [M. Botez] ºi
un aparatcik al vechiului regim eventual reconvertit în naþional-securist PRM, cine e mai bine [pentru a reprezenta România în Statele Unite]?“ D. 148/95 p. 15; v. ºi R.l. 39/96 p. 3 [scris ºi aparatcik] (cuv. rus;
din fr. apparatchik; PR, DMC 1965)
apartamént-etalón s.n. –Apartament care serveºte drept model–
„Aºa a apãrut în practica muncii pe ºantiere apartamentul-etalon, ca o
necesitate. Ca o mostrã a ceea ce au de gînd sã construiascã oamenii pe
ºantier. Ca un model pe care întreprinderea îl supune discuþiei tuturor
celor interesaþi.“ Sc. 18 V 62 p. 2 (din apartament + etalon)
apartheid s.n. „Apartheid-ul, adicã «dezvoltarea separatã» a grupurilor etnice, cum o numesc eufemistic autoritãþile de la Pretoria – în
fapt discriminarea rasialã ºi dominaþia unei minoritãþi de origine
europeanã asupra populaþiei de culoare care constituie marea majoritate a populaþiei, ºi-a pus amprenta pe toate laturile vieþii din aceastã
þarã.“ Sc. 24 IV 74 p. 8. „Apartheid-ul din Republica Sud-Africanã, un
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anacronism al istoriei.“ R.l. 8 X 77 p. 6; v. ºi 12 II 77 p. 6, Sc. 5 VIII 77
p. 6; v. ºi bantustanizare [pron. ãpártheid] (cuv. afrikaans pãtruns prin
engl., fr. apartheid; Th. Hristea în R.lit. 31 V 79 p. 8; DMC 1950; DP;
DEX, DN3)
apastóp s.n. (chim.) „În magazine se desface un produs chimic
numit «Apastop» care are proprietatea de a izola ºi proteja construcþiile de infiltraþii.“ R.l. 19 III 83 p. 2. „Apastop-P se foloseºte
pentru înlãturarea igrasiei.“ R.l. 29 II 84 p. 5 (din apa + stop)
apatítã s.f. (chim.) –Mineral cristalizat folosit pentru prepararea
îngrãºãmintelor– „Specialiºtii [...] din Jena [...] au anunþat realizarea
unui produs de ceramicã sticloasã biotoleratã care poate fi utilizatã
pentru înlocuirea oaselor. Ea se compune din cristale de micã ºi apatitã
ºi [...] nu este respinsã de þesuturi.“ R.l. 23 I 85 p. 8 (din fr. apatite; PR;
DN, DEX, DN3 – s.n.)
apã plátã s.f. „În rîndurile specialiºtilor în economie se ºtie foarte
bine – ºi nu de azi de ieri – cã în lume sînt tot mai cãutate aºa-numitele
ape plate, adicã ape minerale lipsite de un conþinut preponderent de
gaz carbonic dizolvat, cu alte cuvinte neacidulate: ape curate, deci, de
adîncime [...]“ Fl. f.d. „Regia Autonomã a Apelor Minerale din
România a atribuit firmei Flash exploatarea izvoarelor de la Herculane, apã platã foarte bine plãtitã în Occident.“ Lupta 263/96 p. 4; v. ºi
Ev.z. 30 XI 96 p. 12 (trad. din fr. eau plate)
apendicectomíe s.f. (med.) –Extirpare chirurgicalã a apendicelui–
„Excesiva uºurinþã cu care se practicã apendicectomia în Italia va fi
tema unei dezbateri multidisciplinare care se va þine la Milano.“ R.l. 13
VI 77 p. 6. „[...] au pus la punct o tehnicã de apendicectomie care nu
lasã la femei decît o cicatrice minusculã, ascunsã de cavitatea ombilicalã. Nu se mai extrage apendicele printr-o incizie, ci printr-o intervenþie de genul celor necesare pentru o endoscopie.“ R.l. 25 IX 82 p. 6
(din fr. appendicectomie; DM; DN3)
apilarníl s.n. „Fiecare produs al stupului – miere, polen, lãptiºor,
pãsturã, apilarnil etc. în afarã de faptul cã sînt plãcute pentru consum,
reprezintã ºi concentrate alimentare în care organismul nostru gãseºte
toate elementele vitale: proteine, glucide (sau zaharuri), vitamine,
microelemente esenþiale vieþii. Mai adãugãm la acestea o serie de
enzime ºi alte substanþe active, pe care specialiºtii noºtri le-au cercetat
ºi au confirmat acþiunea lor biostimulatoare.“ Sc. 25 XII 83 p. 2; v. ºi
R.l. 6 V 85 p. 5; v. ºi Apilarnilprop
Apilarnilpróp s.n. „Utilizarea drajeurilor de Apilarnil ºi Apilarnilprop ca produse apicole tonice, trofice ºi în scop terapeutic ºi
vitalizant.“ R.l. 12 IV 83 p. 5 (din apilarnil + prop[olis])
apiterapeútic, -ã adj. –Care utilizeazã produsele apicole în scop
terapeutic– „La extracþia mierii stuparii înlãturã cãpãcelele, pe care le
colecteazã apoi pentru a le transforma în cearã prin topire în apã.
Utilizarea acestor cãpãcele pe cale apiterapeuticã devine tot mai
frecventã: cãpãcelele respective se dovedesc vindecãtoare, la numai
3–4 zile de tratament, pentru mulþi bolnavi de faringite acute, faringo-amigdalite, laringite ºi faringo-traheo-bronºite acute.“ R.l. 4 X 82
p. 2. „Vã gîndiþi la un centru naþional de metodologie apiterapeuticã?“
R.l. 12 IV 83 p. 5 //din api- + terapeutic//
apiterápic, -ã adj. –De apiterapie– „Mipropol este numele unui
medicament natural apiterapic [...]“ R.l. 16 V 80 p. 5 (din apiterap[ie]
+ -ic; DEX-S)
apiterapíe s.f. (med.) –Terapie cu produse apicole– „Am citit nota
apãrutã în cadrul rubricii «Alo» privind apiterapia.“ R.l. 17 III 75 p. 5.
„La Volgograd s-a deschis de curînd un cabinet medical profilat pe
aplicarea unor tratamente cu... înþepãturi de albine. Apiterapia – cum a
fost denumitã noua metodã – se bazeazã atît pe proprietãþile tãmãduitoare ale veninului de albine, cît ºi pe efectul excitant produs în
unele puncte sensibile din organism sau în terminaþiile nervoase din
piele.“ R.l. 23 IV 77 p. 6. „Consfãtuire pe probleme de apiterapie [...] a
avut loc o consfãtuire a experþilor [...] privind modalitatea de acþiune a
propolisului în tratamentele medicale.“ Cont. 6 VI 80 p. 11. „Apiterapia în sprijinul tratãrii unor maladii de sezon“ R.l. 20 VI 83 p. 2; v. ºi
Cont. 6 VI 80 p. 11, R.l. 26 VI 84 p. 5; v. ºi propolis (din api- “albinã“ +
terapie; cf. fr. apithérapie; DN3, DEX-S)
aplaudác s.m. (peior.) ¨ 1. –Persoanã care are menirea sã aplaude
(de obicei pe cei ce deþin puterea)– „Peste tot echipa de aplaudaci
(15–20) a fost prezentã.“ R.l. 6 VI 91 p. 2. „Îl urãsc din suflet [pe Emil
Constantinescu] activiºtii pentru cã-i jurist, geolog ºi universitar – deci
însumeazã mai mulþi ani de ºcoalã decît întregul Comitet Central (fie-i
detenþia uºoarã!). Stîrneºte urticarie aplaudacilor cu vechime [...] care
urãsc tot ce nu le seamãnã [...]“ R.l. 24 IX 92 p. 1. ¨ 2. –Conformist–
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„Atît de mulþi aplaudaci se dau disidenþi.“ Cuvîntul 34/92 p. 5 (din
aplauda + -ac; R. Zafiu în Luc. 12/93)
apologizá vb. I –A justifica– „«Manechinul ca sculpturã», «pãpuºa
ca sculpturã» par sã apologizeze posibilitãþile artefactului utilitar,
determinat prin voinþa artistului care-l alege ca exponent al sensibilitãþii sale.“ Cont. 22 III 74 p. 7 (din apologie + -iza; DEX-S)
apoteótic, -ã adj. ºi substantivizat –Triumfal– „Final apoteotic:
«Se ivesc zorile unei noi vieþi».“ I.B. 4 VII 72 p. 2. „[...] unul din acele
finaluri care nu pot încolþi decît pe teritoriul filmului adevãrat, pentru
cã refuzã convenþia apoteoticului ºi aºazã, încã o datã, întreaga curgere
a faptelor în matca vieþii obiºnuite.“ I.B. 27 XII 77 p. 2 (din apoteozã;
DN3)
apreschí s. –Gheatã cãlduroasã care se foloseºte iarna, dupã schiat–
„[Vînd] apreschiuri 40, radiocasetofon stereo (defect) [...]“ R.l. 5 I 85
p. 4. ¨ (impropriu) „Un nou termen în ziaristica românã: apreschi, prin
care se înþelege întreaga gamã de posibilitãþi de agrement posibile de
practicat dupã schi (redactarea ne-a lãsat paf!).“ Sãpt. 3 XII 82 p. 2 (din
fr. après-ski 1941, rãspîndit dupã 1950; PR, DMC, FS 263)
aprovizioná vb. I (fin.) –A depune bani într-un cont– „Nicu nu ºi-a
mai aprovizionat contul cam de multã vreme.“ (din fr. aprovisionner)
aprozãríþã s.f. –Persoanã de sex feminin care serveºte într-un aprozar– „La o curbã «aprozãriþa» [care conducea un autoturism] s-a pomenit în gardul unui gospodar pe care l-a fãcut arºice, iar maºina...
varzã.“ Sc. 20 V 75 p. 2 (din aprozar + -iþã; DEX-S)
apuntá vb. I 1976 –A ateriza pe puntea unui portavion– „Un avion
militar de tip «F-14 Tomcat» nu a reuºit sã apunteze duminicã pe
port-avionul american «Enterprise» ºi s-a scufundat în mare.“ Sc. 21
XII 76 p. 6 (din fr. apponter; PR 1948; DEX, DN3)
apuntáre s.f. –Acþiunea de a apunta– „Pistã de apuntare“ (la televiziune ºi radio în iulie 1969) (din apunta; SMFC IV 310, V. Guþu
Romalo C.G. 235, FC II 34, 35, 36, 281; DEX, DN3)
apuntizáre s.f. „Imediat dupã apuntizare (termen tehnic care indicã
aterizarea pe puntea portavionului), cei trei membri ai echipajului
«Apollo-11» trec în interiorul cabinei mobile de carantinã, unde rãmîn
timp de 40 de minute.“ Sc. 25 VII 69 p. 6 (din punte; DEX-S)
arabíst, -ã s.m.f. –Specialist în arabisticã– „Cîte manuscrise arabe
sînt în lume? La aceastã întrebare rãspunde [...] lucrarea arabiºtilor leningrãdeni I.B.M. ºi A.B.H.“ R.lit. 26 IV 84 p. 22 (din germ. Arabist,
it. arabista; DEX, DN3)
aracét s. –Substanþã cleioasã cu care se lipesc obiecte din diferite
materii– „[...] o comandã pentru o cantitate de aracet [...] a ajuns în
mîna lui M.M., un infractor înrãit.“ Sc. 27 V 83 p. 2 (nume comercial)
aracetín s.n. 1977 –Substanþã cleioasã cu care se lipesc obiecte din
diferite materii– v. prenadez; v. ºi R.l. 30–31 V 92 p. 8 (din aracet +
-in)
árbore-mamút s.m. –Arbore de dimensiuni impresionante– „Sequoia, arborele-mamut, care atinge înãlþimi de pînã la 150 m, o
circumferinþã de 40 m ºi vîrsta de 400–500 de ani a fost aclimatizat ºi
în Uniunea Sovieticã.“ Sc. 27 V 79 p. 5 //din arbore + mamut; v. C.
Lupu în CL 1/83 p. 53//
ardéi-gogoºár s.m. (bot) –Legumã cu caracteristicile ardeiului ºi
ale gogoºarului– „A primit girul de a fi introdus în fabricaþie soiul de
ardei-gogoºar «Timpuriu de Cluj», care a dat recolte de 35–40 tone la
ha [...] gogoºarii au o greutate medie de 110–140 gr ºi sînt foarte
cãrnoºi [...]“ R.l. 8 III 78 p. 5 (din ardei + gogoºar)
areál s.n. (biol.) –Arie de rãspîndire a unor plante sau animale–
„Dintre cele aproximativ 4000 specii de plante sãlbatice cu flori din
þara noastrã, majoritatea au o rãspîndire largã atît la noi, cît ºi în alte
regiuni ale globului. Se zice despre ele cã au un areal mare de
rãspîndire.“ Sc. 21 VII 62 p. 4 (din germ. Areal, it. areale; DEX, DN3)
argintár s.n. –Mobilã care conþine argintãria din casã– „Sufrageria
se compune dintr-o bibliotecã [...] un bufet, un argintar ºi o masã extensibilã cu ºase scaune.“ R.l. 21 III 84 p. 5 (din argint + -ar; cf. fr.
argentier; PR; DEX – alt sens)
arheoastronomíe s.f. „Preºedintele conferinþelor internaþionale
«Oxford» pentru arheoastronomie [...] a rãspuns invitaþiei [...] de a
vizita Sarmizegetusa Regia pentru a cunoaºte vestigiile referitoare la
preocupãrile astronomice ale dacilor.“ R.l. 4 IX 93 p. 1 (din arheo[logie] + astronomie, probabil dupã model engl.)
arheochimíe s.f. –Disciplinã a chimiei în slujba arheologiei– „[...]
Universitatea din Tübingen, în cadrul cãreia funcþioneazã unul din
puþinele laboratoare de «arheochimie» din lume.“ Sc. 23 VI 78 p. 5
//din arheo[logie] + chimie//
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arheográf s.m. „Spre deosebire de arheolog, arheograful culege
relicvele trecutelor civilizaþii nu din scoarþa terestrã, ci... din casele
oamenilor. Este vorba de manuscrise ºi cãrþi vechi, predate din generaþie în generaþie sau, pur ºi simplu, rãtãcite de-a lungul vremii. Mai
multe mii de oameni participã la recuperarea acestor tezaure.“ Sc. 4 IV
74 p. 6 //din arheo[log] + -graf//
arheografíe s.f. –Disciplinã care se ocupã cu descoperirea ºi publicarea manuscriselor ºi a textelor antice– „Arheografia a devenit o nouã
specialitate [...] Aºa cum indicã numele, este o îmbinare între arheologie ºi ºtiinþa scrisului.“ Mag. 22 VI 74 p. 4 (din fr. archéographie; C.
Lupu în CL 1/83 p. 49; DEX-S)
arheológ-scafándru s.m. „Arheologii-scafandri în adîncurile
Mãrii Negre.“ Mag. 11 VIII 73 p. 1. „Arheologii-scafandri au descoperit în largul coastei ligurice, în faþa localitãþii Diano Marino, epava
unei nave comerciale romane din primul secol al erei noastre.“ Sc. 21 I
77 p. 5 (din arheolog + scafandru)
arhitéct(ã)-decoratór(oáre) s.m.f. –Arhitect care se ocupã cu
decorarea clãdirilor sau cu scenografia– „Transmitem opinia arhitectei-decoratoare V.C.“ Sc. 18 I 67 p. 2 (din arhitect(ã) + decorator(-toare))
arhitect-designer s.m. –Arhitect specializat ca designer– „Amintirea arhitectului-designer I.P.“ R.l. 8 V 90 p. 3 [pron. arhitéct-dizáiner] (din arhitect + designer)
arhitéct-píctor s.m. –Arhitect care se ocupã în acelaºi timp ºi de
picturã– „Arhitectul-pictor G.L. a deschis sîmbãtã, în capitala þãrii, o
expoziþie pe care a numit-o «a pãtimirii Bucureºtiului».“ R.l. 10 IV 91
p. 2 (din arhitect + pictor)
arhitéct-ºéf s.m. –Persoanã responsabilã cu arhitectura într-o întreprindere, un oraº etc.– „[...] Supraîncãrcarea cu sarcini care nu îi sînt
specifice face – de cele mai multe ori – din activitatea arhitectului-ºef
de oraº o muncã legatã de birou, necreatoare.“ Sc. 9 XI 66 p. 2 (din
arhitect + ºef)
aríci s.m. –Sistem de închidere a genþilor, servietelor, buzunarelor
etc. prin douã benzi prevãzute cu þepi foarte fini care se întrepãtrund–
„Buzunar exterior [la genþi] cu «arici» pentru batistã.“ Ad. 15 VI 95 p.
3 (din arici, din cauza asemãnãrii þepilor foarte fini ai animalului menþionat cu mecanismul modern de prindere-închidere)
áripã zburãtoáre s.f. –Tip de avion în care fuselajul este parþial
integrat în lãþimea aripii– „«Spanloader» este o aripã zburãtoare
propulsatã de ºase turboreactoare. Aparatul ar fi lipsit de trenul de
aterizare obiºnuit, cu roþi. Decolarea ºi aterizarea ar urma sã se facã cu
ajutorul unor perne de aer.“ R.l. 11 VI 80 p. 6. „Proiectul prevede
«aripi zburãtoare» uriaºe, dotate cu sãli de aºteptare, purtînd fiecare
circa 100 de pasageri ºi care se rotesc permanent deasupra aeroporturilor.“ R.l. 15 V 81 p. 6; v. ºi 25 XI 80 p. 6 (dupã fr. aile volante)
aripioárã s.f. (tehn.) „Cu puþin timp înainte de efectuarea manevrelor pentru venirea pe sol, o «aripioarã» – piesã metalicã lungã de
ºase metri ºi latã de 1,50 metri care serveºte la dirijarea aeronavei pe
verticalã – s-a desprins de aparat.“ R.l. 19 IV 75 p. 6 (din aripã +
-ioarã, dupã fr. ailette; D.Tr.; DEX)
aristocratizá vb.refl. I –A deveni aristocrat– „[...] bunul simþ –
socotit îndeosebi o calitate preponderent popularã – se rafineazã, se
aristocratizeazã [...]“ Sãpt. 20 IV 82 p. 2 (cf. fr. aristocratiser; DN3)
ármã-jucãríe s.f. –Jucãrie în formã de armã– „Poliþia din Locarno
[...] a constatat cã s-au înmulþit cazurile în care rãufãcãtorii ºi-au ameninþat victimele cu arme-jucãrii.“ I.B. 1 II 67 p. 4. „Poliþia din oraºul
Barry (Canada), anunþatã cã se va comite o spargere la banca centralã,
a ajuns la timp pentru a-i prinde pe infractori. Toatã povestea fusese
înscenatã în chip de reclamã pentru armele-jucãrii produse de fabrica
respectivã.“ Cont. 18 II 77 p. 2. „Fabricanþii de arme-jucãrii au trecut
ºi la militarizarea celebrilor «roboþi convertibili».“ I.B. 28 XII 85 p. 8
(din armã + jucãrie)
armstrongít s.n. (mineral.) „Armstrongitul. Este numele conferit de
savanþii sovietici unui minereu rar, necunoscut pînã în prezent, în
cinstea astronautului american Neil Armstrong, primul om care a pãºit
pe suprafaþa lunii. Mineralul, maron deschis cu aspect mãtãsos, face
parte din familia compuºilor zirconiului ºi a fost gãsit recent în sudul
deºertului Gobi.“ R.l. 12 V 73 p. 6 (de la n.pr. Armstrong)
armuráriu s.m. (bot.) „Armurariul este o plantã asemãnãtoare scaietelui, avînd talie ºi formã asemãnãtoare. Spre deosebire de acesta,
fructele sale (achene) au un conþinut bogat în silimarinã, substanþã
folositã la prepararea medicamentelor destinate tratamentului bolilor
hepatice.“ R.l. 30 VIII 80 p. 5

artíst(ã)-fotográf(ã)

ARN s.n. 1983 –Acid ribonucleic– v. ADN [pron. arené] (abreviere
din fr. acide ribonucléique; PR 1960; în terminologia engl. RNA)
aromografíe s.f. „Oricît de sensibile ar fi papilele gustative ale
omului, ele nu au totuºi decît o capacitate limitatã de identificare a
diferitelor arome. Metodele analitice ale chimiei moderne reuºesc, în
schimb, acolo unde nici cel mai fin degustãtor nu mai face faþã. Astfel,
la Institutul federal de cercetãri viticole din Landau (R.F.G.) au fost
descoperite cu ajutorul cromatografiei în gaze aproape 400 de arome
diferite ale vinului, multe aproape insesizabile omului. Aromografia,
denumirea datã acestei aplicaþii ºtiinþifice, are un scop practic: îmbunãtãþirea soiurilor de viþã.“ Sc. 30 V 74 p. 6 //din aromã + grafie//
arondá vb. I –A repartiza, a face sã aparþinã– „Examenele medicale
pentru angajare ºi controalele periodice [...] se efectueazã de cãtre
unitãþile sanitare [...] la care este arondatã întreprinderea unde lucreazã oamenii muncii respectivi.“ R.l. 19 IV 80 p. 5 (cf. fr. arrondir; DN3,
DEX-S)
art decó s.f. –Artã aplicatã obiectelor utilitare (mobilier, costumaþie,
ceramicã etc.)– „Dacã vreþi, vã pot desena fotoliile joase, model art
deco din bibliotecã (the library). Aici se adunã întreaga familie cînd
J.R. mai omoarã pe cineva sau mai dã faliment [...]“ Cont. 31 V 81 p. 9.
„Situîndu-ºi activitatea în orizontul distinct al esteticii industriale, fãrã
contaminãri cu art-deco sau hibridizãri deconcertante [...] realizeazã
dubla performanþã de a-ºi demonstra incontestabilele calitãþi de creatori [...]“ R.l. 29 XI 84 p. 8 (din fr. art(s) déco(ratifs); cf. engl. art-deco;
BD 1968)
arteriopatíe s.f. (med.) –Boalã a pereþilor arteriali– „Arteriopatiile
sînt boli ce afecteazã arterele – în special cele mari – care în final [...]
duc la obturarea sau astuparea mai mult sau mai puþin completã a
vasului afectat.“ Sc. 24 IV 83 p. 2 (din fr. artériopathie; DHLF 1855;
DN3, DEX-S)
arthroscóp s.n. (radiol.) –Aparat care examineazã endoscopic o
cavitate articularã, în special genunchiul– „Arthroscopul este un instrument realizat de specialiºtii francezi, care permite consultarea
articulaþiei genunchiului ºi depistarea unor leziuni invizibile în imaginile Roentgen.“ Sc. 25 VII 81 p. 5 (din fr. arthroscopie prin suprimarea
sufixului)
articliér, -ã s.m.f. –Ziarist bine cunoscut– „Tana Qvil, pãrãsind
proza cu conþinut social – care promitea o articlierã de har ºi substanþã
– deveni poeta en titre a revistei.“ R.lit. 8 IV 76 p. 8 (din fr. articlier;
DHLF 1839)
artícol-prográm s.n. –Articol care exprimã un program– „Articolul-program redat parþial.“ R.lit. 13 XI 69 p. 2. „În ultima instanþã,
ancheta stã sub semnul unei fraze de sintezã din articolul-program.“
Cont. 15 I 71 p. 5 (din articol + program; H. Mirska în SMFC I p. 172;
DEX)
artíst-afiºíst s.m. –Artist specializat în a lucra afiºe– „Realizarea
primei expoziþii personale a unui artist-afiºist este pentru mine o
satisfacþie de breaslã.“ Cont. 25 V 62 p. 2 (din artist + afiº + -ist)
artíst-amatór s.m. –Persoanã cu o anumitã profesiune care în timpul liber se ocupã cu teatrul, pictura etc.– „Dupã ce, timp de ºase ani,
ºi-a avut destinul ei, fiind reprezentatã de artiºti-amatori, de teatrul
studenþesc ºi premiatã de Uniunea Scriitorilor, lucrarea «A opta zi
dis-de-dimineaþã» prilejuieºte acum [...] debutul profesionist al lui
R.D.“ R.lit. 23 V 74 p. 18 (din artist + amator)
artíst-cetãþeán s.m. „Costicã Caratase, Actorul, este justificat de
existenþa lui Constantin Tãnase; personajului principal i s-a creat astfel
biografia unui artist-cetãþean, luptãtor împotriva tarelor societãþii
[...]“ Sãpt. 24 I 75 p. 4. „Toma Caragiu intrã în istoria scenei naþionale
ca un simbol. Al marelui artist-cetãþean, al forþei biruitoare a artei care
înfruntã timpul ºi îl supune.“ Sãpt. 11 III 77 p. 4; v. ºi carmenist (1966)
(din artist + cetãþean; LRC II 215)
artíst(ã)-coregráf(ã) s.m.f. –Coregraf care prin calitatea muncii
lui este un adevãrat artist– „Parafrazîndu-l pe marele pictor, artistul-coregraf poate spune: «Nu, baletul nu este fãcut pentru a decora
scena» [...]“ Sc. 11 VI 74 p. 4. „Creatoarea spectacolului [...] este o
artistã-coregrafã care arde ºi se consumã pentru fiecare secundã din
spectacolele ei.“ R.l. 12 VI 76 p. 2 (din artist[ã] + coregraf[ã])
artíst(ã)-fotográf(ã) s.m.f. –Fotograf care face fotografii artistice– „Cunoscutul artist-fotograf ne oferã o «Roma» de buzunar.“
Sãpt. 3 VII 70 p. 3. „O uimitoare colecþie de imagini fotografice ale
Bucureºtiului din 1856, culese, unele, din colecþia vestitã a îndrãzneþului ºi originalului reporter-fotograf C.P., altele din creaþiile unor
artiºti-fotografi amatori.“ R.lit. 20 III 75 p. 16; v. ºi Sc. 7 II 75 p. 4 (din
artist + fotograf)
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artíst-patriót s.m. –Artist cu un înalt simþ patriotic– „[...] personalitate complexã, artist-patriot.“ Sc. 15 IX 67 p. 1. „25 de ani de la
moartea lui Ciprian Porumbescu. Un mare artist-patriot.“ R.l. 14 X 78
p. 2; v. ºi Sãpt. 24 I 75 p. 4 (din artist + patriot)
artotécã s.f. „În cadrul librãriei municipale din Köln, a luat fiinþã un
nou serviciu de un fel deosebit. Este vorba de o «artotecã», adicã de o
secþie de împrumutare acasã a unor tablouri ºi diverse alte obiecte de
artã.“ R.l. 12 XII 73 p. 6 (din artã + -tecã, dupã modelul lui cinematecã; L. Seche în LR 3/77 p. 271)
artropatíe s.f. (med.) –Afecþiune articularã de origine nervoasã–
„Noul medicament avizat de specialiºti se utilizeazã în terapia artropatiilor de tip degenerativ reumatismal [...]“ R.l. 14 II 85 p. 5 (din fr.
arthropathie; PR 1840; DEX, DN3)
arþár-platán s.m. (bot.) –Varietate de arbore obþinutã prin încruciºarea arþarului cu platanul– „Muncitorii ºi tehnicienii [...] vor planta
– în zilele urmãtoare – o nouã varietate de arþar-platan, denumitã
«acer pseudoplatanoidea».“ R.l. 12 III 67 p. 3 (din arþar + platan)
aruncúna s. 1993 (cuv. it.) –Tip de pizza– v. cartocciata
asádo s.m. (cuv. sp.; alim.) „[...] marea majoritate a celor 8000 de
participanþi la Congresul internaþional al cancerului [...] au fost prezenþi la un festin pantagruelic cu «asado», specialitate culinarã deosebit de popularã în Argentina, care nu este altceva decît carne friptã la
grãtar, pe cãrbuni.“ Sc. 11 X 78 p. 5
asasinométru s.n. „I-aº putea spune cã «asasinometrul», calculul
crimelor comise în anul în curs, pe care ziarele îl publicã zilnic, a ajuns
de la 112 morþi la data de 15 martie, exact «un mort ºi jumãtate pe an»
[...]“ Fl. 14 IV 89 p. 3 //din asasin + -metru//
ascetizá vb. I –A chinui– „Un popor care a fost ascetizat timp de 4
decenii s-a obiºnuit cu privaþiunile de tot felul ºi suportã resemnat
efectele privatizãrii originale.“ Real.rom. 23 VIII 91 p. 2 (din ascet +
-iza; D. Uriþescu CV 20–21)
aselenizábil, -ã adj. –Care se poate aºeza pe solul lunar– „Crearea
de staþii automate multivalente, care sã fie capabile sã îndeplineascã
funcþiuni de seleno-sateliþi, aparate aselenizabile ºi cercetãtori ºtiinþifici.“ R.l. 13 XI 70 p. 6 (din aseleniza + -bil)
aselenizáre s.f. –Acþiunea de a aseleniza– „Cu o orã înaintea aselenizãrii oraºele americane arãtau ca pãrãsite.“ Sc. 22 VII 69 p. 6.
„Agenþia TASS anunþã cã, la 10 februarie, «Lunohod-1» se afla la o
distanþã de 578 de metri de treapta de aselenizare a staþiei automate
«Luna-17».“ Sc. 11 II 71 p. 8. „Amplasarea cu ajutorul unei imense
macarale a modulului pe pãmînt apare mult mai dificilã decît aselenizarea propriu-zisã.“ Sc. 30 VI 79 p. 5 (din aseleniza; FC I p. IX, V.
Guþu Romalo C.G. 234; DEX, DN3)
aseptizáre s.f. –Dezinfectare– „Un proces tehnologic de «aseptizare» a reziduurilor apelor de canal prin iradiere cu izotopul cesiu
137 – un subprodus al reactorilor nucleari – în scopul de a le face
utilizabile ca hranã pentru animale a fost pus la punct de un grup de
cercetãtori din S.U.A. Instalaþia-pilot a fost construitã în apropiere de
Albuquerque, unde zilnic sînt tratate 8 tone de reziduuri.“ Sc. 11 X 79
p. 5 (din aseptiza; DN3)
asimiláre s.f. –Integrare în cultura þãrii adoptive– „Berdiaev, spre
deosebire de Soloviov, nu crede în soluþia asimilãrii evreilor fie ºi
pentru cã «acest lucru ar însemna dispariþia evreitãþii» [...] Împotriva
asimilismului s-a pronunþat ºi Fedotov, într-un text din 1942 [...]“ R.lit.
18–24 XI 92 p. 11 (din asimila; DN3)
asimilísm s.n. 1992 –Asimilare– v. asimilare (din asimila[re] +
-ism)
asincrón, -ã adj. –(Motor) a cãrui vitezã depinde de încãrcãturã ºi
nu de frecvenþa curentului– „Prin reproiectarea motoarelor asincrone
pentru schelele petroliere, consumul specific de materie primã a fost
redus pe fiecare bucatã cu circa 20%.“ Sc. 28 VII 63 p. 1; v. ºi gabaritic
(din fr. asynchrone; FC II 40; LTR; DEX, DN3)
Aslavitál s. (farm.) –Numele comercial al unui produs vitalizant–
„Elaborarea produselor Gerovital ºi Aslavital reprezintã un domeniu
de primã dimensiune al contribuþiilor româneºti.“ Cont. 15 VI 79 p. 7.
„Prof. dr. Ana Aslan a aplicat «Aslavitalul» în tratamentul de recuperare a unor copii deficienþi mental.“ Fl. 2 VIII 79 p. 8 (din n.pr. [Ana]
Asla[n] + vital)
aspartám s.n. (farm.) –Tip de edulcorant– „Studiind noi metode de
tratament al ulcerului stomacal, cercetãtorii de la laboratorul farmaceutic G.D. Searle & Co. din Chicago au descoperit întîmplãtor – prin
asocierea a doi aminoacizi care se gãsesc în mod obiºnuit în proteinele
naturale, acidul L-aspartic ºi L-fenilamina – un înlocuitor nesintetic al
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zahãrului. Denumit aspartam, noul edulcorant este de douã sute de ori
mai dulce decît zahãrul ºi aproape total lipsit de calorii.“ Cont. 12 IX
75 p. 5. „Producþia de înlocuitori ai zahãrului s-a diversificat. Succesorul cu cele mai multe ºanse este substanþa denumitã aspartam. Alte
substanþe avute în vedere sînt: «naringina», fabricatã din coaja de
grapefruit, de 1000 de ori mai dulce decît zaharina, ºi, în fine,
«monellina», de 3000 de ori mai dulce decît zaharina!“ Sc. 13 IV 77 p.
6. „Sucuri îndulcite sintetic cu aspartam.“ R.l. 15 IV 92 p. 3 (din fr.
aspartam(e); PL; LTR; Fl. Dimitrescu D. 288)
aspectomát s.n. –Aparat de proiecþie cu telecomandã– „Sãlile pot fi
dotate la cerere cu retroproiectoare, aspectomate, epidiascoape, flipchartere, traducere simultanã, casetofoane, aparate de proiecþie de 8,
16 ºi 35 mm, televiziune în circuit închis, atelier de multiplicare etc.“
R.l. 10 XI 82 p. 4. „[Cumpãr] aspectomat (aparat proiecþie) sovietic,
diafilme [...]“ R.l. 21 X 91 p. 6; v. ºi 12 II 85 p. 5 (din germ.
Aspektomat; DN3, DEX-S)
aspersá vb. I (fig.) –A împroºca– „În continuare Jean Cassou spune
o mulþime de lucruri interesante ºi adevãrate, dar ne ºi asperseazã cu
un potop de «epitete ornante» care dilueazã argumentaþia.“ Sãpt. 7 III
81 p. 6 (din aspersor, dupã fr. asperger)
aspersáre s.f. –Acþiunea de a stropi cu un lichid– „Profesorul
vest-german H.G.M. experimenteazã, din 1970, diferite metode de
risipire a ceþei. Cel mai eficient dintre ele pare a fi «vaccinarea»
bancului de ceaþã cu zãpadã carbonicã sau aspersarea de bioxid de
carbon lichid în apropierea pistei de aterizare. În aceastã a doua
variantã, cu ajutorul unor instalaþii de aspersare de mare capacitate, în
cel mult o orã ºi jumãtate un aeroport poate fi fãcut practicabil.“ Sc. 16
XII 75 p. 6 (cf. fr. aspersion; DEX-S)
astenosférã s.f. (geol.) –Pãturã geologicã pe care se deplaseazã
scoarþa terestrã– „Plãcile litosferice sînt mobile, alunecînd pe pãtura
subiacentã, denumitã astenosferã, din cauza diferenþelor de temperaturã din interiorul globului care genereazã curenþi de reechilibrare
termicã.“ Cont. 8 VI 79 p. 5 (din fr. asthénosphère; PR 1959)
astrobiológ s.m. –Specialist care studiazã formele de viaþã din
univers– „Astrobiologii sînt convinºi cã tehnicii descrise mai sus îi va
reveni un rol de primã mãrime în efectuarea zborurilor cosmice
proiectate pentru distanþe absolut fantastice.“ I.B. 18 VII 85 p. 8 (din
astrobiologie; DN3, DEX-S)
astroclimát s.n. –Totalitatea factorilor care contribuie la stabilirea
unui loc propice observaþiilor astronomice cu instrumente optice adecvate– „[...] în funcþie de condiþiile meteorologice ºi de astroclimat, ea
[cometa Halley] va fi vizibilã de la Observator.“ I.B. 22 IV 86 p. 2 (din
fr. astroclimat; DEX-S)
astroclúb s.n. –Club în care se studiazã astronomia– „În judeþul
Prahova s-a constituit recent un astroclub, primul de acest fel din judeþ
ºi al doilea din þarã. Membri fondatori: 30 de entuziaºti ingineri,
economiºti, chimiºti, lãcãtuºi etc., de la Întreprinderea «Dero», dornici
sã exploateze tainele universului ºi sã le facã cunoscute ºi altora.“ R.l.
27 XII 76 p. 5 (din astro- + club)
astrofizicián s.m. (astron.) –Specialist care studiazã fizica mediilor
spaþiale– „Astrofizicienii sovietici au stabilit cã pãturile superioare ale
atmosferei planetei Venus se rotesc în jurul planetei cu viteza unui
automobil de curse.“ R.l. 10 XI 82 p. 6 (din fr. astrophysicien; PR sec.
XX, DHLF înainte de 1954; DEX, DN3)
astronaútã s.f. –Femeie cosmonaut– „În laboratoarele NASA a
început testarea unui lot de 12 femei, în vederea lansãrii în spaþiul
extraterestru a unei echipe de astronaute.“ R.l. 4 XI 73 p. 6. „Nu se
pune problema unei pregãtiri mai îndelungate a astronautelor [...] ci a
realizãrii unor nave spaþiale uºor modificate, în concordanþã cu specificul feminin.“ R.l. 3 XI 75 p. 6; v. ºi Cont. 14 X 77 p. 4 (din astronaut +
suf. moþ. -ã; BD 1970; Ec. Goga Lex. 51)
ataºamentíst s.m. –Persoanã care completeazã pe un ºantier caietul de ataºament, care þine evidenþa lucrãrilor executate– „Firmã
construcþii angajeazã normator ºi ataºamentist cu vechime [...]“ Ev.z.
12 I 95 p. 7 (din (carnet de) ataºament + -ist; DN3)
ataºánt, -ã adj. –Captivant– „[...] J.V., ºi el foarte ataºant în rolul
unui personaj-invadator, gãlãgios, fanfaron.“ R.l. 9 X 82 p. 2. „Cã
acest actor de excepþie [...] place, captiveazã, e ataºant – cum se zice –
chiar ºi în asemenea situaþii penibile. De ce?“ R.lit. 9 II 84 p. 17.
„Astãzi, opera se aºeazã în prim-plan ca una dintre cele mai ataºante ºi
mai semnificative ale acestui secol.“ R.lit. 21/93 p. 22; v. ºi 42/93 p. 22
(din fr. attachant)
ateliér-ºcoálã s.n. –Atelier ºcolar în care se efectua practica productivã a elevilor (în perioada comunismului) –„În atelierul-ºcoalã
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[...] privirile mi-au fost atrase de sertarele cu scule.“ Sc. 12 XII 63 p. 1.
„Realizarea, în cadrul atelierelor-ºcoalã, a microîntreprinderilor de
producþie ºcolarã ºi a microcooperativelor agricole de producþie ºcolarã a unor produse în valoare de 3.500.000 lei.“ Sc. 16 I 73 p. 4. „În
acest scop se va continua acþiunea de înfiinþare a atelierelor în toate
ºcolile, se va intensifica dotarea acestora ºi va fi organizatã mai bine
instruirea în atelierele-ºcoalã, ferme-ºcoalã, loturi experimentale,
magazine-ºcoalã, ºantiere-ºcoalã ºi altele.“ R.l. 8 VII 73 p. 2. „Un
atelier-ºcoalã demn de un institut.“ R.l. 7 II 84 p. 1; v. ºi I.B. 10 XI 75
p. 4 (din atelier + ºcoalã)
atenþioná vb. I –A atrage atenþia; a preveni– „Va fi atenþionatã ºefa
de unitate.“ R.l. 22 II 83 p. 3. „Inginerul A.D. a fost atenþionat pentru
disciplina din cadrul atelierului [...]“ Fl. 21 IX 84 p. 18 (cf. fr.
attentionner; DN3, DEX-S)
atenþionáre s.f. –Acþiunea de a atenþiona– „[...] faþã de vîrsta pe
care o are Maricica [...] ºi faþã de atenþionarea ºi rezerva pe care le
luasem iniþial [...] considerãm cã obiectivul nostru a fost atins.“ Fl. 26
IX 86 p. 21 (din atenþiona; DN3)
atenuatór s.n. (tehn.) –Dispozitiv care serveºte pentru micºorarea
zgomotului– „Cu atenuatorul de zgomot lucrurile stau aºa [...] Atenuarea despre care vorbesc [...] a redus zgomotul la jumãtate.“ R.l. 10
VI 73 p. 8 (din fr. atténuateur, engl., rus. attenuator; PR 1950; DN3,
DEX-S)
aterogenézã s.f. (med.) –Procesul de constituire a depozitelor de
grãsimi pe artere– „În noua concepþie care se desprinde cu claritate din
cercetarea ºi constatãrile nostre privind mecanismul imunologic în
aterogenezã, este important a lua în considerare nu numai alimentaþia
bogatã în colesterol ci ºi infecþiile, stãrile de încordare nervoasã, unele
oligominerale din alimente, chiar cantitatea apei pe care o bem ºi
fireºte ceilalþi factori de risc cunoscuþi: poluarea, la omul matur
fumatul º.a.m.d.“ R.l. 5 X 82 p. 2 (din fr. athérogenèse)
ateromatózã s.f. (med.) –Prezenþa în mare cantitate a plãcilor de
aterom în pereþii arterelor– „Alãptarea previne unele maladii cum sînt:
hipocolesterolemia, obezitatea, ateromatoza, alergia, astmul [...]“ R.l.
21 III 84 p. 2 (din fr. athéromathose; DHLF; DN3)
atitudinál, -ã adj. –Referitor la atitudine, de atitudine– „Domnul
Pluhar al lui P.G. – care ºtie excelent sã compunã bãtrîni – are o gamã
atitudinalã amplã, în aceeaºi situaþie putînd fi, în doar cîteva minute,
abãtut, dezinvolt, ºoltic, farsor [...]“ R.lit. 15 X 84 p. 16. „Regret doar
cã «Exerciþiile...» nu au devenit ºi un jurnal de creaþie, ci doar unul
atitudinal.“ Ap. 7–8/93 p. 10 (din it. attitudinale; DN3)
ATM s. 1960 –Asociaþia oamenilor de teatru ºi muzicã– v. concert(-spectacol)-concurs, reveiona; v. ºi Sãpt. 30 XI 79 p. 3 [pron. atemé] (abreviere din A[sociaþia oamenilor de] T[eatru ºi] M[uzicã])
atomoeléctric, -ã adj. (fiz.) –Referitor la electricitatea produsã cu
ajutorul energiei atomice– „În Iugoslavia a început construirea primei
centrale atomoelectrice.“ Sc. 25 II 71 p. 8. „În Statele Unite se
preconizeazã construirea a 16 uzine atomoelectrice în largul mãrii.“
Sc. 16 III 74 p. 8 (din fr. atomoélectrique; DEX, DN3)
atomoterapíe s.f. (med.) „Atomoterapie. Cercetãrile efectuate la
Academia de ºtiinþe a R.D. Germane fac posibilã aplicarea, într-o mãsurã tot mai mare, a izotopilor radioactivi în diagnosticare ºi terapie.“
Sc. 30 VIII 75 p. 6 (din atom + terapie, probabil dupã model germ.;
DEX-S)
atracþiós, -oásã adj. –Captivant, atrãgãtor, atractiv– „Reprezentaþia ansamblului pe gheaþã din Budapesta e, în principal, atracþioasã
prin sine însãºi.“ Sc. 8 VII 63 p. 2. „«Alcor ºi Mona» [...] un muzical
atracþios ºi de bun gust.“ I.B. 22 II 71 p. 2; v. ºi Sãpt. 16 V 69 p. 2 (din
atracþie + -os; M. Avram în SMFC IV p. 107, Th. Hristea P.E. 35, V.
Guþu Romalo C.G. 212, 236; Al. Graur ne-a comunicat cã l-a auzit în
1930; DN3)
atracþiozitáte s.f. –Caracter atracþios– „În perspectivã, deci, un
concurs cu multe valenþe de atracþiozitate!“ I.B. 28 V 82 p. 2 (din
atracþios + -itate; DN3)
attosecúndã s.f. „Biroul american de standarde a publicat propunerile sale privind termenii meniþi sã defineascã, în secunde, toate
mãsurile de timp posibile de la 10 la puterea minus 18 ºi pînã la 10 la
puterea 18. În cazul în care propunerile vor fi omologate, miliardul de
miliardime de secundã se va numi attosecunda. Zece secunde vor
cãpãta numele de decasecundã, 100 secunde de hectisecundã. Pentru
un miliard de miliarde de secunde – care ar echivala cu 317 secole – se
propune folosirea termenului de exasecundã.“ R.l. 20 XII 76 p. 5; v. ºi
subnuclear (1964) //din engl. atto- “10 la puterea minus 18“ + secundã//

áudit

audiocárte s.f. „O noutate – audio-cãrþile. În librãriile ºi magazinele de discuri din Italia vor apãrea, zilele acestea, primele audiocãrþi.
Departe de a constitui o simplã înregistrare a unui text scris, audio-cartea este un fel de spectacol sonorizat original. O audiocarte
comportã 60–90 minute de înregistrare pe bandã [...]“ Sc. 16 X 76 p. 6.
„În rafturile librãriilor din Italia îºi vor face în curînd apariþia primele
audio-cãrþi. «Audio-cartea – declarã editorul Mondadori – este cu
precãdere un spectacol cu o punere în scenã originalã care merge mult
dincolo de simpla înregistrare a operei scrise.»“ R.lit. 28 X 76 p. 23
//din audio + carte, dupã it. audio-libro//
audiofonologíe s.f. –Disciplinã care se ocupã de bolile vorbirii ºi
ale auzului– „La Paris s-a desfãºurat un colocviu internaþional de
audiofonologie, dublat de o reuniune consacratã protezelor auditive.
Aceste manifestãri s-au încadrat într-un program de acþiuni iniþiate cu
prilejul Anului de luptã împotriva surditãþii organizat în Franþa în
1977.“ R.l. 22 XI 77 p. 6 (din fr. audiophonologie; DEX-S)
audiomát s.n. (TV, radio) –Sistem de evaluare a audienþei unei
emisiuni– „Audiomat. Pentru cunoaºterea comportamentului telespectatorilor ºi întocmirea de sondaje, constructorii francezi au pus la
punct un aparat numit «Audiomat» care, plasat sub televizor ºi conectat la telefon, înregistreazã ora la care se aprinde aparatul, canalul,
momentul schimbãrii programului ºi timpul petrecut în faþa micului
ecran.“ R.l. 18 I 82 p. 6. „France 2 se strãduie sã cîºtige cîteva procente
la faimosul indicator Audiomat.“ D. 18/95 p. 14. „Procedeele disperate
ale mediilor de a menþine audiomat-ul.“ R.lit. 9/96 p. 3 (din fr. audiomat; DHLF 1981)
audioºáh s.n. „«Audioºah» [...] nu este vorba de casete cu înregistrãri muzicale, ci de benzi pe care sînt imprimate texte privitoare la
jocul de ºah. Audioºahul – cum sînt numite aceste casete – oferã
ascultãtorului posibilitatea de a audia prelegeri despre partidele de ºah,
anecdote ºahiste, descrierea unor partide comentate, de a rezolva
probleme ºi studii, precum ºi alte exerciþii ºahiste.“ R.l. 15 VI 77 p. 6.
//din audio + ºah//
audiovizuál, -ã ¨ 1. adj. –(Despre mijloacele de comunicare ºi
informare) Care se adreseazã auzului ºi vãzului– „Regizorul J.M.S.
propune ca supliment la program un teatru-imagine, o suitã de proiecþii
fixe sonorizate. Nu e vorba de un jurnal luminos, explicã regizorul, ci
de un spectacol audio-vizual.“ Cont. 7 III 69 p. 4. „«Învãþãmîntul
audiovizual». Va sã zicã, aceasta este denumirea genericã pentru magnetofoanele, difuzoarele, tabla rulantã, cabinele de ascultat, ecranul,
aparatele de proiecþie – pentru diafilme de 8 mm, de 16 mm – pentru
complicatul aparat la care mã uit cu respect ºi aflu cã-l cheamã
«retroproiector».“ R.l. 22 V 71 p. 1. „În liceul din Covasna a fost dat în
folosinþã un laborator audio-vizual, cu 36 de locuri, folosit pentru
predarea limbilor strãine.“ R.l. 4 XII 75 p. 5; v. ºi I.B. 8 XII 70 p. 1, Sc.
19 XI 75 p. 4; v. ºi laserium, magnetotecã, mass-media, preînregistrat.
¨ 2. s.n. –Denumire genericã pentru radio ºi televiziune– „[...] deoparte «presa scrisã» cuprinsã brusc de o colericã manie a persecuþiei.
De cealaltã, audiovizualul, luat în stãpînire de o megalomanie incipientã, dar promiþãtoare ºi pe deplin justificatã pentru cã adevãratele
staruri ale festivalului au devenit cine-prezentatorii [...]“ R.lit. 30 V 85
p. 20 (din fr. audio-visuel; PR 1947; DEX, DN3)
áudit s. „Termenul vine de la latinescul auditum = ascultare. Ca
demers de ascultare, apoi de anchetã ºi, în final, de sugerare de soluþii,
auditul permite aportul unui raþionament motivat ºi independent. Ca
examinare în vederea determinãrii proprietãþilor unei reprezentãri,
auditul s-a aplicat mai întîi reprezentãrilor financiare. Teoreticienii
auditului susþin cã acesta exista deja în anul 500 î.e.n., la Atena, unde 3
consilii se ocupau cu verificarea veniturilor ºi cheltuielilor cetãþii.
Lionel Stoleru a comparat cu subînþeles auditul intern cu urechea
internã, sediul echilibrului corpului uman. Auditul nu trebuie sã asigure echilibrul, ci doar sã verifice dacã sunt întrunite condiþiile
necesare pentru a-l pãstra, sã instrumenteze stãpînirea dezordinii,
adaptarea la schimbãri, sã evalueze gradul de securitate ºi riscurile.
Termenul de audit este la modã. Moda poate trece, dar necesitatea unor
evaluãri competente ºi independente în diverse domenii se manifestã
tot mai pregnant. Existã audit financiar, audit al investiþiilor, audit al
marketingului, audit al calitãþii, audit al sistemelor informaþionale,
informatice, birotice, existã ºi audit social. [...] Auditul este procesul
prin care persoane competente, independente colecteazã ºi evalueazã
probe pentru a-ºi forma o opinie asupra gradului de corespondenþã
între cele observate ºi anumite criterii prestabilite – Wanda Wallace,
Auditing.“ PC World Romania 6/95 p. 48. „Lucrarea «Procedurile
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controlului intern ºi auditul financiar» [a apãrut] la editura Gestiunea.“
f.d.; v. ºi auditor (din fr. audit; cf. engl. auditing)
auditór s.m. „Existã auditori interni, angajaþi ai unor mari organizaþii (bãnci, societãþi transnaþionale) ºi auditori externi, care fac parte
din firme specializate de profil. Aceºtia pot fi inspectori financiari,
experþi judiciari, avocaþi, profesori, informaticieni, care exercitã adesea aceste activitãþi de audit în paralel cu alte activitãþi, cum ar fi
auditul financiar, elaborarea de proiecte directoare, consultanþã în
organizare, realizarea de aplicaþii, formare etc.“ PC World Romania
6/95 p. 48 (din engl. auditor)
augurá vb. I –A da semne de bun augur– „Nu vrem sã ne reamintim
cum ºi cînd ºi-a început Teatrul Naþional stagiunea anului trecut, dar
anul acesta o recupereazã în ritm nãvalnic; iatã-l, în mai puþin de douã
sãptãmîni, la a treia premierã [...] Augurînd astfel, sã sperãm, pentru
întreaga stagiune.“ R.l. 7 X 77 p. 2 //din it. augurare; DN3//
aurolác ¨ 1. s.n. (chim.) –Marcã de lac pentru vopsit elemente
metalice conþinînd solvenþi cu efecte halucinogene– „[Copiii strãzii
sînt] pe jumãtate dezbrãcaþi, murdari, cu punga de aurolac într-o
mînã.“ R.l. 20 IX 93 p. 16. „[Copiii] nu au fost vãzuþi sã se drogheze cu
aurolac.“ R.l. 24 IX 93 p. 9. ¨ 2. s.m. (fig.) –Copii fãrã cãmin, ai
strãzii, care se drogheazã cu aurolac– „Un grup de aurolaci fãceau
planul de bãtaie pentru a doua zi.“ R.l. 893/93 p. 5. „Cerºetorii ºi
aurolacii îºi lipesc curioºi nasurile de geamuri ºi vãd pui la rotisor,
ºniþele.“ D. 106/95 p. 7; v. ºi Ev.z. 12 I 95 p. 4, 13 III 97 p. 3. ¨ 3. (prin
extensie de sens) –Prost, redus mintal– „Degeaba îþi baþi gura cu el, nu
pricepe, e un aurolac.“ (din numele produsului chimic aurolac; R.
Zafiu în R.lit. 27/1994 p. 9)
austrál s.m. „Guvernul argentinian a anunþat la sfîrºitul sãptãmînii
trecute un vast plan antiinflaþionist prevãzînd introducerea imediatã
[...] a unei noi unitãþi monetare, «austral»-ul, în valoare de 0,80 dolari
(S.U.A.) [...]“ R.l. 17 VI 85 p. 6 (din sp. austral; cf. fr. austral; PL; DN,
DEX – alt sens)
autísm s.n. (med.) „Autismul, maladie psihicã ce se manifestã sub
forma unei grave dereglãri de comportament – bolnavii trãiesc «închiºi în sine» (de unde ºi numele maladiei, de la grecescul autos =
însuºi), fãrã un contact psihic normal cu lumea înconjurãtoare – a fost
considerat multã vreme ca o boalã nevindecabilã.“ Sc. 6 I 76 p. 4.
„Descoperirea unui anticorp neobiºnuit la copiii atinºi de autism –
boalã întîlnitã în special în forme de schizofrenie infantilã, manifestîndu-se prin ruperea contactului psihic cu lumea înconjurãtoare ºi
trãire intensã, exclusiv, a propriei vieþi interioare – ar putea explica
cauza acestei maladii, care atinge un copil din 3000 [...]“ R.l. 14 II 85
p. 6 (din fr. autisme; DEX, DN3)
autíst, -ã s.m.f., adj. (med.) –(Persoanã) care suferã de autism–
„[Procesul] de autoformaþie a unui grup de copii «autiºti» (consideraþi
ca arieraþi, inadaptabili, muþi sau suferind de anumite boli mintale)
[...]“ R.lit. 18 X 79 p. 24 (din fr. autiste; DN3, DEX-S)
auto 1 - Element de compunere cu sensul “de la sine, pe sine“ (din fr.,
it. auto; DEX, DN3)
auto 2 - Element de compunere cu sensul “automobil“ sau “automat“–
(din fr. auto[mobile]; L. Seche în LR 1/74; DEX, DN3)
auto 3 adj.inv. –De automobil– „Firmele auto îºi desfãºoarã activitatea sub laitmotivul: «Ne aºteaptã o toamnã dificilã».“ Sc. 25 VII 74
p. 6. „La Secþiunea financiarã a sectorului IV din Capitalã, la ghiºeul
auto, cu o cerere de radiere-înscriere autoturism [...]“ R.l. 6 V 78 p. 5;
v. ºi minimaºinã (electronicã) (1968), autobalsam, beton-auto, controlor-încercãtor, desfacere-transport (din fr., it., germ. auto; DEX,
DN3)
autoaccidentát, -ã adj., s. „Medicii braºoveni [...] au avut de lucru
în zilele care au sãrbãtorit noul an cu un soi de accidentaþi, mai bine-zis
autoaccidentaþi din proprie ignoranþã ºi iniþiativã nesãbuitã.“ R.l. 10 I
84 p. 2. „Autoaccidentatul [...]“ R.l. 14 II 84 p. 2 (din autoaccidenta)
autoacuzá vb.refl. I –A se acuza pe sine însuºi– „R. s-a declarat gata
sã se autoacuze.“ Sc. 7 X 66 p. 6 (din auto1- + acuza; DN3, DEX-S)
autoacuzáþie s.f. 1978 –Acþiunea de a se autoacuza– v. autodenunþa (din auto1- + acuzaþie; cf. fr. auto-accusation; DEX-S)
autoadaptá vb.refl. I –A se adapta prin eforturi proprii– „Maºinile
electronice de calcul pot sã prevadã timpul probabil, sã întocmeascã
rezumatele unor cãrþi, sã compunã muzicã, precum ºi sã înmagazineze
experienþe noi, adicã se pot autoadapta ºi autoeduca.“ Cont. 17 VIII 62
p. 7 (din auto1- + adapta; DEX-S)
autoadezív s.n. –Bandã care se lipeºte fãrã a fi nevoie sã fie umezitã– „Întreprinderea «7 Noiembrie» din Sibiu a realizat o maºinã de
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decupat ºi imprimat etichete cu autoadezive destinate ambalãrii ciorapilor-pantalon care se fabricã aici.“ R.l. 17 V 83 p. 5; v. ºi inscripþionare – adj. (din fr. autoadhésif; PR 1972)
autoapreciére s.f. –Judecatã, analizã a propriei persoane– „Iatã
douã tulburãtoare autoaprecieri [ale lui Th. Mann] despre «Muntele
vrãjit».“ Cont. 6 IX 63 p. 3 (din auto1- + apreciere; DN3)
autoaprínde vb.refl. III –A se aprinde spontan– „[...] pãºind, omul
apasã pe platformã ºi astfel se comprimã ºi se autoaprinde amestecul
combustibil din cilindru [...]“ R.l. 4 III 85 p. 6 (din auto1- + aprinde;
DN3)
autobalsám s.n. –Unguent pentru maºini– „În magazinele
I.D.M.S., au apãrut noi articole de cosmeticã auto: cleaner special,
elaskon, permosal, autopolish, autobalsam, soluþie grafitatã «Globo».“ R.l. 9 IV 77 p. 5 (din auto2- + balsam; DEX-S)
autobánd s.n. –Autostradã– „Plecam la 5 jumãtate dimineaþa pe
autoband ca sã ajung la 7 acolo.“ R.l. 15 I 93 p. 4. „M-am suit în maºinã
împreunã cu alþi trei români [...] Pe autoband la 120 km/h ne-a zis cã
dacã nu scoatem 150 DM ne bagã-n ºanþ.“ R.l. 18 I 93 p. 4 (din germ.
Autoband)
autobasculántã s.f. –Autocamion cu benã basculantã– „[...] I.M.,
ºofer pe autobasculanta 31-TR-247 [...]“ Sc. 27 XI 73 p. 2. „[...]
coloºii ºoselelor – autobasculantele [...]“ R.l. 5 XII 84 p. 5; v. ºi 28 VIII
79 p. 2 (din auto2- + basculantã; D.Tr.; FC I 139; DEX, DN3)
autobénã s.f. –Vehicul auto prevãzut cu benã– „A tamponat violent
un autoturism ce se afla oprit la semafor, strivindu-l între autobenã ºi
un stîlp.“ R.l. 24 VII 84 p. 5 (din auto2- + benã)
autobetoniérã s.f. –Vehicul special care transportã beton– „La
întreprinderea «Automecanica» s-a realizat un nou tip de autobetonierã [...]“ R.l. 9 IX 82 p. 2 (din auto2- + betonierã)
autobúz-dormitór s.n. „Pentru cazare, în afarã de cãsuþe, ei au la
dispoziþie ºi zece... autobuze. Scoase din uz, ele au fost amenajate
chiar de pãrinþii copiilor, în timpul lor liber, în tot atîtea dormitoare
cochete. Atît de mult le plac pionierilor autobuzele-dormitoare, încît
cu greu se lasã convinºi cei care «picã» la sorþi în cãsuþe.“ Sc. 5 VIII 75
p. 5 (din autobuz + dormitor)
autobúz-ºcoálã s.n. „Pentru suplimentarea parcului de autobuze
(de pe liniile centrale, în special) I.T.B. a luat mãsura de a introduce în
traseu, în orele de vîrf, 60 de autobuze-«ºcoalã». Sînt conduse chiar de
instructorii ºcolii de ºoferi profesioniºti din I.T.B.“ R.l. 20 XII 77 p. 5 (din
autobuz + ºcoalã)
autocámerã s.f. (foto.) „O premierã: auto-camera, o maºinã a cãrei
caroserie a fost astfel transformatã, încît pe ea sã poatã fi instalatã o
camerã de luat vederi pivotantã, capabilã sã filmeze sportivii mult mai
îndeaproape ºi în bune condiþiuni.“ R.l. 15 VII 76 p. 6 (din auto2- +
camerã [de filmat])
autocaravánã s.f. –Autovehicul special amenajat ca laborator sau
pentru a da reprezentaþii cinematografice în diferite locuri– „D.C.,
circulînd cu autocaravana 53 294 B, s-a angajat în depãºirea unui
autocamion.“ Sc. 28 VII 66 p. 2; v. ºi proiecþionist (din auto2- +
caravanã; DEX-S)
autocárt(ing) s.n., adj. „Noul kart românesc. Aceasta este tema
concursului de proiectare ºi construcþie iniþiat de A.C.R., Federaþia de
auto-karting, în colaborare cu U.T.C..“ Mag. 23 III 74 p. 8. „Aflãm de
la A.C.R. Bucureºti cã probele de control ale sportivilor autokart se
vor da în zilele de 21 ºi 22 martie a.c.“ R.l. 21 III 78 p. 5 (din auto2- +
cart[ing])
autocasetofón s.n. –Casetofon conceput anume pentru a dota bordul unui autovehicul– „«Corina stereo» este denumirea primului
autocasetofon de fabricaþie româneascã [...]“ Sc. 27 VI 82 p. 2. „La
Întreprinderea «Electromureº» din Tg. Mureº a fost introdus în fabricaþia de serie autocasetofonul «Corina stereo».“ R.l. 29 VI 82 p. 3 (din
auto2- + casetofon)
autoclavizát, -ã adj. –Tratat cu aburi sub presiune– „Mai uºor decît
apa, betonul celular autoclavizat are proprietãþi superioare de izolator
termic ºi fonic.“ Sc. 12 V 64 p. 1; v. ºi R.l. 1 VII 81 p. 1 (din autoclavã;
DEX-S)
autocoloánã s.f. „Caravanã auto spre Irak. Vã amintiþi, desigur, de
autocoloana româneascã ce a inaugurat traseul România-Lahore-Pakistan.“ R.l. 19 XII 74 p. 5 (din auto2- + coloanã; DEX-S)
autocolánt s.n. –Etichetã impregnatã cu o substanþã specialã care se
lipeºte fãrã a trebui sã fie umezitã; autoadeziv– „Ziarele sînt pline de
oferte pentru executarea de autocolante– (din fr. autocollant; PR
1971)
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autocondúcere s.f. –Conducere a activitãþii economice, sociale
etc. de cãtre comunitatea respectivã– „Gospodarii unitãþilor teritorial-administrative din judeþul Ilfov au în vedere, aºadar, atît cerinþele imediate, cît ºi cele de perspectivã, autoconducerea ºi autofinanþarea dovedindu-se [...] drept cãi sigure care duc la propãºirea
tuturor localitãþilor patriei, a întregii populaþii.“ R.l. 5 IV 79 p. 5; v. ºi
Sc. 5 IX 79 p. 1 (din auto1- + conducere, probabil dupã model strãin;
cf. fr. autogestion; DMC 1960; DP; DEX, DN3)
autocontáiner s.n. 1977 –Autovehicul destinat transportului containerelor– v. autostropitoare (din auto2- + container)
autocontemplá vb.refl. I –A se contempla pe sine însuºi– „Retraºi
în taina cãminelor sau în larma veselã a vreunui restaurant, N.R. sau
C.F., D.B. sau M.P. se autocontemplã în secvenþele realizate în prealabil.“ R.l. 3 I 67 p. 3 (din auto1- + contempla; cf. fr. autocontempler;
DN3)
autocontempláre s.f. –Acþiunea de a se autocontempla– „[...]
autocontemplarea de pînã acum trebuie sã lase locul autoexigenþei.“
Gaz.lit. 16 II 67 p. 7 (din autocontempla; DN3)
autocontról s.n. –Operaþiunea de control asupra propriei activitãþi–
„ªtiþi cã nu se mai spune autocontrol? Dat la nichelat, termenul a
cãpãtat acum un luciu proaspãt. Ascultaþi cum sunã: selfcontrol. Sã-þi
muºti limba de plãcere, nu alta! Mîine-poimîine o sã ne ºi self-depãºim.“ I.B. 1 VII 71 p. 3 (din auto1- + control sau calc dupã engl.
self-control; cf. fr. autocontrôle; DMN; DEX, DN3)
autoculturalizáre s.f. –Culturalizare prin forþe proprii– „La punctul doi: isprãvirea [...] seralului. Punctul trei: auto-culturalizarea.“
Gaz.lit. 29 XI 62 p. 6 (din auto1- + culturalizare)
autocurãþá vb.refl. I –A se curãþa singur– „La un recent congres
mondial de bronhologie [...] au fost prezentate mai multe comunicãri
cu privire la mecanismele prin care cãile respiratorii ale omului sînt
capabile sã se «auto-cureþe» [...] tehnici care au permis sã se tragã
concluzia cã viteza de «autocurãþire» este mult mai mare la nefumãtori.“ R.l. 6 VII 81 p. 6 (din auto1- + curãþa)
autocurãþíre s.f. 1981 –Curãþire a sa însuºi– v. autocurãþa (din
autocurãþa)
autocurãþitór, -toáre adj. –Care se curãþã singur– „[...] maºinile
de gãtit dotate cu email autocurãþitor [...]“ R.l. 19 II 82 p. 2 (din auto1+ curãþitor)
autocuºétã adj. (transp.) „Pînã acum existau în Franþa numai trenuri auto-cuºete de noapte, în care maºina ºi stãpînul ei mergeau în
acelaºi tren pînã la destinaþie, aceasta din urmã [stãpînul] dormind în
cuºeta vagonului de dormit.“ Sc. 9 IX 67 p. 6 (din fr. auto-couchette;
PR 1968)
autodefiní vb.refl. IV –A se caracteriza singur– „Cel care se autodefineºte: «Eºti tot numai rãspîntii ºi drumuri fãrã-ntors» (Împãcare),
proiecteazã o acutã dezbatere filozoficã pe fundalul unei naturi încrîncenate, spasmodice, halucinante.“ Cont. 16 IV 65 p. 1. „Acum ºi-a
schimbat maniera. De aceastã datã încastreazã chitare, clarinete,
violoncele ºi alte instrumente muzicale – rupte, sparte sau arse – în...
blocuri de beton. «Seamãnã cu niºte epave eºuate într-o mare de lavã»,
îºi autodefineºte «artistul» opera.“ Sc. 20 II 75 p. 4; v. ºi Cont. 14 XII
79 p. 4 (din auto1- + defini; DN3, DEX-S)
autodefiníþie s.f. –Caracterizare a propriei persoane– „[...] o autodefiniþie scumpã lui Green: «În mine e un alt om care e supãrat pe
mine».“ R.lit. 17 X 74 p. 22 (din auto1- + definiþie)
autodenunþá vb.refl. I –A aduce la cunoºtinþa unei autoritãþi o
infracþiune sãvîrºitã de propria persoanã– „Deºi izbuteºte sã se autodenunþe înainte de a muri, mãcelul nu este oprit.“ Cont. 19 IV 63 p. 5.
„În plin rãzboi, la 13 mai 1943, în Bucureºti, un anume B.C.I. de
profesie actor se autodenunþã ca «autorul a trei asasinate» ºi «vechi
membru al unei organizaþii germane de spionaj». Cercetãrile întreprinse de Siguranþã nu confirmã însã spusele ciudatului personaj;
interogatoriile ºi torturile nu-l pot determina sã-ºi schimbe cu o iotã
depoziþia. B.C.I. îºi menþine ferm (ºi foarte argumentat) autoacuzaþia
[...]“ R.lit. 23 II 78 p. 10 (din auto1- + denunþa; cf. it. autodenunziare;
FC I 213; DN3)
autodezagregábil, -ã adj. „Ciment autodezagregabil. În R.F.G. a
fost creat un nou tip de ciment, a cãrui particularitate constã în faptul cã
– dupã întãrire – rezistenþa sa se menþine un anumit timp, dupã care ea
începe sã se reducã treptat pînã la completa anulare.“ R.l. 13 I 67 p. 3
(din auto1- + dezagregabil; DEX-S)
autodidaxíe s.f. 1965 (livr.; ed.) –Autoinstruire– v. autoinstruire
(din auto1-; pentru partea finalã cf. gr. didaskein “a învãþa“)
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autodisciplínã s.f. 1976 (ed.) –Disciplinã pe care ºi-o impune
cineva– v. formal (cf. fr. autodiscipline, it. autodisciplina; PR 1946;
DN3, DEX-S)
autodocumentá vb.refl. I –A se informa singur– „Varietãþile [emisiune a televiziunii] au devenit lucide, au început sã se autoobserve, sã
se autodocumenteze, sã-ºi aprecieze limitele.“ Cont. 11 X 63 p. 5 (din
auto1- + documenta)
autodotáre s.f. –Acþiunea de a se dota prin mijloace proprii– „[...] la
Universitatea [...] din Cluj-Napoca s-a amenajat, prin autodotare, un
laborator-ºcoalã [...]“ R.l. 1 VI 82 p. 2 (din autodota; DN3)
autodubíþã s.f. –Automobil prevãzut cu o dubiþã– „[...] va trebui sã
rãspundã ºi cel care a permis [...] autodubiþei [...] s-o ducã acasã pe
responsabila restaurantului [...]“ Sc. 16 VIII 79 p. 5. „[...] intrînd într-o
depãºire fãrã sã se asigure au intrat în coliziune cu autodubiþa
5–SB–4290 [...]“ R.l. 24 V 93 p. 2 (din auto2- + dubiþã)
autodumper s.n. (circ.) –Autocamion cu cupã metalicã basculantã–
„[...] G.N. s-a urcat pe autodumper ºi a început sã alerge cu ditamai
namila de metal dupã cetãþenii care mergeau pe ºosea.“ Sc. 6 X 73 p. 2;
v. ºi electrohidraulic [pron. autodámper] (din engl. autodumper, germ.
Auto-Dumper; D.Tr.; Fl. Dimitrescu D. 284; DEX-S)
autoechilibráre s.f. (tehn.) „Autoechilibrarea roþilor de automobil. O firmã din Bremen (R.F.G.) a construit un dispozitiv din material
sintetic cu ajutorul cãruia se produce o echilibrare automatã a roþilor de
automobil. Dispozitivul se intercaleazã, la montajul roþilor, între jantã
ºi butuc.“ Sc. 30 X 77 p. 6 (din auto2- + echilibrare)
autoecranizáre s.f. –Ecranizare dupã o lucrare proprie– „Aºadar,
cu «Strãinul», Titus Popovici este la a doua autoecranizare.“ Gaz.lit. 5
IX 63 p. 6 (din auto1- + ecranizare)
autoeducá vb.refl. I (educ.) –A se educa pe sine însuºi– „Multilateralitatea se deprinde prin experienþã ºi de la alþii (ºcoalã, loc de
muncã etc.) dar, mai ales, se autoeducã. Cine îºi pretinde prea puþin,
sub posibilitãþile sale, izbuteºte ºi mai puþin!“ I.B. 9 VIII 75 p. 2; v. ºi
autoadaptá (1962) (din auto1- + educa; cf. it. autoeducare; DN3,
DEX-S)
autoeducáþie s.f. 1965 (educ.) –Educaþia prin sine însuºi– v. autoinstruire (din auto1- + educaþie; DN3, DEX-S)
autoelectromobíl s.m. „[...] constructorii americani au realizat un
prototip care funcþioneazã atît cu benzinã cît ºi cu energie electricã [...]
«Autoelectromobilul» are 5 locuri ºi este uºor de condus [...]“ R.l. 2 VII
85 p. 6 //din auto2- + electro- + mobil//
autoexigénþã s.f. –Pretenþie faþã de propria persoanã– „Autoexigenþa – condiþie determinantã a actului de creaþie“ Sc. 15 VII 66 p. 4.
„Nu-i rãmîne actorului, drept etalon [valoric], decît autoexigenþa [...]
«Am putea vorbi, în ceea ce vã priveºte, despre o [...] autourmãrire
continuã ºi sistematicã a creºterilor profesionale?»“ I.B. 5 I 74 p. 2; v.
ºi Cont. 10 V 74 p. 4; v. ºi autocontemplare (1967) (din auto1- +
exigenþã; DEX, DN3)
autoformáþie s.f. 1979 (educ.) –Educaþie prin sine însuºi– v. autist
//din auto1- + formaþie//
autofrézã s.f. (tehn.) –Frezã autopropulsatã– „Pentru redarea acestor drumuri în circulaþie, au fost mobilizate toate mijloacele mecanizate disponibile: autofreze, autogredere, buldozere, tractoare – ºi se
acþioneazã în cooperare cu comandamentele locale pentru deszãpezire.“ R.l. 18 I 77 p. 3; v. ºi autogreder (1975) (din auto2- + frezã)
autofrigoríficã s.f. „Autofrigorifice îmbunãtãþite. Specialiºtii sovietici au realizat un nou sistem de rãcire pentru autocamioanele
frigorifice [...] Primul lot de autofrigorifice echipate cu noul sistem de
rãcire a fost construit în R.S.S. Ucraineanã.“ Sc. 16 IX 84 p. 5 //din
auto2- + (maºinã) frigorificã//
autofurajáre s.f. –Asigurarea furajelor prin mijloace proprii– „Autofurajarea crescãtoriilor de peºte.“ R.l. 27 XII 73 p. 3 (din auto1- +
furajare)
autofurgonétã s.f. 1969 –Autovehicul mai mic decît camionul,
folosit pentru transportul de mãrfuri– v. gestionar-remizier; v. ºi R.l.
28 VII 79 p. 2 (din auto2- + furgonetã; DEX, DN3, menþionat la
furgonetã)
autogestiúne s.f. –Gestiune prin mijloace proprii– „Autogestiunea
impune întãrirea rãspunderii pentru cheltuielile de producþie la fiecare
loc de muncã.“ Sc. 24 IV 79 p. 6; v. ºi 5 IX 79 p. 1, 29 VI 79 p. 3 (din
auto1- + gestiune; cf. fr. autogestion; DMN 1960)
autogól s.n. (sport.) –Gol în propria poartã– „În minutul 69 [înaintaºii] au reuºit sã reducã scorul de pe tabela de marcaj printr-un...
autogol.“ Sc. 19 XI 62 p. 3. „Dar – culmea ironiei! – autorii auto-
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golului se bucurã de aceeaºi publicitate, aproape de aceeaºi glorie, ca
ºi ceilalþi autori de goluri. Chiar gafînd, au ieºit din anonimat.“ Cont. 5
XII 69 p. 2. „Acelaºi comentator i-a atribuit lui I. un autogol, în
realitate acest autogol nu a existat, fiind vorba de un gol înscris de
vîlceni!“ Sãpt. 25 XI 83 p. 8 (cf. fr., engl. autogoal; Fl. Dimitrescu D.
169; DN3, DEX-S)
autogospodãríre s.f. –Gospodãrire prin mijloace proprii– „Autogospodãrirea – expresie a interesului cetãþenilor pentru dezvoltarea
edilitar-urbanisticã a tuturor localitãþilor“ Sc. 4 V 79 p. 2 (din auto1- +
gospodãrire)
autogréder s.n. (tehn.) –Greder autopropulsat– „Vãzînd cã a dat
prea tare cu oiºtea în zid, a pãrãsit cît a putut de repede locul, cu
autogreder cu tot!“ R.l. 3 II 73 p. 2. „În zonele afectate de zãpezi, un
numãr de 124 de autofreze, autogredere, buldozere º.a. acþioneazã
continuu pe drumurile naþionale pentru a preîntîmpina blocarea lor.“
R.l. 25 XI 75 p. 2 (din auto2- + greder; cf. rus. avtogreider; DT; DN3)
autogréfã s.f. (med.) –Autoplastie– „Autogrefele dermo-epidermice, cu þesut din marele epiploon dau rezultate surprinzãtoare într-o
serie de afecþiuni.“ f.d. „La spitalul de cardiologie din Lyon, dr. G.D. a
realizat o intervenþie chirurgicalã în premierã mondialã: autogrefa
valvelor inimii. Pentru prima datã la o asemenea operaþie de înlocuire a
valvelor bolnave, medicul francez a utilizat valve «fabricate» din
þesutul propriu al pacientului prelevate din zona pericardului. Spre
deosebire de practicile actuale ale altor specialiºti, bazate pe homo-grefe (þesut prelevat de la un om decedat) sau heterogrefe (þesut
prelevat de la porc sau viþel), care prezintã riscul alterãrii rapide
imediat dupã implant, metoda D. oferã un ºir de avantaje: înlãturarea
riscului fenomenului respingerii ºi integrarea fireascã, perfectã a
implantului în þesuturile organismului. Semnificativ este cã asemenea
valve-autogrefe realizate la copii continuã sã creascã o datã cu organismul pacientului.“ Sc. 19 II 78 p. 6; v. ºi microcurent (1977) (din fr.
autogreffe; DMN; DM; DN3)
autogunoiérã s.f. –Vehicul pentru transportul gunoiului– „Autogunoiera 31–Gj–615 a plecat deunãzi într-o cursã mai puþin obiºnuitã
[...]“ R.l. 18 IV 75 p. 5. „ªoferii de pe autogunoiere, din nou, au oprit
motoarele.“ R.l. 13 VII 93 p. 9 (din auto2- + gunoi + -ierã)
autohtoníst adj., s.m. –(Persoanã) care explicã (totul) prin specificul autohton– „Eseistul M.M. se aratã neliniºtit din pricina unei
presupuse mentalitãþi «autohtoniste» care ar avea nu se ºtie ce cu
avangarda. Iatã ce zice el: « [...] s-a ºi constituit o mentalitate dogmaticã ºi autohtonistã ce se opune aproape în exclusivitate achiziþiilor
avangardiste». Interesant este cã polemistul [...] nu ne spune ºi cine
sînt «autohtoniºtii» în chestie.“ Sãpt. 21 IX 84 p. 2 (din autohton + -ist)
autohtonizá vb.refl. I –A cãpãta un caracter autohton, a se aclimatiza– „Nemulþumit de rezultatele pecuniare ale «vizitei», domnu’
doctor ºi-a continuat «terenul». Întîi a trecut pe la o grãdiniþã de copii
din str. Amurgului. Între timp, se autohtonizase. Îl chema acum «dr.
Cristescu de la judeþeanã».“ I.B. 1 III 74 p. 2 (din autohton + -iza; cf. it.
autoctonizzare; DN3, DEX-S)
autoimún, -ã adj. (med.) –(Despre boli) care prezintã imunitate la
reacþia de apãrare a organismului în care se instaleazã– „Se considerã
cã imunochimia poate aduce o importantã contribuþie la rezolvarea
problemelor transplantãrii de organe[,] ale bolilor autoimune ºi
cancerului.“ Sc. 28 XI 64 p. 4 (din fr. autoimmun; DMN; DEX-S)
autoincendiá vb. I „În fiecare zi în Statele Unite sînt auto-incendiate, în medie, 139 uzine sau fabrici, 215 magazine, restaurante
sau clãdiri pentru birouri, 216 blocuri de locuinþe [...]“ Sc. 7 X 75 p. 6
(din auto1- + incendia)
autoincendiére s.f. –Actul de a-ºi da foc– „Autoincendierea, mijloc de protest al budiºtilor împotriva regimului Ngo Dinh Diem, se
rãspîndeºte ºi în Europa.“ Cont. 20 X 63 p. 8 (din auto1- + incendiere)
autoinstruíre s.f. –Acþiunea de îmbogãþire a cunoºtinþelor prin
efort personal– „De fapt nu numai despre autoeducaþie am vrea sã
vorbim aici, ci ºi despre autoinstruire. Sau – cu un cuvînt mai puþin
folosit – autodidaxie. Între autoeducaþie ºi autodidaxie (autoinstruire)
e o strînsã legãturã.“ Cont. 9 VII 65 p. 1 (din autoinstrui; DN3)
autointitulá vb.refl. I –A se denumi singur (pe nedrept)– „Aºa se
înfãþiºeazã aceste aºa-zise «drame de tip nou», care se autointituleazã
«de avangardã».“ Sc. 7 I 62 p. 3. „«Dosarul Moro» a fost dat publicitãþii la Roma, la cererea forþelor politice. Acesta este un document
însumînd 50 de file dactilografiate gãsit de poliþie la una din bazele de
la Milano ale organizaþiilor teroriste autointitulate «Brigãzile roºii».“
Sc. 20 X 78 p. 6; v. ºi R.l. 4 VII 79 p. 6 (din auto1- + intitula; Fl. Dimitrescu în LL 10/65 p. 236; DN3, DEX-S)
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autoironíe s.f. –Ironie îndreptatã asupra propriei persoane, opere
etc.– „Aceastã anchetã din care a lipsit numai simþul autoironiei.“
Cont. 11 III 66 p. 5. „Ar fi fost de dorit, poate, mai multã autoironie.“
R.lit. 17 XII 70 p. 25 (din auto1- + ironie; FC I 142; DN3, DEX-S)
autoironizá vb.refl. I –A zeflemisi propria persoanã– „Varietãþile au
început [...] sã se priveascã cu ochi critici, sã se autoironizeze.“ Cont.
11 X 63 p. 5; v. ºi Sc. 12 XI 66 p. 2 (din auto1- + ironiza; DN3, DEX-S)
autoizotérmã s.f. –Maºinã de transport dotatã cu o instalaþie specialã care menþine o temperaturã constantã– „Autoizoterma [...] era
sigilatã [...]“ Sc. 27 VI 82 p. 5. „[...] numai prezenþa de spirit extraordinarã a ºoferului [...] de pe autoizoterma 31–CT– 7271 a fãcut sã se
evite, în ultima clipã, un accident [...]“ Sc. 8 VII 84 p. 5 (din auto2- +
izotermã)
autolaboratór s.n. –Laborator instalat într-un autovehicul– „Indicativul de circulaþie «31» glãsuieºte de la sine cã autolaboratorul [...]
condus de ºoferul D.G. nu este economicos a fi folosit ca autoturism.“
R.l. 15 VII 78 p. 3. „Autolaboratorul pe post de turism.“ R.l. 20 II 82
f.p. (din auto2- + laborator; DEX-S)
autolibrãríe s.f. –Librãrie mobilã instalatã într-un autovehicul–
„Autolibrãria, un autobuz special amenajat, este înzestratã cu rafturi,
bãnci, masã de prezentare a noutãþilor editoriale etc.“ Sc. 12 X 62 p. 1;
v. ºi I.B. 17 V 62 p. 3 (din auto2- + librãrie; DEX-S)
autoluminatór, -toáre adj. „Geamuri autoluminatoare. Laboratoarele Universitãþii de electronicã din Riga sînt de pe acum utilate cu
ferestre ale cãror geamuri îºi schimbã culoarea la diferite ore ale zilei,
dupã intensitatea luminii.“ I.B. 18 XII 63 p. 3 (din auto1- + luminator)
automacará s.f. –Macara montatã pe autocamion– „O automacara
[...] a pornit la drum [...]“ Sc. 29 X 75 p. 4. „Automacaraua miliþiei a
ridicat 17 autoturisme staþionate în locuri interzise [...]“ R.l. 6 III 77 p.
5 (din auto2- + macara, dupã germ. Autokran, rus. avtokran; Th.
Hristea P.E. 168; OSRI; D.Tr.; DEX, DN3; cf. fr. auto-grue DTN)
automagazín s.n. –Magazin mobil, instalat într-un autovehicul–
„Automagazinul, în Balta Albã [...] în urmã cu cîtva timp, pe poarta
uzinei «Autobuzul», a ieºit un autobuz deosebit de celelalte. De fapt,
era un... magazin cu un profil bine determinat, menit sã se deplaseze
din loc în loc, acolo unde reþeaua comercialã nu putea asigura o
deservire în condiþii optime.“ I.B. 13 IX 66 p. 1. „Mobilitatea presupusã a caracteriza activitatea comercialã ar impune amenajarea unor
chioºcuri, trimiterea unor automagazine.“ I.B. 24 XI 71 p. 3 (din
auto2- + magazin; DEX-S)
automãturãtoáre s.f. –Vehicul pentru mãturatul ºi curãþatul strãzilor– „Alte treizeci de maºini (automãturãtori) au curãþit zãpada de
pe principalele artere.“ I.B. 18 XII 61 p. 1 (din auto2- + mãturãtoare;
Fl. Dimitrescu în LL 10/65 p. 236; Graur T. 268; DEX-S)
automedicáþie s.f. „Semnificaþia cuvîntului automedicaþie este
clarã: a lua medicamente din proprie iniþiativã, fãrã prescripþie medicalã.“ Sc. 5 XII 71 p. 1. „Trebuie spus cã în folosirea medicamentelor
psihotrope trebuie evitatã automedicaþia [...]“ Cont. 21 IX 84 p. 5. „Eu
cred cã, oricît de mult s-ar vorbi despre automedicaþie, nu va fi
niciodatã prea mult [...]“ Sc. 25 V 86 p. 4 (din auto1- + medicaþie, dupã
engl. selfmedication; cf. fr. automédication; DEX-S)
automobíl–capcánã s.n. –Automobil abandonat în locuri publice
pentru a declanºa explozii datoritã bombelor plasate la bord– „În semn
de protest împotriva exploziei de luni dimineaþa a unui automobil–capcanã care a provocat moartea a 16 persoane ºi rãnirea altor 100,
în sectorul de vest al Beirutului a avut loc marþi o grevã generalã.“ Sc. 7
XII 83 p. 7. „Un automobil-capcanã a explodat în apropierea clãdirii
consulatului Turciei din Melbourne [...]“ I.B. 24 XI 86 p. 8. „Automobil-capcanã la Beirut“ R.l. 28 I 90 p. 4; v. ºi Pri. 22/96 p. 47 (din
automobil + capcanã; cf. fr. automobile-piegée)
automobíl-caravánã s.f. –Automobil adaptat pentru a servi ca
locuinþã, rulotã de camping etc.– „Poliþia francezã a descoperit într-un
automobil-caravanã un adevãrat depozit de arme ºi muniþii [...]“ I.B.
13 VI 86 p. 4 (din automobil + caravanã)
automodelíst, -ã s.m.f. –Sportiv care participã la întreceri de automodele– „[...] automodeliºtii din Turda au cucerit mai multe titluri de
campioni ºi vicecampioni naþionali ºi internaþionali [...]“ Sc. 4 II 84 p.
4 (din automodel + -ist; DEX)
auto-móto-cárting s.n., adj.inv. –Referitor la automobile, motociclete ºi carturi– „Automobiliºtii bãimãreni dispun, de cîteva zile, de
un club dotat cu material documentar de tehnicã auto, turism rutier ºi
sport auto-moto-karting.“ R.l. 3 III 77 p. 5 (din auto2- + moto- +
carting)

automóto-vélo
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automóto-vélo s., adj. –Referitor la automobile, motociclete ºi
biciclete– „Pentru amatorii de auto-moto-velo, pe lîngã noua motoretã
«Mini-Mobra», se vor mai prezenta la Tîrgul de mostre noile tipuri de
biciclete «Pegas 18 B» ºi «Standard B.».“ R.l. 10 VIII 77 p. 2; v. ºi 1
VIII 80 p. 5 (din auto2- + moto- + velo)
aúto-móto-vélo-spórt adj. –(Magazin) specializat în desfacerea
pieselor de schimb ºi a mijloacelor de transport pe douã ºi patru roþi, ca
ºi a materialului sportiv– „Douã noi magazine auto-moto-velo-sport
s-au deschis în Bucureºti [...]“ Sc. 14 XI 82 p. 5. „Un nou magazin
auto-moto-velo-sport.“ Sc. 19 III 83 p. 5 (din auto2- + moto + velo +
sport)
autoobservá vb.refl. I 1963 –A se observa pe sine însuºi– v. autodocumenta (din auto1- + observa; cf. fr. autoobserver; DN3, DEX-S)
autopastiºá vb.refl. I –A-ºi copia procedeele (artistice) proprii– „E
oare firesc ca un foarte tînãr poet (evident talentat) sã se autopastiºeze?“ Gaz.lit. 19 I 61 p. 2. „Tînãrul critic conchide cã ceea ce ar
caracteriza poezia actualã ar fi «autopastiºa»: «Ceea ce era spontan, la
un moment dat [...] a devenit normã, ºablon. [...] Poezia se autopastiºeazã».“ R.lit. 7 II 74 p. 13 (din auto1- + pastiºa; Fl. Dimitrescu în LR
2/62 p. 132; DEX; DN3)
autopastíºã s.f. „La rîndul sãu, Nichita Stãnescu [...] nu poate
continua experienþa din cele «11 elegii» fãrã riscul de a transforma în
manierã, adicã în autopastiºã [...]“ Gaz.lit. 2 III 67 p. 7; v. ºi autopastiºa (din auto1- + pastiºã; DN3; DEX-S)
autoperfecþionáre s.f. –Tendinþã spre propria desãvîrºire– „Talentul adevãrat nu-i lipsit niciodatã de simþul autoperfecþionãrii continue.“ Cont. 3 IV 64 p. 1 (din auto1- + perfecþionare; DN3)
autopérie s.f. 1970 –Vehicul pentru curãþatul strãzilor– v. sãrãriþã
(din auto2- + perie; DEX-S)
autoprezentá vb.refl. I –A se prezenta drept ceva sau cineva (de
obicei fãrã temei)– „D.N. din Ploieºti [...] se autoprezintã vecinilor
drept director la Uzinele «1 Mai».“ Cotid. 7 III 93 p. 1 (din auto1- +
prezenta)
autoproclamá vb.refl. I –A se învesti cu anumite titluri (de obicei
pe nedrept)– „Este, dupã pãrerea mea, un exemplu care ilustreazã tendinþa de a se autoproclama ei înºiºi «vîrfuri» ale ºtiinþei contemporane.“ Sc. 24 XI 66 p. 4. „Dupã ce s-a încercat de cãtre cîþiva autori
obiºnuiþi sã facã multã gãlãgie în jurul numelui lor, sã se autoproclame
valori supreme [...] poeþii s-au întors [...] la uneltele specifice, tradiþionale ale poeziei.“ R.l. 29 IX 75 p. 2; v. ºi I.B. 5 I 74 p. 4 (din auto1- +
proclama; MNC 1971; DN3)
autoprotectór, -toáre adj. –Care se autoprotejeazã– „Noul tip de
televizor foloseºte un tub cinescop autoprotector, deci ecranul nu mai
are geam protector.“ I.B. 12 IX 66 p. 1 (din auto1- + protector)
autoprotejá vb.refl. I –A se proteja prin mijloace proprii– „Cercetãrile ºtiinþifice [...] au dus la identificarea mecanismelor naturale prin
care diverse vieþuitoare se autoprotejeazã împotriva frigului.“ Sc. 2 III
77 p. 6 (din auto1- + proteja; DEX-S)
autoproteját, -ã adj. –Care nu are nevoie de mijloace suplimentare
de protecþie– „Oferim un aparat de concepþie româneascã – E 59 «Dacia» – avînd diagonala ecranului de 59 cm ºi [...] tubul kinescopic
autoprotejat (sticla nu acoperã toatã faþa aparatului, ci doar tubul).“
Sc. 7 VII 65 p. 1 (din fr. autoprotégé; cf. [tube électronique] autoprotégé; DMN)
autoradiocasetofón s.n. –Radiocasetofon fixat pe bordul unui
automobil– „[Vînd] autoradiocasetofon stereo, minimagnetofon
Sony [...]“ R.l. 29 III 85 p. 6 (din fr. autoradio [PL 1958, PR 1963] +
casetofon)
autoradiográfic, -ã adj. –Privitor la imaginea radiograficã a unui
organ conþinînd un produs radioactiv– „O chimistã de la Centrul
spaþial din Houston [...] a pus la punct un procedeu autoradiografic de
ameliorare a imaginilor care foloseºte un compus radioactiv, «thiourea-sulphur – 35». Procedeul permite o utilizare optimã a cliºeelor
subexpuse ºi aplicaþii în domeniul radiografiei medicale [...]“ R.l. 31 I
79 p. 6 (din autoradiografie + -ic)
autoreclámã s.f. –Reclamã a propriilor realizãri– „Aceste însemnãri nu au intenþia sã se constituie în autoreclama turneului pe care
T.L.B. l-a efectuat peste hotare.“ Cont. 13 I 67 p. 4 (din fr. autoréclame; DN3, DEX-S)
autorefractór s.n. „Autorefractorul – aparatul pentru examinarea
automatã a vederii [...] Este indicat pentru examene în ºcoli, uzine ca ºi
pentru pacienþii dificili – copii foarte mici, bãtrîni etc.“ Sc. 22 XI 74 p.
6 (din auto1- + refractor)

autostáþie

autoregeneráre s.f. –Regenerare prin sine însuºi– „[...] transplantatã unor bolnavi cu arsuri grave, [pielea artificialã] apãrã în primul
rînd rãnile împotriva infecþiilor, contribuind totodatã la autoregenerarea pielii naturale.“ R.l. 17 IV 84 p. 5 //din auto1- + regenerare//
autorelaxáre s.f. –Stare de relaxare prin resurse proprii– „Opusã
administrãrii de calmante ºi barbiturice, noua metodã constã în autorelaxare. Ea se însuºeºte prin antrenamente dirijate la început printr-o
înregistrare pe bandã de magnetofon a principalelor instrucþiuni:
poziþie relaxatã, repetarea în gînd a anumitor fraze.“ Sc. 22 V 77 p. 6
(din auto1- + relaxare; DEX-S)
autoremorchér s.n. –Autotrailer– „Autoturismul a scãpat de sub
control ºi, ieºind în afara pãrþii carosabile, s-a tamponat cu un autoremorcher care era parcat.“ R.l. 3 III 82 p. 5 (din auto2- + remorcher)
autorepará vb.refl. I –A se repara prin resurse proprii– „Cauciucul
care se «autoreparã». Cunoscuta firmã britanicã «Dunlop» a pus la
punct un cauciuc [...] care are proprietatea de a asigura autosudarea
instantanee a eventualelor orificii produse în urma înþepãturilor.“ Sc.
25 X 79 p. 5 (din auto1- + repara)
autorespéct s.n. 1970 –Respect faþã de propria persoanã– v. peliculã-document (din auto1- + respect)
autoridicãtor, -toáre adj. –Care se ridicã ºi coboarã fãrã mijloace
suplimentare– „În perioada cînd trebuiau predate cele douã platforme
autoridicãtoare pentru ºantierul de la Porþile de Fier [...] aveau loc
convorbiri-fulger, în care oamenii erau încunoºtiinþaþi de stadiul lucrãrilor.“ Sc. 23 X 65 p. 1 (din auto1- + ridicãtor)
autorlîc s.n. (iron.) „Preºedintele [Ion Iliescu] are ºi el boala grea a
autorlîcului.“ D. 145/95 p. 11 (din autor)
autorulótã s.f. –Rulotã autopropulsatã– „Autorulotã Mercedes 206
D, Diesel cu toate utilitãþile. Schimb cu apartament [...]“ R.l. 26 IX 91
p. 7; v. ºi 19 X 91 p. 7 (din auto2- + rulotã)
autorutiér, -ã adj. în sint. trafic, buletin autorutier – Relativ la
transportul auto pe autostrãzi ºi ºosele– „Dãnuþ ascultã buletinul
autorutier.“ (din fr. autoroutier; PR 1957)
autosalváre s.f. –Maºinã a staþiei de salvare– „Era ora 10,30 cînd
alte douã autosalvãri [...] au încercat ºi ele sã-ºi facã drum spre
Onceºti.“ R.l. 14 II 84 p. 2 (din auto2- + salvare)
autoscárã s.f. –Autovehicul cu un schelet în formã de turn cu scarã–
„A ajuns, a sunat la uºã, dar vãzînd cã nu i se rãspunde a urcat din nou la
volanul autoscãrii hidraulice, a fãcut o manevrã, a accelerat [...]“ Sc.
12 V 77 p. 2. „Pentru a se interveni la etajul patru, unde se declanºase
incendiul, a fost nevoie de autoscarã.“ R.l. 23 VII 93 p. 9 (din auto2- +
scarã; D.Tr., LTR; DEX-S)
autoscopíe s.f. –Observaþii asupra propriei persoane– „Dupã aceastã autoscopie în cea mai bunã tradiþie folcloricã, poetul introduce
brusc un motiv grav [...]“ Cont. 24 V 63 p. 3 (din auto1- + -scopie; cf.
fr. autoscopie, engl. autoscopics; DTN 1973)
autoserví vb.refl. IV (lb. vorbitã, pleonastic) –A se servi singur–
„Vali întreabã dacã poate sã se autoserveascã.“ (din autoservire; Th.
Hristea P.E. 190)
autoservice s.n., adj. (anglicism) –Staþie de întreþinere a autovehiculelor– „[...] unitãþile autoservice au fost dotate cu numeroase
maºini, utilaje ºi instalaþii de înaltã tehnicitate: compresmetre, instalaþii pentru verificarea direcþiei.“ R.l. 29 I 77 p. 5 „În oraºul Tulcea se
construieºte o staþie autoservice [...]“ R.l. 11 V 79 p. 5 [pron. autosérvis] (din engl. auto-service; M. Gheorghiu în LR 2/68 p. 131, M.
Avram în SCL 3/72 p. 290; DN3, DEX-S)
autoservíre s.f. 1966 –Magazin în care cumpãrãtorii nu sînt serviþi
de vînzãtor, ci au acces direct la marfã– v. supermagazin, inscripþionare, ceainãrie-cofetãrie, lacto-bar (din auto1- + servire, dupã
engl. self-service; cf. rus. samoobslujivanie; Th. Hristea P.E. 189–190,
FC I 131; DEX, DN3)
autosifón s.n. „[...] autosifon – aparat cu care se poate pregãti sifon
la domiciliu.“ Sc. 28 VI 64 p. 2. „La Rm. Vîlcea, capsulele pentru
autosifoane au dispãrut din luna octombrie a anului trecut.“ R.l. 30 X
78 p. 5 (din auto1- + sifon; cf. fr. autosiphon; DN3, DEX-S)
autospeciálã (-frigidér) s.f. –Autovehicul cu destinaþie specialã– „Jucîndu-se de-a v-aþi ascunselea pe strãzile oraºului Brad,
fraþii F. ºi T.G. dãdeau roatã unei autospeciale-frigider. Într-un moment cînd nu-i putea observa nimeni au intrat pe o uºã deschisã din
camera frigorificã.“ Sc. 30 I 71 p. 4; v. ºi 16 IX 75 p. 5, 9 XI 75 p. 2, R.l.
28 VII 79 p. 2 (din auto2- + specialã (+ frigider); cf. it. autospeciale;
DN3)
autostáþie s.f. –Staþie de autobuz– „Autostaþia IRTA de la Casa
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Scînteii s-a mutat.“ I.B. 21 IV 61 p. 1 (din auto2- + staþie; Fl.
Dimitrescu în LR 2/64 p. 132; DN3)
autostivuitoáre s.f. –Maºinã cu ajutorul cãreia se fac stive– „Munca grea a docherilor e tot mai mult despovãratã astãzi [...] prin folosirea
macaralelor, benzilor transportoare, a autostivuitoarelor.“ Sc. 17 I 63
p. 1 (din auto2- + stivuitoare)
autostóp s.n. ¨ 1. –Procedeu constînd în a opri un automobilist
necunoscut pentru a-i cere sã te ia (gratis) în maºinã– „Autostopul ar
putea deveni în curînd o activitate recunoscutã oficial în Belgia.“ Sc.
15 II 75 p. 6. ¨ 2. –Mecanism de oprire automatã– „Combina
ultramodernã, stereo, «National Panasonic», semiprofesionalã (casetofon-radio-picup-amplificator), boxe 2 x 8,5 W, automatic, autostop,
posibilitãþi quadrofonie [...]“ R.l. 21 XI 77 p. 5; v. ºi Sãpt. 16 II 73 p. 16
(din fr. auto-stop; DMC 1952, PR 1953; L. Seche în LR 1/74 p. 77;
DEX, DN3)
autostopíst, -ã s.m.f. –Persoanã care face autostopul– „[...] un tinerel de alãturi, tot «auto-stopist», i-a spus [...]“ Sc. 27 XI 73 p. 2. „[...]
cum ar fi cutezat cineva sã-ºi opreascã maºina lîngã un autostopist ce
se clãtina din cauza alcoolului?“ R.l. 4 V 84 p. 2; v. ºi R.lit. 18 VII 74 p.
14 (din auto-stop + -ist, probabil dupã modelul fr. auto-stoppeur;
DMN 1950, PR 1953; DEX-S)
autostropitoáre s.f. –Vehicul folosit pentru stropitul ºi spãlatul
strãzilor– „Pe unele strãzi trec autostropitoarele.“ R.l. 18 VII 75 p. 3.
„Deºi avea în primire un autocontainer SR 14, revizorul G.Gh. i-a «dat
liber» cu autostropitoarea de tip ROMAN Diesel.“ Fl. 19 V 77 p. 22 (din
auto2- + stropitoare, probabil dupã fr. automobile d’arrossage; DT,
D.Tr., DEX-S)
autosudáre s.f. 1979 –Sudare a unui material/þesut fãrã intervenþia
specialã a cuiva– v. autorepara (din auto1- + sudare)
autosupravegheá vb.refl. I –A da atenþie propriei comportãri– „A
educa înseamnã ºi a te autosupraveghea.“ Sc. 28 IX 66 p. 4 (din auto1+ supraveghea; DEX-S)
autoºasíu s.n. –Tip de autovehicul, doar cu un ºasiu pe care se pot
ataºa bene, containere etc.– „[...] ºoferul I.L. a provocat o tamponare în
urma cãreia a fost grav avariat atît autoºasiul pe care-l conducea, cît ºi
un alt autovehicul.“ Sc. 30 I 75 p. 2 (din auto2- + ºasiu)
autotaxáre s.f. –Compostarea biletelor valabile pentru o anumitã
cãlãtorie de cãtre pasagerii din tramvaie, autobuze etc.– „Sistemul de
autotaxare va fi extins în curînd pe autobuzele care circulã pe alte
trasee.“ Sc. 11 IV 63 p. 1. „Cãlãtoriile cu autotaxare. În prezent acest
sistem este extins în 25 de judeþe.“ R.l. 4 XI 77 p. 5; v. ºi 13 V 75 p. 5; v.
ºi preorãºenesc (din auto1- + taxare; DEX-S)
autotráiler s.n. –Vehicul folosit pentru transportul pieselor grele–
„Un taximetru gonea ca un bolid pe ºoseaua Olteniþei din Bucureºti. Pe
aceeaºi ºosea staþiona un autotrailer. Tamponarea n-a putut fi evitatã.“
Sc. 12 XII 75 p. 4. „Autotrailer gigant.“ Sc. 8 VII 84 p. 5 (din auto2- +
trailer)
autotransfúzie s.f. –Transfuzie fãcutã cu propriul sînge– „Autotransfuzie. Chirurgii de la un spital din Erlangen, R.F.G., folosesc, de
cîteva luni, cu succes metoda autotransfuziei în cazurile operaþiilor pe
cord [...] pacienþilor care vor fi operaþi li se ia de douã-trei ori cîte 450
mililitri, o datã pe lunã.“ R.l. 29 X 82 p. 6 (din auto1- + transfuzie,
probabil dupã model germ.)
autotransplánt s.n. –Transplantarea de þesut într-o altã parte a
corpului aceleiaºi persoane– „[...] a abordat cu curaj ºi competenþã
chirurgia pediculului renal, realizînd anterior numeroase autotransplante ce au condus la rezolvarea stenozelor de arterã renalã.“ R.l. 22 II
80 p. 6 (cf. fr. autotransplant; DN3)
autotransportór, -oáre s.m.f. –Persoanã care lucreazã pe o maºinã de transportat materiale– „Maria e fruntaºã în muncã, autotransportoare.“ Sc. 12 XII 61 p. 1 (din auto2- + transportor; cf. it.
autotransportatore; Fl. Dimitrescu în LL 10/65 p. 236; DN3, DEX-S)
autotratamént s.n. –Tratament medical aplicat fãrã o indicaþie
medicalã autorizatã– „Ne referim la abuzul sau chiar la fetiºizarea
unor medicamente, la tendinþa spre autotratament [...]“ R.l. 17 I 77 p. 5
(din auto1- + tratament)
autotrén s.n. –Autovehicul cu una sau mai multe remorci– „La uzina
constructoare de maºini din Mtisci a fost realizat prototipul unui puternic autotren cu descãrcare automatã.“ Sc. 22 V 64 p. 3. „Colectivul
uzinei «Automecanica» din Mediaº a început fabricarea în serie a
autotrenului destinat transportului lichidelor petroliere.“ R.l. 22 I 72 p.
1; v. ºi 28 VI 82 p. 5 (din auto2- + tren; cf. it. autotreno; D.Tr.; DN3,
DEX-S)

avión-cistérnã

autoturísm-ateliér s.n. –Autoturism amenajat ca atelier– „A fost
înfiinþat un serviciu de reparare la domiciliu a aparatelor de radio ºi
televizoarelor, precum ºi a obiectelor de uz casnic de folosinþã îndelungatã. Acest nou serviciu este încadrat cu cei mai buni specialiºti ºi
dotat cu un autoturism-atelier.“ Sc. 19 IX 76 p. 5 (din autoturism +
atelier)
autoutiláre s.f. –Autodotare– „Autoutilarea îºi confirmã marea însemnãtate economicã.“ Sc. 23 IV 75 p. 2. „Instalaþia, în întregime
româneascã, realizatã prin autoutilare [...]“ R.l. 14 I 77 p. 5 (din auto1+ utilare; DN3)
autoutilitárã s.f. –Autovehicul, de obicei de capacitate micã, folosit
pe trasee scurte pentru necesitãþile întreprinderilor etc.– „[...] a vãzut
în faþa hotelului autoutilitara 21-PH-3097 [...], al cãrei ºofer îºi lua
micul dejun la restaurant.“ R.l. 18 VII 79 p. 2. „[...] s-au asimilat ºi
fabricat primele autoutilitare destinate unitãþilor de gospodãrie comunalã din oraºele ºi municipiile þãrii.“ R.l. 27 X 84 p. 5 (din auto2- +
utilitar; cf. it. autoutilitaria; DEX, DN3)
autovaccín s.n. 1984 –Vaccin preparat din germeni recoltaþi de la
bolnavul însuºi– v. celulomicrobian (din fr. autovaccin; PR; DEX,
DN3)
autovulcanizá vb.refl. I –A se lipi– „Produsul are proprietãþile
asfaltului, dar prin pulverizare se autovulcanizeazã ºi capãtã caracteristicile cauciucului, avînd o mare rezistenþã [...] la intemperii [...]“
R.l. 7 VI 85 p. 6 (din auto1- + vulcaniza)
avantajós, -oásã adj. –(În special la rubrica de micã publicitate,
pentru vînzãri-cumpãrãri, despre plãþi) Fãcut în monedã forte, în
dolari– „Urgent cumpãrãm vilã [...] Platã avantajoasã.“ R.l. 12 X 91 p.
7 (formal cf. fr. avantageux; DEX – alt sens)
avén s.n. (geol.) „E.M. ºi A.M., cei doi speologi francezi care [...]
ºi-au propus sã studieze un aven (puþ adînc, cu pereþi abrupþi) nu
departe de Grenoble.“ R.l. 12 IX 75 p. 6 (din fr. aven; DEX, DN3)
avenída s.f. (cuv. sp.; circ.) –Stradã mare, bulevard (în Spania,
Portugalia, America Latinã)– „Existenþa acestei citadele incaºe care,
potrivit legendei, ar fi fost împodobitã cu magnifice palate ºi «avenidas» pavate cu aur ºi argint, ar pãrea sã fie confirmatã de tradiþiile
orale ale indienilor Masheguengasm, care locuiesc în regiune.“ R.l. 27
XII 78 p. 6 (DN3)
avenue s.n. ¨ 1. (arg.; franþuzism) –Bulevard– v. italienist (1979). ¨
2. (cuv. engl.) –Bulevard– „Strãzile [Londrei] fie cã se numesc walks,
streets, lanes, roads, avenues, rows sau drives par croite cumva haotic
[...]“ R.lit. 15 VIII 85 p. 24 [var. vorbitã: aveniu] (cf. fr., engl. avenue;
Fl. Dimitrescu D. p. 251)
aviár, -ã adj. –De pãsãri– „Cercetãtorii au reuºit sã producã vaccinuri
antipestoase aviare cu o bunã eficacitate, care feresc de îmbolnãvire
atît pãsãrile tinere, cît ºi pe cele adulte.“ Sc. 6 II 63 p. 1 (din fr. aviaire;
DN3)
avicultór s.m. 1991 (arg.) –Hoþ, gãinar– v. zarzavat (formal din fr.
aviculteur)
aviocár s.n. „Atunci unde sã mergem? În Piaþa Unirii, la
«Luna-Parc», sã vizitãm ultima noutate lansatã în acest sezon, adicã
aviocarul. Mã veþi întreba ce este aviocarul? Ei, asta mai zic ºi eu
distracþie. Te urci frumuºel în avion ºi un scripete ingenios te catapulteazã în niºte loopinguri acrobatice.“ R.l. 26 V 71 p. 2. „Realizarea
parcului va începe încã din acest an. În jur vor fi ciclodromul Montagne Russe, o pistã de «Baby-cart» [...] Acest prim centru va fi
completat de utilaje de distracþie; aviocarul pentru adulþi, un manej
acvatic pentru copii [...] Cei mici vor putea face o cãlãtorie în junglã,
cu ajutorul unui Safari-Trik-Ride – o pistã cu maºinuþe care se vor
plimba pe un traseu în care nu vor lipsi animalele junglei din...
cauciuc.“ I.B. 29 V 74 p. 2 (din avio(n) + car)
aviochímic, -ã adj. în sint. tratament aviochimic –Tratament modern al plantelor cu substanþe chimice, efectuat din avion– „Un colectiv de tehnicieni ºi ingineri a aplicat în pãdurile din raza ocolului
silvic Ploieºti tratamente aviochimice pentru combaterea paraziþilor
vegetali. S-au folosit prãfuiri din avion cu sulf.“ Sc. 23 VI 61 p. 3. „[...]
combaterea aviochimicã a dãunãtorilor pãdurii.“ R.l. 6 III 84 p. 5 (din
avio(n) + chimic)
avión-cargóu s.n. –Avion pentru transportat mãrfuri– „În vara lui
1968, un pilot american [...] ce se afla la bordul unui avion-cargou, nu
departe de coastele Floridei [...] a observat în apã niºte formaþiuni
curioase.“ R.lit. 4 III 71 p. 31 (din avion + cargou, dupã fr.
avion-cargo; DMN 1965; DT)
avión-cistérnã s.n. –Avion amenajat ca o cisternã– „Puternicul foc
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[...] a fost stins pînã la urmã. Dar numai dupã mai multe ore în ºir, timp
în care 21 unitãþi de pompieri ajutate de patru avioane-cisterne au
acþionat cu hotãrîre.“ R.l. 15 VII 74 p. 6. „Pe de altã parte, perioada de
secetã a determinat apariþia unor focare de incendiu în mai multe
regiuni forestiere din sudul þãrii, dar intervenþia promptã a avioanelor-cisternã, special pregãtite pentru stingerea incendiilor, a dus la
prevenirea extinderii acestora.“ Sc. 5 VIII 75 p. 6 (din avion +
cisternã, dupã fr. avion-citerne; DMN 1966; DT)
avión-laboratór s.n. –Avion amenajat ca laborator– „13 avioane-laborator ºi cel puþin doi sateliþi vor culege date asupra straturilor
atmosferice, asupra aºa-numitului profil vertical al temperaturilor
º.a.m.d.“ Sc. 28 I 74 p. 4 „Sute de staþii meteorologice situate pe cele
douã þãrmuri ale Atlanticului ºi pe insule, 35 de staþii de nave ºtiinþifice, 15 avioane-laborator, zeci de geamanduri meteo ancorate sau în
derivã ºi cîþiva sateliþi, dintre care unul geostaþionar, vor sta la dispoziþia observatorilor în cursul experienþei.“ I.B. 1 III 74 p. 4 //din avion
+ laborator//
avión-lilipút s.n. –Avion de mici proporþii– „Acum, Rowley lucreazã la un alt tip de avion-liliput, cu deosebirea cã viitorul aparat va fi...
pliabil [...]“ I.B. 20 V 85 p. 8. „Rowley lucreazã la un avion liliput pliabil, care va fi purtat într-o micã remorcã a automobilului sãu.“
Sãpt. 24 V 85 p. 2 (din avion + liliput, probabil dupã model strãin)
avión-maºínã s.n. „O nouã formã de turism (Fly and Drive)
avion-maºinã, va fi organizatã de Automobil Clubul Român, în colaborare cu TAROM ºi cu o serie de alte companii aviatice. În noua
formulã de turism organizat, excursioniºtii [...] vor avea la dispoziþie
maºini, fãrã ºofer, pe aeroportul internaþional Otopeni.“ R.l. 29 I 71 p.
5 (din avion + maºinã, dupã engl. Fly and Drive)
avión-pirát s.n. –Avion care zboarã ilegal– „Unul din cele peste
1600 avioane-pirat.“ Sc. 16 XII 66 p. 6. „Sute de avioane-pirat lãsau
încãrcãtura în Statele Unite.“ I.B. 22 IX 75 p. 8 (din avion + pirat; v. C.
Lupu în SCL 6/82 p. 504)
avión-rachétã s.n. –Navã care combinã caracteristicile de zbor ale
avionului ºi ale rachetei– „Cînd vom avea gata sistemul de lansare
bazat pe avionul-rachetã [...] se va putea lucra în haine obiºnuite,
despre mediul în care se desfãºoarã activitatea ºtim de acum destule.
Ca parte a programului shuttle se are în vedere transportarea pe orbitã
chiar a unor persoane care nu fac operaþii de zbor, ele urmînd sã
participe la experienþele ºtiinþifice planificate, cum ar fi cele biologice.“ Sc.t. 18 IV 74 p. 6 (din avion + rachetã)
avión-robót s.n. „Se poate decola ºi zbura cu un aparat fãrã
combustibil? Se pare cã da, întrucît în scurt timp un astfel de avion-robot va fi testat în Canada.“ R.l. 6 V 89 p. 6 (din avion + robot)
avión-spión s.n. –Avion care zboarã într-o misiune de spionaj–
„[...] la 12 martie, a fost pus în libertate J.T.D., spion al Agenþiei
Centrale de Investigaþii a S.U.A., arestat dupã doborîrea avionului-spion la bordul cãruia la 29 noiembrie 1952 a pãtruns în spaþiul
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aerian al R.P. Chineze.“ R.l. 13 III 73 p. 6 (din avion + spion; cf. fr.
avion espion; DMN 1969)
avocádo s.m. –Fruct tropical– „J. îºi preparã singurã o masã de pulpã
de avocado.“ Expr. Mag. 31/95 p. 13 (din fr. avocado)
avocátul popórului sint.s. 1991 (jur.; termen introdus o datã cu
dezbaterile pe marginea Constituþiei postdecembriste) –Persoanã însãrcinatã sã-i apere pe cetãþeni de excesele de putere ale Administraþiei– v. ombudsman
avtolét s.n. (cuv. rus.) –Automobil zburãtor– „Avtolet-ul e un automobil fãrã roþi.“ Sc. 18 II 63 p. 6
ayatoláh s.m. (cuv. persan, intrat în rom. prin fr., engl.) –ªef al sectei
mahomedane ºiite– „Joi s-a reîntors în Iran aiatolahul K., liderul opoziþiei ºiite iraniene.“ Sc. 2 II 79 p. 6. „Într-un interviu difuzat de postul
de radio francez «Europe – 1», primul ministru al guvernului iranian,
S.B., a declarat cã va rãmîne în funcþie, deºi liderul opoziþiei ºiite,
ayatolahul K., i-a cerut sã demisioneze.“ Sc. 3 II 79 p. 6. „Atentat
terorist în Iran. Postul de radio Teheran [...] a anunþat cã în capitala
Iranului a fost asasinat ayatolahul M.M.“ Sc. 3 V 79 p. 4. „În 19
decembrie [1989] Nicolae Ceauºescu depunea o coroanã de flori la
mormîntul ayatolahului R. Khomeini.“ R.lit. 50/95 p. 8
azilánt s.m. –Persoanã care a obþinut azilul (politic) în altã þarã–
„Dacã cererea de azil este recunoscutã ºi delegatul federal pentru probleme de azil nu ridicã obiecþii timp de o lunã, refugiatul primeºte
statut de azilant.“ R.l. 10 X 91 p. 5. „Statutul de azilant politic nu poate
fi obþinut prin fals!“ Timiºoara 28 XI 92 p. 3; v. ºi haios (din germ.
Azilant)
azotemíe s.f. (med.) –Cantitatea de azot din sînge– „Starea clinicã,
anterior transplantului, era deosebit de gravã: anemie accentuatã,
hipertensiune arterialã, azotemie crescutã ºi anurie, ceea ce a necesitat
rezolvarea rapidã prin transplantul renal, care a salvat viaþa tinerelor.“
R.l. 26 III 80 p. 5 (din fr. azotémie; PR 1924; DEX, DN3)
azulejos s.n. (cuv. sp.-port. pl. tant.) „Desigur, oricît de grãbitã ar fi
trecerea în revistã a arhitecturii lusitane, nu poate sã nu fie amintitã
particularitatea conferitã de «azulejos», acele plãci de ceramicã, în alb
ºi albastru, ce însoþesc decoraþia sculpturalã cu un paralelism al
formelor jucînd rolul tapiseriei ºi frescelor din decoraþia muralã.“ R.l.
25 I 80 p. 5. „În clãdirea fostului Institut Vasco da Gama, împodobitã la
intrare cu «azulejos» înfãþiºînd momente din «Lusiada» lui Camoes, se
desfãºoarã Simpozionul internaþional de istorie indo-portughezã.“
R.lit. 29 I 81 p. 24 [pron. asuléhos] (cf. fr., engl. azulejos; PR 1846, BD
1967)
azzur, -ã adj. (sport) –Referitor la echipa de fotbal a Italiei– „Echipa
azzurã avea calificarea.“ R.l. 27 VI 78 p. 2 [pron. adzúr] (din it.
azzuro)
azzuro s.m. (sport.) –Fotbalist din echipa Italiei– „Azzurii conduceau
cu 1–0 [...]“ R.l. 23 V 78 p. 5; v. ºi Sc. 13 IV 83 p. 5; v. ºi marcaj [pron.
adzúro] (din it. azzuro)
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baby-baschet s.m. 1976 (sport) –Baschet simplificat pentru a fi
jucat de copii foarte mici– v. minibaschet [pron. bebibáschet] (din
baby + baschet)
baby-cart s.m. 1973 (sport) –Cart pentru copii în parcurile de
distracþii– v. miniavion, aviocar [pron. bebicárt] (din baby + cart)
baby-sitter s.m.f. „Fiind pus în situaþia de a-ºi creºte el copiii, de a
deveni menajerã, bucãtar, fatã în casã ºi baby-sitter, de a da de greul
vieþii de familie, Romeo revine la Julieta.“ Sc. 16 VII 81 p. 4. „Gama
de meserii spre care se îndreaptã studenþii este deosebit de largã: de la
meditator la hamal, de la vînzãtor la disc-jockey, de la ºofer de taxi la
agent de publicitate, de la ghid la baby-sitter.“ „22“ 20–26 V 93 p. 10.
„[...] noua orientare [...] constã în formarea de baby-sitter, adicã de
îngrijitori de copii.“ Expr. Mag. 7/95 p. 14 [pron. bebi-sítãr] (din engl.,
fr. baby-sitter; PR 1953, DMC 1960)
baby-skilift s.m. (sport) –Skilift de proporþii mai mici– „Prin grija
[...] asociaþiilor sportive locale, a fost montat un «baby-ski-lift», s-au
procurat 120 perechi noi de schiuri, echipament ºi bocanci, au fost
verificate ºi marcate pîrtiile de fond ºi probe alpine.“ M. 19 XII 73 p. 5;
v. ºi telecabinã [pron. bebischilíft] (din baby + skilift)
bac s.n. (lb. vorbitã, în special) –Bacalaureat– „Pentru mine bacul înseamnã sfîrºitul liceului, un fel de baraj peste care altfel nu poþi
sã treci.“ R.l. 17 V 93 p. 5 (abreviere din bac[alaureat]; cf. fr. bac; FS
90; Th. Hristea în R.lit. 26 III 81 p. 8)
bac-dormitór s.m. 1963 –Bac cu funcþie de dormitor– v.
ºalupã-automobil (din bac + dormitor)
background s.n. (anglicism) „Am un background (vorbind în spaniolã, dl. C., care este mexican, a folosit acest cuvînt englez însemnînd
fundal, formaþie) cultural în domeniul dreptului politicii, dar nu sînt
demograf.“ Cont. 14 VI 74 p. 2. „Coordonatele culturale franceze,
române sau evreieºti sînt topite în backgroundul meu cultural.“ „22“
35/95 p. 8. „În 1952 obþine un Bachelor Degree la Universitatea din
Florida, specializarea istorie, englezã, sociologie [...] Dar nu se
mulþumeºte cu acest background ci decide sã continue studiile la
Emory University, obþinînd de data aceasta un Bachelor of Dignity,
echivalent cu un Master degree.“ R.lit. 38/95 p. 14 [pron. bécgraund]
(din engl. background; C. Lupu în CL 1/83 p. 49, T. Slama-Cazacu în
R.lit. 16–22 XII 93 p. 12; DPN 1963; DEX-S)
badminton s.n. (sport) –Joc sportiv, înrudit cu tenisul, practicat cu o
minge micã prevãzutã cu pene sau cu un fel de aripioare de plastic, care
se aruncã cu racheta– „Un sport mai puþin cunoscut: badminton.“
Pr.R.TV 11 III 78 p. 14 [pron. bédminton] (cuv. engl.; cf. fr.
badminton; DN3)
baghétã s.f. (alim.) –Pîine lungã ºi subþire de tip francez– „[...] de
cîtva timp încoace, batardele ºi baghetele (variante de pîine) au
devenit de nemîncat [...]“ R.l. 11 VIII 92 p. 1. „Cumpãrãm doar o
baghetã, puþinã brînzã ºi niºte vin, pe care le mîncãm în camerã.“ „22“
40/95 p. 16. „Produse franþuzeºti, baghete.“ D. 205/96 p.12 (din fr.
baguette; DEX, DN3 – alt sens)
baleiá vb. I –A trece rapid în revistã– „Aceastã (de)sagã
melodramaticã plinã de «indienisme» baleiazã decenii bune de istorie
americanã.“ „22“ 125/95 p. 12 (din fr. balayer)
balerín(ã)-coregráf(ã) s.m.f. –Balerin care creeazã un balet–
„Cunoscutul cuplu de balerini-coregrafi M.C. ºi Gh.C. evolueazã în
aceste zile la Santiago de Chile.“ Cont. 11 II 72 p. 6 (din balerin +
coregraf)
balíc, -ã s.m.f. (arg.) „[...] Ca într-un studiu etnografic, el îºi
grupeazã observaþiile în jurul unor momente specifice ale existenþei
«populaþiei» investigate: examenul de admitere, trãit ca o «zi fatalã»,
primul curs, balul bobocilor (al «balicilor» dupã o expresie mai
«modernã» [...]“ Sc. 30 XI 77 p. 4 (din þig. balih; DEX-S; mai vechi,
balic este discutat de Iorgu Iordan în Stilistica limbii române, 1944, p.
357, dar pînã la DCR ºi DEX-S nu a fost înregistrat în dicþionarele
generale ale limbii române)
balistocardiográmã s.f. (med.) „Cu ajutorul sistemelor
biotelemetrice fiziologii sovietici au reuºit sã înscrie o balistocar-

diogramã, adicã o diagramã care reflectã efectul mecanic al
contracþiilor cardiace.“ Sc. 29 III 61 p. 4 (din fr. ballistocardiogramme; Fl. Dimitrescu în LR 2/62 p. 133; DN3)
balízã-fár s.f. 1979 –Balizã cu rol de far– v. minigenerator (din
balizã + far)
balneofizioterapeútic, -ã adj. (med.) –Referitor la fizioterapie
prin factori balneari– „La Rîmnicu-Vîlcea a fost înfiinþatã o secþie de
recuperare balneo-fizio-terapeuticã, dotatã cu bazine cu apã termalã,
aparaturã electro-fizio-terapeuticã.“ R.l. 4 XII 75 p. 5 (din balneo- +
fizio- + terapeutic)
balneokineoterapíe s.f. (med.) „Balneokineoterapia – tratamentul prin miºcare în mediu balnear – este o formã mai complexã de
tratament, de care pot beneficia atît oamenii bolnavi, cît ºi cei sãnãtoºi,
în scopul prevenirii unor boli.“ Sc. 13 VIII 78 p. 2 (din balneo- +
kineoterapie)
balón-sóndã s.n. (tehn.) –Balon liber echipat cu o radiosondã,
utilizat în meteorologie– „El a exclus, de asemenea, posibilitatea
interceptãrii unui balon-sondã sau a unei paraºute meteorologice.“
R.l. 8 II 74 p. 6. „Cu ajutorul unui balon-sondã, cercetãtorii de la
Institutul Max Planck ºi de la Universitatea din Tübingen au
descoperit o stea cu cel mai puternic cîmp magnetic cunoscut – 4,6
miliarde de Gaussi.“ Cont. 12 VIII 77 p. 5; v. ºi I.B. 4 X 74 p. 4 (din
germ. Ballonsonde, fr. ballon-sonde; DTP, LTR)
balotát s.n. (tehn.) –Strîngere în baloturi– „De regulã paiele ce rãmîn
de la recoltatul grîului pot fi valorificate la un preþ bun. La cooperativa
agricolã din Hagieºti-Ilfov s-a gãsit o soluþie «originalã»: au fost arse
pe loc. În felul acesta s-a renunþat la balotatul paielor de pe 137 ha.
Halal gospodari!“ R.l. 28 VII 73 p. 5 (din [a face] balot + -at; DEX-S)
balséros s. (cuv. sp.) –Cubanezi care, la începutul anilor ‘90, fugeau
în Statele Unite pe ambarcaþii improvizate; în traducere literalã, “plutaºi”– „Los balseros, cubanezii disperaþi, gata sã treacã aproape înot
cei 170 de km. ce despart insula lor de Statele Unite, au ajuns pe prima
paginã a ziarelor.“ R.lit. 37/94 p. 2
bancagíu s.m. –Persoanã care face bancuri– „Se pare cã ºi-au luat
zborul ºi realitãþile lor purtãtoare, anume pontoºii, bancagiii,
oamenii-banc, vectorii aºa zisului haz de necaz.“ D. 136/95 p. 7 (din
banc + -agiu)
bancuríst s.m. (glumeþ) –Persoanã care face bancuri– „George
Pruteanu, ghiduºul care ne mai descreþeºte frunþile din cînd în cînd,
domnia sa fiind cam ultimul «bancurist» sadea, rãspunde calm [la o
întrebare].“ D. 136/95 p. 14 (din pl. bancuri + -ist)
báncã s.f. în sintagmele bancã de date, de transplantologie, de
informaþii, de organe, de cuvinte –Loc unde se centralizeazã ºi se
conservã informaþiile prelucrate cu ordinatorul, organe ale corpului
omenesc, fiºe de cuvinte etc.– „Banca de transplantologie. Clãdirea
Institutului de biostructurã al Academiei de medicinã din Varºovia
adãposteºte Banca centralã naþionalã de þesuturi – cea mai mare
instituþie de acest fel de pe continent ºi a doua din lume, dupã cea din
Maryland, S.U.A. Þesuturile destinate transplanturilor – grefe de oase,
cartilaje, meninge, tendoane, nervi periferici, piele – sînt preparate pe
baza unei tehnologii moderne.“ Sc. 6 XI 77 p. 6. „Proiectul prevede ca
personalul medical sã aibã acces la banca de informaþii a unui
calculator [...] prin intermediul a 80 de displayuri – echipament
terminal asemãnãtor unui ecran de televizor cu ajutorul cãruia se poate
dialoga cu computerul.“ R.l. 14 I 78 p. 6. „[...] problema
transplanturilor de organe [...] se izbeºte, adesea, de lipsa organelor
înlocuitoare compatibile biologic cu organismul persoanelor ce ar
trebui sã le primeascã. «Bãncile de organe» create în diferite þãri nu fac
întotdeauna faþã împrejurãrilor.“ Sc. 22 II 79 p. 5. „În 1983 existau
probe multiple [de SIDA] care stãteau la dispoziþia bãncilor de sînge.“
„22“ 29/95 p. 16; v. ºi R.l. 14 I 78 p. 6; v. ºi telematicã, teletext (dupã fr.
banque de données, d’informations, d’organes, de motsetc.; cf. engl.
data-bank; PR 1949, BD 1970, DTN 1972; DEX-S)
báncã-pupítru s.f. –Bancã combinatã cu o masã de scris– „O
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bancã-pupitru, masã-birou de studiu etc.“ Mag. 7 I 67 p. 6 (din bancã
+ pupitru)
bándã desenátã s.f. –Serie de desene însoþite de un text scurt– „În
alte þãri europene chiar ºi benzile desenate au texte în limba latinã.“
Ap. 5–6–7/94 p. 7; v. ºi Ev.z. 28 II 97 p. 9 (dupã fr. bande dessinée;
DMC 1967; R. Zafiu în R.lit. 11/97 p. 11; DEX, DN3 – alte sensuri)
bándã magnéticã s.f. 1979 –Fîºie megnetizatã care serveºte drept
suport pentru pãstrarea datelor– v. cartelã, cutie neagrã
bándã rulántã(-ºcoálã) s.f. –Sistem de organizare a producþiei
pe bandã (în scopuri didactice)– „Bandã rulantã-ºcoalã. Recent, la
fabrica «Flacãra Roºie» din Capitalã a început organizarea unei benzi
rulante pe lîngã sectorul încãlþãminte, care va servi drept ºcoalã în vederea ridicãrii calificãrii muncitorilor.“ I.B. 3 X 61 p. 1 (din bandã +
rulantã [+ ºcoalã]; Fl. Dimitrescu în SCL 3/70 p. 331)
bantustán s.n. „De ce au extins ei rigorile inumane ale apartheidului
în Namibia [...] închizînd ºi aici pe bãºtinaºi în þarcurile sinistrelor
bantustane?“ I.B. 13 XI 74 p. 8. „Autoritãþile sudafricane [...] au
dispus strãmutarea în bantustane a unui numãr de 60 de femei de
culoare, împreunã cu copiii lor [...]“ Sc. 23 IX 76 p. 6. „Este de
asemenea semnificativ faptul cã bantustanele, faimoasele rezervaþii
pentru africani, create de cãtre autoritãþile din Pretoria «scapã puþin
cîte puþin de sub controlul autoritãþilor».“ (f.d.) „Romanul surprinde,
prin prisma unui caz particular, mai toate racilele tragice ale
segregaþionismului – dezmembrarea forþatã a familiilor, transmutarea
cu sila în bantustane, brutalitatea poliþiºtilor [...]“ Sc. 19 I 79 p. 3 (din
engl. bantustown; C. Lupu în SCL 6/82 p. 504; DEX-S)
bantustanizáre s.f. –Mutarea silitã într-o rezervaþie, într-un regim
de apartheid– „Farsa bantustanizãrii. Sãptãmînalul «Time» despre încercãrile regimului de la Pretoria de a perpetua politica de apartheid.“
Sc. 23 XII 77 p. 6 (din bantustan; DEX-S)
barácã-dormitór s.f. –Baracã ce serveºte drept dormitor– „Din
plãcile aglomerate se vor face ºi cabane turistice, barãci-dormitor în
pãdure, solarii etc.“ Sc. 14 VIII 62 p. 3. „Asediind barãcile-dormitor
din localitate, forþele de ordine au arestat 22 de persoane,
conducîndu-le spre o destinaþie necunoscutã în vederea expulzãrii.“
Sc. 1 VI 77 p. 4 (din baracã + dormitor)
barbecue (cuv. fr.) –Grãtar cu mangal pentru pregãtirea mîncãrii în
aer liber– „Grãtarul Picnic Barbecue poate fi utilizat oriunde, ori de
cîte ori doriþi.“ Ad. 5 VII 95 p. 2 [pron. barbecü] (cf. it. barbecue; PR
1954, MP 36–39, DPN 1962)
barbián, -ã adj. 1984 –Propriu scriitorului I. Barbu– v. echinoxist
(din n.pr. [I.] Barbu + ian)
barbizá vb. I –A scrie în maniera lui I. Barbu– „Cum? barbizeazã? îºi
permite sã?“ f.d. (din n.pr. [I.] Barbu + -iza)
bar-cafeneá s.n. –Bar în care se bea cafea– „Barul-cafenea [...] a
fost desfiinþat. Acum unitatea desface specialitãþi de bombonerie ºi
bãuturi pentru acasã.“ I.B. 5 VI 72 p. 2 (din bar + cafenea)
barcód s.n. „Galeriile Victoria S.A. au optat pentru introducerea unui
sistem informatic integrat de conducere economicã bazat pe un sistem
de codificare de tip barcod (cod cu bare).“ R.l. 6 V 96 p. 4 //din bar(ã)
+ cod//
bar-discotécã s.n. –Bar cu specific de discotecã– „Anul acesta
complexul vine cu noutãþi: un camping cu 13 cãsuþe cochete
suspendate pe stîlpi, un bar-discotecã, al cãrui program a debutat
sîmbãtã cu muzicã excelentã, stereofonicã ºi cu orgã de lumini.“ I.B. 9
VII 73 p. 3 (din bar + discotecã, dupã fr. bar-discothèque; DMC 1968)
bárjã s.f. –Ambarcaþiune cu fundul plat– „Barja, trasã de un
remorcher, a ieºit din zona navigabilã a fluviului [...]“ Ev.z. 3 V 93 p. 6;
v. ºi ecluza (1985) (din fr. barge)
barmaníþã s.f. –Femeie care serveºte la bar– „La un control efectuat
la barul restaurantului [...] barmaniþa Z.M. a fost gãsitã «încurcînd
bãuturile», procedeu care i-a adus, în ziua aceea, o «ciupealã» din
buzunarul consumatorilor de 3000 lei [...]“ Pentru Patrie 9/80 p. 9.
„Ingrid Bergman îi propune lui Victor Fleming sã dea o probã pentru
celãlalt rol, al unei barmaniþe [...]“ Sãpt. 6 IX 85 p. 7. „Angajãm pentru
Cipru: ospãtãriþe, barmaniþe [...]“ Ev.z. 12 I 95 p. 7 (din barman + -iþã;
DEX-S)
barochíst, -ã adj. –Asemãnãtor barocului– „[...] un pas important
în urmãrirea modului cum toposurile culturale (de tipologie
barochistã) substituiesc în mod lent pe acelea autobiografice [...]“
Luc. 4 II 84 p. 7 (din baroc + -ist)
bas-baríton s.m. (muz.) –Voce bãrbãteascã intermediarã între cea
de bas ºi cea de bariton– „Vocea sa generoasã de bas-bariton a sunat la
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sfîrºitul spectacolului tot atît de odihnitã ºi de proaspãtã ca ºi la
început.“ I.B. 26 I 61 p. 2 (din bas + bariton; FC I 53; D.Muz.)
basm-comedíe s.n. –Comedie în formã de basm– „«Dragonul»,
basm-comedie în trei acte de autorul sovietic E.S.“ Cont. 19 V 67 p. 4
(din basm + comedie)
batáj s.n. (text.) ¨ 1. –Operaþie constînd în lovirea repetatã a
materialului fibros în procesul filãrii; deºeuri rezultate în urma acestui
proces– „Ne-a prezentat ca probã trei saci ce conþineau materiale
refolosibile rezultate din filaturã, þesãtorie ºi finisaj: [...] 80 tone resturi
de bumbac «bataje» ºi mãturãturã din hale [...]“ R.l. 13 VIII 80 p. 3. ¨
2. –Utilaj cu ajutorul cãruia se executã batajul– v. ring (1978) (din fr.
battage; DTP; DEX-S)
batárdã s.f. 1992 (alim.) –Pîine în greutate de o livrã, de tip francez–
„Lisandra ºi Marta cumpãrã o batardã proaspãtã din magazinul de
vis-a-vis.“; v. ºi baghetã (din fr. [pain] bâtard)
batiscáf s.n. (mar.) –Submarin folosit pentru explorarea marilor
adîncimi– „Un exerciþiu de salvare marinã a fost realizat cu succes de
marina francezã în rada portului Bormes-les-Minosas, cu participarea
batiscafului «Arhimede» ºi a farfuriei-plonjante «Cyana».“ R.l. 5 VI
74 p. 6. „Centrul Naþional francez pentru studii asupra oceanelor a
anunþat trecerea «în rezervã operaþionalã» a batiscafului
«Arhimede».“ R.l. 5 IV 75 p. 6 (din fr. bathyscaphe; DEX, DN3)
bázã s.f. în sint. a avea la bazã (arg. elevilor) „Elevii dacã vor sã
spunã cã-s bine pregãtiþi, se folosesc de expresia a avea la bazã (am la
bazã, “ºtiu, am învãþat“).“ Al. Niculescu în R.lit. 19 VII 79 p. 9
bázã-magazín s.f. –Depozit cu statut de magazin– „Poate cã ar
trebui luatã în seamã ideea înfiinþãrii de baze-magazin pentru unitãþile
de cercetare ºi învãþãmînt, de unde sã se poatã procura rapid ºi în
cantitãþi strict necesare diverse materiale ºi piese de schimb.“ I.B. 1 IV
72 p. 3 (din bazã + magazin)
bãgá vb. I (în limbajul vorbit, incult) –A aduce (de obicei produse
alimentare) în magazine– „În Gara de Nord s-a bãgat bere.“ R.l. 11 IX
93 p. 1. „În anumite zile «se bãga ouã».“ R.l. 17 IX 93 p. 1. „Sã afli
dacã vine alcool rafinat sau hîrtie higienicã, dacã s-a bãgat pastã de
dinþi la colþ sau dacã mai este vreo ºansã pentru bere.“ „22“ 29/95 p. 4.
„Vechea glumã de la radio Erevan – fiecare om sovietic va dispune în
comunism de un helicopter personal, ca sã afle unde se dã unt ºi unde
s-a bãgat carne – a fost pusã la lucru cu ajutorul biroticii moderne.“ D.
173/96 p. 16 (cuvînt cu largã circulaþie în vremea comunismului)
bãiát s.m. –Securist (în regimul comunist al þãrii noastre)– „Apeluri
[la radio] cu vorbe colorate, înjurãturi, mã rog, limbajul cunoscut al
«bãieþilor».“ Lupta 212/93 p. 5. „Ne-am întrebat, în schimb, de ce
aceºti soldaþi ai rãului fratricid, oprimant ºi inutil, pe care poporul îi
numea «securiºti», puteau fi denumiþi ºi cu un termen atît de
neutru-mîngîietor: «bãieþi» (plural). Dacã cel dintîi a mai dispãrut din
circulaþie dupã decembrie 1989, cel de-al doilea a rãmas. Bãieþii a
devenit «bãieþii cu ochi albaºtri» sau chiar cu «ochi cenuºii» [...] Dar
de ce bãieþii? De ce, mai ales, la plural are acest substantiv sensul
‘cadre ale Securitãþii’? Întrebarea are un rãspuns. Este, foarte probabil,
un nume «binevoitor» dat din interiorul Securitãþii de cãtre ofiþeri mai
în vîrstã, de bunã seamã comandanþi ai tinerilor angajaþi. [...] Bãieþii de
pe Calea Victoriei.“ Ap. 8/95 p. 15; v. ºi R.l. 41/95 p. 3
bãiát cu ochi albáºtri / cenuºii s.m. –Securist– „Acest om, care
a crescut 7 copii, deºi timp de 8 ani a fost scos de pe lista cu cotã de
zahãr ºi ulei din ordinul «bãieþilor cu ochi albaºtri», este un monument
viu al suferinþei ºi mizeriei extreme [...]“ R.l. 8 VI 93 p. 9. „Bãieþii cu
ochii cenuºii, metalici, inexpresivi, sînt capabili de orice.“ Al.
Niculescu în Ap. 8/95 p. 15. „Ziariºtii sunt supravegheaþi la fiecare
miºcare de bãieþii cu ochii albaºtri.“ R.l. 16 XI 96 p. 9; v. ºi 23 IV 93 p.
3, 13 VIII 93 p.10, 6 IX 96 p.3; v. ºi bãiat
bãieþísm s.n. –Specific al caracterului de bãiat (întîlnit la o fatã)– „În
gama variatã a rolului într-o dramã puternicã, naivitatea de idilã
reþinutã, uimire, eroism, bãieþism, feminitatea uºor adolescentinã.“
Luc. 15 V 62 p. 9 (din bãiat + -ism)
bãrbát-cavalér s.m. –Bãrbat cu atitudine cavalereascã– „Nefiind
suficiente bãrci de salvare pentru cei 2200 de pasageri de pe navã,
peste 1000 de bãrbaþi au consimþit sã-ºi sacrifice viaþa lãsînd sã plece
femeile ºi copiii. În 1931, o asociaþie a femeilor de pe «Titanic» a
organizat ridicarea la New York a unei statui în memoria «bãrbaþilor-cavaleri» de pe navã. Statuia s-a pierdut însã [...] ºi a fost regãsitã
în 1978 de actualul preºedinte al societãþii bãrbaþilor «titaniºti».“ R.l. 3
V 85 p. 6; v. ºi 10 V 85 p. 1 //din bãrbat + cavaler//
bãºcãliós, -oásã adj. (fam., pop.) –Care ia în rîs– „[...] un text din
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cartea sa [...] pe jumãtate grav, pe jumãtate «bãºcãlios», pe de-a-ntregul amuzant [...]“ Luc. 4 II 84 p. 2 (din bãºcãlie + -os)
bãtrîn s.m. –Student din anii mari, spre deosebire de „bobocii“ din
anul I– „Miºcarea brownianã a «boboceilor», dezorientaþi ºi fãrã
cãmine, goana dupã orare ºi cereri de înscriere, nedumerirea «bãtrînilor» legatã de noile condiþii pentru obþinerea burselor, agitaþia
specificã dupã vacanþã – toate acestea le-am putut constata în raidul
fãcut prin universitãþile Capitalei.“ R.l. 3 X 95 p. 9
bãútã s.f. „Mã intereseazã cum au numit bucureºtenii petrecerile în
ultima sutã de ani: sindrofie, mangiarlîc, ceai, party, zaiafet, bairam.
ªtiþi cum îi spun tinerii acum? Bãutã: «facem o bãutã».“ D. 9/93 f.p.
„Dupã o bãutã zdravãnã [era] cu mintea îmbibatã de alcool“ Ev.z. 27 I
97 p. 8; v. ºi 23 VIII 93 p. 3 (din part. bãut; cf. engl. drink)
bãutúrã-dinamítã s.f. –Bãuturã foarte tare– „Din comerþ au
dispãrut aproape complet acele bãuturi-dinamitã, fabricate pe bazã de
esenþe ºi culori, numite popular «Secãricã», «Adio mamã» etc.“ R.l.
19 II 67 p. 3 (din bãuturã + dinamitã)
BCR s. –Banca Comercialã Românã, instituþie apãrutã dupã Revoluþie prin desprindere din Banca Naþionalã– „BCR-ul are filiale în toatã
þara.“; v. ºi dealer, Euro-obligaþiune [pron. beceré]
beat s.n. (muz., anglicism) –Stil modern de muzicã uºoarã– „George
Fame este un amalgam rar întîlnit – vocalist, instrumentist ºi
compozitor de valoare, aflat la intersecþia beat-ului cu jazz-ul ºi
blues-ul.“ Sãpt. 22 III 74 p. 13; v. ºi 2 XI 79 p. 7 [pron. bit] (din engl., fr.
beat; PR 1966; DJ; DN3, DEX-S)
beatnic s.m. 1967 (anglicism) –Tînãr care, printr-o þinutã total
neîngrijitã, îºi afiºa în anii ‘60–’70 protestul faþã de societatea de
consum– v. halucinogen [pron. bítnic] (din engl., fr. beatnic; M.
Gheorghiu în LR 2/68 p. 131; DHLF, PR 1959; D.Am; DN3, DEX-S)
beaujolais s.n. (cuv. fr.) –Vin franþuzesc din regiunea Beaujolais–
„În Franþa noua recoltã de beaujolais va fi pusã în vînzare în
noiembrie.“ R.l. 15 VII 83 p. 6 [pron. bojolé] (din fr. beaujolais; PR
1922)
bebe-eprubétã s.m. –Copil nãscut ca urmare a unei inseminãri
artificiale– „Primul «bebe-eprubetã» norvegian s-a nãscut marþi, prin
cezarianã, la spitalul din Tronheim.“ R.l. 21 VII 84 p. 6; v. ºi vitro (din
fr. bébé-éprouvette; DMC 1967)
bebi-líft s.n. –Skilift pentru copii– „Consiliul Popular [...] a instalat
un bebi-lift pentru a facilita practicarea schiului de cãtre copii.“ R.l. 2
III 81 p. 2 //din baby + lift//
beefalo s.m. (americanism; zool.) „Fermierul elveþian F.S. a reuºit,
pentru prima oarã pe continentul nostru, sã încruciºeze bizonul cu
vaca. În S.U.A. a fost nevoie de 75 de ani de cercetãri ºi experimente
pentru a obþine acest hibrid pe care americanii îl numesc «beefalo» (de
la buffalo – bivol, bizon ºi beef – carne de vitã).“ Sc. 16 VI 79 p. 5
[pron. bifãlou] (din engl. americ. beefalo)
beep s.n. –Semnal sonor de avertizare emis de un aparat de
comunicaþii; þiuit, piuit– „Viaþa mea e ritmatã de sunetul beep-erului
care de cîte ori sunã îþi dã ceva de fãcut. Dar fiecare beep înseamnã
business.“ „22“ 5 X 94 p. 13 [pron. bip] (din onomatopeea engl.
beep-beep rãspînditã în întreaga lume o datã cu trimiterea sateliþilor
artificiali în spaþiu; cf. fr., it. bip[-bip]; DPN 1982)
beeper s.n. 1994 (cuv. engl.) –Pager– v. beep
belbór s. (cuv. rus.) „Specialiºtii Academiei de ºtiinþe din Bielorusia
au elaborat procedeul fabricãrii unui nou produs foarte rezistent,
denumit «Belbor» a cãrui duritate este comparabilã cu cea a
diamantului [...]“ Sc. 19 V 77 p. 4. „O invenþie, în curs de brevetare,
aparþinînd unui colectiv de oameni de ºtiinþã din R.S.S. Bielorusã,
rezolvã problema prelucrãrii de înaltã precizie a pieselor din oþeluri
cãlite. Este vorba de realizarea unui material extradur, denumit
«Belbor» care poate fi comparat numai cu diamantul ºi prezintã calitãþi
superioare la acþiuni termice ridicate.“ Sc. 3 VIII 77 p. 6. „Noul
material extradur, numit «Belbor», este comparabil ca duritate cu
diamantul, fiind chiar mai rezistent.“ Sc. 15 I 84 p. 5
bellezza s.f. „Un grup de cercetãtori italieni a descoperit, la Centrul
European de Cercetãri Nucleare (C.E.R.N.) de la Genova, o nouã
particulã subnuclearã, care cîntãreºte de ºase ori mai mult decît
neutronul. Descoperirea acestei particule deschide calea unei noi
familii de particule subnucleare, caracterizate printr-un nou tip de
sarcinã, denumitã «bellezza» (frumuseþe).“ Sc. 15 V 81 p. 5 (din it.
bellezza)
benéfic, -ã adj. –Favorabil, binefãcãtor, plãcut– „Am putea spune,
poetizînd, cã în aceste zile, pereþii «Simezei» au fost incendiaþi de Dip-
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ºe. Dar incendiaþi benefic, feeric.“ Sc. 1 VII 75 p. 4 (din fr. bénéfique;
cf. it. benefico; DEX, DN3)
berãríe-plãcintãríe s.f. 1969 –Berãrie în care se consumã ºi
plãcintã– v. intimizare (din berãrie + plãcintãrie)
bestér s.m. (zool.) „O nouã specie de peºte va îmbogãþi bucãtãria
sovieticã. Este vorba de aºa-numitul «bester», rezultatul încruciºãrii
unei specii de moruni mari de sute de kilograme cu cega.“ Sc. 22 IV 75
p. 6 (cuv. rus. compus din be[luga] “morun“ + ster[liad’] “cegã“)
best-seller s.n. (anglicism) –Carte, lucrare care are un mare succes
(de vînzare)– „Succesul pe care l-a avut la începutul acestui an în
Japonia filmul realizat dupã cartea lui Sakio Konatsu «Sfîrºitul Japoniei» (un best-seller ºi ea) se explicã tocmai prin faptul cã cineastul, ca
ºi scriitorul, aratã ce s-ar întîmpla cu viaþa oamenilor dacã s-ar produce
o mare catastrofã seismicã.“ Cont. 30 IV 74 p. 10. „Acest roman figureazã în capul seriei americane de best-seller-uri pe 1982.“ R.lit. 3 V
84 p. 21. „Best-sellerul internaþional Lumea Sofiei.“ R.lit. 28/95 p.15;
v. ºi 10 X 74 p. 22, Sãpt. 5 VII 75 p. 4; v. ºi bikini, postfaþator [pron.
bestsélãr] (din engl., fr. best-seller; DHLF 1948, DMN 1954; D.Am.;
DN3)
bestiál, -ã adj. (arg. tinerilor) –Excepþional (de bun, de frumos
etc.)– „Caseta asta e bestialã, nu mã mai satur ascultînd-o.“ „–Cum
arãt în hainele astea? –Bestial.“
béta-endorfínã s.f. 1976 (med.) –Tip de hormon cerebral– v.
protidic, supermorfinã [ºi betta-andorfinã] //din beta + endorfinã//
betón-aúto s. –Material de construcþie rezultat din presarea
autovehiculelor vechi ºi amalgamarea cu beton– „Beton auto.
Sculptorul german G.E. este autorul unui brevet care propune o soluþie
ingenioasã pentru valorificarea caroseriilor autovehiculelor scoase din
uz. Potrivit procedeului sãu, «epavele» auto sînt presate ºi apoi se
toarnã peste ele beton. Blocurile astfel realizate pot fi folosite la
ridicarea digurilor, barajelor ºi altor construcþii similare.“ Sc. 14 V 73
p. 4 (din beton + auto)
betoná vb. I ¨ 1. –A acoperi cu beton– „În parcuri sînt betonate hãlci
mari de gazon pentru cîte o terasã kitch-ioasã.“ D. 138/95 p. 9. ¨ 2.
(fig.) –A întãri, a consolida– „Kim îºi betoneazã spusele afirmînd cã a
lucrat 14 luni full-time (cu o normã întreagã) pentru Heidi (o proxenetã
de lux).“ R.l. 16 VIII 93 p. 8 (din fr. bétonner; DMC 1978, MNC 1980)
biatloníst s.m. (sport) 1984 –Sportiv care practicã biatlonul– v.
bober (din biatlon + -ist; DEX, DN3)
bibliofilístic adv. „Bibliofilistic, varianta gãlãþeanã prezintã unele
particularitãþi. Manuscrisul este încadrat în chenar de aur [...]“ Sc. 29
III 72 p. 4 (din bibliofil + -istic)
bibliotécã-vitrínã s.f. –Piesã de mobilã ce cuprinde o bibliotecã ºi
o vitrinã– „[Camera] cuprinde, între altele, o bibliotecã-vitrinã, avînd
un loc special prevãzut pentru pic-up ºi magnetofon.“ Sc. 2 VI 62 p. 2.
„Nu este cu putinþã sã nu doriþi a vã trece palma peste furnirul de înaltã
calitate, peste bronzurile fin cizelate, peste incrustaþiile în «biscuit» al
unei superbe biblioteci-vitrinã de cel mai autentic stil «Empire»; sau
poate vã atrage mai curînd asprimea aparentã a mahonului din care
este construitã aceastã comodã-scrin, piesã funcþionalã de mare efect.“
Sãpt. 14 XII 73 p. 8 (din bibliotecã + vitrinã)
bic s.n. –Instrument de scris alcãtuit dintr-un tub de pastã coloratã cu o
micã bilã în vîrf; pix– „Prefer sã scriu cu bicul decît cu stiloul.“ (din fr.
bic; PR 1950; MP 50–51)
bicáblu adj. –Care funcþioneazã cu douã cabluri– „Am construit noi
însã un funicular bicablu, cu capacitate de 900000 tone calcar pe an.“
R.l. 29 IX 86 p. 1 (din fr. bicâble; DMC 1965)
biciclétã-skí s.f. „Un original vehicul, aºa-numita bicicletã-ski,
realizatã din ghidonul unei biciclete ºi un ski, apãrutã în anul acesta pe
pîrtiile din Alpii elveþieni.“ Mag. 29 XII 66 p. 3 (din bicicletã + schi,
probabil dupã model fr.)
biciclétã-tandém s.f. –Bicicletã pentru 2 sau mai multe persoane,
fiecare acþionînd cîte o pereche de pedale– „O bicicletã-tandem, carosatã aerodinamic, a reuºit sã atingã performanþa de 93,983 km/h pe o
pistã din California [...]“ R.l. 7 V 81 p. 6 (din bicicletã + tandem; DEX)
biclonál adj. (med.) –Cu dublã reproducere– „Ultimele cercetãri
demonstreazã însã, cã, într-o formã de cancer – denumitã cancer
«biclonal» – malignitatea poate proveni din douã celule fãrã nici o
legãturã între ele.“ R.l. 7 VII 84 p. 6 //din bi- + engl., fr. clonal; DHLF
1961//
bidonvíl s.n. –Cartier de locuinþe foarte sãrãcãcioase, de obicei
improvizate la periferia marilor oraºe– „Oferise propria sa locuinþã din
bidonvil unei biete vãduve, mamã a patru copii, expulzatã de un
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proprietar necruþãtor.“ R.l. 3 V 74 p. 2. „C.C. a fost violatã în douã
rînduri. Prima oarã, în august trecut, de cãtre 14 tineri de la periferia
Romei, dintre cei care sînt numiþi acolo «borgatari» ºi trãiesc
îngrãmãdiþi în mizeria lor în bidonviluri [...]“ R.l. 25 IV 77 p. 6. „Un
incendiu catastrofal produs recent în bidonvilul Sao Jose al oraºului
brazilian Cubatao [...] a provocat moartea a peste 500 de persoane.“
R.l. 27 III 84 p. 6; v. ºi Cont. 31 VIII 79 p. 6; v. ºi submarginal [ºi
bidonville] (din fr. bidonville; cf. engl. bidonville; PR 1950, DMC
1954, BD 1970; DN3, DEX-S)
bifamiliál, -ã adj. –Care aparþine la douã familii– „Clãdirea din foto
[...] nu e un motel [...] ci o locuinþã bifamilialã aparþinînd doamnei
N.E.“ Cotid. 7 VI 94 p. 1 (din bi- + familial)
bifuncþional, -ã adj. –Cu dublã funcþie– „Construirea podului [...]
a durat nouã ani [...] El este bifuncþional– feroviar ºi rutier – urmînd ca
dupã încheierea întregului sistem [...] sã fie folosit de trenurile
superexpres «Hikkari».“ R.l. 17 VIII 85 p. 6 (din bi- + funcþional)
BIG s.n. –Unitate comercialã de mari proporþii, supermagazin– „[...]
magazinul de tip BIG din Mãnãºtur de circa 10000 mp cu un profil
universal [...]“ R.l. 25 IX 84 p. 5; v. ºi Sãpt. 7 XII 79 p. 6; v. ºi
unitate-etalon (1975) (abreviere din iniþialele cuv. B[ãcãnie],
I[ndustriale], G[ospodina])
big-band s.n. –Orchestrã mare de jazz– „La Timiºoara A.U. a
susþinut recent un concert «in memoriam» R.O. – acompaniatã de
big-band-ul Filarmonicii «Banatul» din localitate.“ Sãpt. 13 IV 84 p. 2
[pron. big bend] (din engl. big band; DN3)
big-store s.n. (anglicism) –Supermagazin– „Mîndria cartierului, un
big-store tipic yankeu.“ R.l. 17 VIII 93 p. 1 (din engl. big store)
bikíni s.n., adj. (modã) –Costum de baie feminin foarte redus, alcãtuit
din douã piese– „În aceastã teribilã varã, costumul de baie lansat cu
tamtam, cu reclamã publicitarã de cea mai profundã rezonanþã, este
costumul dintr-o singurã piesã, dar care nu se ºtie prin ce miracol al
croielii, este chiar mai insignifiant decît bikiniurile anilor trecuþi.“
Sãpt. 17 V 74 p. 8. „Supranumitã ºi «nimfa» datoritã scenelor sexy
cuprinse încã din primele episoade ale serialului, Charlene n-a rãmas
doar un sex-simbol al Dallasului, ci a devenit ºi un sex-simbol al
Americii. Primele ei postere [...] doar într-un chilot bikini cît o
frunzuliþã de arþar, s-au vîndut cu regim de best-seller.“ As 74/93 p. 16;
v. ºi Sãpt. 6 VI 81 p. 8 (din engl., fr. bikini; PR 1947; MP 52–57; DEX,
DN3)
bikinián, -ã s.m.f. –Locuitor al insulei Bikini– „Primii 97 de
bikinieni care au revenit acum la casele lor privesc încã cu suspiciune
perspectivele insulei lor.“ R.l. 18 XII 74 p. 6 (din Bikini + -ian)
bilanþiér, -ã adj. –De bilanþ– „Atingerea acestei cifre bilanþiere ne
dã prilejul unor constatãri [...]“ Emisiune Radio 20 III 76. „Un numãr
bilanþier ºi omagial [...]“ R.lit. 28 XI 85 p. 19 (din bilanþ + -ier; C.
Lupu în CL 1/83 p. 50; DN3, DEX-S)
bildungsromán s.n. (germanism) –Roman psihologic al formãrii
unei personalitãþi– „Criticul îºi devine personaj, iar critica sa ne apare
ca fragmentarium al unui bildungsroman-foileton care se va scrie pe
mãsurã ce va fi trãit.“ Sãpt. 31 XII 84 p. 8 (din germ. Bildungsroman;
cf. it bildungsroman; PN 1987; DN3, DEX-S)
bilharziózã s.f. (med.) „Apa din anumite regiuni ale globului [...]
poate sã punã în pericol, în special în þãri mai puþin dezvoltate din
Africa, sãnãtatea oamenilor. Este vorba despre rãspîndirea
bilharziozei, maladie infecþioasã implacabilã care ameninþã sute de
milioane de oameni [...] În apa dulce a rîurilor din aceste regiuni existã
o larvã microscopicã care [...] poate invada treptat sistemul digestiv,
ficatul, rinichii.“ R.l. 9 I 77 p. 6. „[...] singurul medicament susceptibil
sã previnã bilharzioza (maladie mortalã contractatã de numeroºi
copii).“ R.l. 22 II 84 p. 6; v. ºi Sc. 11 VI 80 p. 5 (din fr. bilharziose; DM)
bínder s.n. (tehn.; cuv. germ.) –Beton asfaltic– „Dupã ce s-au turnat
douã rînduri de binder peste piatra de rîu cu care era pavatã strada ºi au
fost ridicate bordurile trotuarelor cu circa 15 centimetri, lucrarea a fost
abandonatã fãrã a se face îmbrãcãmintea asfalticã.“ R.l. 22 VI 83 p. 2
(din germ., engl. Binder; DEX, DN3)
bíngo (-keno) s.n. –Joc de noroc asemãnãtor loteriei– „Comisia de
coordonare, avizare ºi testare percepe pentru eliberarea documentelor
urmãtoarele taxe: [...] 1,5 milioane lei pentru un mini-cazino; 3
milioane pentru un cazino, 1,5 milioane lei pentru o salã de jocuri
bingo-keno.“ R.l. 9 XI 92 p. 3. „Aproape toate statele USA permit
cîteva forme de jocuri de noroc cum ar fi loteria, bingo.“ R.l. 3 IX 93 p.
7; v. ºi Ev.z. 12 III 97 p. 2 (din engl., fr. bingo; PR 1944)
bioastronaúticã s.f. (biol.) „Institutul de medicinã aeronauticã din
Polonia – primul de acest fel din Europa – îºi serbeazã zilele acestea a
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50-a aniversare. Institutul întîmpinã jubileul desfãºurînd o activitate
prodigioasã pe tãrîmul bioastronauticii – un nou domeniu al
cercetãrilor biologice ºi medicale. Aceastã nouã disciplinã îºi propune
ca obiectiv principal sã fereascã pe om de factorii care-i dãuneazã
sãnãtãþii în timpul zborurilor cosmice.“ Sc. 3 XI 78 p. 5 (din germ.
Bioastronautik, fr. bioastronautique; DMC 1966; DN3)
biobucãtãríe s.f. „Aºa cum s-a anunþat, la bordul lui «Soiuz-13»
funcþioneazã o «biobucãtãrie», producînd albuminã ce poate servi ca
aliment.“ R.l. 22 XII 73 p. 6 (dupã fr. biocuisine; DTN)
biocerámic, -ã adj. (med.) „Specialiºtii din R.F.G. au pus la punct
un material care dã rezultate deosebit de bune ca substituent al
materialului osos. Este vorba de un tip de argilã pe bazã de oxid de
aluminiu pur, care se deosebeºte de masele plastice ºi metalele folosite
pînã în prezent în protezele de os prin faptul cã este suportat mai bine
de þesuturi, nefiind descompus sau atacat prin coroziune. Proteza
bioceramicã poate fi grefatã fãrã a se recurge la cimentul de os, care dã
deseori naºtere la complicaþii.“ Sc. 5 X 74 p. 6. „Un material
bioceramic fãcut din pulbere de aluminiu extrem de purã se modeleazã
în forma doritã ºi apoi se calcineazã.“ Fl. 2 III 84 p. 23 (germ.
Biokeramik)
biocerámicã s.f. (med.) –Tip de substituent al materialului osos–
„Fabricaþi din bio-ceramicã, dinþii se fixeazã printr-un bulon de safir
sintetic.“ Fl. 2 III 84 p. 23 (din germ. Biokeramik)
biocibernéticã s.f. –Specialitate bazatã pe transferul de principii
între biologie ºi ciberneticã– „Pornind de la constatarea cã electrocardiogramele oferã, uneori, concluzii eronate, colaboratorii institutului
de biociberneticã ºi de inginerie biomedicalã al Academiei de ªtiinþe a
R.P. Polone au pus la punct un aparat pentru studierea cîmpului
magnetic al inimii.“ Sc. 11 II 81 p. 3 (din fr. biocibernétique, engl.
biocybernetics; BD 1970; DEX-S)
biocíd s.n. (alim.) –Produs care distruge microorganismele–
„Datoritã proprietãþilor sale termoizolante, hidrofobe ºi biocide –
intrînd în componenþa mortarelor cu care se tencuiesc clãdirile –,
modilitul respinge apa provenitã din condens (în interior) sau de la
ploaie ºi ceaþã (în exterior), eliminînd astfel posibilitatea formãrii
igrasiei.“ R.l. 5 I 82 p. 5 (din fr. biocide)
biocombustíbil s.m. 1979 –Combustibil de origine biologicã– v.
agrienergie (din bio- + combustibil; DEX-S)
biocompatíbil, -ã adj. (med.) –Compatibil cu organismul uman–
„Pentru prinderea oaselor în caz de fracturã se folosesc adesea ºtifturi
metalice. Scoaterea lor din os, dupã sudare, necesitã însã o operaþie
suplimentarã. Pentru a evita aceastã a doua intervenþie, specialiºtii sovietici în domeniul tehnicii medicale au propus confecþionarea
ºtifturilor din polimeri biocompatibili. Asemenea ºtifturi [...] prezintã
marele avantaj cã se resorb cu timpul în organism, fãrã nici un fel de
efecte dãunãtoare.“ R.l. 29 VIII 77 p. 6 (din fr. biocompatible; DTN
1973; DEX)
biocontáiner s.n. „La Facultatea de fizicã din Cluj-Napoca s-a
construit ºi experimentat cu bune rezultate un biocontainer pentru
conservarea globulelor roºii [...]“ R.l. 23 X 84 p. 5 (din bio- +
container)
biocosméticã s.f. –Cosmeticã în care tratamentul este de tip
biologic– „Biocosmetica trateazã biologic toate tipurile de ten,
inclusiv acneea.“ R.l. 21 X 86 p. 4 (din bio- + cosmeticã)
biocurént s.m. (fiz.) –Electricitate de origine animalã– „La bordul
navelor era instalat un aparataj suplimentar pentru mãsurarea
conductibilitãþii electrice ºi a biocurenþilor creierului.“ Sc. 23 X 62 p.
4; v. ºi R.l. 13 XI 79 p. 6 (din bio- + curent; cf. it. biocorrente; VRC
271; DEX, DN3)
biodegradábil, -ã adj. (biol.) –Care se degradeazã sub acþiunea
unor factori biologici– „În tratarea glaucomului, afecþiune ocularã
gravã, de exemplu, o minusculã pastilã este inseratã sub pleoapa inferioarã; confecþionatã dintr-un material plastic biodegradabil, pastila
distribuie treptat, timp de mai multe zile, medicamentul.“ Sc. 26 IV 74
p. 6. „Într-o anumitã perioadã de timp, masele plastice sînt convertite
de bacterii în apã, bioxid de carbon ºi humus obiºnuit. Descoperirea a
fost valorificatã de firma englezã «Coloroll Ltd.» care a ºi pus în
vînzare diverse obiecte realizate din plastic biodegradabil.“ Sc. 12 IX
75 p. 6; v. ºi 16 V 80 p. 5 (din fr. biodégradable, engl. biodegradable,
it. biodegradabile; DMN 1966, DMC, DPN 1978, BD 1968)
biodegradáre s.f. (biol.) –Degradare ca efect al acþiunii unor
microorganisme– „Specialiºti din cadrul unei societãþi petroliere franceze [...] au pus la punct un nou ºi economic procedeu de combatere a
«mareelor negre» prin biodegradarea hidrocarburilor efectuatã de
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microorganisme [...]“ I.B. 13 II 84 p. 8 (din bio- + degradare; cf. engl.
biodegradation; BD 1970)
biodeterioráre s.f. (biol.) –Degradare ca efect al acþiunii unor
microorganisme– „Vizita [specialiºtilor japonezi] are ca obiectiv soluþionarea unor probleme de biodeteriorare la mãnãstirile din
Bucovina.“ R.l. 24 VII 93 p. 2 (din bio- + deteriorare; DEX-S)
biodiversitáte s.f. (biol.) –Diversitate din punctul de vedere al
elementelor biologice– „Creditul va fi folosit pentru conservarea ºi
ameliorarea biodiversitãþii celei mai mari arii protejate din þarã ºi din
Europa – Delta Dunãrii [...]“ R.l. 14 V 94 p. 5 (din fr. biodiversité; v. Le
Monde 24 VIII 95 p.16)
bioenergétic, -ã adj. –Privitor la bioenergie– „[...] folosirea
rezervelor bioenergetice.“ R.l. 17 VI 80 p. 6. „Dl. I.I. [...] este
posesorul unui puternic cîmp bioenergetic, ceea ce îi dã posibilitatea
de a vindeca majoritatea bolilor psihice, cardiopatiile, reumatismele ºi
paraliziile.“ Ev.z. 1 VI 93 p. 2 (din fr. bioénergétique, engl.
bioenergetics; PR 1929; DEX-S)
bioenergíe s.f. –Energie de naturã organicã– „În anul 2000, în
ansamblul balanþei energetice mondiale: petrolul va constitui 30 la
sutã din aceastã balanþã; cãrbunele ºi derivaþii – 13 la sutã; energia
nuclearã – 12 la sutã; hidroenergia ºi energia solarã – cîte 5 la sutã;
bioenergia, 2 pînã la 5 la sutã; geotermia – 2 la sutã ºi energia eolianã –
1 la sutã.“ Sc. 3 II 78 p. 8. «Bioenergia» deschide largi perspective.
Organismele vii – sursã inepuizabilã de produse energetice. Microbi
«dresaþi» depolueazã mediul înconjurãtor, produc hranã ºi
biopesticide, vaccinuri ºi hormoni.“ Sc. 11 II 78 p. 5. „Dl. I.I. poate
vindeca prin bioenergie.“ Ev.z. 1 VI 93 p. 2; v. ºi R.l. 17 V 80 p. 6 (din
engl. bioenergy; DTN 1977; DEX-S)
bioenergoterapeút s.m. –Persoanã care vindecã bolile prin
calitãþile sale bioenergetice– „Am cunoscut pe toþi marii medici din
þarã, am fost la toþi bioenergoterapeuþii.“ R.l. 7 VIII 93 p. 9 //din bioenergie + terapeut//
bioéticã s.f. –Eticã în relaþiile cu fiinþele vii– „Comisia de bioeticã a
Academiei de medicinã organizeazã simpozinul «Etica în faþa unei
urgenþe medicale».“ R.l. 29 XI 91 p. 2 (din it. bioetica; cf. engl.
Bioethics; BD 1971, PN 1987)
biofilmografíe s.f. –Activitatea ºi viaþa cineaºtilor– „Printre autori
sînt prezenþi, în afarã de Clair, Gance, Monicelli ºi alþii. Deosebit de
interesante sînt fiºele introductive, care prezintã în mod succint
biofilmografia autorilor.“ I.B. 7 II 67 p. 2; v. ºi R.lit. 20 III 75 p. 22 //din
bio- + filmografie//
biofitotrón s.n. (tehn.) –Fitotron– „Primul biofitotron românesc.
Construcþia la care vã referiþi este un biofitotron. Deoarece acest
termen nu a intrat încã în vorbirea curentã, mã simt obligat sã dau
cîteva explicaþii. Cuvîntul «fitotron» este derivat din douã cuvinte greceºti: «phyton», care înseamnã plantã, ºi «tron» care însemneazã maºinã, unealtã. Aceastã denumire se foloseºte pentru a desemna un
sistem de sere, camere sau dulapuri de creºtere a plantelor, utilizate în
scopul efectuãrii de cercetãri aprofundate asupra organismelor
vegetale în cadrul unor programe ce impun dirijarea factorilor de
mediu în totalitate sau parþial.“ R.l. 21 III 75 p. 2 (din bio- + fitotron)
biogáz s.n. (biol.) –Gaz degajat de deºeurile de substanþe organice–
„Biogaz. În perimetrul întreprinderii agricole Medlin din apropierea
Varºoviei a început construirea primei instalaþii de producere a gazului
biologic de pe teritoriul Poloniei.“ Sc. 2 XI 78 p. 5. „Biogazul, o
posibilã sursã de energie“ R.l. 27 III 79 p. 3; v. ºi 17 VI 80 p. 6; v. ºi
bioîngrãºãmînt (din germ. Biogas, engl. bio-gas, fr. biogas; DN3,
DEX-S)
biogeneratór s.m. (fiz.) „Noi tipuri de biogeneratori. În Anglia se
acumuleazã anual circa 60 milioane tone de reziduuri agricole. Aceste
resturi organice pot constitui o preþioasã materie primã pentru
fabricarea de... gaz metan. În scopul valorificãrii lor au fost create
douã modele de biogeneratori de gaze, cu un volum de 227 litri ºi,
respectiv, 1362 litri. Confecþionate din cauciuc, aceste rezervoare se
umplu cu gunoi de grajd. Prin fermentarea acestui gunoi se dezvoltã
bacterii care produc apoi gazul metan.“ Sc. 14 XI 76 p. 6 (din bio- +
generator, probabil dupã model engl.; DEX-S)
biogenézã s.f. –Originea organismelor– „De fapt erau «vrãjitorii»
pentru cei care nu cunoºteau biogeneza unei substanþe active [...]“ R.l.
12 V 83 p. 5 (din fr. biogenèse, germ. Biogenese; DEX, DN3)
biogláss s. (tehn.; cuv. engl.) „«Bioglass» este numele unui material
foarte asemãnãtor cu sticla, realizat de curînd de un cercetãtor de la
Universitatea din California ºi care, potrivit specialiºtilor, va permite
evitarea a numeroase amputãri chirurgicale. Experimentat asupra
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animalelor, noul material a dat rezultate deosebit de bune în protezele
maxilare, femur etc. Conþinînd elemente similare celor care alcãtuiesc
osul natural, «bioglassul» asigurã o sudare rapidã.“ Sc. 18 VI 76 p. 6
biografiá vb. I –A scrie o biografie– „[I.B.] biografiazã metodic, ca
un astronom, pe fiecare dintre membrii acestei constelaþii.“ Luc. 27 V
67 p. 3 (din biografie)
biografíst, -ã adj. –Privitor la biografie– „[...] ca un comentator, ca
un teoretician al discursului biografist, cultivînd de preferinþã
monologul interior.“ Cont. 7 VII 78 p. 10 (din biograf + -ist)
bioindicatór s.m. –Plantã sau animal folosite ca indicator al
anumitor parametri– „Dacã pe de o parte, sub formã de materie primã
pentru industria þigãrilor, tutunul contribuie la poluare, pe de altã parte
el este apreciat de specialiºtii germani ca un bioindicator deosebit de
fidel, care va permite efectuarea unor mãsurãtori precise asupra
poluãrii atmosferice din fostul oraº olimpic.“ Sc. 21 XI 74 p. 6 (din bio+ indicator)
bioinginér s.m. –Specialist în bioinginerie– „Bioinginerii ºi gama
aparaturii medicale româneºti.“ R.l. 1 IX 78 p. 2 (der. regr. din
bioinginerie; cf. engl. bioengineer; BD 1970; DEX-S)
bioingineríe s.f. –ªtiinþã de graniþã între biologie ºi ºtiinþele
tehnice– „Se formeazã o pleiadã de electroniºti specializaþi în astfel de
aparate, punîndu-se bazele unei noi profesii de mari perspective:
bioingineria. Un cerc studenþesc de bioinginerie [...] activeazã în
prezent la Institutul politehnic [...]“ R.l. 1 IX 78 f.p. „Dr. D.J.L. [este]
profesor de bioinginerie la Universitatea din Utah, S.U.A.“ R.l. 4 V 83
p. 6 (din bio- + inginerie; cf. engl. bioengineering, it. bioingegneria;
Th. Hristea în R.lit. 17 I 80 p. 9; BD 1969, DPN 1978; DN3, DEX-S)
bioîngrãºãmînt s.n. –Îngrãºãmînt de tip biologic– „Pentru þãrile în
curs de dezvoltare, cu o economie preponderent agricolã, aplicarea
procedeului de obþinere a biogazului ºi bioîngrãºãmintelor din
subprodusele agricole ºi alte resturi organice reprezintã, susþin experþii
în materie, o problemã de maximã importanþã.“ R.l. 17 VI 80 p. 6; v. ºi
Sc. 19 I 81 p. 7 (din bio- + îngrãºãmînt)
biológ-protecþioníst s.m. „Nu vreau sã spun vorbe mari, dar
prevãd cã în viitorul cel mai apropiat viaþa va impune apariþia unei noi
meserii: cea de biolog-protecþionist. Poate cã nu-i va zice chiar aºa, dar
oricum se va numi, va fi nevoie de oameni specializaþi în pãstrarea
echilibrului ecologic.“ R.l. 12 XI 75 p. 2 (din biolog + protecþionist)
bioluminiscént, -ã adj. –Care are proprietatea de a emite luminã
de origine biologicã– „Oamenii de ºtiinþã de pe o navã de cercetãri a
marinei americane au capturat, în largul insulei Hawaii, un rechin de
un tip necunoscut pînã acum. Botul sãu suscitã în mod deosebit
interesul specialiºtilor. Prevãzut cu o limbã mare ºi groasã ºi cu ºirul de
colþi extrem de ascuþiþi (în afara dinþilor obiºnuiþi), acest bot este
acoperit cu substanþe bioluminiscente.“ Sc. 29 XII 76 p. 5 (din fr., engl.
bioluminescent; DN3, DEX-S)
biomagnetísm s.n. –Capitol al biofizicii care se ocupã cu studiul
cîmpurilor magnetice generate de fiinþele biologice– „Unul dintre
subiectele abordate în cadrul congresului l-a constituit biomagnetismul, numeroase comunicãri referindu-se la sensibilitatea
corpului uman faþã de fenomenele magnetice.“ R.l. 25 V 81 p. 6 (din fr.
biomagnétisme; DN3)
biomásã s.f. ¨ 1. –Cantitatea de materie vie pe unitatea de
suprafaþã– „În procesul de obþinere a albuminei rolul principal îl are
bacteria denumitã Methylomonas Clara, care se hrãneºte cu
metilalcool, un produs al þiþeiului. «Bine hrãnitã», bacteria creºte ºi se
înmulþeºte foarte repede, astfel cã, în decurs de cîteva ore, ea îºi
dubleazã biomasa, odatã la 2 sau 3 zile putînd fi recoltatã.“ Sc. 12 V 78
p. 6. ¨ 2. –Materie biologicã– „Gaz metan din biomasã.“ R.l. 2 IV 79
p. 3; v. ºi Sc. 13 III 81 p. 5 (din fr. biomasse, engl. biomass; DMC 1978;
DM, LGG; DN3 – alt sens, DEX-S)
biomatemáticã s.f. „Biomatematica – tînãrã ºtiinþã de contact
nãscutã din asocierea biologiei cu matematica – cunoaºte de pe acum o
serie de realizãri interesante.“ Cont. 18 III 66 p. 8. „Dr. T.P., cercetãtor
la Institutul de statisticã matematicã, a plecat în Anglia unde va urma,
timp de 6 luni, un program de specializare în domeniul biomatematicii.“ I.B. 22 I 72 p. 3; v. ºi interdisciplinaritate (din fr. biomathématique; Th. Hristea în R.lit. 11 XI 76 p. 9; DM; DN3)
biomateriál s.n. (med.) „Biomaterialele sînt produse care servesc la
restaurarea sau înlocuirea unor þesuturi vii care au avut de suferit din
diferite cauze. Ortopedia este principala beneficiarã a unor asemenea
materiale, dar ele sînt utilizate, de asemenea, în chirurgia vascularã.“
Sc. 11 X 77 p. 4. „Trei dintre specialiºtii veniþi la Paris au prezentat o
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serie de conferinþe publice: «Biomateriale ºi evoluþia ºtiinþei
moderne» [...]“ Cont. 3 VII 81 p. 18 (din fr. biomatériel; DMN)
biomedicál, -ã adj. (med.) –Referitor la biomedicinã– „Fizicianul
dr. I.I.N. ºeful laboratorului de ecografie al institutului de medicinã
Timiºoara, este autorul unei instalaþii de investigaþii biomedicale,
bazate pe efectul ultrasunetelor.“ R.l. 21 IV 81 p. 1; v. ºi
biociberneticã, microecran (din fr. biomédical, engl. biomedical;
DMC 1965, BD 1969; DEX-S)
biomedicínã s.f. –ªtiinþã de graniþã între biologie ºi medicinã– „În
zilele de 26 ºi 27 februarie, la Washington a avut loc o conferinþã
româno-americanã în problemele biomedicinei.“ Sc. 28 II 79 p. 2
(dupã engl. biomedicine; BD 1970; DEX-S)
biometán s.n. –Biogaz– „Instalaþie de biometan“ R.l. 11 VI 81 p. 2
(din bio- + metan; DEX-S)
biónicã s.f. (biol.) „Bionica: ºtiinþa sistemelor al cãror principiu este
sugerat de sistemele naturale.“ R.lit. 1 X 68 p. 23. „De fapt ce este
bionica? întreabã autorul P.R. în introducerea articolului. Aceastã
ºtiinþã ambiþioasã, pasionantã – rãspunde el – vrea sã fie o tentativã de
apropiere a disciplinelor biologice ºi fizico-matematice. Ea ar putea fi
definitã ºi ca «arta de a utiliza cunoaºterea sistemelor vii pentru a gãsi
soluþii problemelor tehnice».“ Sc. 25 XII 77 p. 5 (din fr. bionique, engl.
bionic, it. bionica; PR 1958; bionica s-a nãscut oficial în 1960, cf.
DMN; DMC; BD 1966, MNC 1980, PN 1988; D.Filoz.; DEX, DN3)
biopatologíe s.f. (biol.) –ªtiinþã de graniþã între biologie ºi
patologie– „În Bucureºti a fost înfiinþat Institutul de biologie ºi
patologie celularã. În cadrul noului institut, subordonat Ministerului
Educaþiei ºi Învãþãmîntului, se vor efectua cercetãri privind biopatologia celularã ºi molecularã a þesuturilor funcþionale.“ Sc. 7 V 78
p. 5 //din bio- + patologie//
biopesticíd s.n. –Pesticid produs de un organism viu– „Existã
microbi care fabricã pe cale naturalã biopesticide deosebit de
eficiente.“ Sc. 11 II 78 p. 5; v. ºi bioenergie //din bio- + pesticid//
bioplást s.n. (chim.; probabil cuv. engl.) „O firmã din Londra a
fabricat un material plastic degradabil. Noul produs, denumit
«bioplast», este obþinut printr-un procedeu special din polimeri ºi
amidon. Acesta din urmã intrînd în compoziþie în proporþie de 40 la
sutã, face materialul atacabil de microorganismele din sol, astfel cã
îngropat în pãmînt, bioplastul se descompune în decurs de cinci ani. În
acest fel, înceteazã de a mai fi poluant.“ R.l. 23 XI 75 p. 4
biopreparát s.n. (biol.) –Preparat de origine biologicã– „O vizitã la
Institutul de cercetãri veterinare ºi biopreparate «Pasteur».“ Sc. 6 II 63
p. 1 //din bio- + preparat; cf. rus. biopreparat//
biorítm s.n. (biol.) –Cadenþã echilibratã a activitãþii organismului–
„Geroigiena înseamnã în primul rînd planificarea modului de viaþã a
fiecãrei zile ºi apoi a sãptãmînii, anului etc. Bioritmurile trebuie
respectate dacã dorim sã rãmînem oameni echilibraþi fizic ºi psihic.“
Sc. 28 II 76 p. 2; v. ºi R.l. 2 III 81 p. 1; v. ºi bioritmogramã (din engl.
biorhythm, fr. biorythme; BD 1966, DTN 1972; DM; DEX-S)
bioritmográmã s.f. (biol.) –Reprezentare graficã a evoluþiei
bioritmului– „În programul universitãþilor din S.U.A., Canada
precum ºi dintr-un numãr de þãri din Europa occidentalã a fost
introdusã ca obiect de studiu teoria bioritmurilor. Potrivit acestei
teorii, viaþa oricãrui individ este reglatã, chiar din momentul naºterii,
de trei ritmuri biologice: fizic, emoþional ºi intelectual [...] Se alcãtuiesc, cu ajutorul computerelor, aºa-numitele bioritmograme, care oferã indicii utile pentru planificarea activitãþii individuale.“ Sc. 14 VI
79 p. 5; v. ºi R.l. 19 II 81 p. 2 (din bioritm + -gramã; DEX-S)
bioritmologíe s.f. –Studierea bioritmurilor– „ªi dacã admitem
aceste realitãþi, pe care de altfel le confirmã recente cercetãri de
bioritmologie, de ce sã nu admitem cã existã perioade bune ºi din punct
de vedere afectiv, emoþional, al tonusului vital, al sãnãtãþii etc.,
alternînd cu perioade mai puþin bune.“ R.l. 10 VII 81 p. 2 (din bioritm
+ -logie; DEX-S)
biosatelít s.m. (astron.) –Satelit lansat în cosmos avînd la bord
bacterii, animale– „Alþi specialiºti au afirmat cã Bonny a fost expusã
unor «condiþii extreme», dupã cum reiese din afirmaþia fãcutã în ziua
lansãrii biosatelitului (28 iunie) cã dacã «maimuþa-astronaut» supravieþuieºte 15 zile efectelor imponderabilitãþii experienþa poate fi
consideratã drept un succes.“ Cont. 11 VII 69 p. 9 (din engl., fr.
biosatellite; BD 1964; M. Gheorghiu în LR 2/68 p. 133; DN3, DEX-S)
biosintézã s.f. (biol.) –Sinteza unui compus chimic produs în
organism– „Biosinteza ºi biotehnologia constituie calea spre viitor,
cale ce va deschide porþi încã nebãnuite, atît în domeniul cunoaºterii
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vieþii, cît ºi cel al modelãrii ei în sensul dorit.“ R.l. 12 V 83 p. 5 (din fr.
biosynthèse; cf. engl. biosynthesis; PR 1960; DN3, DEX-S)
biospeológic, -ã adj. –Referitor la biospeologie– „O curiozitate a
naturii, un fenomen biospeologic considerat unic la noi în þarã ºi
printre foarte puþinele din Europa, «Peºtera lui Adam» de lîngã Bãile
Herculane a atras atenþia specialiºtilor, fiind studiatã în amãnunþime.“
R.l. 15 V 75 p. 2; v. ºi 13 XII 77 p. 5 (din biospeologie; DN3, DEX-S)
biospeologíe s.f. –Ramurã a biologiei care studiazã fauna ºi flora
peºterilor– „Simpozionul internaþional de carstologie teoreticã ºi
aplicatã [...] Comunicãrile [...] au venit cu importante soluþii privind
exploatarea mai raþionalã a resurselor subterane de apã, de poluare,
probleme de ecologie, biospeologie, geomorfologie, paleontologie
º.a.m.d.“ Ad. 25 V 93 p. 4 (din bio- + speologie; cf. fr. biospéologie;
DN3, DEX-S)
biostimulatór s.m., adj. –Produs, substanþã care stimuleazã
creºterea ºi dezvoltarea– „În cadrul fabricii de antibiotice a început
organizarea ºantierului de construcþie a unui pavilion în care se vor
produce biostimulatori, pentru creºterea ºi îngrãºarea animalelor.“ R.l.
6 IX 66 p. 2. „Un colectiv de specialiºti de la Institutul de chimie a
realizat un biostimulator al fructificãrii ºi precocitãþii tomatelor de
serã [...]“ R.l. 7 V 83 p. 5. „La noua întreprindere de nuclee proteice
«Biofort» din municipiul Craiova a intrat în funcþiune sectorul de
fabricare a premixturilor vitaminice ºi minerale – biostimulatori cu
valoare nutritivã recunoscutã – care vor potenþa calitãþile nutreþurilor
concentrate [...]“ R.l. 7 VIII 85 p. 1; v. ºi I.B. 27 IV 76 p. 4; v. ºi aditiv,
parodontozã (din fr. biostimulateur; DN3, DEX-S)
biostimulatóriu, -ie adj. –Care ajutã la regenerarea þesuturilor–
„În sectorul cosmetic, atenþia pentru înfãþiºarea omului se împleteºte
cu grija pentru sãnãtate. Un exemplu din numeroasele care se pot cita:
crema pentru bãrbierit biostimulatorie semigrasã conþine vitamina F,
alantoinã, unt de cacao.“ Cont. 28 IX 62 p. 2 (din bio- + stimulatoriu;
DEX-S)
biotéhnicã s.f. –Domeniu interdisciplinar care se ocupã cu tehnicile
aplicate în creºterea/cultivarea bioorganismelor– „Dacã astãzi în biotehnicã se vorbeºte despre mari producþii de grîu la hectar obþinute prin
inginerie geneticã, de ce n-am aplica aceste tehnici moderne ºi la
plantele medicinale, în special în ce priveºte conþinutul lor în substanþe
active?“ R.l. 12 V 83 p. 5. „[...] îºi extinde utilizãrile într-un nou domeniu: biotehnica [...] Prin aceste metode un biotehnician poate
«prelucra» circa 1000 de celule pe orã [...]“ R.l. 5 VII 84 p. 8 (din engl.
biotechnics; DEX-S)
biotehnicián s.m.1984 –Specialist în biotehnicã– v. biotehnicã (din
biotehnicã + -ian)
biotehnologíe s.f. „Biotehnologia este o ramurã tînãrã a ºtiinþei
care îºi propune sã contribuie la prevenirea efectelor penuriei
mondiale de alimente, materii prime ºi de energie, prin studiul
posibilitãþilor oferite de activitatea enzimelor în procesele
industriale.“ Sc. 21 VII 81 p. 5. „Apariþia biotehnologiei este legatã de
revoluþia biologiei moleculare, care a urmat anilor ’50 ºi a permis înþelegerea profundã a legãturilor dintre structura molecularã, cea
morfologicã ºi capacitatea de funcþionare, creºtere ºi multiplicare ce
dau sistemelor biologice particularitãþile lor unice.“ Cont. 9 XII 83 p.
6. „Dezvoltarea rapidã a microprocesoarelor, biotehnologiei, combinaþia computerelor cu telecomunicaþiile [...] iatã noutãþi care nu
reprezintã doar o prelungire în linie dreaptã a maºinilor din era
industrialã.“ Fl. 14 III 86 p. 22; v. ºi R.l. 9 V 84 p. 6; v. ºi biosintezã (cf.
engl. biotechnology, it. biotecnologia (1974); DPN 1983)
biotelemétric, -ã adj. (biol.) –Care þine de biotelemetrie– „Cu
ajutorul sistemelor biotelemetrice fiziologii sovietici au reuºit sã
înscrie o balistocardiogramã.“ Sc. 29 III 61 p. 4 (din biotelemetrie +
-ic; cf. engl. biotelemetric, fr. biotélémetrique; BD 1969, DTN 1976;
DEX-S)
biotelemetríe s.f. (biol.) –Ramurã nouã a biologiei care se ocupã cu
studierea de la distanþã a organismelor vii– „Ziarul «Ekonomiceskaia
Gazeta» subliniazã cã experienþa bogatã acumulatã de biotelemetrie –
o nouã ramurã a ºtiinþei – a avut un rol important cu prilejul zborului lui
Iuri Gagarin.“ Sc. 18 VII 61 p. 3 (din fr. biotélémetrie; cf. engl.
biotelemetry; BD 1966, DTN 1976; Fl. Dimitrescu în LR 2/62 p. 133;
DM; DEX-S)
bioterapíst, -ã s.m.f. –Persoanã care vindecã bolnavii cu substanþe
obþinute din bioorganisme– „L.F este unul dintre cei mai cunoscuþi
bioterapiºti din Italia.“ R.l. 13 XII 93 p. 10 (din bioterapie + -ist; cf. it.
bioterapista)

biotolerát, -ã

• 45 •

biotolerát, -ã adj. 1985 (med.) –Care este acceptat de corp– v.
apatitã //din bio- + tolerat//
biotóp s.n. (biol.) „Silvicultorii ºi vînãtorii brãileni ºi-au propus
protejarea migraþiilor naturale, precum ºi colonizarea unor fonduri cu
specii de vînat. De o protecþie deosebitã se bucurã biotopul «Vîlciu»,
loc unic în Lunca Dunãrii, în care vînatul aripat se bucurã de liniºtea
necesarã cuibãritului.“ R.l. 5 V 78 p. 5. „Taigaua constituie un biotop
(spaþiu unitar de convieþuire a diferite specii de vieþuitoare) de mare
complexitate.“ I.B. 21 II 85 p. 8 (din. fr., engl. biotope; PR 1947; LTR;
DN3, DEX-S)
biotrófic, -ã adj. (med.) –Relativ la nutriþia þesuturilor– „[...] terapia
biotroficã dupã metoda Aslan [...] a fost ºi este utilizatã cu rezultate
confirmate în întreaga lume ca o terapie ce intervine în restabilirea
echilibrului neuro-psihic, a stãrii fizice, ca factor antidepresiv ºi de
regenerare, cu eficienþã maximã în prevenirea fenomenelor de
îmbãtrînire precoce.“ Sc. 30 XI 75 p. 2 (din bio- + -trofic)
biotrón s. (med.) „Un complex de sãli climatizate, destinat diferitelor tratamente medicale, a fost construit în apropierea Moscovei. În
momentul de faþã, acest centru, denumit biotron, se aflã în probe tehnologice [...] Biotronul este construit dintr-o cutie metalicã de mari
proporþii, acoperitã cu un strat gros de beton. Pereþii celor douã saloane
ale sale, avînd contact permanent cu pãmîntul, reprezintã un fel de
ecrane protectoare împotriva cîmpului electromagnetic.“ Sc. 18 V 78
p. 5 //din bio- + -tron “instalaþie“; probabil cuv. rus.//
biovít s.n. „Un colectiv de cadre didactice de la Facultatea de
industrie alimentarã a Universitãþii din Galaþi a realizat un nou produs
alimentar denumit «Biovit» obþinut prin valorificarea superioarã a
germenilor de grîu. Bogat în vitamine, grãsimi ºi proteine ºi avînd un
gust plãcut este recomandat ca fortifiant ºi stimulator în hrana copiilor
ºi convalescenþilor.“ R.l. 17 VI 76 p. 5. „Biovit (fãinã de germeni de
grîu) este noul produs alimentar care se recomandã gospodinelor
pentru prepararea îngheþatei ºi a diferitelor creme pe bazã de lapte.“
R.l. 29 VII 77 p. 3 (din bio- + vit[aminã])
bipárk s.n. (cuv. fr.) „Dispozitivul «Bipark», realizat în Franþa,
permite gararea a douã autovehicule în locul destinat pentru unul
singur. Primul din vehicule este garat la nivelul solului, iar celãlalt pe o
platformã superioarã.“ Sc. 25 XI 75 p. 6
bir s.m. (cuv. etiopian) „Etiopia are o nouã monedã naþionalã «bir» în
locul «dolarului etiopian».“ R.l. 11 X 76 p. 6
biróticã s.f. –Aplicarea sistematicã a informaticii în lucrãrile de
birou– „Pelikan, Rotring, Schwan Stabilo, Mita, Panasonic, Meteor
Siegen reunite în liniile de biroticã Lecon conecteazã birourile
dumneavoastrã la o lume în care eficienþa devine esteticã.“ R.l. 26 IV
91 p. 3. „În urma solicitãrilor societatea Birotica continuã [...]
cursurile practice în microcalculatoare IBM-PC: iniþiere (sistem
operare, procesare text), programare (Base, Pascal, C).“ R.l. 20 XI 91
p. 6; v. ºi bãga (din fr. bureautique; DMC 1976, FS 285)
biséricã-cetáte s.f. –Bisericã întãritã ca o cetate– „O altã lucrare a
academicianului G.O [...] este studiul monografic consacrat
bisericilor-cetãþi din Ardeal.“ Cont. 18 I 63 p. 2 (din bisericã + cetate)
biséricã-monumént (istóric) s.f. „În perioada 29 octombrie–9
noiembrie, o echipã de specialiºti [...] a executat la biserica-monument
istoric de la Boiana (ridicatã în secolele X–XIII) lucrãri de desalinizare a picturii murale printr-o metodã originalã [...] [care] constã în
folosirea fenomenului electroosmotic ºi a efectului de perturbare
termodinamicã.“ R.l. 11 XI 72 p. 6. „Pãzitorul ºi spiritul tutelar al bisericii-monument din Þebea împlineºte 80 de ani.“ R.l. 13 XI 81 p. 1 (din
bisericã + monument [istoric])
biséricã-necrópolã s.f. –Bisericã în subsolul cãreia se gãsesc
morminte ºi cripte– „S-a terminat restaurarea bisericii-necropole a lui
ªtefan cel Mare ºi construirea unui muzeu care va adãposti o valoroasã
colecþie de artã medievalã.“ R.l. 26 XII 75 p. 5 (din bisericã +
necropolã)
bisexuál, -ã adj. –Care întreþine relaþii sexuale cu ambele sexe–
„[...] fãptura [Sharon Stone] e miliardarã ºi bisexualã ºi asortatã cu o
inteligenþã diabolicã [...]“ R.lit. 28/92 p. 17; v. ºi drogoman,
seropozitiv //din bi- + sexual//
bistró s.n. (com.) –Mic restaurant, cîrciumioarã– „În badineria de
bistro care se consumã pe scena Teatrului de Comedie, ecoul grav al
piesei [...] are o rezonanþã vãtuitã.“ R.lit. 15 II 79 p. 16 [var. bistrou]
(din fr. bistro(t); DN3, DEX-S)
biºniþár s.m. (colocv., peiorativ) –Persoanã care face afaceri
necinstite– „Ne-a acostat cu vorbe ºoptite printre dinþi: «Am un ceas,
chilipir, îl vînd ieftin...» «Cum vã numiþi?» îl întrebãm pe biºniþar.“
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I.B. 22 I 75 p. 6. „Îmbogãþiþii revoluþiei din decembrie pot fi împãrþiþi
în trei categorii: biºniþarii, buticarii ºi noua nomenklaturã.“ R.lit. 18
VII 91 p. 2 (din biºniþã + -ar; Graur C. 39; DN – alt sens, DEX)
biºniþát, -ã adj. (colocv., peior.) –Vîndut sau cumpãrat ilegal–
„Þinea în geanta de voiaj un cîntar portabil ºi douã recipiente – un
borcan ºi un flacon. Ele aveau sã deschidã o nouã filã în nomenclatorul
bunurilor «biºniþate» pe strãzile ºi pasajele din centru.“ Sc. 17 VII 83
p. 4 (din biºniþã + -at)
biºniþãrí v. IV (colocv., peiorativ) –A face comerþ ilegal– „Era un
speculant sadea. Biºniþãrea sub paravanul mistriei.“ I.B. 9 X 80 p. 2
(din biºniþar )
bit s.m. –Unitate de informaþie– „Un purtãtor de cuvînt al firmei a
precizat cã noua diodã poate emite 500 milioane «bits» de informaþii
pe secundã [...]“ Sc. 14 VII 83 p. 5; v. ºi picosecundã (din fr., it. bit <
engl. bi[nary digi]t 1948; PR 1960; DN3, DEX-S)
bíter s.n. (alim.) –(Mai ales în sintagmele biter-citro, biter-tonic)
Bãuturã cu gust amãrui– „Sortimente noi de bãuturi rãcoritoare,
realizate de I.P.A. Bucureºti în acest sezon: biter-citro, biter-tonic,
mandorla.“ R.l. 23 V 77 p. 5; v. ºi 7 II 84 p. 2 [scris ºi bitter] (din germ.
Bitter; cf. fr., engl. bitter; DEX, DN3)
bitumáre s.f. –Asfaltare– „[...] trotuarele au fost refãcute [...] urmînd
sã se acorde o atenþie deosebitã lucrãrilor de bitumare.“ I.B. 8 V 84 p. 6
(din bituma + -are; cf. fr. bitumer; DN3)
bizutáj s.n. (franþuzism) –În unele universitãþi, ceremonie burlescã
de iniþiere a studenþilor din anul I– „Un alt eseu e despre bizutaj, adicã
practicile de hãrþuialã între iniþiere ºi dominare a novicilor.“ Expr.
Mag. 10/95 p. 17. „Nu fãrã noimã îl preocupã pe Luca Piþu bizutajul,
adicã iniþierea, «seria de încercãri ºi de violentãri amuzante», un rit de
trecere dintre cele care, în accepþia lui Arnold van Gennep, nu se pot
sãvîrºi fãrã violenþã, durere, suferinþe felurite.“ R.lit. 22/96 p. 5 (din fr.
bizutage; DMC 1961)
bîtocrát, -ã adj. (formaþie ironicã) „Mastacan, trãind o viaþã
întreagã în ideile «bîtocrate», se descoperã singur umilit, neputincios,
într-o lume a omului, a cãrui armã cea mai de preþ este puritatea
moralã, demnitatea.“ Cont. 15 IV 62 p. 4 (din bîtã + -crat, dupã tipul
autocrat; Fl. Dimitrescu în RRL 1/69 p. 5)
black hole (cuv. engl.; astron.) „[...] te atrage, te absoarbe: ca acele
black holes («gãuri negre») de care vorbesc astronomii.“ Sãpt. 25 V 84
p. 5. „[...] forþa de gravitaþie a degradãrii psiho-morale, a singurãtãþii,
este atît de mare încît raza de speranþã [...] se stinge repede, înghiþitã de
aceastã black-hole care este «Refugii», roman al eºecului ºi solitudinii
disperate.“ Sãpt. 28 IX 84 p. 3 [pron. blec houl] (din engl. black hole;
BD 1970)
blazer s.n. (vestim.) –Veston din stofã (flanel) de obicei de culoare
închisã ºi cu un ecuson pe buzunarul de la piept– „Blazerele, pardesiele
ºi pelerinele vor fi din nou în actualitate.“ Sãpt. 2 III 79 p. 8. „[...] am
avea nevoie de încãlþãminte pentru femei ºi pentru bãrbaþi cu
caracteristicele pantofilor de primãvarã [...] de pardesie, trench-uri ºi
blazere, de costume, sacouri ºi pantaloni, de o mulþime de accesorii
care se combinã cu un veºmînt sau cu un altul.“ Sãpt. 23 III 79 p. 8; v. ºi
rochie-furou (1972) [pron. blézãr] (din engl., fr. blazer; DN3, DEX-S)
blind s.n. (tehn.) –Izolator– „ªi mai trebuia montat un blind [...] adicã
au blindat vana pentru a nu mai ieºi apa.“ R.l. 28 I 85 p. 5 (din blinda “a
închide“)
bliþ s.n. –Sursã de luminã intensã ºi de scurtã duratã, cu care sînt prevãzute aparatele de fotografiat– „[...] festivitãþile de admitere a noi
membri în cluburi unde pocnesc sticle de ºampanie ºi strãfulgerã blitzurile fotografice.“ Sc. 4 XI 79 p. 6 [scris ºi blitz] (din germ.
Blitz[licht]; DEX, DN3)
bloc s.n. 1984 –Ansamblu de elemente care alcãtuiesc o unitate
funcþionalã, grupate într-un spaþiu restrîns– v. materno-infantil (DN,
DEX, DN3 – alte sensuri)
bloc-cãmín s.n. –Bloc special amenajat pentru a servi drept cãmin
(studenþesc, muncitoresc)– „În Bucureºti, a apãrut un adevãrat cartier
al studenþilor. Aici se înºirã unul lîngã altul blocurile-cãmine care
asigurã studenþilor cele mai bune condiþii de viaþã ºi de studiu.“ I.B. 1
XI 61 p. 1. „Este de vizitat un bloc-cãmin pentru 225 de locuri destinat
muncitorilor nefamiliºti. În apropiere se vor ridica alte blocuri-cãmin
în care vor fi cazate circa 3000 de persoane.“ R.l. 13 XI 69 p. 3 (din
bloc + cãmin; Fl. Dimitrescu în LL 10/65 p. 232)
bloc-lámã s.n. –Bloc înalt, paralelipipedic, cu lãþimea foarte micã în
raport cu lungimea sa– „Între pilonii de înaltã tensiune ºi dealurile
vechi ale Clujului, silueta cîtorva din blocurile-lamã ale cartierului
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Grigorescu.“ Sc. 20 III 65 p. 3 (din bloc + lamã; Fl. Dimitrescu în SCL
3/70 p. 326)
bloc-operatór s.n. (med.) –Ansamblul camerelor ºi instalaþiilor
unui centru chirurgical– „[...] aparaturã medicalã fabricatã la «I.O.R.»,
printre care bloc-operator, bloc de sterilizare, instrumente pentru
sãlile de reanimare ºi de urgenþã etc.“ Sc. 15 IV 75 p. 6 (dupã fr.
bloc-opératoire; DM)
bloc-túrn s.n. –Clãdire înaltã în formã de turn– „[Vrei sã fii] ca o
mare poposind în munþi ori ca pe o stradã cu bloc-turn.“ Gaz.lit. 23 II
61 p. 1. „Zgîrie stele. Un grup de arhitecþi americani a elaborat
proiectul unui bloc-turn cu înãlþimea de peste 11500 m.“ Sãpt. 16 II 73
p. 14. „[...] imobilul central al întreprinderii – un bloc-turn cu 31 de
etaje [...]“ Sc. 13 I 77 p. 4; v. ºi 29 III 75 p. 6; v. ºi prefaþa (din bloc +
turn, dupã fr. immeuble-tour; DMN 1965; Fl. Dimitrescu în LR 2/62 p.
133; FC I 44, 48, 55, 58, 237; DEX-S)
bloc-vílã s.n. –Bloc mic, cu aspect de vilã– „În timpul verii [...] s-au
înãlþat mai multe blocuri-vilã [...]“ Sc. 8 XI 74 p. 4 (din bloc + vilã; v.
Coman Lupu în CL 1/83 p. 53)
blond-platinát, -ã adj. –Blond cu reflexe argintii– „Neluînd în
seamã ºi latura educativã în prezentarea ºi þinuta pãpuºilor, I.I.S. «Arãdeanca» îºi prezintã modelele cu o coafurã foarte «modernã» în care
abundã culoarea blond-platinat.“ R.l. 28 IX 66 p. 2 (dupã fr.
blond-platiné)
blue-jeans s.m.pl. (americanism; vestim.) –Pantaloni confecþionaþi
dintr-un material special foarte rezistent, la modã începînd cu anii ‘60,
purtaþi la început mai ales de tineri– „Parcã altfel port «blue-jeans»-ii
cumpãraþi din banii mei, parcã altfel este micro-bicicleta pe care
mi-am cumpãrat-o din munca mea.“ Sc.t. 23 VII 73 p. 6. „Sîntem
intoxicaþi, în schimb, cu o mulþime de contrafaceri, dintre care cele
mai invadatoare par a fi nenumãratele feþe ºi faþete pe care le capãtã
blue-jeans-ii cu prescurtarea francezã «le jean».“ Sãpt. 26 VII 74 p. 8.
„Îmbrãcaþi în blue-jeans, dar fãrã sã ºtie englezeºte, stînd pe la colþuri
de barãci, în grupuri, vorbind în limba lor, par cu toþii dezmoºteniþi ºi
declasaþi.“ R.lit. 19 XII 74 p. 23 [pron. blugíns] (din engl. americ.
blue-jeans 1932; PR 1950, DHLF 1954; D.Am.; Al. Niculescu în LL
4/73 p. 7–8; DEX, DN3 – blugi)
blues s.n. (muz.; americanism) –Formã muzicalã elaboratã de negrii
din Statele Unite, caracterizatã printr-o formulã armonicã constantã ºi
un ritm în patru timpi– „În primul articol din seria Blues, publicat în
numãrul trecut, clasificãrile – aproximative, ca toate clasificãrile
artistice – se refereau la blues-ul originar – cel negru. De fapt, din
«new-generation blues», de care aminteam în final, fac parte ºi
interpreþii albi.“ Sãpt. 19 IV 74 p. 8. „Noi vã aducem exuberanþa
jazzului, extazul cîntecelor sale spirituale ºi vraja întunecatã a
bluesului. Ca în aceastã «Suitã de bluesuri», bucatã coregraficã atît de
coloratã ºi de expresivã.“ Sc. 6 VII 74 p. 4; v. ºi D. 40/93 p. 16; v. ºi
beat, bluesman, gospel, psihedelic [pron. bluz] (din engl. americ., fr.
blues; DHLF 1917, DMN 1964; D.Am., DJ; DEX, DN3)
bluesman s.m. (muz.) „Blues-ul nu poate fi comparat cu o poveste
înfloritã, complicatã «literarã». Nu. El povesteºte o «story» (zice B.B.
King). Nu o story fabricatã, ci realã; fapte, evenimente. De fapt,
bluesmanul îºi povesteºte viaþa; fãrã amor propriu, fãrã milã de sine,
fãrã sentimente false.“ Sãpt. 19 IV 74 p. 8; v. ºi 25 X 74 p. 7 [pron.
bluzmén] (din fr. bluesman; DHLF 1961; fals anglicism)
boábã s.f. ¨ 1. (arg. stud.) –Examen la care un student a cãzut sau pe
care l-a amînat– „Are douã boabe pentru la toamnã“. ¨ 2. (arg. sportiv)
–Gol, punct înscris– „Le-a dat douã boabe în deplasare.“ (v. C. Lupu în
LL 3/72 p. 350)
bobér s.m. (sport) –Persoanã care practicã sportul numit bob– „Cea
mai interesantã evoluþie în strãinãtate a schiorilor ºi a boberilor români
este, fãrã îndoialã, aceea de la Innsbruck.“ Sc. 10 I 64 p. 3. „Sãniorii ºi
boberii au plecat deja la Sarajevo, astã searã urmînd sã plece
patinatorii ºi biatloniºtii [...]“ I.B. 2 II 84 p. 7. „Acelaºi bobeur a suferit
un accident asemãnãtor în urmã cu o lunã, în Italia.“ R.l. 7 II 84 p. 5
[scris ºi bobeur] (din engl. bobber; DEX, DN3)
body-guárd s.m.f. ¨ 1. –Gardã de corp– „Doi body-guards proptesc
intrarea [...] Triazã oamenii.“ Curierul rom. 2 II 93 p. 7. „C.V.T. i-a
asmuþit pe cei 3 bodyguards, strigîndu-le: «Puneþi mîna pe ãsta ºi
bateþi-l».“ R.l. 29 V 93 p. 3; v. ºi 13 IV 93 p. 7; v. ºi economie de piaþã.
¨ 2. (impropriu) –Paznic– „V.C, bodyguard la hora din satul [...]“
Ev.z. 260/93 p. 10 [scris ºi bodi-guard] (din engl. bodyguard; R. Zafiu
în Luc. 20/1993)
body-guardá vb. I –A pãzi în calitate de bodyguard– „Ar fi de
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neconceput [...] ca celebra SPP-istã Aida, femeia care-l
body-guard-eazã pe dl. Nãstase ºi-i duce poºeta diplomat, sã se
despartã de el. ªi viceversa.“ R.l. internaþ. 23 III 95 (din body-guard)
bodyguardísm s.m. –Ocupaþia de bodyguard– „Zdrahonþii cu
grade [sînt] convertiþi la bodyguardism.“ R.lit. 16/94 p. 2 (din
bodyguard + -ism)
bogzián, -ã adj. –Ca al lui Geo Bogza– „Va mai putea literatura sã
joace pe viitor rolul din viaþa noastrã pe care l-a jucat în vremuri
bogziene?“ „22“ 37/93 p. 14 (din n.pr. Bogza + -ian)
bolnáv-robót s.m. „Un profesor de la Facultatea de medicinã din
Tokio a pus la punct un bolnav-robot, capabil sã simuleze simptomele
cîtorva zeci de maladii.“ Sc. 24 II 83 p. 5 //din bolnav + robot//
bombasticísm s.n. –Exagerare– „Singura anomalie e absurditatea
titulaturii cu bombasticismele despre imortalitate ºi mobilitate.“ Sc. 27
VI 72 p. 6. „I.M. realizeazã un tip de eseu lucid fãrã teribilisme sau
bombasticisme.“ Cont. 19 I 73 p. 3 (din bombastic + -ism)
bomboneríe s.f. 1972 –Ramurã a industriei alimentare care se
ocupã cu fabricarea bomboanelor– v. bar-cafenea (cuvînt mai vechi în
limba românã, consemnat în dicþionarele curente doar cu sensul de
“local unde se vînd bomboane“)
bonitáte s.f. –Solvabilitate– „Persoanele fizice sau juridice
interesate în asigurarea unor servicii de calitate privind bonitatea ºi
seriozitatea partenerilor de afaceri români ºi strãini [...] sînt rugate sã
ne contacteze [...]“ R.l. 21 II 92 p. 5 (din germ. Bonität; DN – alt sens,
DEX, DN3)
bonsái s.n. (cuv. jap.) –„Cei mai ieftini bonsai (copaci pitici, care pot
atinge vîrste seculare într-o glastrã, prin tãierea repetatã a rãdãcinilor ºi
ramurilor, cu migala unor iubitori adevãraþi de plante) din lume, se
gãsesc în România [...]“ Expr. Mag. 16/95 p. 7 (din fr. bonsaï; DHLF
1975)
bónus s.n. –Gratificaþie; tantiemã– „La 22 de ani, tînãrul angajat al
companiei Hitachi, absolvent de facultate, primea circa 30000 dolari
pe an. În acest salariu era inclus ºi bonus-ul – dat de douã ori pe an, o
datã în iunie ºi o datã în decembrie ºi reprezentînd ca sumã totalã circa
7 salarii lunare.“ „22“ 3–9 XII 92 p. 16. „Cînd împlineºte 60 de ani [în
Japonia] angajatul respectiv este sãrbãtorit ºi la despãrþirea de
instituþie i se înmîneazã un bonus special (echivalentul a 3–4 salarii
anuale).“ „22“ 10–16 XII 92 p. 16; v. ºi renegocia (din engl. bonus)
boom s.n. (ec.; americanism) ¨ 1. –Prosperitate rapidã, de obicei de
scurtã duratã– „În schimb se poate vorbi de un «boom» al studiourilor
de imprimare, exagerat de numeroase actualmente, dar utilizate la
nivelul tehnicii mondiale (24 de piste)“ Sc. 28 VI 74 p. 8; v. ºi 20 X 77
p. 6. ¨ 2. –Avînt– „În Franþa, þarã în care arta coregraficã se aflã la
mare preþ ºi într-un extraordinar boom, au loc anual numeroase
concursuri naþionale ºi internaþionale de balet.“ Cotid. 7 VI 93 p. 2; v.
ºi heliotehnicã. ¨ 3. –Eveniment excepþional– „Considerat un
veritabil «boom» al anului, filmul [...] a fost prezentat [...] la Cannes.“
R.l. 27 IX 93 p. 1. ¨ 4. –Revenire– „Este o falsã impresie cã astãzi ar
exista un «boom» al pieselor mele. De fapt, în ultimii 25 de ani,
numãrul montãrilor a rãmas constant.“ R.lit. 13 XII 84 p. 22. „Toate
filmele sale au avut un boom, dupã mulþi ani de la premierã.“ R.l. 11 IX
93 p. 7 [pron. bum] (din engl. americ., cf. fr. boum; DMC, DMN 1968;
D.Am., DP; DEX, DN3 – alte sensuri)
borgáta s.f. –„La Roma, în perioada postbelicã, au apãrut o sutã de
borgate (locuinþe grupate în mici aºezãri, ridicate fãrã permis de
construcþie, în zonele agricole de la periferia oraºelor).“ Cont. 31 VIII
79 p. 12 (din it. borgata)
borgatár s.m. 1977 –Locuitor al unui cartier mãrginaº (borgata)– v.
bidonvil (din it. borgataro)
borselínã s.f. 1984 –Genþicã bãrbãteascã– v. scippo (din it.
borsellino)
borsétã s.f. –Genþicã bãrbãteascã– „Pierdut borsetã albastrã.“ Sc. 11
VI 80 p. 2 (din. it. borsetta; VLI; Th. Hristea în R.lit. 25 X 79 p. 8;
DEX-S)
bos(s) s.m. (americanism) –Patron; cãpetenie, iniþial în America–
„[...] lînga frontiera cu Franþa s-au depistat cîteva reþele cu largi
ramificaþii la New York ºi Marsilia, au fost închiºi cîþiva renumiþi
«boss» ca G.B., G.A. sau L.L.“ I.B. 6 IV 74 p. 6. „Dupã moartea lui
G.G., «capo di tutti capi» (bosul boºilor) îºi disputã postul doi
candidaþi: C.G. ºi A.D.“ Sc. 20 V 77 p. 5. „Boºii vechi au dat mîna cu
boºii noi.“ R.l. 20/21 II 93 p. 8; v. ºi I.B. 28 XII 74 p. 4, „22“ 25 X–1
XI/91 p. 6; v. ºi gheretist, interpol (din engl. americ., fr. boss; D.Am.,
DP; DEX, DN3)
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boschetár s.m. (peior.) „[...] oameni fãrã familie, fãrã casã ºi masã,
care au dormit pe unde au apucat (guri de canal, pivniþe, pe sub poduri,
prin parcuri). Fac parte din tagma tot mai numeroasã a aºa numiþilor
boschetari care trãiesc în mizerie, de azi pe mîine.“ R.l. 13 III 93 p. 5.
„Vrea el sã moarã pe cartoane, ca boschetarii?“ R.l. 16 X 95 p. 1; v. ºi
D. 111/95 p. 9 (din boschet + -ar)
botulísm s.n. (med.) –Intoxicaþie alimentarã gravã produsã de un
bacil– „Ultimul caz de botulism la Suceava. Eleva G.M. din Fãlticeni a
fost internatã recent la Clinica de boli infecþioase de pe lângã Spitalul
judeþean Suceava, fiind suspectã de botulism.“ R.l. 19 XI 93 p. 16;
[mîncare] contaminatã de botulism – v. Ev.z. 29 XI 96 p. 7; v. ºi R.M.
26 XI 93 p. 3, Ev.z. 12 IX 96 p. 5; v. ºi mascarpone (din fr. botulisme;
DEX, DN3)
bowling s.n. (sport; americanism) –Joc de popice automatizat– „28
aprilie–2 mai, minivacanþã la mare. În aceste zile vã stau la dispoziþie
piscine acoperite cu apã de mare încãlzitã, luna-parkuri, bowling,
plimbãri cu vaporaºul pe lacul Siutghiol.“ R.l. 24 IV 74 p. 4. „Aici va fi
plantatã o adevãratã pãdure de arbori ºi vor funcþiona terenuri de sport,
pistã de carting, bowling.“ I.B. 28 V 74 p. 1. „La «Popicãrie» nu m-ai fi
lãsat [...] Dar fiindcã-i zice «Bowling» vrei sã mergi ºi tu [...]“ R.l. 18
VII 81 p. 2; v. ºi 3 VIII 80 p. 5; v. ºi minigolf (1973) [pron. báuling] (din
engl., fr. bowling; DHLF 1945, PR 1950, DMC 1960; Th. Hristea în
R.lit. 4 V 78 p. 19; DN3)
box s.n. (anglicism) –Cutie (de þigãri)– „[...] era vorba despre amenzi
aplicate în dolari unor nave strãine (pe lîngã prea obiºnuitele
peºcheºuri în naturã: box-uri de «Kent», whisky etc.), sume din care
doar o pãrticicã intra în vistieria þãrii [...]“ R.l. 10 X 91 p. 5 (din engl.
box; DEX, DN3 – alte sensuri)
box-office s.n. (anglicism) ¨ 1. –Totalitatea încasãrilor pentru o
carte, un film etc.– „Domnia sa [Dürrenmatt] nu fuge cu tot dinadinsul
de avantajele unui bun box-office în lumea librãriilor.“ Sãpt. 22 III 74
p. 6. „G.G. a ieºit din spaghetti-western ºi acum pozeazã în actor
serios, frumos ºi cu box-office.“ Sãpt. 4 II 78 p. 4. „Trei ani mai tîrziu
[în cinematografia americanã] peisajul e neschimbat: box-office-uri pe
de-o parte, bombãneli de cealaltã.“ R.lit. 38/95 p. 8. ¨ 2. „În box-office
(clasificare în funcþie de numãrul de spectatori) [Elise] s-a plasat încã
de la început pe primele locuri.“ Cotid. 2 X 95 p. 1; v. ºi Cont. 1 XII 78
p. 10, R.l. 31 V 79 p. 2 [pron. boxófis] (din engl., fr. box-office; DHLF
1952, DMC 1973; DN3)
box-palét s.n., s.m. – pl. box-palete sau box-paleþi (anglicism; com.)
–Ansamblu format dintr-o paletã (suport) ºi ambalajul propriu-zis
folosit pentru depozitarea ºi manipularea mãrfurilor– „[...] lobdele ar
urma sã fie tãiate mecanizat la centrele de preindustrializare a
lemnului, iar chitucii de 20–30 cm încãrcaþi în boxpalete cîntãrite,
sigilate ºi expediate cu vagoanele [...]“ R.l. 4 XII 84 p. 5. „Box-paleþii
sînt ºi ei de cinci tipuri.“ Fl. 10 V 85 p. 25 //din box “cutie“ + palet//
bóxã s.f. 1977 –Incintã acusticã– v. autostop, casetofon (din engl.
box; DEX-S)
boy s.m. (anglicism) –Liftier; bãiat de serviciu într-un hotel– „[...]
mi-e fricã sã urc în lift [...] cu boy-ul; mi-e fricã nu sã deschid, dar chiar
sã ating mini-barul din camerã [...]“ R.lit. 9 VI 83 p. 2. „Personal
uman? Peste 300 de servitori de gradul I, 100 de boy (bãieþi de
serviciu)“ G. 79–80/96 p. 30; v. ºi supercivilizaþie (1979) (din engl.
boy; DN3)
bozón s.m. 1979 (fiz.) –Particulã nuclearã elementarã al cãrei spin se
mãsoarã cu numere întregi– v. spin, superparticulã (din fr. boson; PR
1950; DT, DF)
bracá vb. I –A întoarce– „Dar nu-i nici o problemã. Dupã 500 de
metri bracaþi la dreapta ºi exact între snack-bar ºi rotiserie încep
bungalow-urile de la motel!“ R.l. 6 V 81 p. 2 (din fr. braquer; DN3)
braillogramã s.f. –Comunicare transmisã pentru nevãzãtori utilizînd sistemul Braille– „J.W., orb din Washington, a primit la sfîrºitul
sãptãmînii trecute prima «braillogramã» din istoria telecomunicaþiilor, ca urmare a iniþiativei companiei «Western Union».
Aceste «braillograme» vor putea fi, în curînd, difuzate pe întreg
teritoriul S.U.A.“ R.l. 27 VIII 75 p. 6 [pron. braiográmã] //din Braille
+ -gramã//
brain-drain loc. s. (americanism) –Export de inteligenþã– „Þãrile în
curs de dezvoltare sînt pe cale de a lua mãsuri serioase, în propriile þãri,
pentru reglementarea problemelor care apar drept cauzã a
fenomenului de brain-drain.“ Sc. 6 VII 77 p. 5. „Brain-drain-ul
constituie, fãrã îndoialã, unul din factorii care alimenteazã dezvoltarea
inegalã a economiei mondiale.“ Sc. 17 II 79 p. 6. „În ultimul sfert de
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veac nu mai puþin de un milion de cadre calificate au fost racolate din
«lumea a treia» de cãtre þãrile occidentale industrializate [...] La
acelaºi fenomen, cunoscut sub numele de brain-drain, se referã ºi un
studiu al UNCTAD [...]“ R.l. 6 V 89 p. 6; v. ºi Sc. 16 XII 77 p. 5 [pron.
brein-dréin] (din engl. americ., fr. brain-drain; DMN, DMC 1966, BD
1968; DN3)
brainstorming s.n. (anglicism) –Reuniune în cadrul cãreia fiecare
participant propune soluþii pentru rezolvarea unei probleme–
„Computerul-translator, controlînd un fiºier bilingv (franco-englez), a
rãspuns imediat la întrebarea ce este cuvîntul «brainstorming»,
indicînd conþinutul a nouã fiºe pe care le are în memorie.“ R.l. 16 IX 75
p. 6 [pron. breinstórming] (din engl., fr. brainstorming; PR 1950; Th.
Hristea în R.lit. 15 V 80 p. 9; DN3)
bradisísm s.n. (geol.) „Palatul Justinian din Veneþia va fi salvat.
Noul palat din zona lagunei Veneþia va fi ridicat pentru a se preveni
scufundarea lui definitivã din cauza terenului, fenomen cunoscut sub
numele de bradisism.“ Sc. 18 IX 74 p. 6; v. ºi I.B. 17 IX 74 p. 4 (din it.
bradissismo; C. Lupu în SCL 6/82 p. 504; VLI)
brandt s. 1992 –Pastã de carne– v. cuter
braseríe-terásã s.f. –Braserie amplasatã pe terasã– „La Piatra
Craiului se construieºte o braserie-terasã, iar la Izvorul Criºului, un
bufet-terasã.“ Sc. 13 XI 63 p. 1 (din braserie + terasã)
brasíst s.m. –Înotãtor specializat în stilul bras– „Un brasist al þãrii se
pregãteºte [...] sã devinã antrenor de mîna întîi.“ Sc. 6 XI 60 p. 5 (din
bras + -ist; Fl. Dimitrescu în LR 2/62 p. 133; DEX, DN3)
brazdométru s.m. 1960 (formaþie glumeaþã) –Stinghie de lemn
gradatã cu care se mãsoarã adîncimea arãturii– v. ochiometru (din
brazdã + metru)
break adj.inv., s.n. 1978 (cuv. engl.) –Tip de automobil cu un
compartiment de bagaje integrat în habitaclu la care se ajunge pe o uºã
situatã la spate– v. TIBCO [pron. brec] (DN3 – brec)
breakfast s.n. (anglicism) –Micul dejun– „Existenþa celebrului
«breakfast» este ameninþatã serios [...] O anchetã întreprinsã [...]
dovedeºte cu prisosinþã cã obiceiurile alimentare sînt pe cale de a se
schimba. Porridge-ul înlocuieºte din ce în ce mai mult ouãle cu ºuncã,
cîrnãciorii conservaþi ºi carnea proaspãtã.“ R.l. 13 VIII 75 p. 6.
„Ironiile la adresa propriilor dimensiuni «supraponderale» [...] nesfîrºita inventariere a dejunurilor, breakfasturilor, cinele ingurgitate [...]“
R.lit. 29 X 76 p. 10. „Luni dimineaþã [...] a fost poftitã la breakfast [...]“
Sãpt. 18 V 84 p. 7; v. ºi Sc. 22 V 77 p. 6 [pron. brécfãst] (din engl.
breakfast; DEX, DN3)
brebanián, -ã adj. –Propriu scriitorului N. Breban– „[...] proza lui
Nicolae Breban a exercitat ºi exercitã o puternicã atracþie asupra
criticii [...] invitînd [...] la comentarii în contradictoriu ºi, mai nou,
chiar, în stil... brebanian [...]“ R.lit. 2 II 84 p. 5. „Despre «imensa orgã
brebanianã» scrie, mai recent, P.D.“ Sãpt. 21 IX 84 p. 2 (din n.pr.
Breban + -ian)
bref (franþuzism) ¨ 1. adv. –Pe scurt– „Bref, mi s-a spus mai tîrziu cã
s-a împotrivit un ºef de la etajul II.“ D. 169/96 p. 2. ¨ 2. s.n.
–Comentariu de mici dimensiuni– „Tia ªerbãnescu l-a înþepat pe Ion
Cristoiu cu floreta brefurilor.“ R.lit. 6/96 p. 16 (din fr. bref)
bretélã s.f. (circ.) ¨ 1. „Concomitent cu dezvoltarea
economico-socialã ºi urbanisticã sporeºte ºi numãrul oraºelor care
dispun de ºosele ocolitoare (numite ºi centuri sau bretele). Utilizarea
acestor artere permite evitarea tranzitãrii perimetrelor centrale ale
oraºelor, cu tot cortegiul lor de intersecþii, semafoare, treceri de
pietoni, oferind condiþii pentru realizarea unei circulaþii mai rapide ºi
mai cursive.“ (f.d.). ¨ 2. –Cale de acces spre un pod, o autostradã etc.–
„Cele 6 «bretele» de acces, denivelate [...] sînt aproape echivalente cu
marele pod [Grant] fiind, practic, încã 6 poduri, cu 4 fire de circulaþie
fiecare.“ R.l. 24 III 82 p. 1. „Noi zone cu staþionare limitatã – timp de
douã ore în cursul zilei – au fost fixate pe «bretelele» din faþa
magazinelor «Unic», «Polar», «Eva» etc.“ I.B. 11 I 74 p. 3; v. ºi I.B. 31
X 79 p. 2, 17 VII 80 p. 5 [ºi bretea] (din fr. bretelle; DMN 1964; DEX,
DN3 – alt sens)
brevetotécã s.f. „În cadrul bibliotecii centrale a Institutului
Politehnic din Cluj-Napoca s-a organizat o brevetotecã, reunind un
fond de peste 42.000 titluri ºi descrieri de invenþii publicate de
O.S.I.M. între anii 1957–1983 [...]“ R.l. 12 VII 83 p. 2; v. ºi emisiune
radio 12 X 82 (din brevet + -tecã)
briánt, -ã adj. (franþuzism) –Strãlucit(or)– „Îl secondeazã, mai puþin
briant ºi spectaculos histrionic, dar cu o mai finã adecvare la rol,
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M.H.“ Sc. 30 IX 79 p. 4; v. ºi ºtiinþã-ficþiune (1969) (din fr. brillant;
DEX, DN3)
briánþã s.f. (franþuzism; livr.) –Strãlucire– „A.B. [este] inteligent cu
mãsurã (iatã o supremã probã de electrificare interioarã: sã înþelegi ºi
cã uneori prea multã brianþã stricã).“ Cont. 3 XI 78 p. 8. „[...] aparatul
lui I.M. îºi dã drumul cu brianþã, pluteºte peste livezi, peste cîmpuri,
parcã peste însuºi spaþiul mioritic [...]“ R.l. 17 IV 80 p. 2 (din fr.
brillance; DMC 1970; DEX-S)
bric-à-brac s.n. (franþuzism) –Adunãturã de lucruri vechi, puse
alandala– „Acþiunea a fost plasatã într-o singurã odaie (atelierul
pictoriþei? budoarul ei?), halã domesticã într-un fad bric-à-brac, cu o
singurã uºã, monotonizînd, exasperant, intrarea ºi ieºirea
personajelor.“ R.lit. 17 IV 80 p. 17 (din fr. bric-à-brac; DEX, DN3)
brichétã s.f. –Produs sub formã paralelipipedicã din peºte îngheþat–
„La magazinul «Delta Dunãrii» [...] se gãsesc, pe lîngã clasicele
conserve de peºte ºi brichetele de peºte oceanic congelat [...]“ R.l. 1 VI
93 p. 2 (din fr. briquette; DN – alt sens, DN3)
bricolá vb. I ¨1. –A face treburi cu caracter meºteºugãresc în propria
locuinþã– „N. stã cîteva zile la cabana sa de lîngã Cîmpina unde va cosi
ºi va bricola cum a fãcut ºi vara trecutã.“ ¨2. (fig.) –A pune cap la cap–
„Bricolînd locuri comune despre poeþii în discuþie, C.T. adaugã de
obicei numai poleiala. Frazele lui acoperã cu staniol lucitor
improprietatea cea mai evidentã [...]“ R.lit. 4 VIII 83 p. 9. ¨3. –A
aranja, a modela în scop de înºelãciune– „[Ceauºescu] îºi bricola
imaginea unui domnitor pãmîntean, patriot ºi naþionalist.“ R.lit. 42/93
p. 2. „Instalarea lui Everac în fruntea Televiziunii echivaleazã [...] cu
întoarcerea la perioada de dinainte de ‘65, la cel mai curat dejism cu
putinþã. Nu e nimic de mirare în asta, cîtã vreme ideologia fedesenistã
a fost bricolatã în minþile sprintene ale lui Bârlãdeanu ºi Brucan,
oamenii de casã ai lui Ghiþã Dej.“ Curierul rom. III 93 p. 4, în
Romanian Digest; v. ºi R.l. internaþ. 4 VIII 94 (din fr. bricoler; DN3)
bridgeist, -ã s.m.f. –Jucãtor de bridge– „Recent A.C.R. a organizat
un reuºit weekend-bridge-istic la Mamaia, turneul fiind cîºtigat de
P.M.-M.C. Pãcat cã data aleasã nu a coincis cu ancorarea în portul
Constanþa a pachebotului «Regina Prima» care efectueazã o croazierã
avînd la bord un mare numãr de bridgeiºti care ar fi putut lua parte la
turneu.“ Sãpt. 5 VII 74 p. 7. „[...] bridgiºtii deveniserã un fel de [...]
transcendentali, în sensul cã erau priviþi ca o categorie de dãunãtori
sociali.“ Gaz.sp. 23 II 90 p. 4 [pron. ºi scris ºi bridgist] (din bridge +
-ist; DN3, DEX-S)
bridgeistic, -ã adj. –Care se referã la bridge– „Luaþi cunoºtinþã ºi
de cum trebuie sã vã drãmuiþi timpul liber, la anul, pentru a putea
participa la cît mai multe manifestãri bridgeistice.“ Sãpt. 26 XII 75 p.
7; v. ºi bridgeist (1974) [pron. brigístic] (din bridge + -istic)
briefing s.n. (anglicism) –Reuniune de informare ºi de lucru într-un
minister, o întreprindere etc.– „[Primul ministru] a decis ca purtãtorul
sãu de cuvînt sã organizeze zilnic cîte un briefing [cu presa].“ R.l. 29 X
91 p. 2. „Domnul profesor conduce [...] un briefing cu ºefii de catedrã.“
Calende 6 VI 93 p. 14. „Obiºnuitul briefing de presã din fiecare vineri
de la Palatul Victoria [...]“ R.l. 14 V 94 p. 7 [pron. brífing] (din engl.
americ. briefing; PR 1945, DMN 1957, DMC 1969; T. Slama-Cazacu
în R.lit. 16-22 XII 93 p. 12)
brífcor s.n. 1991 –Bãuturã rãcoritoare cu gust de citrice– v. dughenar
brise-glace (franþuzism) –Cuþit de spart cuburile de gheaþã– „Arma
nu mai e însã un brise-glace, ci un coupe-papier.“ R.lit. 15–21 IV 93 p.
7 [pron. brizglás] (din fr. brise-glace)
brizúrã s.f. (alim.) –Sfãrîmãturã (alimentarã)– „La Brãila a fost
realizat un nou sortiment de pîine cu amestec din fãinã de orez. Este
înlocuitã, astfel, fãina de cartofi cu cea de orez, obþinutã prin
mãcinarea brizurii rezultatã de la prelucrarea orezului (cum se ºtie, la
Brãila funcþioneazã cea mai mare secþie de decorticat din þarã).“ R.l.
16 IV 77 p. 2 (din fr. brisure; DT, DTP; DN3)
broccóli s.m. (italienism; bot.) –Tip de legumã verde cu gust ºi
aspect de conopidã– „Tãiaþi felii urmãtoarele legume crude: Brocoli
(sic!) (seamãnã cu conopida, însã este verde), morcovi, ardei, þelinã
[...]“ As 74/VI 93 p. 6. ² (adjectivat) „Conopida broccoli este cea
verde albãstruie care se gãseºte în Piaþa Amzei.“ Expres 3/95 p. 14 (din
pl. (sg. broccolo) it. broccoli)
bróker s.m. (anglicism) „Profitînd de criza de carburanþi, toate aceste
pretinse persoane onorabile sînt de fapt niºte infractori care au format
peste noapte categoria clandestinã a brokerilor (intermediarilor) de
petrol.“ Sc. 9 III 74 p. 6. „Afirmaþia îi aparþine unui broker (agent de
bursã) care a lucrat la importanta firmã americanã de brokeri Drexel
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Burnham Lambert Inc.“ R.l. 20 V 86 p. 6. „Dacã la bursele occidentale
meseria de broker se sfîrºeºte la 35 de ani, brokerii români au toate
ºansele [...] sã iasã la pensie [...] chiar ºi la vîrsta de 70 de ani.“
Cuvîntul 33/93 p. 5. „De ce tocmai societãþile de valori mobiliare (de
brokeri) au fost excluse de la intermedierea schimbului cupoanelor pe
acþiuni?“ D. 143/95 p. 24; v. ºi Timiºoara Internaþ. 50/95 p. 9; Curierul
rom. 5/96 p. 10; v. ºi dealer (din engl. broker)
brokeráj s.n. –Intermedierea de valori mobiliare– „FPP-urile au
convenit sã organizeze la nivelul fiecãreia, contra unui comision,
activitãþi de brokeraj – schimb de certificate“ R.l. 16 X 95 p. 21 (din
broker + -aj; cf. engl. brokerage)
brokeráre s.f. –Acþiunea brokerilor– „Prin intermediul lui I.S. S.C.
Comat Timiº a plãtit 3500000 lei pentru brokerarea a 11827
certificate.“ R.l. 16 X 95 p. 21 (din broker + -are)
bronhologíe s.f. 1981 (med.) –Ramurã a medicinei care studiazã
bronhiile– v. autocurãþa (din bronho- + -logie)
bronhoscóp s.n. 1964 (med.) –Aparat medical cu ajutorul cãruia se
vãd ºi se cerceteazã bronhiile– v. esofagoscop (din fr. bronchoscope;
Fl. Dimitrescu în RRL 1/69 p. 5; Th. Hristea ne înºtiinþeazã cã îl
cunoaºte din 1948; DT; DEX, DN3)
bronzáj s.n. –Bronzare– „Razele ultraviolete vã asigurã bronzajul în
toate sezoanele în salonul de cosmeticã Venus.“ R.l. 30 XI 74 p. 6 (din
fr. bronzage; PR 1930, DMC 1971; DN3, DEX-S)
broºúrã-ghíd s.f. –Ghid redus, în formã de broºurã–
„Popularizarea sa vine de la centru, prin broºurile-ghid.“ Sc. 25 I 65 p.
3 (din broºurã + ghid)
brunch s.n. (anglicism) „A fost invitat la un brunch (ceva între mic
dejun ºi prînz) cu ºi la Andrei Codrescu“ R.lit. 15–21 IV 93 p. 12 [pron.
bránci] (din engl. brunch (1970), abreviere din br[eakfast + l]unch;
PN 1987)
brun-roºiétic, -ã adj. –Nuanþã de maron– „Începînd cu 1969, anul
cînd au apãrut primele simptome ale catastrofalei secete din Africa, în
America Centralã ºi de Nord au fost înregistrate particule de praf
brun-roºietic de provenienþã saharianã – fenomen pus în legãturã de
cãtre specialiºti cu serioase perturbãri climatice.“ Sc. 29 XII 74 p. 5
(din brun + roºietic)
BTT s. 1975 –Oficiu care se ocupã cu excursiile tineretului– v.
navã-dormitor [pron beteté] (abreviere din B[iroul de] T[urism
pentru] T[ineret])
bucãtãríe-típ s.f. –Mobilã de bucãtãrie, care poate servi drept
etalon– „Dotarea unei bucãtãrii-tip necesitã un element masã-dulap ºi
douã elemente suspendate.“ Sc. 16 XII 62 p. 2 (din bucãtãrie + tip)
bucláj s.n. 1976 (text.) –(Despre lînã, stofe) Faptul de a fi buclat– v.
voluminozitate (din fr. bouclage; DEX – alt sens, DN3)
buclé ¨1. adj.inv. –(Despre lînã) Care are mici excrescenþe– „Ca
urmare s-a contractat un numãr de 800 mii bucãþi de tricotaje fabricate
din fir buclé, foarte mult cerute de cumpãrãtori pentru sezonul cald.“
Sc. 12 I 78 p. 5. ¨2. s.n. „Noile modele de îmbrãcãminte tricotatã sînt
realizate din fibre naturale în amestec cu fibre chimice, din fire cu
efecte speciale (bucleuri, nopeuri, flameuri etc.), precum ºi din alte
tipuri de fire.“ R.l. 30 VII 80 p. 2 (din fr. bouclé)
bucureºteánã s.f. (sport) –Echipã sportivã cu sediul în Bucureºti–
„Deci victorii «la indigo» ale bucureºtenelor care au jucat în
Capitalã.“ I.B. 28 III 83 p. 7 (din Bucureºti + -ean + -ã)
bucureºtenísm s.n. –Calitatea de a fi bucureºtean– „Las’ cã acest
atribut de «bucureºtean» mã iritã teribil [...] pentru cã «bucureºtenismul» e o atitudine provincialistã [...]“ R.l. 2–8 XII 92 p. 13 (din
bucureºtean + -ism)
bufét-bar s.n. –Bufet la care se servesc bãuturi– „O altã noutate:
bufetul-bar modern amenajat pe un vagon întreg (autorapidul
«Sãgeata» de pe linia Bucureºti-Eforie Sud) ºi bufetul-bar instalat pe o
jumãtate de vagon (la acceleratul Bucureºti-Timiºoara)“ R.l. 8 IX 67 p.
1. „Clãdirea autogãrii «Griviþa» cuprinde ºi un bufet-bar pentru
rãcoritoare ºi gustãri.“ R.l. 17 XI 75 p. 3; v. ºi Sc. 14 I 71 p. 5 (din bufet
+ bar; Fl. Dimitrescu în SCL 3/70 p. 326)
bufét-braseríe s.n. 1967 –Bufet cu specific de braserie– v. café-bar
(din bufet + braserie)
bufét-cabánã s.n. –Bufet amenajat într-o cabanã– „Vã indicãm
urmãtoarele unitãþi: Stîna ºi bufetul Iliºeºti, bufetul-cabanã Rãdãºeni,
restaurantul Vatra Moldoviþei.“ Sc. 11 XII 67 p. 2 (din bufet + cabanã)
bufét-clásã s.n. –Bufet amenajat în interiorul unui vagon clasã–
„De asemenea, s-a luat mãsura amenajãrii de bufete la vagoane clasã,
în spaþiul a douã compartimente: astfel de bufete-clasã funcþioneazã în
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rapidul «Traian» de pe linia Bucureºti-Timiºoara.“ R.l. 8 IX 67 p. 1
(din bufet + clasã)
bufét-terásã s.n. 1963 –Bufet amplasat pe o terasã– v.
braserie-terasã (din bufet + terasã)
building s.n. (constr.; anglicism) –Zgîrie-nori, clãdire foarte înaltã–
„Cu toate acestea, americanizarea oraºului Quebec este vãditã în
cartierele lui noi, cu buildinguri impozante.“ R.lit. 23 X 75 p. 24.
„Acumularea ororilor: buildings incendiate, ferestre sparte deschise
spre vid, rînduri întregi de case abandonate distrugerii, magazine
goale, arse.“ Cont. 30 III 79 p. 6 [pron. bílding] (din engl. building; cf.
fr. building; D.Am; DN3)
buldozeríst s.m. –Persoanã care lucreazã pe un buldozer–
„Buldozeristul D.L. din Ciukotka a gãsit un bulgãre de aur nativ [...] a
cãrui formã seamãnã cu o labã de urs.“ Sc. 11 VI 81 p. 5 (din buldozer
+ -ist)
buletín-anchétã s.n. –Buletin prin care se efectueazã o anchetã–
„În numãrul de mîine al ziarului nostru va apãrea un buletin-anchetã,
la care sînt invitaþi sã rãspundã spectatorii cuplajului interbucureºtean
de miercuri.“ I.B. 13 III 67 p. 4 (din buletin + anchetã)
bulgarizáre s.f. (pol.) –Aducerea unei þãri cãtre distrugerea totalã,
precum, în 1996–97, Bulgaria– „Bulgarizarea spre care ne îndreptãm
în galop îºi are originile, ºi la noi ºi în sudul Dunãrii, în indecizia
guvernanþilor de a tãia în carne vie.“ R.lit. 7/97 p. 2 (din Bulgaria +
-izare)
bun, -ã adj. în expresia pe bune (arg.) –Adevãrat, serios– „Dacã
recitim ultimele programe sãptãmînale apare o întrebare fireascã: de
ce din trei filme, nici unul, dar nici unul nu a fost o comedie [...] «pe
bune» cum se zice?“ Sãpt. 29 IV 77 p. 6. „Basmul, pe bune, se
intituleazã «O albã ca zãpada ºi cei ºapte pitici negri ca noroiul»“ R.lit.
38/93 p. 5. „Kelly e mãritatã «pe bune» de 4 ani.“ As 146 p. 16 ² a fi pe
bune (cu cineva), a se înþelege bine (cu cineva): „Adrian este pe bune
cu Dragoº ºi cu Nicolae.“ (C. Lupu în LL 3/77 p. 350)
bungalóu s.n. 1981 –Casã (de vacanþã) cu un singur nivel ºi cu verande– v. braca (din engl. bungalow; cf. fr. bungalow; DEX, DN3)
bunráku s. (cuv. jap) –Teatru tradiþional japonez de marionete–
„Programul [...] include spectacole de teatru clasic japonez de tip
«kabuki», «nô» ºi «bunraku», precum ºi spectacole ºi concerte [...]“
R.lit. 9 IV 81 p. 22; v. ºi shamisen (1974) ( cf. engl. bunraku; BD 1968)
bursiér, -ã (adj.) –Referitor la bursã– „Se pare cã la originea acestor
dificultãþi bursiere, cum le numeºte «Neue Zuricher Zeitung» ar sta o
ºtire din San José, capitala Republicii Costa Rica, potrivit cãreia
compania «Standard Fruit» îºi va înceta, în curînd, activitatea în
aceastã þarã.“ I.B. 18 VI 74 p. 4. „Directorul BRM ne spune cã,
încadrîndu-se în normele legale, agenþii bursieri pot vinde chiar ºi
vapoare transoceanice.“ Ev.z. 8 VI 93 p. 4 (din fr. boursier; DEX,
DN3)
búrtã s.f. (lb. vorbitã) –Excrescenþã, lungime (nedoritã)– „«Scrisori
de vacanþã» (roman epistolar, apãrut în Editura Cartea Româneascã)
de T.C. conþinînd nu puþine pagini de epicã izbutitã, dar ºi unele
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«burþi» ale textului.“ Sãpt. 6 V 77 p. 8. „[...] ceea ce nu înseamnã cã
filmul nu are ºi cîteva «burþi» cum se zice în jargon, meandre cum s-ar
zice mai poetic.“ R.l. 16 II 78 p. 2. „Nici chiar [filmul] «Patul
conjugal» nu este scutit de «burþi» scenaristice.“ Lit. 36/94 p. 11.
„Regizorul filmului [...] tocmai taie «burþile» la montaj.“ As 182/95 p.
12 (de la burtã “abdomen“, prin analogie de formã)
butíc s.n. (com.; franþuzism) ¨1. –Magazin mic în care se desfac
confecþii, de obicei de serie micã– „Suflarea femininã a cãutat, a
sondat, a defriºat magazine ºi boutique-uri întru aflarea lenjeriei adecvate.“ Sãpt. 31 X 75 p. 8. „O parte din modelele prezentate vor fi puse
în vînzare la «boutique»-ul «Moda», al Centrului de îndrumare a
producþiei ºi creaþiei meºteºugãreºti, un mic magazin de prezentare a
creaþiei de gen a meºteºugarilor.“ R.l. 15 III 76 p. 3; v. ºi Cont. 14 V 71
p. 6, I.B. 19 VII 79 p. 2, R.l. 12 VIII 80 p. 3. ¨2. –(Sens dezvoltat dupã
1989, de multe ori peiorativ) Magazin de dimensiuni reduse, amenajat
fãrã pretenþii ºi care vinde mãrunþiºuri– „Cred cã peste 90% din
buticuri sînt de tipul consignaþiei cu marfã strãinã.“ R.lit. 18 VII 91 p.
2. „Închiriez apartament douã camere [...] posibilitãþi firmã strãinã,
cabinet medical, butic [...]“ R.l. 20 XI 91 p. 7 [pron. butíc; var. buticã;
boutique) (din fr. boutique; R. Zafiu în Luc. 13/92 p. 5; DN3, DEX-S –
sensul 1.)
buticá vb.refl. I –A se umple de buticuri– „Staþiunea balnearã s-a
buticat.“ Emisiune TV (din butic + -a)
buticár s.m. –Proprietarul sau gestionarul unui butic– „În concurenþã
cu biºniþarii, ºi înfãþiºînd un fenomen mai profund ºi mai complex, sînt
buticarii. Cuvîntul nu existã în dicþionare, dar are bune ºanse sã se
impunã. Privatizarea n-a coborît, în anul ºi jumãtate scurs de la
revoluþie în adîncul economic.“ R.lit. 18 VII 91 p. 2. „Este adevãrat cã
«buticarii» vor trãi mai bine decît mine, chiar ºi dupã ce o sã termin
facultatea.“ R.l. 23 XI 92 p. 5; v. ºi 23 X 93 p. 5; v. ºi biºniþar,
nomenclaturist (din butic + -ar; cf. it. buticcaro; DPN 1983; D.
Uriþescu CV 24–25, Irina Preda în LR 10/92 p. 545)
butón s. (biol.) „Un preparat realizat în Uniunea Sovieticã de cãtre
cercetãtorii de la secþia de spaþii verzi a Academiei «K. Pamfilov» prelungeºte însã pentru mai multã vreme prospeþimea florilor. Cîteva
tablete din acest preparat denumit «Buton» menþin pînã la o lunã
calitãþile florilor tãiate. Mai mult, el are ºi rol de conservant.“ Sc. 9 IX
77 p. 6 (din rus. buton)
buwiplást s.n. „Buwi-plast este un nou produs destinat lustruirii
pardoselilor din material plastic.“ R.l. 25 VII 77 p. 5 (format cu -plast
„plastic“)
by-pass s.n. (anglicism) –Operaþie chirurgicalã care are drept scop
restabilirea circulaþiei sîngelui în urma ruperii unei artere– „[...] dl.
inginer D.R. [...] operat de triplu by-pass [...] acum trei ani.“ R.l. 17–18
X 92 p. 3. „[La Cluj se fac] operaþii de intestine, vezicã biliarã (prin
metoda laparoscopicã), by-pass-uri.“ R.l. 13 V 94 p. 5; v. ºi
valvulotomie (1984) [pron. bai-pés; scris ºi bai-pas] (din engl.
by-pass; PR 1948, DMC 1966)

C

cabaleríe s.f. –Unitate de mãsurã agrarã din Cuba ºi Porto Rico–
„Începînd din 1968 nu mai puþin de 5000 de cabalerii (unitate de
suprafaþã egalã cu 13,43 ha) au cunoscut astfel largi metamorfoze
înnoitoare: de curînd, planul respectiv a fost extins, înglobînd încã 900
de cabalerii.“ Sc. 25 III 74 p. 4. „Cea mai mare reþea de irigaþii din
Cuba se aflã în curs de construcþie în provincia Guantanamo [...]
canalul principal va iriga peste o mie de «cabaleria» (1 cabaleria =
13,43 ha) de plantaþii de trestie de zahãr.“ Sc. 26 IV 77 p. 4 (din sp.
caballería)
cabánã-dormitór s.f. –Cabanã folositã exclusiv ca dormitor– „Un
colectiv de specialiºti a proiectat ºi construit un nou tip de
cabanã-dormitor pentru lucrãtorii de la construcþii. Cabana are o
capacitate de 32 locuri.“ Sc. 28 X 66 p. 3 (din cabanã + dormitor)
cabánã-hotél s.f. –Cabanã dotatã cu facilitãþi care o apropie de
statutul de hotel– „În primele zile ale acestui an s-a dat în folosinþã o
cabanã-hotel la Peºtera-Padina (Dîmboviþa), avînd restaurant, bar de
zi, iar în imediata vecinãtate, terenuri de sport.“ R.l. 12 I 79 p. 5 (din
cabanã + hotel)
cabánã-restauránt s.f. –Cabanã care conþine un restaurant–
„Duminicã la cabana-restaurant «Izvorul rece» de lîngã Sinaia.“ Sc.
17 VIII 64 p. 2 (din cabanã + restaurant)
cabínã-mámã s.f. (astr.) –Cabina principalã dintr-o navã cosmicã–
„Collins [...] va rãmîne singur la comanda cabinei-mamã.“ Sc. 21 VII
69 p. 6. „Admiþînd cã o nouã defecþiune a dispozitivului de cuplare a
survenit la întoarcerea lui S. ºi M. de pe Lunã – a precizat F. – situaþia
va fi grea, dar nu dramaticã, fiind asigurate atît mijloacele necesare
revenirii lor în condiþii de securitate în interiorul cabinei-mame, cît ºi
materialul selenar.“ R.l. 3 II 71 p. 6 (din cabinã + mamã, dupã fr.
cabine-mère; DMN 1969)
cabinét de planificáre familiálã sint. s. (Concept introdus
oficial în þara noastrã dupã decembrie 1989) „Lîngã Spitalul
studenþesc [s-a deschis] un cabinet de planificare familialã (CPF);
acest cabinet oferã gratuit studenþilor ºi elevilor cele mai variate
metode contraceptive: pilule orale [...] sterilete, pilulele «de a doua zi»
(dupã contactul sexual neprotejat).“ R.l. 14 VII 93 p. 5 (din cabinet +
planificare familialã, dupã engl., fr. planning familial; PR dupã 1960)
cabotinizá vb. I –A deveni cabotin– „Am mers eu grãbit [la cinema]
sã vãd cum se cabotinizeazã puºtiul [un actor copil].“ R.lit. 34/95 p. 13
(din cabotin + -iza)
cacaoríe s.f. 1973 (formaþie glumeaþã) –Întreprindere în care se
fabricã produse cu cacao– v. ciocolaterie (din cacao, dupã modelul lui
lãptãrie)
cache-radiator s.n. (franþuzism) –Mobilã care ascunde caloriferul– „Posibilitãþi noi de utilizare a ceramicii în interioare:
cache-radiatoare, paravane.“ Cont. 3 IV 64 p. 2 [pron. caº-radiatór]
(din fr. cache-radiateur)
café-bar s.n. –Local unde se servesc cafele ºi bãuturi alcoolice–
„Reþeaua comercialã din cartierul Drumul Taberei se va mãri cu încã
patru unitãþi ce urmeazã sã se deschidã în complexele nr. 4 ºi 11. Este
vorba de un cafe-bar, de magazinul universal «Favorit», de o cofetãrie
ºi de un bufet-braserie.“ I.B. 3 VIII 67 p. 3. „O scurtã escalã la
cafe-barul «Carpaþi». ªi, pentru reconfortare, un «Sintonic» cu
gheaþã.“ I.B. 22 V 74 p. 6; v. ºi R.l. 17 X 70 p. 1, Sc. 25 III 74 p. 4 (din
cafe[nea] + bar; M. Avram în SCL 3/72 p. 297; DEX-S)
café-concert s.n. (spect.; franþuzism) –Gen muzical specific
spectacolelor prezentate într-un restaurant– „În 42 de restaurante au
debutat orchestre de café-concert.“ I.B. 6 VII 74 p. 5. „Pentru aceastã
parte a restaurantului a fost prevãzut, în locul unei orchestre, un pianist
care va susþine un program de café-concert.“ R.l. 3 XII 77 p. 5 [pron.
cafe-consér] (din fr. café-concert; DN3, DEX-S)
café-frappé s.n. (alim.) –Bãuturã preparatã din cafea rece cu
îngheþatã, friºcã ºi, eventual, alcool– „Considerabil vor creºte, atît
cantitativ, cît ºi sortimental, specialitãþile de îngheþatã [...] 17 cofetãrii
ale ICR 1 [...] ºi-au adãugat sortimente noi, ca ponciuri cu lãmîie,

mazagran, café-frappé, compoturi pasate.“ I.B. 9 VI 75 p. 2 (din fr.
café-frappé; DEX-S)
cafeá-dúlciuri s.f. –Tip de magazin alimentar profilat pe vînzarea
cafelei ºi a dulciurilor– „Pe o distanþã foarte scurtã, patru magazine de
cafea-dulciuri din centrul Bucureºtiului sînt închise în fiecare luni.“
R.l. 3 VII 74 p. 5 (din cafea + dulciuri)
cafeá-fíltru s.f. (alim.) –Cafea preparatã cu ajutorul filtrului– „În
Tîrgoviºte s-a deschis o unitate tip «Express» destinatã consumatorilor
de cafea. Nu se poate însã servi cafea-filtru, aºa cum ar fi normal, chiar
dacã noua unitate este dotatã ºi cu aparat modern destinat acestui scop.
Aparatul în cauzã este folosit drept [...] oalã pentru încãlzit apã ºi
nicidecum pentru prepararea cafelei-filtru. Cu apa încãlzitã în aparat
se preparã însã nes-café.“ R.l. 5 IX 75 p. 5 (din fr. café-filtre; cf. engl.
café-filtre; BD 1970)
cafetiérã s.f. –Aparat pentru preparat cafeaua– „Între douã gesturi
ale personajului, naratorul descrie pe o întreagã paginã o scrumierã de
Limoges, oarecum în felul în care Robbe-Grillet descria cafetiera din
«Le Mannequin».“ R.lit. 7 II 85 p. 9 (din fr. cafetière; FS 247; DEX,
DN3)
caft s.n. (arg.) –Bãtaie– „[...] în faþa ambasadei Germaniei la
Bucureºti a avut loc un «caft» general în care au fost angrenate
numeroase persoane care aºteptau intrarea la vizã.“ Expres 19–25 V 92
p. 16 (din cafti; cuv. mai vechi în limba românã; Gransner M. 31, 87;
DEX)
cagúlã s.f. –Glugã (trasã peste faþã)– „Castelul Norman din Scoþia a
sãrbãtorit «a 500-a aniversare a fantomei castelului»; participanþii
aveau costumaþia de rigoare – halatul alb, lung, ºi cagula [...]“ I.B. 10
IV 74 p. 4; v. ºi Luc. 13 X 79 p. 8 (din fr. cagoule; DEX, DN3)
caiacíst s.m. (sport) –Sportiv care participã la întrecerile de caiac–
„Caiaciºtii ºi canoiºtii români învingãtori în Danemarca.“ Sc. 24 VII
67 p. 1; v. ºi R.l. 30 VII 80 p. 5 (din caiac + -ist; DEX, DN3)
caíd s.m. 1985 –ªef de bandã criminalã– v. favela (din fr. caïd; DEX,
DN3 – alt sens)
caiét-catalóg s.n. –Catalog de expoziþie, sub formã de caiet– „Cu
acest prilej, Casa Scriitorilor a editat un elegant caiet-catalog
cuprinzînd: un comentariu plastic, reproduceri de lucrãri expuse,
poezii inedite, ºapte portrete de G.P.“ Gaz.lit. 9 II 67 p. 2. „Aceastã
apariþie ne rememoreazã «caietul-catalog» editat cîndva de revista
«Secolul 20».“ R.lit. 11 I 73 p. 26 (din caiet + catalog)
caiét-prográm s.n. –Program (de spectacol) sub forma unui caiet–
„Pa canavaua unei farse-balet (de tip molieresc, se pretinde în
caietul-program) s-a brodat un pretext de relaxare cu totul neaºteptat
de periferic.“ Sc. 1 II 71 p. 2. „Am alcãtuit caiete-program cu conþinut
mai general, în fiecare numãr prezentînd actori, regizori ºi
scenografi.“ I.B. 10 IV 74 p. 2. „A.P. cu gîndul la un nou caiet-program
al Teatrului «Nottara»“ Sãpt. 5 X 84 p. 4; v. ºi Cont. 24 XI 61 p. 4 (din
caiet + program; Fl. Dimitrescu în LL 10/65 p. 232; FC I 48, 65;
DEX-S)
calamitát, -ã adj. –Care a suferit de pe urma unei calamitãþi
naturale– „S-a adus sãmînþã de porumb timpuriu [...] pentru a se face
imediat reînsãmînþarea suprafeþelor calamitate.“ Sc. 21 VI 63 p. 3. „Ca
urmare a mãsurilor întreprinse de organele sanitare a fost prevenitã
epidemia în zonele calamitate.“ R.l. 23 IV 79 p. 8. „Aceastã «salã de
operaþii pe roþi» este destinatã, în principal, acordãrii de prim ajutor în
zonele calamitate.“ R.l. 21 VI 84 p. 6 (din calamita; cf. fr. calamité; FS
244; V. Guþu Romalo C.G. 217–218, 220; DN3, DEX-S)
cálcio s. (cuv. it.) –Fotbalul italian– „«Calcio» nu are bani sã îl
plãteascã pe [jucãtorul] Hagi“ R.l. 3 VIII 93 p. 15. „Il calcio se pune în
miºcare“ R.l. 7 IX 96 p. 15
calcitonínã s.f. (med.) –Hormon tiroidian– „Relativ recent, odatã
cu lucrãrile lui C. ºi H., s-au acumulat dovezi cã tiroida secretã un
hormon, care a fost denumit calcitoninã (sau tirocalcitoninã) cu rol în
scãderea nivelului calciului sanguin, deci opus într-o anumitã mãsura
paratiroidei. Mecanismul de apariþie al unor afecþiuni osoase (ca
osteoporoza ºi osteopetroza) sau unele boli endocrine este strîns
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corelat cu efectele calcitoninei.“ R.l. 10 VI 74 p. 4. „«Calcitonina»
este consideratã în prezent de oamenii de ºtiinþã ca o substanþã foarte
importantã...“ Sc. 2 XII 84 p. 5 (din engl. calcitonin; BD 1970; DM)
calculatór-ceás s.n. „Minicalculator. În Franþa a fost deja anunþatã
apariþia unui calculator-ceas cu brãþarã. Pe un pãtrat cu latura de 4 cm
se gãsesc 20 de butoane. Mai multe ecrane luminoase permit afiºarea
rezultatelor de ordinul a 9 cifre. Cînd calculatorul nu este folosit,
aparatul are rol de ceas.“ Sc. 4 X 74 p. 5. „Calculator-ceas. Casio
Computer Co va pune în vînzare, cu începere din luna iulie, un aparat
electronic cu funcþii multiple. El va putea fi folosit, dupã nevoie, atît ca
minicalculator, cît ºi ca ceas.“ R.l. 12 VI 76 p. 6 //din calculator +
ceas//
calculózã s.f. (med.) –Litiazã– „[...] cura cu hrean influenþeazã
pozitiv calculoza biliarã ºi renalã [...]“ R.l. 18 II 84 p. 2 (din fr.
calculose; DEX, DN3)
calendaritáte s.f. (livr.) –Cronologie– „Jurnalul [...] exclude din
principiu cronica faptelor inutile, calendaritatea în latura existenþialã.“ Lit. 16 VII 93 p. 3 (din calendar + -itate, probabil creaþie a
lui E. Simion)
call-girl s.f. (anglicism) –Prostituatã convocatã telefonic– „O altã
categorie, ºi poate cea mai selectã, o constituie «call-girls» adicã cele
chemate prin telefon.“ Expres 9–15 VI 92 p. 7 [pron. colgãl] (din engl.
call-girl; cf. fr., it. call-girl; PR 1960, DPN 1969, DMC 1972)
calm-plát s.n. (mar.) „Beneficiind de condiþii favorabile de concurs,
fãrã a exista însã acel calm-plat (apã absolut liniºtitã, fãrã vînt),
concursul de canotaj s-a bucurat de un real succes.“ Sc. 3 VII 61 p. 3
(din fr. calme-plat; Fl. Dimitrescu în LR 2/62 p. 133; DT, D.Tr.;
DEX-S)
caloriferíst s.m. –Persoanã care se ocupã cu reparaþiile de calorifer–
„Un caloriferist refuzã bacºiºul umilitor pe care i l-a oferit
povestitorul.“ Cont. 5 X 62 p. 3; v. ºi I.B. 21 V 64 p. 4 (din calorifer +
-ist; DN3, DEX-S)
cameramán s.m. (cinem.) –Operator cinematografic sau de televiziune care manevreazã camera de luat vederi– „A fost ajutat de un
excelent ºef de imagine, F.M [...] ºi de cameramanul R.C.“ Sãpt. 7 III
75 p. 4. „Imaginea: O.D. ºi o echipã de cameramani care au dat
incredibile probe de virtuozitate [...]“ Cont. 14 IV 84 p. 13 (din engl.,
fr. cameraman; DN3, DEX-S)
cámerã-biróu s.f. –Tip de mobilã care dã unei încãperi aspectul ºi
folosinþa exclusivã de birou, camerã de lucru (studiu)– „Activitatea de
proiectare a mobilelor a fost îndreptatã spre acele tipuri de mult
solicitate, cum ar fi biblioteci combinate, camere-birou complete,
dulapuri combinate.“ Sc. 27 I 62 p. 2. „O camerã-birou stil cubist,
compusã din birou masiv cu uºi laterale, bibliotecã cu patru uºi – cele
exterioare în blat masiv, cele interioare cu cristaluri – piesã solidã, de
mare calitate; un scaun-fotoliu, cu tapiseria în ton roºu, armonizînd
ansamblul [...]“ Sãpt. 30 III 73 p. 8 (din camerã + birou; Fl. Dimitrescu
în LL 10/65 p. 232)
cámerã de scintiláþie sint.s. (tehn.) –Dispozitiv cu ajutorul
cãruia este vizualizatã scintilaþia (scînteierea) particulelor, a anumitor
substanþe– „Un grup de fizicieni gruzini au realizat o camerã de
scintilaþie-traiectorie cu care urma unei particule elementare poate fi
fotografiatã în cinci sutimi de milionimi de secundã.“ Sc. 28 XI 63 p. 5.
„Camera de scintilaþie reprezintã o noutate în lumea aparaturii
medicale. Este utilizatã pentru investigaþie ºi diagnostic. Pacientul
este injectat cu substanþe de contrast – izotopi radioactivi. O camerã cu
captatori culege radiaþii gamma ºi transmite informaþiile unui
computer.“ R.l. 3 VII 93 p. 5 //din camerã “aparat fotografic” +
scintilaþie//
cámerã de zi s.f. –Living– „Daniel, Toby ºi Simona se joacã în
camera de zi a bunicilor.“; v. ºi camerã-dormitor (din camerã + de +
zi)
cámerã-depózit s.f. –Camerã utilizatã ca depozit– „Unitãþile vor
dispune de încãperi spaþioase pentru recepturã ºi laborator,
camere-depozit etc., toate dotate cu mobilier ºi aparaturã modernã.“
I.B. 18 X 65 p. 1 (din camerã + depozit)
cámerã-dormitór s.f. –Camerã de dormit– „Schema sa cuprinde o
camerã de zi ºi 4 camere-dormitor, desfãºurate pe o suprafaþã de
aproape 80 mp.“ R.l. 24 IV 73 p. 1 (din camerã + dormitor)
cámerã-laboratór s.f. –Camerã în care este instalat un laborator–
„Construcþia [...] cuprinde camere-laborator, depozite etc.“ Cont. 1 III
63 p. 7 (din camerã + laborator)
cámerã-stilóu s.f. (cinem.) –Stil cinematografic care utilizeazã
spiritul ºi tehnica reportajului, a romanului– „La frumuseþea ima-
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ginilor, în sfîrºit, filmul adaugã pe aceea a unui admirabil ritm interior.
Teoreticianul camerei-stilou transformã ritmurile compoziþiei în
montaj într-o frazare sobrã.“ Gaz.lit. 6 IX 62 p. 3; v. ºi P.N. 5/67 p. 18
[ºi stilou-camerã, v. Sc. 5 III 81 p. 4] (din fr. caméra-stylo)
camerunéz, -ã adj. –Din Camerun– „Tot o glumã, dar de aceastã
datã a radioteleviziunii cameruneze, i-a fãcut pe amatorii de sport din
Yaounde sã meargã în numãr foarte mare la aeroport pentru a-l
întîmpina pe celebrul boxer Cassius Clay. Spre a afla cã în acea zi, de 1
aprilie, nici un avion nu sosea de peste ocean.“ R.l. 3 IV 74 p. 6; v. ºi Sc.
30 VIII 80 p. 1 (dupã fr. camerounais; DEX)
camión-cistérnã s.n. –Camion care serveºte la transportul lichidelor– „Un camion-cisternã conþinînd 22500 litri de whisky a fost
furat la Montreal, în timp ce ºoferul vehiculului dormea într-un
motel.“ R.l. 8 III 67 p. 6. „A fost nevoie de 19 ore de efort deosebit din
partea pompierilor [...] pentru a transborda conþinutul vagonului
deteriorat în camioane-cisterne.“ R.l. 3 VII 76 p. 6. „Explozia unui
camion-cisternã care transporta propan pe autostrada trans-canadianã
[...]“ R.l. 19 X 84 p. 6; v. ºi I.B. 13 VI 73 p. 4, R.l. 16 V 74 p. 6, 12 VII 78
p. 6 (din camion + cisternã, dupã fr. camion-citerne; PR 1949; FC I 47;
DT)
camión-platfórmã s.n. –Camion cu partea din spate alcãtuitã
dintr-o platformã– „Recent, a fost încercatã rezistenþa Podului
Lukeukiao [...] din timpul dinastiei Kin (1115 –1234). Mai întîi l-a
traversat un camion-platformã cu o încãrcãturã de 400 de tone.“ R.l. 30
VIII 77 p. 6 (din camion + platformã, dupã fr. camion à plateforme;
DT)
camión-ºcoálã s.n. –Camion care serveºte drept ºcoalã (la ºcoala
de ºoferi)– „Au dosit camionul-ºcoalã într-un boschet ºi au încercat
sã-ºi facã «plinul».“ Sc. 26 V 77 p. 2 (din camion + ºcoalã)
Camorra s.f. –Mafia sicilianã– „La capãtul unei urmãriri «ca-n
filme», a fost arestatã «Pupetta» Maresca, figura binecunoscutã a
lumii interlope napolitane (Camorra).“ I.B. 20 VII 82 p. 4; v. ºi
antimafia, proces-fluviu (din it. Camorra; DEX-S)
camorríst s.m. –Membru al Camorrei– „Potrivit relatãrilor poliþiei
«camorriºtii» se masacreazã între ei în toate cartierele oraºului.“ R.l.
16 IX 85 p. 6 (din it. camorrista)
campanélla s.f. (greºit pentru campanile) „Proiectul ansamblului
[bisericii greco-catolice de la Cluj] cuprinde: biserica-sanctuar [...], o
clopotniþã (o campanella italianã), centrul de formare spiritualã a
familiei.“ R.l. 24 VII 93 p. 2 (din it. campanella; DN3; în citat se face
confuzia între campanella “clopoþel“ ºi campanile ”clopotniþã“)
camping s.n. (sport) –Tabãrã de turiºti– „Minifrigider (frigidere
mici, destinate camping-urilor, autovehiculelor etc.).“ R.l. 1 VI 74 p. 5.
„Minighid. La Eforie Nord (lîngã complexul sanatorial) s-a dat în
folosinþã un camping model cu 1500 locuri ºi un teren în care se pot
monta pînã la 500 de corturi.“ I.B. 13 VII 74 p. 6; v. ºi casã-camping
(1969) [pron. chémping] (din engl., fr. camping; Il. Constantinescu în
LR 1/73 p. 26; DEX, DN3)
camping-caravaning s.n. „Automobil Clubul Român pune la
dispoziþia turiºtilor, din þarã ºi peste hotare, cupoane hoteliere sau
«camping-caravaning», în baza cãrora pot sã-ºi stabileascã itinerariul
ºi programul de concediu. Fiecare cupon dã dreptul la 5 litri benzinã
gratuit, cazare în hoteluri ºi locuri de popas – ºi jumãtate de pensiune.“
R.l. 26 IV 77 p. 5 [pron. chémping-caraváning] (din fr. camping + fr.
caravaning, care este un fals anglicism; v. DMN s.v. caravan[n]ing;
DHLF 1971, DMC 1978)
cámpus s.n. (înv.; americanism) –Aºezare în care (în special în
S.U.A.) este amplasat un institut de învãþãmînt superior cu toate
anexele sale– „[...] o mulþime de scriitori nu mai fac un pas dincolo de
viaþa campus-ului, ºi experienþa lor e limitatã fatal la specia umanã
universitarã ºi la evenimentele interne ale universitãþii care, oricît de
interesante, sînt ºi specioase ºi previzibile.“ R.lit. 28 III 74 p. 32.
„Asupra lor [cãrþilor] se reped nu numai studenþii din campusuri, ci ºi
gospodinele adepte ale matriarhatului conjugal.“ Cont. 16 III 79 p. 8.
„[...] cãminiºtii [...] au rãmas în campusuri pentru autogospodãrire.“
R.l. 3 X 93 p. 9 (cuv. lat. transmis prin engl. americ. campus; cf. fr., it.
campus; DMN 1958; MP 1962–65; D.Am.; DN3, DEX-S)
canabicultór s.m. –Cultivator de canabis– „O mie cinci sute de
hectare cultivate cu canabis sau cu «cînepã indianã», din care se
extrage marijuana, au fost descoperite în provincia columbianã
Guajira [...] Potrivit mãrturisirilor celor arestaþi, peste 300 de
«canabicultori» sînt angajaþi în aceastã activitate în peninsula Guajira,
cultivînd o suprafaþã considerabilã.“ R.l. 26 V 77 p. 6 //din
can[n]abi[s] + [agri]cultor//
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can(n)ábis s. (chim.) –Stupefiant extras din cînepã indianã–
„Experþii italieni au declarat cã este vorba de un nou tip de drog, care se
prezintã sub forma unui lichid concentrat, obþinut în laborator prin
sintezã, dupã un procedeu asemãnãtor distilãrii canabisului.“ R.l. 24 II
75 p. 6. „Între «mãrfurile» descoperite se aflã nu mai puþin de douã
tone de canabis, peste o sutã de kilograme de cocainã ºi 50 kg de
heroinã purã, precum ºi 8200 de doze de L.S.D.“ R.l. 31 I 79 p. 6.
„Potrivit datelor statistice, pe primul loc se aflã consumatorii de
cannabis (haºiº, marijuana) [...]“ R.l. 6 II 85 p. 6; v. ºi 14 VII 80 p. 6,
I.B. 13 II 84 p. 8; v. ºi canabicultor (din fr., engl., it. cannabis; PN
1987; DEX-S)
canalagíu s.m. –Muncitor care curãþã canalele– „[...] gunoierii,
canalagiii, mãcelarii, prostituatele, proxeneþii îndeplinesc funcþia
socialã de a îndepãrta ºi drena ceea ce este contagios, impur de
comunitãþile umane. Jurnalistica erotomanã, ca ºi industria video sau
magazinele porno ar putea sã facã parte din acelaºi sistem.“ „22“ 25
IX–1 X 92 p. 2 (din canal + -agiu)
cancaniér, -ã adj. (franþuzism) –Bîrfitor– „Nu cãtre spiritul cancanier mã îndrept eu în ce-l priveºte «pe cel mai puþin teatral ºi cel mai
constructiv messianic», cum îl numeºte Cãlinescu, referindu-se la
grupul paºoptist care avea sã joace rolul atît de mare în zbuciumata
noastrã istorie [...]“ R.l. 14 I 77 p. 1 (din fr. cancanier; DN3, DEX-S)
cáncer s.n. (fig.) –Flagel– „Cancerul scepticismului.“ R.l. 11 V 78 p.
1; v. ºi dopare (1963) (din fr. cancer; DMN 1966; DN, DEX, DN3 –
alte sensuri, DEX-S)
cancerigén, -ã adj. 1962 (med.) –(Factor) care provoacã sau
favorizeazã apariþia cancerului– v. poliglicol (din fr. cancérigène; PR
1946; DM; DEX, DN3).
cancerogenézã s.f. (med.) –Originea (ºi cauzele) cancerului–
„Miercuri [la Congresul internaþional de oncologie] a fost luatã în
discuþie, printre altele, problema cancerogenezei.“ Sc. 26 VII 62 p. 6
(din cancer + genezã; Fl. Dimitrescu în RRL 1/69 p. 5; DEX-S)
candelãreásã s.f. –Femeie care, contra cost, aprinde candelele în
cimitire– „Candelãreasa cere 300 de lei pentru consumul [de ulei] de
3–4 ore o datã la sãptãmînã.“ R.lit. 35/93 p. 12 (din candelã + -eásã;
cuv. mai vechi în limba rom.)
canoíst s.m. 1967 (sport) –Sportiv care participã la întrecerile de
canoe– v. caiacist; v. ºi R.l. 30 VII 80 p. 5 (din canoe + -ist; cf. fr.
canoéiste; DEX, DN3)
cantátã-oratóriu s.f. (muz.) –Compoziþie vocal-instrumentalã în
mai multe pãrþi, avînd la bazã un libret cu o desfãºurare dramaticã–
„Nu departe ca sferã emoþionalã (de unde o anume monotonie a
programului) s-a aflat cantata-oratoriu «Mihai Viteazul» de V.H.“ Sc.
29 X 78 p. 4 (din cantatã + oratoriu; D.Muz.)
cantautór s.m. –Cîntãreþ care îºi compune singur melodiile– „A.B.
mãrturisea nu de mult cã se socoteºte pe sine în calitate de cantautor.“
R.lit. 4 II 71 p. 5. „Printre succesele sale, multe dintre ele compoziþii
proprii (avem de-a face deci cu un «cantautor»), amintim [...]“ Sãpt.
31 V 74 p. 7. „Cantautorii tineri [sînt] îndeobºte recunoscuþi sub
numele de folkiºti [...]“ Sãpt. 23 VIII 84 p. 8. „A încetat din viaþã N.V.,
unul din cei mai mari cantautori români.“ Ev.z. 11 X 95 p. 8; v. ºi Sãpt.
10 III 72 p. 13 (din it. cantautore; DLI; DEX-S)
cantínã-restauránt s.f. „Cantinele-restaurant se înfiinþeazã ºi se
organizeazã prin decizii ale comitetelor executive ale consiliilor
populare orãºeneºti, municipale sau judeþene.“ Sc. 25 III 71 p. 2. „La
începutul lunii februarie c. va avea loc o consfãtuire cu responsabilii
tuturor cantinelor-restaurant din þarã.“ R.l. 13 I 75 p. 5. „Primul
furnizor al cantinei-restaurant – gospodãria-anexã“ I.B. 20 XII 84 p.
4; v. ºi 11 II 75 p. 1, Sc. 6 XII 75 p. 2 (din cantinã + restaurant)
cap s.n. (arg. sport.) ¨1. „Umor macabru (ºi, fireºte, involuntar) la
Radio, miercuri dupã amiazã, în cadrul transmisiei unei partide de
fotbal: capul lui Adam – zicea emoþionat crainicul – a luat o traiectorie
ciudatã [...] (pentru persoanele mai sensibile: «cap» în argoul
fotbalistic înseamnã lovirea mingii cu capul de un jucãtor).“ Cont. 21
V 74 p. 11. ¨2. în cap (compas) “direcþie, orientare“. „Vasul «Allegro»
va lua cap compas – Nilul.“ R.l. 14 VIII 93 p. 9 (lat. caput; cf. fr. cap
“direcþie“; DMC 1966; DEX – alte sensuri)
capacimétru s.n. (tehn.) –Instrument cu care se mãsoarã
capacitatea electricã– „Capacimetru digital [...] destinat mãsurãrii
capacitãþilor de la 10 pF la 4000 microfarazi pe 4 domenii de mãsurã.“
R.l. 21 VII 84 p. 4 (din fr. capacimètre; DEX, DN3)
capacitáte s.f. –Secþie, unitate într-o întreprindere– „[...] a intrat în
funcþiune o nouã capacitate de producþie [...]“ R.l. 3 II 81 p. 5. „La
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întreprinderea «Mecanica» din Vaslui a intrat în funcþiune o nouã
capacitate de producþie. Este vorba de o capacitate de 1700 tone pe an
de prealiaje feroase cu grafit nodular.“ Sc. 5 V 83 p. 3. „[...] pe rîul
Ialomiþa a fost pusã în funcþiune [...] prima capacitate din cadrul
acumulãrii Dridu, lucrare constînd în devierea apelor prin nodul
hidrotehnic executat [...]“ R.l. 22 XI 84 p. 15 (formal din fr. capacité;
DN, DEX, DN3 – alte sensuri)
cápete ráse sint.s. –Skinheads– „Capetele rase îºi fac de cap.
Aºa-ziºii skinheads, indivizi cu capetele rase ºi îmbrãcaþi cu haine de
piele, au pornit un atac împotriva unui cãmin locuit de imigranþi.“ Aici
Radio Europa liberã, 18–20 VI 91 p. 12 (dupã engl. skinheads)
capilaroscóp s.n. (med.) –Aparat care studiazã aspectul vaselor
capilare– „Specialiºtii sovietici au pus la punct un capilaroscop cu
monitor de televiziune destinat diagnosticãrii precoce a mai multor
boli. Este vorba despre un sistem de aparate ce se compune dintr-un
microscop, o camerã de televiziune ºi o instalaþie de videocontrol. Cu
ajutorul sistemului, imaginile vaselor sanguine pot fi mult mãrite ºi
apar pe ecranul televizorului.“ R.l. 15 VII 85 p. 6 (din fr., engl.
capillaroscope)
caprolactáma s.f. (chim.) –Monomer din care se obþin materiale
plastice– „[...] se zãmisleºte materia primã a fibrei de relon:
caprolactama.“ Gaz.lit 23 II 61 p. 4. „La Roman a fost pusã în
funcþiune o instalaþie modernã de recuperare a caprolactamei din
deºeurile rezultate în procesul de fabricare a fibrelor sintetice.“ R.l. 21
II 85 p. 5 (din fr. caprolactame, germ., rus. Kaprolaktam, engl.
caprolactam; Fl. Dimitrescu în LR 2/62 p. 133; LTR, DTP; DEX,
DN3)
capsulá vb. I –A astupa cu o capsulã– „În fotografie: un ultim
progres al sticlelor de suc: maºina de capsulat.“ I.B. 2 III 62 p. 1 (din fr.
capsuler; Fl. Dimitrescu în LL 10/65 p. 239; DEX)
caragián adj. –De tipul celui al artistului Toma Caragiu– „[...] geniul
unui actor tînãr-tinerel poate face faþã crocodilianului umor
caragian.“ R.lit. 9 I 75 p. 17 (din numele actorului [Toma] Caragiu +
-ian)
carameláj s.n. 1976 –Produs cu (zahãr) caramel– v. ciocolaterie (din
caramel + -aj)
carbocromén s. (farm.) „Un produs nou: carbocromen, necesar
fabricãrii medicamentului cu acelaºi nume. Este o substanþã realizatã
la întreprinderea «Terapia» din Cluj-Napoca. Medicamentul este
indicat cu prescripþia medicului în tratamentul insuficienþei cardiace.“
R.l. 24 II 77 p. 5
carbogazós, -oásã adj. –Acidulat– „Aici se produce Quick-cola,
suc de fructe ºi ape carbogazoase.“ R.l. 9 VII 74 p. 5 (din carbo- +
gazos; DEX-S)
carbogél s. (cuv. sued.) „Specialiºtii suedezi au descoperit un
procedeu de transformare a «rocii negre» într-o gelatinã care, în timpul
arderii, nu mai polueazã aerul. Denumit «carbogel», acest produs se
obþine prin concasarea cãrbunelui, amestecarea sa cu apã (30 la sutã) ºi
cu o substanþã chimicã ce-i conferã consistenþã de pastã.“ Sc. 17 X 78
p. 3. „În Suedia a fost produs un combustibil sub formã de jeleu care
prin ardere nu polueazã. Numit carbogel, combustibilul se produce
prin mãcinarea cãrbunelui în particule fine.“ R.l. 17 I 79 p. 6
carbovanéþ s.m. (cuv. ucr.) „Carbovaneþi în culori americane.
Banca Naþionalã a Ucrainiei a lansat miercuri în circulaþie biletul de
100.000 carbovaneþ, avînd valoarea de trei dolari ºi culoarea apropiatã
de cea a bancnotei americane. Carbovaneþul este monedã naþionalã
provizorie pusã în circulaþie încã de anul trecut, dar guvernul de la
Kiev amînã de luni de zile introducerea devizei naþionale, grivna,
realizatã încã de acum doi ani de o monetãrie din Canada.“ R.l. 19 XI
93 p. 8
carburól s.m. „Guvernul francez a autorizat ºi dat publicitãþii un
program pentru producerea de carburanþi de automobil cu zece la sutã
alcool. Programul se numeºte «Planul carburol» [...] actualele tipuri
de automobile pot folosi carburolul fãrã nici o problemã [...]“ R.l. 16 I
81 p. 6 //din carbur[ant] + -ol//
card s.n. „Cãrþile de credit VISA (card) vor fi introduse în România în
cursul acestei sãptãmîni.“ Ev.z. 12 I 95 p. 4; v. ºi carte de credit (1993)
(din engl. card)
cardát, -ã adj. (text.) –Scãrmãnat (despre þesãturi)– „Pe linia înnoirii
ºi reproiectãrii articolelor din fabricaþia curentã, întreprinderea timiºoreanã a trecut în acest an la producerea de fire cardate cu conþinut de
melanã [...] precum ºi la realizarea de þesãturi pentru costume cu
poliester filamentar – ceea ce conferã noilor contexturi rezistenþã
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mãritã la purtat ºi un grad sporit de neºifonabilitate.“ Sc. 20 VI 74 p. 2
(din carda; DEX)
cardiomiopatíe s.f. (med.) –Boalã a muºchiului inimii– „În
prezent în vîrstã de 20 de ani, D. a suferit intervenþiile chirurgicale la
centrul medical Stanford din Palo Alto, California, ca remediu la
cardiomiopatia sa. În tot timpul scurs de atunci el a fost obligat sã ia
doze mari de steroizi pentru a preveni reacþia de respingere din partea
organismului a inimii transplantate.“ R.l. 21 VIII 78 p. 6 //din cardio+ miopatie; DEX-S//
cardiomobíl s.n. (tehn. med.) „În R.F.G. a fost pusã la punct o
ambulanþã specialã pentru cardiaci, cardiomobilul, dotat cu toate
instalaþiile necesare pentru a da primul ajutor pentru accidentele
cardiace: infarct, perturbãri de ritm, opriri subite ale bãtãilor inimii
etc.“ Sc. 29 I 73 p. 1 //din cardio- + [auto]mobil//
cardiotahométru s.n. (tehn. med.) –Aparat care înregistreazã
bãtãile inimii– „În R.S. Cehoslovacã a fost construit un
cardiotahometru pe bazã de transistori.“ I.B. 18 I 61 p. 3 //din cardio+ tahometru; Fl. Dimitrescu în LR 2/62 p. 134//
carént, -ã adj. –Insuficient, cu lipsuri– „Apreciind regia tinereascã
(D.M.), strãdaniile de omogenizare a imaginii (nu ºi sunetul, în general
carent, confuz), este de salutat cu satisfacþie noua rubricã «Revista
literarã» T.V.“ Sc. 3 II 73 p. 6 (din carenþã, prin substituþie de sufix
-ent/ -enþã)
carenþáre s.f. –Înrãutãþire, carenþã– „În plus, un asemenea om
altereazã climatul necesar educãrii copiilor, constituie un exemplu rãu
pentru ei, împiedicã dezvoltarea lor normalã – deci produce o
carenþare integralã a vieþii de familie.“ R.l. 19 II 67 p. 3 (din carenþã +
-are)
carmeníst s.m. –Cîntãreþ în corul bucureºtean «Carmen» de la
biserica Domniþa Bãlaºa– „Trei generaþii de cîntãreþi (nu a lipsit nici
un carmenist, chiar dacã unii – ca profesorul N.B. – au depãºit vîrsta de
90 de ani!) au þinut sã evoce amintirea dascãlului Kiriac, fãuritorul de
frumos, artistul cetãþean care a fãcut totul «numai din drag pentru
popor».“ I.B. 19 XII 66 p. 2. „Ioan D. Chirescu, ultimul exponent
«carmenist» a rãmas în istoria muzicii noastre prin piese corale de o
cuceritoare simplitate.“ Sãpt. 4 IV 80 p. 6 (din Carmen [numele unui
cor bucureºtean celebru de la biserica Domniþa Bãlaºa] + -ist)
carminatív, -ã adj. (farm.) –Care calmeazã durerile de stomac ºi
favorizeazã evacuarea gazelor intestinale– „Ceaiul de busuioc este un
bun calmant al tusei. Uleiurile volatile pe care le conþine au un rol
carminativ, reglînd digestia.“ R.l. 6 IX 74 p. 5 (din fr. carminatif; DN,
DEX)
carnát, -ã adj. –Cu carne– „Dacã însã acestui regim carnat i-am
adãuga [...] produse derivate ale laptelui sau compoturi ºi dulceþuri, am
da organismului nostru toate principiile alimentare necesare.“ Sc. 1 I
61 p. 8 (din carne; cf. fr. carné; Fl. Dimitrescu în LR 2/62 p. 134)
carnét-boniér s.n. –Carnet care serveºte drept bonier– „[...] ca
urmare, responsabilii ºi casierele din asemenea unitãþi au în prezent la
îndemînã carnete-bonier pentru eliberarea mãrfurilor în cazul
defectãrii caselor de marcat.“ I.B. 12 XI 64 p. 2 (din carnet + bonier)
carosá vb. I (tehn.) –A proiecta, construi sau monta caroserii–
„Saºiul ºi motorul au fost realizate în Anglia, iar apoi a fost carosat în
America de celebrul carosier Brewster.“ Tin.lib. 4 XII 92 p. 3; v. ºi
bicicletã-tandem (1981) (din fr. carrosser; PR – sec. XX; DN3)
carpaccio s. (cuv. it.) –Fel de mîncare preparat din felii foarte subþiri
din carne de vitã (în citat este greºit tradus prin carne de pui)– „A
devenit o adevãratã manie: sushis de peºte (peºte crud), carpaccios
(carne crudã de pui).“ As 253/97 p. 3
carstologíe s.f. 1993 (geol.) –ªtiinþã care studiazã fenomenele
carstice– v. biospeologie (din fr. karstologie; DN3)
cart s.n. (sport) –Tip de mic automobil simplificat, de obicei folosit de
copii în jocuri sportive– „Iniþiativa elevilor de la Liceul mecanic nr. 1
de a înfiinþa un club de carting a fost bine primitã de cãtre colegii lor
din oraº. Noul club îºi propune sã introducã pe elevi în tainele
motorului de automobil, sã-i înveþe regulile de circulaþie auto si,
deocamdatã, sã experimenteze totul pe cele 50 de carturi.“ R.l. 3 IV 75
p. 2; v. ºi aeronavorachetomodel (1974) (din engl., fr., germ., it. Kart;
Il. Constantinescu în LR 1/73 p. 26; DN3)
cárte de crédit s.f. –Cartelã magneticã, cu ajutorul cãreia se pot
face plãþi electronice– „Serviciile poºtale ale Marii Britanii
experimenteazã noi tipuri de aparate telefonice automate care sînt
utilizate nu prin introducerea unor monezi, ci a unor cãrþi speciale de
credit fabricate din plastic. Pe videoindicatorul aparatului telefonic
apare suma care reprezintã costul convorbirii.“ Sc. 29 XII 81 p. 5.
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„Visa International oferã ºase produse de bazã care se potrivesc
diferitelor operaþiuni de casã. Acestea sînt: Classic Card (carduri
clasice), care poate fi folositã drept carte de credit, carte de schimb sau
carte de debit.“ R.l. 1 IX 93 p. 4; v. ºi cod confidenþial, hologramã,
shoping (din fr. carte de crédit)
cárte-documént s.f. –Carte cu valoare documentarã– „O carte-document despre Eminescu.“ R.l. 1 VIII 74 p. 1. „«Toamna pãtimirii
noastre» – de Vartan Arachelian – este o foarte bunã carte-document
despre participarea României la primul rãzboi mondial, o evocare a
unui moment de rãscruce din istoria dobîndirii unitãþii noastre
naþionale.“ Sc. 18 III 80 p. 4 ; v. ºi Sãpt. 10 II 78 p. 3 (din carte +
document, dupã fr. livre-document; DMC 1975)
cárte-evenimént s.f. –Carte a cãrei apariþie constituie un eveniment– „O carte-eveniment: Octavian Goga – «Ne învaþã Mãrãºeºtii»“ Sãpt. 24 II 84 p. 7. „«Euharistia» [...] reprezintã pentru
ortodoxia româneascã o carte-eveniment.“ R.l. 19 III 93 p. 2 (din carte
+ eveniment)
cárte-fílm s.f. „În Franþa a început o nouã industrie: de la «film» la
«carte», în sensul editãrii unor somptuoase volume [...] cu prefeþe, note
ºi dosare critice, biofilmografie de autori ºi de interpreþi. Este iniþiativa
casei de culturã Balland, care a lansat deja o primã serie din aceste
cãrþi-filme din opera cinematograficã a unor mari realizatori precum
Carné [...], Renoir [...], Godard [...]“ R.lit. 20 III 75 p. 22 (din carte +
film, dupã model fr.)
cartelát, -ã adj. –Reunit într-un cartel– „[...] recenta loviturã de
teatru de la Roma [...] pentru o clipã a întãrit – aparent – atît de mult
poziþia celor douã grupãri ale promotorilor, acum «cartelate» – W.C.T.
(cu turnee în curs de desfãºurare pînã la 14 mai) ºi W.T.T. (cu turnee
între 15 mai ºi sfîrºitul lui august) încît la un moment dat s-a crezut cã,
într-adevãr «Marele premiu» va deceda.“ Mag. 23 III 74 p. 8 (din
cartela)
cartélã s.f. (inform.) –Carton sau plastic cu fir metalic magnetizat, de
dimensiuni standard, care serveºte ca suport de memorizare a datelor ºi
declanºeazã instalaþii automate– „Din numãrul total [de telefoane
moderne] 1200 au principiul de funcþionare pe bazã de monedã, iar
800 cu cartelã tip «cipcard».“ R.l. 23 III 93 p. 9. „[...] cutiile de presã
ale jurnaliºtilor [...] nu se deschid cu cheia [...] ci pe bazã de «cartelã»
– fiecare legitimaþie are încorporatã o bandã magneticã.“ R.lit. 20/93
p. 17 ²Tipuri de cartele: „[...] aºteptãm un lot de 2000 telefoane din
Republica Sud-Africanã, parþial cu cartelã electronicã, parþial cu
monedã [...]“ R.l. 4 V 93 p. 16. „[...] cheile de la camerã au fost
înlocuite cu cartelele magnetice.“ R.l. 3 VII 93 p. 5. „În staþia de
metrou Piaþa Unirii 1 are loc un experiment privind viitorul sistem de
taxare bazat pe cartelele magnetice.“ R.l. internaþ. 12 VII 95 p. 2
(formal din it. cartella; sensul din engl. card; DN, DEX – alte sensuri,
DN3, DEX-S)
cartelizáre s.f. –Vînzare pe bazã de cartelã– „Consiliul de miniºtri
al Italiei se va întruni, astãzi, pentru a lua în dezbatere planul privind
raþionalizarea consumului de produse petroliere. Potrivit presei
italiene, planul prevede «cartelizarea» combustibilului auto.“ I.B. 18
II 74 p. 4 (din cartelã; DEX-S)
cartiér-oráº s.n. –Cartier cu o mare extindere– „Cartier-oraº. De ce
oraº? Pentru cã noul cartier va fi, ca numãr de apartamente, cît un oraº,
de pildã cît Sibiul.“ Sc. 23 II 62 p. 3. „La Suceava, numele de «Arini»
definea o mahala insalubrã. «Arini» este astãzi numele unui
cartier-oraº, al unui spaþiu urban de cea mai aleasã modernitate.“ Sc. 2
IV 75 p. 2; v. ºi alb-argintiu (din cartier + oraº; Fl. Dimitrescu în LL
10/65 p. 232)
cartiér-satelít s.n. –Cartier construit în jurul unui element central–
„Blocuri înalte [...] construcþii înconjurate de cartiere-satelit.“ Sc. 21
X 62 p. 4. „Blocurile din cartierele-satelit au rãmas împrãºtiate printre
arbori ºi stînci, în jurul cîte unui centru social-cultural.“ R.lit. 31 I 85 p.
24 (din cartier + satelit; Fl. Dimitrescu în SCL 3/70 p. 325)
cárting s.n. (sport) –Sport practicat cu cartul– „O ultimã întrebare
privind dezvoltarea sportului automobilistic: Cînd va lua fiinþã
Federaþia românã de automobilism ºi karting?“ I.B. 19 IV 74 p. 3. „Se
subliniazã faptul cã «marele as al volanului» s-a remarcat mai întîi ca
alergãtor ºi constructor de karting.“ Sc. 8 XI 74 p. 5; v. ºi I.B. 12 I 84 p.
7; v. ºi bowling, cart [scris ºi karting] (din engl. carting, fr. karting; PR
1955, BD 1965; Il. Constantinescu în LR 1/73 p. 26 – atestare din
1969, Th. Hristea în LR 3/73 p. 186, L. Seche în LR 2/75 p. 176, P.N.
2/74 p. 44 – ex. din 1969; DEX, DN3)
cartíst s.m. –Practicant al cartingului– „Bogat calendar sportiv al
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automobiliºtilor ºi kartiºtilor români“ I.B. 12 I 84 p. 7 [ºi kartíst] (din
carting + -ist; cf. it. kartista; DPN 1983)
cartocciáta s.f. (cuv. it.) –Pizza prezentatã ca un cornet– „Se
executã orice tip de pizza, inclusiv renumitele specialitãþi siciliene
«cartocciate» ºi «aruncune».“ R.l. 13 VII 93 p. 16
cartodróm s.n. –Loc special amenajat pentru sportul cu carturi–
„Cartodromul pionierilor. Un teren viran din apropierea gãrii din Baia
Mare [...] a constituit o «pistã de încercare» a forþelor copiilor bãimãreni. Pentru cã aceºtia au hotãrît, cu sprijinul edililor locali, sã-l
transforme într-un cartodrom.“ Sc. 2 XI 73 p. 2. „În incinta
cartodromului pionierilor din Baia Mare a fost amenajat un
parc-ºcoalã de circulaþie, dotat cu toate tipurile de marcaje ºi 70 de
semne de circulaþie.“ R.l. 18 XI 76 p. 2 (din cart + -drom, dupã
modelul lui aerodrom)
cartofúlg s.m. 1979 –Produs alimentar din cartofi deshidrataþi– v.
griºpandin (din carto[f] + fulg)
cartomancián, -ã s.m.f. 1977 –Ghicitor în cãrþi– v. acromanþie
(din fr. cartomancien, -enne; L)
cartúº (cu þigãri) s.n. –Ambalaj de carton care conþine zece
pachete de þigãri– „Controlul efectuat s-a soldat cu descoperirea [...] a
1571 de cartuºe cu þigãri...“ R.l. 16 X 84 p. 6 (din fr. cartouche; DEX,
DN3)
carstologíe s.f. 1993 –Cercetarea fenomenelor carstice– v. biospeologie //din carst + -logie//
carúrã s.f. (fig.) –Calibru, anvergurã– „Producþiile ‘74 –’75 sînt din
ce în ce mai puþin producþii ºi din ce în ce mai mult filme. Nu filme de
aceeaºi carurã, nu filme de egal impact, dar filme închegate, cu relief,
cu idei topite în emoþii, filme dintre care multe pot fi trimise peste
graniþã.“ Sc. 4 III 75 p. 4 [pron. ºi carürã] (din fr. carrure; PR; DN3 –
alte sensuri)
cas s.n. (muz.) –Casetofon– „Unii dispun de un mag – magnetofon –
sau de un cas – casetofon.“ R.lit. 19 VII 79 p. 9. „[...] ei au acum «cas»,
cum mi-a spus unul odatã: cã sã trec ºi pe la el cã pune «cas» [...] ºi el se
gîndea la casetofonul stereo pe care-l mîngîia cu ochii [...]“ Sãpt. 29 I
82 p. 7; v. ºi I.B. 9 V 74 p. 5, D. 144/95 p. 13 (prescurtare din casetofon;
R. Zafiu în Luc. 37/91 p. 4)
casã-camping s.f. –Cãsuþã simplã din lemn destinatã
campingurilor– „Un nou tip de casã-camping. În cadrul Complexului
pentru industrializarea lemnului din Comãneºti s-a realizat un nou ºi
interesant tip de casã destinatã atît campingurilor montane cît ºi celor
de pe litoral.“ Sc. 29 XI 69 p. 5 [pron. casã-chémping] (din casã +
camping)
cásã-laboratór s.f. –Casã în care se fac lucrãri practice, care
serveºte drept laborator– „Pe loturile demonstrative ale
caselor-laborator urmãresc comportarea diferitelor soiuri,
experimenteazã variante de culturi cu doze diferite de îngrãºãminte
chimice ºi naturale.“ Sc. 27 VIII 66 p. 2; v. ºi 14 I 62 p. 1, Cont. 1 III 63
p. 1, ªt. ºi tehn. 6/67 p. 36 (din casã + laborator; Fl. Dimitrescu în SCL
3/70 p. 325)
cásã-monumént s.f. –Casã consideratã monument istoric sau
artistic– „La nr. 24 existã o casã-monument de trei caturi.“ Sc. 21 VI 64
p. 4; v. ºi R.l. 25 XI 66 p. 6 (din casã + monument)
cásã-muzéu s.f. –Casã a unei personalitãþi în care s-a deschis un
muzeu– „În cadrul acþiunilor organizate la casa-muzeu H.C.
Andersen, Ion Pas, traducãtorul în limba românã al povestirilor lui
Andersen, a citit povestirea «Straiele noi ale împãratului».“ Sc. 5 IV 63
p. 3. „ªi aºa cum stau pe bancã în ograda casei-muzeu, înconjurat de
pomi ºi flori, în zumzetul dulce al albinelor, glasul lui Toader Hrib sunã
ca un text de cronicã ºi am sentimentul cã sînt martorul unei clipe de
istorie.“ Sc. 10 X 76 p. 1. „Sevilla este cunoscutã ºi recunoscutã dupã
ruinele sale romane, dupã podul Alcantara ºi casa muzeu a lui El
Greco.“ I.B. 7 V 86 p. 4; v. ºi Mag. 7 I 67 p. 4, R.l. 24 I 73 p. 5, R.lit. 27
IX 84 p. 23 (din casã + muzeu)
cásã-remórcã s.f. –Rulotã– „Reghin face cîteva sugestii
constructorilor de maºini. Prima, crearea unei microinstalaþii de încãlzire centralã pentru clãdirile mici. Ce-a de-a doua, fabricarea de
case-remorci pentru autoturisme.“ R.l. 18 XII 66 p. 3 (din casã +
remorcã)
cásã-restauránt s.f. –Casã în care s-a deschis un restaurant– „În
sfîrºit, în spatele casei-restaurant s-a amenajat ºi o grãdinã de varã,
dominatã de umbra pãrului sub care au stat adesea la un pahar
Eminescu ºi Creangã.“ Sc. 29 XII 65 p. 4 (din casã + restaurant)
cásã-reºedínþã s.f. –Casã în care locuieºte sau a locuit o
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personalitate– „La 3 km sud de Rîmnicu Vîlcea se aflã complexul
muzeistic Magheru. Aici se poate vizita casa-reºedinþã a generalului
Magheru.“ R.l. 1 IX 77 p. 5 (din casã + reºedinþã)
cásã-rulótã s.f. –Casã-remorcã– „Case-rulote ca ale þiganilor din
Occident.“ Ap. 7–8/93 p. 22 (din casã + rulotã)
cascádã s.f. (sport, spect.) –Salt primejdios– „Cascadele
spectaculoase realizate [...] de cãtre regizorul V.A.“ R.l. 12 XII 92 p. 4
(din fr. cascade; DEX, DN3 – alte sensuri)
cascadór, -oáre s.m.f. (cinem.) „O profesie originalã: aceea de
înlocuitor al vedetelor ecranului în turnarea scenelor care cer un curaj
ºi o îndemînare în afarã din comun – profesie cunoscutã în lumea
filmului sub denumirea de cascador.“ Mag. 21 I 67 p. 4. „În Franþa,
sindicatul lucrãtorilor din cinematografie a recunoscut ca atare
profesiunea de cascadoare. Asta de la emanciparea femeii se trage
[...]“ R.l. 20 IX 76 p. 2. „Cascadorul american S.B. a depãºit [...] viteza
sunetului la bordul unei maºini-rachetã cu trei roþi devenind astfel
primul om care a reuºit o asemenea performanþã la sol.“ R.l. 19 XII 79
p. 6; v. ºi Sãpt. 20 V 77 p. 2; v. ºi cascadoricesc, motorachetã (din fr.
cascadeur; Th. Hristea în LR 3/72 p. 188; DMC 1964; DEX, DN3)
cascadoricésc adj. (cinem.) –De cascador– „Crede, în mod fals, cã
a risca este un atribut cascadoricesc. Pentru un cascador autentic riscul
este foarte redus.“ Sãpt. 29 I 72 p. 7 (din cascador + -icesc; DEX-S)
cascadoríe s.f. (cinem.) ¨1. –Profesiunea de cascador– „De fapt, la
noi, cascadoria a început de curînd a deveni profesie, sau mai bine zis
e pe cale de a deveni, riscurile fiind dintre cele mai mari.“ Mag. 22 XI
69 p. 5; v. ºi talkie-walkie ¨2. –Faptã temerarã– „Cascadorie fatalã.
Vrînd sã facã o «surprizã» unei cunoºtinþe de a sa ce locuia la etajul 8
[...] S.N.S [...] a încercat sã coboare – cu ajutorul unui furtun de
cauciuc – de pe terasa blocului în balcon. Imprudenþa i-a fost fatalã.“
I.B. 2 IV 75 p. 7; v. ºi R.l. 10 IV 75 p. 6 (din cascador + -ie; DN3,
DEX-S)
cascadorísm s.n. –Faptã temerarã, de cascador– „O a doua calitate:
interiorizarea. Cînd scriu acest cuvînt mã gîndesc la meritul autorilor
de a muta mai în adînc clocotul din arsenalul pe cît de uzat, pe atît de
gustat al ciocnirilor exterioare (pistoale, revolvere, cuþite, ºiºuri,
urmãriri frenetice, acrobaþii ameþitoare, cascadorisme, trapezisme
etc.)“ R.l. 27 IX 78 p. 2 (din cascador + -ism)
caserólã s.f. –Recipient (din material plastic) utilizat pentru
pãstrarea/prezentarea alimentelor– „Unele dintre sortimentele oferite
zilnic gospodinelor [...] sînt porþionate ºi preambalate în caserole ºi
pahare.“ I.B. 21 I 86 p. 1; v. ºi termosudabil (1976) (din fr. casserole;
LTR; DEX, DN3 – alte sensuri)
casétã s.f. –Cutie de material plastic conþinînd o bandã magneticã,
care înregistreazã sau reproduce sunetul sau imaginea– „Casete
muzicale duminicale comentate de G.C.-M.“ Pr. R.TV 12 XI 78 p. 3.
„Poliþia portughezã a iniþiat sãptãmîna trecutã o operaþiune mai puþin
obiºnuitã de depistare a unor laboratoare clandestine de înregistrare pe
casete.“ R.l. 18 V 81 p. 6. „3500 de casete video ºi 300 casete matrice
au fost confiscate în patru studiouri situate [...] în regiunea parizianã.“
R.l. 19 III 84 p. 6; v. ºi videomagnetofon (1970) (din fr., engl. cassette;
PR 1960, DMC 1967, BD 1970; DN, DEX, DN3 – alte sensuri;
DEX-S)
casétã-servíciu s.f. –Casetã care conþine un serviciu util în
gospodãrie– „Trimestrul II a fost de asemenea bogat în noutãþi; între
acestea: casete-servicii de ceai, garnituri complete pentru aperitive,
maºinã de rãzuit legume.“ I.B. 30 IV 76 p. 2 (din casetã [care conþine
un] serviciu)
casetofón s.n. –Magnetofon cu casete– „Casetofoane italieneºti în
raliurile lor cu iubite platinate.“ Sc. 24 IV 74 p. 6. „[Vînd] Casetofon
auto stereo Sanyo, nou, cu boxe.“ R.l. 3 VII 78 p. 4. „Pentru a permite
abonaþilor telefonici care lipsesc de acasã sã ºtie de cine au fost cãutaþi
în lipsã, societãþile de telecomunicaþii din S.U.A., Japonia ºi alte cîteva
þãri au pus la punct dispozitive bazate pe cuplarea unui casetofon la
aparatul respectiv de telefon.“ Sc. 24 XI 78 p. 5; v. ºi I.B. 9 V 74 p. 1,
Sc. 28 II 75 p. 3; v. ºi autostop (din casetã + [magneto]fon; DEX-S)
casetotécã s.f. –Loc de depozitare sau colecþie de casete cu benzi
magnetice– „Alãturi de bibliotecã, discotecã, casetotecã sonorã, ºi-a
fãcut apariþia de curînd videoteca – la dispoziþia publicului larg. La
Stockholm a fost inauguratã de curînd o primã mostrã a acestui gen de
cinematograf, care dispune de filme înregistrate pe videocasete,
spectatorii alegînd ei înºiºi programul dorit.“ Sc. 26 XII 74 p. 6 (din fr.
cassettothèque; DMC 1972, DTN p. 774; DEX-S)
cassdeck s.n. (cuv. engl.) –Casetofon fãrã amplificator de putere–
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„[Vînd] cassdeck-uri trei capete [...] video camerã, procesor video, tv
color, video Player, compact disc.“ R.l. 10 X 91 p. 5. „[Vînd] capete
Rerox sigilate, preamplificator final audio radio, cassdeck
Mitsubishi.“ R.l. 29 VII 93 p. 13
cash s. (ec.; cuv. engl.) –În sintagmele bani, platã cash = (cu bani) în
numerar– „[...] mãrfuri care se vînd pe piaþa internaþionalã cu bani
cash ºi nu pe credite.“ Ad. 6 V 90 p. 2. „Vînzare de acþiuni cu plata
cash.“ R.l. 30 VI 93 p. 1; v. ºi 10 VI 93 p. 16 [pron. cheº] (cf. fr., it.
cash; PR 1945, PN 1987, DFAP)
castél-cetáte s.n. –Castel întãrit ca o cetate– „Din Gilãu, localitate
cu un vechi castel-cetate (sec. XV) se poate ajunge urmînd drumul de
pe Valea Someºului Rece, la cabana cu acelaºi nume situatã la 27 km
distanþã.“ I.B. 8 IX 67 p. 2. „În ultimii ani l-a covîrºit o crizã de
mizantropie. S-a recluzat într-un fel de castel-cetate din apropierea
oraºului Las Vegas.“ Cont. 10 XII 70 p. 9 (din castel + cetate)
castél-muzéu s.n. –Castel folosit ca muzeu– „În mod deosebit
spãrgãtorii sînt atraºi de zecile de castele-muzeu presãrate în regiunea
oraºelor Koblenz ºi Bingen din Renania ºi în landul Hessen.“ I.B. 3 XII
70 p. 4 (din castel + muzeu)
castríst, -ã adj. 1991 –Aparþinãtor lui sau referitor la (Fidel)
Castro– v. implementa (din fr. castriste; PR 1960; cuvîntul este mai
vechi în limba românã)
caºerát, -ã adj. ¨1. (Despre þesãturi) „Ceea ce stîrneºte curiozitatea
este provenienþa materialului, un amestec ingenios de tricot ºi buret.
–Din ce sînt confecþionate? [vestele] –Dintr-un material caºerat. Încep
sã mã dumiresc. Termenul, adoptat – se pare – dupã verbul francez
cacher (ascunde), se referã la spuma poliuretanicã «îngropatã» între
tricot ºi cãptuºealã, care face ca vestele sã fie uºoare, comode la purtat
ºi foarte cãlduroase.“ I.B. 5 XII 67 p. 3. ¨2. –(Despre cartoane) Cu
suprafaþã lucioasã obþinutã prin aplicarea unei folii– v. tetrapak (cf. fr.
cacher; DN3, DEX-S)
cataclísmic, -ã adj. (rar) –Catastrofal– „Totul a plecat de la erupþia
cataclismicã care a avut loc pe insula Thera.“ Sc. 14 XI 70 p. 6 (din fr.
cataclismique; DN3)
catadióptru s.m. (opt.) „Este vorba în primul rînd de utilizarea
catadioptrilor («ochi de pisicã») de dimensiuni ºi modele ameliorate,
cu calitãþi reflectorizante superioare care se ataºeazã cãruþelor,
bicicletelor, pe ghiozdanele ºcolarilor [...]“ R.l. 27 X 77 p. 5 (din fr.
catadioptre; FC II 61; DN3, DEX-S)
catalóg-albúm s.n. –Catalog de expoziþie sub formã de album– „Se
gãseºte un catalog-album cu ilustraþii în culori.“ Sc. 16 XI 67 p. 4. „O
lucrare somptuoasã, prilejuitã de un eveniment – catalogul-album
Brâncuºi, semnat de P.O. – urmãritã scrupulos de autor pînã la ieºirea
de sub tipar.“ I.B. 29 VIII 72 p. 2; v. ºi Luc. 18 II 67 p. 8, Sc. 16 XII 67 p.
4 (din catalog + album)
cat(h)ársis s.sg.tant. (livr.) –Purificare, eliberare psihicã– „Mai
întîi trebuie sã excludem povestea cu «misterul artei». Foiletonul de
sîmbãtã seara nu se fabricã în vederea catharsis-ului.“ Cont. 15 XI 74
p. 9 (din fr. catharsis; DN3)
catártic, -ã adj. –Care purificã– „Desigur cã autorii acestor pelicule
au avut în vedere efectul eliberator, catartic al coºmarului.“ Sãpt. 3 VII
70 p. 2 (cf. fr. cathartique; DN3)
catastrofísm s.n. „Catastrofismul. Acesta este termenul pe care,
prezentînd ultimele noutãþi editoriale, «Le Nouvel Observateur» îl
foloseºte pentru un nou roman de science-fiction [...] E vorba de o
invazie a unor extratereºtri sanguinari.“ R.l. 6 III 75 p. 22 (din fr.
catastrophisme; DEX, DN3 – alt sens)
catch s. (sport) –Gen de lupte libere– „Magnifica Mimi. Aºa este
supranumitã regina catch-ului feminin [...] care ºi-a cucerit faima
graþie atît corpului ei, cît ºi evoluþiei în ring.“ Tin.lib. 30 XI 92 p. 6.
„Scene de catch în Congresul Deputaþilor Poporului de la Moscova
[...]“ R.l. 5–6 XII 92 p. 1 (din engl. catch; cf. fr. catch; PR 1933; DEX,
DN3)
catering s.n. „În ce priveºte realizarea semipreparatelor,
semiindustrializatelor ºi produselor tip ketering (conservate prin frig)
amintesc douã mãsuri importante luate cu cîteva zile în urmã.“ I.B. 6 V
74 p. 1. „Un restaurant care are o capacitate, în sistem de bufet suedez,
de o mie de persoane pe orã, funcþioneazã în regim de catering cu cele
mai renumite restaurante bucureºtene.“ R.l. 3 XI 94 p. 5. „Catering-ul
(serviciul de asigurare a mîncãrii la bord) s-a îmbunãtãþit [în
avioane].“ „22“ 15/95 p. 10; v. ºi Ev.z. 18 I 97 p. 8; v. ºi mostrã-etalon
[scris ºi ketering; pron. chétering] (din engl. catering)
catetér s.n. (med.) –Tijã, plinã sau scobitã, folositã pentru explorarea
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sau dilatarea vaselor sanguine– „Operaþia a urmãrit lãrgirea, prin
introducerea unui cateter, a vaselor coronariene îngustate în mod
periculos la un pacient ameninþat de infarct. Cateterul, lãrgind
diametrul interior al vaselor, permite o mai bunã circulaþie a sîngelui.“
Sc. 11 II 78 p. 6; v. ºi pace-maker (din fr. cathéter; PR; DEX, DN3;
cuvîntul este mai vechi în limbã)
cateterísm s.n. 1994 (med.) –Introducere a cateterului într-o
cavitate a organismului pentru stabilirea diagnosticului sau în scop
curativ– v. fellow (din fr. cathétérisme; PR; DEX, DN3; cuvîntul este
mai vechi în limbã)
catifelín, -ã adj. –Cu calitãþi ºi aspect de catifea– „ªi o piatrã din
Bicaz mã învaþã cît un cer de mai, catifelin.“ Gaz.lit. 23 II 61 p. 4 (din
catifelat, prin substituþie de sufix, -at/-in; Fl. Dimitrescu în LR 2/62 p.
134, Th. Hristea P.E. 33)
cazán-turn s.n. (tehn.) „La Rovinari a intrat în probe tehnologice
primul din cele patru cazane-turn de 1035 tone aburi pe orã ale
termocentralei de aici [...] Cazanul are înãlþimea de 92 metri ºi
cîntãreºte peste 12000 tone. Ca o particularitate, toate agregatele sale
auxiliare – preîncãlzitoarele, ventilatoarele de aer ºi de gaze, precum ºi
electrofiltrele – sînt asamblate în partea superioarã.“ R.l. 4 IX 75 p. 5
(din cazan + turn)
cazaniér, -ã adj. (franþuzism) –Care se complace în a sta la el acasã,
sedentar– „Poate cã ar trebui sã fim mai puþin cazanieri, dupã o vorbã
franþuzeascã greu traductibilã.“ Ap. 7–8/93 p. 7 (din fr. casanier; PR;
cf. S. ªora N.A. 17)
cazeinát s.n. (alim.) „Specialiºtii de la Întreprinderea de
industrializare a laptelui din Brãila [...] au realizat un nou produs
alimentar: «Cazeinatul de sodiu» realizat din lapte smîntînit cu o
excepþionalã valoare nutritivã ºi multiple întrebuinþãri în numeroase
produse alimentare.“ R.l. 27 IV 77 p. 3 (din fr. caséinate; DT; DEX-S)
cazeocarotén s.n. „O gamã sporitã de produse este destinatã ºi
alimentaþiei copiilor, din care menþionãm: «Caseocarotenul» pe bazã
de caseinã ºi adaos de morcovi.“ R.l. 28 VII 78 p. 2 [scris ºi
caseocaroten] (din caze[inã] + caroten)
cazeoláct s.n. „Caseolactul este de fapt un medicament-aliment, un
sort de lapte special din care lipseºte lactoza. În conþinutul lui intrã în
schimb proteine din lapte ºi soia, un complex de 10 vitamine, substanþe
minerale ºi aromatizante.“ Sc. 22 II 74 p. 5. „Zilele acestea va apare în
farmacii noul produs hiperproteic «Caseolact». «Caseolact»-ul este
primul hidrolizat proteic românesc de mare utilitate în patologia
digestivã ºi nutriþionalã a tuturor vîrstelor.“ R.l. 27 XI 76 p. 5; v. ºi 6 VI
75 p. 2, 21 IV 76 p. 5 [scris ºi caseolact, cazolact] (din caze[inã] +
-lact)
cazieríst s.m. –Fost deþinut politic cu cazier judiciar– „Puteai
observa între cei prezenþi intelectuali, muncitori, mecanici auto,
instalatori, zugravi de la IAL, lucrãtori de la întreprinderile de cofetãrii
ºi rãcoritoare ºi cîþiva cazieriºti.“ Lumea democraþiei IV/90 p. 3 (din
cazier + -ist; cf. D. Uriþescu CV 26)
caz-límitã s.n. 1973 –Caz ieºit din comun– v. elev-problemã (din caz
+ limitã; cf. fr. cas-limite)
cãlãuziér s.m. –Cãlãuzã– „Cãlãuzierul nu mai poate sã tragã ºi cere
ajutor de la cîþiva marinari. Scafandrul simte ºi el primejdia.“ R.l. 8 X
70 p. 3 (din cãlãuzã + -ier)
cãluºíþã s.f. –Femeie care joacã cãluºul– „[...] articolul «Competiþia
cãluºarilor», în cuprinsul cãruia se spune cã s-a remarcat formaþia de
cãluºari ºi cãluºiþe de la Turburea [...]“ Cont. 17 X 80 p. 2 (din cãluº +
-iþã; DEX numai m. cãluºar)
cãmãºuíre s.f. (constr.) –Acoperirea cu un strat de beton– „În fig. B
– consolidarea unui stîlp; faza iniþialã, cum aratã acesta dupã decopertarea betonului pînã la armãturã, precum ºi dupã cãmãºuire.“ R.l. 22
III 77 p. 2. „La parter au început ºi lucrãri de cãmãºuire a unor stîlpi.“
R.l. 7 IV 77 p. 1; v. ºi 20 IV 77 p. 1 (din cãmaºã; DEX-S)
cãmín-hotél s.n. –Cãmin cu un grad sporit de confort, care îl
apropie de acela al unui hotel– „Se construiesc încã 6 cãmine-hotel
pentru 1000 de tineri mineri.“ Sc. 14 I 61 p. 1 (din cãmin + hotel; Fl.
Dimitrescu în LR 2/62 p. 134)
cãminiádã s.f. (formaþie glumeaþã) –Odiseea gãsirii unui loc într-un
cãmin studenþesc– „În Regie, la sfîrºitul «Cãminiadei», rãmãseserã cîteva protestatare – studente la ASE, repartizate de conducerea
instituþiei pe locuri deja ocupate.“ R.l. 3 X 93 p. 9; v. ºi 4 X 95 p. 18 (din
cãmin + -iadã)
cãmín-spitál s.n. –Cãmin (de obicei de bãtrîni) în care se acordã
asistenþã sanitarã– „Din 1961 mã aflu internat în sanatoriul Tulgheº,
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raionul Gheorghieni. Mi s-a recomandat sã intru într-un cãmin-spital.“
Sc. 6 VI 66 p. 2. „Celãlalt compartiment are profil de cãmin-spital,
unde bolnavii vor beneficia de asistenþã medico-socialã. Atît în secþia
de post-acuþi, cît ºi în cãminul-spital vor putea fi internaþi, în funcþie de
solicitãri, bolnavi cronici.“ R.l. 15 V 74 p. 1. „La Comãneºti a fost
construit ºi dat în folosinþã un modern cãmin-spital pentru bãtrîni.“ Sc.
16 V 80 p. 5; v. ºi Sc. 5 XI 65 p. 2 (din cãmin + spital)
cãminizá vb. I –A caza în cãmin– „Studenþii se cãminizeazã în douã
locuri: pe str. ªtefan Furtunã ºi la Grozãveºti.“ (din cãmin + -iza)
cãpitán-nejucãtór s.n. (sport.) „Fostul campion de tenis al
S.U.A., D.R., în vîrstã de 31 ani, a fost reconfirmat cãpitan-nejucãtor
al echipei S.U.A. pentru noua echipã a «Cupei Davis».“ M. 19 XII 73
p. 5 ( din cãpitan + nejucãtor)
cãpitán-regént s.m. –Conducãtor al Ducatului San Marino– „În
San Marino a avut loc duminicã ceremonia depunerii jurãmîntului de
cãtre noii cãpitani-regenþi [...]“ Sc. 3 IV 84 p. 6 //din cãpitan + regent//
cãrãmizí vb.refl. IV –A deveni de culoarea cãrãmizii– „[Algele] au
cãpãtat o culoare [...] roºiaticã. De aici ºi apa lacului de acumulare a
început sã se «cãrãmizeascã». Drept care, prin partea locului a ºi
început sã circule o nouã denumire: «Lacul Roºu... Bicaz».“ Sc. 21 VI
74 p. 4 (din cãrãmiziu sau dintr-o formã flexionarã a s. cãrãmidã + -i)
cãrtãrescián, -ã adj. (lit.) –Specific textelor scrise de M. Cãrtãrescu– „Douã sînt obiectivele discursului cãrtãrescian [...]“ R.lit. 17
V 84 p. 4; v. ºi miºtocãresc (din n.pr. al scriitorului Cãrtãrescu + -ian)
cãsuþã-camping s.f. –Cãsuþã din lemn simplã, destinatã campingurilor– „Micro-staþiunea balnearã Valea Stelii din Bãicoi (jud.
Prahova) se dezvoltã, devenind una din cele mai cochete de pe Valea
Prahovei. S-a deschis la 1 mai – dispune de [...] 20 cãsuþe-camping cu
cîte douã paturi.“ R.l. 11 V 73 p. 2 [pron. cãsúþã-chémping] (din cãsuþã
+ camping)
cãsúþã-litorál s.f. –Casã special conceputã pentru a fi utilizatã pe
litoral– „În anul urmãtor întreprinderea va introduce în fabricare noi
tipuri de prefabricate, printre care cãsuþe-litoral ºi cabane pentru
brigãzile de mecanizatori.“ R.l. 23 XI 66 p. 1 (din cãsuþã + [pentru]
litoral)
cãsúþã-típ s.f. –Cãsuþã construitã în serie– „În actualul cincinal,
pînã în 1970, se vor mai adãuga litoralului circa 32000 de locuri dintre
care [...] 9500 în cãsuþe-tip cu parter ºi etaj, avînd instalaþii sanitare ºi
un confort sporit.“ R.l. 21 IX 66 p. 4 (din cãsuþã + tip)
cãºti albástre s.f. pl.tant. –Militari în serviciul Naþiunilor Unite
trimiºi în misiune de menþinere a pãcii în lume; semnul lor distinctiv
sînt cãºtile albastre, culoarea Naþiunilor Unite– „Cãºti albastre
americane sub comandã strãinã.“ Meridian 23 VIII 93 p. 8. „Luarea ca
ostatici, de cãtre sîrbi, a cãºtilor albastre.“ D. 136/95 p. 5 (dupã fr.
casques bleus; cf. it. casco blu; DPN 1978)
CD s.n. (muz.) –Compact disc– „Prima integralã pe CD a opusurilor
simfonice enesciene din lume.“ R.lit. 37/95 p. 8. „Al ºaselea CD din
integrala simfonicã a lui George Enescu“ R.lit. 18/96 p. 23 [pronunþat
sidí] (prescurtare din engl. c[compact] d[isk], fr. c[ompacte] d[isque])
CDR s.n. 1992 –Abreviere pentru Convenþia Democratã din România– v. negociabil [pron. cederé]
CD-Rom s.n. (inform.) –Disc compact cu lecturã laser, cu o mare
capacitate pentru a stoca imagini ºi sunete– „CD-Rom. Dicþionarele au
fost primele cãrþi care au pãrãsit suportul de hîrtie pentru a trece pe
compact-discuri – CD-Rom.“ R.lit. 17/96 p. 23. „Sã citim cãrþile de pe
CD-Rom-uri.“ R.lit. 18/96 p. 1 [pronunþat sidiróm] (Abreviere din
engl. C[ompact] D[isk] R[ead] o[nly] m[emory])
ceainãríe-cafeneá s.f. –Local specializat în servirea ceaiului ºi a
cafelei– „O ceainãrie-cafenea a fost deschisã în cadrul complexului
comercial «Fortuna» din Piteºti.“ R.l. 14 IX 76 p. 5 (din ceainãrie +
cafenea)
ceainãríe-cofetãríe s.f. –Ceainãrie unde se pot consuma ºi
produse de cofetãrie– „În locul a 13 bufete ºi bodegi, am înfiinþat o
ceainãrie-cofetãrie, 2 iaurgerii, 2 restaurante cu autoservire, 1
restaurant-pensiune, o patiserie º.a.“ I.B. 14 VI 75 p. 4 (din ceainãrie +
cofetãrie)
ceas-brichétã s.n. 1965 –Ceas cu formã (ºi funcþie) de brichetã– v.
ceas-broºã //din ceas + brichetã//
ceas-bróºã s.n. –Ceas care serveºte drept broºã– „Am vãzut ceasuri
cu care poþi înota liniºtit la o adîncime de 200 m; ceasuri-pandantiv ºi
ceasuri-broºã; ceasuri ultraplate înalte numai de 3 mm;
ceasuri-calendar ºi ceasuri-brichetã; ceasuri pentru navigaþia aerianã,
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care indicã simultan timpul mediu ºi unghiul orar corespunzãtor
timpului sideral.“ Sc. 8 V 65 p. 4 //din ceas + broºã//
ceas-calendár s.n. 1965 –Ceas care indicã data ºi zilele
sãptãmînii– v. ceas-broºã //din ceas + calendar//
ceas-pandantív s.n. 1965 –Ceas care serveºte drept pandantiv.
„Silvia a primit de la bunicii ei paterni un ceas-pandantiv.“; v.
ceas-broºã (din ceas + pandantiv)
ceasoficáre s.f. „Ceasoficare? Nu ºtim în ce mãsurã cuvîntul
ceasoficare este acceptat de lingviºti, dar el existã ºi înseamnã
dirijarea centralizãrii celor 73 de ceasuri publice [...]“ I.B. 29 VI 74 p. 2
(din ceas, dupã tipul radioficare; DEX-S)
ceauºél s.m. 1990 –Copil (nedorit) nãscut dupã decretul lui
Ceauºescu din 1966 conform cãruia femeile trebuiau sã aibã minimum
4 copii– v. ceauºit; v. ºi Orizont 13/90 p. 10 (din n.pr. Ceauº[escu] +
-el; R. Zafiu Luc. 13/90 p. 4; termenul era folosit oral dupã 1967; DEX
– alt sens)
ceauºísm s.n. (pol.) –Regimul tiranic instaurat de N. Ceauºescu–
„În loc de «regim comunist» se spune «ceauºism» sau «regim
totalitar».“ D. 98/94 p. 15; v. ºi culturnic (1993) (din n.pr. Ceauº[escu]
+ -ism)
ceauºít s.m., adj. –(Om) ajuns, din cauza regimului instaurat de
Ceauºescu, în situaþii disperate; nenorocit– „Plecînd de la arhicunoscuta realizare «ceauºel», întrebarea «Ce înseamnã ceauºit, om
ceauºit?» a primit în vara lui 1989 urmãtoarele rãspunsuri: «Nu se
spune; el e unu’», «om ajuns într-o situaþie dificilã», «prostit la cap»,
«pedepsit», «ajuns la sapã de lemn, sãrac», «înfometat», «cînd nu mai
ºtii încotro s-o apuci», «om primejdios», «ticãlos», «maþe pestriþe».“
R.lit. 34/95 p. 12 (din n.pr. Ceauº[escu] + -it)
cecográmã s.f. „Trimiterea cecogramelor (imprimate în relief
pentru orbi) beneficiazã de gratuitate.“ R.l. 18 III 95 p. 5 //din ceco- +
-gramã//
cedár s.n. (alim.) „În S.U.A. s-au creat în acest sens produse care
imitã perfect – cel puþin din punct de vedere al aspectului – diferite
soiuri de brînzeturi, cum ar fi «cheddar» sau «mozzarella» – pe bazã
de ulei de bumbac, porumb, cocos sau soia.“ Sc. 11 II 77 p. 5 [scris ºi
cheddar] (din engl. cheddar; cf.fr. cheddar)
cedrátã s.f. –Tip de bãuturã rãcoritoare– „Coca Cola nu a luat locul
[la Napoli] sucurilor [...] servite cu gheaþã sfãrîmatã (granita) sau al
cedratei, o limonadã fãcutã din sucul unei lãmîi dulci ca mandarina.“
D. 92/94 p. 10 (din it. cedratta)
CEE s. 1975 –Piaþa comunã, Comunitatea economicã europeanã– v.
renegociere (abreviere din fr. C[ommunautée] E[conomique] E[uropéenne])
cehovizá vb. I „Trebuie sã subliniez încã o datã cã în «adaptarea» lui
Osip, traducãtoarea-adaptoare afirmã, faþã de celelalte versiuni, un
merit cehovian, de realã adîncime: mujicul rudimentar, bruta primarã,
pe care ceilalþi adaptatori au adoptat-o tale quale din proiectul
abandonat de Cehov, a fost cehovizat în sensul unei complexiuni
nobile.“ R.l. 16 II 67 p. 2 (din numele scriitorului [A.P.] Cehov + -iza)
celioscópic, -ã adj. (med.) –Referitor la interiorul cavitãþii
abdominale– „Chirurgia celioscopicã, una dintre cele mai moderne
ramuri ale chirurgiei «fãrã incizie», se practicã de 2 luni în mod curent
la Clinica chirurgicalã numãrul. 3 din Cluj.“ R.l. 23 III 95 p. 5 (din fr.
cœlioscopique)
celofanáre s.f. –Acþiunea de a acoperi cu celofan– „Linia de la
fabrica de þigarete este prevãzutã cu dispozitive moderne pentru:
confecþionarea þigaretelor, ataºarea filtrelor [...] ºi celofanarea
cutiilor.“ I.B. 15 I 63 p. 1 (din celofana)
celulár, -ã adj. în sintagma telefonie (mobilã) celularã (comunic.)
„La 1 martie 1993 va fi inaugurat în Bucureºti primul serviciu de
telefonie mobilã celularã. Societatea care va implementa acest sistem
[este] Telefonica România [...]“ R.l. 14 XI 92 p. 2. „Acest serviciu de
telefonie celularã asigurã legãturi telefonice între doi abonaþi aflaþi în
interiorul zonei de acoperire sau între un abonat din acest teritoriu ºi
altul din þarã sau strãinãtate.“ R.l. 3–4 IV 93 f.p. „Profituri masive din
telefonia celularã“ R.l. internaþ. 28 VII 94 (din telefonie + mobilã +
celularã; L 1995; DEX – alte sensuri)
celúlã-cóbai s.f. (biol.) „Celulele cobai. Mai mulþi oameni de
ºtiinþã francezi au propus efectuarea experienþelor biologice pe culturi
de celule ºi nu pe animale sau subiecþi umani voluntari, cum este
practica în mod curent [...] Prin recurgerea la «celule-cobai»
specialiºtii sperã, de asemenea, sã descopere cauzele mai multor
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maladii, pornindu-se de la considerentul cã celulele reacþioneazã mai
puternic decît corpul întreg.“ Sc. 1 V 77 p. 5 //din celulã + cobai//
celúlã de crízã sint.s. –Grup de lucru organizat la ministere în caz
de crizã provocatã de rãzboaie, greve etc.– „O celulã de crizã funcþioneazã fãrã întrerupere la ministerul sãnãtãþii din Rhenania de Nord –
Westfalia. De aici s-a lansat, joi, alarma care a impus mãsurile menþionate.“ R.l. 19 I 85 p. 6 (din fr. cellule de crise)
celulít s.m. (pol.) –Fost deþinut (politic) care a trecut prin celulele
închisorilor– „Eliberarea din detenþie nu înseamnã însã cã hãrþuielile
judiciare, la care celulitul liber-democrat va trebui sã facã faþã [...]“
Ghilotina VIII 90 p. 5 (din celulã + -it; D. Uriþescu CV 28)
celulítã s.f. (med.) –Umflare a þesutului adipos subcutanat– „Obezitatea, celulita, spondilozele, trateazã specialist autorizat prin metoda
electromasoterapiei.“ R.l. 15 VII 74 p. 4. „Marele pericol ce pîndeºte
femeile din Occident îl reprezintã kilogramele suplimentare ºi
celulita.“ R.lit. 6/94 p. 3 (din fr. cellulite; DEX, DN3)
celulochimíe s.f. (chim.) „[...] se poate concepe o nouã chimie care
sã producã aproape tot ce se obþine în prezent din petrol. Aceastã nouã
chimie ar putea primi numele de «celulochimie», în opoziþie cu
petrochimia actualã.“ Sc. 25 III 79 p. 5 //din celulo- + chimie//
celulomicrobián, -ã adj. –Referitor la celule ºi la microbi– „[...]
doctorul Bãcanu a izbutit sã punã la punct primul autovaccin total
celulomicrobian, dezintegrat prin cãldurã, cu care a vindecat complet,
dupã numai 3 luni de tratament, parodontoza acutã a bolnavei L.E. din
Braºov. Acest deosebit succes terapeutic a fost obþinut dupã statistica
descoperitorului, în 1968.“ Fl. 2 III 84 p. 6 (din celulo- + microbian;
invenþia dateazã din 1968)
cenaclíst s.m. –Membru al unui cenaclu– „Spre searã întîlnesc doi
cenacliºti de la «Lucian Blaga».“ R.lit. 5 XI 70 p. 2. „[...] colaborarea
foºtilor cenacliºti de la Sibiu [...]“ Fl. 23 V 86 p. 6; v. ºi R.l. 8 IV 80 p. 2,
Luc. 4 II 84 p. 2 (din cenaclu + ist; DEX-S)
centíd s.m. „O adevãratã panicã a stîrnit la Birmingham difuzarea
unui aºa-zis «document-oficial» anunþînd introducerea, de la 1
ianuarie 1975, a «timpului metric» în Anglia: un minut urma sã fie
alcãtuit din 10 secunde, o orã – din 10 minute, o zi – din 10 ore.
Mãsurile timpului ºi-ar fi schimbat ºi ele denumirile: secunda – milizi,
minutul – centizi, ora – decizi, anul – kilozi.“ Cont. 13 XII 74 p. 12
//din centi- “a suta parte“//
centráre-ºut s.f. (sport) –Centrare care este în acelaºi timp ºut spre
poartã– „[...] bucureºtenii au hotãrît repede soarta jocului, marcînd
încã în primele 13 minute, de douã ori, la centrãrile-ºut ale lui I.“ I.B.
30 X 86 p. 7 (din centrare + ºut)
centráº(ã) s.m.f. –Responsabil al unui centru de pîine, OCL etc.–
„Centraºii comunicã zilnic fabricilor comenzile pentru a doua zi.“ (din
centru + -aº; termenul este vechi în limba românã)
CEPÉCA s. „În urmã cu zece ani s-a înfiinþat la Bucureºti Centrul de
perfecþionare a pregãtirii cadrelor de conducere din economie ºi administraþia de stat (CEPECA).“ R.l. 29 VIII 77 p. 6. „Lucrarea
«Planification par la méthode du chemin critique», Paris, Dunaud
1967, se aflã la biblioteca CEPECA.“ R.l. 10 XI 78 p. 3. „O ºtire scurtã
de ziar ne anunþã cã între CEPECA (astãzi IROMA) ºi Serviciul
Român de Informaþii va avea loc un «schimb de locuinþã» [...]“ R.l. 20
III 92 p. 1 (abreviere din Ce[ntrul de] pe[rfecþionare a] ca[drelor],
existent din 1967, cînd s-a înfiinþat instituþia; FC I 52, 158)
cepuíre s.f. –Tãierea crãcilor pomilor; cepuit– „Celelalte operaþiuni,
cum ar fi cepuirea, cojirea, fasonarea materialului lemnos pe
tipodimensiuni, potrivit sortimentelor prevãzute în plan, legarea în
snopi a crãcilor ºi a cojilor, au loc «jos» [...] în depozitele de
preindustrializare.“ Sc. 28 III 74 p. 5 (din cepui; LTR)
ceracolór s.n., adj. –Lucrat cu batoane colorate pe bazã de cearã–
„[...] a fost prezentat filmul «Moara cu noroc» ºi a fost inauguratã
expoziþia ceracolor a pictorului Gh.C.“ Sc. 10 X 75 p. 6 (din cearã +
color)
cerchíst s.m., adj. –Membru al cercului literar de la Sibiu– „ªt. Aug.
Doinaº publicã douã balade [...] Un fragment din prima defineºte faza
baladist-cerchistã a lui Doinaº.“ Luc. 15 VII 78 p. 7. „Despre piesa
«Anton Pann», un cerchist spune altuia: «Vezi de-l citeºte ºi mai corecteazã-l».“ Luc. 18 XI 78 p. 3 (din cerc[ul de la Sibiu] + -ist)
cerealicultúrã s.f. (agr.) –Ramurã a ºtiinþei care se ocupã cu cultura
cerealelor– „A sosit la Palermo, la invitaþia institutului de
cerealiculturã ºi culturi erbacee, delegaþia de agrobiologi români.“
I.B. 19 IX 62 p. 3 (din fr. céréaliculture)
cerebralísm s.n. –Raþionalism exagerat– „La noi, efortul de a
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însuma în creaþie valori de accentuatã luciditate [...] este de obicei ferit
de ameninþarea cerebralismului steril. Exemplul unui Brâncuºi care
chintesenþiazã formele cu mare rigoare intelectualã [...] ne învaþã ce
este marea plenitudine creatoare.“ Gaz.lit. 29 XII 66 p. 8 (din cerebral
+ -ism)
ceremoniá vb. I (rar) –A oficia într-un lãcaº de cult– „Duminicã
dimineaþa [...] peste 1000 de musulmani s-au adunat la moscheea din
Bucureºti. Hogea Imam [...] un fel de preot, a ceremoniat rugãciunea
postului Ramadan, în faþa credincioºilor islamici [...]“ R.l. 14 III 94 p.
9 (din ceremonie + -a)
cha-cha-chist, -ã s.m.f. 1974 (formaþie ocazionalã; peior.) –Persoanã care degradeazã capodoperele– v. cha-cha-chiza [pron.
cea-cea-císt] (din cha-cha-cha + -ist)
cha-cha-chiza vb. I (peior.) –A transforma în dansul modern
cha-cha-cha, a degrada– „Articolul lui Pierre Petit e o micã piatrã
azvîrlitã în obrazul celor ce cha-cha-chizeazã sistematic – în muzicã,
teatru sau balet – capodoperele lumii. Cha-cha-chiºtii pretind a fi
combatanþi pentru libertatea creaþiei, în vreme ce glasurile care apãrã
dreptul lui Bach ºi Shakespeare la existenþã liberã ºi securitate esteticã
sînt stigmatizate ca duºmani ai culturii.“ Cont. 10 X 74 p. 11 [pron.
cea-cea-cizá] (din cha-cha-cha + -iza)
chairman s.m. (cuv. engl.) –Moderator– „La urmãtoarea discuþie
despre «Presã; politicã» chairman a fost I.R.“ „22“ 5–11 VI 92 p. 8.
„Aþi fost chairman la simpozionul internaþional de la Costineºti unde
s-a vorbit de presã ca a patra putere în stat.“ Expres 9–15 VI 92 p. 5
[pron. céãrmen]
Challenge Day (sint. engl.) „Este pentru prima oarã cînd la ediþia
din acest an a celebrei competiþii deschisã tuturor þãrilor lumii
«Sportul pentru toþi – Challenge Day» va participa ºi România.
«Challenge Day» este cea mai mare acþiune sportivã mondialã din
domeniul sportului pentru toþi cu durata de o singurã zi, organizatã sub
egida Asociaþiei Internaþionale pentru Condiþie Fizicã ºi Sport pentru
toþi [...]“ R.l. 21 V 93 p. 16. „[...] entuziasmul care te-a mînat pînã la
leºin în cialengi dei[...]“ R.lit. 35/93 p. 12. „Ieri, la Complexul
Studenþesc Tei, a avut loc manifestarea tip «Challenge Day»,
organizatã de Asociaþia Tineretului Liber din Bucureºti [...]“ R.l. 27 V
94 p. 9; v. ºi 24 V 93 p. 2, 26 VI 93 p. 3, Cuvîntul 22–28 VI 93 p. 2 [pron.
cialengi dei]
chapeau v. ºapou.
chaplinesc adj. –Ca al lui Charlie Chaplin– „Jocul chaplinesc,
diabolic sincronizat, al celor 30 de bãieþi ºi fete.“ Cont. 25 VIII 67 p. 4
[pron. ceaplinésc] (din numele actorului [Charlie] Chaplin + -esc)
charter s.n. (av.) –Cursã a unui avion închiriat pentru un zbor, la care
preþul biletelor este mai mic decît la cursele regulate, datoritã ocupãrii
tuturor locurilor– „Avionul, un DC-8, aparþinînd societãþii de charter
olandeze «Martin Air», avea la bord 182 de pasageri venind din
Indonezia.“ R.l. 6 XII 74 p. 6. „La originea accidentului unui avion al
companiei de charter «Invincita» [...] se afla o triplã eroare: cea a
piloþilor, a aparaturii de bord ºi a turnului de control.“ (f.d.) „Între þãrile
de unde sosesc turiºti în cadrul zborurilor Charter se numãrã unele din
cele mai cunoscute pentru frumuseþile turistice proprii: Marea
Britanie, Spania, Finlanda, R.F. Germania.“ R.l. 2 VI 79 p. 5; v. ºi
aerotaxi [pron. ceárter] (din engl. charter; cf. fr. charter; PR 1950,
DMC 1960; DN3, DEX-S)
check-up s.n. (med.; cuv. engl.) „Asta nu-i împiedicã pe majoritatea
practicienilor sã te priveascã cu un aer surprins atunci cînd le ceri un
check-up (examen medical complet al unui pacient) ºi se înþelege cã
dacã le pomeneºti de un check-up anual dupã vîrsta de patruzeci ºi
cinci de ani, de douã check-up dupã vîrsta de ºaizeci ºi cinci te vor lua
drept ipohondru.“ R.lit. 31 XII 81 p. 20 [pron. cécap] (cf. fr., it.
check-up; PR în anii ‘60, DMC 1966, PN 1970)
chewing-gumm s.n. (alim.) –Gumã de mestecat– „Mestecã
chewing-gumm, rãsfoieºte Play-Boy.“ Sc. 24 IV 74 p. 6. „[...] la ora
actualã existã zeci de mii de dughene [...] care, toate, oferã aceleaºi
ultranecesare chewing-gum, brichete, whisky etc.“ R.l. 5 XI 92 p. 5
[pron. ciúingam, incult ciungã] (din engl. chewing-gumm; DN3,
DEX-S)
chiacchiére s.f.pl. (cuv. it.) –Palavre, vorbãrie– „Spre a nu întîrzia
la întîlnirea de la ora 10, traversãm rapid fastuoasa piaþã în care vom
mai reveni, ne înfundãm în via Torino ºi apoi încã în altã viuþã ce ne
varsã în strada Olmetto numãrul 5, unde începem fãrã prea multe
chiacchiere confruntarea propriu-zisã.“ R.lit. 26 VII 84 p. 24
chief s.m. 1979 (cuv. engl.) –ªef, conducãtor– v. staff [pron. cif]
chimioterapíe s.f. (med.) –Terapie prin substanþe chimice– „Cer-
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cetãtorul californian dr. A.M. a prezentat o nouã metodã de
administrare a medicamentelor, menitã sã revoluþioneze, potrivit
specialiºtilor, chimioterapia. În loc de a fi înghiþite sau injectate,
medicamentele vor fi aplicate sub formã de «timbre», direct pe piele,
la locul afecþiunii. [...] Împotriva rãului de mare sau de avion,
«timbrul», impregnat cu scopolaminã, medicament administrat de
obicei prin injecþii, este lipit pe încheietura mîinii cu cîteva zile înainte
de efectuarea cãlãtoriei.“ Sc. 26 IV 74 p. 6 (din fr. chimiothérapie;
DM; DEX, DN3)
chinológic, -ã adj. –Care se referã la cîini– „Asociaþia chinologicã
a Municipiului Bucureºti organizeazã o expoziþie caninã care va avea
loc la Bucureºti la 4 iunie 1978 pe stadionul Olimpia.“ R.l. 20 IV 78 p.
5; v. ºi R.lit. 29 X 81 p. 9 [ºi cinologic] //din gr. hynos + -logic//
chintesenþiá vb. I –A sintetiza– „Prin condiþia ei biologicã, Ara
chintesenþiazã Viaþa ce se cere continuatã.“ Sc. 16 II 84 p. 4; v. ºi
cerebralism (1966) (din chintesenþã + -[i]a)
chioºcár s.m. (com.) –Persoanã care vinde într-un chioºc–
„Chioºcarii ºi bufetierii întind mîinile uleioase cu care îºi vînd berea,
mititeii sau farfuria cu mîncare, iar banii ºi-i înfundã în ºorþul cu un
buzunar cît o traistã [...] Chioºcarul de îngheþatã [...] se trãdeazã cu
nepãsare [...]“ Fl. 8 VII 88 p. 18; v. ºi Ev.z. 252/93 p. 1 (din chioºc +
-ar; D. Uriþescu CV 111, A. Stoichiþoiu în Hyperion III/94)
chioºcãrí vb. I (depreciativ) –A vinde într-un chioºc– „Sau vrei un
chioºc, sã chioºcãrim ziare [...]“ Papagalul V 90 p. 3 (din chioºcar + -i;
D. Uriþescu CV 112)
chip s.n. (cib.) „Minicalculatoarele în telecomunicaþii. Aceasta a fost
tema «Zilelor telecomunicaþiilor», care s-a desfãºurat recent la
Florenþa [...] Principala concluzie: datoritã miniaturizãrii, ca urmare,
în special, a introducerii aºa-numitelor pastile («chips») cu circuite
integrate, în faþa telecomunicaþiilor se deschid perspective nebãnuite,
nefiind departe ziua cînd un abonat telefonic va putea obþine, practic,
instantaneu, legãtura cu orice punct al globului.“ Sc. 28 X 76 p. 4. „Ca
urmare a perfecþionãrii continue a microcircuitelor, procesul de
miniaturizare a ordinatoarelor este în plinã desfãºurare. De unde, la
început, pe o suprafaþã de un centimetru pãtrat erau reunite cîteva sute
de interconexiuni sau informaþii, în prezent numãrul lor a ajuns la
25000, ceea ce duce ºi la o scãdere vertiginoasã a preþului de cost.
Introducerea microcircuitelor – cunoscute în terminologia de
specialitate ºi sub numele de «chips» (pastile) – are ca rezultat
scãderea cu 99 la sutã a preþului «unitãþii de memorie» în raport cu
preþul unitãþilor de memorie ale tranzistoarelor clasice.“ Sc. 29 IV 78
p. 6. „La N.A.T.O. – alertã în problema cipurilor atomice.“ R.l. 17 IX
84 p. 6; v. ºi circuit integrat [(scris ºi) pron. cip] (din engl. chip; BD
1970; DEX-S)
chipcard s.n. 1993 (cuv. engl.) –Cartelã cu chipuri– v. cartelã [pron.
ºi scris ºi cipcárd]
chirnoghiádã s.f. (formaþie ad-hoc, rar) –Expoziþie a artistului
plastic M. Chirnoagã– „Justificarea cea mai puternicã a «chirnoghiadei» presupun a fi alta: artistul sancþioneazã realitatea alienantã
în care trãieºte.“ R.l. 3 IX 93 p. 2 (din n.pr. al pictorului Chirnoagã +
-iadã)
chirvái s.n. „La 4 iunie, la Steierdorf [sat de mineri lîngã Anina] este
«kirvait» – hramul bisericii catolice.“ Timiºoara internaþ. 31 VII–6
VIII 93 p. 5. „Herr Kanton ºi Herr Mallinger organizeazã cele douã
sãrbãtori care dau viaþã Buziaºului: balul mascat ºi chirvaiul.“
Timiºoara 15 I 94 p. 9 [ºi kirvait] (din germ. Kirche “bisericã“)
choreautór s.m. 1978 (livr.) –Autor de dans, balet– v. esenþializare
//cf. gr. khoreia „dans“ + autor//
ciáo s. (lb.vorbitã, în special) –Bunã (ziua), salut!– „A zis ciao ºi m-a
întrebat ce mai fac.“ (din it. ciao, la origine provenind din lat. sclavus)
cibernetizá vb. I (electron.) –A aplica cibernetica ºi metodele ei–
„Ne-am vãzut cu ochii noºtri pe Lunã ºi ne-am trimis cercetaºi ºi prin
multe alte pãrþi ale galaxiei, ne-am cibernetizat ºi computerizat, am
detronat – metaforic vorbind – «idoli» ºi ne-am fãurit alþii.“ I.B. 21 III
74 p. 4 (din fr. cybernétiser; DMN 1964; DN3, DEX-S)
cicláre s.f. 1971 (înv.) –Integrare într-un ciclu de învãþãmînt unde se
predau cunoºtinþe în diverse specialitãþi– v. postuniversitar (din ciclu;
DEX-S)
ciclodróm s.n. 1974 (sport) –Teren amenajat pentru curse ºi
concursuri cu biciclete– v. aviocar //din ciclo- + -drom, dupã tipul
aerodrom//
ciclosporínã s.f. „O ciupercã, descoperitã în Norvegia, a produs
senzaþie în lumea medicalã. S-a dovedit cã ea poate fi folositã pentru
obþinerea unei substanþe numite ciclosporinã–A, care are proprietatea
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de a neutraliza sistemul imunologic al organismului.“ Sc. 3 VII 83 p. 5.
„Descoperirea unui medicament care împiedicã respingerea grefei,
cyclosporina, a mãrit ºansele transplanturilor de organe.“ R.l. 7 II 85 p.
6; v. ºi 10 IV 85 p. 6 [scris ºi cyclosporinã] (din fr. cyclosporine)
ciclotímic, -ã adj. (med.) –Bolnav de ciclotimie– „M.R. Paraschivescu (ce-i drept, vãzut ºi ca megaloman ciclotimic) apare în
ipostaza «tradiþionalã» de mentor.“ „22“ 45/94 p. 15 (din fr. cyclothimique; PR 1923; DN3, DEX-S)
ciclotimíe s.f. (med.) –Stare psihicã în care depresiunea alterneazã
cu buna dispoziþie– „Este dominat de mecanismele «Decorativei» ºi
ale ciclotimiilor lui Viezur.“ R.lit. 23 II 84 p. 10 (din fr. cyclothymie;
PR 1909; DN3)
cicloturíst, -ã s.m.f. (sport) –Practicant al turismului pe bicicletã–
„Pãdurea Ceala – 5000 de ciclo-turiºti la o serbare cîmpeneascã.“ Sp.
7 VI 73 p. 3. „Cicloturiºtii din nou la start.“ I.B. 5 X 82 p. 7 (din fr.
cyclotouriste; DMN, DMC 1965; DEX, DN3)
cicloturístic, -ã adj. (sport) –Privitor la cicloturism– „O nouã
excursie cicloturisticã [...] Excursia este deschisã tuturor posesorilor
de biciclete [...]“ I.B. 30 VII 82 p. 3. „Tot cu acest prilej, au avut loc
întreceri cicloturistice, concursuri de tenis ºi ºah.“ Emisiune Radio 14
V 83 (din fr. cyclotouristique; DEX, DN3)
cíco s.n. (alim.) –Bãuturã rãcoritoare cu gust de citrice–
„Întreprinderea de produse alimentare (IPA) ºi-a extins gama
sortimentelor de rãcoritoare. Se produc curent, în afarã de Ci-co,
Quic-cola (sic!), Mentovit ºi Sintonic, rãcoritoare pe bazã de arome de
fructe (zmeurã, fragi, trandafiri, viºine, citro ºi vermutinã).“ I.B. 26
VII 75 p. 4 „[...] aproape întreg spaþiul interior este transformat într-o
magazie de... rãcoritoare (pepsi-cola, ci-co ºi altele) pãstrate în navete
care se înalþã în stive pe mai bine de doi metri.“ R.l. 10 X 78 p. 5; v. ºi
Sc. 12 VI 79 p. 2 (din ci[tric] + co[la]; DEX-S)
cíco-cóla s.n. (alim.) –Tip de bãuturã rãcoritoare– „Iatã-ne în
postura de controlori de calitate la secþia «Citro» din str. Avrig a
Întreprinderii de produse alimentare (I.P.A.) Aici se produc
«Sintonic», «Aniset», «Mentovit», «Cico-Cola» ºi alte bãuturi
rãcoritoare.“ I.B. 11 V 74 p. 2 (din cico + cola)
cífrã-recórd s.f. –Cea mai mare cifrã, la o anumitã datã, într-un
anumit sector– „ªomajul în S.U.A. a atins o cifrã-record.“ Sc. 7 III 61
p. 4. „Numãrul total al persoanelor care au vizitat în cursul anului 1972
muzeele, galeriile ºi amplasamentele arhitectonice din întreg
cuprinsul Italiei se cifreazã la 20028929. Cifrã-record ce înregistreazã
un spor de aproximativ 1300000 faþã de numãrul vizitatorilor din anul
trecut.“ R.l. 15 V 73 p. 6. „Anul acesta consumul de tabac în lume a
atins o cifrã record.“ R.l. 2 XI 79 p. 6; v. ºi Sc. 4 II 75 p. 6, 12 IV 79 p. 4;
v. ºi sejur (din cifrã + record, dupã fr. chiffre record; DMN 1969; Fl.
Dimitrescu în LR 2/62 p. 134)
cimentíst s.m. –Muncitor care lucreazã într-o fabricã de ciment–
„Realizãri ale cimentiºtilor turdeni.“ Sc. 23 I 61 p. 1. „În aceastã
sãptãmînã s-a dat în folosinþã la Bicaz, oraºul energeticienilor ºi cimentiºtilor, o nouã ºi modernã policlinicã.“ Sc. 15 VII 84 p. 1. „Fieni –
oraºul cimentiºtilor“ R.l. 20 V 85 p. 2; v. ºi Sc. 30 III 64 p. 1 (din ciment
+ -ist; cf. fr. cimentier; Fl. Dimitrescu în LR 2/62 p. 134; DN3,
DEX-S)
cimetedínã s.f. 1977 (farm.) –Produs farmaceutic utilizat în tratarea
ulcerului– v. neurotransmiþãtor (din fr. cimétédine)
cineamatór s.m. (cinem.) –Amator de filme– „Revista cuprinde
rubrici permanente consacrate cineamatorismului (þie, cineamatorule)
ºi universitãþilor populare de culturã cinematograficã.“ Cont. 17 XI 61
p. 5; v. ºi 5 X 79 p. 11 (din cine- + amator, dupã fr. cinéphile; FC I 139;
Fl. Dimitrescu în LL 10/65 p. 233, L. Mareº în SMFC V p. 67, I. Iordan
în SCL 4/70 p. 39; DN3, DEX-S)
cineamatorísm s.n. (cinem.) 1961 –Interes pentru cinematograf
manifestat de cineamatori– v. cineamator (din cineamator + -ism; L.
Mareº în SMFC V p. 67; I. Iordan în SCL 4/70 p. 393; DN3, DEX-S)
cineást, -ã s.m.f. (cinem.) –Realizator sau autor de filme– „Pentru
cã fiecare dintre noi avem acasã cîte un Nãicã, cîte o Veronicã sau cîte o
Cãtãlinã, care se bucurã, aºa cum numai copiii ºtiu sã o facã, de
cine-mãrþiºoarele talentatei noastre cineaste.“ I.B. 29 II 72 p. 2; v. ºi
Cont. 1 VIII 67 p. 5, R.lit. 13 XI 75 p. 17; v. ºi cinecenaclu, teleast
(1966) (din fr. cinéaste; cf. it. cineasta; Fl. ªuteu în P.N. 5/67 p. 27, I.
Iordan în SCL 4/70 p. 393, L. Mareº în SMFC V p. 66, FC I 21; DEX,
DN3)
cineást-repórter s.m. (cinem.) –Cineast care transpune
cinematografic reportaje– „I.G. are un simþ deosebit al actualitãþii, e
un mare reporter ºi la acest nivel se ridicã V.C., ºi el un mare
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cineast-reporter.“ Sc. 31 X 75 p. 4 (din cineast + reporter; cf. fr.
ciné-reporter; DMN 1966)
cinebibliotécã s.f. –Filmotecã– „Pentru cinebiblioteca personalã,
societãþi specializate au pus în vînzare filme clasice, mute ºi sonore,
alb-negru ºi color.“ Cinema 4/75 p. 16 (din cine + bibliotecã; C. Lupu
în CL 1/83 p. 51)
cinecenáclu s.n. (cinem.) „Un cinecenaclu? Da, adicã un atelier de
creaþie al cineaºtilor amatori, izvorît, credem, din necesitãþile actuale
ale miºcãrii de cine-club de o amploare fãrã precedent, azi [...]“ Cont.
10 II 78 p. 8. „Substanþialã, interesantã, dezbaterea din cadrul cinecenaclului «Contemporanul» de vinerea trecutã.“ Cont. 24 XI 78 p. 8; v.
ºi 5 X 79 p. 11 (din cine- + cenaclu)
cineclúb s.n. 1957 (cinem.) „Cinecluburile – aceste mini-case de
filme rãspîndite pe o vastã arie geograficã, însumeazã nu numai o
excelentã aparaturã tehnicã ºi sãli de proiecþie moderne, dar ºi o mare
cantitate de pasiune [...] cinematograficã.“ Cont. 2 XI 73 p. 8. „S-a încheiat Festivalul cinecluburilor, desfãºurat anul acesta la Huºi.“ R.l.
19 XI 75 p. 2. „Am ºi amintit în treacãt un reper istoric: 1957, anul de
naºtere a miºcãrii cinecluburilor.“ R.l. 11 III 78 p. 2; v. ºi cinecenaclu,
film-poem (din fr. ciné-club; L. Seche în LR 1/60 p. 59, I. Iordan în
SCL 4/70 p. 393, FC I 139; DEX, DN3)
cineclubíst s.m. (cinem.) –Persoanã care activeazã în cadrul unui
cineclub– „Printr-o scrisoare, cineclubiºtii ne informeazã asupra planurilor lor.“ Cont. 1 XII 61 p. 5. „Filmele au fost semnate de studenþii
regizori [...] ºi de cineclubiºtii [...]“ R.lit. 7 VI 84 p. 2 (din cineclub +
-ist; Fl. Dimitrescu în LL 10/65 p. 240, I. Iordan în SCL 4/70 p. 393;
DN3, DEX-S)
cinecromátic adj. (cinem.) –Referitor la cinecromaticã– „Brazilianul A.P. [...] a prezentat primul aparat cinecromatic, care – pe baza
asamblãrii – proiecteazã pe un ecran forme colorate în miºcare.“ Cont.
26 IV 63 p. 6 (der. regr. din cinecromaticã)
cinecromáticã s.f. (cinem.) –Cromatica miºcãrii– „Expresie a
secolului vitezei, cinecromatica e bunã pentru oamenii obsedaþi de
miºcare, pentru care ea nu mai e un mijloc, ci un scop în sine.“ Cont. 26
IV 63 p. 6 //din cine- + cromaticã; I. Iordan în SCL 4/70 p. 393//
cinefág s.m. (cinem., peior.) –Consumator (fãrã discernãmînt) de
filme cinematografice– „Nu vã transformaþi din cinefili în cinefagi!“
R.lit. 3 I 74 p. 21. „[...] cînd nu e cinefag, telespectatorul român este
cinefil – ºi viceversa [...]“ Cont. 5 V 78 p. 9; v. ºi Cinema 6/74 p. 10;
(din cine- + -fag; cf. fr. cinéfage; DMN 1986)
cineficát, -ã adj. (cinem.) –Care intrã în reþeaua cinematograficã–
„Raioane cineficate“ Sc. 20 VIII 62 p. 2 (der. regr. din cineficare)
cinefilíe s.f. (cinem.) –Interes, dragoste pentru cinematograf– „Din
cinefilie, recunosc, mi-ar fi fãcut o mare bucurie ca discuþia aceasta
sã-i scoatã de pe pînzã ºi pe eroii fãrã soclu ai acestui film.“ Cont. 3 II
67 p. 5. „[...] publicul [este] animat de cinefilie, în cunoºtinþã de
cauzã.“ R.lit. 27 IX 84 p. 2 (din fr. cinéphilie; DMN 1965; Fl.
Dimitrescu în RRL 1/68 p. 4; DEX, DN3)
cineghicitoáre s.f. (cinem.) –Titlul unei emisiuni TV în care se pun
întrebãri-ghicitoare despre filme, actori etc.– „Vîrstele pelicului.
Portret-serial; Yves Montand (I); Cineghicitoare“ Pr.R.TV 12–18 I 75
p. 14 (din cine- + ghicitoare; cf. fr. cinénigme)
cineidée s.f. (cinem.) –(Titlu de rubricã în revista «Cinema») Idee
utilizatã în cinematografie– „Cronica cine-ideilor.“ Cinema 9/66 p.
18; v. ºi 12/72 p. 6 (din cine- + idee; I. Mareº în SMFC V p. 68, I.
Iordan în SCL 4/70 p. 393)
cinelimbáj s.n. 1975 (cinem.) –Limbajal cinematografiei– v.
cinelimbã (din cine- + limbaj)
cinelímbã s.f. (cinem.) –Limbaj special al cinematografiei– „Studenþii regizori de la Institutul de artã teatralã ºi cinematograficã au
dovedit, pentru moment, cã ºtiu sã facã uz de cinelimbã; urmeazã sã
demonstreze cã au de ce ºi ce sã comunice prin intermediul acestei
limbi, bine învãþate.“ Luc. 2 XII 67 p. 10. „Prima lecþie de cinelimbaj
[...] Eram un þînc pe care taicã-sãu abia îl dusese la primul meci de
fotbal, cînd – tot cu tata – am vãzut ce înseamnã limbaj într-o salã de
cinema. (E ceea ce azi critica evoluatã numeºte foarte frumos –
cinelimbã!)“ R.lit. 20 II 75 p. 17 (din cine- + limbã; I. Mareº în SMFC
V p. 69, I. Iordan în SCL 4/70 p. 393)
cinematécã s.f. (cinem.) –Instituþie în care se pãstreazã ºi se proiecteazã filme (antologice)– „Cinemateca cubanã a prezentat [...] la
Havana filmul lui I. Popescu-Gopo «S-a furat o bombã».“ Sc. 20 III 64
p. 4. „Fondatorul cinematecii franceze ºi una dintre personalitãþile
proeminente ale cinematografiei mondiale, Henri Langlois, a încetat
din viaþã la Paris în urma unei crize cardiace.“ Sc. 15 I 77 p. 5 (din fr.
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cinémathèque; cf. engl. cinematheque; BD 1968; Fl. Dimitrescu în
RRL 1/69 p. 5, Th. Hristea în LR 3/72 p. 190, L. Seche în LR 3/77 p.
270; DEX, DN3)
cinematográf-adevãr s.n. (cinem.) „De curînd, cei mai de seamã
reprezentanþi ai cinematografului-adevãr s-au întîlnit la Lyon, pentru
a dezbate problemele acestei atît de interesante ºi rodnice tendinþe
apãrute în miºcarea cinematograficã în ultimii ani, cinematografie ce
cautã sã împãrtãºeascã adevãrul.“ Cont. 12 V 63 p. 5. „Filmul «Cazul
S» [...] dezvoltã cu mijloacele «cinematografului-adevãr» firul unei
anchete sociale.“ Sc. 16 VII 66 p. 4 (din cinematograf + adevãr, dupã
fr. ciné-vérité)
cinematográf-documént s.n.
(cinem.)
–Peliculã
cinematograficã cu rol de document– „[...] acest nou gen al
cinematografului-document care face din ecran o tribunã de dezbatere
ºi invitã publicul sã fie judecãtorul suprem nu numai al operei de artã,
ci al realitãþii însãºi.“ Cont. 2 XI 73 p. 5 (din cinematograf +
document)
cinematográf-estrádã s.n. (cinem.) –Cinematograf care conþine
elemente specifice estradei– „S-a spus «Lanterna-magicã este un
cinematograf-estradã».“ Cont. 22 V 62 p. 4; v. ºi 18 IX 64 p. 2 //din
cinematograf + estradã//
cinemirácol s.n. 1962 (cinem.; rar) –Procedeu cinematografic de
proiecþie de tipul cinerama– v. cinerama (din fr. cinémiracle)
cinepanorámic s.n. (cinem.) –Cinematograf cu ecran lat
panoramic– „Cinepanoramicul de la Patria.“ Sc. 27 XI 62 p. 1 (din fr.
ciné-panoramique; DN3)
cineráma s.f. (cinem.) –Procedeu cinematografic de proiecþie pe
mai multe ecrane mari juxtapuse– „Mai mare decît cinerama, sistemul
cinemiracol (cinémiracle) va fi inaugurat la Paris în Sala Empire.“
Cont. 2 II 62 p. 5 (din it. cinerama; cf. fr. cinérama, engl. amer.
cinerama; FC I 135, 139, Al. Graur în LR 2/58 p. 2, C. 19, L. Mareº în
SMFC V/67, L. Seche în LR 4/78 p. 339; LTR, D.Am.; DEX, DN3)
cinerestauránt s.n. (cinem.) „Un cinerestaurant în care, fãrã a se
întrerupe dejunul sau cina, poþi vedea ultimele filme.“ Cont. 2 XII 60 p.
5 (din fr. cinérestaurant; FC I 139; Fl. Dimitrescu în LR 4/1962 p. 398;
DN3)
cineromán s.n. (cinem.) –Operã cinematograficã bazatã pe o operã
literarã– „Intitularea (cine-roman dupã Eugen Barbu realizatã de I.M.)
se poate justifica prin aceea cã scenariul este extras din romanul
«ªoseaua Nordului».“ Cont. 25 II 66 p. 6. „Un cine-roman de Eugen
Barbu, care foloseºte o bogatã informaþie de epocã în dorinþa de «a da
autenticitate faptelor descrise».“ R.l. 29 XII 75 p. 2 „[...] lipseºte R.N.,
semnatar a trei cãrþi, unul dintre puþinii care au abordat cine-romanul.“
Sãpt. 9 VI 78 p. 3; v. ºi 5 VII 74 p. 3, 22 VII 74 p. 2 (din fr. ciné-roman)
ciné-vérité s.n. (cinem.; franþuzism) –Cinematograf-adevãr– „Este
desigur un serial. ªi este un ciné-vérité. Tipic.“ R.lit. 17 III 77 p. 17.
„Deºi multe cuvinte din off nu se desluºesc, sensul acestor crîmpeie
gen ciné-vérité pare uneori mai plin decît textul din prim plan.“ R.l. 7 I
78 p. 2. „Dezvoltînd în chip personal formula ciné-vérité-ului,
«Cinema Action» a adus pe ecran crîmpeie «pe viu» din viaþa ºi lupta
socialã.“ Sc. 17 X 78 p. 5 [pron. sine-verité] (din fr. ciné-vérité; cf.
engl. ciné-vérité; DMN 1964, BD 1968; DEX-S)
cinquantenar, -ã adj., s.m.f. –În vîrstã de cincizeci de ani– „Nu-i
pot dori tînãrului cinquantenar decît sã-ºi rãmînã fidel sieºi.“ R.lit.
34/94 p. 1[pron. cincuantenár] (din fr. cinquantenaire; DN3)
ciocolateríe s.f. –Întreprindere în care se fabricã produse de
ciocolatã– „Pe ºerveþelele de hîrtie [...] întreprinderea braºoveanã îºi
face reclamã, dar nu oricum, ci oferind consumatorilor produse de
ciocolatãrie. Pe bunã dreptate, cititorul nostru se întreabã pe cînd
produse de cacao-rie sau cine ºtie ce fel de ...rie“ Fl. 4 VIII 73 p. 33. „În
afara unor noi produse de ciocolaterie, caramelaj, jeleuri etc. se vor
introduce ºi extinde în fabricaþie noi grupe de produse cum sînt:
budincile ºi cremele de tip «instant», praful de ciocolatã solubil.“ R.l.
10 VI 76 p. 2 [ºi ciocolatãrie] (din ciocolatã, dupã modelul lui
lãptãrie)
ciocolatiér s.m. –Muncitor dintr-o fabricã de ciocolatã– „O întreagã
pleiadã de specialiºti, muncitori [...] au fost calificaþi de dînsul în
meseria de ciocolatier.“ Sc. 11 XII 60 p. 2 (din fr. chocolatier; Fl.
Dimitrescu în LR 2/62 p. 134; DN3, DEX-S)
cioráp-chilót s.m. –Ciorap-pantalon– „Faci reclamã pentru vreun
circ sau pentru vreo fabricã de ciorapi-chilot?“ Sãpt. 12 IX 75 p. 12
(din ciorap + chilot)
cioráp-pantalón s.m. –Ciorap lung, continuat cu chilot– „Se
gãsesc costumaºe ursuleþ, traininguri pentru toate vîrstele, jachete cu
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glugã, ciorapi-pantaloni, paltoane din stofã ori blanã tricotatã, blãnuri
de la mãsura 30 la 40 etc.“ Sc. 11 XI 64 p. 1. „Luni 10 mai a avut loc
lansarea pe piaþã a ciorapilor-pantalon din fire lycra [...]“ R.l. 12 V 93
p. 8; v. ºi autoadeziv (din ciorap + pantalon; Fl. Dimitrescu în SCL
3/70 p. 325; DEX-S)
cipcárd v. chipcard
circár s.m. –Membru al unei trupe de circ– „Actor, înainte însemna a
fi undeva în marginea societãþii, clovn, circar, saltimbanc.“ Gaz.lit. 16
II 61 p. 1 (din circ + -ar; Fl. Dimitrescu în LR 2/62 p. 134; DEX-S)
circuít integrát (inform.) –Ansamblu complex de conductori ºi
semiconductori miniaturizaþi ºi integraþi într-o componentã unicã
pentru a îndeplini o funcþie specificã– „Circuit integrat. Specialiºtii în
electronicã de la Universitatea din Bochum (R.F.G.) au pus la punct un
circuit microelectronic integrat care are o vitezã de cinci ori mai mare
decît cele cunoscute pînã în prezent. El poate transmite prin fibre
optice pînã la douã miliarde de semne pe secundã. Se apreciazã cã noul
«chip» va da un nou avînt tehnicii comunicaþiilor.“ R.l. 3 IV 84 p. 6
(dupã fr. circuit intégré)
circulábil, -ã adj. –În stare de circulaþie– „[...] toate liniile de cale
feratã sînt circulabile, instalaþiile de dirijare ºi urmãrire a trenurilor
fiind, de asemenea, în stare de funcþiune.“ R.l. 12 I 85 p. 5 (din circula
+ -bil)
circumlunár, -ã adj. (astr.) –Care înconjoarã Luna– „În afara
roboþilor depuºi pe solul lunar, se prevede amplasarea unor sateliþi
circumlunari, asemãnãtori cu cei circumtereºtri.“ Cont. 11 X 63 p. 7; v.
ºi I.B. 28 X 66 p. 11; v. ºi planetoid (din fr. circumlunaire; DMN 1966;
FC II 63, 271, 281; DN3, DEX-S)
circumpacífic, -ã adj. –Care înconjoarã Pacificul– „Mexicul face
parte din centura circumpacificã ce din Japonia în Chile ºi din Alaska
în Filipine este jalonatã de vulcani activi.“ R.l. 21 IX 85 p. 6 //din
circum- + Pacific//
circumteréstru, -ã adj. (astr.) –Care înconjoarã Pãmîntul– „La 11
august 1962, ora 11,30 (ora Moscovei) în U.R.S.S. a fost plasatã pe o
orbitã circumterestrã nava cosmicã satelit «Vostok 3».“ Sc. 12 VIII 62
p. 1. „Naveta spaþialã americanã destinatã misiunilor orbitale circumterestre a efectuat zilele trecute ultimul din cele patru zboruri de probã
de lungã duratã.“ Sc. 23 XI 77 p. 6; v. ºi circumlunar, geosincron (din
fr. circumterrestre, it. circumterrestre; DMN 1967; FC II 63, 271;
DEX, DN3)
cireºár s.m. „Sînt copii între 12 ºi 14 ani ºi li se spune «Cireºarii» –
nu dupã titlul unei cunoscute cãrþi pentru tineret – ci dupã ocupaþia pe
care au adoptat-o în timpul liber: sînt cîntãreþi din coajã de cireº, obicei
larg rãspîndit prin partea locului.“ R.l. 7 IV 73 p. 2 (din cireº + -ar;
DEX – alte sensuri)
ciripitór, -oáre s.m.f. (fam., pop., peior.) –Informator al
Securitãþii– v. Ap. 8/95 p. 15 (din ciripi + -tor; cuvîntul este mai vechi
în limba românã; DEX – alte sensuri)
citábil, -ã adj. (livr.) –Vrednic de a fi citat, de a fi amintit– „Citabile
în acest sens sînt ºezãtorile organizate de revista Luceafãrul.“ Luc. 15 I
61 p. 6 (din fr. citable; DEX, DN3)
citadinizá vb.refl. I –A se urbaniza– „[Sãtenii] s-au citadinizat,
gîndesc altfel, au alte aspiraþii.“ Sc. 28 XI 79 p. 1 (din citadin + -iza; cf.
it. citadinizzare; DN3, DEX-S)
cititór-încasatór s.m. –Lucrãtor care citeºte contorul ºi încaseazã
factura– „Într-una din serile trecute, G.M., cititor-încasator la
exploatarea energo-energeticã Botoºani, se întorcea de la serviciu spre
casã.“ Sc. 19 XII 72 p. 2. „L.C. era [...] cititor-încasator la
Întreprinderea de reþele electrice Maramureº.“ Sc. 19 III 74 p. 2 (din
cititor + încasator)
citodiagnózã s.f. (med.) –Diagnosticare pe baza studiului
microscopic al celulelor prelevate din organism– „Tumorile au mai
crescut un timp, apoi au scãzut brusc. Au urmat douã reveniri uºoare.
Ulterior, în urma unei citodiagnoze, medicii au constatat absenþa
celulelor canceroase.“ R.l. 10 VI 93 p. 5 (din fr. cytodiagnose)
citoscóp s.n. 1964 (med.) –Aparat cu care se examineazã celulele–
v. esofagoscop //din cito- “celulã“ + -scop//
citospectrofotometríe s.f. (fiz.) „Citospectrofotometria este una
dintre metodele fizice moderne care permit investigarea finã a celulelor ºi structurii celulare.“ Cont. 27 VIII 65 p. 8 //din cito- “celulã“ +
spectrofotometrie//
cítro s.n. 1974 (alim.) –Bãuturã rãcoritoare pe bazã de citrice–
„Fetiþelor lui Vali le place mult citro.“; v. ºi cico, cico-cola (prescurtare
din citrice; DEX-S)
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citróla s.f. (alim.) –Bãuturã rãcoritoare cu gust de citrice– „La
magazinul «Delta» s-au pus în vînzare, în afara unor noi sortimente de
îngheþatã, ºi numeroase sortimente de bãuturi rãcoritoare, denumite
«Citrola», «Zmeurata».“ R.l. 16 X 75 p. 5 (din citro- +[c]ola, dupã
modelul lui coca-cola)
citrolínã s.f. (cuv. sp.) „«Citroline» ar putea fi un nou combustibil
eficace pentru autovehicule, afirmã un expert din Panama.“ R.l. 27
VIII 79 p. 6. „Potrivit directorului companiei de stat «Citricos de
Chiriqui», din Panama, alcoolul extras din resturile de portocalã,
denumit «citrolinã», s-a dovedit a fi un carburant eficace. El a fost
testat cu succes pe un autoturism «Volkswagen».“ Sc. 30 VIII 79 p. 4
citro-quick s.n. „Combinatul industrial «Progresul» din Ploieºti
anunþã douã produse noi: bãuturile rãcoritoare «Mero» ºi
«Citro-quick», bogate în vitamine ºi zahãr.“ R.l. 23 IV 75 p. 5; v. ºi I.B.
26 VII 75 p. 4 [pron. citro-cuíc] (din citro + engl. quick)
ciuciunáa s. (cuv. iakut) „Unii cercetãtori opineazã cã «ciuciunaa»,
care în multe privinþe poate fi comparat cu omul primitiv «yeti» din
Himalaia, este de fapt cel mai primitiv paleoasiatic din Siberia, care s-a
retras în munþi odatã cu venirea unor oameni ajunºi la un grad de
dezvoltare ºi civilizaþie mult mai ridicat. În sprijinul acestei ipoteze
vine ºi faptul cã în limba iakutã cuvîntul «ciuciunaa» înseamnã
«fugar».“ Sc. 4 II 78 p. 6. „[...] în Iakuþia (în rãsãritul Siberiei) ar mai
trãi urmaºii unor forme umanoide timpurii. Populaþia localnicã
cunoaºte aceste fiinþe sub numele de «ciuciunaa», care înseamnã, de
altfel, «fugar izgonit».“ Sc. 21 VI 79 p. 5
civilitáte s.f. –Politeþe– „[...] textele înregistrate satiric sînt comune
ºi nu trec dincolo de relatarea reportericeascã a defectelor de
comportament ºi abaterilor de la civilitate ºi moralitate.“ R.lit. 9 II 84
p. 11. „Mã vãd obligat sã vã rãspund cu civilitatea pe care aþi arãtat-o în
scrisoarea d-voastrã deschisã.“ R.l. 4 XII 93 p. 3; v. ºi R.lit. 12 IV 84 p.
8 (cf. fr. civilité; DN3)
cîine s.m. în sint.s. între cîine ºi lup „Lansarea cãrþii «Între cîine ºi
lup» de Emil Hurezeanu.“ „22“ 7/96 p. 15. „[...] acest titlu [...]
reprezintã traducerea expresiei franþuzeºti «entre chien et loup»,
expresie ce desemneazã un anumit moment al zilei, punctul ei final.
Totuºi, nu este vorba despre un punct în adevãratul sens al cuvîntului,
ci despre un moment, o trecere. Ne aflãm în fluxul temporal, iar ceea ce
se vizeazã prin acest titlu este o perioadã de tranziþie.“ „22“ 8/96 p. 14.
cîine-exploratór s.m. –Cîine folosit în diverse explorãri– „În
Canada [...] cîinii vor fi folosiþi pentru explorarea unor zãcãminte de
minerale utile. În prezent, o echipã de biologi face experienþe cu un
grup de asemenea cîini-exploratori.“ Sc. 13 XI 72 p. 4 //din cîine +
explorator//
cîmp operatór (med.) –Porþiune pe suprafaþa cãreia are loc o
intervenþie chirurgicalã– „[...] a simþit de sute de ori aripa morþii peste
cîmpul sãu operatoriu, dar nimic n-a putut sã-i adumbreascã acea
încîntare, aproape copilãreascã, faþã de frumuseþea «cu totul
particularã», cum spune, a meseriei lui [de chirurg].“ R.l. 12 II 85 p. 5
[ºi cîmp operatoriu] (dupã fr. champ opératoire; DEX)
cîntá vb. I (arg.) –A fura– „[...] prietenul meu a zis cã trebuie s-o
«cînte» pe una de portofel, pe care o «descliftase» (îi desfãcuse
fermoarul de la geantã – n.n.) mai înainte.“ R.l. 11 II 93 p. 9
cîntãréþ-actór s.m. 1966 –Cîntãreþ cu calitãþi scenice– v.
actor-cîntãreþ (din cîntãreþ + actor; Fl. Dimitrescu în SCL 3/70 p. 326)
cîntãréþ-artíst s.m. –Cîntãreþ de mare calitate– „N. Secãreanu:
Cîntãreþul-artist.“ Cont. 5 XI 65 p. 6 (din cîntãreþ + artist)
cîntãréþ-autór s.m. –Cantautor– „Despre acea faimoasã
«întoarcere la romantism», despre fracþiunea intelectualã a muzicii
uºoare, despre cîntãreþii-filozofi ºi despre cîntãreþii-autori.“ Cont. 20 I
67 p. 5 (din cîntãreþ + autor, dupã it. cantautore)
cîntãréþ-compozitór s.m. –Cîntãreþ care compune muzica pe care
o interpreteazã– „N-am uitat nici pe Udo Jürgens,
cîntãreþul-compozitor.“ Sc. 9 III 69 p. 4 (din cîntãreþ + compozitor)
cîntãréþ-filozóf s.m. 1967 –Interpret de melodii ale cãror texte pun
probleme filozofice– v. cîntãreþ-autor
cîrtiþã s.f. (fig.) „Angleton cãuta o «cîrtiþã» – care, în jargonul
spionilor, înseamnã «agent adînc infiltrat».“ „22“ 15/94 f.p. „«Cîrtiþã»
rusã la FBI“ R.l. 20 XII 96 p. 4; v. ºi 14 XI 96 p. 3 (tradus din fr. taupe
“agent“; DHLF 1950)
clandestinitáte s.f. –Caracterul a ceea ce este clandestin– „De
atunci, vinul dinspre zori, intrînd în clandestinitate, se bea retras în
cãmãruþa dosnicã a vestitei pivniþi.“ R.lit. 13 XII 73 p. 7 (cf. fr.
clandestinité; DEX, DN3)
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claníst s.m. (rar) –Adept al ideilor ºi metodelor Ku-Klux-Klanului–
„De asemenea au fost prezenþi ºi «claniºti» din municipiul Bucureºti.“
Timiºoara internaþ. 31 VII–6 VIII 93 p. 1 (din [Ku-Klux] Klan + ist)
clánsman s.m. (rar) –Clanist– „Clansmanii se vor pregãti [sã facã
dreptate contra þiganilor] împotrivindu-se cu sprayuri paralizante,
grenade fumigene ºi lacrimogene, grenade ºi armament uºor.“
Timiºoara internaþ. 31 VII–6 VIII 93 p. 1 //din [Ku-Klux-] Klan[s] +
man//
clásã s.f. în expresia a da clasã (arg.) –A depãºi pe cineva, a fi
superior cuiva din punct de vedere intelectual– „Simina ºtie la spaniolã
ºi dã clasã.“ (formal din fr. classe; C. Lupu LL 3/72 p. 350)
clásã-laboratór s.f. –Clasã în care este amenajat un laborator–
„Prima clasã-laborator. Pe linia continuei perfecþionãri ºi modernizãri
a procesului de învãþãmînt se înscrie ºi punerea în funcþiune a primului
laborator-clasã din regiunea Cluj amenajat în incinta liceului din
localitate. Sala-amfiteatru ce adãposteºte clasa-laborator este
înzestratã cu 40 de semicabine fonice, microfoane, difuzoare.“ R.l. 9
XII 66 p. 1 (din clasã + laborator)
clásã mijlocíe (de míjloc) sint.s. „Noi credem cã viitorul economic al României este legat de apariþia acelei clase mijlocii, de
oameni întreprinzãtori, care sã ºtie sã facã bani ºi sã-i investeascã.“
R.l. 16 XI 92 p. 2. „S-a hotãrît reînvierea clasei de mijloc.“ Ev.z. 17 V
95 p. 4; v. ºi „22“ 24–30 XII 92 p. 6; v. ºi middle class (trad. fr. classes
moyennes; cf. engl. middle class)
claustromán s.m. –Om care se izoleazã de societate– „Dar cum sînt
în realitate oamenii de care s-au îndepãrtat, pe cãi diferite, intelectualii
claustromani din Copiii Soarelui?“ Gaz.lit. 28 I 62 p. 7 (din claustro- +
-man, dupã tipul meloman; Fl. Dimitrescu în RRL 1/69 p. 5)
claviolínã s.f. (muz.) „Claviolina, un nou instrument muzical
construit de industria francezã, permite reproducerea pe cale
electronicã a timbrului tuturor instrumentelor unei orchestre
simfonice.“ Sc. 18 I 66 p. 6 (din fr. clavioline)
clãdíre-monumént s.f. –Clãdire cu valoare de monument (istoric,
de artã)– „Polonia este bogatã în clãdiri-monumente istorice.“ Sc. 23 V
63 p. 5. „Vizavi de clãdirea veche, clãdirea-monument de artã a ªcolii
superioare de arhitecturã.“ I.B. 10 III 78 p. 1 (din clãdire + monument)
clãdíre-túrn s.f. –Bloc foarte înalt– „Este realizabilã construirea
unei clãdiri-turn de 4000 m înãlþime, destinatã unui milion de
locuitori?“ Sc. 2 XI 70 p. 4. „Tehnicienii de la Consiliul naþional al
cercetãrii din Canada propun un procedeu, pe care l-au pus de curînd la
punct, pentru salvarea – în caz de incendiu – a locatarilor
clãdirilor-turn.“ R.l. 22 II 74 p. 6 (din clãdire + turn)
clãpár s.m. –Încãlþãminte pentru schi închisã cu clape– „[Vînd]
clãpari Caber 42, costum schi 50 [...]“ R.l. 12 XI 83 p. 4. „Înscriere
Dacia – octombrie 1987, schiuri [...] clãpari [...]“ R.l. 20 XI 91 p. 6; v.
ºi 17 X 91 p. 6 (din clapã + -ar; DEX-S)
cleaner s. 1977 (chim.; cuv. engl.) –Tip de articol de cosmeticã
(auto)– v. autobalsam [pron. clínãr]
clearing s.n. (ec.; anglicism) –Sistem de decontãri fãrã numerar
folosit mai ales între state– „La Bucureºti s-a propus înfiinþarea casei
de clearing central europeanã.“ Timiºoara 43/95 p. 7 [(scris ºi) pron.
clíring] (din engl., fr. clearing)
cleenex s.n. –Batistã de hîrtie– „De ce ar fi un cleenex de hîrtie mai
moral decît o batistã de pînzã?“ Ap. 7–8/93 p. 22 [scris ºi kleenex;
pron. clínex] (din engl., fr. kleenex, it. cleenex; DPN 1983)
climatizát, -ã adj. –Care asigurã climatizarea– „Astfel, faimoasele
cariatide ale porticului orientat spre sud al Erehteionului [...] au fost
scoase ºi amplasate sub o cupolã de plexiglas climatizatã.“ R.l. 10 I 77
p. 6; v. ºi biotron (din climatiza)
climatizáre s.f. –Realizarea într-un spaþiu a unei temperaturi ºi
umiditãþi potrivite– „Fabricile au staþii de condiþionare ºi climatizare
cu ventilatoare foarte puternice care absorb aerul din afarã, îl umezesc,
îl aduc la o temperaturã datã, îl introduc în secþiile de prelucrare.“ R.l.
10 VI 73 p. 8. „[...] nu închid televizoarele sau instalaþiile de
climatizare atunci cînd ies din camerã etc.“ R.l. 28 VII 79 p. 6. „[...] sã
se micºoreze sau chiar sã se anuleze solicitarea instalaþiilor de
climatizare [în Japonia].“ R.l. 9 VIII 79 p. 6 (din climatiza; cf. fr.
climatisation; PR 1950; LTR; DEX, DN3)
climatologíe s.f. (meteor.) –Studiul climei– „Cînd va lua sfîrºit
seceta care s-a abãtut de doi ani asupra Californiei? Pentru a rãspunde
la întrebare, O.G., un specialist în climatologie de la Universitatea din
Berkeley, a recurs la serviciile unui computer, cu care a fãcut un studiu
statistic asupra datelor meteorologice din regiune din ultimii 100 de
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ani.“ R.l. 24 V 77 p. 6. „Congresul internaþional de climatologie, care
s-a încheiat zilele trecute în localitatea Nice din sud-estul Franþei, a
analizat un ºir de ipoteze interesante cu privire la viitorul climei pe
Terra.“ Sc. 22 X 78 p. 5 (din fr. climatologie; LTR; DTN 1972)
clip s.n. –Scurt film (publicitar) dat la televiziune– „[...] sã
împînzeascã micul ecran cu clipuri [...]“ R.l. 29 XI 91 p. 1. „[...] dl. L.C
[...] ºi-a manifestat furia asupra clipului Convenþiei Democratice [...]“
R.l. 9 IX 92 p. 3. „Dl Paul Everac interzice clipul publicitar al filmului
«Patul conjugal» realizat de Mircea Daneliuc.“ R.l. 23 III 93 p. 2; v. ºi 9
IX 92 p. 3, 10 IX 92 p. 11 (din engl. [film] clip 1958; cf. fr., it. clip)
cliºeizáre s.f. 1980 –Transformarea în cliºeu– v. pozã-robot (din
cliºeu)
cliºeizát, -ã adj. –Transformat în cliºeu– „ªi amîndoi ar cãdea în
dizgraþie dacã s-ar transforma în «clasici», învãþaþi pe dinafarã pînã la
saturaþie, pe fragmente comentate, cliºeizate.“ Luc. 22 IV 72 p. 7 (din
cliºeu)
clon s.m., s.n. (biol.) –Ansamblu de indivizi genetic asemãnãtori care
provin dintr-un individ unic, reprodus pe cale asexuatã– „Savanþii
elveþieni au izbutit sã realizeze «cloni» (exemplare absolut identice)
de mamifere, mai precis de ºoareci.“ Sc. 8 II 81 p. 5. „[...] în colaborare
cu staþiunea de la Craiova, s-au identificat ºi multiplicat circa 20 de
clone (descendenþi) de salcîmi cu înflorire precoce sau tardivã [...]“
R.l. 4 II 84 p. 2; v. ºi Ev.z. 15 III 97 p. 5 (din engl. clone; cf. fr., it. clone;
PR sec. XX, OA, DMN 1970; DN3)
cloná vb. I (biol.) –A realiza, prin reproducþie asexuatã, exemplare
genetic asemãnãtoare– (aici sens figurat) „Biografia mea [...] cloneazã
întreaga concepþie comunistã despre structura societãþii.“ R.l. internaþ.
7 IX 94 p. 1 (din engl. clone; BD 1970)
clonáre s.f. (biol.) –Reproducere prin cloni– „Comisia de sãnãtate a
Senatului va interzice printr-o lege clonarea fiinþelor umane în
România.“ Ev.z. 12 III 97 p. 12; v. ºi 15 III 97 p. 5 (din clona)
clonáj s.n. (biol.) –Clonare– „De multã vreme, biologii se preocupã
de clonaj – obþinerea de organisme identice din punct de vedere
genetic pe cale asexuatã.“ Sc. 8 II 81 p. 5 (din fr., engl. clonage;
DEX-S)
cloning s. (cuv. engl.) „Obsedat de ideea morþii, un milionar
excentric din California concepe proiectul fantastic de a deveni,
într-un anumit sens, «nemuritor» cu ajutorul ultimelor cuceriri ale
biologiei. Este vorba de aºa-numita ipotezã «cloning» – operaþiune
prin care nucleul unui ovul prelevat de la o donatoare este înlocuit cu
nucleul unei celule provenind din organismul altei persoane; prin
reimplantare în organismul donatoarei s-ar produce un nou individ,
identic din punct de vedere genetic cu persoana care a furnizat noul
nucleu.“ Sc. 21 III 78 p. 3 [pron. clãuning] (BD 1971)
cloratór s.n. (chim.) –Recipient pentru clorurare– „Concentratul de
minereu polimetalic este introdus în instalaþia numitã «clorator» în
care se insuflã clor la o temperaturã de 700–800 de grade.“ R.l. 8 VIII
64 p. 3 (din rus. clorator; DTP)
cloriná vb. I –A cloriza– „În zilele cînd minerii vor lipsi, zona va fi
clorinatã. “ R.l. 6 VIII 93 p. 9 (din clor + -a)
clou s.n. (franþuzism) –Punct de atracþie, de interes– „Clou-ul acestui
spectacol este un recital George Mihãiþã ºi nu pot decît sã-l felicit din
toatã inima pe acest tînãr.“ Sãpt. 7 III 75 p. 4. „Clou-ul competiþiei:
confruntarea dintre C.B. ºi A.P.“ I.B. 8 III 84 p. 7. „Clou-ul acestui cap
de serie promiþãtor [...] un excepþional fragment dintr-un inedit jurnal
de adolescenþã al lui Eugen Ionescu.“ R.lit. 8/95 p. 24; v. ºi 10 V 79 p.
23; v. ºi telenoapte (1971) [pron. clu] (din fr. clou; I. Gheþie în LR 4/57
p. 21; DEX-S)
clovneríe s.f. (spect.) –Bufonerie– „Curînd cei doi se despart: Dean
Martin pe drumul vrajei sentimentale, Jerry Lewis pe calea clovneriei.
Personajul sãu constant este un August Prostul cu inima tandrã.“ R.lit.
13 III 75 p. 16 (din fr. clownerie; DEX, DN3)
clovnésc adj. (spect.) –De clovn– „Negustorul darnic, realizat de
J.V., e clovnesc la un mod spiritual.“ R.lit. 14 I 71 p. 25. „Un trio
clovnesc – grotesc: V.S., I.P., I.B. – nu ne-a fãcut sã rîdem atît cît ne-a
fãcut sã plîngem de mila componenþilor.“ R.l. 18 VI 74 p. 2 (din clown
+ -esc; DEX-S)
club-bár s.n. –Club în care se consumã bãuturi– „Un club-bar va fi
construit chiar pe plajã.“ Sc. 30 XI 62 p. 1. „Student-club barurile
cîºtigã teren [...] La Academia de Stiinþe Economice din Capitalã clubul-bar este în preajma inaugurãrii.“ R.l. 16 X 68 p. 3 (din club + bar;
Fl. Dimitrescu în SCL 3/70 p. 325)
coach s.m. (sport) –Antrenor cu sarcini mai mult administrative–
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„Noul coach a format un bloc solid, alcãtuit atît din jucãtori mai vechi
cît ºi din cele mai tinere ºi promiþãtoare talente ieºite la ivealã în
campionatul naþional.“ Sãpt. 11 VI 82 p. 8. „Cãsãtorit, tatã a doi copii
[...] coach-ul cel mai fericit al anului ‘82 preferã vinului o bãuturã ceva
mai rãcoritoare, Coca-Cola...“ Sãpt. 20 VIII 82 p. 8. „Actualul coach al
Chimiei nu ne-a confirmat ºtirea, dar nici n-a infirmat-o.“ Sãpt. 18 V
84 p. 8 (din engl. coach; DN3)
coafézã-toalétã s.f. –Piesã de mobilier cu rol de toaletã– „Ce vinde
bucureºteanul: vitralii secolul XVIII sau: vînd coafezã-toaletã stil Ludovic XV de epocã, candelabru mare, lampadar ºi saltea.“ Sãpt. 7 VI
74 p. 2 (din coafezã + toaletã)
coájã de ceápã sint.s. (lb. arg.) –Bluzã uºoarã din material plastic
(tip wind-jack; jachetã etc.)– „[Bluze] numite coji de ceapã (!) cu
inscripþii celebre internaþionale.“ R.lit. 19 VII 79 p. 9 (din coajã + de +
ceapã)
cobaizá vb. I –A trata ca pe un cobai pe care se testeazã un
medicament etc.– „Boala ce l-a rãpus [pe Camil Petrescu] a fost un
chin prin tratamentul impus de un doctor ce-l cobaizase (mã folosesc
de expresia victimei) [...]“ R.lit. 19 IV 84 p. 7 (din cobai + -iza,
probabil creaþia scriitorului Camil Petrescu)
cobaltoterapíe s.f. (med.) –Iradiere cu cobalt în scop terapeutic–
„Cum este organizat serviciul de cobaltoterapie? Existã un cabinet
unde se alcãtuiesc planurile de tratament ºi se stabilesc curbele
izodoze care aratã distinct modul de acþiune al energiilor înalte, atît în
þesutul tumoral, cît ºi în cel sãnãtos din jur, astfel încît sã se poatã
administra doza optimã.“ I.B. 6 II 84 p. 6 (din fr. cobaltothérapie)
cobaltotrón s.n. (med.) –Aparat folosit pentru radioterapie în
anumite boli maligne, cu ajutorul cobaltului radioactiv– „Doctorul
S.D. ne anunþã o nouã premierã: intrarea în funcþiune a
cobaltotronului, ca unul din cele mai moderne mijloace terapeutice în
tratamentul neoplasmelor.“ I.B. 6 II 84 p. 6 //din cobalt + -tron//
Cóca s.f. (alim.) –Coca-Cola– „Tînãrul intrã de 2–3 ori în magazin
«sã bea o Coca».“ R.l. 22 IX 93 p. 5; v. ºi dughenar (prescurtare din
Coca[-Cola])
Cóca-Cóla (alim.) ¨1. s.f. –Bãuturã rãcoritoare de provenienþã
americanã– „ªtefan ºi Matei beau cu plãcere Coca-Cola.“; v. ºi
cubalibre, cedratã, coach (1982). ¨2. s.n. –Pahar de Coca-Cola–
„David ºi-a îmbrãþiºat mama [...] ºi [...] a cerut un coca-cola.“ R.l. 11 II
84 p. 6. ¨3. s. –Fabrica producãtoare de Coca-Cola– „Bãuturile
rãcoritoare produse de Coca-Cola dominã pe piaþa româneascã.“ R.l.
22 IX 93 p. 22 (din engl., fr. Coca-Cola; PR 1945; DEX, DN3)
cocîrþ s.n. 1994 (alim.; pop.) –Amestec de bãuturi alcoolice ieftine–
v. crack
cocktailizá vb. I (rar) –A amesteca, a combina– „La Mircea
Dinescu, de pildã, aerul candid constituie dominarea unor poeme
holteie, cocktailizînd replici de stradã ºi frînturi existenþiale, surprinse
ca din joacã.“ Sãpt. 19 X 79 p. 2 (din cocktail + -iza)
cocktail Molotov sint.s. –Sticlã umplutã cu benzinã, folositã drept
grenadã– „Seara [...] grupuri de extremiºti de dreapta, în majoritate
skinhead (tineri extremiºti naþionaliºti), înarmaþi cu bastoane de
baseball, cuþite, pistoale cu încãrcãturi lacrimogene, lansatoare de
rachete luminoase, lanþuri ºi rãngi au atacat cãminele candidaþilor la
azil. Au incendiat locuinþe, aruncînd cocktailuri Molotov.“ R.l. 8 IX 92
p. 7 [pron. coctéil Molotóv] (din engl., fr. cocktail Molotov; DMC
1966)
cocsáre s.f. –Transformare în cocs– „Combustibil menajer fãrã fum.
Dupã cum relateazã agenþia «Novosti», procesul de obþinere a
combustibilului respectiv se bazeazã pe cocsarea continuã a
cãrbunelui în paralel cu piroliza de oxidare.“ Sc. 25 III 74 p. 4 (din cocs
+ -are; DEX-S)
cod confidenþiál sint.s. –Cod secret– „Codul confidenþial,
singurul mijloc utilizat în prezent la identificarea posesorului unei
cãrþi de credit, urmeazã sã fie înlocuit în viitor prin metoda
recunoaºterii dinamice a semnãturii.“ R.l. 12 VI 84 p. 6 (din fr. code
confidentiel)
cod ereditár sint.s. 1979 (biol.) –Patrimoniu ereditar– v.
sociobiologie //din cod + ereditar//
cod genétic sint.s. –Ansamblul materialului genetic ce permite
transmiterea informaþiilor genetice– „S-a aflat cã Hernandez donase
sîngele pentru Manson ºi, dupã caracteristicile lui se modificase codul
genetic al lui Manson.“ R.l. 11 IX 93 p. 11 (din fr. code génétique; PR)
codicologíe s.f. –Ramurã a istoriei care studiazã manuscrisele din
punctul de vedere al obiectului în sine– „Un domeniu puþin explorat al
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codicologiei este acela al cercetãrii cataloagelor concepute de librari
pentru vînzãrile prin licitaþie publicã a bibliotecilor medievale.“ Luc.
25 II 84 p. 8 (din fr. codicologie; DN3, DEX-S)
codiréctor s.m. „K.T., în prezent codirector al Teatrului Naþional
britanic împreunã cu Sir Laurence Olivier.“ Sãpt. 14 IX 84 p. 7 (cf. fr.
codirecteur; DEX, DN3; termenul este mai vechi)
cofetãríe-ceainãríe s.f. „Cofetãria-ceainãrie «Albina», deschisã
recent la Ploieºti, îºi justificã pe deplin numele. Aici, consumatorii
gãsesc un bogat sortiment de prãjituri care sînt pregãtite pe bazã de
miere de albine; de asemenea, ceaiurile medicinale, bãuturile
rãcoritoare sînt îndulcite tot cu... miere.“ Sc. 22 III 74 p. 2 (din
cofetãrie + ceainãrie)
cofochirurgíe s.f. (med.) „Metoda cofochirurgiei (utilizatã în
combaterea surditãþii) nu e staticã, ci dinamicã.“ Cont. 17 VIII 62 p. 7;
v. ºi 1 V 65 p. 7; v. ºi anestezie-reanimare (din fr. cophochirurgie; DM;
DN3, DEX-S)
coinculpát, -ã s.m.f. (jur.) –Inculpat împreunã cu altcineva pentru
acelaºi delict– „Recunosc cã am participat împreunã cu coinculpatul la
douã furturi, dar eu mã consider nevinovat, deoarece furturile au fost
sãvîrºite fãrã ºtirea mea [...]“ Sc. 7 IV 74 p. 4 (din co- + inculpat; cf. fr.
coinculpé; DN3; termenul este mai vechi)
cojocãríe-blãnãríe s.f. –Unitate prestatoare de servicii care se
ocupã cu prelucrarea pieilor de animale– „La unitãþile de
cojocãrie-blãnãrie din Brãila nu se mai primesc comenzi pentru
cãciuli pînã dupã Anul Nou.“ R.l. 25 XI 75 p. 5 (din cojocãrie +
blãnãrie, probabil formaþie mai veche)
colá vb. I (franþuzism) –A combina, a asorta– „Admirabil în
comportamentul modiºtilor este faptul cã, teoretic, direcþioneazã strict
moda, dar zecile ºi sutele de modele demonstreazã cã ei au ºi gînduri ºi
inimi generoase, lãsînd libertate tuturor stilurilor, colînd volane pe
modele sport, nasturi de metal pe voal, catifea cu piele, pãtrate cu
puncte, reuºind prin nu ºtim ce aport extraterestru sã realizeze armonii
vestimentare care convin tuturor. Ca noutate, totuºi, au apãrut printre
modelele verii un fel de ponchouri din voal, mãtase sau catifea,
practicabile deasupra oricãrei îmbrãcãminþi.“ Sãpt. 22 III 74 p. 16.
„[...] colînd într-un triptic o comedie de I.B., una de D.S. ºi drama lui
M.S. [...] a arãtat cîtã forþã poate avea o piesã scurtã.“ R.lit. 17 IV 80 p.
17. „Realizatorul [un cineast francez] explicã: Douã camere video au
fost colate ºi spaþiate la 65 cm [...]“ R.l. 23 XII 80 p. 6 (din fr. coller;
DMN 1968; DN3 – alte sensuri, DEX-S)
cóla s.f. –Bãuturã rãcoritoare obþinutã pe baza fructului cu acelaºi
nume– „Bea cola ºi recita versuri preferate.“ R.l. 24 VI 80 p. 6 (din. fr.
cola; DN, DEX – alte sensuri, DN3)
colaboraþionísm s.n. (pol.) –Colaborarea cu un duºman; la origine
trãdare a intereselor propriei þãri colaborînd cu naziºtii, în timpul celui
de-al doilea rãzboi mondial, iar ulterior cu regimul comunist– „E
vorba de a ºti, între altele, dacã valoarea unor cãrþi face iertat
colaboraþionismul autorilor lor.“ R.lit. 30/93 p. 1. „Dacã nu ar fi fãcut
pactul cu diavolul (ce sintagmã eufemisticã pentru exactul, infectul
colaboraþionism), Sadoveanu ar fi rãmas desigur acelaºi venerat
scriitor.“ R.l. internaþ. 6 VII 95 p. 2 (din fr. collaborationnisme; DEX;
DN3)
colaboraþioníst, -ã s.m.f. (pol.) –Partizan al unei politici de
colaborare cu un duºman (la origine, în timpul celui de-al doilea rãzboi
mondial cu naziºtii, sau, ulterior, cu comuniºtii)– „Se întrevede o
opoziþie între securiºtii români din sacrificata securitate naþionalã ºi
colaboraþioniºtii kominterniºti, tovarãºii perestroikiºti.“ R.lit. 30/93
p. 3; v. ºi guvern-marionetã (din fr. collaborationniste; PR 1940, DMC
1966; DEX, DN3)
colaureát s.m. –Persoanã care împarte un premiu împreunã cu
altcineva– „În expunerea de motive a Institutului Karolinska se scoate
în evidenþã cã cei doi colaureaþi [...] au putut demonstra cã mesajul
informativ care se transmite de la ochi la creier trece printr-un
tratament analitic [...]“ R.l. 12 X 81 p. 6 (cf. fr. colauréat)
colécþie-muzéu s.f. –Colecþie particularã de artã care a cãpãtat
statut de muzeu– „La Fãlticeni [...] a fost deschisã colecþia-muzeu a
sculptorului Ion Irimescu, artist al poporului.“ R.l. 14 II 75 p. 2 (din
colecþie + muzeu)
cóli s. (biol.) –Bacterie aparþinînd florei microbiene intestinale–
„Biologul iugoslav N.P. a reuºit sã transplanteze gena unei celule de
þesut ligamentos la o bacterie denumitã «coli» ºi a constatat cã aceasta
produce proteina umanã interferon.“ R.l. 29 III 85 p. 6 //din
coli[bacil]//
colíder s.m. –Lider împreunã cu altcineva– „R.M., co-lider al
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«Frontului Patriotic», se va referi la instaurarea unei încetãri a focului
în Rhodesia.“ Sc. 13 XI 77 p. 6 //din co- + lider//
coliér antipúrici sint.s. –Zgardã care conþine substanþe ce
îndepãrteazã puricii– „[Se vinde] colier antipurici (pentru cîini) – 650
lei, colier antipurici (pentru pisici) – 613 lei.“ R.l. 7 IX 93 p. 7 (dupã fr.
collier anti-puces)
colinár, -ã adj. –De coline– „În zonele colinare [...] vor fi
valorificate toate locurile pentru creºterea pãstrãvului, existînd posibilitatea sã se obþinã 100 tone la hectar prin creºterea lui în incinte
flotabile.“ R.l. 17 XII 75 p 5 (din colinã + -ar)
colocviá vb. I (livr.) „Ce fãceau mai mulþi «eminescologi
sui-generis» la New Delhi? «Colocviind într-un fel de stil internaþional
Eminescu», scrie, poetic, G.A. în «România literarã».“ Sãpt. 21 IX 84
p. 2 (din colocviu)
coloesofagoplastíe s.f. (med.) „Coloesofagoplastia este o tehnicã operatorie reconstructivã [...] Se recolteazã de la pacient o
secþiune de colon din care se «construieºte» un esofag nou, în locul
celui bolnav.“ R.l. 6 X 80 p 5. „Un colectiv [din Timiºoara] a pus la
punct o nouã tehnicã operatorie cunoscutã sub denumirea de
coloesofagoplastie. Ea constã în înlocuirea esofagului bolnav cu unul
sãnãtos, realizat dintr-o porþiune de colon, care se recolteazã de la acelaºi pacient.“ R.l. 14 IV 81 p. 1 //din colo[n] + esofag + plastie//
colonél s.m. –Organul genital masculin– „Incidentul Lorena Bobbitt
nu este o noutate frapantã pentru Thailanda, unde nevestele ºi fãtucile
geloase îºi sancþioneazã de regulã masculii rãtãcitori, prin lorenirea
podoabelor intime (ziariºtii americani numesc deja delicata operaþiune
cu verbul de tranziþie «to bobbitt»!). Practica este atît de obiºnuitã,
încît doctorii thailandezi au devenit experþi în suturarea
coloneilor tãiaþi.“ R.l. 28 V 94 p. 10; v. ºi loreni, mãciucã
coloróm s. „Chioºcul I.L.F. din cartierul «Colorom» din Codlea a
fost preluat de Gostat [...]“ R.l. 23 V 77 p. 5 „«Terocel» este un nou
colorant, fabricat în diverse game coloristice de cãtre «Colorom»
Codlea. Este folosit cu succes în amestecurile cu fibre sintetice ºi
bumbac.“ R.l. 17 I 78 p. 5 (din color + rom[ânesc])
colposcopíe s.f. 1962 (med.) –Examinare a colului uterin– v.
precanceros (din fr. colposcopie; L; DM; DEX, DN3)
col roulé sint.s. (vest.) –Pulover cu un guler înalt care se ruleazã–
„...un pulovãraº de lînã subþire cu col-roullé (sic!).“ Sãpt. 12 II 85 p. 8
[pron. col rulé] (din fr. col-roulé)
columinizát, -ã adj. „La fabrica «Tînãra gardã» a început producþia
articolelor (jachete, scampolouri, bluze) din Relontex, adicã din fire de
relon columinizate, rezistente, cu tuºeu mãtãsos, foarte atrãgãtoare.“
I.B. 8 VI 65 p. 1
columnist s.m. (cuv. engl. americ.) „Nu am uitat articolul acela
pentru cã nu cred sã mai fi citit altul la fel în rubrica sa sãptãmînalã din
«Newsweek». S.A., unul dintre cei cîþiva mari ai profesiunii regeºti de
columnist (termen traductibil doar printr-o perifrazã stîngace, de pildã
«comentator cu rubricã permanentã», care nu redã nici prestigiul, nici
autoritatea cvasipontificalã, nici aura de inamovibilitate implicate de
termenul american), lãsa brusc deoparte temele politice la zi pentru a
face cea mai intimã confesiune.“ R.lit. 20 XII 73 p. 30. „Cîþi columniºti
cu doxã politicã avem? Or fi 3–4?“ „22“ 28/90 p. 4. „Un scriitor foarte
cunoscut în Italia, columnist la «Oggi».“ As 184/95 p. 11 [pron.
cãlámnist] (D.Am.)
comandát, -ã adj. în sint. camere comandate (arh.) –Camere care
comunicã între ele, sistem vagon– „Schimb apartament douã camere,
comandate.“ R.l. 15 II 78 p. 4. „Apartament, trei camere, comandate,
Mihai Bravu, pentru apartament douã camere decomandate, etaj
inferior.“ R.l. 2 VII 79 p. 4 (din. fr. commander, cf. pièces
commandées; comunicat de M. Avram)
comándã-prográm s.f. 1966 –Sistem de comandã folosit în
automaticã– v. electrotelefer //din comandã + program//
comanditár, -ã s.m.f. –Persoanã care comanditeazã, care
finanþeazã– „N-a existat nici un terorist în decembrie ‘89 pentru cã [...]
descoperit ºi pedepsit, i-ar fi scos la ivealã [...] pe toþi ceilalþi împreunã
cu comanditarii lor.“ „22“ 41/94 p. 3 (din fr. commanditaire; DN,
DEX, DN3)
comándo s.n. –Grup de persoane antrenat în vederea unor acþiuni
primejdioase– „Pe de altã parte, 12 milioane de dolari vor fi destinaþi
procurãrii de material ºi arme pentru poliþie. «Comandoul antirãpiri» a
fost trecut sub comandamentul unic al Departamentului administrativ
al securitãþii. În 1977, 80 de persoane au fost rãpite în Columbia, dintre
care 12 în ultimele douã sãptãmîni.“ R.l. 6 I 78 p. 6. „Grãnicerii
zambieni au interceptat o unitate rhodesianã de comando care se
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pregãtea sã arunce în aer un pod de pe fluviul Zambezi.“ R.l. 17 I 79 p.
6; v. ºi Sc. 19 VI 79 p. 4; v. ºi desantist [ºi comandou] (cuv. port.
transmis prin fr. commando; cf. germ. Kommando; PR, DHLF 1943;
DP; DEX, DN3)
cómã s.f. în expr. de comã (lb. arg.) „Nu trebuie uitatã expresia de
comã – extraordinar, nemaipomenit (cf. [este] de comã, [este] mortal –
este foarte bun, frumos, interesant.“ R.lit. 19 VII 79 p. 9. „Omul [un
mut] nu-ºi poate striga marfa, de aia are hîrtia pe piept. Nu-i de comã?
[...] Într-adevãr, e de comã.“ R.l. 27 X 92 p. 6 (din fr. coma; DEX-S)
combinezón s.n. (vest.) –Salopetã– „Era îmbrãcat cu combinezon
ºi ghete maro.“ Ev.z. 7 XII 93 p. 8 (din fr. combinaison)
come-back s.n. (cuv. engl.) –Reîntoarcerea la modã a unei vedete, a
unui sportiv etc.– „«Veterana» de... 28 de ani F.M.: un come-back cu
douã titluri (dublu ºi dublu mixt). F. e un exemplu demn de urmat de
tinerii sportivi.“ Sãpt. 5 VIII 83 p. 8. „Iatã, atacantul vîlcean G. a
revenit în teren. ªi promite un come-back furtunos.“ Sãpt. 21 IX 84 p. 8
[pron. cambéc] (din engl. come-back; cf. fr. come-back; DMC 1970)
comedíe-pamflét s.f. –Comedie cu elemente de pamflet– „[...] o
comedie-pamflet sau, mai bine spus, o tragicomedie scrisã cu mult
umor.“ Cont. 2 II 62 p. 4 (din comedie + pamflet; Fl. Dimitrescu în LL
10/65 p. 233)
comedíe-revístã s.f. –Comedie sub formã de revistã–
„Comedia-revistã pe care o lucrez pentru Teatrul muzical «C.
Tãnase» se aflã într-un stadiu avansat.“ Cont. 7 I 65 p. 4 (din comedie
+ revistã)
comicológ s.m. (spect.) –Specialist în arta comicã– „Coca
Andronescu – Miºu Fotino, G. Dinicã – Moraru etc. au, datoritã ºtiinþei
de a provoca rîsul (ei sînt adevãraþi «comicologi» ai timpului),
posibilitatea sã comande cu eficienþã realã naºterea cuvintelor ºi
imaginilor necesare.“ Sãpt. 28 IX 74 p. 4 (din comic + -log)
comics s. (cuv. engl. americ.) –Bandã desenatã– „Graficianul
american M.A. a dat marea loviturã a vieþii sale, lansînd un roman în
desene inspirat din biografia lui Elvis Presley, fostul idol de muzicã
rock. Presley-comics-ul apare simultan în S.U.A., Anglia ºi Australia.
La rîndul sãu, tatãl lui Elvis, în vîrstã de 62 de ani, ºi-a anunþat intenþia
de a face un turneu de concerte, în repertoriul cãrora va figura un ciclu
de «Gospel-uri pentru fiul meu, Elvis».“ R.lit. 13 X 77 p. 23.
„Romanul [...] nu constituie, din pãcate, un caz singular; el se
încadreazã într-o adevãratã «modã», incluzînd filme, seriale TV, comicsuri etc.“ Sc. 20 I 81 p. 4 (cf. fr. comics; PR 1949; D.Am.; A.
Bantaº BE 126)
comilitón s.m. (italienism) –Tovarãº de idei– „Mulþi dintre comilitoni vor adapta viziunea «tradiþionalistã» la «avangardã» [...]“ Luc.
11 II 84 p. 11. „Copleºitoarea creativitate a comilitonilor sãi [...]“ D.
175/96 p. 13 (din it. commilitone)
comódã-scrín s.f. 1973 –Scrin cu funcþie de comodã– „Pe
comoda-scrin
Domnica
ºi-a
instalat
computerul.“;
v.
bibliotecã-vitrinã (din comodã + scrin)
compáct-dísc s.n. (muz.) –Disc numeric cu diametrul de 12 cm.–
„Ca noutate în domeniul audio prezentãm compact-discul cu citire cu
laser, care va înlocui treptat discurile microsion actuale, devenind
discul viitorului.“ R.l. 18 X 84 p. 5. „Popa scoate un compact-disc cu
rugãciuni.“ D. 170/96 p. 12; v. ºi cassdeck, CD-Rom, microsion (din
engl. compact-disk)
compactáre s.f. –Tasare– „[...] probleme legate de dezvoltarea
insuficientã a rãdãcinilor plantelor, eroziunea, uscarea ºi drenarea
slabã a solului ºi de compactarea terenurilor agricole [...] [Utilajul]
este destinat afînãrii solurilor compactate pînã la adîncimea de 35
centimetri, înlãturînd denivelãrile de la suprafaþã.“ Sc. 24 XII 84 p. 5
(din compact)
compactát adj. 1984 –Tasat– v. compactare (din compacta)
compactizá vb. I –A reduce– „[...] producþia atelierelor de albitorie,
vopsitorie, imprimat ºi apreturã a fost compactizatã într-un ciclu
sãptãmînal de 5 zile.“ I.B. 22 I 84 p. 1 (din compact + -iza)
compactizáre s.f. –Presare– „În unele state de pe coasta de est se
aflã într-o fazã destul de avansatã proiecte pentru construirea unor
fabrici de compactizare a gunoiului ºi folosirea calupurilor rezultate la
construcþia de drumuri.“ Sc. 5 XII 74 p. 6 (din compact; DEX-S)
competitív, -ã adj. ¨1. –Capabil de a suporta concurenþa–
„Produsele româneºti – tot mai competitive pe piaþa mondialã.“ Sc. 23
VII 72 p. 10; v. ºi 26 IX 79 p. 3; v. ºi competitivitate, pop. ¨2. –Care se
referã la o competiþie, la un concurs– v. juriza (din fr. compétitif, engl.
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competitive; PR 1950; M. Avram în SMFC IV 105, R. Zafiu în Luc.
46/92 p. 4; DEX, DN3)
competitivitáte s.f. –Calitatea de a fi competitiv– „Cerinþele
competitivitãþii.“ R.l. 4 I 67 p. 8. „Competitivitate. În timp ce þãrile
industrializate din Occident fac presiuni considerabile asupra Japoniei
pentru a-ºi reduce exporturile de produse industriale pe piaþa
occidentalã, o serie de producãtori japonezi au venit cu un nou articol
care, dupã aprecierea presei japoneze, va putea inunda cu succes ºi în
mod competitiv piaþa occidentalã neindustrialã: este vorba de pepenele pãtrat.“ R.l. 12 VI 79 p. 6; v. ºi Sc. 7 VII 63 p. 3 (din competitiv +
-itate; cf. fr. compétitivité; PR 1960; I. Iordan în SCL 3/63 p. 301 –
atestãri din 1961, Th. Hristea P.E. 35; DEX, DN3)
competiþionál-turístic, -ã adj. –(Formã de turism) care are ºi
caracter de competiþie– „Raliul turistic «Sud-vestul þãrii», formã
competiþional-turisticã de masã, se va desfãºura pe traseul: Bucureºti
– Rîmnicu Vîlcea [...]“ R.l. 15 VI 77 p. 5 (din competiþie + -onal [+
turistic]; I. Iordan în SCL 4/64 p. 411; DN3)
completitúdine s.f. (log.) –Proprietate a unui sistem
ipotetic-deductiv în care orice propoziþie supusã regulilor de deducþie
poate fi demonstratã– „În rãspuns se fãcea apel la simþul nuanþei. La
necesitatea completitudinii.“ „22“ 42/93 p. 1 (cf. fr. complétude;
DEX-S)
compléu s.n. (vestim.; franþuzism) –Costum alcãtuit din douã/ trei
piese asortate– „La copii, linie sport (cu garnituri de ºireturi),
compleuri.“ R.l. 31 III 74 p. 7. „Mult purtate în toamna ce vine vor fi
compleurile, fustã în cute ºi bluzã [...]“ Sãpt. 13 VII 79 p. 8.
(impropriu) „Vor fi expuse noi modele de încãlþãminte uºoarã, de varã
[...] compleuri (pantofi, poºete, cordoane) asortate ca material ºi
colorit etc.“ R.l. 30 VII 80 p. 2 (din fr. complet)
compléx s.n. –Ansamblu de unitãþi (comerciale, sportive,
industriale) grupate teritorial– „În oraºul Cîmpia Turzii se va construi
un complex de alimentaþie publicã cu braserie, restaurant, cofetãrie.“
Sc. 18 XI 78 p. 5 ²complex turistic – v. cramã-restaurant, (1976) ²
complex de vaci ºi pãsãri – v. crescãtor-îngrijitor (din fr. complexe;
PR 1950; DN, DN3 – alte sensuri, DEX)
comportamentíst, -ã adj.
–Care
derivã
din
teoria
comportamentului– „Sã nu ni se spunã cã Francisc Munteanu face
prozã comportamentistã.“ Cont. 3 XI 62 p. 3. „Prozatorul [...] îmbinã
deci descrierea comportamentistã cu discursul reflexiv [...]“ R.lit. 9 II
84 p. 11 (din comportament + -ist; cf. it comportamentista; DN3)
compozitór-interprét s.m. –Cîntãreþ autor– „Din sumar: compozitori-interpreþi prezintã melodii în primã audiþie: Florin Bogardo.“
Pr. R.TV 21 IV 72 p. 12. „Parisul oboseºte pe P.G. din cauza cãldurii,
zgomotului ºi aglomeraþiei. Iatã de ce compozitorul-interpret s-a
mutat la þarã.“ Sãpt. 21 VI 74 p. 5. „Avem de-a face cu un compozitor-pianist care nu poate fi neglijat [...] N-am înþeles de ce
«compozitorul-interpret», de primã mãrime în generaþia sa, este aºa de
puþin programat, în raport cu multiplele sale calitãþi.“ Sãpt. 15 VI 84 p.
6 (din compozitor + interpret)
compozitór-pianíst s.m. –Pianist care compune– „Grupul de
artiºti români, condus de C.H. sopranã, D.P. violonist, Gh. C.
compozitor-pianist a dat un recital în cadrul festivalului muzicii de la
Shiraz – Iran.“ R.l. 2 IX 67 p. 4; v. ºi compozitor-interpret (din
compozitor + pianist)
compozitór-poét s.m. –Compozitor care scrie textul cîntecelor–
„L-am întrebat ce pãrere are despre formula compozitor-poet ºi a
rãspuns cã i se pare formula idealã pentru succesul muzicii.“ Sc. 3 III
71 p. 6. „Preferinþele cititorilor noºtri instalau pe primul loc în
referendumul anual «Sãptãmîna Top ‘71» pe Alexandru Mandy.
Compozitor-poet, textier-filozof. Om.“ Sãpt. 21 IV 72 p. 15 (din
compozitor + poet)
comprimát, -ã adj. –Dat afarã din serviciu (din motive politice, în
perioada comunismului), epurat– v. restructura (anii ‘50)
computá vb. I (jur.) –A scãdea perioada de închisoare preventivã din
timpul total al unei condamnãri– „Instanþa a menþinut celelalte
dispoziþii ale sentinþei recurate, a respins recursul declarat de inculpat
împotriva aceleiaºi hotãrîri, a computat perioada închisorii preventive
[...] ºi l-a obligat pe inculpat sã plãteascã 5000 lei cheltuieli judiciare
cãtre stat.“ Cotid. 29 IV 92 p. 1 (din fr. computer; DN3, DEX-S)
compúter s.n., s.m. –Aparat electronic dotat cu memorie ºi cu
mijloace multiple de tratare a informaþiilor– „Aceste aspecte ale
muncii care nu þin de creaþie pot fi încredinþate computerelor.“ I.B. 5
XI 70 p. 2. „Sîntem informaþi cã a sosit ºi petrolierul «Dacia». Motiv sã
continuãm prezentarea altor caracteristici ale acestor giganþi
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româneºti care circulã pe mãrile lumii: au o capacitate de 87000 tdw;
sînt înzestraþi cu computeri care rezolvã, în numai 15 secunde,
complicate procedee de navigaþie sau de încãrcare-descãrcare.“ Sc. 5
XI 74 p. 2. „Computerul stabileºte instantaneu speciile de arbori ºi
rezervele de lemn din parcele.“ Sc. 20 III 75 p. 6. „La ora indicatã în
program, computerul-«operator» pune în funcþiune aparatul de
proiecþie.“ Sc. 17 X 76 p. 6. „Canada manifestã interes pentru o nouã
realizare a specialiºtilor canadieni: un computer-robot care mãsoarã
puterea ºi rezistenþa muºchilor.“ R.l. 4 VII 85 p. 6; v. ºi Sc. 24 IV 74 p.
8, 14 II 75 p. 4, 15 II 75 p. 6; v. ºi camerã de scintilaþie,
microprelucrãtor, ordinator [pl. computere ºi computeri; pron.
compiútãr] (din engl. computer; DHLF 1950, DMN 1966; Th. Hristea
în LR 3/72 p. 194–95 – atestãri din 1968; O. p. 40; DEX, DN3)
computerizá vb. I –A dota cu computere– „France Presse se
computerizeazã. France Presse intenþioneazã sã treacã la o metodã
revoluþionarã de lucru: maºinile de scris ºi teleimprimatoarele
urmeazã sã facã loc aºa-numitelor «console vizuale», prevãzute cu o
claviaturã ºi un ecran electronic.“ Sc. 10 III 75 p. 4. „Se computerizeazã dirijarea traficului rutier.“ Sãpt. 21 V 84 p. 2 (din engl. americ. to
computerize; BD 1965; D.Am.)
computerizát, -ã adj. ¨1. –Echipat cu computer, automatizat–
„Un sistem computerizat de control al cantitãþii de zahãr din sîngele
suferinzilor de diabet a fost realizat de medici americani ºi canadieni.“
R.l. 13 IX 74 p. 6. ¨2. –Realizat cu ajutorul unui computer–
„Bibliografie computerizatã. La Biblioteca Naþionalã din Paris au fost
inaugurate instalaþiile electronice care vor permite «fiºarea» tuturor
cãrþilor ce se publicã în Franþa (circa 23000 de titluri anual).“ Sc. 2 III
75 p. 6; v. ºi confrunta, ordinator, sensor (din computeriza, dupã engl.
computerized; D. Uriþescu CV 86)
Comsat s. (cuv. engl.) „Poºta americanã intenþioneazã sã
experimenteze transmisia electronicã a unui curier internaþional prin
satelit. Contractul încheiat cu societatea de comunicaþii prin satelit
«Comsat» prevede tocmai punerea în aplicare a unui sistem
experimental timp de o lunã în februarie viitor.“ R.l. 18 IV 78 p. 6
[pron. cãmset] (abreviere din engl. com[munications] sat[ellite], BD
1968)
concasáre s.f. 1966 –Acþiunea de a concasa ºi rezultatele ei– v.
presortare (din concasa; cf. fr. concassage; D.Min., LTR; DEX, DN3)
concentraþionár, -ã adj. –Privitor la lagãrele de concentrare–
„Citind ultimele douã articole publicate la aceastã rubricã, cineva a
avut gîndul minunat de a-mi împrumuta volumul «Poezia concentraþionarã – Chipul omului în lagãrele naziste, 1940–1945», antologie
alcãtuitã în 1975.“ R.lit. 1 IV 76 p. 23. „Dumneavoastrã, Mikis
Theodorakis, ce proiecte de viitor aveþi? Fecundã, creaþia de pînã
acum denotã ºi diversitate [...] o primã simfonie compusã în spaþiul
concentraþionar al lagãrului din insula Makronissos, apoi autor de
balete.“ R.l. 20 XI 78 p. 6 (din fr. concentrationnaire; PR 1946; DN3)
concért-colócviu s.n. (muz.) –Concert urmat de un colocviu–
„Sala micã a Palatului va gãzdui [...] primul concert-colocviu din
cadrul ciclului «Concerte-colocvii asupra principalelor forme de
expresie ale muzicii de camerã», avînd ca temã «Liedul».“ Sãpt. 14
XII 73 p. 12 (din concert + colocviu)
concért-dezbátere s.n. (muz.) –Concert urmat de o dezbatere–
„Adoptarea concertului-dezbatere în viaþa noastrã muzicalã înseamnã
deodatã douã lucruri.“ R.lit. 23 IX 72 p. 23. „[Radioteleviziunea] sã-ºi
dezvolte în acest an, cu acelaºi curaj, ciclurile de tribune ºi
concerte-dezbatere promise ºi sã rãmînã, aºa cum ne-a obiºnuit, în
fruntea iniþiativelor, sprijinind muzica tînãrã.“ R.lit. 11 I 73 p. 22.
„Concert-dezbatere cu prime audiþii de muzicã contemporanã româneascã.“ I.B. 25 V 84 p. 2; v. ºi R.lit. 27 XII 73 p. 23, 30 I 75 p. 19, 26 VI
75 p. 18, 22 XI 75 p. 10 (din concert + dezbatere)
concért-evenimént s.n. (muz.) –Concert de mare valoare, care
constituie un eveniment– „Valoarea incontestabilã a Missei de Mozart
a creat premisele unui concert-eveniment.“ Cont. 3 XII 65 p. 6. „Oare
cînd vom vedea din nou sala Radioteleviziunii arhiplinã? Cînd vor
redeveni concertele sãptãmînale concerte-eveniment?“ Sc. 29 X 78 p.
4; v. ºi Sãpt. 23 VI 78 p. 8 (din concert + eveniment)
concért-lécþie (de balet) s.n. (muz.) –Concert organizat special
pentru a servi ca lecþie pentru persoanele care vor sã se iniþieze în
problemele muzicii/baletului– „Astãzi dupã-amiazã (ora 16)
Filarmonica organizeazã un concert-lecþie.“ I.B. 20 VI 61 p. 1. „La
Opera românã se preconizeazã organizarea unor concerte-lecþii de
balet pentru public, în special pentru studenþi ºi elevi. Se va încerca,
astfel, prezentarea, pe scena primului teatru al þãrii, a evoluþiei
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baletului de-a lungul timpului, prin comentarii ºi demonstraþii
practice.“ I.B. 22 XI 73 p. 2. „[...] în continuare ºi-a propus un program
bogat de concerte, concerte-lecþii, expuneri ilustrate ºi exemplificate
din istoria ºi evenimentele genului.“ R.l. 19 III 81 p. 2 (din concert +
lecþie [de balet]; Fl. Dimitrescu în LR 2/62 p. 134; C. Lupu în SCL
6/82 p. 504)
concért-spectácol s.n. (muz.) –Concert la care se prezintã ºi
numere de spectacol teatral– „Secþia de estradã a Teatrului Regional
Bucureºti întreprinde [...] un turneu în þarã cu concertul-spectacol
«Din toatã inima».“ Sc. 18 VIII 62 p. 2. „Nu e revistã, cum nu e
concert-spectacol, nu e un music-hall. Va fi un spectacol neîncadrat în
formule.“ I.B. 12 III 75 p. 6; v. ºi Sc. 24 IV 66 p. 4, 22 II 67 p. 5 (din
concert + spectacol)
concért(-spectacól)-concúrs s.n. (muz.) „La Curtea de Argeº a
fost organizat un concert-concurs al corurilor caselor de culturã din
jud. Argeº, la care au participat ºase formaþii orãºeneºti.“ R.l. 28 XII 76
p. 2. „A.T.M.-ul a pregãtit pentru sezonul estival un
concert-spectacol-concurs cu soliºti îndrãgiþi.“ Cont. 12 VIII 77 p. 6
(din concert + [spectacol +] concurs)
concertát, -ã adj. –(Plan) organizat ºi executat la unison– „Vã invit,
deci la o meditaþie concertatã asupra României contemporane.“„22“
27/96 p. 15; v. ºi Luc. 12 VII 80 p. 6; v. ºi ºarpe monetar (1976) (cf. fr.
concerté; DMN 1965)
concluzioná vb. I –A trage concluzii, a conchide– „Concluzionînd,
G.I. face o analizã mai largã, arãtînd cã cele douã modalitãþi poetice
relevate în ºedinþa cenaclului sînt în egalã mãsurã posibile ºi
necesare.“ Cont. 9 XII 66 p. 3. „Rezultatele studiului «dublu orb»,
concluzioneazã colectivul de cercetãtori, aratã cã primul lot a
înregistrat progrese semnificative.“ Fl. 2 VIII 79 p. 8. „Poetul Cezar
Ivãnescu concluzioneazã: G.G. este un poet cu totul remarcabil [...]“
Luc. 16 VII 83 p. 8 (din [a trage] concluzii + -ona; V. Guþu Romalo
C.G. 230; Th. Hristea P.E. 140, Th. Hristea în AUB 1/73 p. 146; DN3,
DEX-S)
concrescút, -ã adj. (mineral.) –Care s-au dezvoltat împreunã– „Un
grup de specialiºti din cadrul Institutului de cercetãri miniere a realizat
un procedeu original pentru prepararea minereurilor complexe, fin
concrescute, cu conþinut ridicat de cupru.“ I.B. 5 XII 70 p. 3 (dupã
germ. Zusammenwuchs; D.Min.; DEX, DN3)
concretéþe s.f. –Caracterul a ceea ce este concret– „În sfîrºit, Poºta
teatrului radiofonic a evidenþiat ecoul altei iniþiative a redacþiei: aceea
de a transmite cît mai multe scenarii-document, incitante prin concreteþea, dar ºi valoarea lor de simbol.“ R.lit. 11 IV 74 p. 17. „[...]
personajele au vigoare dramaticã, nu vehiculeazã lozinci, trãiesc cu
mare concreteþe rezultatul dezastrului [...]“ Sãpt. 16 XI 84 p. 5 (din it.
concretezza; DLI; DEX, DN3)
condéns s.n. (constr.) –Procesul prin care se trece din stare de vapori
în stare de lichid, igrasie– „Am în faþã un dosar din care rezultã cã la
blocul M5 [...] aproape zece familii [...] nu-ºi pot folosi apartamentele,
unele total, altele parþial, din cauza fenomenului de condens.“ Fl. 22
VI 78 p. 11. „Printre produsele nou realizate la Fabrica de producþie
industrialã micã ºi prestaþii de servicii din Hunedoara se numãrã ºi
modilitul. Introdus în mortarele pentru tencuieli, acesta este un antidot
al condensului, degradãrilor din cauza ploilor etc.“ R.l. 13 I 82 p. 1
(der. regr. din condensa; DEX-S)
condóm s.n. –Prezervativ– „Într-un raft [la sex-shop] strãluceºte
ceva: sînt sofisticatele condoame fosforescente care costã 3000 lei.“
As 187/95 p. 3 (din fr. condom; PR – înc. sec. XX)
conducãtór-aúto s.m. –Persoanã care conduce un vehicul– „Pasagerii au suferit vãtãmãri uºoare iar conducãtorul auto, rãnit ceva mai
grav, a fost internat în spital.“ Sc. 19 XI 75 p. 2 (din conducãtor + auto)
conductór-arhitéct s.m. –Tehnician arhitect care a absolvit trei
ani la Institutul de Arhitecturã– „Posesoare a unei diplome de
conductor-arhitect, repartizatã la Slatina, proaspãta absolventã a
reuºit sã construiascã în cîteva luni un spectaculos sofism de tipul
cercului vicios: se prezintã la post ca sã cearã negaþie.“ Sc. 20 III 74 p.
1 (din conductor + arhitect)
conductorínã adj. f. (biol.) „Femeile conductorine, adicã acelea
care conþin factorii ereditari numai într-unul din cei doi cromozomi
sexuali X, prezintã deja o mare sensibilitate alergicã la primaquinã sau
alþi derivaþi ai chininei.“ Sc. 13 X 66 p. 4
confecþionér, -ã s.m.f. –Muncitor specializat în confecþionarea
unor piese, haine etc.– „D.M., confecþionerã la Întreprinderea de
confecþii [...]“ R.l. 30 XI 81 p. 6; v. ºi sculer-matriþer (1973) (din fr.
confectionneur; DN3 – alt sens)
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conferínþã-lécþie s.f. –Conferinþã organizatã special pentru a servi
drept lecþie– „Problemele expuse cursanþilor sub formã de conferinþe-lecþii sînt problemele generale ale artei, istoriei, teoriei ºi
practicii filmului.“ Cont. 15 III 67 p. 5 (din conferinþã + lecþie)
confesív, -ã adj. (livr.) –Cu caracter de confesiune– „În seria
articolelor confesive semnalãm credo-ul lui Gheorghe Tomozei
«Pentru cine scriu».“ Luc. 15 I 72 p. 3 (din confes[iune] + -iv; I. Iordan
în SCL 2/60 p. 182 – atestãri din 1960, SCL 3/61 p. 308, M. Avram în
SMFC IV p. 104; DN3)
Conféx s.n. (com.) „La Moscova, Întreprinderea româneascã de
comerþ exterior «Confex» a inaugurat [...] expoziþia «Moda-1977».“
R.l. 15 X 76 p. 6 (abreviere din conf[ecþii pentru comerþul] ex[terior])
confiát, -ã adj. (determinînd subst. fructe) –Muiat într-o soluþie de
zahãr– „Chec de 500 grame cu fructe confiate ºi rahat.“ I.B. 6 VII 74 p.
4; v. ºi cremã-pastã (format greºit dupã fr. [fruits] confits, pentru cã -at
ne trimite la fr. confié “încredinþat“; în 1978, Al. Graur ne-a comunicat
cã îl cunoaºte de circa 50 de ani)
conflictuál adj. (jur.) –Care se aflã în conflict– „Al treilea, lîngã cei
doi soþi conflictuali, era bãiatul lor, adolescent.“ Sc. 17 X 66 p. 1 (din
fr. conflictuel, it. conflittuale; PR 1950, DLI; I. Iordan în SCL 4/64 p.
411, V. Guþu Romalo C.G. 207; DN3)
confruntá vb.refl. I (cu o dificultate, cu o problemã) –A avea
obligaþia de a face faþã unei greutãþi, probleme etc.– „Ca editor, sînt
obligat, cotidian, sã mã confrunt cu serii ºi serii de probleme.“ Cont. 3
VIII 73 p. 1. „Confruntatã cu grave dificultãþi financiare, direcþia
cotidianului «Financial Times» a hotãrît sã instaleze un sistem
computerizat de paginare.“ Sc. 17 VII 75 p. 4. „Dintre toate
problemele cu care sînt confruntate þãrile în curs de dezvoltare,
foametea constituie în permanenþã una din cele mai dureroase
carenþe.“ Sc. 10 XI 78 p. 6; v. ºi rulmentist (din fr. confronter; DMN
1959; DEX, DN3 – alte sensuri)
congrés-adunáre-plenárã s.n. –Congres cu caracter de adunare
generalã– „Va lua parte la cel de al XX-lea Congres-Adunare-Plenarã
al Comisiei internaþionale pentru exploatarea ºtiinþificã a Mãrii
Mediterane.“ Sc. 17 X 66 p. 3 (din congres + adunare plenarã; Fl.
Dimitrescu în SCL 3/70 p. 330)
conjuncturalísm s.n. –Tendinþa de a utiliza diversele împrejurãri,
de obicei urmãrind satisfacerea intereselor personale– „Nu încape
îndoialã cã politicianismul ºi conjuncturalismul lipsit de principii [...]
constituie un fenomen tipic de «alienare» a personalitãþii.“ V.rom.
2/63 p. 137. „Am terminat, pentru Teatrul Naþional din Bucureºti,
«Camera de alãturi» [...] care discutã despre – dacã se poate spune aºa
– libertarea de spirit vis-à-vis de conjuncturalism.“ Cont. 25 VII 69 p. 4
(din conjunctural + -ism)
conjuncturíst, -ã adj. –(Persoanã) care se foloseºte de împrejurãri,
de obicei pentru satisfacerea intereselor proprii– „«Caloianul» e
romanul unui om mereu disponibil, unui scriitor conjuncturist, unui
spirit egoist ºi laº, subiect pretext pentru a prezenta o epocã ºi o profesiune din interiorul ei.“ Sãpt. 18 VII 75 p. 3 (din conjuncturã + -ist; cf.
fr. conjoncturiste; PR 1960; DEX-S)
consanguinitáte s.f. –Înrudire– „Ideea majorã a consanguinitãþii
materiale a lumii.“ Sãpt. 6 X 67 f.p. [ºi consangvinitate] (cf. fr.
consanguinité; DEX, DN3)
consemnatív, -ã adj. (livr.) –Cu caracter de consemnare– „Stilul e
consemnativ, medical [...] coborînd pe alocuri în efuziune sentimentalã, mai ales în momentele în care R. îºi noteazã simptomele
propriei boli.“ R.lit. 6 XII 73 p. 9 (din consemnat + -iv; cf. it.
consignativo; I. Iordan în SCL 3/63 p. 308, atestare din 1960; DN3)
conséns s.n. (pol.) –(Termen des folosit dupã dec. 1989; uneori
ironic) Înþelegere la care se ajunge fãrã ca vreuna dintre pãrþi sã se
opunã– „Domnul Iliescu are dreptate: grevelor le lipseºte consensul. E
nevoie de o planificare riguroasã pe trimestre, deci ºi cincinalã a
grevelor.“ R.l. 18 VIII 93 p. 1. „În acest moment critic primordial este
consensul naþional.“ R.l. 8 IX 93 p. 9 (din fr. consensus)
consensualizá vb. I –A ajunge la consens– „Prin Mircea Hamza,
«România Mare» se «consensualizeazã» cu Iliescu în SUA.“ R.l. 24 X
95 p. 1 (din consens)
constrúcþie-anéxã s.f. –Construcþie care se adaugã alteia deja
existente– „La Piatra-Neamþ o construcþie-anexã va suplimenta cu
114 locuri capacitatea de cazare a hotelului «Central».“ R.l. 17 XII 77
p. 5 (din construcþie + anexã)
constrúcþii-montáj s.f. „Ministerul Construcþiilor Industriale a
realizat volumul producþiei de construcþii-montaj pe întregul
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cincinal.“ R.l. 9 X 70 p. 4. „Strada noastrã a ajuns sã fie prilej de
discuþie [...] trustul de construcþii-montaj începuse s-o modernizeze
anul trecut prin aprilie.“ R.l. 17 IV 75 p. 5; v. ºi 1 II 75 p. 3 (din
construcþie + montaj)
construíbil, -ã adj. (Folosit mai ales în sint. perimetru construibil,
zonã construibilã) „În zona construibilã din perimetrul Bãneasa,
clãdirile vor avea un stil aparte.“ (din construi + -bil; cf. fr.
constructible; C. Lupu în SCL 6/82 p. 505)
consultánt s.m. ¨1. (înv.; din anii ‘60) –Profesor universitar
pensionar care þine cursuri (facultative), are ore de consultaþie ºi, de
obicei, conduce doctoranzi– „Profesorul X a rãmas consultant la
Facultatea de istorie.“ ¨2. 1973 –Specialist în consultanþã– v.
consultanþã (cf. fr. consultant, rus. konsultant; DEX, DN3)
consultánþã s.f. –Oferirea de sfaturi calificate în probleme de conducere ºi organizare– „Spre deosebire de alte profesii, specialistul în
consultanþã pentru problemele organizãrii ºi conducerii dispune de
pregãtirea ºi competenþa necesarã pentru a investiga ºi identifica
problemele referitoare la obiectivele, procedeele ºi metodele
conducerii unitãþii economice. Deci, în mare, acesta este
portretul-cadru al profesiei de consultant.“ Sc. 11 VIII 73 p. 1. „Cei care au demarat o afacere [...] beneficiazã de consultanþã de specialitate
gratuitã [...]“ R.l. 28 VI 93 p. 4. „Pregãteam niºte materiale de
consultanþã pentru Banca Mondialã.“ „22“ 5–11 VIII 93 p. 4; v. ºi R.l.
29 VII 93 p. 12, 3 VIII 93 p. 12; v. ºi joint-venture (din consultant)
consulting s.n. (ec.; cuv. engl.) –Furnizarea de consultaþii
privitoare la organizarea întreprinderilor– „IPCMG, societate de
consulting [angajeazã] economist specializat în analiza diagnostic
[sic!], studii de fezabilitate.“ R.l. 16 IX 92 p. 6. „[...] cordialitatea
bãncii este decisivã. În sfera ei se înscrie ºi consultingul, una din marile
noastre preocupãri [...] Le stãm la dispoziþie tuturor eventualilor noºtri
clienþi cu sfaturi ºi lãmuriri privind activitãþile bancare.“ As 9/93 p. 4
[pron. cãnsálting] (din engl. consulting: T. Slama-Cazacu în R.lit.
16–23 XII 93 p. 12; DN3)
conºtientizáre s.f. –Faptul de a face, de a deveni conºtient– „Dar,
scrie «Le Monde», pentru cã e prea cineast, pentru cã e prea nesigur
cînd trebuie sã abordeze idei generale, Louis Malle nu se aratã capabil
sã facã din filmul sãu un instrument al conºtientizãrii.“ Sãpt. 19 IV 74
p. 10. „Pe baza multiplelor însuºiri atribuite zeiþei Shakti, au apãrut tot
atîtea ideologii ºi rituri shaktiste. Mijloacele practice indicate
adepþilor pentru conºtientizarea identificãrii fiinþei lor cu fiinþa
veºnicei Shakti [...]“ Cont. 13 XII 74 p. 4. „Conºtientizarea conceptualã a realismului avea deja în spate realizãri
artistice remarcabile.“ Cont. 16 IX 77 supl. III (din conºtientiza, dupã
fr. conscientisation; DMN 1968, DTN 1974; A. Beyrer în SCL 5/76 p.
537; DN3)
contactá vb. I –A stabili legãtura cu cineva– „Specialiºtii interesaþi
pot contacta direct conducerea institutului fãrã anunþ prealabil [...] în
celelalte zile, conducerea institutului poate fi contactatã cu
programare prealabilã.“ R.l. 12 VIII 75 p. 4 (din fr. contacter; cf. engl.
to contact; PR 1940; DN3)
containerizáre s.f. –Folosirea containerelor în tehnica
transportului– „S-a preconizat ca – începînd de la 1 mai a.c. –
Combinatul de industrializarea cãrnii – Bucureºti sã treacã, în mod
experimental, la containerizarea produselor [...]“ R.l. 11 IV 72 p. 3.
„Paletizare ºi containerizare. Termenii sînt din ce în ce mai des
utilizaþi. Se vorbeºte chiar de o revoluþionare a transporturilor datoritã
containerizãrii. Prin paletizare se înþelege tehnica de transport,
manipulare ºi depozitare a produselor cu ajutorul unor platforme fãrã
pereþi, aºa-numitele palete; pachetizarea este operaþia de transport a
mai multor produse legate între ele sau grupate pachet (cãrãmizi, table,
laminate etc.); containerizarea este operaþia în care este folosit
containerul, adicã un ambalaj de diferite dimensiuni ºi caracteristici
unificate pe plan mondial, care circulã ca o mare carcasã metalicã,
ermetic închisã ºi în care produsul este introdus ca atare sau cu un
ambalaj intermediar, ºi care este prevãzut cu posibilitãþi de trecere de
pe un vehicul pe altul.“ R.l. 18 IX 75 p. 3. „Comitetul Politic Executiv a
analizat raportul guvernului cu privire la modul în care ministerele au
realizat obligaþiile ce le reveneau [...] în domeniul paletizãrii,
pachetizãrii, conteinerizãrii ºi transconteinerizãrii.“ Sc. 2 X 76 p. 2 [ºi
conteinerizare] (din containeriza; cf. fr. containérisation, engl.
containerization; DMN 1967, BD 1967; DN3, DEX-S)
containerizát, -ã adj. –Depus în containere– „A intrat în funcþiune
un nou port maritim, destinat încãrcãrii ºi descãrcãrii mãrfurilor
conteinerizate.“ I.B. 10 VI 89 p. 8 [ºi conteinerizat] (din container)
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contemporaneizáre s.f. –Actualizare– „[...] subtila ironie pe care
regizorul o aduce în spectacol ca un binevenit accent de
contemporaneizare a faptelor.“ Sãpt. 28 II 86 p. 5 (din contemporan +
-izare)
contergán s. (farm.) „Dupã cazul «contergan» în R.F. Germania,
medicament a cãrui administrare la femeile gravide a avut drept
consecinþã naºterea unor copii cu malformaþii grave, dupã boala
«minamata» din Japonia, provocatã prin intoxicarea cu mercur, dupã
nenorocirile cauzate la Sevesso (Italia) de poluarea atmosferei cu
substanþe toxice – ºi S.U.A. se aflã acum în faþa unei catastrofe ale
cãrei proporþii nu pot fi încã determinate.“ Sc. 12 I 77 p. 5; v. ºi
thalidomidã (din germ. Contergan; GWDS; LTR)
contéx s. 1974 (text.) –Tip de material suplu– v. lactofiltru (abreviere
din con[fecþie] + [din] tex[tile]; cf. engl., fr. contexture; TDTF; CD)
contextualitáte s.f. (impropriu) –Împrejurare, context– „Revenim
însã asupra unui aspect pe care l-am discutat adesea, e drept, într-o altã
contextualitate ºi cu alte exemplificãri.“ R.lit. 20 III 75 p. 17 (din
context)
contiflúx s.n. „Contiflux se numeºte maºina destinatã fabricãrii
brînzei telemea direct din lapte. Este o premierã absolutã în materie,
realizatã în acest an de uzina «Tehnoutilaj» din Odorheiul Secuiesc.“
R.l. 21 VIII 73 p. 5 (probabil din conti[nuu] + flux)
contingentáre s.f. (ec.) –Acþiunea de a contingenta, limitare–
„[Olanda] doreºte contingentarea importurilor sau sporirea taxelor
vamale.“ R.l. 11 XII 84 p. 6 (din contingenta; cf. fr. contingenter; PR
1922; DN3)
contorizáre s.f. –Înregistrare prin contor– „Totodatã, din banda
aparatului înregistrator se poate vedea – în cazul neefectuãrii unei
convorbiri – numai numãrul format pe disc, neînsoþit însã de steluþa de
contorizare, ceea ce înseamnã cã nu s-a aplicat, în acest caz, nici o
taxã.“ R.l. 15 II 72 p. 3. „Ampla acþiune a IDEB de contorizare a
consumului [...]“ I.B. 23 X 75 p. 2 (din contoriza; C. Lupu în SCL 6/82
p. 504; DEX-S)
contraceptív, -ã adj., s.n. –(Termen ºi concept cunoscute publicului larg mai ales dupã dec. 1989) Produs cu proprietãþi anticoncepþionale– „Care a fost evoluþia cabinetelor de planificare
familialã dupã ‘89? – „Primele cabinete au fost cele ale Societãþii de
Educaþie Contraceptivã ºi Sexualã (SECS), care au format o reþea
non-guvernamentalã, o reprezentanþã naþionalã a Federaþiei
internaþionale de planning familial care are sediul la Londra.“ D.
134/95 p. 9; v. ºi contracepþie, cabinet de planificare familialã (1990),
planificare familialã (din engl. contraceptive, fr. contraceptif, -ive; PR
1955, DMC 1966; DN3)
contracépþie s.f. –(Termen ºi concept devenite cunoscute publicului larg mai ales dupã dec. 1989) Ansamblul mijloacelor utilizate
pentru a provoca temporar infecunditatea– „Centrul de contracepþie
pentru studenþi este unicul din Bucureºti care dispune de cel mai mare
ºi cel mai variat numãr de contraceptive. [...] Personalul CPF oferã cîte
200–300 de plachete contracepþie pe zi.“ R.l. 14 VII 93 p. 5.
„Contracepþia reprezintã ansamblul de metode prin care se poate evita
apariþia unei sarcini nedorite, în urma unui act sexual.“ R.l. 4 III 94 p. 5
(cf. engl., fr. contraception; it. contracezzione; DMC, PR 1965, DPN
1979)
contraconcépþie s.f. –(Termen ºi concept cunoscute publicului
larg dupã dec. 1989) Contracepþie– „Un cabinet de contraconcepþie a
luat fiinþã la Braºov cu ajutorul Federaþiei internaþionale de planning
familial.“ R.l. 24 IV 91 p. 1. „Pentru multe femei, noþiunile de
contraconcepþie, educaþie sexualã sau planning familial au încã
rezonanþe insolite.“ Expres 39/94 p. 11 //din contra + concepþie//
contraconcepþionál, -ã adj. –(Termen ºi concept cunoscute
publicului larg dupã dec. 1989) Contraceptiv– „Doamna A.G.,
coordonatorul CPF, mi-a mãrturisit cã cele mai eficiente ºi calitative
mijloace contraconcepþionale se dovedesc a fi cele germane.“ R.l. 14
VII 93 p. 5 //din contraconcepþie + -onal//
contráct-angajamént s.n. –Contract cu funcþie de angajament–
„Extinderea acordului global pe bazã de contract-angajament;
executarea de îmbrãcãminþi asfaltice uºoare la 15 km de drumuri peste
prevederile de plan.“ R.l. 26 I 71 p. 5 (din contract + angajament)
contrademonstráþie s.f. ¨1. –Demonstraþie care îºi propune sã
infirme o altã demonstraþie– „[...] nimeni nu a fost în stare sã probeze
cã mostrele mele negative ar fi niºte capodopere! Aºtept, în
continuare, contrademonstraþia.“ I.B. 2 II 84 p. 5; v. ºi R.lit. 3 II 85 p.
24. ¨2. –Manifestaþie organizatã ca rãspuns la o altã manifestaþie– „În
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panoplia diversiunilor, tactica dublajului e vecinã cu cea a
contrademonstraþiilor, a mineriadelor, a tele-manipulãrii.“ R.l. 10–11
IV 93 p. 1 (din contra- + demonstraþie; cf. it. contradimostrazione,
engl. counter demonstrate – BD 1970; DN3)
contrainterogatóriu s.n. –Interogatoriu luat pentru a se verifica
un interogatoriu anterior– „În cursul contrainterogatoriului [...] el s-a
dovedit mai puþin categoric.“ Sc. 12 III 64 p. 6; v. ºi 18 V 61 p. 6 (cf. fr.
contre-interrogatoire; Fl. Dimitrescu în LR 2/62 p. 135; DN3; DEX-S)
contramanifést s.n. –Manifest opus altui manifest– „Persoane
necunoscute au difuzat în Bucureºti un mare numãr de
contramanifeste [...] prin care se solicita boicotarea mitingului CDR
din 14 iunie.“ „22“ 26/95 p. 5; v. ºi R.l. 20 VI 95 p. 3 //din contra- +
manifest//
contramanifestáþie s.f. –Manifestaþie care se opune altei manifestaþii– „A fost o cumplitã dezamãgire pentru noi contramanifestaþia
din 29 ianuarie 1990.“ Mesager 6–12 IV 90 p. 3 (cf. fr.
contre-manifestation; DN3)
contramíting s.n. –Miting organizat împotriva altui miting– „[...]
televiziunea [...] a prezentat mitingul de la Iaºi al F.S.N. drept un
contramiting.“ Ad. 8 V 90 p. 1 (cf. fr. contre-meeting; DMC 1968)
contrapárte s.f. –Compensare– „Sistemul acesta de sponsorizare
existã. Sponsorizare fireascã ºi fãrã contraparte.“ „22“ 38/93 p. 8 (din
contra + parte; cf. fr. contrepartie)
contrapartídã s.f. –Element care se opune altuia, stabilind echilibrul– „Cu ce contrapartidã, cronica oficialã a vizitei nu ne spune.“
R.l. 20 X 93 p. 16. „În contrapartidã cu proiectul [...] convenit cu un
partener strãin restaurator, sãtenii din Secãria-Comarnic, jud. Prahova,
oferã [...]“ Ad. 25 XI 93 p. 2. „În contrapartidã, din þarã, la reuºita
simpozionului ºi-au adus contribuþia I.M., M.C. etc.“ Curierul rom.
6/95 p. 7 (cf. fr. contrepartie; DEX, DN3 – alt sens)
contraperformánþã s.f. ¨1. (sport) –Rezultat slab– „[...] nu orice
înfrîngere e contraperformanþã.“ I.B. 27 IV 84 p. 7. „[...] neaºteptata
contraperformanþã realizatã de sportivii desemnaþi a ne reprezenta la
prestigioasa competiþie continentalã.“ I.B. 3 VI 85 p. 7. ¨2. (alte
domenii) –Incompetenþã– „[Filmul «Balanþa»] a fost amplu
mediatizat de presa francezã care a reþinut nu o datã contraperformanþa juriului de la Cannes – aceea de a omite din palmares
poate cel mai important film al festivalului.“ R.l. 21 X 92 p. 5 (din fr.
contreperformance; DMC 1966; sensul 2 – DMC 1965)
contraproductív, -ã adj. (fig.) –Dãunãtor– „Aproape zilnic se perindã pe ecran imagini cu soboare de preoþi care sfinþesc «ceva»: nu
doar monumente, nu doar pietre de temelie, ci ºi o nouã linie de
tramvai, o firmã sau un local. Un astfel de exces, contraproductiv, nu
face decît sã banalizeze solemnitãþile religioase, sã le mute, din
credinþã, în rutinã, în spectacol plictisitor ºi, la limitã, în demagogie.“
R.l. 31 X 94 p. 3 (din engl. contraproductive; BD 1970)
contrapúnctic, -ã adj. (livr.) –Conceput dupã regulile
contrapunctului– „În acelaºi mod contrapunctic e conceputã ºi piesa
«Ana» care face parte de asemenea din spectacolul nostru.“ Sãpt. 21 II
69 p. 2. „Cortázar este autorul cîtorva volume de povestiri în al cãror
ciudat edificiu ironia, simbolul ºi fantezia se împletesc
contrapunctic.“ Sãpt. 24 II 84 p. 2; v. ºi I.B. 24 VII 69 p. 2 (din fr.
contrapuntique; DN3, DEX-S)
cóntras s., adj. (cuv. sp.) –Luptãtori anticomuniºti de gherilã din
America Latinã– „O grupare a forþelor contras [din Nicaragua] din
nordul þãrii [...]“ Meridian 23 VIII 93 p. 9 (cf. it. contras; DPN 1983)
contrást în sint. s. substanþã de contrast 1993 (med.) –Substanþã
folositã pentru a face organele/þesuturile opace, deci vizibile, la o
analizã– v. camerã de scintilaþie (dupã fr. substance de contraste;
DEX)
contratúrã s.f. –Turã efectuatã în contratimp cu altã turã– „La
cererea lui Gh. T, ºoferiþa E.M. a fost repartizatã în contra-turã cu el,
pe aceeaºi basculantã. Fiecare îngrijeºte cu schimbul de fetiþe.“ Sc. 7 X
78 p. 4 (din contra + turã)
contról-depãnát s.n. (text.) –Sectorul de control al depãnãrii
corecte a firelor– „Pe tînãra muncitoare I.C. de la control-depãnat o
întîlneºti des pe aici.“ Sc. 20 V 61 p. 1 (din control + depãnat; Fl.
Dimitrescu în LR 2/62 p. 135)
controlór al áerului s.m. –Salariat al unui aeroport care
controleazã navigaþia aerianã– „Autoritãþile americane au decis [...] sã
supunã cei 14000 de controlori ai aerului din S.U.A. la analize anuale
pentru identificarea eventualilor consumatori de drog sau alcool.“ R.l.
12 V 84 p. 8
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controlór de tráfic aerián s.m. –Controlor al aerului– „În
nomenclatorul profesiilor ºi în statele de funcþiuni ei se numesc
«controlori de trafic aerian».“ R.l. 10 VII 81 p. 1 (cf. fr. contrôleur de
la navigation aérienne)
controlór-încercãtór s.m.
„Li
se
spune
[...]
controlori-încercãtori. Eu le-aº spune mai degrabã medici pentru
maºini. Niºte «medici» cu o pregãtire complet deosebitã: mecanic auto
ºi ºofer [...] La sfîrºitul «consultaþiei» se completeazã fiºa tehnicã a
maºinii, se trece diagnosticul «bunã» ºi ºoferul-încercãtor îºi iscãleºte
apãsat numele, «Dacia 1300», însoþitã de fiºa tehnicã, ia drumul
clienþilor.“ R.l. 26 XII 71 p. 3 (din controlor + încercãtor)
controversíst s.m. (rar) –Amator de controverse– „[...] istoricul
sporturilor e dublat de un filolog încercat, amator de etimologii rare ºi
controversist de elitã.“ R.lit. 3 I 85 p. 7 (din controversã + -ist)
conþinutísm s.m. –Teorie esteticã ce acordã o mare importanþã
conþinutului unei creaþii– „[...] odatã ºi odatã va trebui sã aruncãm o
privire de ansamblu asupra acestui scriitor care a fãcut din
«conþinutism» o sursã de energie într-o artã notatã convenþional cu
cifra 7.“ (din conþinut + -ism; cf. it. contenutismo; DN3, DEX-S)
conþinutíst s.m. –Adept al teoriei conþinutismului– „Ceea ce este
paradoxal, astãzi, conþinutiºtii îi acuzã pe cei care introduc noile
metode în operaþiile lor critice, de formalism.“ Sc.tin., Supl. lit. 7 IV 85
p. 3 (din conþinut + -ist; DN3)
conveiór s.n. (tehn.) –Bandã rulantã– Pînã în prezent, la UNIO au fost
introduse în fabricaþie de serie separatoarele electromagnetice pentru
tratarea nisipurilor de turnare, instalaþiile de tractat vagoane,
conveioare speciale pentru linii de montaj, precum ºi alte produse
destinate industriei chimice româneºti.“ R.l. 29 XII 77 p. 5 [ºi
conveier] (din fr. convoyeur, rus. konveier; engl. conveyer; Th. Hristea
P.E. 127; DT, LTR; DEX, DN3)
convorbíre-fúlger s.f. –Discuþie rapidã– „În pauza de masã aveau
loc convorbiri-fulger.“ Sc. 23 X 65 p. 1 (din convorbire + fulger)
coolie s.m. (cuv. hindu) „Unul din ziare povesteºte despre un
«coolie» – trãgãtor de riºcã – care fusese amendat pentru cã refuzase sã
plece într-o cursã. Argumentul prezentat de colie (sic!), cã pasagerul
este prea greu – 90 kg. – nu l-a salvat de o amendã.“ R.l. 15 XII 77 p. 6
[pron. cúli] (cf. engl., fr. coolie)
coordonátã s.f. –Reper, situaþie– „Documentul prevede, între
altele, vizite reciproce de scriitori, traducãtori, redactori, pentru
cunoaºterea coordonatelor actuale ale vieþii social-culturale româneºti ºi bulgare.“ Sc. 14 II 77 p. 5. „Bacãu: coordonate edilitare
moderne.“ R.l. 19 I 78 p. 1. „Pe coordonatele noii revoluþii agrare.“ Pr.
R.TV 29 VIII 83 (cf. fr. coordonnée; V. Guþu Romalo C.G. 175–176 –
citate din 1969; DN, DEX, DN3 – alte sensuri, DEX-S)
copatrón s.m. –Patron care împarte proprietatea asupra unei firme
cu altul– „Fiind în prag de faliment, cei doi copatroni au dispãrut din
þarã.“ R.l. 1 XII 92 p. 5 (din co- + patron)
copertínã s.f. (constr.) –Element de construcþie care acoperã de
obicei o ieºire– „Plafonul holului ºi al foaierelor este realizat cu
nervuri modelate dupã un desen structural ºi decorativ, care se
continuã în exterior cu console ce susþin copertina-streaºinã.“ Cont. 9
VII 71 p. 4. „La urma urmei, ce mare lucru au de fãcut: de schimbat
tabla de pe o copertinã de la etajul unu [...] de reparat un jgheab, douã ºi
cu asta – basta.“ Sc. 25 XII 79 p. 2. „Întîmplarea a fãcut ca tocmai cînd
cei cinci muncitori terminaserã munca, copertina rampei sã cedeze
sub greutatea zãpezii ºi sã se rupã [...]“ R.l. 24 I 85 p. 5 (din it.
copertina; DLI; DEX, DN3)
copiatór s.n. –Aparat modern de copiat, xerox– „[...] cele mai noi
modele de: copiatoare de birou, telefaxuri, maºini de scris, procesoare
de text, imprimante rapide [...]“ R.l. 30–31 V 92 p. 8. „Copiatoare ºi
faxuri prin Minolta România.“ R.l. 23 VII 93 p. 7; v. ºi fax, xerox (din
copia + -tor; cf. fr. copieuse)
copíl al strãzii sint.s. (în þara noastrã, fenomen îngrijorãtor dupã
dec. ‘89) „În literatura de specialitate, termenul de «copii ai strãzii» nu
este explicitat foarte clar. Totuºi, o delimitare se poate face. Ei sînt
aceia care n-au locuinþã (în unele cazuri nici susþinãtor legal) ºi trãiesc
în locuri publice.“ R.l. 15 V 92 p. 3. „Cea mai nouã metodã de a
«produce» bani pentru copiii strãzii care controleazã zona centralã a
Capitalei – Universitate – este homosexualitatea.“ R.l. 11 IX 93 p. 5.
„Recent, opt «copii ai strãzii» au fost uciºi la Rio de Janeiro [...]“ R.l.
17 IX 93 p. 11; v. ºi Ev.z. 12 I 95 p. 4
copíl-actór s.m. –Copil care joacã un rol într-un spectacol–
„Copii-actori au apãrut la fereastra televizorului rostindu-ºi replicile.“
Mag. 12 XI 66 p. 1; v. ºi Cont. 15 I 79 p. 4 (din copil + actor)
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copíl-minúne s.m. –Copil cu calitãþi deosebite (de obicei artistice)
–„Cariera cîinilor-vedetã este încã ºi mai scurtã decît cea a
copiilor-minune.“ Sãpt. 1 X 71 p. 12; v. ºi Cont. 15 I 71 p. 4 (din copil +
minune, dupã fr. enfant prodige [formaþia aceasta se folosea la
începutul anilor ‘40 în legãturã în special cu actriþa copil Shirley
Temple]; H. Mirska în SMFC I 172, FC I 32)
copíl-mónstru s.m. –Copil nãscut cu anomalii fizice– „O tînãrã
americanã explicã ziariºtilor situaþia sa dramaticã. Consumînd mari
doze de «Thalidomidã» în timpul sarcinii, ea este îngrozitã la gîndul cã
ar putea da naºtere unui copil-monstru.“ Sc. 18 VIII 62 p. 4; v. ºi T.N.
48/62 p. 22 (din copil + monstru; Fl. Dimitrescu în SCL 3/70 p. 329)
copilót s.m. (av.) –Pilot auxiliar– „Cei doi cosmonauþi, W.S. ºi
copilotul L.S. vor efectua diferite manevre.“ I.B. 19 X 65 p. 4. „[...]
zborul este asigurat de un echipaj feminin, din care fac parte S.E.
comandant de bord, Karen S. copilot ºi T.A. stewardesã.“ R.l. 26 III 79
p. 6 (din fr. copilote; PR 1960; DN3, DEX-S)
copolimér s.m. (chim.) –Polimer mixt rezultat din unirea moleculelor a doi componenþi diferiþi– „În Uniunea Sovieticã s-a realizat un
nou produs care constituie un concurent pentru aliajul de metal:
copolimerul cu compoziþie «AT».“ I.B. 28 II 63 p. 3 (din fr.
copolymère, engl. copolymer, rus. kopolimer; PR 1960; DC, DTP;
DN3, DEX-S)
copreºedínte s.m. –Preºedinte care îndeplineºte aceastã funcþie
împreunã cu un altul– „Cei doi copreºedinþi, Sir B.J. ºi prof. univ. C.I.,
au subliniat importanþa colocviului pentru dezvoltarea relaþiilor
culturale româno-britanice.“ R.l. 10 IV 73 p. 5. „B.O.A., copreºedinte
al Miºcãrii Internaþionale a Tineretului ºi Studenþilor pentru Naþiunile
Unite“ Sc. 9 XI 84 p. 6; v. ºi 4 XI 84 p. 6 (din co- + preºedinte; cf. fr.
coprésident; DMN 1965; DEX, DN3)
coralivór, -ã adj. (biol.) „ La nord de Brisbane [...] s-a descoperit cã
bariera de corali este supusã unui proces de nimicire. Agentul
distrugãtor a fost identificat: sînt stelele de mare, veritabile animale
coralivore.“ I.B. 30 VIII 78 p. 4 (din corali, probabil dupã carnivor; C.
Lupu în CL 1/83 p. 51)
cord-plãmîn artificiál s.n. (tehn. med.) –Aparat destinat sã
suplineascã pentru un timp limitat întreruperea circulaþiei centrale–
„Prima operaþie de cord-plãmîn artificial.“ Cont. 27 I 61 p. 1 (din cord
+ plãmîn artificial, dupã fr. cœur-poumon artificiel; DMN 1968)
cordón sanitár sint.s. (med.) –Pazã sanitarã organizatã în jurul
unei anumite zone– „În timp ce militarii realizau cordonul sanitar de-a
lungul a mulþi km cît mãsoarã perimetrul interzis al localitãþii Seveso,
cei 300 muncitori ºi tehnicieni participanþi la operaþiunile de
decontaminare au organizat o acþiune de protest împotriva lipsei unui
sistem de protecþie faþã de riscurile pe care le comportã intervenþia
lor.“ Sc. 23 II 76 p. 6 (din fr. cordon sanitaire; DMN 1968)
coregízor, -oáre s.m.f. –Regizor care participã la realizarea unui
spectacol împreunã cu un altul– „[...] naºterea unui actor, autor ºi
coregizor (profesorul M.T.) care, cu piesa sa «Copacul alb», a obþinut
premiul III la Festivalul teatrului de amatori.“ Sc. 26 X 76 p. 4 (din co+ regizor; FC II 69; DEX, DN3)
coregrafi(z)á vb. I –A crea dansuri, balete– „E frumos cã multor
strãini li se oferã posibilitatea de a vîna la noi mistreþi, de a-l vedea pe
zeul Bachus cãlare pe un butoi, mîncînd sarmale, ºi pe zeul Neptun
coregrafiind într-un bar înconjurat de vestale în costume de baie.“ I.B.
5 V 73 p. 1. „Cele douã piese coregrafizate de M.R. [...] au fost viu
aplaudate.“ Sc. 8 I 77 p. 4 (din coregraf + -i[z]a; DEX-S)
corelatrón s.n. –Tip de maºinã de calcul specializatã– „Pentru
efectuarea marelui volum de calcule necesare, un colectiv al atelierului de aparate electronice a realizat o maºinã de calcul specializatã
numitã corelatron. Maºina preia automat datele de la aparatele de
mãsurã ºi efectueazã în mai puþin de o orã munca a doi calculatori pe
timp de douã sãptãmîni.“ Sc. 18 I 66 p. 7 //probabil din corela + -tron
“instalaþie“//
cornoplást s.n. –Tip de material plastic– „În prezent nasturii sînt
fabricaþi ºi din cornoplast ºi metacrilaþi.“ Sc. 18 VIII 62 p. 4 //probabil
din corn + -plast; Fl. Dimitrescu în RRL 1/69 p. 5//
corp-ansámblu s.n. –Corp de balet– „În splendide costume,
tinerele dansatoare din corpul-ansamblu se miºcã cu graþie [...]“ Cont.
14 XII 73 p. 4 (din corp + ansamblu)
corporáþie-mamút s.f.
–Corporaþie
foarte
dezvoltatã–
„Corporaþia-mamut «International Telegraph and Telephone».“ Sãpt.
24 III 72 p. 7. „Ofensiva corporaþiilor-mamut. În lupta inegalã de
concurenþã dispar tot mai multe firme mici. 245000 declaraþii de
faliment într-un singur an.“ Sc. 9 IV 76 p. 6 //din corporaþie + mamut//
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cort-umbrélã s.n. „Cort-umbrelã. Pentru a înlãtura principalul
inconvenient al corturilor obiºnuite – durata necesarã instalãrii lor – un
producãtor francez de umbrele a conceput un sistem ultrarapid (50 de
secunde) de «desfãºurare» a cortului dupã principiul deschiderii
umbrelelor.“ Sc. 27 IV 78 p. 6. „Cort-umbrelã. Un cort ce se deschide
ca o umbrelã ºi poate fi instalat mai simplu ºi mai repede decît cele
obiºnuite a fost realizat în Franþa.“ R.l. 5 X 78 p. 6 //din cort + umbrelã,
probabil dupã model fr.//
cortína de fier sint. s. (pol.) –Linie care despãrþea Europa în þãri
comuniste ºi þãri necomuniste, în timpul rãzboiului rece– „Cortina de
fier a cãzut în 1989, o datã cu revoluþiile din Est.“ (dupã fr. rideau de
fer, engl. iron curtain; PR 1946; sintagma se folosea „neoficial“ ºi
înainte de 1989)
coscenaríst s.m. –Persoanã care realizeazã ºi semneazã un
scenariu împreunã cu alta– „E.R., coscenaristul ºi regizorul acestui
film, face strãlucit aceastã demonstraþie.“ R.lit. 12 I 84 p. 17 (din co- +
scenarist)
cosmetizá vb. I (peior.) –Schimbare de suprafaþã– „Atît refuzul
celor doi de a se înregimenta sub drapelul FDSN-ului (cosmetizat în
PDSR) cît ºi modul în care dr. S. [...] a dat satisfacþie sindicatelor [...]
l-au umplut de mîhnire [...]“ R.l. 19 VII 93 p. 5 (cf. engl. cosmetize; BD
1970)
cosmetizáre s.f. –Înfrumuseþare superficialã, mascare– „Ca sã ia
ochii turiºtilor, firmele organizatoare de transporturi internaþionale s-au
rezumat, de obicei, doar la cosmetizarea autocarelor.“ R.l. 30 IX 95 p.
9 ²(fig.) –Schimbare de suprafaþã, fardare– „Cosmetizarea
guvernului. Schimbãri la Ministerul Sãnãtãþii“ R.l. 30 VIII 93 p. 9 (din
cosmetiza; v. Rodica Zafiu în R.lit. 45/96 p. 18)
cosmetológ s.m. –Cosmetician– „Persoanele care se exprimã tot
timpul în limba englezã riscã sã se rideze mai devreme, susþine
cosmetologul peruan E.S. Sunetele stridente ale limbii engleze obligã
la miºcãri rapide ºi intense ale muºchilor feþei, ceea ce provoacã
apariþia ridurilor.“ Sc. 25 XI 78 p. 5 (cf. fr. cosmétologue, DMN 1966)
cosmodepanatór s.m. (rar) „O navetã spaþialã americanã, a cãrei
organizare este proiectatã pentru 1977, va folosi la remorcarea ºi
aprovizionarea sateliþilor artificiali. Iatã o nouã meserie pe cale de
apariþie: cosmo-depanator.“ Sãpt. 1 XI 74 p. 2 (din cosmo- +
depanator)
cosmodróm s.n. (astr.) –Teren special amenajat pentru aterizarea ºi
decolarea navelor cosmice– „Iuri Gagarin lîngã pãtuþul fetiþei sale. ªi
de aici, din camera copiilor, direct la cosmodrom.“ T.N. 30/61 p. 31.
„[...] alocarea de resurse pentru construirea unui cosmodrom.“ Sc. 3 VI
79 p. 6; v. ºi 11 IV 79 p. 6 (din rus. kosmodrom, fr., engl. cosmodrome;
DMN 1961, BD 1970; Fl. Dimitrescu în LR 2/1962 p. 135 ºi LR
4/1962 p. 398, Th. Hristea P.E. 114, FC I 141, 150, 284, Graur C. 21;
DEX, DN3)
cosmológ s.m. –Specialist în cosmologie– „Dar viziunea omului
asupra Universului s-a schimbat radical. Cosmologii ºi astronomii au
stabilit o legãturã între globul de energie ºi gaz existent la crearea
sistemului solar ºi realitatea de astãzi de pe Pãmînt.“ Sc. 10 IV 74 p. 5
(din fr. cosmologue; DEX, DN3)
cosmonaút, -ã s.m.f. (astr.) –Astronaut– „A fost efectuatã aterizarea navei-satelit avînd la bord pe pilotul cosmonaut, maiorul Iuri
Alexeevici Gagarin.“ I.B. 7 VIII 61 p. 1; v. ºi Sc. 6 IX 62 p. 4, I.B. 8 VI
65 p. 4; apare în combinaþii cu alte cuvinte: ² „Amintirea cosmonauþilor-eroi va rãmîne de aceea neºtearsã în memoria omenirii.“
Sc. 1 VII 71 p. 6. „Viitoarele cosmonaute sînt antrenate de un centru de
medicinã spaþialã, fiind supuse unor încercãri identice cu cele ale
cosmonauþilor-oameni.“ Cont. 22 V 64 p. 7. „Pilotul Vladimir Remek,
cosmonaut-cercetãtor, care a efectuat primul zbor spaþial în cadrul
programului «Intercosmos» cu nava «Soiuz-28».“ R.l. 11 III 78 p. 5
(cf. rus. kosmonavt, fr. cosmonaute, engl. cosmonaut; DMN 1961; L.
Seche în LR 1/1960 p. 60, Fl. Dimitrescu în LR 2/62 p. 135 ºi 4/1962 p.
398, Th. Hristea P.E. 114, Graur T. 44, FC I 141, V. Guþu Romalo C.G.
234; DEX, DN3)
cosmonávã s.f. (astr.) –Aparat construit special în vederea zborurilor cosmice– „G. a comentat noile proiecte de protecþie a
cosmonavei contra meteoriþilor.“ I.B. 17 IV 61 p. 3; v. ºi radiocomplex
(din cosmo- + navã, dupã rus. kosmokorabli, fr. cosmonef; DMN
1963; Fl. Dimitrescu în LR 2/62 p. 135 ºi LR 4/1962 p. 398, Th. Hristea
P.E. 168, FC I 149; DEX, DN3)
cosmoviziúne s.f. (astr.) –Transmiterea imaginilor televizate din
cosmos– „În zilele zborului cosmonauþilor A.S.N. ºi P.P.P.,
televiziunea sovieticã a transmis multe aspecte ale acestui zbor. De
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atunci a apãrut un nou termen tehnic: cosmoviziunea.“ Sc. 6 IX 62 p. 4;
v. ºi I.B. 8 VI 65 p. 4 (din cosmo- + viziune, probabil dupã rus.
kosmovidenie)
costiér, -ã adj. (mar.) –De coastã– „Înseamnã, deci, cã în antichitate
[...] conturul franjurat al þãrmurilor se pãstra astfel încît corãbierii puteau practica în relativã siguranþã navigaþia costierã.“ Mag. 11 VIII 73
p. 2. „În anul 1983 a fost construitã ºi prima navã de pescuit costier la
Marea Neagrã [...]“ R.l. 28 II 84 p. 1 (dupã fr. côtier; DEX, DN3)
costúm-taiór s.n. (vest.) –Costum de femeie compus din jachetã ºi
fustã din acelaºi material– „Deosebit de interesant sînt croite
costumele-taior.“ Cont. 8 III 63 p. 2 (din costum + taior, dupã fr.
costume tailleur)
costúm-unifórmã s.n. (vest.) –Uniformã pentru elevi– „La
magazinul «Romarta copiilor» din Capitalã se probeazã un
costum-uniformã.“ R.l. 5 IX 64 p. 1 (din costum + uniformã)
costumár, -ã adj. –De costum– „«Secolul mãrgãritarelor» este
numit veacul ºaisprezece în cartea celor «Cinci secole de istorie
costumarã româneascã» a lui Al. Alexianu.“ Sãpt. 22 XI 74 p. 8 (din
costum + -ar)
costumáº s.n. (lb. vorbitã, peiorativ, înainte de dec. ‘89) –Securist–
„Radu a vãzut un costumaº lîngã ºcoala sa.“ (probabil din cauzã cã
securiºtii aveau “costume“ asemãnãtoare)
coºerít s.n. –Curãþarea coºurilor– „Pentru reparaþii de sobe dar ºi
pentru lucrãri de coºerit, cei interesaþi se pot adresa [...]“ R.l. 7 II 84 p.
5 (din coºar + -it; DA – alt sens; cuvîntul este mai vechi)
coºgéter s.m. (sport) –Baschetbalist care înscrie cele mai multe
puncte– „Coºgeterul echipei române a fost C.C., autorul a 28 de
puncte.“ R.l. 23 XII 77 p. 5. „V.D. (1,74 m – coºgetera echipei) [...]“
I.B. 5 IV 84 p. 7 [ºi coºgheter] (din coº, dupã modelul lui golgheter; A.
Bantaº BE 124; DN3, DEX-S)
coºmãrésc, -ã adj. (livr.) –De coºmar– „Iar lovitura de graþie pe
care Gheorghiþã ºi cu maicã-sa o pregãteau ucigaºului era apariþia
neaºteptatã, coºmãreascã a cîinelui lui Lipan.“ Cont. 5 XII 69 p. 5 (din
coºmar + -esc)
cotáþie s.f. (ec.) –Cursul unui produs la bursã– „Cererea de ofertã
ajunge la ALRO la 18.02.1992, datã în care se terminã cotaþia la bursã
prevãzutã în contract [...] Deci s-a pus la cale, în mod evident, cum sã
se sustragã cei 5 $/t (chipurile sub formã de discount).“ R.l. 4 V 93 p.
16 (cf. it. quotazione, fr. cotation; PR sec. XX; DN3)
cotidian(e)itáte s.f. –Caracterul a ceea ce este zilnic, cotidian–
„Spiritul creator a avut, la noi, mai întotdeauna, nevoie ºi de o
confruntare directã. De cotidianeitatea experienþei (nu neapãrat
artistice) [...]“ Orizont 1 VII 87 p. 8. „[...] neatent [autorul] îºi priveazã
eroul de centralitate [...] prin reducerea umanitãþii acestui erou, dacã
nu la o singurã dimensiune, oricum la foarte puþine, sãrace indicii de
cotidianitate [...] în pragul unei condiþii – scontate? – de antierou.“ R.l.
30 VI 88 p. 17 (din cotidian + -(e)itate; D. Uriþescu CV 36–37)
cotiérã s.f. –Rezemãtoare pentru cot– „Va fi suficient ca o persoanã sã
aºeze braþul pe un gen de cotierã sau rezemãtoare pentru ca maºina sã-i
indice în cîteva secunde tensiunea minimã ºi maximã.“ R.l. 12 XI 79 p.
6 (din cot + -ier)
cotón-confécþie s.n. (text.) –Confecþie din bumbac– „N.B. din
secþia coton-confecþii a fabricii «Tînãra gardã», aplicînd garnituri la
confecþiile pentru femei ºi bãrbaþi.“ I.B. 11 VII 66 p. 9 (din coton +
confecþie)
cotrocenizá vb. I (pol.; dupã 1989) –A conduce exclusiv de la
centru, de la Cotroceni (sediul Preºedinþiei)– „Puterea, în România,
este cotrocenizatã.“ R.l. 14 IX 93 p. 1 (din Cotroceni + -iza)
cotrocenizáre s.f. (pol.; dupã 1989, cu sens negativ în timpul
conducerii lui I. Iliescu) –Evoluþie dupã indicaþiile date de la
Cotroceni (sediul Preºedinþiei)– „[A.B.] s-a aºezat, confortabil [...] în
compromisul [...] esenþial: cotrocenizarea culturii noastre.“ „22“
25–31 III 93 p. 14. „Un articol semnat de Virgil Ierunca despre
«cotrocenizarea culturii».“ „22“ 36/93 p. 10 (din Cotroceni + -izare)
cottage s.n. (cuv. engl.) –Casã micã, elegantã, în stil rustic– „[...] se
mutarã într-un cottage situat la capãtul aleii principale [...]“ Sãpt. 8 VI
84 p. 7. „Ori se ducea el la Notley Abbey, ori rãmînea ea pînã luni la
cottage-ul lui din Buckinghamshire.“ Sãpt. 30 XI 84 p. 7 [pron. cótegi]
(din engl. cottage, fr. cottage)
coupé s. (franþuzism; spect.) –Spectacol de teatru alcãtuit din mai
multe piese scurte– „Despre coupé-ul Macedonski – Cine aiureazã, nu
ofteazã! – s-a scris în aceste pagini.“ R.lit. 19 IV 79 p. 16. „«Iadeº» ºi
«Unchiaºul Sãrãcie» de Alexandru Macedonski (coupé; clasa Sanda

crenoterapíe

Manu ºi Getta Angheluþã, semnatare ºi ale regiei).“ Cont. 6 VII 79 p. 9.
„Spectacolul (coupé sau întreg) în care tot alþi ºi alþi actori vor da glas
textului scris special pentru ei.“ D. 141/95 p. 13 [pron. cupé] (din fr.
coupé)
cover-girl s.f. (sint. engl.) –Persoanã femininã care pozeazã pentru
copertele revistelor– „Cîþi sãraci din lume ar putea trãi dintr-o singurã
fotografie fãcutã bine (de Bella) cover-girl-ului Jerry Hall. 10000
franci pe zi înseamnã ceva!“ Fl. 22 VI 78 p. 23; v. ºi R.lit. 28 V 81 p. 23
[pron. cóvergãl] (cf. fr. cover girl; PR 1946)
cowboyesc, -ã adj. –De tip cowboy– „[...] vestimentaþia în mare ºi
în minusculele ei detalii, respirã o beneficã oroare faþã de recuzita
turismului cowboy-esc [...]“ R.l. 16 II 78 p. 2 (din cowboy + -esc)
CPEX s. (pol.) –Comitetul Politic Executiv (al C.C. al P.C.R., înainte
de dec. 1989)– „Rechizitoriile sînt [...] incongruente, începînd chiar cu
acela din marele proces al membrilor fostului CPEX.“ R.lit. 2 VIII 90
p. 2. „Procesele foºtilor demnitari din CPEX ºi din alte organe ale
puterii n-au fost niciodatã deloc politice.“ R.lit. 10 I 91 p. 2. „Cea mai
mare parte a foºtilor membri al CPEX [...] sînt acuzaþi tocmai de a fi
ordonat, de a fi executat sau de a fi fost complici la represiunea «manu
militari» a demonstraþiilor.“ R.lit. 21 II 91 p. 2; v. ºi 11/92 p. 3, Cotid.
18 III 92 p. 3, R.l. dec. 95 p. 7; v. ºi containerizare (1976),
teleconferinþã [pron. cepeéx] (abreviere din C[omitetul] P[olitic]
Ex[ecutiv])
CPF s. 1993 –Cabinet de planificare familialã– v. cabinet de
planificare familialã [pron. cepefé] (abreviere din c[abinet de]
p[lanificare] f[amilialã])
CPUN s.n. –Consiliul Provizoriu de Uniune Naþionalã– „La ceremonie au participat: primul ministru al guvernului, dl. Petre Roman,
ministrul culturii, dl. Andrei Pleºu, vicepreºedintele C.P.U.N., dl. Ion
Caramitru, alte personalitãþi ale vieþii noastre culturale ºi artistice.“
R.l. 3 V 90 p. 2 [pron. cepeuné] (abreviere din C[onsiliul] P[rovizoriu
de] U[niune] N[aþionalã])
crack s. (americanism) ¨1. –Tip de drog– „Vameºii australieni au
descoperit la Sydeny prima cantitate de «crack» identificatã pînã acum
în Australia. Este vorba de un drog extrem de periculos, derivat din
cocainã [...]“ I.B. 4 IX 86 p. 4. „De ani de zile investigatorii
semnaleazã permanenta înmulþire a «gang»-urilor înarmate care ºi-au
ales sediul la Washington, organizaþii criminale bine introduse pe piaþa
drogurilor, mai ales a cocainei ºi crack-ului.“ Fl. 14 IV 89 p. 21. ¨2.
–Tip de bãuturã ieftinã– „«Oxidaþii» se întîlnesc la localuri [...] sã
asculte muzicã «supãratã» [...] sã bea «cocîrþ» (amestec de bãuturi
alcoolice ieftine) sau «crack» (jumãtate bere, jumãtate alcool), sã se
«cafteascã» cu caraliii.“ „22“ 35/94 p. 9 [pron. crec] (cf. fr., it. crack;
MNC 1986, PN 1985)
crámã-restauránt s.f. –Restaurant prevãzut cu cramã– „În pivniþele complexului turistic «Minerva» din Craiova s-a deschis o
cramã-restaurant de 400 de locuri.“ R.l. 31 V 76 p. 5 (din cramã +
restaurant)
craniometríe s.f. 1970 –Stiinþã care se ocupã de dezvoltarea craniului la om– v. fotostereotomic (din fr. crâniométrie; DEX, DN3)
crazy adj. (cuv. engl. din slang) –Excentric– „O comedie nu trebuie sã
fie nici bufã, nici crazy ca sã-ºi permitã caractere ieºite din comun [...]“
R.l. 6 VII 81 p. 2 [pron. créizi] (BP 1970)
creión óptic s.n. –Accesoriu periferic al unui computer care
îndeplineºte, în mare, funcþiile mouse-ului, dar, datoritã formei de
creion, o face cu o mult mai mare precizie– „Vînd computer
Thompson, creion optic, casetofon inclus [...]“ R.l. 10 IX 92 p. 6 (dupã
engl. optical pencil)
crémã-pástã s.f. –Cremã de consistenþa unei paste– „Începînd din
aceste zile vom putea gãsi în magazinele de profil noi produse de
specialitãþi de ciocolatã realizate la Întreprinderea de produse
zaharoase: «Brio» – bomboane cu interior din cremã-pastã de caise,
«Bolero» din cremã fondant cu cacao ºi lapte concentrat, «Cvartet», cu
umpluturã din cremã de ciocolatã ºi fructe confiate, alcoolizate.“ I.B. 7
II 75 p. 2 (din cremã + pastã)
crenoterapíe s.f. (med.) „În cadrul unui simpozion care a avut loc la
Luchon (Franþa), medici de specialitate O.R.L. au prezentat noi tehnici
de combatere a unor surditãþi premature [...] s-a vorbit de
sonomanometrie, metodã care permite sã se realizeze presiunea
necesarã pentru a deschide trompa; [...] de tratamentul prin ape
minerale (crenoterapie), considerat ca cel mai eficace mijloc pentru a
evita o surditate prematurã.“ Sc. 6 VI 76 p. 6 (din fr. crénothérapie;
LTR; DEX, DN3)
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crescãtór-îngrijitór, -toáre s.m.f. –Persoanã calificatã în
creºterea ºi îngrijirea animalelor– „Printre proaspeþii absolvenþi ai
cursurilor de un an se numãrã ºi cîteva femei: 14 (dintr-un total de 45)
s-au calificat în meseria de crescãtor-îngrijitor de porcine, 9 (din 26)
în aceea de crescãtor-îngrijitor de taurine, 75 la sutã din absolvenþii
cursurilor pentru lucrãtorii din complexele de vaci ºi pãsãri au fost
femei.“ Sc. 15 IV 77 p. 3 (din crescãtor + îngrijitor)
créºã-grãdiníþã s.f. –Instituþie care funcþioneazã ca o creºã ºi ca o
grãdiniþã– „Construcþia creºei-grãdiniþã din cartierul Titan avanseazã
într-un ritm rapid.“ I.B. 14 IX 71 p. 1. „În perioada 1975–77, cu
contribuþia ºi participarea cetãþenilor din judeþul Mehedinþi, au fost
construite 84 sãli de clasã, 20 ateliere-ºcoalã, nouã cãmine culturale,
nouã dispensare ºi 19 grãdiniþe sau creºe-grãdiniþe pentru copii.“ R.l.
19 X 77 p. 5; v. ºi 27 XI 76 p. 5 (din creºã + grãdiniþã)
criminalizá vb. I –A declara pe cineva vinovat de sãvîrºirea unui act
reprobabil, a unei crime, în special persoane cu o anumitã poziþie
politicã sau socialã; a incrimina– „Vã este profund dezagreabil
fenomenul acesta politic numit Piaþa Universitãþii. Dar
dumneavoastrã, în loc sã-l numiþi politic, l-aþi criminalizat. Deci aveþi
reacþie de tip comunist, în momentul în care existã opoziþie, opoziþia
nu poate fi decît trãdãtoare, criminalã [...]“ Z. II 91 p. 3; v. ºi R.l. 15 IV
94 p. 4 (din criminal + -iza; cf. engl. to criminalize, it. criminalizzare;
BD 1966, DPN 1977; D. Uriþescu CV 38–39)
criminostát s.n. (cuv. fr.) „«Criminostat». Este vorba de un sistem
informativ elaborat în cadrul poliþiei franceze ºi care are semnificaþia
de «criminalogie statisticã». Cu ajutorul unor programe executate pe
calculatoare electronice sînt studiate structurile diverselor fenomene
criminale ºi evoluþia lor în Franþa, în scopul gãsirii celor mai eficace
mijloace de combatere.“ R.l. 28 VI 76 p. 6
criobiologíe s.f. (biol.) –Studiul efectului frigului asupra fiinþelor–
„S-a nãscut ºtiinþa cryobiologiei – biologia temperaturilor scãzute.“
Gaz. lit. 13 IV 67 p. 8. „O foarte tînãrã ramurã a ºtiinþei – am numit
criobiologia – capãtã noi valenþe, se afirmã tot mai viguros.“ I.B. 18
VII 85 p. 8 [ºi cryobiologie] (din fr. cryobiologie; cf. engl.
cryobiology; BD 1967, DMC 1970, DTN 1976; DN3)
criobisturíu s.n. 1985 –Bisturiu adus la o temperaturã foarte joasã–
v. criochirurgie //din crio- + bisturiu//
criochirurgicál, -ã adj. 1985 –Propriu criochirurgiei– v.
criochirurgie //din crio- + chirurgical//
criochirurgíe s.f. –Tehnicã chirurgicalã în care se folosesc bisturie
la temperaturi foarte joase– „Cryochirurgia cancerului pielii ar
asigura o ratã de vindecare de 96 la sutã [...] Deºi rezultate similare pot
fi obþinute ºi cu alte terapii cum ar fi iradierea sau cauterizarea,
cryochirurgia este consideratã mai puþin traumatizantã, constînd din
aplicarea azotului lichid pe plagã ºi distrugerea þesuturilor bolnave
prin îngheþ, fãrã ca pacientul sã simtã durere.“ R.l. 11 IV 84 p. 6. „Ce
este criochirurgia, în ce constã tehnica criochirurgicalã? Constã în
aplicarea unei temperaturi scãzute, de fapt a unui criobisturiu, pe zona
de tratat.“ Emisiune radio 2 II 85 [scris ºi cryochirurgie] //din crio- +
chirurgie; cf. it. criochirurgia; DPN 1979//
crioenergétic, -ã adj. 1984 –Referitor la energie la temperaturi
scãzute– v. crioenergeticã
crioenergéticã s.f. –Studiul energiilor la temperaturile joase–
„Crioenergetica. Mai multe institute de cercetãri ºtiinþifice din
U.R.S.S. fac cercetãri în vederea realizãrii unor utilaje crioenergetice
supraconductibile ºi a liniilor criogene pentru transportarea curentului
electric.“ Sc. 14 I 84 p. 5 //din crio- + energeticã//
criogén, -ã ¨1. adj. –Care produce frig– „Acumulatoarele criogene
vor face posibilã rezolvarea problemei acumulãrii energiei electrice în
timpul nopþii [...] ºi livrarea ei în orele de vîrf.“ Sc. 14 I 84 p. 5; v. ºi
crioenergeticã. ¨2. s. „Consiliul Agenþiei spaþiale vesteuropene
(E.S.A.) a decis joi, la Paris, executarea unor programe preparatorii
pentru fabricarea unui motor de rachetã foarte puternic alimentat cu
criogen (oxigen ºi hidrogen lichid) [...]“ R.l. 30 VI 84 p. 8 (din fr.
cryogène; PR din 1900; DN3)
criogeníe s.f. (fiz.) „Criogenia. Sub acest nume [...] se înþelege
într-o accepþie mai nouã metoda îmbãlsãmãrii prin îngheþare, fie la
minus 79 de grade, cu ajutorul zãpezii carbonice, fie la minus 196
grade, cu ajutorul azotului lichid. Este o metodã folositã în ultimul
timp, în special în S.U.A. unde s-au ºi creat locuri speciale,
aºa-numitele «cryotoriums» pentru depozitarea, în recipiente speciale,
a corpurilor neînsufleþite îngheþate.“ Sc. 15 II 78 p. 5. „Timp de douã
zile, la Facultatea de electrotehnicã din Craiova s-au desfãºurat
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lucrãrile celui de-al doilea colocviu naþional de criogenie ºi
electrotehnicã.“ Sc. 3 IV 80 p. 5 (din fr. cryogénie; cf. engl. cryogeny;
PR sec. XX; DEX, DN3)
criologíe s.f. (fiz.) –Tehnica îngheþãrii organismului– „Medicii
apreciazã cã experienþa – circumscrisã unei ramuri noi a ºtiinþei,
crionica sau criologia – poate avea o mare importanþã pentru medicinã.“ Sc. 26 III 77 p. 5; v. ºi crionicã (1974) (din fr. cryologie; LTR;
DEX, DN3)
criónicã s.f. (fiz.) „Publicitatea a avut succes; în mai multe þãri au
luat naºtere cluburi ale adepþilor «crionicii» sau «criologiei» (de la
grecescul kryos – rece) cum a fost denumitã tehnica îngheþãrii organismului.“ Sc. 26 V 74 p. 5; v. ºi criologie (cf. engl. cryonics; BD 1968;
DN3, DEX-S)
crioºóc s.n. –ªoc prin frig– „Albinele care fuseserã învãþate sã
recunoascã parfumul de rozmarin cu care era îmbibatã o bucatã de
zahãr, «uitau» aceastã lecþie în urma aplicãrii unui crioºoc în zona de
creier unde sînt localizate percepþiile olfactive – fãrã a fi distrusã însã,
în felul acesta, capacitatea de memorizare.“ Sc. 10 IX 76 p. 6 //din crio+ ºoc; DEX-S//
crioturbogeneratór s.n. (tehn.) „Un grup de specialiºti sovietici a
realizat un generator de curent electric care funcþioneazã pe baza
fenomenului de supraconductibilitate în condiþiile unor temperaturi
extrem de joase. În acest crioturbogenerator – maºinã de o construcþie
principial nouã – în locul obiºnuitului rotor se aflã un vas metalic cu un
bobinaj care, rãcit cu heliu lichid avînd o temperaturã de minus 269
grade, se comportã ca un supraconductor.“ Sc. 20 III 76 p. 4 (din crio+ turbogenerator, probabil dupã model rus.)
criptocomunísm s.n. (pol.) –Comunism mascat– „Cripto-comunismul acþioneazã în forþã în Occident, amãgind multã lume mai
mult sau mai puþin inocentã. În schimb, un ochi venit din Est îl
recunoaºte în mod infailibil. Neocomunismul (a cãrui experienþã
românii au fãcut-o, pe fundalul unui trecut recent) se dezlãnþuie
violent în unele universitãþi americane.“ „22“ 25 IX–1 X 92 p. 9.
„Exemple ilustrative, tot în acest sens, ne furnizeazã ºi partidele
cripto-comuniste, aºa-zise de dreapta.“ R.l. 20 XII 92 p. 1; v. ºi D.
202/96 p. 3, R.l. 24 XII 96 p. 2 (din fr. criptocommunisme; DMC 1966)
criptocomuníst s.n., adj. (pol.) –Comunist mascat– „Cavalcada
forþelor criptocomuniste“ R.l. 1 XII 92 p. 2. „Datoritã unei imagini
vechi a Academiei Române, consideratã [...] ca fiind criptocomunistã
sau neocomunistã, aceastã fireascã dorinþã a noastrã [de a-l avea
membru pe E. Ionescu] nu a putut fi pînã în prezent îndeplinitã.“ Lit.
36/93 p. 10. „Actualii guvernanþi îndreaptã România pe un drum greºit, al restauraþiei cripto-comuniste ºi populismului gãunos.“ „22“
30/94 p. 8; v. ºi Curierul rom. 8 V 93 p. 6, „22“ 39/95 p. 4; v. ºi
restauraþie (din fr. cryptocommuniste; PR dupã 1950, DMC 1966)
criptozoologíe s.f. (zool.) „Zoologul B.H. a întreprins o lungã
anchetã, concretizatã într-un amplu volum [...] care pune bazele a ceea
ce autorul numeºte criptozoologia, sau ºtiinþa care se ocupã cu studiul
animalelor misterioase.“ Sc. 4 III 79 p. 5. „Expediþia [...] este
organizatã de Societatea de criptozoologie din Arizona, specializatã în
depistarea unor specii de animale considerate dispãrute.“ R.l. 13 VII
85 p. 6 //din cripto- + zoologie dupã model engl.//
cristál lichíd sint.s. –Substanþã lichidã care poate lua o formã
asemãnãtoare cristalelor (de exemplu sfericã)– „Firma electronicã
japonezã «Sharp» a anunþat realizarea unui nou tip de maºinã de scris
electronicã. Ea este dotatã cu un ecran pe bazã de cristal lichid ºi cu o
memorie care permite elaborarea ºi corectarea textelor înainte ca
acestea sã fie imprimate definitiv.“ R.l. 17 II 84 p. 6 (din fr. cristal
liquide)
cristalomanþíe s.f. 1977 –Ghicitul dupã modul de cristalizare a
anumitor substanþe– v. acromanþie (din fr. cristallomancie; L)
crític-arbítru s.m. –Critic ce joacã rol de arbitru– „V.R. a adoptat
poziþia elegant detaºatã a istoricului literar, sau a criticului-arbitru, a
cercetãtorului care respectã faptele.“ Luc. 8 XII 73 p. 6. „Publicul, sînt
încredinþat, ar urmãri cu sufletul la gurã prãbuºirea lui Truman Capote
de pe I pe XIII, derby-ul Faulkner – Hemingway, deciziile, întotdeauna
contestabile ale criticilor-arbitri, faulturile comise de autorii «noului
roman» asupra prozatorilor «clasici» sau «cartonaºele roºii» atribuite,
în semn de eliminare, scriitorilor care încalcã regula jocului.“ Cont. 15
XI 74 p. 11 (din critic + arbitru)
crític-poét s.m. –Critic care scrie sau are preocupãri de poet– „Dupã
cum nu vom putea confunda emoþiile ºi aºteptãrile acestuia din urmã
cu acelea ale profesionistului literar, mai mult sau mai puþin afirmat, ce
se încearcã pentru prima oarã într-un gen nou, cazul criticilor-poeþi
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(sau mãcar al redactorilor-poeþi ºi al poeþilor-critici fiind parþial – cel
mai des întîlnit).“ Sc. 7 XI 73 p. 6. „Despre efemerul veºnic a vorbit
criticul-poet Dan Hãulicã.“ Sãpt. 21 VI 74 p. 7; v. ºi R.lit. 16 X 75 p.
16; v. ºi poet-critic (1971) (din critic + poet)
crocodilián, -ã adj. 1975 –De crocodil– v. caragian (din crocodil +
-ian)
croissant s.n. (alim.) –Corn preparat din foitaj– „Poþi cumpãra de
acolo chiar ºi croissantele Star Foods.“ D. 80/94 p. 2. „100 sortimente
de patiserie ºi cofetãrie cum ar fi croissant, specialitãþi de foitaj etc.“
R.l. internaþ. iunie-iulie 95 [pron. croasánt] (din fr. croissant)
crolúx s.n. „Unitãþi care confecþioneazã îmbrãcãminte de comandã
fãrã probe, numai pe bazã de mulaje. Pînã în prezent asemenea unitãþi
denumite «Crolux» s-au organizat pe strãzile Franklin, 13
Decembrie.“ I.B. 2 III 72 p. 1. „Pentru mulþi, cuvîntul «Crolux» nu mai
constituie o... enigmã. Este vorba de o nouã metodã de confecþionare
de comandã a îmbrãcãmintei: dupã efectuarea mãsurãtorilor singurul
drum pe care îl mai faci la croitorie este în ziua stabilitã pentru a-þi
ridica noua toaletã.“ I.B. 31 VII 74 p. 3 (abreviere din cro[itorie de]
lux)
cromatografíe s.f. 1974 (chim.) –Procedeu de analizã chimicã prin
absorbþia selectivã, de cãtre o materie pulverulentã, a componenþilor
unui amestec de substanþe – v. aromografie (din fr. chromatographie;
PR 1949; DT, LTR, DC; DN3)
cromodinámicã s.f. ¨1. (fiz.) –Teorie recentã din fizica
particulelor elementare– „În pragul unei noi revoluþii în fizicã.
Cromodinamica cuanticã“ Cont. 27 VI 80 p. 5. ¨2. adj. (arte) „[...] am
creat un nou mod de exprimare artisticã: fuziune între ºtiinþã, tehnicã ºi
artã pe care l-am denumit cromodinamicã dupã fenomenul de miºcare
a culorii pe care l-am obþinut cu ajutorul unui aparat pe care l-am
denumit «Staþie cromodinamicã» (de concepþie proprie) ce acþioneazã
asupra suprafeþei pictatã corespunzãtor.“ Cont. 25 VII 80 p. 2 //din
cromo- + dinamicã//
cromosféric, -ã adj. (astr.) –Privitor la cromosferã, stratul de
culoare roz, format din gaze incandescente, din jurul Soarelui– „Sînt
aºa-numitele erupþii cromosferice, care au influenþã ºi asupra anumitor
fenomene de pe Pãmînt.“ Sc. 16 XII 63 p. 3 (din fr. chromosphérique,
it. cromosferico; AD; LTR; DEX, DN3)
cromotologíe s.f. (fiz.) –Studiul culorilor– „Universitatea tehnicã
din München a luat în consideraþie înfiinþarea unei catedre de
«cromotologie fundamentalã ºi aplicatã». J.H., inginer specialist în
industria coloranþilor, motiveazã necesitatea sprijinului universitar în
lupta pentru o lume mai bogatã în culori, susþinînd cã nu existã aproape
nici un domeniu al vieþii în care culoarea sã nu joace un rol. Deºi
nevoia de o ambianþã esteticã se afirmã tot mai insistent, în Republica
Federalã nu se gãsesc decît cel mult 40 de designeri competenþi în acest
sector.“ Cont. 24 V 74 p. 5 (din fr. chromotologie)
cromozomiál, -ã adj. 1979 (biol.) –Referitor la cromozomi– v.
viral; v. ºi Cont. 15 VI 79 p. 7 (din cromozom[i] + -al; I. Iordan în SCL
4/64 p. 411; DN3)
cronaximétru s.n. (med.) –Aparat de mãsurat proprietatea
muºchilor de a se contracta– „La I.T.M. s-a introdus în fabricaþie de
serie cronaximetrul electronic «Sigmatron» cu ajutorul cãruia se
stabileºte diagnosticul în infecþiunile neuro-musculare.“ Sc. 17 II 62 p.
4 (din fr. chronaximètre; Fl. Dimitrescu în RRL 1/69 p. 5; DT; DN3)
cronicá vb. I –A scrie cronici (literare), a recenza– „O mare preþuire i
se aratã profesorului Al.D., care executã o criticã de direcþie, ºi lui
V.R., volumele cronicate atestînd la cel din urmã o armonizare a
«esteticului» cu «culturalul».“ Sãpt. 11 VI 71 p. 6 (din cronicã + -a)
cronichétã s.f. (lit.) –Cronicã neînsemnatã– „Piesa, aºa cum
deducem din chiar cronicheta respectivã, nu se bucurã de prea multe
calitãþi.“ Gaz.lit. 21 XII 61 p. 7 (din fr. chroniquette; Fl. Dimitrescu în
LL 10/65 p. 243, Al. Graur în SMFC IV 86; DN3)
cronicizá vb. I 1993 (fig.) –A face sã devinã cronic– v. dirijism (din
it. cronicizzare; DN3)
cronobiológic, -ã adj. 1982 –Care studiazã variaþiile în timp ale
funcþiilor biologice– v. cronoterapie //din crono- + biologic//
cronobiologíe s.f. –ªtiinþa ritmurilor biologice– „Anumite fenomene ºi reacþii fiziologice sînt influenþate sau nu de clipa cînd au fost
provocate? Este întrebarea la care îºi propune sã rãspundã cronobiologia. Studiul acestor probleme vizeazã posibilitatea de a prevedea ora
cea mai propice pentru luarea unui medicament sau ora cînd riscul
îmbolnãvirii este cel mai mare.“ Mag. 5 VII 75 p. 4 (din crono- +
biologie; cf. it. cronobiologia; DPN 1983; C. Lupu în CL 1/83 p. 5)
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cronofág, -ã adj., s.m.f. (fam.) –Consumator de timp– „Eseu,
criticã ºi teorie literarã: premiul al II-lea – «Cronoclasm ºi Cronofagi»
de G.C. din Iaºi [...]“ R.lit. 10 I 85 p. 2 //din crono- + -fag; M. Avram în
LL 4/83 cu înregistrãri anterioare, Th. Hristea în R.lit. 17 V 84//
cronoterapíe s.f. „ªtiþi ce este cronoterapia? [...] Cercetãrile
cronobiologice demonstreazã cã oscilaþiile funcþiunilor corpului uman
pot fi considerabile ºi neglijarea lor poate duce la greºeli de diagnostic
ºi tratament [...]“ Sc. 10 I 82 p. 5 //din crono- + terapie//
croºetáre s.f. (educ.) –Punerea între croºete (paranteze drepte) a
unor cuvinte sau porþiuni de text, sistem des folosit de cenzura sau
autocenzura dinainte de dec. 1989– „[...] în textul ediþiei, ultimele trei
cuvinte au fost eliminate ºi semnalate prin blestematele croºete. E
pãcat de aceastã hilarã croºetare a unui text din 1899.“ R.lit. 18 X 84 p.
20 (din croºetá; DN, DEX, DN3 – alt sens)
crovangál s.n. (cuv. rus.) „Specialiºtii din Leningrad au pus la punct
un nou aliaj. Format pe bazã de nichel prin adaosuri de crom, vanadiu
ºi galliu, aliajul denumit «crovangal», se distinge printr-o ductibilitate
excepþionalã.“ R.l. 6 II 84 p. 6 (din cro[m] + van[adiu] + gal[liu])
crustacologíe s.f. (zool.) –Cercetarea crustaceelor– „«Mikado
avatsubuhanit», astfel a fost denumitã o specie de crabi necunoscutã
pînã acum [...] Descoperirea a fost avizatã de Societatea niponã de
crustacologie.“ R.l. 20 II 84 p. 6 //din crustaceu + -logie//
cruzéiro s.m. (cuv.port.) „Cruzeiro-ul – moneda naþionalã a Braziliei
– a suferit o nouã devalorizare în raport cu dolarul american [...]“ R.l. 4
V 84 p. 6 (cf. fr. cruzéiro; PR 1942; DEX)
CSI s. –Comunitatea Statelor Independente– „Preþul drogurilor în CSI
se situeazã la o zecime din cel practicat de pieþele vest-europene.“ R.l.
19 III 93 p. 5 (abreviere din C[omunitatea] S[tatelor] I[ndependente])
CTC s.n. –Controlul tehnic de calitate– „Un roman din care lipsesc
primele 30 de pagini [...] iatã numai cîteva din «surprizele» pe care ni
le fac, în ultima vreme, întreprinderile tipografice [...] Dar C.T.C.-ul,
editorii ºi librarii ce pãzesc?“ Sãpt. 23 V 86 p. 2 [pron. cetecé] (din
C[ontrolul] T[ehnic de] C[alitate])
cryotórium s. 1978 (cuv. engl.) –Loc special amenajat pentru
conservarea cadavrelor îngheþate– v. criogenie
cubalíbre s. (cuv. sp.) „Odatã cu triumful revoluþiei în Cuba, piaþa
pentru coca-cola avea puþine ºanse sã se schimbe. Promotorii ei
reuºiserã s-o foloseascã mai mult decît ca pe o simplã bãuturã
rãcoritoare, inventînd cubalibre – care este un amestec de coca-cola cu
rom cubanez.“ R.l. 17 I 85 p. 23
cucutenián, -ã adj. (arheol.) –Care provine din situl arheologic
Cucuteni– v. amforetã (din n.pr. Cucuteni + -an)
culoár s.n. (circ.) –Spaþiu delimitat (pe uscat, apã, în aer) rezervat
unor vehicule– „Tot mai multe oraºe – printre care Chicago, Denver –
au înfiinþat culoare speciale pentru circulaþia bicicliºtilor.“ Sc. 5 XI 74
p. 6. „Al patrulea culoar este rezervat petrolierelor încãrcate ºi navelor
cu produse nocive ce se îndreaptã spre porturile din zona Mînecii.“ R.l.
16 I 79 p. 6 (din fr. couloir; DMN 1966; DEX, DN3 – cu alt sens)
culoáre-lumínã s.f. ¨1. –Culoare de o mare luminozitate–
„Încrîngãturile culorii-luminã reconsiderã [...] tehnici ºi motive a
cãror putere eruptivã – cumulatã într-un figurativ nostalgic ori polemic
– îºi atestã perenitatea.“ Luc. 18 II 67 p. 8. ¨2. –Procedeu folosit de
pictori– „Mijlocul nou de lucru (acest termen devine impropriu) al
pictorului este gama proiectoarelor cinematografice atît pentru ecrane
plane cît ºi pentru cele adînci. Noul material se cheamã
culoare-luminã, cu o gamã ºi cu o putere incomparabile. Material
extra-uºor, uºor de mînuit, pe care îl dilatezi, îl comprimi ºi îl ºtergi
dupã voie.“ R.lit. 11 X 73 p. 28; v. ºi Cont. 4 VIII 67 p. 6 //din culoare +
luminã//
culpabilizá vb. I (jur.) –A învinovãþi– „Pe scurt, semnatarul
articolului «Evidenþa inadvertenþei» încearcã sã mã culpabilizeze dupã un procedeu arhicunoscut. El alcãtuieºte un dosar, scoate la ivealã
fiºe doveditoare, citeazã dintr-un articol din 1965, face referiri la
biografia mea.“ R.lit. 6 XII 73 p. 8. „Ceea ce îl culpabilizase era, de
fapt, o anumitã atitudine faþã de realitate, un mod defectuos de a-ºi
asuma lucrurile ºi adevãrul despre cei apropiaþi.“ Vatra III 88 p. 5; v. ºi
sataniza (din fr. culpabiliser; DMN 1966; D. Uriþescu CV 40; DEX-S)
culpabilizáre s.f. –Învinovãþire– „Mai ales eroul principal trãieºte
de la început sfîºiat lãuntric ºi se supune, o vreme fãrã intenþie, unui
proces de culpabilizare atroce, pînã la limita rãbdãrii fizice.“ Sãpt. 15
IV 88 p. 2 (din culpabiliza; D. Uriþescu CV 41)
culturál-artístic, -ã adj. –(Acþiune) cu specific cultural ºi artistic–
„Însoþind elevii pe itinerariul cultural-artistic al vacanþei.“ I.B. 24 XII
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70 p. 1. „La Sarmizegetusa a avut loc o nouã etapã a ºtafetei
cultural-artistice devenitã tradiþionalã în judeþul Hunedoara.“ R.l. 16
IV 75 p. 2. „În cel de al 24-lea an de activitate, Casa pionierilor din
Constanþa funcþioneazã cu 44 de cercuri ºtiinþifico-tehnice,
cultural-artistice, sportiv-turistice etc.“ R.l. 25 III 76 p. 5 (din cultural
+ artistic)
culturísm s.n. (sport) –Tip de culturã fizicã în care se urmãreºte
dezvoltarea unor grupuri musculare– „Concepute în afara aspiraþiei
spirituale, poziþiile ºi respiraþiile degenereazã într-un «culturism» nu
numai banal, dar ºi funest: absenþa acelei perspective ascensionale pe
care
indienii
o
indicã
prin
etapele
detaºare-concentrare-meditaþie-extaz.“ Sc. 22 III 71 p. 1. „Timp de
douã zile s-a defãºurat la Bucureºti concursul de culturism «Cupa
Rapid» cu participarea a 17 echipe.“ Sp. 16 II 84 p. 2. „În sala Rapid se
va desfãºura [...] un atractiv concurs de culturism.“ I.B. 29 VII 89 p. 2
(din fr. culturisme; PR 1965; DN3)
cultúrnic s.m. (cuv. rus.) –Activist comunist responsabil cu cultura–
„Alþii [academicieni] apar cu «lucrãri» de nivelul unui culturnic raional.“ „22“ 12–18 VIII 93 p. 11. „Au fost aduºi la cîrma culturii [...] o
seamã de culturnici a cãror compromitere pe vremea ceauºismului e
notorie.“ Lupta 213/ 93 p. 7. „M. Eliade era urît de bãtrînii culturnici ai
Internaþionalei a treia“ Timiºoara internaþ. 56/96 p. 12
culturológ, -ã s.m.f. –Specialist care se ocupã de problemele
generale ale culturii– „Centrul reuneºte specialiºti în studii politice ºi
juridice, sociologi, culturologi, reprezentanþi ai armatei ºi ai partidelor
politice.“ R.l. 11 V 93 p. 2 (din culturologie; DN3)
cupajáre s.f. (tehn.) –Amestecare– „Cazane în care se efectueazã
cupajarea – amestecul siropului cu concentratul de citrice.“ Fl. 1 VII
72 p. 25 (din cupaj; DEX, DN3)
cupláj s.n. (sport) –Program sportiv alcãtuit din douã sau mai multe
meciuri care se desfãºoarã în continuare, pe acelaºi stadion– „[...]
Cîmpeanu II a stabilit scorul (4–1) ºi [...] programul cuplajului de
sîmbãtã ora 16 [...]“ I.B. 30 VII 82 p. 3. „Ah, cuplajele! Prin
retrogradarea Progresului Vulcan ºi nepromovarea nici unei echipe
bucureºtene, Capitala a rãmas în divizia A numai cu trei formaþii [...]
Cuplajele interbucureºtene, mult gustatele cuplaje interbucureºtene,
au devenit doar un eventual deziderat pentru anul viitor.“ I.B. 4 VIII 82
p. 7 (din fr. couplage; DN – alt sens, DEX, DN3)
cuplét-pamflét s.n. –Cuplet conþinînd un pamflet– „Acestei tradiþii
îi sînt proprii caracterul deschis, incisiv al satirei, demascînd racile ºi
nãravuri de odinioarã, alternarea feeriei cu sarea unui cuplet-pamflet.“
Sc. 31 VII 66 p. 4 (din cuplet + pamflet)
cupolétã s.f. –Cupolã de dimensiuni reduse– „Iatã un grup de
produse realizate din înlocuitori de metal, pentru diferite sectoare
industriale: element de acoperiº frontal pentru locomotive de 3500 CP
realizat din PAS, care înlocuieºte 180 kg metal/bucatã. Economie
anualã de 360000 lei; cupoletã-luminator pentru hale industriale cu
degajãri de gaze acide. Este de douã ori mai uºoarã decît construcþia
echivalentã din materiale tradiþionale.“ R.l. 10 I 77 p. 3; v. ºi
precomprimat (din it. cupoletta)
cupón nominatív sint.s. –Cupoane distribuite, gratuit ºi nominal,
de cãtre stat populaþiei, în toamna anului 1995, în cadrul acþiunii de
privatizare în masã, spre a fi schimbate ulterior pe acþiuni– „Aflãm, cu
stupoare, cã situaþia inscripþionãrii ºi distribuþiei cupoanelor
nominative de privatizare cãtre oficiile poºtale este departe de a se afla
în grafic, aºa cum ni s-a spus la început.“ Expr. Mag. 31/95 p. 3
cuponiádã s.f. (glumeþ, peior.) –Istoria alambicatã a primirii ºi depunerii cupoanelor nominative de privatizare din sept.-oct. 1995–
„Filiala Electrocentrale a sudat porþile unei întreprinderi trecute pe
lista cuponiadei.“ R.l. 30 IX 95 p. 1. „Cuponiada continuã pînã la 15
octombrie“ Libertatea 2 X 95 p. 9. „Programul de Privatizare în Masã,
proces tradus pe scurt de cãtre mulþi jurnaliºti sub denumirea de cuponiadã si-a încheiat prima etapã la data de 31 martie a.c.“ Timiºoara
Internaþ. 56/96 p. 7 (din cupon, dupã tipul cruciadã)
cuponizáre s.f. (glumeþ, peiorativ) –Distribuirea de cupoane
nominative de privatizare– „La zi sînt: corupþia, lãcomia, prostia [...]
cuponizarea, alfabetizarea, victimizarea.“ R.l. 2 X 95 p. 1 (din cupon +
-izare)
cuptór cu microúnde sint.s. (gosp.) „[A cumpãrat] o cutie de soté
de legume, gata de pus la cuptorul cu micro-unde.“ Lit. 32–33/94 p. 15;
v. ºi R.l. 30 VI 93 p. 5 (trad. din fr. four à micro-ondes)
cuptór-tunél s.n. (tehn.) –Cuptor continuu construit dintr-un tunel–
„Alãturi, la celãlalt cuptor-tunel lucra F.T. Echipele celor douã
cuptoare erau în întrecere.“ Sc. 3 VIII 62 p. 2. „Acestea vor fi realizate
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în urma solicitãrii consumatorilor ºi ca urmare a intrãrii în funcþiune la
întreprinderea amintitã a trei noi cuptoare-tunel de capacitate sporitã,
cu un înalt grad de mecanizare, în care produsele de patiserie se coc în
cîteva minute.“ Fl. 1 I 74 p. 25. „Cuptor–tunel pentru ceramicã. Un
colectiv de la întreprinderea «Electroceramica» a conceput un
cuptor–tunel pentru produse ceramice ºi toatã tehnologia de fabricaþie
a acestora în noile condiþii.» R.l. 15 I 82 p. 5; v. ºi cuptorar (din cuptor
+ tunel; LTR)
cuptorár s.m. –Persoanã specializatã în lucrul la cuptoare– „Au sãrit
sã dea o mînã de ajutor ºi alþi muncitori de la prese, de la mori, de la
magazie. Dar nefiind de meserie cuptorari, aceºtia n-au fost lãsaþi sã
intre «în cuptorul-tunel».“ Sc. 3 VIII 62 p. 2 (din cuptor + -ar)
curátor s.m. –Îngrijitor, responsabil [al unei case memoriale]–
„Curatorul casei memoriale îmi spune cu bucurie [...]“ R.lit. 28 II 85 p.
24 (DN, DEX, DN3 – alt sens)
curãþãtoríe-boiangeríe s.f. –Atelier în care se curãþã ºi se
vopsesc diferite obiecte– „La Drãgãneºti (Olt) se va da în folosinþã o
baie popularã amplasatã într-o clãdire în care va mai funcþiona ºi o
secþie de curãþãtorie-boiangerie ºi covoare.“ R.l. 11 VIII 77 p. 5 (din
curãþãtorie + boiangerie)
curãþitór-sablatór s.m. –Muncitor care curãþã ºi netezeºte piesele
mecanice cu un jet de nisip– „De asemenea, angajeazã oþelari, forjori,
termiºti-tratamentiºti, turnãtori-formatori, rectificatori, curãþitori-sablatori, vulcanizatori, ungãtori, ascuþitori scule, debitator
materiale, maºiniºti pod rulant cu autorizaþie I.S.C.I.R., sculer S.D.V.,
zidari ºamotori, primitori distribuitori.“ I.B. 16 III 74 p. 4; v. ºi
turnãtor-formator (din curãþitor + sablator)
curentá vb. I „Traficantul coboarã din maºina cumpãrãtorului. Prin
staþii se aude ordinul: «Curentaþi-l». (Termenul de «curentat» este
folosit de poliþiºti atunci cînd reþin pe cineva.)“ Z. 7 III 97 p. 3
curentométru s.n. (hidr.) –Aparat pentru mãsurarea intensitãþii
curenþilor– „Curentometrele automate înregistreazã, la orice
adîncime, direcþia ºi viteza curenþilor marini.“ Sc. 8 IX 62 p. 4 [ºi
curentmetru] (din fr. courentomètre; Fl. Dimitrescu în RRL 1/69 p. 5;
DT; DN3)
curierát s.n. –Serviciu de transport (rapid)– „Pentru expedierea de
documente sau mãrfuri în diverse þãri ale lumii se poate apela ºi la
serviciile companiei internaþionale de curierat expres TNT-Express
Worldwide care dispune de mijloace de transport proprii [...]“ R.l. 2 IV
93 p. 6 (din curier + -at; DEX-S)
cúrsã contracronométru sint.s. 1972 (sport) –Cursã care se
cronometreazã pentru fiecare concurent în parte– v. supermaraton
(din cursã + contracronometru, dupã fr. [course] contre la montre)
cursiér s.m. (fig.) –Comisionar– „[...] acest integru ºi devotat
«cursier al luminii» din lucreþianul marº al torþelor [...]“ Sc. 7 XII 83 p.
4 (din fr. coursier; DEX, DN3 – alt sens)
curtiér s.m. (peior.) –Curtean (la curtea lui N. Ceauºescu)– „De la
Adrian Pãunescu curtier, la Adrian Pãunescu senator, de la dictatura
dezvoltatã la dictatura în curs de dezvoltare?“ „22“ 8/95 p. 7 (din curte
+ -ier, formaþie ad-hoc; DEX, DN3 – alt sens)
cuter s.n. (tehn.) „[Pentru salam] este utilizatã o pastã numitã brandt
realizatã prin tocarea foarte finã a cãrnii de vitã cu ajutorul unui utilaj
numit cuter.“ R.l. 15 IV 92 p. 1 [pron. cáter] (din engl. cutter; cf. fr.
cutter; DN – alt sens, DEX, DN3)
cutíe neágrã sint.s. ¨1. (tehn.) –Aparat electronic de la bordul
vehiculelor (în special al avionului) destinat sã se controleze a
posteriori desfãºurarea deplasãrii în spaþiu– „O invenþie destinatã sã
înlesneascã circulaþia rutierã. Este vorba de o «cutie neagrã»,
denumitã «Trafikon» care serveºte pentru fixarea pe o bandã
magneticã a datelor maºinii – încãrcãtura, distanþa parcursã,
combustibilul consumat etc. – ca ºi pentru stabilirea circumstanþelor
unui eventual accident.“ Sc. 15 II 78 p. 5. „«Cutia neagrã» ºi o bandã
magneticã pe care au fost înregistrate ultimele date asupra echipajului
avionului DC–10 care s-a prãbuºit miecurea trecutã, în Antarctica, au
fost gãsite duminicã printre resturile aparatului.“ R.l. 4 XII 79 p. 6; v. ºi
tahograf (1977). ¨2. (fig.) v. pace-maker (1974) (din cutie + neagrã;
sens 1, dupã fr. boîte noire; DMN 1969)
cutíe-sertár s.f. –Cutie cu rolul de sertar– „Completarea pieselor
principale ale mobilierului cu cutii-sertare din material plastic sau
faianþã pentru condimente.“ Sc. 16 XII 62 p. 2 (din cutie + sertar)
cuvertát, -ã adj. (alim.) –Acoperit– „Napolitane, din foi tort
speciale, cuvertate cu umpluturã de cacao.“ (Inscripþie pe unele
ambalaje de napolitane) (cf. fr. couvert + -at)
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cuvînt-chéie s.n. –Cuvînt de mare importanþã– „Cuvîntul-cheie al
politicii externe franceze este independenþa.“ R.l. 22 I 67 p. 6. „La
New York a apãrut al doilea volum al unei biografii scrise de L.S.
Primul volum, publicat în 1968, se numea «O’Neill, fiu ºi dramaturg».
Volumul al doilea se numeºte «O’Neill fiu ºi artist». Cuvîntul-cheie
este, în ambele titluri «fiu».“ R.lit. 21 III 74 p. 30; v. ºi L. 27 V 67 p. 9,
Cont. 16 II 73 p. 11, 2 II 74 p. 10, R.lit. 23 V 74 p. 18 (din cuvînt +
cheie, dupã fr. mot-clef; DMN 1968)
cuvînt-problémã s.n. –Cuvînt care ridicã o problemã de ordin
general– „Titlul acestui volum nu este întîmplãtor. Oricine ºi Ceva,
ortografiate majusculat ºi omniprezente sînt cuvintele simboluri,
cuvintele-temã, cuvintele-problemã ce conferã ºi asigurã cãrþii
unitatea registrului.“ R.lit. 14 XII 72 p. 9. „Pînã acum semnalãrile
«Dicþionarului» au obiectat mai toate asupra listei articolelor,
preconizatã ºi recunoscutã, de altfel, de autorul însuºi «nici completã,
nici definitivã», cuprinzînd în fapt «idei-cheie», «cuvinte-probleme»,
cuvinte-eseuri.“ R.lit. 15 II 74 p. 4 (din cuvînt + problemã)
cuvînt-títlu s.n. –Cuvînt pus în faþa unui articol de dicþionar– „Rod
al unei munci îndelungate ºi migãloase, întîiul tom din Lexiconul
literaturii universale, apãrut anul acesta sub îngrijirea Editurii
Academiei din Budapesta, cuprinde 4519 cuvinte-titlu.“ R.lit. 15 X 70
p. 2 (din cuvînt + titlu)
CV s.n. –Curriculum vitae– „E bine sã ai tot timpul în geantã CV-ul,
pentru cã nu se ºtie cînd ai nevoie de el.“ [pron. siví] (abreviere din
C[urriculum] V[itae], preluatã din engl. americanã)
cvadrifónic, -ã adj. (tehn. muz.) –Privitor la cvadrifonie– „De la
carillon la discul cvadrifonic.“ Pr.R.TV 9 IV 76 p. 13 (din cvadrifonie
+ -ic)
cvadrifoníe s.f. 1975 (tehn. muz.) –Tehnicã de înregistrare ºi redare
bazatã pe folosirea a patru surse acustice– v. ambiofonie (din fr. quadriphonie)
cvadruplét s.m. –Fiecare dintre cele patru fiinþe nãscute deodatã de
aceeaºi mamã– „Pentru a doua oarã consecutiv, o tînãrã femeie din
Nigeria a dat naºtere la cvadrupleþi – s-a anunþat sîmbãtã la Lagos.
Dupã cum s-a fãcut cunoscut, primii cvadrupli au murit la scurt timp
dupã naºtere.“ R.l. 23 I 78 p. 6 (din cvadruplu + -et, dupã dublet)
cvadrúplu s.m. „În intervalul amintit, 1882– 1972, în Bulgaria [...]
92 de cazuri s-au nãscut quadrupli.“ Sc. 15 X 78 p. 5. „O tînãrã studentã din oraºul Valera, situat în Anzii venezueleni, a dat naºtere joi
dimineaþa la patru bãieþi. Potrivit medicilor aceastã naºtere a unor
cvadrupli este un caz deosebit datoritã faptului cã tînãra se aflã la
prima sarcinã.“ R.l. 10 XI 78 p. 6. „Quadruplii. Soþia unui funcþionar
din Kyoto a nãscut la clinica universitarã din localitate patru copii – doi
bãieþi ºi douã fete.“ R.l. 9 X 81 p. 6; v. ºi cvadruplet [ºi quadruplu] (din
fr. quadruple, lat. quadruplus; DT; DEX, DN3)
cvasidocumentár, -ã adj. –Cu caracter aproape documentar–
„Procesul de la Verona, reconstruirea cvasi-documentarã a
evenimentelor.“ Sãpt. 6 X 67 p. 3. „Jucatã cu succes pe cîteva scene din
Europa, piesa prezintã, într-o formulã cvasidocumentarã, un episod al
realitãþii sud-africane.“ Sc. 15 X 74 p. 6 (din cvasi- + documentar)
cvasiindescifrábil, -ã adj. –Aproape indescifrabil– „Un plan
general quasiindescifrabil.“ Cont. 25 II 66 p. 6 (din cvasi- +
indescifrabil)
cvasiinstantanéu, -ée adj. ºi adv. 1978 –Aproape instantaneu– v.
videodisc (din cvasi- + instantaneu)
cvasimoárte s.f. 1981 –Aproape moarte– v. anabiozã //din cvasi- +
moarte//
cvasimonopól s.n. –Monopol parþial– „Obiectivul urmãrit de
«Concorde» este sã rãpeascã americanilor cvasimonopolul asupra
avioanelor de transport transatlanice.“ Sc. 9 XII 63 p. 4. „Crearea unor
cooperative agricole pentru apãrarea intereselor producãtorilor care
suportã consecinþele unui cvasimonopol al Mafiei asupra comerþului
cu legume ºi fructe.“ I.B. 7 II 76 p. 4 //din cvasi- + monopol//

cytomegalovírus

cvasipartículã s.f. (fiz.) –Tip de particulã– „Între altele ei au ajuns
la concluzia cã dimensiunea sa atinge o zecime de micron (un micron –
a zecea mia parte dintr-un centimetru), ceea ce pentru lumea
microparticulelor constituie o mãrime colosalã. Aºadar noua
cvasiparticulã ar putea fi observatã ºi cu ajutorul puterii mãritoare a
microscopului obiºnuit.“ R.l. 14 X 66 p. 3 (din engl. quasiparticle; BD
1969)
cvasisteá s.f. (astron.) „Spre sfîrºitul acestui an, uriaºa reþea de oþel
din fotografie va forma unul dintre cele mai mari radio-telescoape din
lume. Avînd forma unei cruci ale cãrei braþe vor avea o lungime de
1600 metri, el va fi instalat în Australia, ºi va fi destinat studiului
radiaþiilor emise de aºa-numitele «cvasistele», corpuri cosmice
formate, dupã cît se crede, din pulbere atomicã.“ Cont. 11 VI 65 p. 8
//din cvasi- + stea//
cvasistelár, -ã adj. (astron.) –Alcãtuit din cvasistele– „Un grup de
oameni de la Laboratorul italian de radioastronomie a reuºit sã capteze
pentru prima oarã undele radiofonice extrem de slabe, provenind de la
corpuri cereºti situate la depãrtãri de miliarde de ani-luminã ºi
aparþinînd unui tip de galaxii pînã de curînd necunoscute, aºa-numitele
«galaxii cvasistelare».“ Sc. 15 X 63 p. 3 (din engl. quasistellar
[object]; CD, BD 1968)
cvasitotál, -ã adj. –Aproape total– „Un foarte mare numãr din
rãspunsurile formulate de tineri denotau o cvasitotalã necunoaºtere a
crimelor ºi ororilor sãvîrºite de naziºti.“ R.l. 13 VI 77 p. 6 (din cvasi- +
total)
cvasitotalitáte s.f. –Cantitate aproape totalã– „Hotãrîrea Muzeului
Metropolitan din New York de a oferi spre vînzare cvasitotalitatea colecþiilor sale numismatice – în ansamblul lor 6664 de piese – a produs
spectaculoase oscilaþii pe piaþa monetelor antice.“ R.l. 21 XI 72 p. 6.
„Potrivit directorului general al U.N.I.C.E.F., cvasitotalitatea copiilor
din lume ar putea ca, pînã în anul 1990, sã fie imunizaþi împotriva
maladiilor infantile [...]“ R.l. 10 V 85 p. 6 (din cvasi- + totalitate; cf. fr.
quasitotalité; DMC 1968; FC I 142; DN3)
cvasiunaním, -ã adj. –Aproape total– „De la Hegel, care arãta cã
scopul final al artei e «determinarea imanentã a obiectului însuºi», la
E.A. Poe, Mallarmé sau Valéry, s-au afirmat periodic – într-un consens
quasi-unanim – drepturile «luciditãþii», în opoziþie cu somnul
creator.“ R.lit. 18 I 73 p. 8 [scris ºi quasi-unanim] (din cvasi- +
unanim; FC I 169, 170, 189, 238)
cvasiunanimitáte s.f. –Aproape totalitate– „Dorinþa de a se
distinge, «de a nu semãna cu cvasiunanimitatea vorbitorilor», este aºa
de puternicã încît împiedicã intervenþia, fie ºi pentru o clipã, a unei
simple judecãþi.“ LR I/1961 p. 45 (din cvasi- + unanimitate; cf. it.
cvasi unanimità; Fl. Dimitrescu în LR 2/62 p. 135; FC I 142; DEX,
DN3)
cyclonét s. (fiz.) „Este vorba de un dispozitiv, realizat de specialiºti
francezi, destinat recuperãrii peliculei de hidrocarburi formate pe
suprafaþa mãrii. Conceput pe principiul separãrii lichidelor de
densitãþi diferite, «Cyclonet», care poate fi montat în mai puþin de o orã
pe orice ambarcaþiune, recupereazã 100 metri cubi de hidrocarburi pe
orã.“ I.B. 9 XII 75 p. 4 (cuv. fr.)
cytofluorimétru s.n. (biol.) „În Franþa [...] a fost realizatã o nouã
instalaþie, atît de nouã încît specialiºtii ezitã deocamdatã cum sã o
denumeascã: «cytofluorometru» sau «cytofluorimetru». Se ºtie însã
precis la ce serveºte: mãsoarã, analizeazã ºi triazã celulele vii, într-un
ritm extraordinar de rapid.“ R.l. 23 VI 84 p. 6 [var. cytofluorometru]
(din fr. cytofluorimètre, cytofluoromètre)
cytomegalovírus s.m. (med.) –Agent cauzal al sindromului
citomegalic, infecþie viralã fie intrauterinã, fie a copiilor noi nãscuþi–
„[...] copilul era grav bolnav. O boalã rarã – cytomegalovirus. Creierul
îi este afectat, nu se poate rostogoli, nu poate sta aºezat, nu-ºi poate
ridica capul, nu aude bine, e foarte vulnerabil la viruºi ºi infecþii.“ R.l.
2 II 84 p. 6 (din fr. cytomégalovirus)
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da vb. I în construcþiile: ² a se da mare (lb. vorbitã) –A-ºi da aere, a se
crede superior– „Am mai întrebat în dreapta, am mai întrebat în stînga
ºi am aflat cã respectivul C.A. se dã mare ºi intangibil. Cum nu-i plac
ochii cuiva, fie cã e vorba de o femeie de serviciu, fie cã e vorba de un
turist, mai mereu mahmurul A. ameninþã.“ R.l. 18 VII 79 p. 5.
„Bodyguarzii se comportã oribil. Se dau mari.“ Libertatea 6 X 95 p. 7;
v. ºi R.l. 22 VI 81 p. 2. ² a se da de gol, dare de gol, dat de gol [pînã-n
Dumnezeu] (arg.) „Stiþi ce este un dat de gol? Este un om de nimic,
lipsit de culturã, de dorinþa de a munci, care face din îmbrãcãmintea
modernã un acoperãmînt al nulitãþii. Altfel spus, un compromis.
Pentru ei [tinerii serioºi] un astfel de tînãr «se dã de gol», «se
compromite», se descoperã a nu fi altceva decît un manechin care îºi
plimbã îmbrãcãmintea ultra-modernã. Cîte unul dintre ei, care nu este
numai leneº ºi incult, dar ºi prost – o «culme» de inculturã ºi de prost
gust – este considerat a fi dat de gol pînã-n Dumnezeu! De aici, prin
extensie, orice prostie, gafã, stîngãcie, a devenit o dare de gol.“ R.lit.
19 VII 79 p. 9. ² a-ºi da foc la valizã –A lucra împotriva propriilor
interese– „Prin aceastã mãrturisire, preºedintele [Iliescu] [...] ºi-a dat
foc la valizã, ca sã folosim o expresie adecvatã argumentaþiei avansate
pentru a motiva disensiunile sale cu Petre Roman.“ R.l. 27 III 92 p. 4.
² a-i da cãlcîie (arg.) –A pleca de la cursurile universitare sau, prin
extensie, a pleca– „X i-a dat cãlcîie de la seminarul de azi.“ „Y i-a dat
cãlcîie din Bucureºti.“ ² a da pe cineva prin praf –A uimi– „Cãtãlin a
dat-o pe Florica prin praf cu cunoºtinþele lui despre stimulatorul
cardiac.“ (formal din lat. dare)
dacrón s.n. (chim.) –Tip de fibrã sinteticã de provenienþã
americanã– „Chirurgii utilizeazã în prezent tuburi de dacron pentru
înlocuirea vaselor groase ale corpului uman, dar dacronul nu este
adecvat pentru substituirea vaselor mici.“ R.l. 22 I 86 p. 6 (din engl., fr.
dacron, nume comercial; PR 1955; DEX, DN3)
dactilofón s.n. (tehn.) „Un profesor de foneticã de la o universitate
parizianã a pus la punct primul aparat portativ care permite o sintezã a
vorbirii. Aparatul, de proporþii reduse, este menit sã înlesneascã
posibilitatea de comunicare a celor lipsiþi de darul vorbirii. Denumit
dactilofon, el are o claviaturã cu 30 de clape, dintre care 26 corespund
unor litere sau sunete, numãrul lor fiind suficient pentru a sintetiza
orice frazã în limba francezã.“ R.l. 5 V 78 p. 5 (din fr. dactylophone)
dactilográfã-secretárã s.f. –Dactilografã care lucreazã ºi ca
secretarã– „Satira la adresa ipocriziei feminine din epoca victorianã, în
persoana dactilografei-secretare Prosy.“ R.l. 8 II 67 p. 2 (din
dactilografã + secretarã)
dactilográmã s.f. (tehn.) –Text bãtut la maºinã– „Mai tîrziu, cînd
parcurgeam dactilograma primului volum din «Un om între oameni»,
am rãmas uimit de acuitatea observaþiei lui Camil Petrescu.“ Sãpt. 5 IV
74 p. 5; v. ºi samizdat (din fr. dactylogramme; DMN 1955; FC I 140,
M. Popescu Marin în LR 2/77 p. 142; DEX, DN3 – alt sens)
dansatoáre-steá s.f. –Dansatoare de primã clasã– „Partener
ireproºabil al acestei «dansatoare-stea», cu care alcãtuieºte un cuplu
fericit, N.F. se distinge prin [...]“ Cont. 4 V 62 p. 6 (din dansatoare +
stea, dupã fr. danseuse étoile)
danturáre s.f. (tehn.) –Tãierea dinþilor unei roþi cu o frezã specialã–
„Am vãzut adaptat la o mortezã un dispozitiv automat pentru danturarea roþilor de la mesele de foraj.“ Sc. 16 VII 61 p. 1; v. ºi 12 XI 78 p. 3
(din dantura; Fl. Dimitrescu în LR 2/62 p. 135; LTR; DEX, DN3)
datát, -ã adj. –Demodat, învechit– „Patetica «Baladã a soldatului»,
rãscolitoare ºi vie ºi cîtuºi de puþin datatã (numai în mãsura în care
sentimentele noastre pot fi «datate»), rãmîne o capodoperã a filmelor
de rãzboi, atît de westernizate, policierizate în ultima vreme.“ R.lit. 6
VI 85 p. 7. „Un text din începutul anilor ‘70 poate acum pãrea datat: nu
dã soluþii, pune doar probleme, cautã cãi de înþelegere.“ R.lit. 18–24
XI 92 p. 16. „Avem de-a face, este evident, cu un document datat.“
R.lit. 48/93 p. 4 (din fr. daté, it. datato; DPN 1965)
Davis-cupman s.m. (sport.) –Jucãtor de tenis care ia parte la Cupa
Davis– „ªi-a fãcut debutul ca Davis-coupman G.L.“ Sãpt. 13 X 71 p. 3.
„De la primul Davis-cup-man din România ºi pînã la Ilie Nãstase ºi Ion

Þiriac.“ I.B. 12 X 72 p. 3. „H.S., alt posibil «daviscupman» [...] a
suferit de curînd o puternicã intoxicaþie alimentarã.“ Sc.tin. 11 XI 85 p.
3 [pron. deviscápmen; scris ºi daviscupman, davis-c(o)up-man] (probabil din fr.; I. Gheþie în LR 4/57 p. 21, atestãri din 1956–57, Il.
Constantinescu în LR 2/73 p. 110, Th. Hristea în LR 1/74 p. 65)
dealer s.m. (ec.) –Vînzãtor (intermediar)– „[...] vinde din stoc la cele
mai avantajoase preþuri o gamã completã de: imprimante Citizen;
ceasuri Citizen. Cãutãm dealeri ºi comisionari pentru toatã þara.“ R.l.
26 XI 91 p. 2. „Firma HCS Romtrade a devenit ºi dealerul pentru
România al firmei «Opel».“ R.l. 30 VI 92 p. 8. „Italianul e dealer de
mîna a doua.“ Expres 36/94 p. 11. „Pe piaþa valutarã interbancarã
funcþioneazã, în prezent, ca dealer patru bãnci comerciale: Banca
Comercialã Românã (BCR) [...] Celelalte bãnci funcþioneazã ca
brokeri, executînd tranzacþii valutare în limita cursurilor stabilite de
bãncile dealer [...]“ R.l. 10 V 96 p. 4; v. ºi Expres 2 I 95 p. 1 [pron.
dílãr] (din engl. dealer)
deambulá vb. I (franþuzism) –A rãtãci– „În «Marile iubiri», aproape
fiecare nou capitol are în centru un personaj (sugerat la un moment dat)
care vegeteazã sau, mai des, deambuleazã pradã impresiilor sale
obscure smulse dintr-o realitate subiectivizatã [...]“ R.lit. 23 II 78 p. 9
(din fr. déambuler)
debitmétru s.n. –Instrument sau instalaþie pentru mãsurarea
debitului unui fluid care curge printr-o conductã– „Alãturi de
debitmetre, diafragme, regulatoare directe de temperaturã,
termocuple, termorezistenþe etc. [...] au fost recent lansate în fabricaþie
prototipurile altor elemente de automatizare, cu componente integral
asimilate în þarã: debitmetre electromagnetice de insersie, detector
torometric de debit, tahometru electronic, ventile electromagnetice.“
R.l. 19 V 84 p. 5 (din fr. débitmètre; PR 1948; DEX, DN3)
debusolát, -ã adj. (livr.) –Dezorientat– „Mulþi din cei pe care
«societatea de consum» îi aruncã în braþele mizeriei ºi disperãrii, mulþi
din cei debusolaþi, tineri ºi vîrstnici lipsiþi de orice perspectivã în viaþã,
fiinþe omeneºti ajunse pe treapta cea mai de jos a decãderii fizice ºi
psihice, narcotici, alcoolici, îºi gãsesc refugiul pe Bowery [...]“ Sc. 22
V 77 p. 6. „Mai sînt, într-adevãr, ºi debusolaþi ai timpului liber, tineri
pe care orice iniþiativã sau perspectivã îi gãseºte nepregãtiþi.“ I.B. 21
XII 79 p. 1; v. ºi Sc. 16 XI 79 p. 4 (din fr. déboussolé; PR 1961; DN3)
debutá vb. I –A ajuta pe cineva sã-ºi facã debutul, sã-ºi înceapã
cariera– „Toposurile culturale devin stereotipii de conþinut egalizate la
majoritatea poeþilor debutaþi în fosta colecþie «Luceafãrul».“ Luc. 4 II
84 p. 8. „Breban a refuzat sã o debuteze pe Gabriela Adameºteanu.“
„22“ 3/93 p. 15 (din fr. débuter)
decadál, -ã adj. –Care se repetã la zece zile– „Dezvoltarea puilor se
controleazã prin cîntãriri decadale.“ Sc. 10 II 61 p. 1 (din engl.
decadal; I. Iordan în SCL 4/64 p. 411; Fl. Dimitrescu în LL 10/65 p.
240; DN3)
decapánt, -ã adj. –Caustic ºi stimulant– „Poet autentic, cu o
imaginaþie luxuriantã ºi un humor negru, decapant.“ Lit. 29/93 p. 7.
„Propunerea sa [a lui M. Botez] decapantã, dupã un rechizitoriu feroce
la adresa lui Ceauºescu, de-a fi aleasã în funcþia de secretar general...
tovarãºa Elena Ceauºescu!“ D. 148/95 p. 1 (din fr. décapant;DEX,
DN3 – alte sensuri)
decapotabilitáte s.f. –Calitatea de a fi decapotabil– „Avînd în
vedere condiþiile deosebit de dificile ce trebuie înfruntate, maºinile au
fost concepute cu instalaþii de rãcire ºi dublã filtrare a uleiului, ferestrele din material flexibil poliglas, o decapotabilitate sporitã, prelatã
împotriva furtunilor de nisip.“ R.l. 7 XI 70 p. 2 (din decapotabil +
-itate)
decasecúndã s.f. 1976 –Unitate de timp echivalentã cu zece
secunde– v. attosecundã //din deca- + secundã//
decíd s.m. 1974 –Numele orei în “timpul metric”– v. centid //din
deci- “a zecea parte”//
decimalíst s.m. –Partizan al sistemului decimal– „Decimalizare.
Introducerea sistemului decimal în Marea Britanie a provocat diverse
reacþii. Printre cele mai hazlii este socotitã opinia lansatã de «Liga
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decimaliºtilor» din Birmingham care anunþã introducerea sistemului
ºi în mãsurarea timpului. Astfel, minutul va fi compus din 10 secunde,
ora din zece minute, ziua din zece ore.“ I.B. 22 I 75 p. 8 (din decimal +
-ist, dupã model engl.)
decimalizáre s.f. 1975 –Acþiunea de a introduce sistemul decimal–
v. decimalist (cf. fr. décimalisation, engl. decimalization; DMC 1967)
deck s.n. –Magnetofon, casetofon fãrã amplificator de putere–
„[Vînd] televizoare color, video, deck, frigider.“ R.l. 29 VII 93 p. 13
(din engl. deck; DEX-S)
declaráþie-prográm s.f. –Declaraþie care conþine un program (de
obicei cu caracter politic)– „Declaraþia-program a guvernului grec.“
Sc. 1 IV 64 p. 4. „Declaraþia-program a guvernului R.S.
Cehoslovace.“ R.l. 18 X 69 p. 6. „Declaraþia-program scrisã de mînã
ºi imprimatã pe hîrtie de împachetat, sunã aºa [...]“ R.l. 22 V 75 p. 4; v.
ºi Sc. 29 XI 62 p. 3, R.l. 24 XII 76 p. 6; v. ºi democrat-creºtin (din
declaraþie + program; Fl. Dimitrescu în SCL 3/70 p. 325, C. Lupu în
SCL 6/82 p. 503)
decloruráre s.f. (tehn.) –Acþiunea de îndepãrtare a clorului– „Între
dotãrile tehnice menþionãm: o centralã proprie de preparare a aburului,
douã centrale de ventilaþie, staþie de declorurare ºi dedurizare a apei,
de recuperare a apelor uzate.“ R.l. 19 V 84 p. 2 (din declorura; DN3)
decodór s.n. (tehn.) –Piesã la aparatele de radio stereo– „Posesorii
de radio tip Maestro-Stereo ne-au sesizat cã nu gãsesc în magazine
piesa numitã decodor.“ R.l. 8 III 75 p. 5 (din fr. décodeur, -euse; L;
DTR)
decofráre s.f. (tehn.) –Demontarea unui cofraj– „Constructorii de
pe ºantierele de locuinþe, ca ºi cei de la fabrica de prefabricate din
beton, au trecut la aplicarea pe panourile folosite la turnarea betoanelor a unei noi substanþe care înlesneºte decofrarea.“ R.l. 20 III 80 p.
1 (din decofra; PR 1948; DEX, DN3)
decolmatáre s.f. (tehn.) –Deznisipare– „La sistemele de irigaþii
s-au curãþit aproape 30000 ml de canale ºi s-au fãcut decolmatãri pe
alþi 15000 ml.“ R.l. 29 I 75 p. 1. „Operaþiunea de decolmatare nu este
deloc simplã, dacã avem în vedere cã depunerile de noroi de pe fundul
bãtrînei Dîmboviþe ºi de care trebuie sã o eliberãm însumeazã peste
110000 metri cubi.“ R.l. 16 X 85 p. 5; v. ºi 26 XII 79 p. 2 (din
decolmata; DN3)
decomandát, -ã adj. (constr.) –(Despre un apartament) Cu camere
care nu comunicã între ele– „Schimb apartament trei camere, complet
decomandat.“ R.l. 3 VII 79 p. 4; v. ºi 15 II 78 p. 4, 26 VIII 96 p. 12; v. ºi
comandat (din de- + comandat; comunicat de M. Avram)
decompresurizáre s.f. 1979 (tehn.) –Scoatere de sub presiune– v.
presurizat //din de- + com- + presurizare//
decomprimáre s.f. –Reducerea treptatã a presiunii exercitate
asupra unui scafandru, la ieºirea la suprafaþã; decompresiune–
„Grupul de intervenþii sub mare (GISMER, Franþa) a reuºit performanþa
de a sta, fãrã echipament special, timp de 20 de zile la «cota» de –300
metri. «Coborîrea» (punerea sub presiune) a durat circa 24 ore, iar
«urcarea» (decomprimarea) peste 9 zile.“ Cont. 3 XI 78 p. 5 (din
decomprima; LTR; DEX, DN3)
decomunizáre s.n. (pol.; termen folosit dupã dec. 1989) –Acþiunea
de înlãturare a urmãrilor nefaste ale comunismului– „Decomunizarea
este o revoluþie paºnicã.“ „22“ 40/93 p. 4. „Decomunizarea nu s-a
produs în nici o þarã fost-comunistã, cu excepþia Cehiei [...] Aºa cum
comunismul avea mai multe dimensiuni, ºi decomunizarea trebuie
privitã ca un fenomen pluridimensional: eliminarea poliþiei secrete ºi a
oamenilor ei [...] apoi lichidarea proprietãþii de stat prin privatizare ºi,
de asemeni, schimbarea mentalitãþilor.“ „22“ 46/93 p. 13.
„Decomunizare. În aceeaºi zi cînd ieºea pe piaþã numãrul «Dilemei»
despre decomunizare, emisiunea «Chestiunea zilei» [...] avea trei
invitaþi care [...] îºi propuneau sã discute problemele spinoasei «teme».“ D. 99/94 p. 5; v. ºi Lupta 227/94 p. 8, „22“ 41/95 p. 9, R.l. 6 XII
96 p. 3; v. ºi lustraþie (din des- + comunizare)
deconfitúrã s.f. (franþuzism) –Eºec– „Memoria intrã într-o dulce
deconfiturã.“ „22“ 45/94 p. 14 (din fr. déconfiture)
deconstrúctor s.m. –Persoanã care contribuie la distrugerea a ceva
deja edificat– „Sînt deconstructori ai culturii româneºti: Ion Brad,
Suzana Gîdea, D.R. Popescu etc.“ R.lit. 34/95 p. 11 (din de- +
constructor)
decontamináre s.f. (fiz.) –Acþiunea de înlãturare a unui factor
contaminant– „Din motive care nu au fost încã dezvãluite, apa
radioactivã de la centrala nuclearã Waterford din Connecticut a fost
dirijatã spre locurile de deversare obiºnuite, în loc sã fie îndreptatã spre
bazinul de decontaminare.“ R.l. 3 IV 75 p. 6. „De asemenea, 900 de

dedughenizáre

militari, specialiºti în decontaminãri radioactive au venit în atol ºi
lucreazã în echipe, cîte 12 ore pe zi.“ R.l. 23 XI 78 p. 6.
„Decontaminarea reactorului accidentat al centralei nucleare de la
Three Mile Island va dura conform declaraþiilor oficiale aproximativ
trei ani.“ R.l. 19 VII 79 p. 6; v. ºi cordon sanitar (din des- +
contaminare; cf. fr. décontamination; PR 1961; DT; DEX, DN3)
decontracturáre s.f. (med.) –Înlãturarea rigiditãþii musculare– „În
secþia de galvanizãri, faradizãri ºi decontracturãri o sorã face un masaj
electric unui copil.“ Sc. 4 XII 61 p. 1 (din decontractura; Fl.
Dimitrescu în LL 10/65 p. 240; FC II 86; DN3)
decopertá vb. I (constr.) –A desface un element acoperitor dintr-o
construcþie– „În partea de bloc care va fi consolidatã, se decoperteazã
grinzile.“ I.B. 8 IV 77 p. 2 (din des- + coperta; DEX-S)
decopertáre s.f. ¨1. (constr.) –Desfacerea elementului acoperitor
al unei construcþii, spre a ajunge la structura de rezistenþã– „Nu se
analizeazã numai elementele care evidenþiazã avarii ci întreaga
rezistenþã a imobilului. Pe de altã parte, trebuie cunoscutã structura
acestei case, ceea ce se poate afla în cazul blocurilor vechi – doar prin
decopertare.“ R.l. 20 IV 77 p. 1; v. ºi cãmãºuire. ¨2. (mine)
–Dezvelirea unui zãcãmînt care se exploateazã la suprafaþã–
„Lucrãrile de decopertare au început în 1976, iar trei ani mai tîrziu a
început încãrcatul cãrbunelui în basculante.“ R.l. 1 XI 84 p. 5 (din
descoperta; DEX-S)
decopertát s.n. (mine) –Dezvelirea unui zãcãmînt care se
exploateazã la suprafaþã– „[...] se lucra concomitent ºi la descopertat
ºi la exploatat, operaþiile repetîndu-se continuu în schimburi de zi ºi
noapte.“ Sc. 1 XI 84 p. 5 [ºi descopertat] (din decoperta; DEX-S)
decorativísm s.n. (artã) –Exces de ornamentare– „Fãrã sã se
salveze întru totul de un anume decorativism în care stilizãrile de
arhitecturã popularã, de crestãturã ºi de covor, sau, în altã parte,
sugestia unor cumpene de fîntînã rãmîn uneori exterioare.“ Cont. 11 X
66 p. 6 (din fr. décorativisme; DN3, DEX-S)
decorsetáre s.f. –Relaxare– „Talentul lui A.B. ar putea lucra spre
paguba nimãnui ºi spre profitul tuturor în direcþia unei – cum sã-i
spun? a unei anumite decrispãri, decorsetãri a invitaþilor, pentru cã
oricît de notorii ar fi aceºtia ºi oricît de mare autoritatea lor
profesionalã, în faþa camerei cu becul roºu academicienii încep sã
cunoascã tracul actorilor debutanþi.“ Cont. 16 IX 77 p. 1 (dupã
încorsetare, cu schimbare de prefix)
decrét-lége s.n. –Decret cu putere de lege– „Un decret-lege cu
privire la crearea unei Curþi constituþionale superioare federale ºi un
acord asupra atribuþiilor preºedintelui Adunãrii Federale au fost
adoptate de cãtre cea de-a patra reuniune a Consiliului prezidenþial al
Confederaþiei Republicilor Arabe.“ Sc. 25 VI 72 p. 6. „La Atena a fost
dat publicitãþii un decret-lege care stabileºte data de 29 iulie pentru
organizarea referendumului asupra modificãrii Constituþiei greceºti
din 1968.“ I.B. 13 VI 73 p. 4. „Toate decretele-legi care vor fi emise de
guvern vor fi supuse aprobãrii Camerei deputaþilor.“ R.l. 24 XII 76 p.
6; v. ºi 5 V 75 p. 6, Sc. 7 II 76 p. 8; v. ºi preautonomie (din decret + lege;
FC I 48, 58; DN3)
decreþél s.m. (peior., ironic) –Copil (nedorit) nãscut dupã decretul
ceauºist din 1966 dupã care orice mamã trebuia sã aibã minimum 4
copii– „Aºadar, revoluþia «decreþeii» au fãcut-o.“ „22“ 2 III 90 p. 6.
„Flãcãiandri costumaþi cam þopeºte [...] Erau decreþeii lui Ceauºescu,
selectaþi de prin orfelinate.“ R.lit 25/93 p. 7. „Era epoca decreþeilor ºi a
copilãriei cu cheia de gît.“ Pri. 22/96 p. 8; v. ºi R.l. 21 IX 96 p. 14 (din
decret + -el; termenul era folosit oral din 1967; R. Zafiu în Luc. 13/90
p. 4)
decriminalizá vb. I 1993 (jur.) v. decriminalizare
decriminalizáre s.f. (jur.) „O strategie mai puþin radicalã este
«decriminalizarea», prescrierea unor pedepse minime pentru
ilegalitãþi. În Oregon, spre exemplu, s-a decriminalizat pedeapsa celor
gãsiþi cu mici cantitãþi de marijuana.“ R.l. 3 IX 93 p. 7 (cf. engl.
decriminalization; BD 1970)
decrispáre s.f. 1977 –Deconectare– v. decorsetare (din de- +
crispare; cf. fr. décrispation; DMC 1975; DEX-S)
deculturalizáre s.f. –Stare de degradare culturalã– „Pe lîngã atîtea
altele, tranziþia ne-a adus o deculturalizare masivã.“ R.lit. 28/95 p. 1
(din de- + culturalizare; cf. fr. déculturation; PR 1963)
dedughenizáre s.f. –Acþiunea de înlãturare a dughenelor care au
invadat, dupã 1989, localitãþile din România– „A început acþiunea de
dedughenizare. În Piaþa Titan un detaºament de 40 de poliþiºti ºi un
pluton de muncitori, sub privirile înlãcrimate ale patronilor, au
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desfiinþat douã dughene.“ Ev.z. 28 XI 92 p. 5. „[...] în sectorul 3, sîntem
inundaþi de dughene ºi de tarabe. Dl. Crin Halaicu, care a declarat cã
vrea sã dedughenizeze Capitala, a umplut-o cu mai multe dughene
decît erau.“ As 40/92 p. 9 (din de- + dughenizare; R. Zafiu în Luc. 9
XII 92 p. 5)
dedurizáre s.f. –Micºorarea duritãþii apelor industriale– „Pînã în
anii trecuþi existau 15 tipuri de staþii de dedurizare a apei.“ I.B. 21 I 63
f.p. „Staþii pentru dedurizarea apei [...] destinate producerii apei
dedurizate, utilizatã în alimentarea cazanelor de abur ºi apã fierbinte,
în diverse procese tehnologice [...]“ R.l. 6 XI 84 p. 4; v. ºi declorurare
(din deduriza; LTR; DN3)
dedurizát, -ã adj. 1984 (tehn.) –(Despre apã) Cãreia i s-a redus
duritatea– v. dedurizare
defectoscóp s.n. (tehn.) –Aparat care descoperã defectele de
turnare ale materialelor metalice– „Aparate pentru analiza materialelor: defectoscoape, ultrametre ºi durometre.“ R.l. 17 XI 84 p. 6; v. ºi
durometru (din fr. défectoscope; DEX, DN3)
deferizáre s.f. –Acþiunea de neutralizare a fierului dintr-un minereu– „Colectivul Catedrei de profil a Universitãþii clujene a contribuit
la aplicarea unei biotehnologii la Întreprinderea minierã din ªuncuiuº
[...] Este vorba despre o acþiune de deferizare pe cale bacterianã a unei
importante cantitãþi de argilã refractarã de calitate superioarã.“ R.l. 1
VI 84 p. 5 (din de- + fier + -iza)
defesenizáre s.f. (pol.; folosit dupã dec. ‘89) –Înlãturarea din
posturile publice a membrilor FSN– „Defesenizare“ Cotid. 22 VII 91
p. 2 (din des- + fesenizare; I. Preda în LR 11–12/92 p. 587)
defibráre s.f. –Acþiunea de a transforma în fibre– „Un colectiv de la
catedra de tehnologia pielii ºi înlocuitorilor de piele, din cadrul
Facultãþii de chimie ºi tehnologie textilã de la Institutul politehnic din
Iaºi, a reuºit, prin defibrarea deºeurilor de piele ce rezultã din croirea
feþelor de încãlþãminte, sã obþinã un produs nou sub forma unei mase
fibroase.“ R.l. 18 IV 78 p. 5 (din defibra; LTR; DEX, DN3)
deficít-recórd s.n. (ec.) –Deficit de mari proporþii– „Balanþa
comercialã a Marii Britanii s-a încheiat în luna septembrie cu un
deficit-record de 638 milioane dolari [...]“ Sc. 28 X 84 p. 6. „Ministrul
american al comerþului [...] anticipeazã un deficit-record al balanþei
comerciale a Statelor Unite pe anul 1985.“ I.B. 3 VII 85 p. 4; v. ºi Sc. 4
V 84 p. 6 (din deficit + record)
definisábil, -ã adj. –De definit– „Ceea ce ne-a oferit asearã teatrul
C.I. Nottara, de altfel spre plãcerea tuturor, e foarte greu definisabil.“
R.l. 3 II 67 p. 2 (din fr. définissable)
defluidizá vb. I (circ.) –A îndruma traficul de pe o arterã principalã
spre una secundarã, pentru a-i asigura fluenþa– „[...] de la Romanã,
circulaþia se va defluidiza prin str. Cãderea Bastiliei [...]“ I.B. 16 VIII
85 p. 2 (din de- + fluidiza)
defluíre s.f. –Retragere, scurgere rapidã– „Dupã-amiazã am cerut
dlui [...] sã organizeze defluirea minerilor, sã se gãseascã soluþii pentru
a fi cazaþi ºi din acele locuri de cazare, în timpul nopþii sã facem
aceastã defluire.“ R.l. 23 I 91 p. 2 (din de- + afluire; D. Uriþescu CV 15)
defolclorizát, -ã adj. –Lipsit de specific folcloric– „Cadrul
folcloric este aproape defolclorizat, scenografia dramei, în acelaºi
timp realistã, este clãditã din detalii neutre.“ R.l. 29 III 73 p. 22 (din de+ folcloriza + -at)
defoliánt, -ã adj., s.n. (chim.) –(Substanþã) care provoacã pierderea
frunzelor– „Cel de al doilea raport publicat de Academia Naþionalã de
ªtiinþe dezvãluie, dupã trei ani de cercetãri, cã armata americanã,
utilizînd substanþe defoliante, a produs în Vietnam dezastre ecologice
ale cãror efecte se vor resimþi cel puþin un secol.“ Sc. 30 III 74 p. 7.
„Defoliantul poate declanºa maladii dermatologice, neoplasme,
afecþiuni renale ºi malformaþii congenitale pentru copiii celor care au
fost expuºi.“ R.l. 26 IX 79 p. 6; v. ºi 8 VI 84 p. 6; v. ºi ecologic (din fr.
défoliant; DHLF 1943, PR 1966; DN3)
defrîná vb. I –A scoate din frîne, a elibera– „Foc! Oprit de flãcãri sã
coboare pe scãri, un locatar de la etajele superioare fixeazã un cablu de
calorifer, de perete sau de o uºã ºi încalecã fereastra, pentru a se aºeza
pe un mini-scaun fixat de acelaºi cablu. Cu ajutorul unei manete care îi
permite sã defrîneze scaunul, locatarul coboarã lin din clãdirea
incendiatã.“ R.l. 26 III 76 p. 6 (din de- + frîna)
deghizamént s.n. –Deghizare– „Dar, deºi nu cheamã în ajutorul sãu
deghizamentul cornut al animalelor, Molière acuzã tocmai prin
amplificarea trãsãturilor neumane ale eroilor sãi principali.“ Gaz.lit.
15 III 62 p. 7 (din deghiza; cf. fr. déguisement; DN3)
deionizáre s.f. (tehn.) –Neutralizarea ionilor dintr-un mediu–
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„Pentru termostatarea sistemului am folosit zece variante pînã sã gãsim soluþia cea mai eficientã. [...] Gîndiþi-vã cã dializorul are în
componenþa sa cîteva zeci de repere. Tot în þarã s-a executat ºi o staþie
de deionizare a apei, iar concentratul de dializã se fabricã industrial
[...] Dupã cum vedeþi, toate echipamentele de hemodializã se fac în
þarã.“ R.l. 9 XI 84 p. 5 (din de- + ionizare)
dejá-spús s.n. –Spus, cunoscut dinainte– „Ce ar fi acest concept de
ironie? Se merge la persiflarea truismelor de toate genurile, la
bombardarea tabuurilor, la dinamitarea deja-spusului.“ R.l. 7 V 74 p. 2
(din deja + spus; dupã fr. déja-vu)
dejísm s.n. 1993 (pol.) –Organizare a societãþii proprie perioadei lui
Gh. Gheorghiu-Dej– v. bricola
delatór, -oáre s.m.f. (peior.) –Turnãtor– „Torþionarii ºi delatorii
rescriu tacticos istoria.“ Lupta 7 V 95 p. 3; v. ºi Ap. 8/95 p. 15; v. ºi
turnãtor (cf. fr. délateur; DN, DEX, DN3 – alte sensuri; acest sens este
mai vechi în limba românã)
délco s.n. (tehn.) –Cap distribuitor de curent– „Accesorii auto.
Printre acestea se aflã numeroase sortimente de garnituri din cauciuc,
cum ar fi burdufaº planetar, plãci pentru pedale, role schimbãtoare de
vitezã, fiºe delco, inele pentru cilindru-frînã sau baie de ulei etc.“ I.B.
10 III 72 p. 3; v. ºi Sc. 11 III 82 p. 4 (din fr., engl. delco; DTA; DEX,
DN3)
delestá vb. I (fig.) –A elibera, a epura– „Acum, prin gîndirea
regizoralã ºi interpretarea extraordinarã a personajului Satin de cãtre
Toma Caragiu, care delesteazã celebrul monolog de orice patetism, tema omeniei are o vibraþie cu totul nouã.“ R.lit 1 V 75 p. 16 (din fr.
délester; DT; DN, DEX, DN3 – alt sens)
delfináriu s.n. –Bazin amenajat pentru delfini– „Am fãcut primul
pas pe ºantierul delfinariului [...] Este vorba de un bazin cilindric din
beton, legat printr-un canal de alt bazin mai mic. Primul, înconjurat de
tribune încãpãtoare, întocmai ca o arenã de circ, este rezervat
spectatorilor, al doilea este «locuinþa actorilor», inteligenþii ºi jucãuºii
delfini.“ R.lit. 15 V 70 p. 2; v. ºi R.l. 18 VI 80 p. 5 (din delfin + -ariu,
dupã modelul lui acvariu; DN3, DEX-S)
delon s.n. (vest.) –Hainã de blanã întoarsã, ca aceea purtatã de Alain
Delon– „Mihai trecu în vestibul, îºi luã delonul, ºi-l puse pe umeri, se
întoarse în sufragerie, acroºã o sticlã de palincã, deschise uºa ºi fãrã sã
o mai închidã porni pe scãri în jos.“ R.lit. 17 V 84 p. 15 [pron. dëlõ] (din
n.pr. [Alain] Delon)
deltadróm s.n. –Locul de desfãºurare a antrenamentelor ºi
concursurilor de deltaplanorism– „Aºa cum am mai arãtat [...] reprezentanþii celor 3000 de deltaplaniºti din þarã s-au întrecut recent pe
deltadromul omologat de la Bunloc (Braºov) cu diferenþa de nivel pînã
la aterizare de 530 m.“ R.l. 26 IX 85 p. 2 (din delta[plan] + -drom)
deltanaút s.m. (sport.) –Zburãtor cu deltaplanul– „Vînturile au fost
la un moment dat potrivnice deltanautului, dar el le-a depãºit, convins,
în fiecare episod al odiseii lui, cã va birui.“ I.B. 6 X 76 p. 8 (din delta +
-naut, dupã modelul lui cosmonaut; C. Lupu în SCL 6/82 p. 503)
deltaplán s.n. (av.) –Aparat individual de zbor, pe principiul
planorului, cu aripile în forma literei greceºti delta– „Un pilot s-a
încumentat sã urce împreunã cu o echipã de admiratori ºi reporteri pe
vîrful muntelui Kilimandjaro ºi, de acolo, de la înãlþimea de 6010 m,
pe un delta-plan, sã se avînte într-un zbor pe distanþa de 22 kilometri.“
I.B. 6 IX 76 p. 8. „O spectaculoasã cursã Londra-Paris a fost angajatã
zilele trecute între douã deltaplane cu motor.“ R.l. 30 VIII 79 p. 6.
„Specialiºti ai Institutului de aviaþie din Moscova au experimentat [...]
un aparat de zbor original – o motocicletã deltaplan, respectiv o
motocicletã prevãzutã cu o pînzã asemãnãtoare deltaplanului ºi care
poate zbura.“ Sc. 5 II 84 p. 5; v. ºi 23 III 77 p. 5, R.l. 12 VIII 77 p. 6,
Mag. 26 V 79 p. 8; v. ºi deltaplanist (din fr. deltaplan; DMC 1975,
DTN 1976; DEX-S)
deltaplaníst, -ã s.m.f. (sport) –Sportiv care zboarã cu deltaplanul–
„La început a fost dorinþa – dorinþa de a cuceri înãlþimile nesfîrºite ale
cerului. A urmat apoi speranþa – speranþa cã deltaplanul [...] va reuºi
sã-i poarte spre azurul cerului [...] Aºa a luat fiinþã Clubul
deltaplaniºtilor [...] din Roman.“ R.l. 24 V 84 p. 2 (din deltaplan + -ist)
deltaplanorísm s.n. –Sportul practicat cu deltaplanul– „Cei care
doresc sã afle mai multe detalii tehnice sau informaþii privind
înfiinþarea unor noi secþii de deltaplanorism, sînt rugaþi sã ne scrie pe
adresa redacþiei.“ Mag. 26 V 79 p. 8; v. ºi R.l. 6 III 81 p. 2 (din delta- +
planorism)
demanteláre s.f. –Distrugere– „[Berlusconi] va încerca tocmai
demantelarea aparatului statist mussolinian din economia Italiei.“ R.l.
3 VI 94 p. 8. „Mãsuri pentru demantelarea sistemelor comunismului
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totalitar.“ „22“ 12/96 p. 8 (din it. demantelazione; cf. fr.
démantelement)
demascáre s.f. (pol.) –Denunþare, chiar a unor fapte ºi intenþii
ireale, pentru a denigra pe cineva, în timpul comunismului– „Nu mi-au
plãcut niciodatã «demascãrile», cu atît mai puþin nu-mi plac azi.“ R.l.
17 VIII 93 p. 1. „Petre Roman era o persoanã particularã cînd s-a
organizat «demascarea» partidelor istorice, dupã tipicul anilor ‘45,
‘46.“ R.l. 14 IX 93 p. 1 (din demasca; DN, DEX – alte sensuri)
demetanizáre s.f. (tehn.) –Acþiunea de îndepãrtare a metanului–
„[...] staþii de demetanizare a minereurilor [...]“ R.l. 18 X 84 p. 5 (din
demetaniza; DN3)
demipensiúne s.f. –Pensiune parþialã, cu o singurã masã pe zi– „În
pitoreasca staþiune Poiana Braºov, în lunile aprilie ºi mai se asigurã
cazare în hoteluri cu înalt nivel de confort la tariful de 25 lei pe zi de
persoanã, iar masa în restaurante moderne la tariful de 50 de lei pe zi de
persoanã (pentru pensiune completã) sau cu 30 lei pe zi de persoanã
(pentru demi-pensiune).“ Sc. 12 IV 77 p. 2. „Oficiul de turism al
municipiului Bucureºti a pus în aceste zile la dispoziþia bucureºtenilor
amatori locuri în serii de 10 zile la Mamaia cu cazare în corturi de 2
persoane ºi asigurarea demipensiunii.“ R.l. 9 VII 77 p. 2. „[...]
pensiune completã sau demipensiune la Criºan sau Sulina.“ R.l. 9 IX
85 p. 4 (din demi- + pensiune)
demitizáre s.f. –Acþiunea de distrugere a unui mit– „Au apãrut în
ultima vreme în arta spectacolului o serie de termeni ca: «supraregie»,
«spectacol total», «actor total», «demitizare».“ R.l. 11 IX 66 p. 2 (din
demitiza; cf. engl. demythicize; BD 1970; DN3)
demixtá vb. I (înv.) –A despãrþi în ºcoli sau clase deosebite fetele ºi
bãieþii– „În anii trecuþi clasele au fost demixtate.“ (din de- + mixt + -a;
DEX-S)
democrát-creºtín s.m., adj. –Membru al unei formaþiuni politice
care aplicã principiile creºtinismului– „Premierul M.R. a prezentat joi
dupã-amiazã declaraþia-program a noului guvern de centru-stînga,
format din democrat-creºtini, socialiºti ºi socialiºti democratici.“ Sc.
22 III 74 p. 6. „El [dosarul] conþine rezultatele «interogatoriilor» la
care a fost supus fostul lider democrat-creºtin, rãpit ºi asasinat de
«Brigãzile roºii».“ Sc. 20 X 78 p. 6; v. ºi R.l. 1 VI 79 p. 6; v. ºi
democreºtin (din democrat + creºtin; cf. it. democristiano)
democratúrã s.f. –Falsã democraþie– „Cultul majoritãþii, specific
sistemelor totalitare, intolerante, îºi gãseºte lesne corespondentul în
acea «democraþie popularã» [...] amintind flagrant de culoarea verde a
cãrþii lui Khadafi: «democraþia înseamnã supravegherea poporului de
cãtre popor» sau «democraþia înseamnã puterea poporului ºi nu
exprimarea opiniilor poporului». Pe scurt, tot ceea ce am putea numi,
plastic, democraturã. Adicã, «democraþie» ºi «despot luminat».“ R.l.
8 XII 90 p. 5. „A miza pe o restauraþie sau cel puþin pe o prelungire la
nesfîrºit a «tranziþiei» actuale (un sovietolog de origine românã din
Paris, Pierre Hassner, o definea drept o democraturã) înseamnã a nu
avea nici o imaginaþie pentru viitor.“ R.lit. 25 II–3 III 93 p. 13; v. ºi R.l.
9 I 91 p. 4, 25 X 94 p. 3, Ap. 10/95 p. 9, Lupta 22 III 96 p. 1 (din fr.
démocrature; D. Uriþescu CV 47–48)
democreºtín, -ã s.m.f., adj. (pol.) –Democrat-creºtin– „Întrebat de
un redactor [...] despre evoluþiile în problema unificãrii miºcãrii
democrat-creºtine din România, dl. M.G., preºedintele Uniunii
Democrat-Creºtine, a declarat [...] Eu am propus o confederaþie de
partide demo-creºtine, ideea fiind bine primitã de forurile demo-creºtine internaþionale [...]“ R.l. 23–24 I 93 p. 3 (din demo[crat] +
creºtin, dupã it. democristiano)
demonizá vb. I –A atrage de partea diavolului, a rãului– „Inteligenþa
a fost mai curînd exclusã pentru cã nu putea fi demonizatã.“ R.lit.
36/93 p. 3 (din demon + -iza)
demonizáre s.f. –Aderare la demonism, la credinþa în demoni–
„Kristian participase la ceremoniile cultului satanic, unde se vede cã a
avut ce învãþa. La anchetã s-a stabilit cã avea psihicul dereglat
(demonizarea nu figureazã în diagnozã), bãutura fiind doar adjuvant,
iar Sarsailã un banal element de decor.“ R.l. 10 VI 93 p. 1(din demon +
-izare)
demonofobíe s.f. –Fobia de demoni– „Demonofobia în mitologiile
orientale ºi sud-est europene.“ R.lit. 4–10 XI 92 p. 5 //din demon +
-fobie//
demoscópic, -ã adj. –Care sondeazã opinia publicã– „Sondajul
anual efectuat de un institut demoscopic din R.F. Germania relevã cã
cel mai eficient somnifer este... televizorul.“ R.l. 4 I 78 p. 6 (din
demoscop[ie] + -ic)
demoscopíe s.f. –Cercetare a opiniei publice prin statisticã– „De-
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moscopia ºi econometria cererii.“ Cont. 1 IX 67 p. 8 (din germ. Demoskopie, fr. démoscopie; Fl. Dimitrescu în RRL 1/69 p. 5; DN3)
demotíki s. (cuv. gr.) „Din acest an, în Grecia, manualele ºcolare
utilizeazã, în locul limbii aºa-zis literare, «katharevusa», pe care de
fapt nu o mai vorbeºte nimeni, limba vorbitã cotidian, «demotiki».“ Sc.
15 X 76 p. 5. „Guvernul grec a pus capãt unei dispute lingvistice datînd
de 150 de ani ºi a declarat greaca modernã, «dhimotiki», vorbitã de
popor ºi cultivatã de poeþi ca limbã obligatorie în ºcoli, universitãþi ºi
instituþii publice. Înfrîntã a ieºit greaca veche, «katharevousa», limbã
pe care învãþaþii greci au reluat-o din documentele antichitãþii ºi au
declarat-o limbã oficialã în 1921.“ Sc. 26 VIII 77 p. 4 [ºi dhimotiki]
denaþionalizáre s.f. –Scoatere de sub jurisdicþia ºi proprietatea
statului a unei întreprinderi– „[...] a criticat vehement politica
guvernului [...] ºi, în special, denaþionalizarea – prin vînzarea cãtre firme particulare – a unor importante societãþi industriale aparþinînd
statului [...]“ Sc.tin. 11 XI 85 p. 4 (din des- + naþionalizare; cf. fr.
dénationalisation; DMC 1967; DEX)
dendroflorícol, -ã adj. (bot.) –Privitor la plantarea de arbori ºi de
flori– „[...] un veritabil colþ al noutãþilor, cu amenajãri dendrofloricole
în premierã.“ I.B. 10 V 84 p. 2 (din dendro- + floricol)
denicotinizáre s.f. –Acþiunea de a dezvãþa de fumat– „A fost
surprins în timp ce se introdusese prin efracþie într-un debit de tutun de
unde încercase sã sustragã sumele provenite din încasãri. Va urma,
evident, o curã de «denicotinizare».“ I.B. 31 VII 74 p. 7 (din
denicotiniza; DEX, DN3 – alt sens)
densificáre s.f. –Întãrire– „Pentru Francisc Munteanu «Tunelul»
este o experienþã în plus, superioarã faþã de ultimele realizãri pe linia
densificãrii limbajului cinematografic.“ Cont. 11 XI 66 p. 5 (din
densifica; DN3)
dentomaxilár, -ã adj. (med.) –Privitor la regiunea dinþilor ºi a
maxilarelor– „[...] se face tratarea afecþiunilor dintelui ºi parodontului,
cu un compartiment de chirurgie oralã: ortodonþie, unde se trateazã
anomaliile dentomaxilare [...]“ R.l. 18 III 84 p. 5 (din dento- +
maxilar)
denuclearizát, -ã adj.
–Fãrã
arme
nucleare–
„Zonele
denuclearizate – pas practic spre dezarmare“ Sc. 3 IV 62 p. 4 (din
denucleariza; DEX)
deodorizáre s.f. 1978 –Acþiunea de suprimare a mirosurilor
neplãcute– v. detartrant (din de- + odorizare)
deontologíe s.f. –ªtiinþã care se ocupã cu normele ºi cu obligaþiile
specifice fiecãrui domeniu de activitate– „Ce propuneri s-au fãcut?
[...] Un cod al profesiei, o deontologie modernã a criticii teatrale, cu
definirea meseriei, a drepturilor ºi obligaþiilor fiecãrui critic faþã de
arta teatralã a þãrii sale ºi faþã de programul teatrului în lume.“ R.lit. 26
VI 75 p. 24. „Deontologia medicalã i-a fost toatã viaþa o vie credinþã.“
Trib.Rom. 1 XII 78 p. 5; v. ºi implantologie (din fr. déontologie; DEX,
DN3)
deosebít, -ã adj. –(În anunþuri de vînzare-cumpãrare de dupã 1989,
în sint. platã deosebitã) În valutã– „Cumpãr cu platã deosebitã tablouri
vechi [...]“ R.l. 25 VIII 92 p. 11. „Cumpãr urgent vilã [...] zonã
centralã, platã deosebitã.“ R.l. 15 IX 92 p. 11; v. ºi 8 IX 92 p. 10
depielá vb. I –A scoate pieile– „Maºina de depielat pipote de pãsãri
este invenþia unui grup de specialiºti de la Întreprinderea Mecanicã
pentru Agriculturã, Timiºoara [...]“ Ev.z. 27 XI 92 p. 11 (din de- +
piele + -a)
depoluá vb. I 1978 (ecol.) –A înlãtura poluarea (apei, aerului)– v.
bioenergie (din fr. depolluer; PR 1970; DEX, DN3)
depoluánt, -ã adj., s.m. (ecol.) –(Mijloc) care serveºte pentru
depoluare– „Depoluantul «Petroabs», bazat în întregime pe o
tehnologie româneascã, ºi-a dovedit pe deplin eficacitatea atît în
acþiunile de depoluare a apelor marine, cît ºi a [...] apelor rîurilor ºi
lacurilor, zonelor de activitate a platformelor de foraj marin etc.“ R.l. 3
VII 78 p. 5 (din de- + poluant; cf. fr. dépollueur; DMC 1957; DN3,
DEX-S)
depoluáre s.f. (ecol.) –Acþiunea de a depolua, epurare– „Societatea
Bertin, în colaborare cu Elf-Erap, a pus la punct un procedeu mecanic
de depoluare ºi recuperare a lichidelor plutitoare pe suprafaþa apei.“
Cronica 19/70 p. 11. „Laserul în strategia depoluãrii.“ Sc. 31 XI 78 p.
4; v. ºi R.l. 26 III 79 p. 6; v. ºi antipoluare, depoluant (din depolua; cf.
fr. dépollution, engl. depollution; PR 1961, BD 1968; L. Seche în LR
2/75 p. 176; DEX, DN3)
depózit-magazín s.n. –Depozit cu rol de magazin– „Crearea de
depozite de circulaþie (nu de stocaj). Este vorba de
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depozite-magazin de tipul celor din Bucureºti ale Întreprinderii de
difuzare a materialelor sportive.“ I.B. 10 XII 66 p. 2. „Pentru o mai
bunã prezentare ºi desfacere a mobilei, în acest an s-au deschis 5
depozite-magazin pe lîngã întreprinderile producãtoare din þarã.“ R.l.
27 XII 76 p. 5 (din depozit + magazin)
depresurát, -ã adj. 1974 –Despovãrat, eliberat– v. respiro
deprofesionalizá vb. I –A elimina din specializarea unei
profesiuni– „Parodia repetatã deprofesionalizeazã.“ R.l. 14 II 85 p. 2
(din des- + profesionalizare)
deproteinizát, -ã adj. 1975 –Lipsit de proteine– v. parodontozã
(din de- + proteinizat)
depunctáre s.f. –Scãdere a punctajului pentru greºeli– „Controlul
se face de o echipã de specialiºti [...] stabilindu-se ºi un clasament
special prin depunctarea fiecãrei deficienþe [...]“ R.l. 5 II 85 p. 5 (din
de- + punct + -are; DEX-S)
dermasín s.n. „O noutate în domeniul pielãriei: dermasin. Este un
material special, obþinut chimic.“ R.l. 15 X 77 p. 5 //din gr. derma
“piele“ + sin[tetic]//
dermopunctúrã s.f. (med.) „Savanþii americani propun termenul
«dermopuncturã» pentru a desemna o nouã metodã terapeuticã
înruditã cu tradiþionala acupuncturã chinezã, dar mai simplã (40 de
puncte în loc de 800) ºi, pretind ei, mai explicabilã din punct de vedere
anatomic.“ Cont. 24 V 74 p. 5 (din engl., fr. dermopuncture
[dermoponcture]; PR 1974; DEX-S)
déro s. –Numele comercial al unui detergent românesc– „Ioana nu-ºi
spalã rufele decât cu dero.“; v. ºi astroclub, spray (1974) (din
de[tergent] ro[mânesc])
derulá vb. I (folosit (prea) des dupã dec. 1989) ¨1. –A se desfãºura–
„În schimb, la Buzãu faptele s-au derulat cu repeziciune.“ R.l. 22 XI
91 p. 3. „Între 27–29 octombrie s-a derulat [la Sinaia] partea întîi a primului modul [la ªcoala tinerilor lideri politici].“ „22“ 44/95 p. 5; v. ºi
protonegociere (1975). ¨2. –A povesti, a relata– „Sã derulãm
abominabila crimã, aºa cum s-a desfãºurat ea.“ R.lit. 34/95 p. 16
¨Sensuri nepotrivite în „Încasãrile se vor derula, conflictul se
deruleazã, derulãm emisiunea rock, ne derulãm la culesul tomatelor“
– T. Slama-Cazacu în R.lit. 16–22 XII 93 p. 12, „a derulat împrumutul“
R.l. 6 IX 96 p. 1 (din fr. dérouler; DN, DEX, DN3)
deruláre s.f. (impropriu) –Desfacere (a mãrfurilor)– „Nu uitaþi cã
sîntem singura firmã care poate garanta efectuarea importului de
portocale din Grecia ºi totodatã în derularea lor cu partenerii noºtri.“
R.l. 26 XI 91 p. 4 (din derula; DEX, DN3 – alte sensuri)
desalinizáre s.f. –Acþiunea de extragere a sãrii (din apã, petrol
etc.)– „Cea mai mare ºi cea mai modernã bazã de prelucrare a peºtelui
din lume, supertraulerul «B-670», denumit ºi «localitate-oceanicã»,
are 178 metri lungime ºi 24 metri lãþime, iar «locuitorii» sînt în numãr
de 400. O instalaþie specialã de desalinizare a apei marine va asigura
zilnic 400 tone apã pentru necesitãþile industriale ºi pentru toate vasele
dependente de «nava-mamã».“ Sc. 1 III 78 p. 5; v. ºi 6 XI 79 p. 5 (din
desaliniza; cf. engl. desalinization, fr. désalinisation; DTN 1974; DT,
D.Min.; DEX, DN3)
desantíst s.m. (lit.) –Membru al cercului literar de „desant“ de la
Facultatea de Litere din Bucureºti, la începutul anilor ‘80– „Mai
demult, cineva scria în «Flacãra» despre «desantiºti» în chip de grup
de comando; recent, ideea a prins rãdãcini ºi la alþii.“ Luc. 28 IV 84 p. 2
(din desant + -ist)
desatanizáre s.f. –Exorcizare, sfinþire– „Desatanizarea [leagãnului de copii Sf. Ecaterina] se amînã.“ R.l. 19 I 94 p. 10
descaladáre s.f. –Reducere– „Puternica descaladare a taxei de
scont în Olanda [...] fapt care are drept consecinþã sporirea
investiþiilor.“ Sc. 16 IX 67 p. 6 (cf. engl. de-escalation; BD 1967)
descarbonizáre s.f. (tenh.) –Acþiunea de a scoate cãrbunii din
motor– „B. a lucrat 22 de ore în ºir la descarbonizarea motorului
«vaporului».“ Sc. 12 IX 62 p. 2 (din des- + carbonizare)
descernelizáre s.f. (tehn.) –Îndepãrtarea din maculaturã a cernelii
în vederea refolosirii materialului fibros– „Dupã un tratament special
realizat cu ajutorul instalaþiei de descernelizare, instalaþie ce va
funcþiona în cadrul fabricii de hîrtie Buºteni, ziarul sau coala de hîrtie
scrisã revine la ceea ce a fost iniþial, luînd de la capãt ciclul menirii
sale: de a fi utilã, scrisã.“ R.l. 11 I 74 p. 3 (din des- + cernealã + -izare;
LTR, SMFC IV p. 312, FC II 84)
desciorchinãtór s.m. (tehn.) –Aparat care preia ciorchinele strugurelui– „Strugurii sînt luaþi în primire de cele douã macarale automate ºi duºi la zdrobitor. Din zdrobitor mustuiala cade în cupa unui
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cîntar, de aici la desciorchinãtor ºi mai departe.“ Cont. 20 I 61 p. 2 (din
des- + ciorchine + -tor; Fl. Dimitrescu în LR 2/62 p. 136)
descîntotécã s.f. „A apãrut de curînd Descîntoteca lui Marin
Sorescu, volum care este, credem, un test edificator al nivelului foarte
înalt atins de acest poet.“ R.l. 24 II 77 p. 5 (din descînt[ec] + -tecã,
formaþie glumeaþã dupã modelul lui cinematecã; L. Seche în LR 3/77
p. 27)
descliftá vb. I 1993 (arg. hoþilor) –A desface fermoarul unei genþi
pentru a-i fura conþinutul– v. cîntá
desén-proiéct s.n. –Desen cu caracter de proiect– „În faþa fiecãruia
dintre ei se aflã un formular, în care se înscriu notele acordate
desenelor-proiecte pe care le prezintã diferite fabrici textile din þarã
pentru felurite þesãturi.“ Sc. 24 I 64 p. 1 (din desen + proiect)
desenatór-proiectánt s.m. –Desenator care face proiecte– „Era o
absolventã a ºapte clase elementare care reclama cu insistenþã o
funcþie... de desenator-proiectant.“ Sc. 10 V 73 p. 1 (din desenator +
proiectant)
desfácere-transpórt s.f. –Activitate comercialã de vînzare ºi
transport– „În sectorul desfaceri-transporturi – total 93 de lucrãtori
auxiliari, din care: 5 primitori-distribuitori, 9 conducãtori auto, 2 lãcãtuºi-garaj, 3 motostivuitori, 8 lucrãtori pentru reparat mijloacele de
transport intern, 6 primitori-distribuitori cu gestiune de produse finite,
20 de sortatori, 38 de manipulanþi pentru încãrcãri-descãrcãri.“ Sc. 27
VII 77 p. 1 (din desfacere + transport)
desfiá vb. I (jur.) –A declara nulã o înfiere– „Elucidînd, însã, acest
caz, am discutat cu mai multe persoane, între care ºi tatãl adoptiv.
Regreta. Ce? Cã nu a avut posibilitatea legalã sã o desfieze. Doar atît.
Nici un grãunte de remuºcare pentru traumele provocate în viaþa fiicei
sale.“ I.B. 6 VI 75 p. 2 (din des- + [în]fia; Th. Hristea ne-a comunicat
cã acest cuvînt existã de cel puþin 40 de ani în lb. rom.; DEX-S)
design (artã) ¨1. –Esteticã industrialã modernã; disciplinã care urmãreºte îmbinarea frumosului cu utilul în industrie– „Design-ul – o
problemã socialã. Într-una din sãlile U.A.P., la Galeria Nouã, s-a
deschis o expoziþie complexã, cu machete, studii de ambianþã, studii
de obiecte utilitare ºi decorative realizate de secþia de design a
Institutului de Arte Plastice «N. Grigorescu».“ Cont. 28 VI 74 p. 11.
„Regele desing-ului american, R.L., cel care a inventat rubanul de
celofan al pachetelor de þigãri, va lucra pentru a da o nouã hainã automobilului sovietic Moskvici.“ Sãpt. 1 XI 74 p. 2. ¨2. adj. inv. –Modern, elegant– „Sînt foarte frumoase fetiºcanele detaºate pe Lunã ºi
foarte «design» costumele ºi decorurile, dar poveºtile lor ne fac de
multe ori sã credem cã este mai plauzibil un basm.“ Sãpt. 12 IX 75 p. 6
[pron. dizáin] (din engl. design; cf. fr. design; PR 1965; L. Seche în LR
2/75 p. 176, Gh. Sãsãrman în Cont. 29 II 78; DN3)
designer s.m. (artã) –Creator în design– „În complexul expoziþiei
existã pavilionul cu produse prezentate de industrie dar ºi unul al artiºtilor plastici. Printre aceºtia, întîlnim ºi tipul nou de plastician –
designer-ul (cuvînt inexistent în Micul dicþionar enciclopedic); în
expoziþia din faþa Casei Scînteii, numai designerii D.I. ºi C.M. apar în
douã ipostaze.“ Sãpt. 11 VIII 78 p. 5. „[...] împlinirea unui an de la
trecerea în nefiinþã a iubitului lor E.R., designer.“ R.l. 18 X 84 p. 4;
„Societate comercialã [...] angajeazã designer [...]“ Ev.z. 12 I 95 p. 7;
v. ºi cromotologie (1974) [pron. dizáiner] (din engl. designer; cf. fr.
designer; DHLF 1960, DMN 1965, DMC, PR 1969; Th. Hristea în
R.lit. 18/78 p. 19; DN3, DEX-S)
desincronizáre s.f. –Ieºire din sincronie– „Cel de-al doilea capitol
cuprinde operele capitale, corespunzãtoare maturitãþii, dintre care cel
puþin «Moara cu noroc» ºi «Mara» sînt capodopere, iar cel de-al treilea
tot ce a urmat; în fond se dã aici o explicaþie desincronizãrii estetice a
operei.“ Sc. 28 XII 77 p. 4 (din de- + sincronizare)
desjuntizare s.f. „Dupã epurarea principalilor colaboratori ai fostei
junte militare, guvernul a trecut acum la elaborarea ºi aplicarea
eºalonatã a unui program de reorganizare a întregii administraþii.
Procesul «desjuntizãrii», cum este denumit aici, este extins ºi în
domeniul sindical.“ Sc. 8 II 75 p. 4; v. ºi 26 III 75 p. 6 [pron.
deshuntizáre] //din des- + juntã + -izare; cf. sp. desjuntar; C. Lupu în
SCL 6/82 p. 504//
desofisticáre s.f. (livr.) –Simplificare, eliminare a elementelor
cãutate– „Desofisticarea (fenomen în sine salutar) a prozei sale a dus
însã din pãcate la un pseudorealism simplist ºi stîngaci, foarte dispus
sã accepte [...] cliºeele ºi schematismul unui tip de literaturã de mult
compromis.“ R.lit. 8 IV 76 p. 11 (din de[s]- + sofisticare; DEX-S)
desonorizánt, -ã adj. „În Polonia a început producþia unui nou tip
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de sticlã desonorizantã, formatã din douã straturi termoizolante.
Proprietãþile de absorbþie a zgomotelor sînt similare celor ale unui
perete de cãrãmidã cu o grosime de 6 cm.“ R.l. 24 X 78 p. 6 (din de[s]+ sonoriza + -ant; DEX-S)
desovietizáre s.f. (pol.) –Ieºirea din raza de influenþã a URSS, din
realitatea social-politicã ºi economicã de tip sovietic– „Desovietizare
ºi rebolºevizare“ „22“ 45/93 p. 16 (din de- + sovietizare)
despãcãlí vb. IV –A readuce la realitate– „Ca în orice poveste
artisticeºte reuºitã, ca, adicã, în orice poveste adevãratã, avem acele
indispensabile douã etape: faza în care personajul se înºalã cumplit, ºi
faza cînd el (ºi noi împreunã cu el) se dezînºalã (scuzaþi barbarismul),
se despãcãleºte.“ R.lit. 1 XI 73 p. 21 (din des- + pãcãli, dupã fr.
détromper)
despãcãlíre s.f. –Readucere la realitate– „Întîi, douã crime încep
prin a se arãta încãrcate de motive personale, încurcate ºi verosimile
toate. Apoi (despãcãlire de un tip foarte neobiºnuit) aflãm cã nici una
din cele douã crime nu avea vreo legãturã cît de micã cu viaþa
personalã, cu sentimentele, cu biografia actualã a victimelor, ci cu
trecutul vinovaþilor.“ R.lit. 18 XII 75 p. 17 (din despãcãli)
despecializáre s.f. –Pierderea specializãrii, a calificãrii
profesionale– „Specialiºtii ºi paradoxul... despecializãrii.“ R.l. 19 X
76 p. 3 (din de[s]- + specializare; cf. fr. déspécialisation; DEX-S)
destabilizá vb. I (pol.; termen des folosit dupã dec. 1989) –A face sã
se piardã stabilitatea– „Acum, în plinã vacanþã parlamentarã ºi într-un
moment de reflux politic firesc, pare evident cã anumite grupuri de
presiune cautã sã speculeze starea generalã proastã, sã profite de
ºovãielile guvernanþilor ºi sã destabilizeze þara.“ R.lit. 20 VIII 90 p. 2;
v. ºi 29 XI 90 p. 2 (din des- + stabiliza; cf. engl. to destabilize; DEX-S)
destabilizáre s.f. (pol.; termen des folosit dupã dec. 1989)
–Pierdere a stabilitãþii– „În ultima decadã a lunii august, cel mai tîrziu
în primele zile ale lui septembrie, vom fi martorii unei noi tendinþe de
destabilizare a fragilei noastre vieþi politice ºi economico-sociale.“
Azi 22 VIII 90 p. 2 (din destabiliza)
destabilizatór, -oáre adj. (pol.; termen folosit dupã dec. 1989)
–Care destabilizeazã– „Acest hibrid este preluat azi de d-nii C.V.T ºi
compania [...] împinºi de fosta securitate înainte, ca un vîrf de lance în
opera ei destabilizatoare.“ R.lit. 30 VIII 90 p. 2. „Cine a sancþionat
grava acþiune destabilizatoare comisã de E. Valeriu prin întreruperea
nejustificatã a transmisiei în iunie ‘90?“ R.l. 28 XI 91 p. 4; v. ºi 27 XI
91 p. 8, Cotid. V 91 p. 2 (din destabiliza + -tor; Irina Preda în LR 10/92
p. 546)
destalinizáre s.f. (pol.) –Debarasare de influenþa nefastã a ideologiei lui I.V. Stalin– „Necesitatea destalinizãrii PCB“ Ad. 20 I 90 p. 6
(din des- + stalinizare)
desú pl. desúuri s.n. (franþuzism; vestim.) –Lenjerie– „Cele mai noi
desuuri din Franþa.“ R.l. 19 V 93 p. 2 (din fr. dessous)
desugrumáre s.f. (circ.) –Detaºare, eliberare– „Degajarea
circulaþiei a devenit o problemã acutã odatã cu revãrsarea fluviilor de
automobile pe marile artere ale turismului. «Desugrumarea» podului
Coulonvrenière din Geneva nu s-a putut realiza decît prin construcþia
unui alt pod [...]“ Sc. 19 VII 69 p. 8 //din de[s]- + sugrumare//
desulfuráre s.f. (tehn.) –Acþiunea de a desulfura– „[...] în prezent se
aflã în fazã avansatã probele tehnologice la instalaþiile de cracare
cataliticã, hidrofinare, distilat vid, fabrica de hidrogen, iar la instalaþia
de desulfurare gaze ºi recuperare sulf s-au obþinut primele cantitãþi de
sulf.“ R.l. 13 VI 84 p. 1 (din desulfura; DN3)
deºértic, -ã adj. –Care aparþine deºertului– „Uriaºele rezervoare de
apã îngheþatã – icebergurile – ar putea constitui o sursã de alimentare
cu apã potabilã a regiunilor deºertice sau secetoase – scrie publicaþia
«Earth Science Reviews».“ Sc. 12 X 70 p. 4. „K. a denumit acest platou
deºertic «cea mai mare carte de astronomie a lumii».“ Sc. 5 IV 74 p. 5;
v. ºi 27 IX 79 p. 6 (din deºert + -ic; cf. fr. désertique; DN3, DEX-S)
deºertificáre s.f. –Transformarea unei regiuni în deºert– „Acolo
unde dispar pãdurile se instaleazã deºertul [...] «Deºertificarea» – un
fenomen de ample proporþii.“ Sc. 5 X 77 p. 5. „[...] în Africa [...] circa
150 milioane de oameni sînt ameninþaþi de efectele calamitãþilor
deºertificãrii ºi secetei [...]“ Sc. 1 XI 84 p. 6. „Spania este þara din
Europa occidentalã cu cel mai mare risc de deºertificare [...]“ I.B.9 VII
87 p. 8 (din deºert; cf. fr. désertification; PR 1960; DTN 1976;
DEX-S)
detartránt s.n. (ind.) –Substanþã cu proprietatea de a înlãtura
tartrul– „Ministerul Comerþului Interior informeazã cã în circuitul
comercial s-au introdus recent noi produse pentru întreþinerea
curãþeniei: «Demar» – detergent pentru curãþatul ºi dezinfectatul
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vaselor ºi obiectelor sanitare (bãi, chiuvete etc.); «Lux» pastã pentru
curãþat ºi lustruit obiecte metalice, inclusiv din argint; «Nufar» produs
cu care se curãþã gãleþile din bucãtãrie ºi avînd efect de dezinfectare ºi
deodorizare, ambalat în doze spray; «Nufar» detartrant (scoate piatra)
de pe obiectele sanitare din faianþã.“ R.l. 28 IV 78 p. 5; v. ºi 30–31 V 92
p. 8 (din detartra + -ant; DEX-S)
detaºamentíst s.m. „Semnalul cel mai zguduitor a ceea ce avea sã
vinã trebuia sã-l fi constituit pentru noi soarta celor din detaºamentele
de muncã forþatã – detaºamentiºtii cu banderolã galbenã [...] În 1941
au început primele încorporãri ºi concentrãri în detaºamentele de
muncã forþatã, devenite subit detaºamente de pedeapsã.“ Fl. 26 IX 86
p. 23 (din detaºament[e de muncã] + -ist)
detectivíst, -ã adj. –De detectiv– „Împletirea acestor grupe de
probleme, facilitatã de dimensiunile reduse ale capitolelor, este
însoþitã de relatarea, într-un stil vioi, captivant, aproape detectivist, cu
replici scurte ºi intervenþii parantezate.“ R.lit. 15 VII 74 p. 9 (din
detectiv + -ist; DN3, DEX-S)
detensioná vb. I –A elimina sau a reduce tensiunea– „Fruntaºi ai
opoziþiei [...] vom participa alãturi de ei la miting, în cazul cã va avea
loc, tocmai pentru a detensiona atmosfera.“ R.l. 5–6 XII 92 p. 1 (din
des- + tensiona; DN3 – alt sens, DEX-S)
detensionáre s.f. (tehn.) –Eliminarea sau reducerea tensiunilor
interne dintr-un material– „La Întreprinderea mecanicã Mîrºa se aplicã
una dintre cele mai moderne tehnologii pentru detensionarea structurilor sudate ºi anume prin vibraþii electrice.“ R.l. 12 III 84 p. 5. „În
ultima perioadã au fost introduse în uzina craioveanã ºase instalaþii de
construcþie proprie pentru detensionarea mecanicã, prin vibraþii, a
pieselor din metal [...]“ R.l. 5 II 85 p. 4; v. ºi 15 IV 84 p. 2 (din
detensiona)
detoxificáre s.f. (med.) –Acþiunea de neutralizare a produselor de
ordin toxic– „Conþinutul mare în vitamine, sãruri minerale ºi apã,
cantitatea redusã de sare ºi absenþa proteinelor duc la creºterea diurezei, la retragerea edemelor (umflãturile), la detoxificarea
organismului suferinzilor renali.“ Sc. 31 VII 77 p. 2 [ºi detoxifiere]
(din detoxifica; LTR; DN3)
detribalizáre s.f. –Ieºirea din starea tribalã– „Actualul preºedinte al
Gabonului, A.B., cunoaºte foarte bine mecanismul administraþiei. El
este foarte conºtient de faptul cã «detribalizarea» este procesul
necesar prin care þara sa, ca ºi Africa, în general, poate ajunge la un
nivel superior.“ Sc. 29 VI 67 p. 6 (din de- + tribal + -izare)
deváns s.n. –Devansare– „Termenul de dare în folosinþã: octombrie
1974. Constructorii s-au angajat însã sã înceapã predarea – în mod
eºalonat – din prima zi a lunii august. Devansul va însuma 30 de zile.“
I.B. 22 V 74 p. 1. „Magazinele I.D.M.S. livreazã în devans autoturisme
DACIA 1300 [...]“ R.l. 17 XI 78 p. 4 (der. regr. din devansa; DN3)
devoaláre s.f. (franþuzism) –Dezvãluire– „Devoalarea o vom face
în ziarul de marþi [...]“ Ad. 28 IX 91 p. 6 (cf. fr. dévoilement)
devoþionál, -ã adj. –Care þine de practicarea unui act sacru–
„Domnia sa este ºi expert în etnomuzicologie, susþinînd numeroase
cursuri de muzicã instrumentalã ºi vocalã hindustanã, de cîntece
devoþionale din Bengali, de muzicã vedicã.“ R.l. 4 V 93 p. 2 (din
devoþi[une] + -onal)
dezabié s.n. (vestim.; franþuzism) –Veºminte lejere purtate (de
femei) în casã– „Alteori ceea ce se vede pare microscopic. De pildã,
conflictul scheciului Tango, care pînã la urmã rãmîne un pretext pentru
a-l vedea pe F.P. cu papion violet ºi pe A.S. în dezabié.“ R.l. 15 I 77 p. 2
(din fr. deshabillé; DEX-S)
dezaburizáre s.f. –Înlãturare a aburilor– „«Dacia 1301» [...] mai
dispune de geam-lunetã cu instalaþie de dezaburizare.“ Sc. 19 I 77 p. 2;
v. ºi R.l. 13 XI 79 p. 5 (din dez- + abur)
dezactualizá vb. refl. I –A deveni perimat, inactual– „În secolul al
XIX-lea ºi la începutul secolului al XX-lea era suficientã o
enciclopedie la o generaþie, adicã la 20–25 de ani. Azi, o enciclopedie
se dezactualizeazã mult mai repede, trebuind reelaboratã ºi reeditatã la
7–8 ani, fie în întregime, fie prin publicarea unor volume
suplimentare.“ Cont. 10 XII 65 p. 8 (din dez- + actualiza; DEX-S)
dezalergizáre s.f. (livr.; fig.) –Descãtuºare, eliberare– „Evoluînd în
spaþiul dintre contemplaþia sentimentalã ºi cea problematicã, poezia
Constanþei Buzea rãmîne elegiacã, oferind tandreþea unei feminitãþi
grave, o nostalgie a unui clasicism intangibil, o formã de dezalergizare
a liricii.“ Luc. 28 VII 73 p. 7 (din des- + alergie)
dezasortáre s.f. (com.) –Lipsã de sortimente variate– „O altã cauzã
a dezasortãrii era aceea cã în livrãrile cãtre bazele comerciale nu se
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urmãrea îndeajuns formarea sortimentului comercial.“ Sc. 4 VII 69 p.
2 (din dez- + asortare; DN3)
dezbalotáre s.f. –Desfacerea baloþilor– „Vitele în ferme sînt
furajate dupã principii moderne, numai cã baloturile de furaje sînt
legate cu sîrmã; la dezbalotare, din neglijenþã, uneori sîrma nimereºte
în tocãtoare ºi de aici, tãiatã mãrunt, ca niºte ace, ajunge odatã cu hrana
animalelor în stomacul ºi intestinele acestora [...]“ R.l. 26 III 74 p. 2
(din dez- + balotare)
dezeroizá vb. I –A înlãtura caracterul eroic– „Columbo reprezintã ºi
el un progres în direcþia apropierii artei de adevãr. El dezeroizeazã cu o
anumitã violenþã eroul clasic al mitologiei americane.“ Cont. 10 VI 74
p. 10 (der. regr. din dezeroizare; V. Guþu Romalo C.G. 204; DEX-S)
dezeºuá vb. I (mar.) –A repune în funcþiune o navã eºuatã– „În
jurnalele de bord de la cãpitãnie a fost înscris un fapt notat laconic:
«Eºuat un cargou la mila 31, ora unsprezece [...] La ora cincisprezece
dezeºuat».“ R.l. 21 I 71 p. 2. „În portul nostru maritim o navã a eºuat pe
stîncile din dreptul localitãþii Agigea, la circa 1 km în larg. Încercãrile
echipajului de a dezeºua vasul cu forþe proprii au rãmas fãrã rezultat.“
Sc. 13 III 72 p. 2 (din fr. déséchouer; DEX-S)
dezideologizáre s.f. (Termen folosit dupã decembrie 1989)
–Acþiunea de înlãturare a ideologiei marxist-comuniste– „E.S. ºi N.M.
au jucat un rol important tocmai în dezideologizarea literaturii, în
eliberarea ei de orice servituþi propagandistice.“ R.l. 43/95 p. 3 (din
dez- + ideologi[e] + -izare)
dezideologizát,-ã adj. –Scos de sub influenþa ideologiei marxist-comuniste– „Organisme tranzitorii ºi dezideologizate“ R.l. 12 I 90
p. 2 (din dez- + ideologiza)
dezincrimináre s.f. (jur.) –Scoatere de sub acuzare– „[...] au
considerat prin mai toate luãrile de poziþie cã relaþiile sexuale între
persoane de acelaºi sex nu trebuie încurajate prin dezincriminarea
lor.“ R.l. 26 X 94 p. 9 (cf. engl. decriminalization; BD 1970)
dezindustrializáre s.f. –Scãderea ponderii industriei în economia
unei þãri– „[...] s-a afirmat nu o datã cã în prezent are loc un proces de
«dezindustrializare» a celor mai dezvoltate þãri, ilustrat de slãbirea ºi
accentuarea vulnerabilitãþii structurilor productive din cauza
hipertrofierii activitãþilor financiare.“ R.l. 13 II 85 p. 6 (din des- +
industrializare; cf. fr. désindustrialisation; DMC 1972)
dezinhibáre s.f. (livr.) –Lipsã de inhibiþie, de prejudecatã– „Oricum, e o lucrare care impune prin seriozitate, competenþã,
ingeniozitate ºi e demnã de subliniat dezinhibarea faþã de vreo
prejudecatã literarã curentã în ce priveºte limba.“ R.lit. 14 I 71 p. 22
(din dez- + inhibare)
dezînºelá vb. I refl. 1973 –A (se) readuce la realitate– v. despãcãli
(din dez- + înºela, dupã fr. (se) détromper)
deznavetáre s.f. 1972 –Acþiunea de extragere a obiectelor din
navete– v. înnavetare (din dez- + navetã + -are)
dezosát, -ã adj. –(Despre carne) Din care s-a scos osul– „Carnea
fiind dezosatã poate fi pusã direct la fript sau prãjit.“ M. 7 III 61 p. 5
(cf. fr. désossé; Fl. Dimitrescu în LR 2/62 p. 136; DN3)
dezoxiribonucléic adj. 1983 (biol.) –(Acid) prezent sub formã de
nucleoproteine în nucleul celulelor, purtãtor al caracterelor genetice–
v. ADN (din fr. désoxyrybonucléique; PR 1960; DEX, DN3)
diabolizá vb. I –A acuza; a marginaliza– „Dacã în imaginarul
popular faptul de a fi diferit faþã de alte categorii, alteritatea e conotatã
negativ, dacã nu cumva e de-a dreptul diabolizatã, în lumea culturii se
poate imagina o alteritate seducãtoare, fascinantã.“ „22“ 37/93 p. 13.
„De ce o serie de intelectuali [...] diabolizeazã marile nume ale culturii
interbelice?“ R.lit. 6/95 p. 14 (din fr. diaboliser)
diafoníe s.f. „Aflãm cã perturbaþiile care dau curs speculaþiilor – în
genul pãcãniturilor care se aud în receptor, apariþiei altor convorbiri pe
fir – se datoreazã fie deranjamentelor deja existente, fie scãderii
izolaþiei între perechile unui cablu, care determinã fenomenul de
diafonie (transferul cîmpului electromagnetic de la o pereche de
cabluri la alta).“ Cotid. 7 VI 93 p. 3 (din fr. diaphonie; PR 1953; DN3)
diafrágmã s.f. ¨1. (constr.) –Planºeu, placã– „Pentru prima oarã în
oraº, apartamentele au fost proiectate pe douã niveluri, cu scãri
interioare, sistem duplex. Blocurile cu 11 nivele sînt construite din
diafragme de beton armat, turnate în cofraje metalice plane
universale.“ R.l. 25 IV 77 p. 5. ¨2. (med.) –Contraceptiv mecanic
pentru femei– „În cazul în care femeia alãpteazã, metodele de elecþie
(contraceptive) sînt: minipilula (pilula cu progesteron), metodele de
barierã (prezervativ, diafragme, spermicide), steriletul.“ Z. 13 VI 95 p.
4 (din fr. diaphragme; DT, LTR; DN, DEX, DN3 – alte sensuri)
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dializát, -ã adj. –(Bolnav) constrîns la dializã– „Costul anual al
îngrijirii unui bolnav dializat – 12.000 $.“ R.l. 7 X 93 p. 5 (din dializã;
cf. it. dializzato; fr. dialysé; DPN 1983)
dialízã s.f. 1984 (med.) –Metodã de curãþare a sîngelui de produsele
toxice acumulate ca urmare a unei afecþiuni renale, prin introducerea
masivã de soluþii care antreneazã cu ele aceste produse– v. dializor
(din fr. dialyse; DEX, DN3 – alte sensuri)
dializór s.m. (med.) –Aparat pentru efectuarea dializei– „–Aºadar
[...] v-am ruga sã explicaþi la început ce este hemodializa. –O metodã
de tratament a insuficienþei renale acute ºi cronice, dar hemodializa
poate fi aplicatã ºi în intoxicaþii acute exogene cu substanþe dializabile,
intoxicaþii endogene, în tulburãri ale echilibrului hidro-electrolitic ºi
acido-bazic în insuficienþa cardiacã ireversibilã. –Cum se realizeazã?
–Cu ajutorul rinichiului artificial sau dializorului, cum îi spunem noi.
În principal, acesta este format din douã compartimente – unul în care
intrã sîngele bolnavului ºi un altul cu soluþia de dializã, separate
printr-o membranã din cuprofan sau poliacrilonitril. Metoda
presupune o circulaþie a sîngelui extracorporalã. Acesta iese din arterã
cu un debit de 200 ml pe minut, intrã în dializor, vine în contact cu
soluþia de dializã prin intermediul membranei, dializantul intrã ºi el în
dializor cu un debit de 500 ml pe minut. Pe baza a douã principii
fizico-chimice – difuziunea ºi ultrafiltrarea – substanþele toxice din
sînge trec în soluþia de dializã, iar electroliþii se echilibreazã între cele
douã medii.“ R.l. 9 XI 84 p. 5 (din fr. dialyseur; DEX, DN3)
dialoghíst, -ã s.m.f. (cinem.) –Autor de dialoguri (pentru filme)–
„Care e «legea» unui dialoghist? –Sã-i cunoascã bine pe actori înainte
de a le scrie dialogul. Eu þin întotdeauna sã-i fac pe actori sã vorbeascã
în felul lor obiºnuit.“ Cont. 20 IX 68 p. 5 (din fr. dialoguiste; PR 1948;
DN3)
diamantát, -ã adj. (tehn.) –Prevãzut cu diamante– „PUBLICOM,
Agenþie de publicitate pentru comerþ exterior, invitã specialiºtii
interesaþi sã viziteze Expoziþia specializatã de diamante industriale,
scule diamantate, scule ºi plãcuþe aºchietoare.“ R.l. 1 X 76 p. 4.
„Întreprinderea sovieticã de comerþ exterior [...] invitã specialiºtii
români interesaþi sã viziteze Expoziþia de scule diamantate ºi din
belbor pentru prelucrarea metalelor, sticlei ºi marmurei deschisã la
Bucureºti.“ R.l. 22 XI 78 p. 4 (din diamant + -at; cf. fr. diamanté;
DEX-S)
diaproiectór s.n. (tehn.) „Gama produselor foto a fost completatã
prin asimilarea în fabricaþie a diaproiectorului «Diaclar» – aparat de
proiecþie semiautomat pentru diapozitive încasetate ºi diafilme
produse de studioul «Animafilm».“ Sc. 6 X 76 p. 5 (din dia[pozitiv] +
proiector; LTR; DN3, DEX-S)
diaríst s.m. –Persoanã care îºi noteazã într-un caiet întîmplãrile de zi
cu zi– „[Lovinescu] nu are conºtiinþa unui diarist [...] nu crede în
valoarea esteticã a jurnalului intim.“ Lit. 16 VII 93 p. 3. „Din Franþa,
diaristul [P. Comarnescu] trece în Italia ºi aici descoperã marea
picturã. Stilul jurnalului devine telegrafic.“ Lit. 20–22/94 p. 5. „Iorga,
Lovinescu [...] ºi atîþia alþi interesanþi diariºti sau memorialiºti
români.“ „22“ 49/95 p. 15. „Diaristul a început prin a-ºi evoca [...]
matricea spiritualã.“ R.lit. 7/96 p. 1; v. ºi Lit. 6/94 p. 3 (termen des
folosit de criticul Eugen Simion; v. Al. Niculescu în Ap. 8/95 p. 15; din
it. diarista; cf. fr. diariste – v. Le Monde 13 I 96 p. 4)
diaríst, -ã adj. –Propriu unui jurnal (intim)– „Precipitarea scriiturii
diariste.“ „22“ 49/95 p. 15 (din s.m. diarist)
diarístic, -ã adj. –Propriu unui jurnal (intim)– „Consemnãrile sale
diaristice [...] alimenteazã triviala voluptate de a-þi vedea semenul
mînjit.“ D. 215/97 p. 13 (din diarist + -ic)
diasporeán, -ã adj. –(Persoanã) Din diaspora– „O singurã eventualitate ar putea unifica fracþiunile românilor diasporeni [...] Au avut
loc douã congrese ale românilor de pretutindeni: unul la Mamaia [...]
cu pretutindenarii noºtri din Occident [...]“ Cuvîntul 43/93 p. 4 (din
diaspora + -ean)
dictafón s.n. (tehn.) –Magnetofon portabil care serveºte la dictarea
corespondenþei– „Se pot admira, totodatã, cele mai diverse maºini
electronice de calcul, instalaþii de multiviziune, radiotelefoane,
videotelefoane, automate cu felurite întrebuinþãri ºi alte mijloace
moderne de telecomunicaþii. Un spaþiu aparte a fost rezervat bunurilor
de larg consum: radioreceptoare miniaturizate sau nu [...], dictafoane,
magnetofoane, ceasuri.“ Sc. 12 X 70 p. 3; v. ºi 17 II 80 p. 5 (din fr.
dictaphone; cf. engl. americ. dictaphone; CD; LTR, D.Am.; DEX,
DN3)
didáctic-experimentál, -ã adj. –(Instituþie) în care se fac
experienþe ºtiinþifice ºi se desfãºoarã practica studenþilor– „Au fost
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înfiinþate staþiuni didactice-experimentale pe lîngã Institutele agro- lungul unui secol [...]“ I.B. 10 X 73 p. 2 (din fr. dilémmatique; DN3,
nomice din Bucureºti, Cluj-Napoca, Iaºi, Timiºoara ºi Craiova.“ R.l. DEX-S)
30 I 75 p. 5 (din didactic + experimental)
dilogíe s.f. –Operã (literarã) în douã pãrþi– „«Romantica» [...] este
dietár, -ã adj. (alim.) –Privitor la dietã– „Încã o datã, cãrþile de mai degrabã titlul unui proiect de mai mare sau mai micã anvergurã, a
bucate deþin primul loc [...] Numai în ultima lunã am înregistrat 8 noi cãrui intenþie nu mai surprinde la autorul unor dilogii, trilogii ºi cicluri
apariþii, amplu discutate în rubricile de recenzii ale presei de mare tiraj, cum este autorul [...]“ R.lit. 29 V 86 p. 11 (din fr. dilogie; DN3 alte
mai ales din punctul de vedere al noilor prevederi dietare.“ Luc. 11 X sensuri)
diminutív ¨ 1. s.n. –Element numeric distinctiv– „Doctorul B.S.
84 p. 7 (din dietã + -ar)
dificultós, -oásã adj. ¨1. (livr.) –Dificil– „Veºnicele întrebãri aratã un buletin de analizã ieºit de la laborator, în care se demonstreazã
dificultoase din interviurile gazetarilor [...] Sper cã voi avea curînd – negru pe alb cã douã ºarje de «Supco» (fidea cu pui) avînd diminutivul
dupã o sistematicã organizare a activitãþilor mele directoriale – toatã de fabricaþie 25 B3 ºi 26 B3 – au – conform expresiei în vigoare –
liniºtea necesarã activitãþii mele solistice, dirijorale.“ Cont. 30 XI 73 p. proprietãþi organoleptice modificate.“ R.l. 14 IV 73 p. 2. ¨ 2. s.n. 1995
6. ¨2. –Greoi– „Din ce în ce mai dificultuos devine limbajul criticului –Abreviere, prescurtare– v. Radu. ¨ 3. adj. 1978 –Care foloseºte
pe mãsurã ce înaintãm în analiza propriu-zisã.“ Luc. 21 IV 84 p. 2 [ºi exagerat diminutivele– v. fetiþoasã (formal din fr. diminutif; DN,
DEX, DN3 – alte sensuri)
dificultuos] (din fr. difficultueux; DEX, DN3)
difúr s.n. „Consemnãm, totodatã, contractarea – pe lîngã elegantele dinescián, -ã adj. (lit.) –Propriu poetului (Mircea) Dinescu–
haine de piele ºi materiale sintetice tip silur ºi difur – a numeroase „Exilul dinescian este exilul poetului romantic în finalul piesei sale în
care îngrãmãdeºte toate imaginile frumoase, toate ideile sale, este
articole de marochinãrie.“ R.l. 7 X 76 p. 3; v. ºi adidas
exilul poetului contemporan în fiecare poem în care cautã sã se explice
dig-batardóu s.n. –Tip de dig care închide sau abate apa– [...]“ Sãpt. 11 V 84 p. 8 (din n.pr. Dinescu + -ian)
„Digul-batardou care va separa, în albia Dunãrii, incinta destinatã
diódã-tunél s.f. (tehn.) „Academia i-a decernat premiul C.
construcþiei centralelor electrice ºi a barajului deversor, obiective
Miclescu conf. dr. G.C. de la Institutul de fizicã al Academiei, pentru
componente ale Sistemului hidroenergetic ºi de navigaþie «Porþile de
cercetãrile sale asupra diodelor-tunel.“ Cont. 17 II 67 p. 8 (din diodã +
Fier II», a intrat în etapa finalã de execuþie.“ Sc. 16 XI 78 p. 1. „Pe
tunel)
ºantierele sistemului hidroenergetic ºi de navigaþie «Porþile de Fier II»
constructorii au repurtat un nou ºi semnificativ succes: închiderea dioxínã s.f. (chim.) –Substanþã chimicã puternic toxicã– „Biroul
internaþional al muncii (B.I.T.) a comunicat cã înainte de binedigului-batardou.“ R.l. 9 VI 79 p. 3 (din dig + batardou)
cunoscuta dramã petrecutã la Seveso, în Italia, au fost înregistrate mai
dígest s.n. (americanism) –Rezumat (al unei cãrþi), publicarea unei multe accidente provocate de dioxinã în Europa.“ Sc. 19 XI 77 p. 5.
opere într-o formã redusã– „N-ar fi exclus ca astfel de seriale sã nu fie „În Brazilia, guvernul statului Para [...] apreciazã cã dioxina pe care o
decît niºte «digesturi» [...]“ R.lit. 14 II 85 p. 17 (din engl., fr. digest; PR conþin ierbicidele depozitate în apropiere de barajul Tucurui, unul din
1949; DN3 – alte sensuri)
cele mai mari din lume, ar putea provoca moartea mai multor zeci de
digicasétã s.f. (tehn.) „Digicasetofon. La Paris a fost prezentat milioane de persoane.“ R.l. 8 VI 84 p. 6; v. ºi Sc. 23 II 76 p. 6, 19 X 79 p.
prototipul unui aparat care permite citirea ºi scrierea în alfabetul 6 [var. dioxin] (din engl. dioxin; cf. it. diossina; BD 1970, DPN 1976;
Braille. Digicaseta, cum se numeºte aparatul, este asemãnãtor unui DC)
casetofon obiºnuit ºi conþine o claviaturã de comandã cu zece clape dip s.n. (alim.) „Dupã ce v-am lãsat sã gustaþi salatele pregãtite cu
pentru scrierea în Braille, precum ºi un mic tablou de afiºaj în care vinegrete, acum vã sugerãm sã le încercaþi pe cele amestecate cu
apare în relief textul scris sau citit. Digicaseta poate fi cuplatã cu un dip-uri. E un cuvînt împrumutat de occidentali din bucãtãria
calculator de buzunar, ceea ce oferã posibilitatea efectuãrii unor americanã, de unde l-au luat cu produsul pe care îl desemnau: un sos
calcule de la cele mai simple la cele mai complicate.“ R.l. 19 VI 75 p. 6 bazat pe o componentã de lapte, asezonat cu arome picante, foarte bun
(din fr. digicassette)
de pus în salate în locul simplului untdelemn.“ As 139/94 p. 4 (din
digicasetofón s.n. 1975 (tehn.) –Casetofon care poate fi utilizat de engl. dip)
nevãzãtori– v. digicasetã (din fr. digicassetophone)
diploíd, -ã adj. (biol.) –(Despre celule) Care posedã, în mod normal,
digiscóp s.n. (tehn.) „Aparatul numit «digiscop» a fost produs de o un set dublu de cromozomi asemãnãtori– „A.D., profesor de biologie
firmã suedezã ºi îndeplineºte funcþia a... cinci cronometre. Avînd la ªcoala generalã nr. 2 din Alexandria, experimenteazã din anul 1974
încorporate minuscule unitãþi de memorie, el poate înregistra, de pildã, obþinerea unor soiuri de pepeni verzi, diploizi ºi tetraploizi. Din
concomitent, timpurile obþinute de cinci participanþi la un concurs de aceºtia, prin hibridãri, se obþin pepeni hibrizi fãrã sãmînþã. Pînã în
atletism. În acelaºi timp, este posibilã interconectarea a douã, trei sau prezent, a obþinut trei linii diploide ºi patru linii tetraploide. Din aceºtia
patru «digiscoape», astfel cã se pot omologa simultan timpurile rea- a obþinut încã peste 30 hibrizi triploizi ale cãror fructe sînt lipsite de
lizate la 10, 15 sau 20 de sportivi.“ R.l. 9 X 76 p. 6 //din engl. digi[t] + sãmînþã.“ R.l. 5 XI 84 p. 5 (din fr. diploïde; PR 1949; DN3)
gr. -scop “care examineazã“//
diplomaníe s.f. (ironic) –Mania diplomelor– „Diplomania, boalã a
digitál adj. (cib.) ¨ 1. –Binar, care nu admite decît douã stãri– „Se birocraþiei“ Alianþa civicã 7–13 V 92 p. 4; v. ºi electronitã [var.
pune problema unei schimbãri radicale a tehnicii de conservare a diplomomanie 1981] (din diplomã + -manie)
peliculei cinematografice – fie prin transformarea imaginilor în diplomát adj.inv., s.n. –(Despre serviete, valize) De tipul celor
semnale video înregistrate pe bandã magneticã, fie prin purtate, la origine, de diplomaþi– „Frumoasa servietã «diplomat»
descompunerea lor în semnale digitale care pot fi recompuse cu aparþinea nimãnui altuia decît celui care întrebase. Pãgubaºul.“ Sc. 28
ajutorul unui fascicul laser.“ Sc. 10 I 78 p. 4; v. ºi Internet. ¨ 2. Mai ales XII 75 p. 4. „E controlat portbagajul. Aici o valizã diplomat
în sint. afiºaj digital –Prin opoziþie cu analogic, se spune despre nou-nouþã.“ Sc. 19 XI 78 p. 2. „Antrenorul Naþionalei a ascultat de
sistemele sau aparatele care afiºeazã datele în mod discontinuu, cu galeria noastrã, care i-a strigat: «Dinu huidu-hu, ia-þi valiza ºi te du!».
ajutorul unor caractere (în general cifre) mobile– „Ceasul este de tip El ºi-a luat diplomatul la ora 16.03.“ Ev.z. 8 VI 93 p. 9; v. ºi Sãpt. 28 IX
digital, ca de altfel ºi calendarul, care indicã nu numai ziua, dar ºi luna 79 p. 6; v. ºi minitelecomandã (din [servietã, valizã ca de] diplomat;
ºi anul. În partea dreaptã a instrumentului se aflã un minicalculator cu DN, DEX, DN3 – alte sensuri)
patru operaþiuni.“ R.l. 11 VIII 77 p. 6. „Ceasurile de mînã de tip nou cu diplomomaníe v. diplomanie
afiºaj digital – o inovaþie consideratã revoluþionarã în tehnica directéþe s.f. –Calitatea de a fi direct– „Directeþea textului.“ Cont.
construcþiei ceasornicãriei, mecanismele clasice fiind înlocuite prin 28 V 71 p. 9 (din direct + -eþe)
circuite electronice, minutarele prin cifrele care indicã orele, minutele directitáte s.f. –Simplitate– „Fraza e stãpînitã, articulatã exact, în
ºi secundele.“ Sc. 2 II 78 p. 5; v. ºi alcoolemie, capacimetru (din engl., repezi cãderi ce sînt expresive prin directitate ºi limpezime.“ R.lit. 28
fr. digital; în engl. apãrut în 1938, dar rãspîndit din 1945; DHLF 1960, XI 73 p. 12 (din direct + -itate; L. Seche în LR 1/60 p. 60; LRC II 177)
PR 1968; CD, DT, TDE; DEX-S)
directocrát s.m. „Aceºti directori-patroni, aceºti directocraþi (dacã
dilemátic, -ã adj. –Care provoacã nedumerire, dileme– „Moartea ni se permite barbarismul), prin influenþa pe care o au, prin relaþiile ºi
survenitã brutal nu constituie doar o împlinire a visului profetic, ci controlul pe care îl exercitã, reprezintã adevãrata putere din România.
aruncã un tulburãtor semn de întrebare, menþinînd caracterul dilematic Ce sînt directocraþii? Ei sînt [...] directori la întreprinderi de stat,
al întregii naraþiuni: vis sau realitate?“ R.lit. 11 IV 71 p. 3. „Cartea este, deveniþi patroni sau acþionari principali, ori avînd interese principale
de fapt, o istorie dilematicã a literaturii dramaturgice româneºti de-a de afaceri în societãþi private, aflate adesea în concurenþã cu
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întreprinderile de stat respective.“ „22“ 22–28 VII 93 p. 1. „[...]
premisa acestor cariere îmi pãrea a fi detaºarea lor de «rechinii» ºtiuþi
de toatã lumea, directocraþii (cum fericit i-a numit pe patronii fabricaþi
prin rapt ºi corupþie comentatorul revistei «22», d-l A. Cornea)
cocoþaþi în fotoliile politicii guvernamentale româneºti.“ As 138/94 p.
2. „Dupã Revoluþie, a apãrut o specie economicã amfibie ºi anume
directocraþii. Ei sînt directori de unitãþi productive de stat ºi în acelaºi
timp sînt patroni sau membri în consiliile de administraþie ale unor
societãþi private.“ „22“ 44/95 p. 13 (din director + -crat; creaþie a
analistului politic Andrei Cornea)
diréctor-actór s.m. –Director de teatru ºi în acelaºi timp actor–
„Directorul-actor K.E. ºi tînãrul regizor principal K.K. împreunã cu
toþi membrii trupei, moºesc cu rîvnã la naºterea dramaturgiei maghiare
contemporane.“ Cont. 28 VII 67 p. 4. „Ziceam amîndoi cã un
director-actor poate fi tentat sã-ºi croiascã repertoriul pe talia proprie
ºi de aceea aþi hotãrît sã vã refuzaþi acestor ispite.“ Cinema 4/74 p. 13
(din director + actor)
diréctor-patrón s.m. 1993 –Persoanã care este în acelaºi timp
director ºi patron– v. directocrát (din director + patron)
direcþioná vb. I 1974 –A orienta– v. colá (din direcþie + -ona; cf. fr.
directionner; DN3, DEX-S)
direcþionáre s.f. –Stabilirea unei direcþii, a unei orientãri– „În
direcþionarea repertoriului.“ R.l. 5 X 67 p. 2 (din direcþiona)
diríg, -ã s.m.f. (lb. arg. al elevilor) –Diriginte, dirigintã– „Ce pãrere
are [...] diriga?“ Sc. 15 VIII 76 p. 4. „Între ei [elevii], profesorul este
numai proful (sau profa), diriginta este diriga sau dirigul evident
pornind de la abrevieri.“ R.lit. 19 VII 79 p. 9. „[...] diriga a respins cu
fermitate aceastã ipotezã [...]“ Caþ. 20/95 p. 6 (abreviere din
dirig[inte], dirig[intã]; VRC 279, Th. Hristea în R.lit. 26 III 81 p. 8)
dirijísm s.n. (ec.) –Sistem în care statul, pãstrînd cadrul societãþii
capitaliste, îºi asumã conducerea economiei– „Controlul, dirijismul
fac ca principiile enunþate în continuare, unele corecte în esenþã, sã nu
fie decît principii. [...] dirijismul poate fi acceptat parþial într-o
economie de piaþã normalã, dar nu dupã 40 de ani de economie
hipercentralizatã. Dirijismul dupã dirijism este la fel de ineficace ca ºi
dirijismul în recesiune ºi duce la o economie care trãieºte practic sub
perfuzie. Cronicizeazã criza.“ „22“ 1–7 IV 93 p. 7. „Guvernul cãruia îi
e atît de drag dirijismul.“ R.l. 24 VII 93 f. p.; v. ºi dirijist (din fr.
dirigisme; PR 1930; DEX, DN3)
dirijíst, -ã adj. (ec.) –Referitor la dirijism– „Obiecþiile la aceastã
concepþie dirijistã sînt douã: dirijismul este absolut ineficace [...]“
„22“ 1–7 IV 93 p. 7 (din fr. dirigiste; DN3)
disc-jokey s.m. (muz.; americanism) –Prezentator de muzicã, de
obicei într-o discotecã– „[...] în incinta ºtrandului studenþesc Tei ºi-a
început activitatea o altã discotecã, susþinutã – muzical, bineînþeles –
de cãtre disc-jokey-ul B.L.“ I.B. 4 VI 77 p. 5. „«Rugãciune pentru un
disc-jokey» de Dumitru Radu Popescu.“ R.lit. 23 XI 78 p. 17. „La ASE
– ofertã tentantã: agenþie de turism angajeazã disk jokey.“ R.l. 13 IV 93
p. 7; v. ºi Sãpt. 19 IX 75 p. 7 [pron. disc-gióchei] (din engl. americ.
disk-jokey, rãspîndit din 1940–45; DMN 1965; D.Am.; DEX-S)
disc-lécþie s.n. –Disc care conþine o lecþie– „Mapele celor trei
discuri-lecþii vor fi însoþite de ilustraþii, explicaþii ºi note.“ I.B. 14 XI
62 p. 1 (din disc + lecþie)
disc-medalión s.n. –Disc reprezentativ pentru un cîntãreþ– „Acum
se pregãteºte un disc-medalion ce va înregistra piesele sale de succes.“
Sãpt. 14 XI 69 p. 3. „Pe A.M. nu l-am gãsit încã pe un disc-medalion
(pe care îl vom avea, totuºi, în acest an)“ Sãpt. 21 IV 72 p. 13 (din disc
+ medalion)
disc-recitál s.n. –Disc care conþine un recital– „O îndrãgostitã de
folclorul oltenesc, cîntãreaþa I.P., a imprimat recent, la «Electrecord»
al treilea disc-recital, intrat zilele trecute în magazine.“ I.B. 28 I 74 p.
2. „Un nou disc-recital de arii din opere îmbogãþeºte seria celor
apãrute anterior ºi dedicate vîrfurilor scenei lirice româneºti.“ I.B. 27
III 78 p. 5 (din disc + recital)
dischétã s.f. (inform.) –Suport magnetic amovibil capabil sã
stocheze ºi sã reproducã informaþiile depuse cu ajutorul
computerului– „Vînd dischete [...]“ R.l. 29 X 91 p. 7. „Din casa
profesorului au dispãrut dischetele de computer.“ Lupta 7 X 93 p. 5
(din engl. diskette, fr. disquette, it. disketta; PR 1975, PN 1987)
dísco s., adj.inv. (muz.) –Gen de muzicã modernã, de dans, în
discoteci– „G.D. – steaua cea mai strãlucitoare a muzicii interpretative
româneºti, tip disco, acoperã cîteva secvenþe antrenant incantatorii.“
Luc. 10 II 79 p. 4. „Avem nevoie, uneori, ºi de puþin divertisment
ritmic – ºi o dozã de muzicã disco ne bine dispune oricînd.“ Sãpt. 22 VI
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79 p. 7. „[...] o Samanthã feministã cu menajamente, ateistã sutã la
sutã, cititã, îmbrãcatã în trening fiindcã «blugii nu mai sînt la modã»,
dansatoare disco, amatoare de Beethoven, de Bee Gees, de jogging, de
coafurã «afro» ºi de expresii «pe radical».“ R.l. 6 VII 81 p. 2. „Topuri
separate? Adicã de hard, reggae, disco etc.?“ Sãpt. 28 IX 84 p. 7; v. ºi
R.l. 19 IV 79 p. 7 (din engl., fr. disco; BD 1967, DMC 1978; DEX-S)
disco-ghid-róck s.n. „De curînd a apãrut, în cadrul Editurii
Muzicale, remarcabila carte Disco-ghid-rock de Daniela Caraman
Fotea ºi Florian Lungu. Dupã cum mãrturiseau dotaþii autori,
compartimentul rock tinde sã devinã un apelativ al contextului muzicii
uºoare contemporane, spre a se deosebi de muzica uºoarã de facturã
tradiþionalã.“ Sãpt. 10 II 78 p. 7. „Daniela Caraman Fotea, Florian
Lungu. Disco-ghid-rock, ed. a II-a revãzutã ºi adãugitã.“ Cont. 31 XI
79 p. 8 (din disco + ghid + rock)
discoenciclopedíe s.f. –Titlul unei emisiuni radiofonice care îºi
propunea sã fie o enciclopedie a muzicii înregistrate pe disc–
„Discoenciclopedie – prezintã Florian Pittiº.“ Pr.R.TV 10 XI 75 p. 4.
„Discoenciclopedie. Prezintã F.P.“ Pr.R.TV 11 IV 78 p. 6 (din disco +
enciclopedie)
discofíl, -ã s.m.f. 1979 (muz.) –Colecþionar (amator) de muzicã
înregistratã pe discuri– v. hobbyst (din fr. discophile; DEX, DN3)
discofón s.n. „Discofonul înseamnã, concomitent, ºi telefon, ºi
agendã cu numere de telefoane. Pentru a suna pe cineva, este de ajuns
sã formezi pe claviaturã numele persoanei respective.“ Fl. 18 XI 83 p.
23 //din disc + -fon//
discografíe s.f. (muz.) –Înregistrare pe disc– „O crizã a
discografiei?“ Sc. 6 II 81 p. 5 (din fr. discographie; PR 1962; DN3,
DEX-S)
discojet s.n. (av.) „Discojet. Acesta este numele unei mini «farfurii
zburãtoare», construitã de profesorul P.M. ºi destinatã transportului de
persoane pe distanþe scurte [...] Capacitatea «discojetului» este de
douã persoane.“ R.l. 24 II 75 p. 6 [pron. discogét] //din disc + engl.
americ. jet//
disconfórt s.n. –Stare lipsitã de confort, neplãcere– „Rãspunsul
rapperului nu a întîrziat sã vinã: el i-a cerut surorii lui Michael Jackson
sã facã dragoste cu el, pe viu, în faþa camerelor de luat vederi, drept
condiþie prealabilã în schimbul disconfortului unui test SIDA.“ Ev.z. 7
XII 93 p. 8 (cf. engl. discomfort; Th. Hristea în R.lit. 18/78 p. 19; DEX,
DN3)
discorál s.n. (tehn.; cuv. fr.) „«Discoralul». Un atelier din Grenoble
a anunþat cã va începe aplicarea descoperirii inginerului francez R.F.
Este vorba de un mic aparat numit «discoral», care aplicat la
carburatorul automobilului asigurã o economie de benzinã de 11 la
sutã. Principiul aparatului este urmãtorul: el opreºte debitul de benzinã
ori de cîte ori conducãtorul auto ridicã piciorul de pe accelerator.“ R.l.
7 XI 76 p. 6
discotécã s.f. (muz.) –Loc în care se ascultã ºi se danseazã dupã
muzicã modernã înregistratã– „Vizitatorii gãsesc reîntinerit ºi Cazinoul din Mamaia, care a fost supus unor lucrãri de reamenajare, adãpostind în prezent o berãrie cu 115 locuri, o cofetãrie cu 120 de locuri,
o discotecã cu 140 de locuri.“ R.l. 5 V 79 p. 5; v. ºi Pr.R.TV 16 XII 78 p.
14; v. ºi maxiºah (1970), disc-jokey, minivacanþã, rockotecã (din fr.
discothèque, it. discoteca, engl. discotheque; BD 1966; L. Seche în LR
3/77 p. 270, atestare din 1969; LTR; DN – alte sensuri, DEX, DN3,
DEX-S)
discount s. 1993 (ec.; cuv. englez) –Reducere de preþ pentru un
cumpãrãtor anumit, în anumite condiþii de achiziþionare a mãrfii– v.
cotaþie [pron. discáunt]
disidént, -ã ¨ 1. s.m.f. –(Folosit cu sens pozitiv dupã decembrie
1989) Persoanã cu opinii opuse celor ale regimului totalitar; opozant–
„Ne amintim cu toþii, ºi nu fãrã nostalgie, de acel prim Consiliu
Naþional al Frontului de dupã revoluþie, din care fãceau parte
majoritatea disidenþilor, adicã acei oameni care avuseserã îndrãzneala
sã-l înfrunte pe faþã pe Nicolae Ceauºescu.“ R.lit. 8 XI 90 p. 2. „Dan
Deºliu nu mai era demult doar poetul oficial al comunismului
românesc timpuriu; devenise disidentul lucid ºi îndrãzneþ faþã de
comunismul tîrziu (ºi întîrziat al lui Ceauºescu).“ R.lit. 28 I 92 p. 15.
„Dintre toate cîte a fost matematicianul de excepþie ajuns la
multidisciplinaritate ºi la filosofia ºtiinþei, viitorologul, politologul
[...] ceea ce va dãinui mai mult din el va fi, fãrã îndoialã, disidentul,
luptãtorul demn ºi neînfricat pentru libertate.“ D. 147/95 p. 12; v. ºi
prospectologie. ¨ 2. adj. –(Folosit cu sens pozitiv dupã decembrie
1989) De disidenþã, aparþinînd disidenþei– „Literatura disidentã are o
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atitudine deschis opoziþionistã faþã de puterea comunistã.“ R.lit. 29/93
p. 10. „Lucrarea se referã la miºcãrile dizidente, la diferite
personalitãþi proeminente ale rezistenþei est-europene.“ R.lit. 30/93 p.
19. „Ziarele ºi revistele i-au gãzduit ideile disidente.“ D. 143/95 p. 15
[ºi dizident] (din fr. dissident; DN, DN3)
disidénþã s.f. (Folosit cu sens pozitiv dupã decembrie 1989) ¨ 1.
–Atitudine politicã opusã celei oficiale, în special sub regimurile
totalitare; opoziþie– „Unii nu fãcuserã niciodatã politicã decît în
mãsura în care disidenþa ca atare fusese o atitudine politicã.“ R.lit. 8 XI
90 p. 2. „Disidenþa lui [a lui Dorin Tudoran] pe vremea lui Ceauºescu
s-a nãscut din consecvenþã.“ R.lit. 34/95 p. 1; v. ºi agent de influenþã. ¨
2. –Dezacord– „Mînãstirea Vladimireºti [se aflã] mai demult în
disidenþã faþã de conducerea bisericeascã.“ R.l. 11 IX 93 p. 2 [ºi
dizidenþã] (din fr. dissidence; D. Uriþescu CV 45–46; DN, DEX, DN3)
dispensár-staþionár-salváre s.n. –Stabiliment medical cu
dispensar, staþionar ºi staþie de salvare– „[...] avea la dispoziþie o mare
cantinã-restaurant cu sãli de mese în anexele sociale ale halelor,
cãmine pentru tineret, un club ºi un dispensar-staþionar-salvare.“ Sc.
21 I 78 p. 1 (din dispensar + staþionar + salvare)
display s.n. (tehn.) „Ieri, pentru prima datã am jucat ºah la
teleimprimator, împotriva unei maºini [...] electronice de calcul
«Varian-72». De dimensiunea unui dulap mediu, avînd alãturi un
teleimprimator terminal [...] avea deasupra sa un display – un fel de
ecran TV care înfãþiºa tabla de joc.“ R.l. 27 VIII 75 p. 5. „Compania
Philips a realizat o maºinã de scris electronicã «W.P. 5001» care oferã
o serie de avantaje în raport cu maºinile obiºnuite. Textul dactilografiat
apare pe display – un ecran asemãnãtor celui de televizor.“ R.l. 30 XI
77 p. 6. „La New York existã deja un display electronic care aduce
permanent la zi cuantumul uriaºei datorii publice a Americii, de
ordinul trilioanelor de dolari.“ Ad. 22 XI 93 p. 8; v. ºi bancã (de
informaþii), fotozaþ [pron. displéi] (din engl. display; TDE; DEX-S)
disponibilizáre s.f. –Concediere– „Prin disponibilizãrile de
personal efectuate fãrã nici un discernãmînt, s-a ajuns la
suprasolicitarea [...] personalului rãmas, care a fost nevoit sã preia
sarcinile celor disponibilizaþi.“ Ev.z. 17 VI 95 p. 2 (din disponibil +
-izare)
disponibilizát, -ã adj. ¨ 1. –Devenit disponibil– „[...] vinde prin
licitaþie publicã autoturisme [...] disponibilizate prin Decretul nr.
277/1979.“ R.l. 4 IV 85 p. 4. ¨ 2. –Concediat– v. disponibilizare (din
disponibil + -izat)
disproteinemíe s.f. (med.) „Dereglarea echilibrului proteinic,
adicã instalarea stãrii de disproteinemie, are loc în anumite stãri
fiziologice.“ Cont. 10 XI 61 p. 7 (din fr. dysprothéinémie; Fl.
Dimitrescu în LL 10/65 p. 238; DN3, DEX-S)
distonocálm s.n. (farm.) „Ulcetamid este un nou medicament
original românesc, realizat de prof. dr. doc. D.D., autor ºi al produsului
Distonocalm. Medicamentul, a cãrui fabricaþie industrialã va fi
asiguratã de Întreprinderea de medicamente Bucureºti, este indicat în
tratamentul ulcerului gastric ºi al ulcerului duodenal.“ R.l. 11 I 78 p. 2
(din diston[ie] “tulburare de tonus“ + calm[ant])
divizionárã s.f. 1975 (sport.) –Echipã care activeazã în una dintre
divizii– v. meci-ºcoalã (formal din fr. divisionnaire; DN, DEX, DN3 –
alte sensuri)
djellába s.f. (cuv. arab) –Hainã cu mîneci largi ºi capiºon, purtatã de
nord-africani– „Un tînãr în nelipsitul anteriu alb, djellaba, stã aºezat
turceºte.“ R.M. 29 X 95 p. 14. „Ciobanii înveºmîntaþi în djellabe mã
opreau ca sã-mi cearã o þigarã.“ D. 140/95 p. 3
documentaríst, -ã s.m.f. ¨ 1. –Persoanã care se ocupã cu
documentarea ºtiinþificã într-un anumit domeniu– v. L. Seche în LR
1/60 p. 61. ¨ 2. –Autor de filme documentare– „A.P. este o
documentaristã convinsã, are încredere în forþa documentarã a realitãþii.“ Cont. 3 XI 78 p. 6 (din documentar + -ist; cf. fr.
documentariste; PR 1949; DEX, DN3)
dolarizáre s.f. (ec.) –Efectuare a plãþilor, încasãrilor ºi depozitelor
financiare în dolari– „Oprirea inflaþiei ºi a dolarizãrii“ R.l. 28 XII 93
p. 4 (din dolar + -izare)
dopáj s.m. –Administrarea unor substanþe chimice stimulatoare care
dau o forþã provizorie (mai ales sportivilor)– „Practica dopajului este
pusã în afara regulamentelor sportive.“ Sc. 12 III 64 p. 5. „Pentru
prima oarã în istoria acestei competiþii s-a înregistrat un singur caz de
dopaj: cel al jucãtorului J.J. (Haiti), suspendat pe un an.“ R.l. 12 VII 74
p. 5; v. ºi antidoping, doping (din fr. dopage; PR 1954; DEX, DN3)
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dopánt adj. 1975 (chim.) –Substanþã stimulatoare, care sporeºte
calitãþile motrice– v. toxicomanie (din fr. dopant; DMN 1955)
dopáre s.f. (chim.) „Doparea (stimularea artificialã a organismului
prin intermediul unor medicamente) este ceea ce «L’Express»
numeºte «cancerul sportului».“ Sc. 29 VII 63 p. 3 (din dopa; DEX,
DN3)
dóping s.n. (chim.) –Administrarea unor substanþe chimice stimulatoare care dau provizoriu forþã– „La actualele campionate
mondiale de hochei din Finlanda, douã rezultate au fost anulate, ca
urmare a faptului cã doi jucãtori au folosit dopajul. Cu acest prilej, s-a
reamintit un caz, în care s-a vorbit de un doping ieºit din comun.“ I.B.
17 IV 74 p. 4. „Ravagiile dopingului în lumea ciclismului
profesionist.“ Sc. 8 XII 78 p. 5; v. ºi toxicomanie (din engl., fr. doping;
DMN 1965; Il. Constantinescu în LR 1/73 p. 27 – atestare din 1969; L.
Seche, PN 2/79 – exemple din 1969; DN – alt sens, DEX, DN3)
dorsíl s. (tehn.) „Autostrãzi din sticlã. Multe autostrãzi din Moscova
au o culoare mai deschisã decît cea obiºnuitã. Aceasta se datoreºte
dorsilului – un material din cristale de sticlã introduse sub formã de
granule în asfalt, în loc de pietriº.“ Sc. 1 IX 77 p. 5 (probabil cuv. rus.)
dosár s.n. –Rapoarte, referinþe etc. despre o persoanã, aflate într-un
dosar, de obicei la cadrele unei instituþii– „S-au dat la ivealã dosarele
Securitãþii; X are un dosar bun/rãu.“
dosariádã s.f. (termen apãrut dupã dec. 1989) –Manipulare a celor
cuprinse în dosarele securitãþii sau ale altor instituþii– „Dosariada din
august. Surse demne de încredere au informat [...] asupra dosariadei
care se va declanºa în august, prin lansarea unor dosare de securitate
reale, în paralel cu altele false. Sînt vizaþi lideri ai opoziþiei ºi ziariºti
independenþi [...]“ R.l. 18–19 VII 92 p. 1. „Nu va fi niciodatã o
dosariadã a oamenilor politici.“ R.l. 15 X 93 p. 3. „Sub un titlu cît se
poate de sugestiv, «Dosariada RTV», revista «22» publicã în nr. 40 un
grupaj de interviuri pe tema dosarelor candidaþilor propuºi de
lucrãtorii din Televiziune pentru a-i reprezenta în Consiliul de
administraþie.“ R.lit. 40/94 p. 23; v. ºi mineriadã (din dosar + -iadã)
dovádã-tip s.f. –Dovadã standardizatã– „Dupã 30 septembrie autovehiculele nu vor avea drept de circulaþie fãrã prezentarea, la cererea
organelor de control, a dovezii-tip care atestã executarea verificãrii.“
I.B. 23 IX 70 p. 1 (din dovadã + tip)
dozatór s.n. (tehn.) ¨ 1. –Aparat care dozeazã– „Sesizînd cererea
pieþii, întreprinderea va înfiinþa o secþie de confecþionat fermoare. Un
produs nou vor fi ºi dozatoarele ºi alimentatoarele pentru magazinele
alimentare, uºurînd asigurarea preambalãrii mãrfii.“ R.l. 23 V 85 p. 5.
¨ 2. –Instalaþie cu ajutorul cãreia se amestecã, în doze prestabilite, apã
acidulatã ºi esenþe de bãuturi– „Bãuturile de la dozator au un gust
execrabil.“ Ev.z. 16 XII 96 p. 10 (din it. dosatore; DN3, DEX-S)
dozimétru s.n. (fiz.) „Un nou tip de dozimetru pentru mãsurarea
zgomotului în industrie a fost pus la punct în Suedia. Noul dozimetru,
care cîntãreºte 13,5 g., are forma unui arc de cerc ºi se adapteazã la
urechea purtãtorului. Plasat astfel foarte aproape de canalul auditiv,
instrumentul poate înregistra zgomotul la care este supus purtãtorul
sãu.“ R.l. 19 X 77 p. 6 (din fr. dosimètre; DTN 1973, DTP; LTR; DN3 –
alte sensuri, DEX-S)
dragá vb. I (franþuzism; fig.) –A agãþa (de obicei femei)– „În Franþa,
[X] dragheazã ºi este mulþumit de izbînzile sale sexuale.“ Lit.
20–22/94 p. 5 (din fr. draguer, it. dragare; DMN 1969, PN, DFAP
1978)
drágã-aspiratoáre s.f. (tehn.) –Dragã cu funcþie de aspirator– „O
dragã-aspiratoare, capabilã sã aspire cîteva tone de nisip pe orã.“ I.B.
7 VIII 67 p. 4 (dupã fr. drague aspirante / aspiratrice; D.Tr., DTP)
dragór s.n. 1974 (mar.) –Navã specializatã în cãutarea ºi ridicarea
minelor submarine– v. portelicopter (din fr. dragueur; DTP, LTR;
DEX, DN3)
drajefiát, -ã adj. (farm.) –Învelit în glazurã– „Un alt medicament
natural este polenul «drajefiat» care prin caracteristicile sale curative
este întãritor, recomandat atît copiilor cît ºi adulþilor.“ R.l. 2 VIII 77 p.
5; v. ºi 13 VIII 77 p. 5 (din drajefia; DEX-S)
dramatúrg-actór s.m. –Dramaturg care este în acelaºi timp actor–
„O piesã istoricã ºi un dramaturg-actor.“ Mag. 29 X 66 p. 5 (din
dramaturg + actor)
drámã-spectácol s.f. –Dramã reprezentatã într-un spectacol–
„Vom începe cronica de librãrie anunþînd apariþia, în Ed. Eminescu, a
volumului lui Mihnea Gheorghiu: «Teatru» [...] reunind douã dintre
dramele-spectacol ale unui autor îmbinînd cu subtilitãþi rafinamentul
informaþiei ºi adresa socialã, în evocãri cu timbru personal.“ Luc. 6 VI
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75 p. 3. „Spectacolul [este] implicat direct în desfãºurarea acestei
«drame-spectacol» propuse unei reprezentãri dupã formula teatrului
în teatru.“ Sc. 16 I 76 p. 4 (din dramã + spectacol)
dres s.n. (anglicism) –Ciorap pantalon– „Sondajul fãcut noului
nostru articol, ºosete supraextensibile folosite deopotrivã de femei,
copii ºi bãrbaþi, firul prezentînd o elasticitate maximã, s-a bucurat de
mult succes. Pregãtim un nou fir care va conferi dresurilor o
elasticitate sporitã.“ I.B. 27 IV 74 p. 3. „Noile tarife la operaþiile de
remaiat ciorapi: dresuri din fire elastice groase: 20 lei/fir; dresuri din
mãtase: 15 lei/fir.“ R.l. 7 IX 93 p. 5; v. ºi 2 V 93 p. 8 (din engl. dress;
DEX-S)
drink s.n. (anglicism; alim.) –Bãuturã (de obicei alcoolicã)– „Italienii
nu i-au oferit lui Mircea Sandu 2000 de lire, ci acesta a fost premiul pe
care i l-au dat lãptarii mexicani pentru drink-ul sãu preferat [...]“ Sãpt.
28 XII 84 p. 9 (din engl., fr. drink; PR 1924; A. Bantaº BE 125)
drisdalít s.n. (geol.; probabil cuv. ceh.) „Un nou minereu cãruia i-a
fost atribuit numele de «drisdalit» a fost descoperit de cercetãtorii de
la Facultatea de ºtiinþe naturale din Praga, în colaborare cu cei ai
Institutului geologic din capitala Cehoslovaciei. Minereul [a fost]
semnalat de o expediþie de specialiºti, în Zambia [...] Atribuirea
numelui a fost aprobatã de comisia Asociaþiei internaþionale de
mineralogie.“ Sc. 28 V 74 p. 6
drive s. 1985 (cuv. engl.) –Drum– v. avenue [pron. dráiv]
drive-in s. (cuv. engl. americ.) –Cinematograf în aer liber, în care se
intrã cu maºina– „Încã în cursul acestui an, în Polonia, pe autostrada
care duce spre Wroclaw îºi va deschide porþile un aºa-numit drive-in –
cinematograf unde spectacolele sînt vizionate în automobil. În acest
cinematograf în aer liber îºi vor gãsi loc aproximativ 120 de
automobile.“ Sc. 25 X 74 p. 6 [pron. dráiv-in] (PR 1953, rãspîndit din
1970; Guþia A. 12; D.Am., DTA)
drog s.n. (chim.) –Stupefiant– „Toate drumurile duc la Roma, chiar ºi
acela al drogurilor.“ Sc. 1 V 74 p. 4. „În Canada, muºte din specia
drosophila urmeazã sã fie folosite pe aeroporturi pentru a depista arme
încãrcate cu explozibil ºi droguri. În acest fel vameºii vor sã aplice în
practicã cercetãrile geneticianului japonez T.N. care a reuºit sã obþinã
muºte din specia amintitã, extrem de sensibile la mirosurile emanate
de asemenea obiecte.“ Sc. 17 VII 77 p. 4; v. ºi Interpol, speed (din fr.
drogue; DMN 1965; DN, DN3 – alte sensuri, DEX)
drogomán s.m. –Toxicoman– „[Eroul este] un individ excentric,
bisexual, alcoolic ºi drogoman.“ R.lit. 45–46/94 p. 1 //din drog +
-man//
dropgól s.n. (sport) –Înscrierea de puncte la rugby prin introducerea
mingii lovitã cu piciorul printre buturi– „Victoria echipei române a
fost pecetluitã de R.P. printr-un splendid drop-gol.“ Sc. 24 VIII 75 f.p.
„[...] toate punctele învingãtorilor [au fost] marcate de un singur
jucãtor [...]: 1 eseu, 1 dropgol ºi trei lovituri de pedeapsã.“ R.l. 18 XI 86
p. 5 (din engl. dropgoal; Ilinca Constantinescu în LR 1/73 p. 24 îl
atestã în 1969; v. ºi C. Lupu în CL 1/83 p. 50; DEX, DN3)
drosofíla s.f. (zool.) „În lupta împotriva contrabandiºtilor ºi a
piraþilor aerieni, canadianul Reit propune utilizarea unor musculiþe
drosofile, aºa-numitele muºte de oþet. Procedeul are la bazã descoperirea geneticianului japonez N., care a obþinut mutaþii de
musculiþe sensibile la anumite mirosuri.“ Sc. 10 IX 77 p. 5; v. ºi drog
[scris ºi drosophila] (din fr. drosophile; DEX, DN3)
drugstore s.n. (cuv. engl. americ.) –Magazin unde se vînd articole
de farmacie, cosmetice, cãrþi, îngheþatã etc.– „Pãstrîndu-ºi sîngele
rece, J.K., în vîrstã de 87 de ani, proprietara unui «drugstore» din
localitatea Des Moines (Iowa) i-a atras atenþia celui de al 59-lea rãufãcãtor, care încerca sã-i prade prãvãlia, cã are ghinion.“ R.l. 31 III 74
p. 8. „Pictorul Ben a împins metoda pînã la ultimele consecinþe,
prezentînd mai deunãzi un magazin întreg: e vorba de prãvãlia sa
proprie (un mic «drugstore» cu de toate) pe care a reconstituit-o
întocmai la muzeul Galliena din Paris.“ Cont. 25 X 74 p. 11 [pron.
drágstor] (cf. fr. drugstore; PR 1939, rãspîndit din 1958; D.Am.;
DN3)
drumár s.m. „Circulã ºtiri cum cã «Cupa drumarilor», competiþie de
schi cu un statut distinct de 33 de ani încoace [...] s-ar putea
«înjumãtãþi» în acest sezon, printr-o hotãrîre administrativã bizarã
[...]“ Sãpt. 28 XII 84 p. 2. „Drumarii au hotãrît. Întrunirea
reprezentanþilor a 82 de sindicate din sectorul de drumuri naþionale ºi
judeþene [...] a hotãrît declanºarea unui conflict de muncã [...]“ R.l. 10
VII 93 p. 16; v. ºi 14 VIII 93 p. 9 (din drum + -ar)
D.S.S. s. „Cei care au organizat ºi utilizat teroarea: ºefii D.S.S., ai
M.Ap.N. ºi, desigur, liderii fostului P.M.R. ºi P.C.R., descoperiþi
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vinovaþi, prin ordinele lor, de violenþe ºi crime.“ R.lit. 10 I 91 p. 2
(abreviere din D[epartamentul] S[ecuritãþii] S[tatului])
dublór s.n. (electr.) –Dispozitiv care dubleazã o anumitã mãrime–
„Cazanul constã din preîncãlzitor ºi apoi, dublor de temperaturã ºi triplor.“ R.l. 11 I 84 p. 2 (cf. engl dubler; DN3)
dublóu s.n. (sport) –Cuplu în concursuri de vîsle, sanie etc.– „Pentru
Sarajevo, aºteptãm o clasare în primele opt dublouri din lume.“ Emisiune Radio 13 I 84. „[...] dubloul român de sanie [...] se aflã pe locul
10.“ Sãpt. 28 XII 84 p. 2 (din engl. double; DN3)
dúblu-órb sint.s. (med.) –Procedurã de verificare a eficacitãþii unei
terapii sau a unui medicament în cadrul cãreia cel puþin unuia dintre
pacienþi i se administreazã un placebo– „Astfel, în urma a cinci serii de
verificãri, efectuate prin metoda «dublului-orb», toate probele de
sînge recoltate de la pacienþii neoplazici au dat rezultate concordant
pozitive, neexistînd nici un rezultat fals negativ.“ R.l. 10 IV 78 p. 5.
„Se organizeazã o nouã cercetare prin metoda «dublului-orb».“ Fl. 2
VIII 79 p. 8 (calc dupã engl. americ. double-blind [test, procedure], fr.
double aveugle; PR 1965, BD 1968, DTN 1978)
dúblu(rádio)casetofón s.n. –Casetofon cu douã dispozitive de
citit casete, în vederea înregistrãrii de pe o casetã pe alta– „[Vînd]
dubluradiocasetofon [...] Vînd combinã (pick-up, radio,
dublucasetofon) [...]“ R.l. 29 X 91 p. 7 (din dublu + (radio)casetofon)
dudáin s. (bot.) „Dudainul – o varietate sãlbaticã de pepene, este un
duºman de temut al întinselor culturi de bumbac, sfeclã ºi sparanghel
din California.“ Sc. 21 XII 74 p. 6 (din engl. dudain melon; WT)
dughenár s.m. (com.; peiorativ, des folosit dupã dec. 1989)
–Posesor al unei dughene– „Ne oprim la o dugheanã ºi îi cerem [...]
dughenarului o bere, o coca, un pepsi, un blecola, un brifcor, o
zmeuratã, o limonadã [...] Dacã se poate, de la gheaþã. De obicei nu se
poate.“ Ceauºescul VI 91 p. 8 (din dugheanã + -ar; D. Uriþescu CV
49–50; A. Stoichiþoiu în Hyperion III/94 p. 176)
dugheníst ¨ 1. s.m. (com.; peiorativ, des folosit dupã decembrie
1989) –Posesor al unei dughene– „Dugheniºtii abuzivi distrug
parcurile cu substanþe chimice.“ R.l. 20 IX 93 p. 14. ¨ 2. adj. –De
dugheanã– „Cîteva edituri particulare, nu neapãrat dugheniste [...]“
Tin.lib. 467/91 p. 5 (din dugheanã + -ist; R. Zafiu în Luc. 9 XII 92 p. 4)
dughenizá vb.refl. I (peior., des folosit dupã decembrie 1989) –A se
umple de dughene– „Se dughenizeazã oraºul [...] prin rãspîndirea
spaþiilor comerciale mici, improvizate, inestetice: dughenizarea
Capitalei continuã.“ Ad. 42/91 p. 7 (din dugheanã + -iza; R. Zafiu în
Luc. 9 XII 92 p. 5)
dughenizáre s.f. (com.; peiorativ) –Înmulþirea dughenelor– „[...]
dughenizarea [...] s-a dezvoltat în eflorescenþã precum mucegaiul prin
generaþie spontanee [...]“ R.l. 5 XI 92 p. 3. „Mai multe cauze au
determinat ceea ce unii au numit «dughenizarea» oraºului.“ Curierul
rom. III 93 p. 13; v. ºi privatizare (1991) (din dugheanã + -izare; R.
Zafiu în Luc. 9 XII 92 p. 5)
duláp-bibliotécã s.n. „Dintre acestea amintim camera «Lãmîiþa»,
compusã din opt piese cu funcþiuni diferite: un dulap-bibliotecã
format din trei corpuri separate [...]“ Sc. 18 II 67 p. 2. „Canapeaua pat,
încadratã într-un ansamblu de dulapuri-biblioteci, permite amplasarea
în orice spaþiu.“ I.B. 25 I 73 p. 5; v. ºi Sc. 18 X 70 p. 2 (din dulap +
bibliotecã)
dulãpiór-farmacíe s.n. –Dulãpior cu cele strict necesare pentru
primul ajutor– „Bãrbatul deschide dulãpiorul-farmacie plin de
flacoane.“ Cont. 24 XI 67 p. 1 (din dulãpior + farmacie)
dúlciuri-rãcoritoáre s.pl.tant. –Unitate comercialã unde se vînd
dulciuri ºi rãcoritoare– „Vom aminti, printre ele, de marele magazin de
mobilã din Titan, de centrul comercial A 15 bis din acelaºi cartier,
avînd magazin alimentar cu autoservire, unitãþi de legume-fructe,
mercerie-galanterie-parfumerie,
dulciuri-rãcoritoare,
spãlãtorie-curãþãtorie, confecþii ºi încãlþãminte, coafurã etc.“ I.B. 7 II 74 p.
1 (din dulciuri + rãcoritoare)
dulghér-schelár s.m. –Dulgher care monteazã schele– „T.A.,
dulgher-scheler la o întreprindere de construcþii din Capitalã.“ Sc. 14
III 73 p. 5 (din dulgher + schelã +-ar)
dulgheríþã s.f. 1982 –Femeie care a îmbrãþiºat meseria de dulgher–
v. femeie-aviator (din dulgher + -iþã)
Dumnezeu s. în constr. pînã la Dumnezeu –Extraordinar– „O
manipulare pînã la Dumnezeu“ D. 46/93 p. 12. „E scena cînd Falstaf îi
ºopteºte pudic nu pînã la Dumnezeu, ci luat parcã de la dreapta Lui:
«Sînt bãtrîn, sînt bãtrîn» [...]“ D. 156/96 p. 12
duodimensionát, -ã adj. –Cu douã dimensiuni– „Preferînd
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durométru

omuleþul duodimensionat al lui Gopo, cinematografia trãieºte prin oraºului de reºedinþã.“ Sc. 27 XII 77 p. 3; v. ºi diafragmã (din engl.
dinamica interioarã a vieþii pe care o oglindeºte prin gîndire.“ Cont. 3 americ. duplex [apartment], fr. duplex; DMN 1960; D.Am.; DN,
VIII 62 p. 5 (din duo- + dimensionat)
DEX, alte sensuri, DN3, DEX-S)
dupát s.n. „O altã piesã multifuncþionalã este denumitã «dupat»: un dúplex 2 s.n. (telecom.) –Transmisie simultanã a programelor
dulap ºi un pat într-un singur corp de mobilã. Patul se foloseºte la provenind din douã locuri diferite– „Sîmbãtã, 25 sept., a fost realizat,
nevoie prin rabatare. Dulapul este în interior, cu un canat pentru haine, în direct, un duplex Costineºti-Washington.“ R.l. 27 IX 93 p. 9 (din fr.
iar deasupra are un corp separat pentru lenjerie.“ Sc. 10 V 74 p. 4 (din duplex; PR, DMC 1954; DEX, DN3 – alte sensuri)
durofléx s.n. „«Duroflex» este o talpã de cauciuc neted, care are o
du[lap] + pat)
dupã-rás s.n. (cosm.) –Loþiune folositã de bãrbaþi dupã ce s-au ras– mare rezistenþã la uzurã, e flexibilã ºi uºoarã.“ Sc. 29 V 62 p. 2 (din
„Loþiunea preras electric ºi dupã-ras «Herba» lipseºte de luni de zile.“ dur[abil] + flex[ibil]; DEX-S)
R.l. 18 VI 84 p. 5 (calc dupã fr. après-rasage; cf. engl. after-shave) durométru s.n. (tehn.) –Aparat care foloseºte la mãsurarea duritãþii
dúplex 1 s.n. (constr.) –Apartament (de obicei de lux) construit pe unui metal– „Aparate pentru analiza materialelor: defectoscoape,
douã nivele– „Locuinþe unifamiliale (duplex) în centrul istoric al ultrametre ºi durometre.“ R.l. 14 XI 84 p. 4 //din dur + metru//

E

ebenísticã s.f. –Tîmplãrie de mare fineþe, de obicei cu intarsii–
„P.R. a obþinut în 1952 certificatul de aptitudine profesionalã, în 1967
ºi-a deschis un atelier ºi din 1969 a predat, ca profesor, la ºcoala
Boulle, celebrã în domeniul ebenisticii franceze.“ R.l. 17 III 79 p. 6
(din ebenist; cf. fr. ébénisterie)
ecatóx s.n. „Ecatox. Este numele unei soluþii care se foloseºte la
stropitul pomilor, pentru a-i feri de atacul dãunãtorilor.“ Sc. 29 VI 75 p.
3 //probabil din eca[rlat] + tox[ic]//
echidistánt, -ã adj. (pol.; termen des folosit dupã decembrie 1989)
–Lipsit de partizanat (mai ales privitor la o atitudine politicã)– „Poliþia
are o atitudine echidistantã [...]“ R.l. 22 VI 91 p. 4 (din fr. équidistant;
DN, DEX, DN3 – alte sensuri)
echidistánþã s.f. (pol.; termen des folosit dupã decembrie 1989)
–Lipsã de partizanat (mai ales privitor la o atitudine politicã)– „Este
mai comod sã ai o atitudine partizanã decît sã pãstrezi echidistanþa.“
G.T. 4 V 91 p. 1 (din fr. équidistance; Irina Preda în LR 10/92 p. 547;
DN, DEX, DN3 – alte sensuri)
echigravisférã s.f. (astron.) „Nava depãºise la ora 13,53 (ora
Bucureºtiului) echigravisfera – linia imaginarã ce delimiteazã zona în
care forþele gravitaþionale ale Lunii ºi Pãmîntului se anihileazã reciproc – intrînd în sfera de atracþie a Pãmîntului.“ R.lit. 23 XI 69 p. 6.
„[...] nava spaþialã Apollo-14 depãºeºte linia echigravisferei – punctul
echidistant dintre Pãmînt ºi Lunã, unde forþa de atracþie a celor doi aºtri
se anuleazã reciproc – înaintînd cu o vitezã de peste 5.200 km pe orã.“
R.l. 3 II 71 p. 6 //din echi- „egal“ + gravi[taþie] + sferã//
echinocþiál, -ã adj. în sint. punct echinocþial (astron.) –Fiecare
dintre cele douã puncte de intersecþie ale elipticii cu ecuatorul ceresc,
în care se aflã Soarele la echinocþiu– „Acest loc de intersecþie a
elipticii cu ecuatorul – numit punct vernal – a fost stabilit ca punct
echinocþial de primãvarã. Practic, de acum începe primãvara
astronomicã, care îºi va lua rãmas bun la 21 iunie ora 14 ºi 14 minute,
cînd va avea loc solstiþiul de varã.“ I.B. 21 III 71 p. 6 (din echinocþiu,
dupã fr. équinoxial; DN – alt sens, DEX, DN3)
echinoxíst, -ã adj. (lit.) –(Scriitor) aparþinînd grupãrii din jurul
revistei „Echinox“– „În poezie, miºcarea de re-evaluare (aici existînd
ºi tradiþia activã a poeziei ºi meta-poeziei barbiene) începe ca atitudine
conºtientã cu promoþia echinoxistã.“ Luc. 4 II 84 p. 8. „Aflãm astfel cã
poeþii echinoxiºti sînt singurii care cunosc ºi practicã «textualizarea»
[...]“ R.lit. 28 VII 84 p. 24; v. ºi Luc. 19 IV 84 p. 10, „22“ 8/96 p. 14 (din
Echinox + -ist)
echipáj s.n. –Grup, alcãtuit de obicei din trei elevi, care participã la
un concurs, reprezentînd ºcoala, un sector, oraºul etc.–
„Echipajul liceului «I. Creangã» s-a clasat primul la concursul de
istorie pe sector în aprilie ‘79.“ (din fr. équipage; DN, DEX, DN3 – alt
sens)
echípã-fanión s.f. (sport) –Echipã de frunte– „O.C. [...] un sportiv
care lumineazã sufletele iubitorilor vechii echipe fanion a Ardealului –
Universitatea Cluj.“ Fl. 5 X 84 p. 24. „[...] fiind vorba de echipe fanion,
eforturile trebuiau conjugate.“ Fl. 20 I 89 p. 23; v. ºi I.B. 22 X 86 p. 7
(din echipã + fanion)
ecluzá vb. I –A trece printre ecluze– „În cursul zilei de luni [...] la
Agigea a fost ecluzat un nou convoi de nave, compus din 4 barje de cîte
3000 tone fiecare [...]“ R.l. 27 VIII 85 p. 5 (din ecluzã; cf. fr. écluser;
DEX, DN3)
ecluzáre s.f. –Trecere printre ecluze– „O ecluzare cu un convoi
maxim dureazã 45–50 de minute.“ Fl. 25 V 84 p. 20 (din ecluzá; DN3,
DEX-S)
ecluzíst, -ã s.m.f. –Muncitor la ecluzã– „Pe fetiþã o cheamã Lotrina.
(S-a nãscut la Lotru!) Stie cã tata e «ecluzist», ca ºi mama.“ Sc. 15 III
79 p. 2 (din ecluzã + -ist; DEX-S)
ecocardiográf s.n. (med.) –Aparat pentru examinarea inimii cu
ultrasunete– „La bordul navetei se va afla ºi un echocardiograf de
concepþie americanã [...] pentru studierea efectelor absenþei gravitãþii
asupra organismului uman.“ R.l. 2 IV 85 p. 6 [ºi echocardiograf] (cf.
engl. echocardiography)

ecocardiográfic, -ã adj. 1984 (med.) –Realizat cu ajutorul
ecocardiografului– v. ecograf (din ecocardiograf + -ic)
ecocinematografíe s.f. (ecol.) „Ecocinematografie. În localitatea
italianã Rovigo a avut loc cea de a ºasea ediþie a expoziþiei internaþionale «Natura, omul ºi mediul înconjurãtor».“ R.l. 18 I 77 p. 6 //din
eco[logie] + cinematografie//
ecofílm s.n. (ecol.) „Ecofilm 74. Primul festival al filmului ecologic,
în iunie în Cehoslovacia.“ Cont. 24 V 74 p. 11 //din eco[logic] + film//
ecográf s.n. (med.) –Aparat pentru mãsurarea densitãþii mediilor
bazat pe principiul vibraþiilor ultrasonore– „La clinica medicalã nr. 1
din Cluj-Napoca [...] s-a dat în funcþiune un ecograf multifuncþional.“
R.l. 12 VI 84 p. 5. „[Clinica medicalã nr. 3] a extins gama explorãrilor
cu ajutorul ecografului ºi asupra diagnosticului calcefierilor valvulare
ale inimii. La un mare numãr de bolnavi au demonstrat cã explorarea
ecocardiograficã [...] pune pregnant în evidenþã, sub forma lipsei de
ecouri, aceastã maladie [...] Se îmbogãþeºte astfel posibilitatea de
diagnostic ecografic [...]“ R.l. 4 XII 84 p. 5 (din fr. écographe; DN3,
DEX-S)
ecográfic, -ã adj. (med.) –De ecografie– „Centru de ecografie. La
clinica medicalã nr. 3, profilatã pe maladii ale aparatului digestiv ºi
alte boli interne, a intrat în funcþiune un centru de ecografie dotat cu
aparaturã perfecþionatã [...] fiind al doilea centru ecografic din þarã.“
R.l. 7 IV 83 p. 1; v. ºi ecograf (din ecograf + -ic; DEX-S)
ecografíe s.f. (med.) –Metodã de diagnosticare prin ultrasunete–
„A-ºi putea vedea copilul înainte de a se naºte [...], ce poate fi mai emoþionant pentru o viitoare mamã? Acest lucru este astãzi posibil, graþie
ecografiei [...]“ Sc. 6 I 80 p. 5. „[S-a elaborat] un tratat de mare valoare
ºtiinþificã ºi practicã, «Ecografie medicalã», prima lucrare de acest fel
din þarã ºi, dupã cum ni s-a precizat, printre puþinele din lumea
medicalã mondialã. Volumul [...] descrie ºi ilustreazã ecografia
tuturor organelor ºi sistemelor care se preteazã la folosirea
metodologiei respective de investigaþii medicale.“ R.l. 5 X 82 p. 2.
„Ecografia prin ultrasunete se va dezvolta rapid în urmãtorii ani,
ajungîndu-se la aplicarea diagnosticului ultrasonor în toate domeniile
medicinei [...]“ R.l. 17 V 84 p. 6; v. ºi biomedical, ecografic (din fr.
écographie; PR 1972, DPN 1983; DN3, DEX-S)
ecográmã s.f. (med.) –Diagramã obþinutã la ecograf– „Dupã
aceastã ecogramã, medicul poate sã diagnosticheze, de pildã, o boalã
atît de periculoasã ca stratificarea retinei, sã determine locul ºi
dimensiunile formaþiunilor patologice din ochi, sã controleze
rezultatele tratãrii lor, sã depisteze în timpul unei operaþii corpurile
strãine din ochi.“ Luc. 10 XI [f.a.] p. 3; v. ºi R.l. 21 IV 81 p. 1 (din fr.
écogramme; DTN 1978; LTR; DN3, DEX-S)
ecolocáþie s.f. (tehn.) –Reperarea obiectelor prin analiza ecoului
ultrasunetelor– „Se pare cã liliecii localizeazã vînatul graþie auzului
lor extrem de fin ºi nu ecolocaþiei, cum se credea pînã acum.“ R.l. 20
IV 81 p. 6 (din fr. écholocation; DN3)
ecológic, -ã adj. –Privitor la ecologie– „Ca orice semnal de alarmã
privind echilibrul ecologic al planetei noastre, acesta ºi-a avut valoarea sa, aºa cum continuã sã aibã ºi dupã instituþionalizarea apãrãrii
mediului.“ Cont. 22 III 74 p. 10. „Planta-petrol prezintã ºi un avantaj
ecologic: ea absoarbe bioxidul de carbon pe care arderea cãrbunilor ºi
produselor petroliere îl împrãºtie în atmosferã.“ Sc. 12 I 78 p. 6. „[...]
un alt important accident ecologic continuã sã stîrneascã controverse
în Brazilia. Este vorba de utilizarea în jungla Amazonului a douã
defoliante [...]“ R.l. 20 III 84 p. 6; v. ºi defoliant, ecofilm, ecomodel,
viral (din fr. écologique; cf. engl. ecological; DMN 1968, BD 1970,
MNC 1986; Th. Hristea în LR 3/72 p. 193; DEX, DN3)
ecologíst, -ã s.m.f., adj. (ecol., pol.) –Adept al unei miºcãri civice
sau politice care îºi propune sã militeze pentru apãrarea integritãþii
sistemului ecologic– „Trei ecologiºti de pe vasul Greenpeace, arestaþi
vinerea trecutã de poliþia canadianã, au fost condamnaþi [...] la amenzi
de 1500 de dolari.“ R.l. 18 III 82 p. 6. „Ecologiºti – apãrãtori ai Naturii
– sînt pretutindeni pe glob [...]“ R.l. 16 III 83 p. 4. „Partidul Ecologist –
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pentru prima datã – a obþinut douã mandate în parlament.“ R.l. 21 VI
84 p. 6; v. ºi gonflabil (din fr. écologiste; DHLF 1964, PR 1968)
ecolót s.n. (electron.) –Sondã electronicã– „Ecoloturile noastre
înregistreazã adîncimile de pe tot parcursul.“ Sc. 8 IX 62 p. 4 (din
germ. Echolot; LTR; DN3)
ecomodél s.n. (ecol.) „Cercetãrile [...] vor fi axate pe examinarea la
lupã a unor modele ecologice tip, a raporturilor dintre elementele lor
componente (vegetaþie, animale, resurse etc.). Pentru terminarea unor
asemenea «ecomodele» s-au ales 18 regiuni de studiu.“ Sc 21 XII 78 p.
5. „Pentru determinarea unor asemenea «ecomodele» s-au ales 13
«regiuni de studiu», în funcþie de particularitãþile lor fizico-geografice
ºi geologice.“ Sc. 27 X 82 p. 5 //din eco[logic] + model//
econocrát s.m. –Tehnocrat care se ocupã de problemele
macroeconomice ale societãþii– „[...] econocraþii, «gestionarii societãþii», trebuie luaþi în seamã atunci cînd vorbim despre intelectualii
momentului [...]“ „22“ 46/93 p. 5 //din econo[mie] + -crat//
econometríe s.f. 1967 (ec.) –Studiul proceselor economice pe baza
datelor matematice– v. demoscopie; v. ºi R.l. 4 II 72 p. 3 (din fr.
économétrie; PR 1950; Th. Hristea în LR 3/72 p. 186; DEX, DN3)
econométru s.n. (ec.) –Aparat pentru mãsurarea economiilor
realizate în consum– „Econometrul în ajutorul tractoriºtilor.
Specialiºtii [...] din regiunea Þelinograd (U.R.S.S.) au pus la punct ºi
trimis spre experimentare un «econometru» electronic care îi ajutã pe
tractoriºti sã economiseascã o importantã cantitate de combustibil.“
Sc. 12 V 82 p. 5 (din fr. économètre; DMC 1968)
economicitáte s.f. –Economisire, grad de economie; rentabilitate–
„[Apartamentele] nu erau prea spaþioase pentru o familie obiºnuitã,
dar era evidentã grija pentru economicitatea spaþiului, pentru calitatea
finisajului.“ Cont. 16 XII 60 p. 2. „V-aº ruga sã faceþi o apreciere
generalã de economicitatea acestor resurse.“ R.l. 25 XI 73 p. 3; v. ºi Sc.
4 XII 63 p. 4, R.l. 5 III 71 p. 3, 30 I 84 p. 6 (din economic + -itate; Fl.
Dimitrescu în LR 2/62 p. 136; DEX, DN3)
económico-sociál, -ã adj. „Un rol major în îndeplinirea marilor
obiective ale dezvoltãrii economico-sociale a þãrii.“ R.l. 31 X 78 p. 3;
v. ºi endemicitate (1973) (din economic + social; LRC II p. 215)
economíe de piáþã sint.s. (ec.) –Economie care se conduce dupã
regulile pieþei– „La cinema Patria sau în patria cinema-ului românesc
de capã ºi spadã, Parlamentul – semn al înviorãrii economiei de piaþã –
nevoia de bodyguarzi e tot mai acutã.“ R.l. 4 VI 93 p. 2. „Nicãieri în
lume, nici mãcar în jungla aflatã pe calea democraþiei ºi a economiei de
piaþã nu se emit ordine care sã acþioneze retroactiv.“ Ev.z. 24 X 95 p. 1;
v. ºi impozitare, libertin (1992), rotunditate (1992) (cf. fr. économie de
marché)
economizatór s.n. –Economizor– „Dacã gospodina respectivã nu
are de spãlat decît o cantitate de rufe reprezentînd jumãtate din
capacitatea maºinii, e de ajuns sã apese pe un buton pe care scrie
economizator.“ Sc. 27 XII 77 p. 5 (probabil din economizor, prin
substituþie de sufix)
ecopedologíe s.f. (ecol.) –Studiul caracterelor somatice
determinate de factorii pedologici– „Ecopedologie de G. Chiriþã.“
Cont. 1 IX 79 f.p. „Sofia Zanelli, cercetãtoare eminentã în chimia
solului ºi ecopedologie.“ R.l. 18 II 82 p. 4; v. ºi 14 II 83 p. 4 //din
eco[logic] + pedologie//
ecoscóp s.n. „Specialiºtii australieni cu construit un nou aparat
cãruia i-au dat denumirea de «ecoscop». Noul aparat este folosit pentru
obþinerea pe ecranul de televiziune a imaginii copilului încã înainte de
a se naºte.“ Cont. 27 IX 63 p. 7 //din eco- + scop “privire, cercetare“;
Fl. Dimitrescu în RRL 1/69 p. 5; DEX-S//
ecosistém s.n. (ecol.) –Unitate naturalã de bazã; sistem ecologic–
„Vineri dimineaþã [...] s-au deschis lucrãrile simpozionului «Protecþia
ecosistemelor ºi folosirea raþionalã a erbicidelor».“ Sc. 25 XI 78 p. 5.
„Cu autoritatea pe care o deþine în materie, savantul britanic ne
convinge cã ºi cei, foarte puþini, care vor mai rãmîne în viaþã în cazul
unui asemenea cataclism nuclear, vor trãi într-o lume cu un ecosistem
iremediabil prejudiciat. Astfel, temperatura va scãdea sub zero grade
ºi o «iarnã nuclearã» se va abate asupra Europei, chiar dacã rãzboiul a
început vara.“ I.B.29 II 84 p. 8; v. ºi R.l. 5 III 81 p. 6 (din fr. écosystème,
engl. ecosystem; DMC 1960, PR 1969; D.Filoz.; DEX, DN3)
ecosóndã s.f. (mar.) –Sondã pentru stabilirea adîncimilor marine
prin analiza ecoului acustic– „La Institutul maritim de pescuit din
Gdynia a fost pus la punct un procedeu hidroacustic de studiere a
fundului mãrii. Mãsurarea coeficientului de reflexie a energiei acustice cu ajutorul unei ecosonde permite determinarea reliefului
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submarin, a grosimii sedimentelor ºi a adîncimii.“ I.B. 9 XII 75 p. 4
(din fr. échosonde; DEX, DN3)
ECU s.m. –Numele monedei convenþionale europene– „190 milioane
ECU vin în România la sfîrºitul lunii.“ Cotid. 4 XII 91 p. 3. „Cãci, dupã
ajutorul de urgenþã, în valoare de 11,5 milioane ECU pentru
înfruntarea dificultãþilor imediate din domeniul sanitar ºi alimentar
[...] a urmat mineriada din 13–15 iunie 1990 care a fãcut ca
Parlamentul European sã cearã sã «nu se continue ajutorul tehnic
României, cu excepþia ajutorului umanitar».“ R.l. 18–19 VII 92 p. 12.
„Un supermagazin în care plãteºti cu ECU“ „22“ 37/93 p. 13 (din sigla
engl. E[uropean] C[urrency] U[nit]; cf. fr. écu; DHLF 1978, DPN
1983; FS 310)
edentáþie s.f. 1992 (med.) –Lipsã totalã sau parþialã a dinþilor– v.
endoosos, fixist (dupã fr. édenter; DN3)
edictáre s.f. –Decretare, promulgare– „Decretul este foarte clar,
explicit, amãnunþit ºi nu lasã loc la nici un fel de alte interpretãri ºi
discuþii: existã niºte reguli – întãrite prin edictarea unor norme juridice
[...]“ R.l. 9 I 82 p. 1 (din edictá)
edictuál, -ã adj. (rar) –Cu caracter de edict– „Eugen Ionesco atunci
cînd gloseazã evenimente din þarã (politice îndeobºte) o face edictual,
în texte de-o frazã.“ Lit. 21/93 p. 7 (din edict)
edilitár-gospodãrésc, -eáscã adj. –Privitor la întreþinerea ºi
îngrijirea clãdirilor ºi a oraºului– „Primãvara a declanºat în toate
oraºele ºi comunele þãrii largi acþiuni edilitar-gospodãreºti.“ R.l. 25 III
76 p. 5. „Realizarea unor obiective ºi acþiuni edilitar-gospodãreºti.“
R.l. 2 XII 81 p. 2 (din edilitar + gospodãresc)
editór-crític s.m. –Critic care conduce o editurã– „Aºadar, nu
editor-critic cu orice preþ, ci un editor cultivat, onest ºi cu autoritate
profesionalã în meseria pe care o exercitã.“ R.l. 15 VIII 77 p. 2 (din
editor + critic)
editorialíst, -ã s.m.f. –Persoanã care scrie editorialul unui ziar, al
unei reviste– „Editorialiºti din Buenos Aires susþin cã va avea loc o
serioasã înfruntare [...]“ Sãpt. 10 X 72 p. 3. „Un editorialist al ziarului
«Washington Post» pare puþin intrigat.“ R.l. 19 X 82 p. 6. „Premiul [a
fost acordat] editorialistei Roxana Iordache de la cotidianul «România
liberã».“ Timiºoara 43/95 p. 2; v. ºi „22“ 125/95 p. 5 (din fr.
éditorialiste; PR 1948; C. Lupu în CL 1/83 p. 50; DN3)
editúrã-pirát s.f. 1991 –Editurã care publicã lucrãri fãrã a plãti
drepturile cuvenite autorilor sau altor edituri– v. ediþie-pirat (din
editurã + pirat)
edíþie s.f. –Serie de manifestãri artistice, ºtiinþifice, sportive etc. care
se repetã periodic; etapã– „Mîine, de la orele 19 [...] va avea loc cea
de-a doua ediþie a festivalului-concurs de muzicã uºoarã dotat cu
premiul «Lebãda de argint».“ I.B. 9 X 70 p. 2. „Pisa: Cursurile
internaþionale de lingvisticã la a doua ediþie.“ R.lit. 12 X 72 p. 31.
„Aflat la cea de-a VII-a ediþie a sa, festivalul «Craiova muzicalã» va
avea loc între 18 ºi 25 noiembrie.“ R.l. 18 XI 78 p. 5; v. ºi Sc. 11 II 71 p.
6; v. ºi ecocinematografie (formal din fr. édition, it. edizione; A.
Beyrer în SCL 5/76 p. 538; DN, DEX, DN3 – în sport)
edíþie-pirát s.f. (lit.) –Ediþie neautorizatã de autor– „Pe piaþã apãruserã ediþii-pirat ale aceluiaºi tratat de chimie anorganicã.“ Fl. 7 I 67
p. 23. „În culegere figureazã schiþe ºi nuvele scrise cîndva pentru magazine sau producþii din tinereþe care «nu meritau sã vadã lumina
tiparului». Acestea au ajuns, nu se ºtie cum, sã fie sustrase ºi tipãrite în
aºa-numite ediþii-pirat, cãrþi neautorizate de autor.“ Sc. 24 XI 74 p. 6.
„Edituri-pirat, ediþii-pirat, rapturi editoriale de traduceri din literatura
universalã, furturi de inteligenþã culturalã, artisticã, ºtiinþificã – iatã cîteva din gravele rezultate scãpate de sub controlul public [...]“ R.l. 26
XI 91 p. 2; v. ºi 28 XII 66 p. 6 (din fr. édition-pirate; DMN 1966)
educatív-estétic, -ã adj. –Cu rol de educare în domeniul
frumosului– „Acum ºase ani, Uniunea compozitorilor a iniþiat [...] o
acþiune educativ-esteticã cu profil de stagiune, purtînd simbolic
numele de «Clubul prietenilor muzicii».“ I.B. 17 XI 72 p. 2 (din
educativ + estetic)
efasáre s.f. –ªtergere– „Rolul din acest film e o nouã demonstraþie a
talentului sãu, a economiei de mijloace cu care exprimã, prin infinite
nuanþe, faptul cã «se întîmplã atîtea ºi nu se întîmplã nimic», a
farmecului sãu specific, un farmec al efasãrii sclipitoare ºi al
ambiguitãþii atît de necesare personajului Filip.“ Sc. 9 VII 80 p. 4 (cf.
fr. effacement)
eféct s.n. în sintagmele: ² efect de tunel –Trecerea unei particule
printr-o barierã de potenþial– „Aplicare practicã a aºa-numitului «efect
de tunel», aparatul [...] este capabil sã punã în evidenþã [...] asperitãþi
de dimensiuni infinitezimale.“ Sc. 22 XII 82 p. 5 ² efect de serã „[...]
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noile cercetãri confirmã teoria «efectului de serã» potrivit cãreia
temperatura atmosferei va creºte, ca urmare a acumulãrii bioxidului de
carbon, care capteazã razele solare, pãstrînd cãldura ca într-o serã.“ Sc.
24 I 84 p. 7. „Activitatea omului [...] va determina creºterea
conþinutului de bioxid de carbon din atmosferã, producînd aºa-numitul
«efect de serã», ce va provoca o încãlzire.“ I.B. 6 II 84 p. 8; v. ºi R.l. 11
I 85 p. 6 (efect de tunel din fr. effet tunnel; DN3; efect de serã din fr.
effet de serre)
efemeritáte s.f. (rar) –Caracter trecãtor– „Cît despre efemeritatea
muzicii tinere, poate într-un articol viitor.“ I.B. 28 V 82 p. 2 (cf. it.
efemerità; DN3)
efemerizáre s.f. –Perimare, învechire rapidã– „Astãzi, actualizarea
pe care o presupun mass-media tinde sã creeze un fenomen de
efemerizare pe care nu trebuie sã-l considerãm dupã nume, fenomen
pur negativ.“ R.lit. 14 VI 73 p. 29 (din efemer)
efigiá vb. I (fig.) –A scoate în relief– „Avem acum [...] bucuria de a
efigia un jubileu: cea de-a 250-a carte tipãritã sub arcadele [...] acestei
prestigioase colecþii, ale cãrei volume de buzunar apar în limbile
românã, maghiarã ºi germanã.“ Sãpt. 27 II 81 p. 4 (din efigie + -a)
égãri s.m.pl. (vest.) –Colanþi lungi pînã la glezne– „S.T. adorã slãnina
cu ceapã ºi poartã numai egãri negri.“ R.l. 10 VII 93 p. 15. „La Braºov,
ciudatul personaj cunoscut sub numele de «spintecãtorul de egãri»,
continuã sã facã noi victime, în ciuda faptului cã Poliþia a realizat un
portret-robot al acestuia.“ R.l. 4 XII 93 p. 9 (cf. engl. jaeger “þesãturã
sau tricotaj din lînã pentru lenjerie“)
egeríe s.f. –Sfãtuitoare, inspiratoare a unui om politic sau artist– „Sã
începem sã ghicim cine sînt egeriile (adicã muzele) care îi inspirã pe
ºoimii noºtri din parlament ºi din afara lui ºi care le sînt scopurile.“
R.lit. 16 V 91 p. 2 (din fr. égérie; DN3)
ejectábil, -ã adj. –Care poate fi catapultat– „Aviatorul canadian a
reuºit sã se salveze, graþie scaunului ejectabil.“ R.l. 24 V 83 p. 6 (cf. fr.
éjectable; PR 1956; DN3)
elaskón s.n. 1977 –Articol de cosmeticã auto– v. autobalsam
electroacupunctúrã s.f. (med.) „O interesantã realizare a unor
medici din R.P. Chinezã care, într-o perioadã de 18 luni, au tratat 110
bolnavi de cord prin electroacupuncturã. În cadrul acestui tratament,
ei au utilizat opt noi puncte de acupuncturã, fiecare din acele folosite
primind o serie de impulsuri electrice – variabile ca tãrie ºi duratã.“
R.l. 31 XI 77 p. 6. „La Liceul industrial nr. 1 s-a realizat un aparat de
electroacupuncturã prevãzut cu detector de puncte trigger. Tot aici s-a
realizat ºi un aparat pentru electroanestezii locale.“ R.l. 12 XI 82 p. 3.
„Se face ºi electroacupuncturã.“ R.l. 23 III 85 p. 5; v. ºi 21 VII 81 p. 3
//din electro- + acupuncturã; DEX-S//
electroacústic, -ã adj. 1978 (electr.) –Care priveºte electroacustica– v. insectofon (din fr. électro-acoustique; PR 1948; DEX-S)
electroanestezíe s.f. (med.) –Producerea anesteziei prin folosirea
curentului electric– „În locul bombardamentului cu medicamente pe
care-l pretinde azi pregãtirea preoperatorie ºi anestezia în sine, o
echipã de medici francezi propune electroanestezia, mai puþin
traumatizantã pentru organism.“ Mag. 11 VIII 73 p. 1; v. ºi Sc. 1 X 84
p. 6; v. ºi electroacupuncturã (din fr. électroanesthésie; DMN 1966; C.
Lupu în SCL 6/82 p. 504; DEX-S)
electroautobúz s.n. (transp.) –Autobuz acþionat electric– „În
Suedia a început testarea unui tip de electroautobuz urban alimentat de
o baterie de acumulatoare.“ Sc. 20 VIII 82 p. 5 //din electro- +
autobuz//
electroautomobíl s.n. (transp.) –Automobil acþionat electric–
„Electroautomobil. «Elektrojiguli» – iatã numele primului automobil
electric construit de cunoscuta uzinã din oraºul Togliatti (U.R.S.S.).“
R.l. 28 III 84 p. 4; v. ºi 24 VI 84 p. 5 //din electro- + automobil//
electrobúz s.n. (transp.) –Autobuz acþionat electric– „Pe strãzile
oraºului japonez Nagoya a început sã circule un electrobuz de
pasageri, care foloseºte energia unor baterii de acumulatoare.“ I.B. 14
III 73 p. 4 (din germ., rus. Elektrobus, fr. électrobus; DTP, D.Tr.; DEX,
DN3)
electrocalóric, -ã adj. (fiz.) –Privitor la cãldura produsã sau
absorbitã în conductoare prin trecerea curentului electric– „La Milano
veþi putea vedea clãdirea administrativã a unei mari întreprinderi
industriale care îºi schimbã coloritul faþadei de cîteva ori pe zi. Aceasta
se realizeazã printr-un ingenios sistem electrocaloric conectat la
tãbliile de metal care îmbracã faþada clãdirii ca niºte solzi.“ Sc. 19 VIII
62 p. 3 (din fr. électrocalorique; cf. germ. electrokalorisch; DEX,
DN3)

electrofíltru

electrocár s.n. –Platformã acþionatã de acumulatori, folositã pentru
transportul de materiale în gãri, ateliere etc.– „Trebuie sã ºtiþi cã
electrocarul este o micã platformã pe patru roþi cãreia constructorii nu
i-au prevãzut niciodatã un viitor artistic.“ Sc. 16 XI 60 p. 1; v. ºi I.B. 18
I 61 p. 1, Sc. 29 V 80 p. 5, Ev.z. 27 VIII 96 p. 12; v. ºi electrotelefer (din
engl. electrocar; cf. germ. Elektrocarren; FC I 139; DT, LTR; DEX,
DN3)
electrocardiográf s.n. (med.) –Aparat cu ajutorul cãruia se reprezinã grafic, pe hîrtie, tensiunea ºi curenþii electrici care însoþesc
activitatea muscularã a inimii– „Un aparat electronic portativ putînd
indica, cu mai multe ore avans, iminenþa unui atac cardiac, a fost pus la
punct de cãtre o firmã din Tel Aviv. Acest aparat, de mãrimea unui mic
radio cu tranzistori poate fi transportat într-un buzunar, este constituit
dintr-un electrocardiograf, un ordinator ºi o memorie electronicã,
fiind legat de corpul pacientului prin electrozi.“ R.l. 13 IV 85 p. 6; v. ºi
magnetocardiograf (din fr. électrocardiographe, germ. Elektrokardiograph; PR 1948; DEX, DN3)
electrocardioscóp s.n. (med.) –Aparat care permite proiectarea
pe un ecran a tensiunii ºi curenþilor care însoþesc activitatea muscularã
a inimii– „Electrocardioscopul modular. La solicitarea Ministerului
Sãnãtãþii Întreprinderea «Electronica» a început sã producã
«Electrocardioscopul modular M 5112 A», primul dintr-o gamã largã
de aparate electronice necesare supravegherii bolnavilor cardiaci în
condiþii de spitalizare. [...] noul aparat medical poate fi montat în sãlile
de operaþie, în sãlile de terapie intensivã ºi în laboratoarele de explorãri
funcþionale, pentru controlul persoanelor purtãtoare de stimulator
cardiac,
precum
ºi
pentru
analiza
morfologicã
a
electrocardiogramelor.“ R.l. 10 VII 80 p. 2 (din fr. électrocardioscope;
DN3, DEX-S)
electrocaríst s.m. –Lucrãtor pe electrocar– „În perioada calificãrii,
muncitorii sînt retribuiþi cu retribuþia de muncitor necalificat, fochiºti
autorizaþi, electrocariºti.“ R.l. 26 VI 75 p. 4 (din electrocar + -ist; I.
Moise în LR 6/78 p. 586)
electrocásnic, -ã adj. –(Aparat electric) utilizat în casã;
electromenajer– „Nici un aparat electrocasnic sã nu funcþioneze peste
strictul necesar!“ R.l. 17 XI 78 p. 3. „Fiecare cetãþean este dator sã
foloseascã cu maximum de zgîrcenie aparatele electrocasnice ºi
ceilalþi receptori de energie în aceste ore.“ R.l. 21 XI 78 p. 5; v. ºi 1 VIII
80 p. 5; v. ºi energofag (din electro- + casnic, dupã fr. électroménager,
électrodomestique; PR 1949; DEX-S)
electrochirurgíe s.f. (med.) „O echipã de medici indieni au reuºit,
folosind o tehnicã japonezã de «electrochirurgie», sã înlãture o
tumoare a intestinului unui om, fãrã anestezie ºi bisturiu [...] Odatã
localizatã, tumoarea a fost arsã [...] graþie curentului propagat prin
firele electrice.“ R.l. 31 VIII 82 p. 6 (din fr. électrochirurgie; DEX,
DN3)
electrodinámic, -ã adj. (electr.) –(Aparat) pus în funcþiune la
trecerea curentului electric– „La staþiile C.F.R. Sibiu ºi Sighiºoara au
fost date în exploatare douã instalaþii electrodinamice.“ Sc. 5 I 62 p. 1
(din fr. électrodynamique; Fl. Dimitrescu în LL 10/65 p. 236; DT, LTR;
DEX, DN3)
electrodrenáre s.f. –Evacuarea apei cu mijloace electrice– „O
mare firmã britanicã a cumpãrat, acum doi ani, brevetul acestei
invenþii în scopul asanãrii prin electrodrenare [...] Aº vrea sã adaug cã,
în ultimul timp, am reuºit sã punem la punct noi cercetãri care vin în
completarea invenþiei de bazã, cea mai importantã fiind metoda de
impermeabilizare a construcþiilor prin electrodrenare.“ Sc. 30 XII 73
p. 3 //din electro- + drenare//
electroenergétic, -ã adj. 1972 –Privitor la energia electricã– v.
cititor-încasator //din electro- + energetic; DN3//
electroeroziúne s.f. (electr.) –Îndepãrtarea unui strat superficial
dintr-un material prin descãrcãri electrice– „La Întreprinderea
«Electrotimiº» din Timiºoara a fost recepþionatã a 400-a maºinã de
prelucrat prin electroeroziune produsã de aceastã unitate a industriei
constructoare de maºini, utilaj de înaltã tehnicitate [...]“ R.l. 22 X 82 p.
5. „[...] încadreazã ingineri [...] pentru urmãtoarele domenii:
electroeroziune, electrochimie [...]“ R.l. 24 VI 85 p. 4; v. ºi I.B. 20 X 82
p. 5, R.l. 5 XI 82 p. 5 (din fr. électroérosion; DN3)
electrofíltru s.n. (tehn.) –Filtru electric– „La fabrica de ciment
«Temelia» din Braºov s-a pus în funcþiune un electrofiltru de captare a
prafului.“ Sc. 26 VII 62 p. 1. „La Bistriþa a intrat în fabricaþie cel mai
mare electrofiltru românesc.“ R.l. 19 XI 74 p. 5; v. ºi 13 I 82 p. 3; v. ºi
cazan-turn (din fr. électrofiltre; cf. engl. electrofilter; BD 1970; DT,
LTR; DEX-S)
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electrofizioterapeútic, -ã adj. 1975 (med.) –Tratat prin procedee
fizice acþionate electric– v. balneofizioterapeutic //din electro- + fizio+ terapeutic//
electrofón s.n. (muz.) –Aparat de reproducere a înregistrãrilor
fonografice pe disc sau pe bandã magneticã– „La Tokio a fost prezentat în premierã un sistem inedit de reproducere sonorã. Este vorba
despre un nou electrofon care utilizeazã o razã laser în locul capului
clasic de lecturã.“ R.l. 27 XI 77 p. 6 (din fr. électrophone; PR 1950;
LTR; DEX, DN3)
electroforegrámã s.f. (med.) –Reprezentare graficã a unei analize
electroforetice– „În schimb, proteinograma sau electroforegrama,
adicã diagrama electroforeticã a tabloului proteinic din plasma sîngelui, reprezintã valorile cantitative ale diferitelor fracþiuni ale
albuminelor ºi globulinelor sangvine.“ Cont. 10 XI 61 p. 7 (din fr.
électrophorégramme; DTN 1977; DFMB; Fl. Dimitrescu în LL 10/65
p. 236; DN3, DEX-S)
electroforétic, -ã adj. 1961 (med.) –(Metodã de analizã) care
urmãreºte migraþia particulelor încãrcate electric sub efectul unui
cîmp electric– v. electroforegramã (din fr. électrophorétique; cf. engl.
imunoelectrophoretic; BD 1970; LTR; DEX-S)
electroforézã s.f. (fiz.; med.) „Cercetãtorul american B.G. este
creatorul unui aparat despre care se afirmã cã va putea sluji la
identificarea persoanelor dupã o cantitate oricît de micã de sînge.
Operaþia se bazeazã pe electroforezã, proces prin care se înþelege
deplasarea spre electrozi a particulelor dintr-o soluþie coloidalã, în
cazul de faþã minusculele componente ale sîngelui.“ Sc. 24 XII 77 p. 6.
„O firmã din S.U.A. a expus [...] un model experimental de
electroforezã, destinat sã obþinã în spaþiu materiale biologice
imposibil de fabricat în cantitãþi industriale pe Pãmînt.“ R.l. 9 VI 83 p.
6 (din fr. électrophorèse; cf. engl. electrophoresis, rus. elektroforez,
germ. Electrophorese; PR 1948, BD 1969; DTP, DM, LTR, D.Min.;
DEX, DN3, DEX-S)
electroftálm s.n. (med.) „Oculistul polonez profesor W. St. a
construit un aparat, aºa-numitul electroftalm cu 80 de canale pentru
suplinirea vederii la orbi.“ Cont. 3 IX 63 p. 7. „Oculistul polonez W. St.
a prezentat un aparat – pe care l-a denumit electroftalm – menit sã ofere
nevãzãtorilor posibilitatea percepþiei vizuale. Principiul aparatului
constã în faptul cã imitã forma obiectului aflat în faþa nevãzãtorului cu
ajutorul unor pulsatoare – acþionate de numeroase canale emiþãtoare
de impulsuri – plasate pe fruntea acestuia. Cu cît are mai multe canale
– se preconizeazã realizarea unui electroftalm chiar cu 3000 de canale
(primul avea doar 600) – cu atît mai exactã este percepþia.“ I.B. 16 III
74 p. 6; v. ºi 30 X 69 p. 4, R.l. 1 XI 75 p. 6 (din electro- +
oftalm[ologic], dupã model pol.)
electrogeotérmic, -ã adj. „Vorbim de centrale electrogeotermice.
Dar rezervele noastre de ape termale nu depãºesc 90 de grade Celsius.“
R.l. 25 XI 73 p. 3. „Prima centralã electrogeotermicã din lume va intra
în funcþiune anul viitor în Japonia.“ Sc. 9 VII 76 p. 6 //din electro- +
geotermic//
electrohidraúlic, -ã adj. (electr.) –Care funcþioneazã prin presiunea unui lichid determinatã de curentul electric– „Nava are o maºinã
de cîrmã electrohidraulicã.“ Sc. 14 IV 66 p. 1. „Iaºi. Un colectiv de
specialiºti [...] a realizat o instalaþie de încercat poduri în regim
dinamic, pe principiul unui vibrator electrohidraulic.“ R.l. 8 I 83 p. 3.
„Acþionatã electrohidraulic, combina, comandatã de la un pupitru,
este echipatã cu ºenile, cu douã braþe de perforare, cu braþe de
încãrcare cu multiple grade de libertate, precum ºi cu un sistem de
încãrcare cu bandã a minereului direct în vagoneþi sau în autodumpere.“ R.l. 17 I 83 p. 5 (din engl. electrohydraulic; BD 1970)
electromasoterapíe s.f. 1974 (med.) –Terapie prin masaj electric– v. celulitã //din electro- + masa[j] + terapie//
electromenajér, -ã adj. –(Aparat) de uz casnic acþionat electric–
„Televizorul, telefonul ºi majoritatea aparatelor electromenajere emit
cîmpuri electromagnetice.“ Mag. 23 III 74 p. 5. „Expoziþie de
echipament electromenajer.“ I.B. 7 VI 74 p. 3; v. ºi R.l. 12 VI 79 p. 6
(din fr. électroménager; PR 1949; DEX-S)
electrometríe s.f. 1977 (tehn.) –Ansamblul metodelor pentru mãsurarea mãrimilor electrice– v. scientolog (din fr. électrométrie; DN3)
electromobíl s.n. (transp.) –Automobil acþionat electric–
„Producþia în serie a electromobilului va începe în anul viitor.“ Sc. 28
XII 73 p. 6. „Modelul experimental al primului electromobil din
R.D.G. a parcurs deja 20000 km.“ Sc. 25 III 74 p. 4. „Electromobilul
[...] este încã departe de a fi perfect [...]“ R.l. 24 VI 84 p. 4; v. ºi 29 VI
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79 p. 5, 7 III 80 p. 5; v. ºi microelectrobuz (din germ. Elektromobil, fr.
électromobile; GWDS 1968; DTN 1976; DT, D.Tr.; DN3, DEX-S)
electronítã s.f. (formaþie ironicã) „Noul delict are rãdãcini multe în
civilizaþia contemporanã. Este, pe de altã parte, ºi consecinþa unei
goane care s-ar putea numi electronitã: dezvoltarea enormã a activitãþilor inginereºti – din pãcate, deseori – în detrimentul celor umaniste.
O altã sursã e sempiterna fudulie omeneascã; diplomomania, patalamomania, nevoia de a se lãfãi cu titluri academice, fie pentru a face
praf pe un recalcitrant viitor tatã-socru, fie pentru a epata pe o dulcinee
rezistentã.“ R.lit. 5 III 81 p. 17 (din electron[icã] + -itã)
electronituíre s.f. (tehn.) –Nituire cu ajutorul electricitãþii– „Printre cele mai recente [procedee] se aflã ºi electronituirea. Acest
procedeu se aplicã la îmbinarea tablelor normale sau profilate cu
ajutorul punctelor sudate prin topire.“ I.B. 7 VI 62 p. 1 (din electro- +
nituire)
electronográfic, -ã adj. (med.) –Referitor la electronografie–
„Dumneavoastrã sînteþi cel care utilizaþi tehnica electronograficã
într-o variantã originalã [...]“ R.l. 9 X 84 p. 5 (din engl. electronographic; DEX-S)
electronografíe s.f. (med.) –Imagine a cîmpurilor electrice din
corpul omenesc– „Aceastã metodã a permis evidenþierea, pentru
prima oarã, a cîmpurilor electromagnetice ale corpului uman, precum
ºi a modificãrilor acestora, ce se produc în condiþii de boalã. Mare
interes prezintã electronografia mai ales în diagnosticul unor afecþiuni
interne, ºi îndeosebi în evidenþierea primelor modificãri care apar în
boala canceroasã.“ R.l. 17 XI 75 p. 5. „Electronografia. O nouã
metodã de investigaþii a fenomenelor fizice ºi biologice [...]“ Pr.R.TV
14 XII 79 p. 12. „Electronografia pãtrunde tot mai mult în practica
medicalã umanã.“ R.l. 23 III 85 p. 5; v. ºi Pr.R.TV 27 II 84 (din engl.
electronography, fr. électronographie; BD 1970, DTN 1974; DEX-S)
electronoóptic, -ã adj. (opt.) –Referitor la acþiunea cîmpului
electric asupra luminii– „Transformatorul electronooptic montat în
aparat mãreºte intensitatea luminii de 15000 de ori.“ I.B. 10 XI 75 p. 8.
„Prelucrate cu concursul instalaþiilor electronooptice, informaþiile au
fost de un real folos pentru stabilirea unor noi detalii de tip geologic.“
I.B. 25 IV 77 p. 2 (din electrono- + optic, probabil dupã model engl.;
cf. fr. électrooptique; DFMB)
electronvólt s.m. (fiz.) –Unitate de mãsurã pentru energie folositã
în fizica atomicã, egalã cu energia dobînditã de un electron la o
diferenþã de potenþial de un volt– „Acum este însã vorba, dupã cum
relateazã China Nouã, de o maºinã gigant de cîteva zeci de GEV
(miliarde de electronvolþi).“ Sc. 4 III 78 p. 5; v. ºi 28 VI 77 p. 4 (din fr.
électron-volt, engl., rus. electron-volt; PR 1948; FC I 48; DTP, LTR;
DEX, DN3)
electroosmótic, -ã adj. 1972 (electr.) –Privitor la trecerea unui
lichid printr-o membranã ca urmare a diferenþei de potenþial electric
între feþele acesteia– v. bisericã-monument (din fr. électroosmotique;
L; DN3)
electropalán s.n. 1966 (circ.) –Electrostivuitor– v. electrotelefer,
subansamblu //din electro- + palan//
electroplúº s.n. (text.) –Material textil obþinut prin lipirea pe o
þesãturã suport a unui puf din fire sintetice– „Pãlãriile din primãvara
lui 1975. Aflãm din expoziþia deschisã la sediul cunoscutei fabrici din
Timiºoara: alãturi de materialele tradiþionale (lînã, pãr de iepure) se
folosesc ºi materii prime noi (pluºul, electropluºul).“ R.l. 16 I 75 p. 5
//din electro- + pluº//
electropluºát, -ã adj. (text.) –Realizat prin lipirea unui puf din fire
sintetice pe un material suport– „Fabrica Adesgo din capitalã a
prezentat 19 modele noi de articole printre care ºi bluze de tricot din
relon cu desene electropluºate.“ Sc. 15 XI 60 f.p. (din electropluº)
electropneumátic, -ã adj. (electr.) –(Mecanism) care produce aer
comprimat cu ajutorul electricitãþii– „Produsele pe care le fabricãm în
momentul de faþã, cum ar fi: ventilatorul electropneumatic cu
diametrul 400, troliul T.P. – 1 [...]“ R.l. 31 III 74 p. 3 (din fr. électropneumatique; DMN 1970)
electropunctúrã s.f. (med.) –Electroacupuncturã– „Electropunctura – «metamorfozã» modernã, cu urmãri spectaculoase, a
acupuncturii.“ I.B. 31 XII 81 p. 4 (din fr. électroponcture,
électropuncture; PR; DN3, DEX-S)
electrosolár, -ã adj. –Care se referã la electricitatea obþinutã prin
folosirea energiei solare– „Prima centralã electrosolarã din Franþa [...]
va fi construitã în zona Pirineilor orientali [...]“ Sc. 17 IX 77 p. 6 (din
electro- + solar, dupã fr. hélio-électrique; L 1960)
electrostimuláre s.f. (med.) –Utilizarea impulsurilor electrice
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pentru stimularea þesuturilor vii– „Electrostimularea nu este o idee
nouã. Medicina o foloseºte de multã vreme. Aceastã metodã a
contribuit la realizarea grefelor de inimã.“ Sc. 4 I 78 p. 3 (din electro- +
stimulator, prin substituþie de sufix, -tor / -are)
electrostivuitór s.n. (tehn.) –Stivuitor acþionat electric– „Cu
electrostivuitoarele s-a cheltuit mai mult.“ Sc. 9 II 71 p. 6; v. ºi R.l. 10
VII 80 p. 5 //din electro- + stivuitor//
electrostivuitoríst s.m. –Persoanã care lucreazã pe un
electrostivuitor– „ªt.C., electrostivuitoristul care turna în reþeaua de
canalizare substanþe scumpe, procurate pe valutã, avea renumele de
ins cu care nu te poþi înþelege, obraznic, dur.“ Sc. 19 VI 83 p. 4 (din
electrostivuitor + -ist)
electrotelefér s.n. –Instalaþie de manevrare a pieselor grele, pe
principiul macaralei mobile, acþionatã electric– „Vom enumera [dintre
exponatele bulgare] electrocarele de diferite tipuri, marca
«Balcancar», electroteleferele caracterizate prin construcþia simplã,
soliditate ºi comoditate la manevrare, electropalanele care pot
funcþiona cu comandã-program sau motocarele moderne [...]“ R.l. 18
IX 66 p. 1 //din electro- + telefer[ic]//
electrotermocauterizáre s.f. (med.) –Cauterizare prin mijloace
electrotermice– „Secþia de chirurgie este înzestratã cu aparate
moderne de sterilizare, electrotermocauterizare ºi reanimare, o
camerã de preanestezie etc.“ Sc. 24 XII 66 p. 2 //din electro- + termo+ cauterizare//
electrovésta s.f. „«Electrovesta» este un tip îmbunãtãþit de maºinã
cu cuptor pentru bucãtãrii, cu un consum mai mic de energie electricã.“
R.l. 22 II 78 p. 5 (din electro- + vesta “numele unui tip de maºinã de
gãtit“)
elécþie s.f. în sint.s. metode/mijloace de elecþie 1995 –Dintre care se
poate alege– v. planificare familialã
elefantín, -ã adj. –De elefant– „Doza elefantinã. Pentru a-l face
inofensiv, au fost dizolvate în apã o mie de tablete calmante, porþie care
a liniºtit elefantul.“ I.B. 23 I 74 p. 4; v. ºi I.B. 8 VIII 93 p. 4 (din fr.
éléphantin; DN3)
eleuterococéc s. (bot.; probabil cuv. rus.) „La combinatul de zahãr
de la Ussuriisk (U.R.S.S.) a fost elaboratã o metodã de fabricare a
zahãrului rafinat artificial, în componenþa cãruia intrã extracte de
anumite plante medicinale ce cresc în taiga, între care ºi
eleuterococecul.“ Sc. 4 XII 76 p. 6
elév-muncitór s.m. –Muncitor care continuã în paralel cu
activitatea productivã pregãtirea ºcolarã– „În anul ºcolar 1971/1972
ºi-au ridicat calificarea profesionalã 3.894.000 studenþi-muncitori ºi
2.888.000 elevi-muncitori. Activitatea de producþie ºi cea de ridicare a
nivelului de pregãtire a cadrelor se îmbinã atît de strict încît aici se
vorbeºte cu temei despre «Uzina-aulã universitarã».“ Sc. 1 V 73 p. 8.
„[Programul artistic] este realizat de elevi-muncitori de la secþia seralã
sub îndrumarea profesorului A.D.“ R.l. 18 I 75 p. 2 (din elev +
muncitor)
elév-problémã s.m. –Elev care constituie o problemã pentru
ºcoalã– „Aproape în fiecare ºcoalã existã aºa-ziºi «elevi-problemã»,
dar, din pãcate, modul de rezolvare a cazurilor-limitã diferã prea
puþin... de la caz la caz.“ I.B. 14 III 73 p. 1; v. ºi R.l. 11 XII 80 p. 2 (din
elev + problemã)
elicoptér-macará s.n. –Elicopter cu funcþie de macara–
„Elicopter-macara. În U.R.S.S. a fost construit un elicopter special
destinat ºantierelor de construcþii [...] «Elicopterul-macara» va fi
produs în curînd în serie.“ Sc. 5 VI 76 p. 8 (din elicopter + macara,
probabil dupã rus. vertolet-kran)
elicopteríst s.m. –Conducãtor de elicopter– „Este adusã bolnava.
Este învelitã în ºubele elicopteriºtilor.“ R.l. 19 I 72 p. 5. „Deodatã, deasupra capetelor, naufragiaþii au auzit zbîrnîitul unui elicopter. Încã o
datã, elicopteriºtii s-au dovedit la înãlþime.“ Sc. 2 VI 75 p. 4 (din
elicopter + -ist)
elipticitáte s.f. (livr. ) –Caracterul a ceea ce este eliptic– „Vorbeam
de discreþia, elipticitatea stilului din acest scenariu.“ R.lit. 18 VI 74 p.
17 (din eliptic + -itate; DN3 – alt sens, DEX-S)
eligíbil, -ã adj. (jur.) „Copil eligibil, în terminologia cu care
opereazã C.R.A. [Comitetul Român de Adopþiuni], înseamnã copil
disponibil înfierii – copiii provenind de la o instituþie de stat pentru
ocrotirea minorilor (leagãne, cãmine ºi orfelinate).“ R.l. 29 XI 91 p. 1
(DN, DEX – alte sensuri)
elitár, -ã adj (livr.) –De elitã– „[«Nunta»] era pentru tineri o operã
moartã, o operã de învãþat la ºcoalã. Or, ei au descoperit deodatã, pe
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ecran, personaje vii, discutînd probleme arzãtoare. Filmul a revitalizat
piesa, sfãrîmînd grupul «elitar» care se formase în jurul ei.“ Cinema
4/74 p. 9; v. ºi R.l. 7 VI 80 p. 2 (din elitã + -ar, dupã fr. élitaire; PR
1968; DEX-S)
elitísm s.n. (livr.) –Sistem care favorizeazã elitele– „[...] dupã cel
de-al doilea rãzboi mondial, tocmai datoritã imaginii reale, a
consecinþelor practice ale elitismului, termenul de elitã a fost privit cu
reticenþã ºi utilizat mai rar.“ Sc. 3 XII 82 p. 4 (din fr. élitisme; PR 1967,
DMC 1973; DEX-S)
elitíst, -ã adj. (livr.) –De elitã, care favorizeazã elita– „Publicul nu
mai admite viziuni elitiste, nu-i suportã pe «perfecþi», nu are ce învãþa
din cartea unui autor care este, în chip afiºat, un «reuºit».“ R.lit. 15 VI
73 p. 6 (din fr. élitiste; DMN 1968; DEX-S)
elongáþie s.f. 1977 (med.) –Întindere terapeuticã a unui membru al
corpului– v. kinetoterapie (din fr. élongation, germ. Elongation, rus.
elongaþiia, engl. elongation; DTP; DN – alt sens, DEX, DN3)
eloxáre s.f. –Tratarea aluminiului contra oxidãrii– „S-a degradat
aspectul obiectelor de aluminiu din gospodãria dvs? [...] Unitatea din
str. Bujoreni nr. 21 a cooperativei «Metalo-casnica» ºi-a amenajat un
laborator special unde se executã eloxãri.“ I.B. 29 VI 74 p. 2 (din
eloxa; DTP; DEX, DN3)
eloxát, -ã adj. –(Despre aluminiu) Tratat contra oxidãrii– „A doua zi
i s-a ºi prezentat la uºa Galeriei de artã un camion de aluminiu «eloxat»
(se pare cã aceasta înseamnã lustruit) pentru a transporta cele 40 de
tablouri pînã la Bari.“ Sãpt. 22 III 74 p. 5. „Întreg plafonul a fost
realizat din tablã eloxatã de culoare galben-aurie.“ R.l. 2 VII 79 p. 5; v.
ºi 27 IX 82 p. 5 (din eloxa; cf. fr. eloxé; DN3, DEX-S)
E-mail (cuv. engl.) –Poºtã electronicã– „[...] poºta electronicã
(E-mail) prin care cititorii trimit observaþii ºi comentarii autorilor
articolelor, iar aceºtia rãspund pe aceeaºi cale.“ Ad. 5 VII 95 p. 7. „E
rîndul spaniolilor sã constate ameninþarea spanglish-ului pãtruns mai
ales pe cale... informaticã, în special prin mesajele e-mail ale reþelei
Internet.“ R.lit. 42/95 p. 15. „Genul epistolar, de pildã, se va schimba
radical datoritã e-mail-ului, ceea ce nu înseamnã cã scrisorile
electronice sînt mai de valoare decît cele tradiþionale.“ R.lit. 9/96 p. 3;
v. ºi zapare [pron. iméil]
emaná vb. I (Termen folosit frecvent dupã decembrie 1989, de obicei
cu sens ironic, depreciativ) ¨ 1. –A apãrea, a irumpe– „[...] ºi-au fãcut
apariþia un numãr mare de forþe de ordine [...] trupe de jandarmi, cu
scuturi ºi cãºti, veniþi simultan din douã pãrþi (Colþea, respectiv
Batiºte), care au emanat în piaþã [...]“ R.l. 24 IV 91 p. 1. ¨ 2. –A
transmite, a remite– „Într-un rãspuns remis spre publicare [...] vioiul
serviciu de presã al S.R.I. declarã cã nici un dosar nu a emanat din
arhivele sale spre revistele controlate de (foºti) securiºti.“ Caþ. 17–24
XII 91 p. 3. ¨ 3. –A (se) produce, a (se) concretiza– „Astfel, gîndirea
economiºtilor de la aceastã întreprindere a emanat în [...] hîrtie Ediþie
tip C, mai scumpã decît cea clasicã cu 163 la sutã.“ Contrast V 91 p. 2.
¨ 4. –A naºte– „Maria [...] emanîndu-l din pîntece pe fiul [...] cel dintîi
[...]“ Caþ. 46/91 p. 4 (formal din fr. emaner; D. Uriþescu CV 53–55)
emanát, -ã s.m.f., adj. –(Folosit dupã decembrie 1989, deseori cu
sens ironic, depreciativ) Ivit pe neaºteptate cu ocazia Revoluþiei din
decembrie 1989, propulsat într-o funcþie înaltã în stat/într-un partid–
„Tot ce are mai emanat þara“, „Fiecare mai emanat decît celãlalt [...]“
R.l. 228/90 p. 1. „Despre pãrerea poporului nici nu se discutã, el nu are
de ce sã se amestece într-o afacere de aleºi («Azi» am zice emanaþi).“
R.l. 14 III 91 p. 4. „Emanaþii în fotolii, în pãmînt eroii.“ R.l. 24 IV 91 p.
1. „O þarã întreagã a asistat acum un an în sanctuarul Albei Iulia, la
întinarea zîmbãreaþã a proaspetei noastre sãrbãtori naþionale de cãtre
aceeaºi regie de culise a emanaþilor revoluþiei [...]“ R.l. 30 XI–1 XII 91
p. 1. „De ce «emanaþii revoluþiei» s-au instalat în palate ºi vile
luxoase?“ R.l. 10 IX 93 p. 3; v. ºi D. 202/96 p. 3 (din emana; R. Zafiu în
Luc. 25/91 p. 4, Irina Preda în LR 10/92 p. 547, D. Uriþescu CV 50–52)
emanatór s.n. –Aparat care emanã, cu ajutorul unor pastile, mirosuri
ce îndepãrteazã insectele din apartament– „Noutãþi la «Metalica»
Oradea: emanatorul electric împotriva þînþarilor ºi muºtelor [...]“ R.l. 9
X 84 p. 4 (din emana + -tor)
emanáþie s.f. –(Folosit frecvent dupã decembrie 1989, deseori cu
sens ironic, depreciativ) Produs al Revoluþiei din decembrie 1989 ºi,
prin extensie, orice produs al Puterii de dupã 1989– „Emanaþii ale
Puterii“ Contr. 44/90 p. 1. „Nudele emanaþii ale comerþului socialist
[...] numite magazine de stat“ Timpul 30/90 p. 8. „O emanaþie de
nivelul gazetei «Azi».“ Expr. Mag. 11/90 p. 2. „Sediul emanaþiei
ieºene F.S.N.“ Opinia stud. 1/91 p. 2. „Prezentîndu-se ca o emanaþie a
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Revoluþiei [...] noul regim a dovedit, la nici un an de la instaurarea sa,
cã nu face decît sã continue, în liniile sale esenþiale, politica regimului
anterior.“ R.l. 25 IV 91 p. 5. „Emanaþii ale unei gestiuni economice
defectuoase“ R.l. 405/91 p. 2. „Deci cine i-o fi încîntat Emanaþiei Sale
auzul în tinereþea revoluþionarã, ca sã-l aducem sã-i descînte ºi
legitimitatea postrevoluþionarã?“ Caþ. 17–24 XII 91 p. 7 (formal cf. fr.
émanation, it. emanazione; R. Zafiu în Luc. 25/91 p. 4, I. Preda în LR
10/92 p. 547, C. Tabarcea în Cotid. 1 III 91, D. Uriþescu CV 50–52)
embargonaút s.m. (formaþie glumeaþã) –Contrabandist (cu benzinã) din perioada embargoului asupra Iugoslaviei– „Alte dezvãluiri
despre embargonauþi ºi «naºii» lor. Sîntem în cãutarea unor personaje
sus-puse care dijmuiesc cîºtigurile contrabandiºtilor.“ R.l. 3 X 95 p. 1.
„Foc continuu pentru bãrcile embargonauþilor.“ R.l. 6 X 95 p. 1 (din
embargo + -naut)
emísie-recépþie s.f. în sint. aparat de emisie-recepþie –Emiþãtor-receptor de radio portativ– „Persoane aflate una faþã de alta la
distanþe de sute de kilometri ºi dispunînd de mici aparate de
emisie-recepþie («Walkie-talkie») vor putea discuta, din casã sau de pe
stradã, prin intermediul unui satelit.“ Sc. 28 XII 77 p. 5 (din emisie +
recepþie)
emisiúne-anchétã s.f. –Emisiune în care se efectueazã o anchetã–
„«Vã cunoaºteþi copilul?» (emisiune-anchetã)“ Sc. 2 II 67 p. 2. „Publicul francez a urmãrit cu stupefacþie pe ecranele televizoarelor cîteva
emisiuni-anchetã în care toxicomanii erau filmaþi în plinã crizã.“ Sc.
22 I 72 p. 6 (din emisiune + anchetã)
emisiúne-concúrs s.f. –Emisiune în care are loc un concurs–
„Sînt la modã emisiunile-concurs. Pentru cã suscitã atenþia,
antreneazã concurenþi, ascultãtori, spectatori; pentru cã, în general
vorbind, orice disputã pasioneazã.“ I.B. 1 II 67 p. 2. „Emisiune-concurs pentru tineri interpreþi de muzicã popularã.“ Pr.R.TV 13
IV 74 p. 13; v. ºi 26 I 67 p. 8 (din emisiune + concurs)
emisiúne-lécþie s.f. –Lecþie transmisã prin radio sau televiziune–
„Emisiuni-lecþie pentru lucrãtorii din agriculturã.“ Sc. 14 I 71 p. 5.
„Vor fi difuzate astfel [la radio] emisiuni-lecþie la: filozofie ºi socialism ºtiinþific, literaturã românã ºi biologie.“ Pr.R.TV 28 III–3 IV 71 p.
6 (din emisiune + lecþie)
emisiúne-mamút s.f. –Emisiune de foarte mari proporþii– „Ne
gîndim în primul rînd la emisiunile-mamut («Teleenciclopedia»,
«Postmeridian», «Promenadã duminicalã») unde titlul general, cu
vagi ºi lapidare subtitluri, ne face imposibilã desprinderea secvenþei
preferate.“ Fl. 1 VII 72 p. 18 (din emisiune + mamut)
emisiúne-portrét s.f. –Emisiune TV în care se prezintã portretul
unei personalitãþi– „[...] figura savantului român [Gh. Þiþeica] ni s-a
înfãþiºat în adînca ei complexitate [...] duminicã, 5 februarie, cînd [...]
televiziunea a difuzat [...] o convingãtoare emisiune-portret [...]“ R.lit.
9 II 84 p. 17 (din emisiune + portret)
emoliére s.f. –Înmuiere, catifelare– „O cutiuþã cu 12 perle de baie
pentru parfumarea apei ºi emolierea epidermei.“ R.l. 9 I 85 p. 3 (din
emolient)
emulá vb. I –A încuraja– „Ce modele sã urmãrim sau sã emulãm?“
„22“ 26/95 p. 11 (formaþie regresivã din emulaþie)
encefalínã s.f. (biol.) „Doi biochimiºti britanici [...] au descoperit în
creierul unor animale de experienþã o proteinã care exercitã asupra
organismului o influenþã asemãnãtoare cu aceea a morfinei [...] Se
considerã cã encefalina – cum se numeºte aceastã proteinã – are efecte
calmante probabil prin blocarea unor zone receptoare din creier (unde
se formeazã senzaþiile de durere).“ Sc. 8 I 77 p. 6; v. ºi endorfinã [scris
ºi enkefalinã] //din encefal + -inã; DEX-S//
endemicitáte s.f. (med.) –Caracter endemic– „Gradul de
endemicitate ºi gravitatea acestei boli infecþioase ºi contagioase
[trahomul], cunoscutã încã din antichitate, sînt invers proporþionale cu
nivelul de dezvoltare economico-socialã a popoarelor.“ R.l. 14 IV 73
p. 6 (cf. fr. endémicité; DM; DN3, DEX-S)
endocinematografíe s.f. (med.) –Înregistrare cinematograficã a
imaginilor din interiorul unui corp– „Endoscoapele moderne, utilate
cu lãmpi electronice care furnizeazã o luminã foarte intensã, îngãduie
endofotografierea în culori, obþinîndu-se imagini care redau cu multã
fidelitate ºi fineþe porþiunea studiatã. Alt pas înainte s-a realizat prin
introducerea endocinematografiei, obþinîndu-se secvenþe de 16
imagini pe secundã, pe filme de 8–16 mm.“ Sc. 4 I 64 p. 2; v. ºi
endoteleviziune (din engl. endocinematography, fr. endocinématographie; DTN 1974)
endodonþíe s.f. (med.) „Prof. P.F., membru al Academiei naþionale
de chirurgie dentarã din Franþa, a pus la punct o nouã tehnicã în dome-
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niul conservãrii danturii (ramurã a medicinei cunoscutã sub numele de
endodonþie sau endontologie) pe baza folosirii oxidului greu de calciu
sau «hexocalex»-ului, cum mai este cunoscut.“ Sc. 16 VII 77 p. 5 (din
fr. endodontie; DFMB)
endofotografiére s.f. 1964 –Fotografierea interiorului corpului
omenesc sau al animalelor– v. endocinematografie //din endo“înãuntru“ + fotografiere//
endomorfínã s.f. (med.) „Este vorba de descoperirea unor
substanþe din clasa proteinelor declanºate de creier în condiþii de
stimulare dureroasã ºi care au fost denumite endomorfine. S-a
constatat astfel cã una dintre acestea – eliberatã de hipofiza posterioarã
– ºi care a fost urmãritã prin identificarea ei cu substanþã radioactivã,
se aºazã pe anumiþi centri nervoºi blocînd senzaþia de durere. Ea are
deci o comportare asemãnãtoare cu morfina.“ Fl. 14 IV 77 p. 9 //din
endo- “înãuntru“ + morfinã//
endonazál, -ã adj. (med.) –Care are în vedere mucoasa dinãuntrul
nasului– „Dr. S. efectuînd vaccinarea prin pulverizaþii endonazale cu
vaccinul sovietic tip A-2.“ Sc. 9 XII 61 p. 1 (din fr. endonasal; Fl.
Dimitrescu în LL 10/65 p. 236, FC II 104; DN3, DEX-S)
endontologíe s.f. 1977 (med.) –Tehnica pãstrãrii danturii– v.
endodonþie //cf. endodonþie + -logie//
endoosós, -oásã adj. (med.) –Relativ la interiorul osului– „Implantul endoosos are indicaþii precise în anumite tipuri de edentaþii pe
o anumitã structurã ososasã a maxilarelor, pe un anumit teren de sãnãtate generalã [...]“ R.l. 9 XI 92 p. 3 //din endo- + osos//
endoprotézã s.f. (med.) –Protezã folositã în interiorul corpului– „I
s-a aplicat o protezã totalã dintr-un oþel special – aceastã endoprotezã constituind o premierã în materie de ortopedie.“ R.l. 26 XII 75 p. 2;
v. ºi 1 II 80 p. 5, 26 IV 80 p. 2, I.B. 28 X 85 p. 8 //din endo- “înãuntru“ +
protezã; DM//
endorfínã s.f. (biol.) „Aproape concomitent, oameni de ºtiinþã din
München (R.F.G.), Palo Alto (S.U.A.) ºi Aberdeen (Marea Britanie)
au izolat din creierul ºobolanilor ºi porcilor un numãr de substanþe
analgezice, denumite endorfine.“ Sc. 19 X 77 p. 5. „Dr. G. îºi consacrã
aproape în exclusivitate lucrãrile endorfinelor ºi enkefalinelor.“ Sc. 19
I 78 p. 5; v; ºi 22 XII 79 p. 5, R.l. 16 XII 81 p. 6 (din fr. endorphine;
DTN 1977)
endoteleviziúne s.f. –Televiziune utilizatã în cercetarea cavitãþilor interne– „Datele obþinute prin endocinematografie ºi
endoteleviziune sînt importante nu numai pentru precizarea
diagnosticului unui anumit caz, ele au ºi o incontestabilã valoare
ºtiinþificã.“ Sc. 4 I 64 p. 2 //din endo- “înãuntru“ + televiziune//
energizánt, -ã adj. (med.) –Care dã energie– „S-a constatat cã acest
leac strãvechi [ceaiul de muºeþel] are nebãnuite efecte energizante,
înlãturînd oboseala ºi creînd cicliºtilor impresia cã dobîndesc
«picioare noi».“ Sc. 10 VIII 77 p. 6. „[...] un nou unguent energizant
[...] ce are aplicaþii în tratamentul bolilor reumatismale, al diabetului,
ulcerului etc.“ R.l. 21 V 93 p. 8 (din fr. énergisant; cf. engl. energizing;
PR 1970; DEX-S)
energofág, -ã adj., s.m. –Care este mare consumator de energie
(electricã)– „Împotriva aparatelor energofage. Într-un alt raport
publicat în cadrul Pieþei comune – la care se referã revista
«Euroforum» – aparatele electrocasnice au fost denumite de autor
«înfulecãtori de energie». Motivul: multe din aceste aparate vîndute în
þãrile membre ale Pieþei comune sînt atît de neraþional proiectate încît
risipesc o cantitate considerabilã de curent electric.“ R.l. 9 VIII 79 p. 6.
„Vã mãrturisesc, stimaþi cititori, cã am trãit tot timpul cu impresia cã
Aluminiu–Slatina – acest colos energofag – va muri. ªtiam cã este în
stare sã consume energie electricã cît tot Bucureºtiul.“ R.l. 25 I 93 p. 1.
„Combinatul de Utilaj Greu din Iaºi este un gigant care se întinde pe o
lungime de cca trei kilometri, fiind unul dintre principalii energofagi
falimentari ai economiei româneºti.“ Tiner. 4–10 VI 93 p. 5 //din
energo + -fag//
energofagíe s.f. –Risipã de energie (electricã)– „Energofagie. În
judeþul Vrancea nu existã localitate, oraº sau comunã unde sã nu se fi
întreprins acþiuni concrete pentru economisirea energiei electrice.“
R.l. 2 II 82 p. 2 //din energo + -fagie//
energointensív, -ã adj. –Care a fost produs sau produce cu un
mare consum de energie– „[...] sticla este un produs energointensiv
[...]“ R.l. 22 I 80 p. 5. „Diminuarea sensibilã a consumului de materiale
energointensive în construcþia noului tip de transformator de mãsurã
contribuie la scãderea preþului de cost al acestui modern aparat.“ R.l.
10 IV 81 p. 5; v. ºi 1 VII 81 p. 1 (din energ[ie] + intensiv; DEX-S)
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enescián, -ã adj. 1995 –Specific (muzicii) lui G. Enescu– v. CD
(din n.pr. [G.] Enescu; termenul este mult mai vechi)
engramá vb. I (rar) –A exprima, a fixa– „În lapidarele declaraþii
cãlinesciene («Focurile masive, combustiile uriaºe care fac sã
trosneascã trunchiurile de copaci miºcã numai pe marii lirici») apar
engramate deopotrivã orgoliul ºi slãbiciunea concepþiei sale [...]“
R.lit. 9 II 84 p. 13 (din engramã)
engramáre s.f. „Pierderea progresivã a memoriei o datã cu
înaintarea în vîrstã este urmarea autodistrugerii unora dintre neuroni,
cãci neuronii maturi angajaþi în engramare (memorie) nu mai dispun
de capacitatea de a se divide, ceea ce determinã relativa incapacitate a
þesutului nervos de autorefacere, de regenerare.“ Cont. 3 IV 81 p. 7
(din engrama)
engrámã s.f. (fig., livr.) –Urmã lãsatã în sistemul nervos de o
anumitã întîmplare– Engrame este titlul unui volum de criticã literarã
de I. Negoiþescu, 1975. „«Devenire» e mai degrabã o engramã
blagianã [...]“ Sãpt. 8 II 85 p. 2 (din fr. engramme; PR 1951; FC II 102;
DEX-S)
enkefalínã v. encefalinã
enterobacteriologíe s.f. (biol.) –Specialitate care se ocupã de
bacteriologia intestinalã– „[...] laboratorul de enterobacteriologie –
Institutul Cantacuzino.“ R.l. 4 VII 85 p. 4 //din entero- +
bacteriologie//
enzimátic, -ã adj. (biol.) –Referitor la enzime– „În momentul de
faþã, într-adevãr, prin diferite artificii, este posibil sã accelerãm sau sã
încetinim reacþiile enzimatice.“ Cont. 16 III 79 p. 5 (din fr.
enzymatique, engl. enzymatic; PR sec. XX; DEX-S)
eozinofíl, -ã adj. (biol.) –Care are afinitate pentru colorantul roºu
numit eozinã– „[...] face parte din familia celulelor albe eosinofile
care, de mai multã vreme, îi intrigã pe experþi. În mod normal, în
sîngele unui om sãnãtos, celulele eosinofile sînt relativ rare, unu-doi la
sutã din totalul leucocitelor.“ R.l. 22 I 81 p. 6 (din fr. éosinophile;
DEX, DN3)
epicentrál, -ã adj. –Privitor la epicentrul unui cutremur–
„Intensitatea cutremurului în zona epicentralã a fost de V–VI grade
(scara Mercalli).“ Sc. 26 I 83 p. 6 (din epicentru + -al)
epidemiológ s.m., adj. –Specialist care studiazã legãtura dintre boli
ºi factorii care sporesc posibilitatea declanºãrii lor– „Într-un studiu
intitulat «Spre o tehnologie mai umanizatã», rezultat al investigaþiilor
efectuate [...] de cãtre un grup de experþi epidemiologi, igieniºti,
statisticieni, ergonomiºti, Congresul canadian al muncii avertizeazã cã
«riscurile de îmbolnãvire a muncitorilor sînt cu atît mai mari cu cît
petrec mai multe ore în faþa terminalelor cu ecrane video» [...]“ R.l. 14
XII 82 p. 6 (der. regr. din epidemiologie; cf. it. epidemiologo; DN3,
DEX-S)
epilogál, -ã adj. 1972 –Cu caracter de epilog– v. trufa (din epilog +
-al)
episód-chéie s.n. –Episod de mare importanþã– „Episoade-cheie,
verificate de documente, sînt reproduse cu exactitate.“ Sc. 27 X 65 p.
2. „Ei, legionarii, sînt sãlbaticii, ucigaºii în solda naziºtilor, evocaþi ca
atare în cîteva dintre episoadele-cheie ale acestui film.“ Sc. 23 I 75 p.
2; v. ºi R.l. 18 I 67 p. 2 (din episod + cheie)
epopéic, -ã adj. (livr.) –De epopee– „Permanenþa vocaþiei epopeice.“ R.l. 16 III 76 p. 1. „Vãzut ca parte a întregului, romanul
«Împãratul norilor» adaugã încã o paginã importantã masivului
epopeic la care s-a angajat autorul.“ Sc. 18 XII 76 p. 4 (din it.
epopeico; DEX, DN3)
epoxídic, -ã adj. „Zona lipitã [a clãdirilor avariate] devine mai
rezistentã decît betonul însuºi. Folosirea unor astfel de rãºini este un
procedeu verificat în timp; el a fost folosit de circa 20 de ani ºi cu mult
succes în Italia, Guatemala ºi S.U.A., în California. Rãºinile epoxidice
sînt rezistente ºi la agresivitãþi chimice, ceea ce face ca scara lor de
utilizare sã fie foarte largã.“ R.l. 26 IV 77 p. 3. „[...] substanþele cele
mai potrivite pentru protejarea marmurei de gazele poluante din
atmosferã sînt rãºinile epoxidice [...]“ Sc. 3 VI 84 p. 5 (cf. engl. epoxy
[resin]; WT)
epurá vb. I 1992 (Sensul circulã din anii ‘50) v. restructura (din fr.
épurer)
epuráre s.f. –Îndepãrtare dintr-un post din cauze social-politice–
„Epurare mascatã. În prezent, în organigrama guvernului existã 424
posturi. Recent, au fost desfiinþate un numãr de 128 de posturi,
epurarea fiind mascatã sub pretextul reducerii cheltuielilor bugetare.“
R.l. 8 IX 93 p. 3. „Modelul «marilor epurãri» staliniste de la sfîrºitul
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deceniului 4 l-a obsedat pe Nicolae Ceauºescu [...]“ Sf.pol. 7/93 p. 19.
„Stoparea epurãrilor pe criterii politice“ Ev.z. 27 I 97 p. 4 (formal din
fr. épuration; DEX – alte sensuri; semnificaþia este mai veche,
dicþionarele i-au dat însã alte sensuri, unele potrivite ideologiei
comuniste)
erbicidá vb. I –A aplica erbicide pe un teren– „O maºinã de erbicidat,
douã combinatoare ºi douã semãnãtori stãteau pe terenurile din Manasia, din cauzã cã pe cîmp nu sosise cisterna cu apã. Deci nu se poate
erbicida, nici combinatoarele nu pot intra în lucru ºi nici
semãnãtorile.“ R.l. 17 IV 76 p. 5 (din erbicid + -a; DEX-S)
erbicidáre s.f. –Aplicarea de erbicide pe un teren– „[...] am plantat
viþã nobilã; am deprins ierbicizarea ºi fertilizarea ogoarelor [...] ºi aºa
am ajuns sã strîngem la porumb, în medie, 5500 kg boabe la hectar.“
Sc. 1 VII 75 p. 4. „Umiditatea ridicatã din sol va favoriza atît
dezvoltarea culturilor, cît ºi a buruienilor. În aceste condiþii apare ºi
mai evidentã importanþa ce trebuie acordatã erbicidãrii tuturor suprafeþelor stabilite.“ Sc. 13 IV 79 p. 5; v. ºi R.l. 11 X 81 p. 5 [scris ºi
ierbicizare] (din erbicida; DN3)
eredobiologíe s.f. (biol.) –Ramurã a biologiei interesatã de
problemele ereditãþii– „Orientarea biochimicã actualã a eredo-biologiei înseamnã, în primul rînd, situarea în centrul atenþiei a caracteristicilor chimice, metabolice ale organismelor.“ Cont. 5 IV 63 p. 7
//din eredo- + biologie//
ergocíclu s.n. –Cadru metalic fix, cu pedale, asemenea bicicletei,
folosit în scopuri terapeutice sau pentru exerciþii fizice– „Pentru
antrenamente zilnice, la domiciliu, utilizaþi ergociclul Pedalux 3.“ R.l.
26 IX 84 p. 4 //din ergo- + [bi]ciclu//
ergométric, -ã adj. 1980 –Care necesitã un anume efort mecanic–
v. ergometrie (din fr. ergométrique; PR; DN3)
ergometríe s.f. (med.) –Mãsurarea lucrului mecanic efectuat în
timpul unui efort fizic– „Ergometrie. C.M., cercetãtor francez, a
elaborat o nouã claviaturã pentru maºini de scris, menitã sã reducã
efortul de dactilografiere ºi sã mãreascã viteza de lucru [...] aºezarea
noii claviaturi este mai ergometricã, unghiul în care trebuie sã batã cele
douã mîini fiind mai «natural».“ R.l. 27 VI 80 p. 6 (din fr. ergométrie;
PR 1960; DN3)
ergonométric, -ã adj. –Ergometric– „Bicicleta ergonometricã
(medicalã), contractatã de M.C.I. cu Întreprinderea «6 Martie» din
Zãrneºti, are termen de livrare luna septembrie 1981.“ R.l. 15 VII 81 p.
5 (din ergonometrie + -ic)
ergonómic, -ã adj. –Care asigurã un confort sporit în utilizare–
„Din circa douã tone de deºeuri, cîte rezultã într-un an, se obþin
produse – mobilier modular, mobilier ergonomic ºi articole de camping – în valoare de [...]“ R.l. 26 VI 82 p. 5 //din ergonomie + -ic;
DEX-S//
ergonomíe s.f. 1974 –Disciplina care studiazã condiþiile de muncã–
v. profesiologie; v. ºi Pr.R.TV 22 VI 80 p. 2, R.l. 8 VII 80 p. 2 (din fr.
ergonomie; cf. engl. ergonomics; DMC 1949; L. Seche în LR 2/75 p.
176; D.Filoz., DEA; DEX, DN3)
ergonomíst s.m. 1982 –Specialist în ergonomie– v. epidemiolog
(din engl. ergonomist; DN3, DEX-S)
ergospirométru s.n. (tehn. med.) –Aparat cu ajutorul cãruia se
examineazã funcþiile respiratorii– „Oxycon-4. Este numele unui nou
ergospirometru, realizat în Olanda ºi destinat utilizãrii în cardiologie,
medicinã preventivã, clinici de reeducare fizicã, în laboratoare de
psihologie sportivã ºi a muncii. În timpul unui singur test el asigurã
informaþii complete despre funcþionarea plãmînilor ºi a inimii.“ R.l. 14
VIII 82 p. 6
ergotamínã s.f. (biol.) –Alcaloid izolat din secara cornutã– „Specialiºtii Institutului pentru controlul medicamentelor ºi cercetãri
farmaceutice din Bucureºti au reuºit sã extragã din secarã ergotamina,
substanþã ce contribuie la diminuarea excitabilitãþii sistemului nervos
simpatic, folositã în obþinerea unor medicamente, între care
Bergofenul. S-a realizat ºi ergotoxina, din care se produc o serie de
derivaþi cu efect terapeutic în tratarea afecþiunilor de hipertensiune
arterialã.“ R.l. 7 XI 78 p. 5 (din fr. ergotamine; DFMB, DM)
ergoterapíe s.f. (med.) –Tratarea unor infirmitãþi prin muncã–
„Noua unitate este dotatã cu [...] ateliere unde se practicã procedee
fizioterapeutice (ergoterapie, terapie fizicã ºi ocupaþionalã – þesut,
croitorie).“ I.B. 11 VI 74 p. 1 (din fr. ergothérapie; PR 1961; DM;
DEX, DN3)
ergotoxínã s.f. 1978 (farm.) –Amestec de trei alcaloizi izolaþi din
secara cornutã– v. ergotaminã (din fr. ergotoxine; DFMB, DM; DN3)
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eritropoetínã s.f. (farm.) „Prof. dr. docent I.B., membru al
Academiei de ªtiinþe Medicale, a reuºit cu sprijinul colaboratorilor sãi
de la Institutul de medicinã ºi farmacie din Cluj, sã obþinã eritropoetinã înalt purificatã.“ R.l. 28 I 75 p. 5. „Profesorul I.B. se numãrã printre
primii în lume care, pe baza unei metode originale, a extras
eritropoetina, un hormon care ia naºtere în sînge ºi care are o deosebitã
importanþã în practica medicalã, servind la explorãrile funcþionale ale
mãduvei osoase, studiul anemiilor etc.“ Cont. 20 VII 79 p. 8 [ºi
eritropoietinã] (din gr. erytros „(globule) roºii“ + po[i]etis “producere“; DM)
ermetizá v. hermetiza
erotizá vb. I –A face sã devinã erotic– „N-ar fi exclus ca Matei
Caragiale sã fi erotizat aºa personajele în dorinþa de a avea decor de
contrast.“ Luc. 29 VII 67 p. 7 (cf. fr. érotiser; DMN 1968)
eróu-martír s.m. –Persoanã moartã eroic (în cursul Revoluþiei din
decembrie 1989)– „Cinstirea Eroilor-Martiri din decembrie ‘89
trebuie sã rãmînã vie în amintirea noastrã.“ R.l. 5 VIII 93 p. 14 (din
erou + martir)
eruditísim, -ã adj. (livr.) –Foarte erudit– „Literat eruditisim, favorit
al principilor italieni ºi francezi din împletirea secolelor XVI ºi XVII,
prinþ el însuºi al poeziei, cavaler rafinat ºi voluptuos, Marino s-a nãscut
la Napoli în octombrie 1569.“ R.lit. 11 X 73 p. 27 (din it. eruditissimo;
VLI)
escaladáre s.f. –Extindere, intensificare (a rãzboiului, a
înarmãrilor) într-o anumitã zonã– „Escaladarea violenþei în Irlanda de
nord a fost calificatã de ºeful poliþiei locale drept «o tragedie umanã ºi
un afront adus conceptului de societate civilizatã».“ Sc. 15 VIII 75 p. 6
(din escalada; cf. engl. to escalate; V. Guþu Romalo C.G. 202, M.
Gheorghiu în LR 2/68 p. 132, Graur C. 25 – atestare din 1967, L. Seche
în LR 2/75 p. 176; DP; DEX, DN3)
escaládã s.f. –Ascensiune, creºtere rapidã– „Unde duce escalada
protecþionismului.“ Sc. 16 II 77 p. 6. „Escalada pornografiei în filmul
italian este o realitate care a cuprins ca o plagã toate genurile
cinematografice.“ Cont. 1 XII 78 p. 10. „La optsprezece ani, dupã
escalada din drog în drog, din ce în ce mai dure, s-a fixat la heroinã în
1962.“ Cont. 11 V 79 p. 4; v. ºi R.l. 19 IV 83 p. 6 (din fr. escalade; cf.
engl. americ. escalation; PR 1964, BD 1966; M. Gheorghiu în LR 2/68
p. 132; D.Am.; DEX, DN3)
eschívã s.f. –Eschivare– „Fireºte cã afirmaþiile îndrãzneþe ale
acestora din urmã rãmîn acþiuni solitare atît timp cît plenul Sinodului,
deprins cu eschiva istoricã ºi prudenþa strategiei de supravieþuire,
întîrzie sã-ºi asume noua posturã [...]“ R.l. 30–31 V 92 p. 7 (cf. fr.
esquive)
esenþár s.n. –Recipient pentru prepararea esenþei (de ceai etc.)
–„N-a fost îndeplinit cum trebuie nici angajamentul de a reproduce o
serie de sortimente noi cum ar fi: strecurãtori de legume, esenþare,
omletiere.“ Sc. 25 XI 62 p. 2 (din esenþã + -ar; Fl. Dimitrescu în LL
10/65 p. 240; DN3)
esenþializáre s.f. (livr.) –Reducere la esenþã– „Din metapoezie –
poezia despre poezie, despre materia sa, cuvintele – Nichita Stãnescu
extrage neliniºti metafizice, ºi dintr-un instrument, cugetarea asupra
limbajului se transformã în chiar substanþa gîndirii poetice. Proces de
abstractizare ºi de esenþializare caracteristic întregii poezii moderne.“
R.lit. 8 X 70 p. 21. „Recenta premierã de la Operetã reconfirmã cã
tinerii choreautori pot îndreptãþi speranþele puse în ei. M.A.
demonstreazã aptitudinile ei de esenþializare a dansului în «Nesfîrºit,
zborul Mãiestrei» pe un libret de G.M.“ Sãpt. 3 III 78 p. 6.
„Esenþializarea pe care o presupune un banc [...] înseamnã o
performanþã.“ D. 136/95 p. 16; v. ºi Sãpt. 4 III 83 p. 6 (din esenþializa;
V. Guþu Romalo C.G. – atestãri din 1969; DN3, DEX-S)
eséu s.n. (sport) –În jocul de rugbi, aºezarea mingiei cu mîna în
spatele buturilor adverse; încercare– „[...] cãpitanul echipei române
înscrie un nou eseu, transformat de Ignat [...]“ Fl. 21 IV 89 p. 22; v. ºi
R.l. 13 II 84 p. 5; v. ºi flancher, transformare (din fr. essai; DEX, DN3)
esofagoplastíe s.f. (med.) –Restabilire a continuitãþii esofagului
printr-un proces reparator, folosind tegumente– „Dr. G.D., creatorul
esofagoplastiei româneºti.“ Sc. 24 XII 66 p. 4 //din esogaf + plastie;
DM; DEX-S//
esofagoscóp s.n. (med.) –Aparat cu care se examineazã esofagul–
„În prezent existã endoscoape specializate pentru multe organe
interne: esofagoscop, gastroscop, bronhoscop, laparoscop, rectoscop
ºi citoscop.“ Sc. 4 I 64 p. 2 (din fr. oesophagoscope; Fl. Dimitrescu în
LR 1/69 p. 5; DT, DM; DN3, DEX-S)
esperantíst, -ã s.m.f (lingv.) „Esperantiºtii, adicã susþinãtorii
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limbii universale esperanto, nu-ºi pierd nicidecum speranþa ºi la un
recent congres internaþional desfãºurat în Canada [...] au emis ideea cã
limba esperanto se îndreaptã spre «maturitate».“ Sãpt. 14 IX 84 p. 2
(din fr. espérantiste; DEX)
establishment s.n. (cuv. engl.) –Instituþie, grup de persoane
puternice care îºi apãrã privilegiile ºi interesele– „Potentaþii americani
sînt cuprinºi în cunoscutul «establishment». Dar acest «establishment» îi lasã liberi pe artiºti pentru a le risipi energiile, pentru a-i
decontracta.“ Cont. 22 III 74 p. 8. „Pãpuºile doamnei Warren nu erau
de arãtat nici în lume, nici în familie, ci numai secretul ruºinos al
burgheziei bogate, al desfrîului aristocratic, al ipocriziei clericale,
într-un cuvînt al «establishment»-ului, în toatã descompunerea lui
auritã.“ R.l. 4 II 75 p. 2. „Establishment-ul politic“ „22“ 40/95 p. 8; v. ºi
R.lit. 3 XII 82 p. 2 [pron. istábliºment] (cf. fr. establishment; BD 1967,
DMN, PR 1968)
estradístic, -ã adj. –Care aparþine estradei– „Apariþiile uºor
estradistice au vitregit darurile comice ale actorilor.“ Sc. 30 V 63 p. 2.
„D.S., cîntãreþ onorabil, e pus sã exceleze într-un rol de nuanþã
actoriceascã iar N.F., actriþã de dramã, e dirijatã spre o falsã exuberanþã
estradisticã.“ Sc.tin. 18 I 71 p. 2. „El a provocat un spectacol de
formulã apãsat atractivã, uneori estradisticã.“ R.lit. 17 I 85 p. 16; v. ºi
Sc. 31 VIII 66 p. 4 (din estradã + -istic; DEX-S)
eºantionáj s.n. –Cercetare prin eºantioane, sondaj– „Primele
cercetãri nivometrice sînt dezvoltate într-o zonã de eºantionaj în care
intrã bazinele rîurilor Topolog, Argeº, Vîlsan, Rîul Doamnei.“ I.B. 25
IV 77 p. 2 (din fr. échantillonnage)
eºichiér s.n. în sint.s. eºichier politic (pol.) –Tablou, spectru al
partidelor existente la un moment dat ºi al relaþiilor dintre ele–
„Eºichierul politic numãrã peste 100 de partide.“ Cotid. 3 VII 91 p. 1
(din fr. échiquier; I. Preda în LR 10/92 p. 5)
ET(I) s.m. „Jumãtate din populaþie crede cã sîntem vizitaþi sistematic
de farfurii zburãtoare dirijate de ETI (prescurtare azi uzualã pentru
Inteligenþa Extraterestrã).“ R.lit. 8 II 79 p. 22. „Un extraterestru
(ET) abia sosit pe Pãmînt [...]“ R.l. 10 III 84 p. 6; v. ºi Sãpt. 22 IV 83 p. 2
(siglã din engl. E[xtra] T[errestrial] I[ntelligence]; DPN 1983)
etanól s.n. 1974 (chim.) –Alcool etilic– v. radiospectroscopic; v. ºi
R.l. 20 XII 79 p. 6 (din fr. éthanol; cf. engl. ethanol, germ. Äthanol, rus.
etanol; F. Ciobanu în SMFC V 62; DT, DC; DEX, DN3)
etanº(eiz)áre s.f. –Închidere ermeticã– „În preajma noastrã se
gãseºte ºi meºterul V.M., omul care are în atenþie îmbunãtãþirea
microclimatului în secþie prin etanºarea instalaþiilor ºi o ventilaþie corespunzãtoare.“ R.l. 22 XI 69 p. 2. „[...] cam de mult ne promite
«Metalocasnica» din Bucureºti noile activitãþi de montat vizoare la
uºi, împuºcat cuie în pereþii apartamentelor, etanºeizarea ferestrelor ºi
uºilor.“ R.l. 15 XII 75 p. 5. „[...] bureþi din bumbac pentru etanºeizarea
uºilor ºi ferestrelor [...]“ I.B. 11 III 85 p. 4–5; v. ºi 9 II 84 p. 1 (din
etanº[eiz]a; DTP; DEX, DN3)
etanºeizát, -ã adj. –Ermetic închis– „Geamurile, incasabile, erau
prinse în benzi de cauciuc, perfect etanºeizate.“ I.B. 13 XI 82 p. 5 (din
etanºeiza)
etapizá vb. I –A împãrþi în mai multe etape– „Dar a întinde ºirul
discuþiilor ani ºi ani de zile, a «etapiza» niºte dezbateri care nu se
dovedesc, prin ceea ce ni se aratã, decît a fi sterile, este cel mai
nepedagogic sistem utilizat de pedagogi.“ R.l. 19 XI 70 p. 2 (din etapã
+ -iza; DEX-S)
etapizáre s.f. –Împãrþire în mai multe etape– „Au fost totodatã
stabilite criterii de alegere a unitãþilor, etapizarea acþiunii [...]“ Sc. 4
VII 69 p. 5 (din etapiza)
etapizát, -ã adj. –Împãrþit pe etape– „Sînt prevãzute, etapizat,
lucrãri [...]“ Em. Radio 29 VIII 75. „Bineînþeles cã aceastã afecþiune
poate fi tratatã etapizat, în mai multe intervenþii.“ Em. Radio 20 X 87
(din etapiza)
eticitáte s.f. –Caracterul a ceea ce este moral– „[Petrarca saluta în]
Parini pe cel dintîi care restituia poeziei implicita ei eticitate.“ R.lit. 2 I
84 p. 22 (din etic + -itate)
etiopatogeníe s.f. (med.) –Studiul cauzelor ºi al mecanismelor de
producere a bolilor– „Malformaþiile congenitale sînt de aceea boli cu
etiopatogenie complexã, cel mai adesea congenitalã sau, mai rar,
mixtã – congenitalã ºi ereditarã.“ Cont. 16 III 79 p. 5 //din etio[logie] +
patogenie//
etnocéntric, -ã adj. –Care se referã la etnocentrism– „Este
inconsecvent, ºi în definitiv perdant, sã aperi valorile minoritãþilor
pornind de la etnocentrism. Aceeaºi perspectivã etnocentricã a fost la
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baza cîtorva decizii ale maghiarilor, cu efecte fatale.“ „22“ 42/93 p. 1
(cf. it. etnocentrico; DPN 1984)
etnocentrísm s.n. –Tendinþa de a judeca alte etnii pornind exclusiv
de la propria etnie, consideratã superioarã– „Etnocentrismul, o
inconsecvenþã“ „22“ 42/93 p. 1; v. ºi etnocentric (din fr.
ethnocentrisme, engl. ethnocentrism; DPN 1974; DEX-S)
etnofolclóric, -ã adj. (folc.) –Privitor la etnografie ºi folclor– „Am
întîlnit, de pildã, un glas bun, foarte bun, un tînãr dintr-o comunã aflatã
la interferenþa dintre douã zone bine determinate din punct de vedere
etnofolcloric.“ Sc. 10 IX 78 p. 14; v. ºi R.l. 16 X 81 p. 2 (din
etno[grafic] + folcloric)
etnoistórie s.f. (ist.) „Etnoistoria este, aºadar, o ºtiinþã specificã,
hrãnitã de douã discipline bine definite: etnologia ºi istoriografia.“
Sãpt. 25 V 84 p. 2; v. ºi etnolingvisticã (din etno- + istorie)
etnolingvísticã s.f. (lingv.) „[...] etnoistoria face parte dintr-o
familie mai bogatã, constituitã din ºtiinþe interdisciplinare, între care
amintim etnolingvistica, care îºi propune sã examineze raporturile
între limbã, societate ºi culturã, evidenþiindu-se, pe aceastã cale,
funcþia limbii de a organiza ºi reprezenta universul la nivelul unei
anumite specificitãþi regionale (geografice) ºi de a construi, pe aceste
baze, o viziune originalã asupra lumii.“ Sãpt. 25 V 84 p. 2 (din fr.
ethnolinguistique; DMC, PR anii ‘50, DPN 1969; DEX)
etnomuzicólog s.m. (muz.) –Specialist în muzica tradiþionalã a
diverselor popoare– „Prof. univ. E.C., etnomuzicolog.“ Sc. 31 V 77 p.
4. „În faþa unui juriu, alcãtuit din folcloriºti, etnomuzicologi,
compozitori, ºi a unui public exigent, au evoluat tinere talente din 11
judeþe.“ R.l. 17 VII 78 p. 5; v. ºi etnomuzicologie (der. regr. din
etnomuzicologie sau din fr. ethnomusicologue; cf. engl.
ethnomusicologist; BD 1968; DEX-S)
etnomuzicológic, -ã adj. (muz.) –Privitor la etnomuzicologie–
„O importantã lucrare etnomuzicologicã“ R.l. 15 IV 83 p. 2 (din
etnomuzicologie)
etnomuzicologíe s.f. (muz.) –Cercetarea tradiþiei muzicale a
diverselor popoare– „În 1970 este numit profesor la Conservatorul
«Ciprian Porumbescu» din Bucureºti ºi director al Laboratorului de
etnomuzicologie, care a luat fiinþã odatã cu instalarea sa aici.“ Sãpt. 28
IV 78 p. 7. „Sînt prezentate aici, într-o tematicã largã, probleme ºi
cercetãri de etnomuzicologie [...] De asemenea, volumul marcheazã ºi
constituirea Asociaþiei etnomuzicologilor someºeni [...]“ R.l. 15 II 83
p. 2; v. ºi 27 V 81 p. 2; v. ºi devoþional (din it. etnomusicologia; cf. fr.
ethnomusicologie, engl. ethnomusicology; PR 1955, BD 1967; Th.
Hristea în R.lit. 11 XI 76 p. 9; D.Muz., DE; DEX-S)
etológic, -ã adj. 1979 –Referitor la etologie– v. etologie (din it.
etologico, fr. éthologique)
etologíe s.f. „Etologia, ºtiinþa comportãrii animalelor. Un ºir de
studii recente aduc în atenþie o ramurã nouã a ºtiinþelor naturii,
etologia – studiul comportãrii animalelor. Potrivit teoriilor etologice,
care se revendicã de la darwinism, orice «societate» animalierã
prezintã o anumitã structurã ierarhicã [...]“ Sc. 17 VIII 79 p. 5 (din fr.
éthologie; DEX, DN3)
etranjér, -ã adj. (franþuzism) „Onomastica etranjerã este din ce în
ce mai bine reprezentatã [...]“ R.l. 25 VIII 93 p. 2 (din fr. étranger)
etu s.n. 1991 –Îmbrãcãminte rigidã a cãrei formã este adaptatã
obiectului pe care îl protejeazã– v. semiprofesional [pron. etü] (din fr.
étui)
éuro s.m. „Moneda unicã europeanã are deci un nume, stabilit la
ultimul summit al celor 15: euro.“ R.l. 20 XII 95 p. 8. „Pentru cei
curioºi, dar ºi dornici sã renunþe la dolari, aºa aratã bancnotele «euro»
(pluralul - «euri»?) R.l. 18 XII 96 p. 5; v. ºi 13 XII 96 p.5 (cuv.
internaþ.)
éuro-aráb, -ã adj. –Privitor la relaþia dintre Europa ºi lumea arabã–
„În Spania ar putea fi creatã prima universitate euro-arabã.“ R.l. 16 III
84 p. 6 //din euro- + arab//
éuroatlántic, -ã adj. –Privitor la relaþia dintre pactul nord-atlantic
ºi structurile comunitare europene– „Italia [...] va spijini continuarea
apropierii României de structurile comunitare ºi euroatlantice.“ Ev.z.
6 X 95 p. 5. „Îndelung trîmbiþata vocaþie euro-atlanticã.“ „22“ 44/95 p.
5; v. ºi D. 98/94 p. 5 (din euro- + atlantic)
eurocentríst, -ã adj. –Care considerã Europa drept centru–
„Cannes-ul de acum 30, de acum 20 de ani era o serbare de familie. Un
festival ombilical. Totul se baza pe o viziune euro-centristã. Deasupra,
bineînþeles, parnasul hollywoodian.“ R.lit. 16 VI 83 p. 2. „Ce
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iremediabil eurocentriºti sîntem!“ R.lit.11 VII 85 p. 22 //din euro- +
centrist; cf. engl. europocentric; BD 1966//
Eurocity s.n. 1993 (transp.) –Tren care face legãtura între marile
oraºe ale Europei– v. intercity [pron. eurosíti] (din fr., it. Eurocity)
eurocomunísm s.n. „Întrebare: Cum apreciaþi dvs. aºa-numitul
eurocomunism din þãrile occidentale? Rãspuns: Dupã cum este
cunoscut, aceastã noþiune de eurocomunism este destul de nouã [...]
Am înþeles ºi înþeleg cã prin adoptarea acestei noþiuni de
eurocomunism, anumite partide comuniste din þãrile occidentale
doresc sã sublinieze faptul cã, în activitatea lor, trebuie sã þinã seama
de realitãþile istorice, economico-sociale din þãrile respective.“ R.l. 15
VIII 77 p. 3 (din fr. eurocommunisme; DMC, DHLF 1975, DTN 1977)
eurocriminalitáte s.f. –Criminalitatea din Europa– „La Paris se va
þine un colocviu cu tema: Prostituþia, proxenetismul ºi eurocriminalitatea.“ Ev.z. 28 XI 92 p. 5 //din euro- + criminalitate//
euro-obligaþiúne s.f. „Banca Comercialã Românã (BCR) va
anunþa oficial [...] lansarea pe piaþa internaþionalã privatã de capital a
primei emisiuni de euro-obligaþiuni, aparþinînd unei entitãþi
neguvernamentale române.“ R.l. 10 IX 96 p. 1 //din euro- +
obligaþiune//
eurodeputát s.m.
–Deputat
în
Parlamentul
european–
„Euro-deputaþii nu au fãcut un efort minim de a cãuta sã se edifice
asupra situaþiilor pe care iniþiatorii rezoluþiei le incrimineazã.“ R.l.
internaþ. 19 VII 95 p. 5 //din euro- + deputat//
eurodezarmáre s.f. 1983 –Dezarmare europeanã– v. europace
//din euro- + dezarmare//
eurodolár s.m. 1975 –Dolar american depozitat în bãncile centrale
europene– v. petrodolar (din engl., fr. eurodollar; PR 1965, BD 1970,
DTN 1972; DN3, DEX-S)
eurointoxicáþie s.f. (formaþie ad-hoc) „Datoritã unei salate pe care
au consumat-o la bufetul municipal din localitate, în ultima zi a
conferinþei [Pieþei comune], nu mai puþin de 150 de ziariºti,
funcþionari ºi poliþiºti au suferit de o intoxicaþie alimentarã, «eurointoxicaþie», cum noteazã puþin maliþios un corespondent francez.“
R.l. 28 III 81 p. 6 //din euro- + intoxicaþie//
Euronét s.n. –Sistem electronic de comunicaþie la nivelul Europei–
„Pentru a se abona la Euronet, utilizatorii au nevoie de un terminal ºi
de o linie telefonicã.“ R.l. 22 II 80 p. 6 (din Euro- + [work]net)
europáce s.f. –Pace în Europa– „Comentarii despre ceea ce ar trebui
sã se întreprindã pentru ca Europa sã nu devinã Euroshima se pot face
multe ºi în diverse modalitãþi. Concis, sã ne oprim la cuvinte compuse,
de naturã a se bucura, sîntem singuri, de largã adeziune: eurodezarmare, europace. Explicarea noþiunilor respective nu credem cã ar
fi necesarã.“ R.l. 4 XII 83 p. 6; v. ºi 4 XI 83 p. 6 //din euro- + pace//
europe(n)ísm s.n. –Caracter european, atitudine favorabilã unitãþii
europene– „«Preferaþii» ar manifesta înclinaþie pentru «europeism» ºi
«universalism», ceilalþi pentru «naþionalism».“ Luc. 11 II 84 p. 1.
„Apar situaþii în care europenismul este în pericol.“ „22“ 30/95 p. 4.
„«22» este o publicaþie devotatã valorilor democraþiei ºi
europenismului.“ „22“ 35/95 p. 3 (din fr. européisme; cf. fr.
européanisme, it. europeismo, engl. Europeanism; DMC 1968, PR
1969; DN3)
europenitáte s.f. –Caracterul a ceea ce este european– „[...] multã
vreme, orbiþi de necazurile noastre, am crezut cã «europenitatea» e o
realitate spre care trebuie sã tindem ieºind din pielea noastrã.“ R.l. 6 X
91 p. 1. „Problema aceasta a «europenitãþii» e mai complicatã decît
pare ºi nu depinde de voturi.“ R.l. 1 X 93 p. 1 (din fr. européanité;
DHLF 1974)
eurorachétã s.f. „[...] aspect de la o demonstraþie împotriva
«eurorachetelor» [...]“ Ap.P. 23 I 80 p. 12. „Prin cuvîntul
«eurorachete» [...] se exprimã o multitudine de noþiuni.“ R.l. 4 XI 83 p.
6. „[...] pentru a denumi cu o formulã cît mai succintã rachetele cu razã
medie de acþiune ce au fost sau se plãnuieºte a fi instalate pe continent,
a fost creat termenul, folosit mai ales la plural, eurorachete.“ R.l. 13 IX
85 p. 6; v. ºi Sc. 20 VI 81 p. 6 (calc dupã fr., it. euromissile; DPN 1980)
euroregiúne s.f. „Acest concept al colaborãrii transfrontaliere ºi al
creãrii euroregiunilor este menþionat în documente ale C.S.C.E. ºi ale
Consiliului Europei [...]“ R.l. 4 III 93 p. 3. „[...] relaþia tot mai
frecventã dintre judeþele de frontierã (limitrofe) ºi judeþele din þãrile
vecine. În limbajul european, acestea se numesc euroregiuni.“ „22“
40/95 p. 8 //din euro- + regiune//
Euroshima s.f. „Pe multe [pancarte] era scris: «Nu vrem Euroshime!“ R.l. 12 X 81 p. 6. „Pentru a sugera pericolul ce planeazã asupra

eurosiberián

• 95 •

Europei ca urmare a angrenãrii sale în competiþia înarmãrilor nucleare,
a fost lansat termenul Euroshima, care trimite la cel dintîi punct de pe
glob care a resimþit efectele unei lovituri nucleare.“ R.l. 13 IX 85 p. 6;
v. ºi 9 XI 81 p. 6, 4 XI 83 p. 6 [pron. euroºíma] //din euro- +
[Hiro]shima//
eurosiberián adj. 1983 –Care face legãtura între Europa ºi Siberia–
v. gazoduct (din euro- + siberian)
Euroviziúne s.f. (comunic.) –Înþelegere între televiziunile europene pentru schimbul de programe difuzate simultan în mai multe þãri–
„Premiul Euroviziunii. Selecþiuni de la concursul de muzicã uºoarã.“
f.d. (din fr. Eurovision; PR 1954, DMC 1967)
Eutelsát s.n. (comunic.) „Organizaþia europeanã de telecomunicaþii
prin satelit îºi va avea sediul la Paris, decizia fiind luatã de o conferinþã
interguvernamentalã a reprezentanþilor celor 24 de þãri care fac parte
din Conferinþa europeanã a poºtelor ºi telecomunicaþiilor. În cadrul
acestei conferinþe, au fost definitivate textele convenþiei privind înfiinþarea «Eutelsat»-ului, care va înlocui «Eutelsat-ul interimar», creat în
1977, cu sediul tot la Paris. Structura sa va fi asemãnãtoare «surorii»
sale mondiale – «Intelsat».“ R.l. 19 V 82 p. 6. „Organizaþia europeanã
de telecomunicaþii prin satelit «Eutelsat» [...] a fost creatã în 1982,
convenþia ºi acordul de exploatare care o definesc urmînd sã intre în
vigoare la 15 ianuarie 1984, dupã semnarea lor de cãtre guvernele
celor 20 de þãri membre ºi ratificarea de cãtre parlamentele
respective.“ R.l. 1 VII 83 p. 6 //din [Organizaþia] Eu[ropeanã pentru]
tel[ecomunicaþii prin] sat[elit]//
evaporatór s.m. –Muncitor care lucreazã la aparatul de evaporare–
„Muncitorii I.H., evaporator, P.G., fierbãtor, au început al doilea an de
muncã.“ Sc. 2 I 61 p. 1 (din evapora + -tor; DN – alt sens, DEX, DN3)
evaporáþie s.f. (tehn.) –Evaporare– „Zilnic, specialiºtii de la
I.E.L.I.F. Brãila determinã, la punctele de avertizare, stadiul
evaporaþiei apei din sol pentru a stabili programele de udãri.“ R.l. 18
VII 77 p. 3 (din fr. évaporation; DN3)
evaporimétru s.n. –Instrument pentru mãsurarea vitezei de
evaporare a apei– „La staþia de avertizare, cercetãtorul N.G. face
observaþii cu ajutorul evaporimetrelor în scopul stabilirii necesarului
de apã al diferitelor culturi irigate.“ Fl. 15 I 72 p. 8 (din fr.
évaporimètre, rus. evaporimetr; DTP, LTR; DEX, DN3)
evazionísm s.n. 1991 (arte) –Tendinþã de a crea ºi difuza opere al
cãror unic scop este acela de a distrage atenþia de la realitate, adormind
simþul critic– v. fesenie //din evaziune + -ism; DEX, DN3 – definiþii
ideologizate//
evenimént s.n. (circ.) –Accident– „Automobiliºtilor, membri ai
Automobil Clubului Român, care de-a lungul unei perioade de 15 ani –
de la 1 septembrie 1969 – n-au avut abateri de la regulile de circulaþie –
înscrise în permisul de conducere – li se vor acorda diplome de
«Automobilist fãrã evenimente».“ I.B. 19 IV 74 p. 3. „Dupã scoaterea
vagonului din garniturã, fusul de osie, care produce flacãra, s-a rupt. A
fost evitat – cum se spune – un grav eveniment feroviar.“ Sc. 29 VI 75
p. 3. „Evenimente rutiere“ R.l. 4 II 76 p. 5. „O noapte la serviciul
intervenþii la evenimente de la Miliþia Capitalei.“ Sc.tin. 6 IV 81 p. 4; v.
ºi R.l. 26 XI 76 p. 5, Sc. 4 V 79 p. 5 (formal din fr. événement; DN,
DEX, DN3 – alte sensuri)
evenimenþiál, -ã adj. (livr.) –Care se mãrgineºte la descrierea
evenimentelor– „Situat între romanul-recherche ºi romanul-histoire,
cunoscuta operã a lui Eugen Barbu, «Groapa», are prin excelenþã
structura unui roman evenimenþial.“ Sãpt. 28 XII 73 p. 4. „Concepþia
mea despre istoria literarã este diferitã, în sensul cã eu introduc în
cîmpul istoriei literare factori care nu sînt neapãrat ºi în mod esenþial
numai factori evenimenþiali, ci, în acelaºi timp, factori structurali
profunzi, în funcþie de care am încercat sã abordez istoria literaturii.“
R.lit. 7 II 74 p. 32 (din fr. événementiel; PR 1959)
evént s.n. (sport) –Cîºtigarea, în acelaºi an, a Cupei ºi
Campionatului; prin extensie, cîºtigarea primelor douã locuri la o
competiþie sportivã de cãtre componenþii aceleiaºi echipe (naþionale)–
„Dinamo a reuºit mult invidiatul event, cîºtigînd ieri ºi Cupa României
la fotbal [...]“ R.l. 23 V 84 p. 5. „Corespondenþii agenþiilor
internaþionale de presã subliniazã în relatãrile lor de la Los Angeles
succesul atletelor românce Aniºoara Cuºmir-Stanciu ºi Vali Ionescu,
clasate pe primele douã locuri în proba de sãriturã în lungime. Sub
titlul «Un event românesc», agenþia France Presse menþioneazã [...]“
Sc. 11 VIII 84 p. 5 (din engl., fr. event)
Everést s.n. (fig.) –Culme, nivel ridicat– „Poate cã ºi tenisul nostru
feminin se îndreaptã spre Everestul performanþei.“ Em. Radio 7 VI 76
(din n.pr. Everest; PN 1981)
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evreitáte s.n. 1992 –Specific al evreilor– v. asimilare (din evreu +
-itate)
exacþiúne s.f. –Abuz– „Nu voi face inventarul crimelor ºi exacþiunilor lor.“ „22“ 42/93 p. 12 (din fr. exaction; DN, DN3 – alte
sensuri)
exasecúndã s.f. 1976 –Unitate de timp echivalînd cu un miliard de
miliarde de secunde– v. attosecundã //probabil din hexa- + secundã//
excépþie s.f. în constr., devenitã cliºeu, de excepþie –Excepþional–
„Minimalizat, uneori ignorat de-a binelea, fiindu-i mereu preferate
voci «de excepþie» (oribilã expresie!), care însã, iarãºi mereu, uitã sã
confirme opinia criticã, poetul acesta se aflã [...] în primele rînduri ale
poeziei româneºti de azi.“ Cont. 20 VII 79 p. 10. „Nu mi se pare astfel
deloc hazardatã încercarea de a apãra ºi unele din pieþele nobile, ºi
unele din patrulaterele de excepþie ale Capitalei noastre [...]“ I.B. 2
VIII 79 p. 2. „Festivalul care se desfãºoarã la Bucureºti este o
manifestare culturalã de excepþie.“ R.lit. 43/95 p. 13 (cf. fr.
d’exception)
excepþionál, -ã adj. (În asociere cu „platã“) –Efectuat în valutã
forte, în dolari– „Vînd ultracentral garsonierã confort I. Plata excepþionalã.“ R.l. 19 X 91 p. 7; v. ºi 23 V 93 p. 7 (formal din fr. exceptionnel;
DN, DEX, DN3 – alte sensuri)
exemplaritáte s.f. (livr.) –Caracterul a ceea ce este exemplar–
„Dintre ultimele premiere radiofonice, «Eclipsa» de L.T [...] reþine
atenþia nu numai prin exemplaritatea distribuþiei, dar ºi prin virtuþile
textului.“ R.lit. 26 II 76 p. 17 (cf. fr. exemplarité; DEX, DN3)
exitón s.n. (fiz.) „Avînd «funcþii» extrem de importante în cristalul de
semiconductor, exitonul este un cuplu neutru legat prin forþe electrice.
El este alcãtuit dintr-o particulã încãrcatã negativ – electronul – ºi alta
încãrcatã pozitiv.“ R.l. 14 X 66 p. 3
exobiologíe s.f. (biol.) „Exobiologia. Ramurã a ºtiinþei care
studiazã prezenþa ºi particularitãþile formelor de viaþã în afara
Pãmîntului, în spaþiul cosmic, pe planetele sistemului solar.“ Sc. 19
VIII 61 p. 4; v. ºi antropo, extraterestru, paleoastronauticã (din fr.
exobiologie. cf. engl. exobiology; BD 1969; DTN 1974; Fl.
Dimitrescu în LR 2/62 p. 136; DEX, DN3)
expandá vb. I (fig.; impropriu) –A exprima; a revãrsa– „[...]
domniile voastre vã puteþi expanda oricând spleenul, dezgustul, mânia
sau coptura sufleteascã pe posturile naþionale [...]“ R.l. 4 XII 93 p. 3
(din engl. to expand)
expandát, -ã adj. (chim.) –Spongios– „Tãlpile din PVC expandat
cu structuri celulare ºi din fibre poliuretanice [...] conferã
încãlþãmintei o linie conformã cu modernele ºi rapidele cicluri ale
modei internaþionale.“ R.l. 21 III 75 p. 3. „Sculptorul elveþian J.G. [...]
este autorul unei statui [...] realizatã din material expandat, cu o
înãlþime de opt metri ºi cu o greutate de 15 tone.“ R.l. 21 XII 77 p. 6.
„Avem practic 9 tehnologii diferite, din ramuri diferite: siderurgie la
cubilouri, industrie uºoarã, la þesãtorii [...] o microrafinãrie – la secþia
de oxidare – deci petrochimie, celulozã ºi hîrtie; chimie din grupa B –
la polistiren expandat [...]“ R.l. 25 IX 85 p. 5; v. ºi 28 XII 74 p. 3; v. ºi
fonoizolare (1974), griºpandin (din expanda; DEX-S)
experiénþã-pilót s.f. –Experienþã care poate servi drept exemplu
pentru alte experienþe– „Un om de afaceri foarte bogat ºi-a permis o
experienþã-pilot.“ Cont. 28 X 66 p. 10. „Lacul trebuie reoxigenat. ªi
pentru cã «bolnavul» are proporþii mici, «medicii» lacurilor
intenþioneazã sã facã aici, la Nantua, o experienþã-pilot. La una din
marginile lacului se va construi un fel de sifon capabil sã creeze un
curent de aer artificial care sã punã în miºcare apele stãtãtoare de la
fund, sã le oxigeneze.“ I.B. 27 X 70 p. 4 (dupã fr. éxpérience-pilote;
DMN 1965)
experimént-límitã s.n. –Experiment dus pînã la extremã–
„Împrumutul strãin, cliºeul sec, experimentul-limitã care, în loc sã
afirme originalitatea tînãrului creator, îl înfeudeazã unor formule de
mult perimate.“ Cont. 2 XII 66 p. 3. „O expoziþie bienalã de stat, s-a
spus adeseori, nu poate fi doar rezultatul vectorilor celor mai decis
orientaþi cãtre experimentul-limitã, chiar dacã în multe ateliere
individuale stadiul actual de evoluþie al artistului n-ar putea fi ilustrat
prin altceva decît prin exclusivismul gustului sãu specializat.“ Sc. 7 I
71 p. 4 (din experiment + limitã)
experimentalísm s.n. –Folosire a experimentului ca principal
mijloc artistic– „[...] angajarea directã a discursului în formulele
diversificate ale unui experimentalism lucid, ca unica formã «esteticã»
acceptatã de participare la exprimarea poeticului [...]“ Luc. 4 II 84 p. 7
(cf. engl. experimentalism; DN3)
experimentalíst, -ã s.m.f. –Promotor al experimentalismului–
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„Joyce sau Eugen Ionescu pot fi consideraþi experimentaliºti puri. Se
înþelege de la sine cã, deºi am preluat acest termen de la italieni, sfera
de semnificaþii în care îl încadrãm noi este mult mai extinsã, devenind,
ca sã zic aºa, o adevãratã categorie tipologicã de creaþie ºi cunoaºtere
[...]“ Luc. 4 II 84 p. 2 (cf. it. esperimentalista)
expertizá vb. I –A supune unei expertize– „În ceea ce priveºte
construcþiile cu o înãlþime sub 4 nivele, din aceastã categorie au fost
expertizate 35000 imobile, constatîndu-se cã 6700 au nevoie de
consolidãri.“ R.l. 19 V 77 p. 2 (din fr. expertiser; DT; DN3, DEX-S)
exploatabilitáte s.f. –Calitatea unui bun de a putea fi exploatat–
„Tocmai aceste diverse aspecte ale problemelor complexe privind
«Exploatabilitatea zãcãmintelor metalifere» sînt tratate în lucrarea
prof. ing. dr. M.M [...]“ Sc. 15 I 71 p. 4 (cf. fr. exploitabilité; DEX,
DN3)
éxpo-elévi s.f. –Expoziþie a elevilor– „Expo-elevi. Practica elevilor
de la Liceul nr. 15 din Capitalã.“ Pr.R.TV 21–27 VII 74 p. 9.
„«Expo-elevi» deschisã în localul liceului de filologie-istorie nr. 1 [...]
se distinge de cele anterioare prin diversitatea mai mare ºi
originalitatea exponatelor.“ Sc. 26 V 79 p. 4; v. ºi microîntreprindere
(din expo[ziþie a] elevi[lor])
éxpo-párc s.n. „Din aceastã primãvarã, cartierul Bucureºti din
Piteºti va îmbrãca o hainã floralã deosebitã. Colectivul administraþiei
serelor, pepinierelor ºi parcurilor pregãteºte aici un original
«Expo-parc» pe o suprafaþã de 15.000 mp.“ R.l. 8 IV 71 p. 2 (din
expo[ziþie în] parc)
éxpo-ºcoálã s.f. „Expo-ºcoalã este firma unui nou magazin din
Bîrlad care expune ºi desface obiecte lucrate în atelierele ºcolilor ºi
liceelor din localitate.“ R.l. 9 I 75 p. 3; v. ºi Sc. 21 VI 80 p. 4 (din
expo[ziþie de] ºcoalã)
expotéxt s.n. „La Timiºoara s-a înfiinþat un nou tip de magazin,
«Expotext» (o abreviere a cuvintelor: expoziþie textilã).“ R.l. 19 XI 72
p. 5 (din expo[ziþie] text[ilã])
exportlémn s.n. „România este reprezentatã de întreprinderea
Tehnoforestexport ºi Export-lemn.“ R.l. 16 XI 68 p. 1 (din export [de]
lemn)
expozíþie-concúrs s.f. –Concurs în cadrul unei expoziþii– „La cea
de-a IV-a ediþie a Expoziþiei-concurs interjudeþene de artã fotograficã
«România ‘78» au fost declaraþi cîºtigãtori [...]“ R.l. 30 V 78 p. 2.
„Expoziþia-concurs de machete de nave.“ I.B. 18 V 83 p. 7 (din
expoziþie + concurs)
expozíþie-dezbátere s.f. –Expoziþie în care se organizeazã
discuþii– „O expoziþie-dezbatere în care sînt expuse diferite articole de
uz casnic, precum ºi schiþele unor ustensile destinate uºurãrii muncii în
gospodãrie s-a deschis în ziua de 16 martie la galeriile «Art’Ind».“ Sc.
18 III 73 p. 1. „[...] expoziþia-dezbatere deschisã la galeriile
bucureºtene «Art’Ind».“ Sc. 19 III 74 p. 1; v. ºi R.l. 24 III 83 p. 12 (din
expoziþie + dezbatere)
expozíþie-simpozión s.f. –Expoziþie prezentatã cu prilejul unui
simpozion– „La Institutul central de cercetãri agricole s-a deschis joi o
expoziþie-simpozion pe tema «Folosirea maselor plastice în
agriculturã».“ R.l. 18 XI 66 p. 5. „Extinderea relaþiilor comerciale
est-vest [...] constituie una din preocupãrile principale ale firmei «The
Singer Co.» care între 5 ºi 8 noiembrie va organiza, în colaborare cu
întreprinderi româneºti de comerþ exterior, o expoziþie-simpozion la
Bucureºti [...]“ Sc.t. 1 XI 73 p. 6 (din expoziþie + simpozion)
expozíþie-tést s.f. –Expoziþie în care se prezintã mostre pentru
testare– „Filiala din Cluj-Napoca a Asociaþiei Române de Marketing a
organizat o expoziþie-test, în cadrul cãreia zeci de creatori din
întreprinderile ºi instituþiile municipiului au prezentat mostre de
obiecte de uz casnic, articole de îmbrãcãminte [...]“ R.l. 9 I 76 p. 2
„Rãspuns la o expoziþie-test.“ Sc. 28 II 76 p. 3. „Expoziþie-test. La
Galeria ARTIND a Centralei industriei ºi ceramicii fine din Ministerul
Industriei Uºoare s-a deschis o expoziþie cuprinzînd lucrãri realizate în
cadrul programului de perfecþionare organizat de Centrul de perfecþionare a cadrelor [...]“ Cont. 13 VI 80 p. 11 (din expoziþie + test; C.
Lupu în SCL 6/81 p. 504)
expozíþie-tîrg (internaþionál) s.f. –Expoziþie cu caracter de tîrg
(internaþional)– „Sîmbãtã dimineaþã s-a deschis în pavilionul noului
combinat apicol de la Bãneasa prima Expoziþie-tîrg internaþional de
apiculturã.“ Sc. 29 VIII 65 p. 1. „Expoziþia-tîrg de la Halele Obor.“ I.B.
26 IX 66 p. 1. „Peste 400 din cele mai frumoase ºi mai productive
animale au fost prezentate la cea de-a 8-a ediþie a expoziþiei-tîrg anuale
de la Sighetul Marmaþiei – «Bruna de Maramureº».“ Sc. 1 VII 75 p. 5;
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v. ºi I.B. 18 VII 67 p. 1, R.l. 3 IX 78 p. 2, I.B. 14 V 82 p. 4 (din expoziþie
+ tîrg [internaþional])
expoziþionál, -ã adj. –Cu caracter de expoziþie– „Încercarea
fotoreporterului nostru de a cuprinde «dintr-o singurã privire»
complexul expoziþional de la Piaþa Scînteii [...] nu putea avea mari
ºanse.“ R.l. 8 X 70 p. 1 (din engl. expositional; F. Ciobanu în SCL 4/75
p. 351; DEX-S)
exprés(o) ¨ 1. s.n.–Aparat de preparat cafea– „Cu acelaºi prilej s-a
stabilit ca în marile restaurante ºi în principalele magazine alimentare
ale Bucureºtiului sã se instaleze încã 35 de rotisoare, 50 de expresouri
de cafea etc.“ R.l. 11 IV 72 p. 20. „În ceea ce priveºte servitul cafelei,
poate fi asigurat, de pildã, ºi prin folosirea unei instalaþii de tip
«Expresso».“ R.l. 18 III 82 p. 3. ¨ 2. adj. în sint. cafea expres –Cafea
preparatã într-un aparat special, la vapori– „[...] aceºtia, la rîndul lor, sã
le vîndã sub formã de cafea «expreso» [...]“ R.l. 12 XII 83 f.p.; v. ºi 18
III 82 p. 3 (din it. [caffé] espresso; cf. fr. express; PR 1950)
externá vb. I (med.) –A scoate din spital– „Sugarii, copiii
nou-nãscuþi ºi lehuzele nu vor fi externaþi decît dacã sînt asigurate
condiþiile de transport ºi de locuit corespunzãtoare.“ R.l. 13 III 73 p. 3;
v. ºi 13 XI 76 p. 3 (din extern, dupã modelul lui interna [în spital])
externáre s.f. (med.) –Scoatere din spital a unei persoane, de obicei
cînd starea sãnãtãþii s-a îmbunãtãþit– „Împotriva opunerii categorice a
medicilor, se face externarea din spitalul specializat din Capitalã,
pacientul fiind transportat la spitalul din Leordeni, Argeº.“ Sc. 19 XI
78 p. 4 (din externa)
éxtra s.n. –(Serviciu) suplimentar, care nu este inclus în preþ– „Totul e
contra cost, iar eu am fãcut un fel de boalã psihicã: [...] mi-e fricã, o
fricã sãlbaticã, de tot ceea ce, aici, se numeºte extra-uri [...]“ R.lit. 9 VI
83 p. 2
extraatmosféric, -ã adj. –Aflat în afara atmosferei– „Grupul de
lucru al Comitetului O.N.U. pentru folosirea spaþiului extraatmosferic
în scopuri paºnice ºi-a început activitatea.“ R.l. 10 IX 66 p. 4. „La
Palatul Naþiunilor Unite din New York se desfãºoarã lucrãrile
Comitetului O.N.U pentru utilizarea paºnicã a spaþiului
extraatmosferic.“ R.l. 14 VI 75 p. 6. „Odatã cu revenirea pe Terra a
navei cosmice «Soiuz-28» s-a consumat un episod important, s-a inaugurat o etapã nouã a colaborãrii în cadrul programului «Intercosmos»
pentru explorarea ºi folosirea spaþiului extraatmosferic în scopuri
paºnice.“ Sc. 11 III 78 p. 2; v. ºi R.l. 16 IV 83 p. 6 (din fr.
extra-atmosphérique; DMN 1966; DEX-S)
extracorporál, -ã adj. –Din afara corpului– „Operaþia ºi circulaþia
extracorporalã a fost condusã în aºa fel încît pacientul s-a trezit la
terminarea operaþiei.“ Cont. 27 I 61 p. 1; v. ºi R.l. 28 I 84 p. 5 (din extra„afarã“ + corporal; Fl. Dimitrescu în LR 2/62 p. 136; FC II 112; DEX,
DN3)
extradúr, -ã adj. 1977 –Foarte rezistent– v. belbor (din extra“foarte“ + dur; cf. fr. extra-fort; DEX-S)
extragaláctic, -ã adj. (astr.) –Care se aflã în afara galaxiei– „Trec
prin faþa lor [a cursanþilor] galaxiile nebuloaselor extragalactice.“ Sc.
11 XI 61 p. 1. „Alcãtuirea unui catalog de radiosemne extragalactice.“
Cont. 7 X 66 p. 8. „[...] printre preocupãrile majore ale astronomiei
actuale figureazã ºi cercetãrile extragalactice ºi cele asupra
quasarilor.“ R.l. 22 III 84 p. 6; v. ºi Sc. 17 VII 62 p. 4; v. ºi radioundã
[scris ºi extragalaxic] (din fr. extragalactique, engl. extragalactic; PR
1950; FC II 112; DTP; DN3, DEX-S)
extrapúr, -ã adj. –Extrem de curat– „O societate japonezã a anunþat
cã a pus la punct un procedeu de obþinere a molibdenului pur, adicã
99,999 la sutã [...] Eºantioanele din acest molibden extra-pur [...] au
fost trimise mai multor reprezentanþi ai industriei electronice [...]“ R.l.
23 VI 84 p. 6 (din extra- + pur)
extrasezón s.n. –Timpul din afara sezonului turistic–
„Experimentul din vacanþa de primãvarã a dovedit cã litoralul poate fi
o gazdã perfectã ºi în extrasezon.“ I.B. 17 XI 73 p. 4. „Preþuri
avantajoase de extrasezon [1–4 mai la mare]“ R.l. 29 IV 75 p. 4.
„O.J.T. Bihor pune la dispoziþia solicitanþilor, pentru perioada de
extrasezon, locuri nelimitate în staþiunile [...]“ I.B.20 XI 84 p. 7 (din
extra- “afarã [de]“ + sezon; DEX-S)
extrateréstru, -ã ¨ 1. adj. –Existent în afara globului pãmîntesc–
„Probabil ºi fiinþele raþionale extraterestre, dacã ele existã, procedeazã
la fel.“ Sc. 6 V 61 p. 5. „Chestionat de curînd asupra viitorului
exobiologiei (studiul vieþii extraterestre) cunoscutul astronom C.S. a
fãcut urmãtoarele aprecieri.“ Cont. 24 XI 78 p. 5; v. ºi R.l. 26 VI 84 p.
6; v. ºi astronautã, colá. ¨ 2. s.m.f. –Persoanã care aparþine unei
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civilizaþii din afara Terrei– v. mixare (1974), catastrofism, ET(I); v. ºi unui material printr-o matriþã, pentru a-i conferi forma doritã)– „[...]
R.l. 18 VIII 80 p. 2 (din fr. extraterrestre; cf. engl. extraterrestrial; BD s-a trecut la producþia de maºini de injectare ºi extrudere pentru mase
1966; Fl. Dimitrescu în LR 2/62 p. 136; FC II 113; DT; DEX, DN3)
plastice [...] Aceste maºini sînt folosite în producþia de furtunuri,
extrateritorialitáte s.f. (jur.) –Faptul de a considera spaþiul unei platbande, tuburi, izolaþii pentru cabluri etc.“ R.l. 27 IX 84 p. 5 (din
ambasade ca aparþinînd teritoriului þãrii pe care o reprezintã– „În cazul extrudare)
intelighenþiilor est-central-europene [...] extrateritorialitatea era
eye-line(r) s.n. (cuv. engl.) –Creion de machiaj al ochilor, produs de
prefaþa unui proces sistematic prin care autoritatea simbolicã era
transformatã în putere.“ „22“ 37/93 p. 13 (cf. fr. extraterritorialité; PR machiat pentru ochi– „Tot ei au decretat reîntoarcerea în arena modei a
eye-liner-ului pentru conturarea precisã ºi puternicã a ochilor [...] Cu
1940; DEX, DN3)
extratimpuríu, -ie adj. –Care apare foarte devreme– „[Vînd] bulbi toþii sînt de acord cã trebuie evidenþiatã strãlucirea fiecãruia, ceea ce ar
de gladiole olandeze Priscilla, roz dantelat, extratimpuriu [...]“ R.l. 9 însemna dispariþia makeup-ului.“ Sãpt. 21 III 75 p. 8. „Eye-linerul se
aplicã cu o linie foarte subþire.“ Expr. Mag. 25/95 p. 18; v. ºi Sãpt. 21 I
X 91 p. 7 (din extra- + timpuriu)
extrúder s.n. (tehn.) –Aparat pentru extrudare (trecerea forþatã a 77 p. 8 [pron. ailáinãr] (cf. fr. eye-liner; DHLF 1961, PR 1962)

F

facóndã s.f. (franþuzism) –Uºurinþã de a vorbi– „O
facondã jurnalisticã îi aduce în paginã tot felul de observaþii
ocazionale despre scriitori, ceea ce face ca multe din articolele sale sã
semene cu niºte reportaje superioare.“ R.lit.14 II 85 p. 9 (din fr.
faconde; DN3, DEX-S)
fáctor-chéie s.m. –Element de mare importanþã– „Acþioneazã
maistrul ca factor-cheie în angrenajul complex al producþiei?“ Sc. 9 X
70 p. 1. „Am publicat aceste rînduri din dorinþa de a atrage atenþia celor
responsabili, indiferent cã rãspund sau nu de magazine-etalon, asupra
unor factori-cheie care asigurã succesul oricãrei unitãþi comerciale.“
Sc. 9 VI 74 p. 2; v. ºi productivitate (din factor + cheie)
fáctor de risc sint.s. 1992 –Element care poate reprezenta un risc–
v. aterogenezã
fair-play s. (anglicism) –Acceptare loialã a regulilor (într-un sport)–
„În marele fotbalist eu nu vãd doar fenta vrãjitã a lui S.M., vigoarea ºi
fair-play-ul lui H., perspicacitatea ºi elanul lui B.C.“ I.B. 12 IV 74 p. 3.
„Rugbi ºi fair-play la Timiºoara.“ Sc. 29 IV 74 p. 3. „N.V., un tînãr
ciclist, nu lipsit de valoare, este, din pãcate, certat cu fair-play-ul.“ I.B.
30 IV 74 p. 3 [pron. feãr-pléi] (din engl. fair-play; Il. Constantinescu în
LR 1/73 p. 29, Th. Hristea în LR 3/73 p. 186–187, cu atestãri din 1969,
L. Seche în LR 2/75 p. 176; DEX, DN3)
falimentá vb. I (ec.) ¨ 1. –A da faliment– „Societatea Monolit a
falimentat.“ Epoca 30/90 p. 4. „Agricultura falimenteazã iar directorii
iau «salarii de merit».“ R.l. 14/92 p. 5. ¨ 2. –A face pe cineva sau ceva
sã dea faliment– „Secþia de micelin a societãþii [...] falimentatã abuziv
de V.G.“ Caþ. 9/92 p. 3. „A.B. ar putea falimenta Pepsi Cola!“ Expr.
Mag. 16/94 p. 26 (din faliment; R. Zafiu în R.lit. 35/95 p. 11)
fan s.m. (anglicism) –Admirator entuziast– „Efectul vocii rockerului
asupra fanilor este fizic.“ „22“ 35/94 p. 8. „[...] decernarea premiilor
MTV adunã o datã pe an toatã floarea cea vestitã a lumii spectacolului,
dîndu-le fanilor prilejul sã-ºi vadã idolii fãrã intermediul ecranului, al
casetelor video ori al revistelor de bulevard. Adicã in live.“ As 182/95
p. 16; v. ºi porta-voce (1990) (din engl., fr., it. fan[atic]; DMC 1950,
PR 1958; DFAP p. 10; Guþia A. p. 12; DN3, DEX-S)
fánta s.f. 1995 –Bãuturã rãcoritoare din citrice– v. gin (marcã
înregistratã a firmei Coca Cola)
fantascientist s.m. –Autor de lucrãri de ficþiune ºtiinþificã– „ªi iatã
pe cine am gãsit la locurile lor ºi ale altora: trei anonimi cîºtigãtori ai
premiilor de debut ale editurii Eminescu (F.B., D.D.), pe
fantascientistul M.O., pe duiosul I.L.“ Sãpt. 9 VI 78 p. 3 [pron.
fantaºientíst] (din it. fantascientista)
fantascienza s.f. (cuv. it.) –(Despre cãrþi, filme) Ficþiune
ºtiinþificã– „Fantascienza la Palermo.“ R.lit. 14 XII 78 p. 24 [pron.
fantaºiénþa] (DLI)
fantaºtiínþã s.f. 1975 –Ficþiune ºtiinþificã– v. voyerism (calc. dupã
it. fantascienza)
fantaºtiinþífic, -ã adj. 1975 –Cu caracter de ficþiune ºtiinþificã– v.
voyerism (din fanta[scienza] + ºtiinþific)
fantazá vb. I –A-ºi imagina, a broda despre– „ªi Godard fantazeazã
în «Alphaville» asupra viitorului cu ajutorul unor vedete foarte
pãmîntene.“ Cont. 9 IV 66 p. 19 (cf. germ. phantasieren; F; Th. Hristea
P.E. 128, atestãri din 1957; DN3)
fanzín s.n. (cuv. engl.) –Ziar publicat cu mijloace modeste ºi destinat
unui public limitat de amatori– „Cenaclul Universal Fandom, de pe
lîngã Universal Club din Capitalã, editeazã de cîþiva ani un interesant
fanzin (în limbaj «profan»: revistã sau magazin axat pe probleme de
science-fiction) [...] fanzinul scoate ºi un supliment de literaturã
strãinã [...]“ Sãpt. 15 VI 84 p. 2 (americanism din 1949 din fan[atic +
maga]zin[e]; cf. it. fanzine; PN 1983; DFAP p. 110)
farfuríe zburãtoáre sint.s. 1974 –OZN– v. ozenist, discojet, ET(I),
ufolog (dupã engl. flying soucer, fr. soucoupe volante; cf. it. disco
volante; PR 1947; DEX-S)
farniénte s. (cuv. it.; livr.) –Inactivitate, trîndãvie– „Semnalez
declicul poeziei, adicã o scoatere din farniente a cititorului prin

surpriza unui alt limbaj decît cel comun [...]“ Sãpt. 12 IV 85 p. 2 (DN3;
cuvîntul este mai vechi în românã)
fársã s.f. (alim.) –Umpluturã– „Din lapte, fãinã, ou ºi puþinã sare
facem foi de clãtite pe care le umplem, în formã de triunghi, sau rulate,
cu urmãtoarea farsã (vom mai întîlni de-a lungul reþetelor termenul
«farsã», aceasta fiind o combinaþie din douã sau mai multe
ingrediente, combinate ºi legate, liate cu un sos lejer, cred cã mai clar
ar fi o «umpluturã»). Deci farsa pentru aceste clãtite o obþinem din 400
gr. ficat tãiat fîºii lungi, o ceapã tocatã mãrunt [...]“ R.l. 5 IV 94 p. 14
(din fr. farce; DEX, DN3 – alt sens)
fársã-vodevíl s.f. –Farsã cu caracter de vodevil– „Este o
farsã-vodevil cu atmosferã post-caragialescã.“ Mag. 24 IX 66 p. 5 (din
farsã + vodevil)
fast-food s. (americanism; alim.) –Restaurant de tip american unde
se mãnîncã repede ºi, în principiu, ieftin– „[Merg] cu E. la o cafea la
Fast-Food.“ R.lit. 14 VII 93 p. 5. „Adaptarea cvasiinstantanee la
societatea de consum, chiar dacã doar la un nivel de fast food, în primul
rînd. Mereu vine vorba de hamburgeri, de hotdogs.“ „22“ 35/94 p. 14.
„România este o þarã în plinã schimbare – ºi acest lucru se simte nu
numai prin rãspîndirea restaurantelor fast-food ºi a magazinelor de
modã italiene, ci ºi în atitudini ºi aspiraþii.“ „22“ 40/95 p. 13; v. ºi R.lit.
30/93 p. 6, D. 106/95 p. 7 [pron. fástfud] (din engl. fast-food
(restaurant); cf. fr., it. fast-food; BD 1970, PN 1970, FS 284)
fátã-mámã s.f. –Tînãrã necãsãtoritã, cu un copil pe care ºi-l creºte
singurã– „Lena Grove, fata-mamã, traverseazã cartea cu calmul
intemporal al zeitãþilor. Ea pare sã poarte cu sine eternitatea, trãind
într-un prezent continuu.“ R.lit. 29 XII 73 p. 15 (din fatã + mamã; cf.
fr. fille-mère, it. ragazza madre)
fatigabilitáte s.f. (franþuzism; med.) –(Înclinaþie spre) obosealã–
„Maºina nu trebuie condusã în stare de fatigabilitate.“ (din fr.
fatigabilité; Th. Hristea în P.N. 3/76 p. 20; DEX-S)
fatwa s.f. (cuv. arab) –Sentinþã, recomandare cu caracter de precept–
„I. Hamilton povesteºte biografia lui Salman Rushdie înainte de
fatwadin 1989.“ R.lit. 7/96 p. 15. „Celebra fatwa emisã împotriva lui
Salman Rushdie“ R.lit. 8/97 p. 22
faunístic, -ã adj. (zool.) –Referitor la faunã– „Zonele dunelor de
nisip de pe malul mãrii ascund o mare bogãþie faunisticã ºi floristicã
rarã.“ Sc. 26 VIII 62 p. 2 (din faunã + -istic; cf. fr. faunistique; F.
Ciobanu în SCL 4/75 p. 352; DN3)
favéla s.f. „Filmul care trateazã viaþa lui Pelé, începînd cu copilãria
sa grea într-o «favela» (cartier al mizeriei) din Rio ºi pînã la
consacrarea sa ca «cel mai bun jucãtor de fotbal al tuturor timpurilor»
este realizat de cunoscutul regizor F.R.“ Sc. 12 IV 77 p. 6. „Se numesc
favelas la Rio de Janeiro, ranchos la Caracas, shanty towns la Calcutta,
borgate la Roma, gourbivilles în Tunis. La Glasgow, Birmingham sau
Londra sînt slums, în Filipine sînt numite barong-barong, la Santiago
de Chile sînt barrios clandestinos, barriadas la Lima, zone de
urbanizare spontanã – pe scurt: bidonville. Diversitatea denumirilor
ascunde însã un singur ºi grav fenomen. În aproape toate marile
metropole ale lumii occidentale existã aceste zone de locuit precare.“
Cont. 31 VIII 79 p. 12. „Periferiile oraºului Rio de Janeiro, denumite
«favelas», sînt dominate de o stare de tensiune, dupã ce au fost omorîþi
cu sînge rece ºase muncitori, care s-au opus terorii impuse de un
«caid» al drogului.“ R.l. 30 I 85 p. 6. „În mahalalele (favelas) cele mai
nenorocite [din Brazilia] fetiþe de 10 ani se prostitueazã ca sã aibã din
ce trãi.“ D. 141/95 p. 2; v. ºi Sc. 6 IV 80 p. 6 (din port., engl. favela; BD
1970)
fax s.n. (comunic.) ¨ 1. –Aparat modern care transmite instantaneu
prin reþeaua telefonicã texte, desene, scheme etc.– „[...] distribuitor
autorizat al firmelor RANK XEROX ºi TEKTRONIX organizeazã concurs
pentru ocuparea urmãtoarelor posturi: 4 depanatori de echipamente de
birou (copiatoare, faxuri, maºini de scris electronice etc.) [...]“ R.l. 20
XI 91 p. 6. „Protestul pe care l-am trimis imediat prin fax cãtre
Rompres a rãmas nedifuzat.“ „22“ 10–16 IV 92 p. 2. „Un birou circular
pe care se aflã un telefon cu fax ºi un «minitel».“ As 5 XI 92 p. 14; v. ºi
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R.lit.10 X 91 p. 18; v. ºi copiator, faxá. ¨ 2. –Document trimis prin
fax– „Faxul pe care mi l-ai trimis ieri este ilizibil.“ (din engl. fac
s[imile])
faxá vb. I (comunic.) –A trimite prin fax– „V-am trimis prin fax o
copie dupã manuscris. Din pãcate, mi-a fost imposibil sã vã faxez ºi
banda de înregistrare.“ R.l. 24 V 94 p. 3. „Cînd faxez aceastã corespondenþã, filmul «Prea tîrziu» al lui L. Pintilie nu a fost încã proiectat.“
D. 17–23 V 95 p. 13 (din fax; cf. fr. faxer)
fazán s.m. în constr. a rãmîne/pica (de) fazan (arg.) –A rãmîne
pãcãlit– „«Am rãmas fazani.» «Exact» îi rãspunde liderul Federaþiei
unui grevist.“ R.l. 18 VIII 93 p. 16 (DEX-S)
fazanãríe s.f. –Crescãtorie de fazani– „Puii de fazan au început sã
aparã pe... bandã. Fazanãria «Transilvania» (Ocolul Silvic Cluj) a
atins în acest an recordul de 6000 de pui.“ R.l. 18 VI 73 p. 5. „În acest
an fazanãria Lãpuºel din judeþul Maramureº a crescut ºi lansat în
pãdurile fondului de vînãtoare peste 11000 de pui de fazan.“ R.l. 11 X
78 p. 5. „Tehnicianul silvic A.S. de la fazaneria Pãdurea Neagrã
(Vrancea) a realizat în 1979 o producþie record, valorificînd la export ºi
la colonizare peste 19000 fazani de o calitate excepþionalã.“ R.l. 19 III
80 p. 5 [ºi fazanerie] (din fazan + -ãrie; cf. fr. faisanerie; DEX, DN3)
fázã s.f. în expr. a fi pe fazã –A sta în alertã pentru a putea reacþiona cu
promptitudine– „Apar multe oferte pentru studenþi. Dar, dacã vrei sã
obþii o slujbã, trebuie sã fii «pe fazã», cãci, în cel mult douã zile, postul
se ocupã.“ R.l. 13 IV 93 p. 7; v. ºi racket (DEX-S)
FBI s. 1974 (cuv. engl.) –Biroul Federal de Investigaþii al Statelor
Unite ale Americii– v. Interpol, sparge [pron. efbiái sau febeí]
(abreviere din F[ederal] B[ureau of] I[nvestigations]; mult mai vechi)
febricitáte s.f. (franþuzism) ¨ 1. (med.) –Tendinþa de a face febrã–
„Febricitatea bolnavului este îngrijorãtoare.“ ¨ 2. (fig.) –Aderenþã
afectivã, entuziasm– „[...] [un] intim, care l-a surprins [pe N. Iorga] în
toate ipostazele multiplelor lui activitãþi ºi i-a luat pulsul febricitãþilor,
de-a lungul întregii sale vieþi.“ R.lit. 18 X 79 p. 7 (cf. fr. febricité;
DEX-S)
feed-back s. (cuv. engl. americ.; cib.) –Retroacþiune– „Un rol din ce
în ce mai important îi revine noþiunii cibernetice de «feed-back» (bucla
de reacþie de la ieºirea sistemului considerat la intrare), prin
intermediul cãreia un fenomen îºi regleazã dezvoltarea.“ Cont. 21 VI
74 p. 5. „Pãºind înapoi (feed-back) omul verificã ºi corecteazã ceea ce
vede în numele a ce viseazã. Ironia în acest sens este feed-back, este
însãºi demascarea generalã.“ Echinox 6–7/78 p. 26. „Aflãm din revista
«Sãnãtatea» cã, potrivit medicinei informaþionale, în afarã de
traumatisme ºi arsuri, toate bolile trebuie considerate ca o consecinþã a
dezorganizãrii, sub acþiunea diverºilor agenþi patogeni, a
mecanismelor de autoreglare prin feed-back.“ Sãpt. 7 III 86 p. 2; v. ºi
Cont. 8 IV 77 p. 2, 15 VI 79 p. 7 [pron. fídbec] (PR 1950, DMC 1959,
LII; D.Am., D.Filoz., D.Tr.; DN3, DEX-S)
feeling s. 1991 (cuv. engl.) –Simþire, simþãmînt– v. gospel; v. ºi
R.lit.16–22 XII 93 p. 12 [pron. fíling] (cf. fr., it. feeling; PN 1982, DFP
1988)
felicitáre-mãrþiºór s.f. –Plic cu o felicitare conþinînd un mãrþiºor–
„Ieri a început producþia de felicitãri-mãrþiºoare contractate pentru
aceastã primãvarã.“ I.B. 5 II 74 p. 1 (din felicitare + mãrþiºor)
fellow s.m. (cuv. engl.) –Specialist, membru al unei societãþi
(ºtiinþifice)– „A fost amuzant cînd un fellow de cardiologie de anul 2
mi-a explicat cã nu trebuie sã fie bule de aer pe tubulatura de
cateterism. El nu fãcuse nici un cateterism în viaþa lui.“ „22“ 5 X 94 p.
13; v. ºi R.l. 15 IV 78 p. 4 [pron. félou]
feméie-agronóm s.f. –Femeie care a îmbrãþiºat profesia de
agronom– „De la femei mergînd supuse în spatele bãrbatului – la
primele femei-agronom.“ Cont. 21 IX 62 p. 5 (din femeie + agronom)
feméie-arbítru s.f. (sport) –Femeie cu rolul de arbitru într-un
meci– „Prima femeie-arbitru din Bundesliga face duº împreunã cu
colegii din brigadã.“ Ev.z. 21 X 95 p. 8 (din femeie + arbitru)
feméie-artist(ã) s.f. (artã) –Femeie care a îmbrãþiºat profesia de
artist (plastic etc.) –„Expoziþie a femeilor-artiste.“ Sc. 9 III 63 p. 4 (din
femeie + artist)
feméie-astronaút(ã) s.f. (astr.) –Femeie care a îmbrãþiºat profesia
de astronaut– „Anul viitor N.A.S.A. va recruta primul lot de 43 de
femei-astronaute. Dintre acestea se va alege prima echipã care va fi
lansatã în spaþiu în anul 1979.“ R.l. 8 XI 76 p. 6 (din femeie +
astronaut; cf. fr. femme-cosmonaute; DMN 1967)
feméie-autoáre s.f. (lit.) –Scriitoare– „Cunoscuta scriitoare englezã Agatha Christie, prima femeie-autoare de romane poliþiste, ºi-a
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marcat evenimentul celei de-a 80-a aniversãri a naºterii prin
publicarea celei de-a 80-a cãrþi.“ I.B. 16 IX 70 p. 4 (din femeie +
autoare; cf. fr. femme-auteur; DMN 1966)
feméie-aviatór s.f. (av.) –Femeie care a îmbrãþiºat profesia de
aviator– „Iar femeile [...] nu-s cu nimic mai prejos decît noi – bãrbaþii –
în atîtea ºi atîtea domenii de activitate umanã. Sã amintesc de
femeile-aviator, de femeile-marinar (ca sã mã refer doar la profesiunile
ieºite din comun).“ I.B. 6 XII 72 p. 3. „Cine s-ar fi gîndit vreodatã la
femei-aviator, la dulgheriþe ºi frezoare, la textiliste ºi chiar
femei-marinar?“ Sc. 6 I 82 p. 1 (din femeie + aviator)
feméie-bodyguárd s.f. –Femeie care îndeplineºte funcþia de
bodyguard– „Prinþesa Diana e protejatã de o femeie-bodyguard.“ Ev.z.
259/93 p. 6 //din femeie + bodyguard; R. Zafiu în Luc. 20/93 p. 4//
feméie-concért máistru s.f. (muz.) –Femeie care îndeplineºte
funcþia
de
concert-maistru–
„Anda
Petrovici,
prima
femeie-concert-maistru al Orchestrei simfonice a Filarmonicii [...]“
Sãpt. 21 XII 84 p. 8 (din femeie + concert-maistru)
feméie-cineást s.f. (cinem.) –Femeie care a îmbrãþiºat profesia de
cineast– „«Sambizanga» – producþie a studiourilor franceze, regizatã
de angoleza S.M., prima femeie-cineast africanã.“ Sc. 15 IV 74 p. 2
(din femeie + cineast; cf. fr. femme-cinéaste; DMN 1967)
feméie-clown s.f. –Femeie care a îmbrãþiºat profesia de clown–
„La Budapesta sînt pe cale de calificare ºase femei-clown.“ Sãpt. 7 VI
74 p. 2 (din femeie + clown)
feméie-compozitór s.f. (muz.) –Femeie care a îmbrãþiºat profesia
de compozitor– „M.M. a fost distinsã în cadrul celui de al V-lea
concurs internaþional pentru femei-compozitori de la Mannheim.“
Cont. 4 XI 66 p. 7 (din femeie + compozitor)
feméie-copíl s.f. –Femeie cu aspect ºi atitudini de copil– „Cîtã
sãlbaticã energie ºi ce disperatã hotãrîre în aceastã firavã
femeie-copil!“ Cont. 24 II 67 p. 4. „Între 1950–1970, tot ceea ce þinea
de civilizaþia ochiului a intrat într-un fel sau altul sub magia unui
adorabil cliºeu: «femeia-copil».“ Cont. 26 II 71 p. 7 (din femeie +
copil)
feméie-detectív s.f. –Femeie care a îmbrãþiºat profesia de
detectiv– „Oprit la ieºirea dintr-un magazin londonez de o
femeie-detectiv, a lovit-o ºi a încercat sã fugã.“ R.l. 28 VIII 75 p. 6; v. ºi
karate (1974) (din femeie + detectiv; cf. fr. femme-détective; DMN
1966)
feméie-dirijór s.f. (muz.) –Femeie care a îmbrãþiºat profesia de
dirijor– „Dupã informaþiile pe care le deþin, se pare cã sînt singura
femeie-dirijor de orchestrã din þarã.“ Universitatea comunistã 2/85 p. 5
(din femeie + dirijor)
feméie-dóctor s.f. 1966 (med.) –Doctoriþã– v. femeie-profesor (din
femeie + doctor)
feméie-epíscop s.f. (la luterani) „În acest an [în Danemarca] a fost
aleasã prima femeie episcop“ „22“ 43/96 p. 16 //din femeie + episcop//
feméie-forjór s.f. –Femeie care a îmbrãþiºat meseria de forjor– „Tot
într-o scrisoare, un cititor din Bucureºti îmi atrage atenþia cã am
numit-o pe eroina reportajului lui Al. Stark femeie-sudor în loc de
femeie-forjor.“ R.lit. 28 II 74 p. 26 (din femeie + forjor)
feméie-gondoliér s.f. 1974 –Femeie care a îmbrãþiºat meseria de
gondolier– v. femeie-toreador (dupã it. donna gondoliere)
feméie-inginér s.f. –Femeie care a îmbrãþiºat profesia de inginer–
„Avem trei secþii în afara celor ºase unitãþi integrate, toate coordonate
de cãtre femei. Femei-inginer.“ R.l. 6 I 74 p. 3. „Familia anunþã cu
profundã durere împlinirea unui an de la decesul mult iubitei lor ing.
E.Z.-L., prima femeie-inginer.“ R.l. 2 XI 74 p. 4. „Pe adresa unei astfel
de barãci de pe Olt primeºte scrisori unul dintre cei mai tineri
constructori de hidrocentrale, între primele femei-inginer-constructor
din România [...]“ R.l. 28 IX 85 p. 5; v. ºi femeie-medic (din femeie +
inginer; cf. fr. femme-ingénieur; DMN 1967)
feméie-mámã s.f. ¨ 1. –Femeie în calitate de mamã– „Am fost
miºcatã de rîndurile scrise în ziar despre femeia-mamã.“ Sc. 7 XII 66 p.
2. „În proiectele de statut ºi-au gãsit precizarea sarcinile sindicatelor în
domeniul aplicãrii cu stricteþe a prevederilor legislaþiei muncii în ce
priveºte ocrotirea femeii, a femeii-mame în special [...]“ Sc. 26 III 71 p.
4. „Sãnãtatea femeii-mame – obiectiv cotidian de maximã importanþã
al activitãþii medicale.“ Sc. 2 III 75 p. 4. „Cert lucru, condiþia de astãzi
a femeii-mamã este cel mai bun argument al grijii deosebite ce este
arãtatã mamei [...]“ R.l. 9 X 84 p. 2; v. ºi Luc. 2 XII 67 p. 1, R.l. 4 VII 73
p. 2, Sc. 9 XII 73 p. 2, R.l. 26 IX 75 p. 5; v. ºi femeie-medic. ¨ 2.
–Gravidã– v. thalidomidã (1972) (din femeie + mamã)
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feméie-manechín s.f. –Femeie care a îmbrãþiºat profesia de
manechin– „Cea mai frumoasã [...] este femeia-manechin, drapatã în
rochie neagrã, fãrã spate, cu o simplã bentiþã care-i întunecã pielea, cu
voaletã violet, punctatã în argintiu, care-i acoperã toatã faþa.“ Sãpt. 7
VI 74 p. 8 (din femeie + manechin)
feméie-marinár s.f.– Femeie care a îmbrãþiºat meseria de marinar–
„Am avut în schimb plãcerea de a o cunoaºte pe unica femeie-marinar
din flota fluvialã ºi, probabil, ºi din cea maritimã româneascã; este
vorba despre A.Þ. A. a demonstrat de vreo ºase ani, de cînd este
marinar (sau... marinãriþã), cã este posibil accesul femeii ºi în aceastã
meserie prin tradiþie masculinã.“ Sc. 19 XII 79 p. 1; v. ºi femeie-aviator
(1972) (din femeie + marinar)
feméie-matadór s.f. –Femeie care a îmbrãþiºat meseria de matador– „A.T. este prima femeie-matador din Spania care a beneficiat
de prevederile legii din august. Zilele trecute ea a intrat pe jos în arenã
(pînã acum femeile se puteau mãsura cu taurul numai cãlare),
participînd la o corrida la Guadalajara.“ R.l. 25 X 74 p. 6; v. ºi Ev.z. 14 I
97 p. 5 //din femeie + matador//
feméie-médic s.f. (med.) –Doctoriþã– „Destoinica muncitoare,
harnica þãrancã, iscusita cercetãtoare, femeia-inginer, femeia-medic,
femeia-profesor ºi, în acelaºi timp, femeia-soþie ºi mamã, în toate
aceste ipostaze, femeia din þara noastrã se face preþuitã ºi respectatã.“
Sc. 7 III 76 p. 1; v. ºi femeie-þãran(cã) (din femeie + medic; cf. fr.
femme-médecin; DMN 1961)
feméie-miliþián s.f. –Miliþian de sex feminin– „Un pilot american a
fost capturat ºi este pãzit acum, în drumul prin junglã, de cãtre o
femeie-miliþian.“ R.l. 13 I 67 p. 6 (din femeie + miliþian)
feméie-minístru s.f. 1984 –Femeie care îndeplineºte funcþia de
ministru– v. femeie-þãran(cã); v. ºi „22“ 43/96 p.16 (din femeie + ministru)
feméie-muncitór s.f. 1993 –Femeie care munceºte, de obicei
într-o fabricã sau pe un ºantier– v. femeie-þãran(cã) (din femeie +
muncitor)
feméie-obiéct s.f. –Femeie redusã la starea de obiect de plãcere–
„Bãrbatul nu mai e în exclusivitate «acel care alege». Lîngã
«femeia-obiect», apare «bãrbatul-obiect».“ Cont. 25 XII 70 p. 6.
„Femeile sînt îmbrãcate, decorate, stilizate de gustul masculin, în
vederea consumului masculin, ºi aceastã situaþie e acceptatã ºi chiar
doritã, nu numai la nivelul femeilor-obiect, dar ºi la nivelul femeilor
emancipate.“ Cont. 21 V 71 p. 6; v. ºi 9 VI 78 p. 9 (din femeie + obiect;
cf. fr. femme-objet; DMN, DMC 1965)
feméie-ofiþér s.f. –Femeie care este ofiþer (de armatã, poliþie, în
navigaþie)– „[Carmen] este prima femeie ofiþer de port din Galaþi.“ Sc.
3 X 82 p. 2 (din femeie + ofiþer)
feméie-om de ºtiínþã s.f. –Om de ºtiinþã de sex feminin– „Urma
de obicei un interviu cu o femeie-om de ºtiinþã.“ R.lit. 2 X 69 p. 28 (din
femeie + om de ºtiinþã; Fl. Dimitrescu în SCL 3/70 p. 331)
feméie-ostáº s.f. –Femeie care luptã ca ostaº– „«Femeia-ostaº».“
Gaz.lit. 20 IX 62 p. 8 (din femeie + ostaº; cf. fr. femme-soldat; DMN,
DMC 1968)
feméie-píctor s.f. (arte) –Pictoriþã– „A ºasea ediþie a «Sãptãmînilor
internaþionale ale femeii», desfãºuratã la Cannes, a prilejuit o
confruntare între femeile-pictori ºi sculptori din diverse þãri.“ Cont. 6
VI 69 p. 7 (din femeie + pictor; cf. fr. femme-peintre; DMN 1967)
feméie-pilót s.f. –Femeie care a îmbrãþiºat profesia de pilot (de
avion, de automobil)– „Ea este prima femeie-pilot care soseºte la
Londra conducînd un avion de pasageri de cursã lungã.“ I.B. 2 X 65 p.
4. „Femei-pilot la încercãri de autoturisme. Recent conducerea
Întreprinderii de autoturisme Piteºti a luat iniþiativa pregãtirii, la locul
de muncã, a unui însemnat numãr de femei în meseria de pilot la
încercãri de autoturisme.“ Sc. 18 XI 73 p. 2. „S.Y., o tînãrã libanezã de
22 de ani, este prima femeie-pilot din Liban ºi de altfel ºi din întregul
Orient arab.“ Sc. 5 I 74 p. 6. „Nina Ioniþã, celebra femeie-pilot de
acrobaþie din þara noastrã.“ Sc. 9 XI 83 p. 5; v. ºi Mag. 15 VII 67 p. 3,
R.l. 3 VIII 67 p. 3 (din femeie + pilot; cf. fr. femme-pilote; DMN 1967)
feméie-poét s.f. (lit.) –Femeie care scrie (ºi publicã) poezii– „Era
cît pe-aci sã mã mohorãsc cu bilanþul fãcut de M.B. în
«Contemporanul» [...] din care urma sã rezulte cît de puþin încãpãtoare
a rãmas literatura pentru femeile-poet ºi femeile-prozator ºi mã
chinuiam straºnic sã fac în mintea mea dreptate acestei urgisiri.“ Cont.
18 VII 69 p. 3 (din femeie + poet; cf. fr. femme-poète; DMN 1966)
feméie-préot s.f. –Femeie care îndeplineºte funcþia de preot (în
cadrul bisericii anglicane)– „La Catedrala din Bristol a Bisericii

feméie-zidár

Anglicane a avut loc ceremonia primirii în rîndul preoþilor a primei
femei. Evenimentul este urmarea deciziei Bisericii Anglicane de a
hirotonisi femei-preot, decizie mult discutatã ºi contestatã de Biserica
Catolicã.“ R.l. 14 III 94 p. 8; v. ºi Luc. 5 V 84 p. 12, „22“ 43/96 p. 16
//din femeie + preot//
feméie-primár s.f. –Femeie cu funcþia de primar– „Film de
actualitate, reliefînd momente din viaþa unei femei-primar [...]“ I.B. 3
X 75 p. 2 (din femeie + primar)
feméie-profesór s.f. –Profesoarã– „Pentru acostator [...] nu existã
nici femeie-profesor, nici femeie-doctor, nici femeie-þesãtor.“ Sc. 14
XII 66 p. 1; v. ºi femeie-medic (din femeie + profesor; cf. fr. un
professeur femme; PR)
feméie-prozatór s.f. 1969 (lit.) –Femeie care scrie (ºi publicã)
prozã– v. femeie-poet (din femeie + prozator)
feméie-réctor s.f. (înv.) –Femeie ce deþine funcþia de rector– „Dupã
700 de ani de dominare ºi conducere necontestatã a Universitãþii
Cambridge de cãtre bãrbaþi, a fost aleasã ca rector Alice M. Este prima
femeie-rector!“ Sc. 11 VII 75 p. 6 (din femeie + rector)
feméie-regizór s.f. (cinem.) –Femeie care a îmbrãþiºat profesia de
regizor– „Existã prejudecata cã regia e o profesie rezervatã bãrbaþilor.
Prejudecatã ce se menþine, printre altele, ºi datoritã faptului cã nici o
femeie-regizor încã nu ºi-a înscris numele în istoria acestei activitãþi,
de datã relativ recentã, printr-o înscenare excepþionalã.“ R.l. 14 XII 72
p. 2 (din femeie + regizor)
feméie-romanciér s.f. (lit.) –Femeie care scrie (ºi publicã)
romane– „Sheherezada e «întîia femeie-romancier» din lume [...]“
R.lit.18 X 84 p. 9 (din femeie + romancier)
feméie-savánt s.f. –Femeie care creeazã în domeniul ºtiinþei–
„Cînd în marile laboratoare ale ºtiinþei o femeie-savant îºi face
apariþia, nu mai surprinde pe nimeni.“ Sc. 7 III 78 p. 1 (din femeie +
savant)
feméie-scriitoáre s.f. (lit.) –Scriitoare– „Mai tîrziu, cînd ºi-a
început activitatea literarã, a simþit din nou aceeaºi opresiune din
partea editorilor. Ei respingeau femeile-scriitoare, refuzîndu-le
textele, dupã ce în prealabil reþineau... ideile.“ Sãpt. 28 II 75 p. 5 (din
femeie + scriitoare; cf. fr. femme-écrivain; DMC 1967)
feméie-scúlptor s.f. 1969 (arte) –Sculptoriþã– v. femeie-pictor
(din femeie + sculptor)
feméie-sociológ s.f. –Femeie care a îmbrãþiºat profesia de
sociolog– „Toate femeile care s-au încumetat sã desfãºoare o nouã
activitate, specificã bãrbaþilor, s-au declarat extrem de mulþumite de
noua lor muncã. ªi o ultimã precizare: raportul a fost întocmit de trei
femei-sociologi.“ R.l. 1 IX 75 p. 6 (din femeie + sociolog)
feméie-soldát s.f. –Femeie care luptã ca soldat– „Astfel, un
rezervist a fost sodomizat de sergentul sãu în plinã desfãºurare a
«Furtunii deºertului», 26 de femei-soldaþi au fost mai mult decît
hãrþuite sexual în cadrul unui congres al aviatorilor de cãtre colegii lor
– bãrbaþi [...]“ As 39/92 p. 15 (din femeie + soldat; cf. fr.
femme-soldat; DMN, DMC 1968)
feméie-soþíe s.f. 1976 –Femeie mãritatã– v. femeie-medic; v. ºi
Sãpt. 4 XII 81 p. 1 (din femeie + soþie)
feméie-sudór s.f. 1974 –Femeie care a îmbrãþiºat meseria de
sudor– v. femeie-forjor (din femeie + sudor)
feméie-ºeríf s.f. –Femeie care deþine funcþia de ºerif– „K.C. este
prima femeie-ºerif din statul nord-american Ohio.“ Sc. 5 I 77 p. 5 //din
femeie + ºerif//
feméie-toreadór s.f. –Femeie care a îmbrãþiºat meseria de
toreador– „Femei-toreador au existat în Spania ºi în trecut.“ Mag. 29
XII 66 p. 3. „Dupã prima femeie-toreador, acum a apãrut ºi prima
femeie-gondolier. Este vorba de veneþiana L.B., în vîrstã de 22 de ani.“
Sãpt. 4 X 74 p. 5 //din femeie + toreador//
feméie-þãrán(cã) s.f. –Femeie care locuieºte în mediul rural ºi se
îndeletniceºte cu munca pãmîntului ºi cu creºterea animalelor– „Sã
luãm o frezie, o garoafã ºi sã le dãruim femeii-þãrãnci ºi femeii-zidar ºi
femeii-ministru sau medic.“ Sc. 10 III 84 p. 5. „La Muzeul
Internaþional al Femeilor din Bonn (Germania) [va avea loc]
manifestarea intitulatã «Lunile României». Prezentarea se va
desfãºura pe mai multe secþiuni: femeia-þãran, femeia-muncitor [...]“
R.l. 3 XI 93 p. 5 (din femeie + þãran)
feméie-þesãtór s.f. 1966 –Þesãtoare– v. femeie-profesor (din
femeie + þesãtor)
feméie-zidár s.f. 1984 –Femeie care a îmbrãþiºat meseria de zidar–
v. femeie-þãran(cã) (din femeie + zidar)
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femtosecúndã s.f. 1964 (fiz.) –A trilioana parte dintr-o secundã– v.
subnuclear
fenobác s.n. (chim.) „Fenobac. Aceastã denumire desemneazã un
nou preparat chimic destinat combaterii poluãrii mediului cu petrol
sau cu diferite reziduuri organice toxice ºi netoxice.“ Sc. 23 II 77 p. 5
//din feno- “referitor la fenoli“ + bac[terie]//
feralumíniu s.n. –Aliaj de fier ºi aluminiu– „O nouã tehnologie
pentru producerea de tablã din feraluminiu a fost elaboratã de
cercetãtorii polonezi.“ Sc. 19 V 77 p. 4 [ºi feroaluminiu; cf. DN3] (din
fier + aluminiu, calc dupã fr. ferro-aluminium; LTR)
feribót s.n. (mar.) –Pod plutitor– „Pentru asigurarea unui transport
rapid între porturile Napoli ºi Tunis, societatea italianã «Tirenia» a
furnizat mai multe ferry-boat-uri care vor acoperi aceastã distanþã în
21 de ore.“ I.B. 12 VI 74 p. 8 [scris ºi ferry-boat] (din engl., fr.
ferry-boat; DTP, D.Tr.; DEX, DN3)
férmã-etalón s.f. –Fermã model– „În acest an, de pildã, inginera
V.D. a mers la ferma-etalon de la Urecheºti, unde a fãcut o tãiere
demonstrativã a viþei de vie (o tehnologie modernizatã)“ Sc. 1 IV 76 p.
1 (din fermã + etalon)
férmã (experimentálã)-pilót s.f. –Fermã model– „Cercetãtorii
de la staþiunea experimentalã agricolã din Geoagiu au conceput ºi
organizat ferme experimentale pilot în unele cooperative agricole ºi
întreprinderi de stat. Pe parcursul a cîtorva ani, specialiºtii staþiunii vor
urmãri în aceste ferme pilot aplicarea tehnologiilor moderne de lucrare
a pãmîntului ºi rezultatele obþinute.“ R.l. 3 III 75 p. 2. „[...] la grãdina
zoologicã din Abidjan funcþioneazã, încã din 1982, o fermã-pilot
pentru creºterea crocodililor.“ Sc. 15 III 86 p. 5 (din fermã
[experimentalã] + pilot, dupã fr. ferme-pilote; DMN 1962)
fermentoterapíe s.f. (med.) „La Institutul de fiziologie al
Academiei de ºtiinþe a R.S.S. Armene a fost pusã la punct o metodã
care se numeºte o fermentoterapie complexã [...] Metoda permite
lichidarea cicatricei, deschizînd calea refacerii funcþiilor de bazã ale
celulei. Pentru aceasta sînt utilizaþi fermenþi.“ R.l. 3 IV 78 p. 6 (din
ferment + terapie, dupã model rus.)
fermión s.m. (fiz.) „Particulele al cãror spin este un numãr semiîntreg, 1/2, 3/2, 5/2 [...] se numesc «fermioni» ºi nu este posibil ca,
simultan, douã dintre ele sã ocupe acelaºi spaþiu.“ Cont. 12 I 79 p. 5; v.
ºi spin, superparticulã (de la numele fizicianului it. E. Fermi, fr.
fermion; PR 1955; DT, LTR, DC; DN3)
feroneríe s.f. 1974 (artã) –Lucrare artisticã din fier– v. velurat; v. ºi
R.l. 21 X 80 p. 3 (din fr. feronnerie; DT; DEX, DN3)
fersmanít s.n. 1965 (geol.) –Specie de mineral– v. landauit (cuv.rus;
de la numele savantului Fersman)
fesenár, -ã s.m.f., adj. (pol.; peiorativ) –Fesenist– „Maºina de vot
fesenarã“ Viitorul 112/90 p. 1. „Fesenari ºi parveniþi“ Caþ. 25/91 p. 4.
„Fandacsiile fesenarului sucevean“ Viitorul 178/91 p. 1 (din fesene +
-ar; R. Zafiu în Luc. 20/93 p. 4, Uriþescu CV 62)
fesené v. FSN
feseneá s.f. (fam.; ironic) –FSN– „Feseneaua ºi-a cam luat-o în
cap.“ (din fesene)
feseniádã s.f. (pol.; peior.) –Odisee de naturã fesenistã– „Unele
procese tehnologice sînt suprimate din cauza scumpirilor ºi lipsei de
bani, semãnãm în miriºte, «lucrãm» manual, tãvãlugim cu tîrºul. Altfel
spus, aceastã feseniadã a agriculturii a ajuns o batjocurã, ruºinea de pe
lume.“ R.l. 4 VI 91 p. 2; v. ºi Expr. Mag. 144/93 p. 4 [ºi fedeseniadã]
(din fesene + -iadã; Uriþescu CV 62–63)
feseníe s.f. (pol.; peior.) ¨ 1. –Totalitatea adepþilor FSN– „Apriga
fesenie ploieºteanã“ Contr. 40/90 p. 2. ¨ 2. –Ispravã a adepþilor FSN–
„Telecinemateca – emisiune de culturã cinematograficã, bãgaþi de
seamã – a programat în premierã pe þarã aceastã perlã de evazionism
popular. Fesenie? Orice politicã vehementã cu propriii alegãtori îºi are
ca aliat o culturã narcotizantã.“ Cotid. 21 VII 91 p. 3 (din fesene + -ie,
dupã tiranie; Uriþescu CV 61)
Fesenílã s.m. (pol.; peior.) –Fesenist– „Cei din opoziþie au dominat
net întrecerea. S-a dovedit nu numai prin eficacitatea «arsenalului» de
lozinci rodate pe la atîtea mitinguri ºi marºuri, ci ºi prin furia celor
de-alde Pecerilã ºi Fesenilã care, tumefiaþi la faþã de furie, scuipau ºi
huiduiau, fiecare dupã caracterul sãu.“ Contrast VI 91 p. 4 (din Fesene
+ -ilã, dupã tipul Setilã; Uriþescu CV 61)
feseniót, -ã adj. (pol.; peior.) –De nuanþã fesenistã– „Presa
feseniotã“ Contrast 30/90 p. 2 [ºi fesenariót – v. Contr. 40/90 p. 2] (din
fesene, dupã fanariot, mafiot; R. Zafiu în Luc. 25/91 p. 4)
fesenísm s.n. (pol.) –Concepþie proprie F.S.N.-ului– „[...] abdicînd

fiabilitáte

din pieptul liberalilor, intrînd direct într-o aripã tînãrã ºi pudratã cu
fesenism.“ Lucifer 1–15 VI 91 p. 8; v. ºi MDTA 60 (din fesene + -ism;
A. Stoichiþoiu în Hyperion III/94 p. 173)
feseníst, -ã s.m.f., adj. (pol.; deseori depreciativ) –Membru sau
adept al FSN– „V-au dat feseniºtii puþinã mîncare, puþinã luminã,
salam fãrã soia [...]“ Ad. 6 V 90 p. 2. „Proclamaþia veleitarilor din
stradã: «Cine este F.S.N.-ist este prost ori securist».“ Libertatea 8 V 90
p. 1. „Am întîlnit utilizîndu-se vocabula în discuþie chiar cu rol de
injurie: fesenistule!“ Uriþescu CV 59. „Numele [lui Corneliu Coposu]
începuse sã fie mînjit de ordurile feseniste.“ „22“ 46/95 p. 8; v. ºi
neocomunism, peneþecedist (din fesene + -ist; Uriþescu CV 59-60)
feseníre s.f. (pol.; peiorativ) –Aplicare în viaþa socialã a principiilor
F.S.N.– „De aceea, ei «stau agãþaþi» de fabrici, unde vor accepta orice
salariu ºi orice diversiune sindicalã, iar munca le va fi – cuvîntul
circulã deja – o fesenire continuã.“ Cotid. 26 VI 91 p. 1 (din fesene;
Uriþescu CV 62)
fesenizá vb. I (pol.; peiorativ) ¨ 1. –A se purta conform obiceiurilor
F.S.N.– „«Libertatea» fesenizeazã ºi prin faptul cã nu spune
persoanelor pe nume.“ Mesager 6–12 IV 90 p. 2. ¨ 2. –A impune
principiile FSN– „Au fesenizat cu înverºunare.“ Dr. 205/90 p. 1. ¨ 3.
vb.refl. –A adopta principiile FSN– „ªi sfaturi, multe sfaturi [...] S-au
cam fesenizat.“ Ultima soluþie VI 91 p. 5. „ªi noi ce facem, mãi? [...]
Ne fesenizãm dupã lampa lui Ilici?“ Fraierul român VII 91 p. 10 (din
fesene + -iza; Uriþescu CV 60)
festivál-concúrs s.n. (artã) –Festival în cadrul cãruia are loc ºi un
concurs– „Miercuri a început la Tîrgoviºte cea de a treia ediþie a
popularului festival-concurs de romanþe «Crizantema de aur».“ Sc. 29
X 70 p. 3. „La Suceava se desfãºoarã cea de a treia ediþie a
festivalului-concurs de etnografie ºi artã popularã [...]“ R.l. 22 VI 74 p.
2. „S-a încheiat cea de a treia ediþie a festivalului-concurs «Voroneþiana».“ R.l. 26 VII 78 p. 2; v. ºi I.B. 9 X 70 p. 2, Sãpt. 5 VII 74 p. 7, R.l.
14 XII 74 p. 2 (din festival + concurs)
festivaliér, -ã adj. (artã) –De festival– „Agendã festivalierã.“ R.l. 6
IX 67 p. 3. „Cele douã melodii ale lui G.G. (Premiul II) confirmã ceea
ce scriam ºi dupã alte ediþii: el este un maestru al scriiturii muzicale
festivaliere.“ R.lit. 7 VIII 75 p. 18. „Specific festivalier“ R.lit. 27 IX 84
p. 20 (din fr. festivalier; DMN 1965; DN3, DEX-S)
festivalíst s.m. (artã) –Participant la un festival– „Iatã, azi,
instantanee surprinzînd activitatea de ieri [...] festivaliºti aplaudînd un
spectacol român într-unul din parcuri.“ Sc. 4 VIII 62 p. 4 (din festival +
-ist; DEX-S)
festivísm s.n. (peior.) –Tendinþa de a conferi caracter festiv unor
manifestãri banale– „Cînd festivismul dã mîna cu mulþumirea de sine.“
Sc. 13 X 65 p. 2. „Festivismul diminueazã eficienþa muncii politice de
masã.“ Sc. 31 VII 73 p. 2; v. ºi R.l. 8 I 75 p. 1, Sãpt. 11 V 79 p. 7 (din
festiv + -ism; DEX-S)
festivíst, -ã adj. (peior.) –Caracter festiv conferit unei manifestãri
banale– „Tomul lui nu e festivist, ci numai sãrbãtoresc.“ Gaz.lit. 5 X 67
p. 1. „Incongruenþa trebuind a fi pedepsitã, adio material «tocit»
de-acasã, adio etalare de cunoºtinþe «festiviste» – atenþia ºi datele unei
culturi generale medii rãmîn aici singurele de rigoare.“ R.lit. 4 II 71 p.
27; v. ºi implementare (din festiv + -ist; V. Guþu Romalo C.G. 215)
festivizáre s.f. 1993 –Conferirea unui caracter festiv sau festivist–
v. implementare (din festiv + -izare)
féta s.f. (alim.) –Brînzã de tipul celei de Brãila– „Negustorii unguri
fac avere vînzînd feta de Brãila fabricatã în Mexic [...] Umblu un ceas
pe Moºilor, prin faþa buticurilor arabe care vînd feta de Brãila produsã
de bulgari.“ R.l. 1 IX 93 p. 1. „Importator direct din Olanda: lapte praf,
brînzã feta, conserve carne.“ R.l. 6 X 93 p. 16; v. ºi 9 VII 93 p. 6 (cf. fr.
féta)
fetiþoásã adj.f. –Femeie care se alintã, are atitudine de fetiþã– „[...] o
mamã, altã mamã-mãmoasã (o Victoria Mierlescu veºnic fetiþoasã,
panicoasã, diminutivã: «a plecat bãiatul cu stomãcelul gol!») [...]“ R.l.
3 IV 78 p. 2. „[...] o ironie bine condusã de o Stela Popescu
încîntãtoare, fetiþoasã peste termen, zãpãcitã cu moderaþie, cochetã cu
mijloace locale.“ R.l. 1 II 84 p. 2 (din fetiþã + -os)
fetomatérn, -ã adj. 1978 (med.) –Privitor la fetus ºi la mamã– v.
perinatal //din fetus + matern//
fezabilitáte s.f. 1992 (franþuzism) –Însuºirea de a fi fezabil, de a se
putea face– v. consulting (din fr. faisabilité; DMC 1950; DEX-S)
fiabilitáte s.f. (tehn.) –Capacitatea unui aparat, a unui sistem de a
funcþiona fãrã incidente un timp dat– „Cînd Armstrong a coborît pe
Lunã, pipãind, cu prudenþã, praful din ograda necunoscutã, inima lui
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bãtea cu 156 pulsaþii pe minut. Era mult, dar fenomenul acesta de
tahicardie nu se datora fricii, nici cel puþin îngrijorãrii, deoarece
sentimentul dominant, în toatã aceastã cãlãtorie fascinantã, a fost
fiabilitatea.“ Cont. 26 VII 69 p. 10. „În opinia cercetãtorilor de la
«Duke University Medical Center» din Durham (Carolina de Nord),
unde a fost verificatã fiabilitatea aparatului, invenþia permite
repararea promptã a unui electrod defect.“ Sc. 18 IV 78 p. 6; v. ºi 16 XII
70 p. 6, R.l. 10 III 79 p. 6; v. ºi fonocardiograf (cf. fr. fiabilité; DMN
1950; LRC II p. 105, L. Seche în LR 2/75 p. 177, A. Beyrer în SCL 5/76
p. 537, Fl. ªuteu în LR 5/80 p. 557–558, G. Rusu în LR 5/81 p.
567–569; DT; DN3, DEX-S)
fianít s. (geol.; probabil cuv. rus.) „În laboratoarele Institutului de
fizicã al Academiei de ªtiinþe a U.R.S.S. a fost obþinut, prin sintezã, un
soi nou de monocristale, denumite fianit, care se aseamãnã, atît prin
aspectul lor cît ºi prin unele însuºiri – între care duritatea ºi transparenþa – cu diamantele naturale.“ R.l. 29 XI 75 p. 6
fíbrã ópticã sint.s. 1964 –Cilindru cu un diametru minuscul,
conducãtor al luminii prin reflexie totalã, folosit la transmiterea
informaþiilor– v. circuit integrat, fibroscop (din fr. fibre optique;
DEX-S)
fibrinactív s. (adj.) „Sîngelui luat pentru analizã i se adaugã un
poliester denumit «fibrinactiv» care permite separarea sîngelui în
fibrinã, ser ºi globule roºii, fãrã a fi necesarã scurgerea intervalului
pentru coagulare.“ Sc. 3 VI 78 p. 6 //din fibrinã + activ//
fibrolemnós, -oásã adj. –Alcãtuit prin împîslirea ºi presarea
fibrelor de lemn– „De aprecieri deosebite s-au bucurat piesele de
bucãtãrie ºi cuierele de vestibul executate cu plãci fibro-lemnoase
melaminate.“ I.B. 6 I 62 p. 1. „Vreau sã vã anunþ o veste: pentru prima
oarã în þarã, fabricãm – dupã o tehnologie proprie – plãci
fibro-lemnoase mulate.“ R.l. 5 II 75 p. 3; v. ºi PFL (din fibrã [de lemn]
+ lemnos; Fl. Dimitrescu în LL 10/65 p. 233; DN3, DEX-S)
fibroscóp s.n. (med.) –Endoscop din fibre de sticlã– „Recent s-a
introdus în cercetare un nou tip de endoscop – fibroscopul – format
dintr-un tub flexibil cu diametrul de 1,2 cm., construit din
150.000–200.000 fibre fine de sticlã, fiecare fibrã avînd diametrul de
1,5 microni. Fiecare din aceste fibre transmite cîte un element al
imaginii alcãtuitã astfel din multe mii de imagini parþiale.“ Sc. 4 I 64 p.
2 (din fr. fibroscope; DTN 1974; Fl. Dimitrescu în RRL 1/69 p. 5;
DEX-S)
fibrospóng s. (med.) „Eforturile depuse de specialiºtii români în
vederea gãsirii unui procedeu de corecþie a acestei infirmitãþi
[hemofilia] s-au soldat cu succes. Ei au realizat un produs numit
«fibrospong» preparat sub forma unui burete din fibrinã, cu ajutorul
cãruia se obþine coagularea sîngelui în timpul intervenþiei
chirurgicale.“ R.l. 27 III 76 p. 5 (din fibr[inã] + spong[ios])
fibrotéxt s.n. „Fibrotextul, un deºeu rezultat la fabricile de încãlþãminte, a devenit, ca urmare a unei fructuoase colaborãri a
specialiºtilor din industria uºoarã ºi a celor din construcþiile de maºini,
un material util, fãrã sã fie nevoie de investiþii suplimentare.“ R.l. 18
XI 78 p. 5 (din fibrã + tex[tilã]; cf. engl. fibrotextile; TDTF)
fidelíst (pol.) adj., s.m. „În ultimul timp cei nemulþumiþi [de regimul
din Panama] sînt denumiþi ºi «fideliºti» (simpatizanþi ai regimului
Fidel Castro).“ Sc. 16 VII 61 p. 4 (din engl. fidelist, de la n.pr. Fidel
[Castro]; BD 1963; Fl. Dimitrescu în LR 2/62 p. 137)
fidelitáte s.f. în sint. mare, înaltã fidelitate –Reproducere fidelã a
sunetului– „Repertoriul muzical a fost împrospãtat cu cele mai noi
ºlagãre româneºti ºi strãine care sînt transmise de o staþie de mare
fidelitate.“ R.l. 1 VIII 79 p. 5 (dupã engl. americ. high fidelity [hi-fi];
DEX-S)
fier-betón s.n. –Produs siderurgic în formã de barã, folosit la
realizarea armãturilor construcþiilor din beton– „Specialiºtii
Institutului de construcþii Harkov au elaborat o originalã metodã de
tãiere a fier-betonului prin topire cu ajutorul arcului voltaic.“ Sc. 26
VIII 77 p. 6; v. ºi fierar-betonist (1961) (din fier + beton; DT)
fierár-betoníst s.m. –Muncitor care se ocupã cu executarea
armãturilor elementelor de construcþie– „Brigada de fierar-betoniºti
condusã de D.D. a executat montarea fierului-beton la 4 blocuri cu cîte
9 etaje [...]“ Sc. 7 X 61 p. 1; v. ºi I.B. 2 III 62 p. 1 (din fierar + betonist;
Fl. Dimitrescu în LL 10/65 p. 233; DTP; DEX)
fierbãtór 1 s.m. 1961 –Muncitor care executã operaþii de fierbere în
cadrul prelucrãrii unor materii prime– v. evaporator (din fierbe +
-[ã]tor; DEX)
fierbãtór 2 s.n. (gosp.) –Mic aparat care, pus la prizã, face sã fiarbã
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lichidul dintr-un recipient– „Cristi ºi-a preparat cafeaua cu
fierbãtorul.“ (din fierbe + -[ã]tor; DT; DEX)
fiésta s.f. –Serbare (la origine religioasã), petrecere pe strãzile
oraºului, în þãrile de limbã spaniolã, apoi extins ºi la alte þãri–
„Premierea solilor României [...] s-a transformat într-o veritabilã
fiesta mexicanã: formaþii de «mariachis», cu instrumentiºti îmbrãcaþi
în pitoreºti costume mexicane purtînd mari sombreros, se dezlãnþuie
într-o suitã de cîntece populare mexicane ºi româneºti.“ Sc. 10 VI 75 p.
2. „Ziua premierei a fost declaratã sãrbãtoare naþionalã în Georgia. A
urmat o adevãratã «fiesta» care a durat cinci zile.“ Sãpt. 2 III 84 p. 7; v.
ºi Sc. 1 XI 80 p. 4 (din sp. fiesta; cf. fr., engl. americ. fiesta; DMN,
DMC 1964; El. Toma în ER p. 476; D.Am.; DN3, DEX-S)
filamentár, -ã adj. 1974 –Care are filamente– v. cardat (din
filament + -ar)
filariózis s. (med.) –Elefantiazis– „Bolile tropicale mai fac ravagii în
vastele regiuni ale Africii, Asiei ºi Americii Latine. Potrivit datelor
furnizate de Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii (OMS) [...]
schistosomiasis, o boalã purtatã de ºerpii de apã, care atacã ficatul,
splina, intestinele ºi inima, infecteazã circa 200 de milioane de
persoane; filariosis-ul, cauzat de mai multe specii de viermi paraziþi,
produce desfigurãri, inflamãri ale braþelor ºi picioarelor ºi orbire.“ R.l.
21 VII 78 p. 6 [var. filariosis] (cf. it. filariosi, fr. filariose; DM; DEX,
DN3)
fildeºíu, -ie adj. –De culoarea fildeºului– „M-am gãsit în faþa unui
bãrbat cu pãrul foarte cãrunt, cu tenul fildeºiu, profund oriental.“ R.lit.
28 III 74 p. 32 (din fildeº + -iu; DEX)
filimoníst, -ã adj. (lit.) –Privitor la scriitorul N. Filimon– „Monografia consacratã de George Ivaºcu lui Nicolae Filimon a fost
anticipatã de cîteva apariþii care au atras atenþia asupra preocupãrilor
sale filimoniste.“ Sãpt. 24 II 78 p. 2 (din n.pr. [N.] Filimon + -ist)
film s.n. –Desfãºurare (a unei manifestaþii, vizite, curse etc.)– „Iatã pe
scurt filmul cursei.“ Sc. 9 V 61 p. 5; v. ºi R.l. 24 XII 79 p. 1, R.lit 26 VI
80 p. 8; v. ºi amerizare (din fr. film; DMN 1965; Fl. Dimitrescu în LR
2/62 p. 137; DN, DEX, DN3 – alte sensuri, DEX-S)
film-anchétã s.n. –Film cu caracter de anchetã– „Celãlalt
film-anchetã «Mîine începe azi» este un film despre tinerii din zilele
noastre.“ Sc. 18 VII 65 p. 2. „Filmul-anchetã «Brazii», realizat de T.U.
la Grupul de ºantiere de pe Someº [...]“ Sc. 17 IV 74 p. 2. „Este necesar,
deci, ca strãdaniilor pasionate, concretizate adesea în certe reuºite ale
creatorilor de la studioul «Al. Sahia», sã li se rãspundã prin stabilirea,
în planul tematic, a ponderii justificate de importanþa
filmului-anchetã.“ Sc. 14 XI 75 p. 4; v. ºi Cont. 17 IX 65 p. 6, R.l. 24
VII 69 p. 2, I.B. 8 X 70 p. 2, Cont. 2 XI 73 p. 5, I.B. 18 IV 74 p. 2, Sãpt.
26 VII 74 p. 6 (din film + anchetã; cf. fr. film-enquête; DMN, DMC
1966; Fl. Dimitrescu în BRPh 1/69 p. 166)
film-antologíe s.n. –Film alcãtuit din secvenþe antologice– „Acest
film-antologie trebuie vãzut nu numai pentru cã noi o cunoaºtem
deocamdatã foarte puþin pe cea cãreia îi e dedicat.“ Cont. 29 X 65 p. 4.
„«Aºa se distra lumea» este subiectul filmului-antologie realizat de
cunoscuta casã Metro-Goldwin-Mayer pentru a marca împlinirea unei
jumãtãþi de secol de existenþã.“ Sc. 11 VI 74 p. 6; v. ºi Cont 29 V 64 p. 4
(din film + antologie; Fl. Dimitrescu în BRPh 1/69 p. 166)
film-avertismént s.n. –Film care are rolul de a atrage atenþia
asupra unor fenomene– „«Brãþara de bronz» este, evident, drama
dezrãdãcinãrii. Dar este, în acelaºi timp, un film-mãrturie, un
film-avertisment în probleme care au încã o pondere [...] deloc
neglijabilã în procesul prefacerilor sociale din þara sa.“ Sc. 23 IV 76 p.
2. „Pe toate ecranele din þarã va fi prezentat, în deschiderea
programelor obiºnuite, un film-avertisment de douã minute ºi jumãtate, alcãtuit din scurte secvenþe din cîteva din cele mai celebre filme
produse de-a lungul anilor în Franþa.“ Sc. 4 II 78 p. 6. „Guvernul
britanic va consacra suma de 2,5 milioane de lire pentru desfãºurarea
unei vaste campanii împotriva heroinomaniei, care a luat proporþii
nebãnuite în aceastã þarã. Campania, care se adreseazã în special
tineretului, cuprinzînd în special filme-avertisment ºi materiale
publicitare la televiziune, va fi lansatã în luna aprilie [...]“ R.l. 1 III 85
p. 6; v. ºi R.l. 25 XI 78 p. 2 (din film + avertisment)
film-balét s.n. –Balet filmat– „Filmul-balet «Carmen» cu M.P. în
coregrafia cubanezului A.A.“ R.lit. 20 XI 69 p. 27. „Dupã o seamã de
reuºite la televiziune, în primul rînd cu un balet «Masa tãcerii» pe
muzicã de M.L., apoi cu un film-balet «tv» pe muzicã de Bécaud, a
scris ºi înscenat partitura coregraficã a unei piese de Stravinski.“ Sãpt.
4 XII 70 p. 3; v. ºi I.B. 12 I 76 p. 6 (din film + balet)
film-catastrófã s.n. –Film care are ca temã o catastrofã (cutremur,
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inundaþie etc.) –„Psihologii explicã moda filmelor-catastrofã ca o
formã de consolare: un sistem inventeazã o condiþie apocalipticã
pentru ca, în comparaþie cu ea, realitatea sã aparã mai bunã ºi mai
potrivitã, mai suportabilã.“ R.lit. 3 IV 75 p. 23. „Se pare cã genul
filmelor-catastrofã s-a încetãþenit definitiv odatã cu celebrul
«Pãsãrile» al lui Hitchcock.“ R.l. 25 XI 78 p. 2. „Conceput în maniera
filmelor-catastrofã [...] «Viaductul» aduce în prim-plan figura sinistrã,
dar realã, a unui maniac care, prin anii ‘30, se «specializase» în
dinamitarea podurilor de cale feratã [...]“ Sãpt. 8 VI 84 p. 5; v. ºi R.lit.
22 V 75 p. 24 //din film + catastrofã//
film-comándã s.n. –Film comandat de o anumitã instituþie spre a fi
folosit în scopuri publicitare sau didactice– „La noi, «tehnofilmele»
intrã în vastul recipient al aºa-numitelor «filme-comandã».
Ministerele, instituþiile, marile unitãþi industriale sau comerciale sau
culturale au posibilitatea sã «comande».“ R.l. 14 XII 71 p. 2 //din film
+ comandã//
film-dezbátere s.n. –Film cu caracter de dezbatere– „Indiferent de
cum o sã-l numim, ne aflãm în faþa unui film-dezbatere ºi caracterul
acestuia se citeºte de la început în formula scenariului: procesul.“ Sc.
15 IX 65 p. 2. „Drumul unui anumit tip de film-dezbatere, drumul unui
anumit tip de «policier», drumul unui anumit tip de comedie civicã.“
R.l. 16 II 78 p. 2 (din film + dezbatere; Fl. Dimitrescu în BRPh 1/69 p.
167)
film-documént s.n. –Film cu caracter de document–
„Filmul-document «Mondo cane».“ Cont. 13 I 67 p. 2. „La limita
dintre film-document ºi film-ficþiune se gãseºte [...]“ R.lit. 9 X 69 p. 24.
„«Cazul Mattei» nu este un film de ficþiune, nu este nici ceea ce numim
de obicei un documentar. Este ceva mai mult. Este un film-document al
epocii sale, un film-document al Italiei de azi.“ Cont. 1 XII 72 p. 5; v. ºi
R.lit. 25 III 71 p. 27, I.B. 17 XI 72 p. 2 (din film + document)
film-flúviu s.n. –Film de o lungime neobiºnuitã– „«Ziaristul» a fost
un adevãrat film-fluviu, avînd douã serii a cîte douã ore fiecare.“ Cont.
21 VII 67 p. 5 „Un film-fluviu s-a vãrsat într-o mare de emoþie destul de
greu de înþeles de «cineva din afarã».“ R.l. 3 I 78 p. 6. „Wim Wenders
foloseºte o întrepãtrundere de imagini mentale cu realitatea într-un
film-fabulã-fluviu realizînd o atmosferã pe cît de sofisticatã pe atît de
inchizitorialã.“ R.lit. 28 XI 91 p. 23; v. ºi Cont. 1 XII 78 p. 10 (din film
+ fluviu; cf. fr. film-fleuve; DMN 1966)
film-foiletón s.n. –Film lung care se difuzeazã la televiziune, în
fragmente– „Cu o modestie proprie numai oamenilor momentului, s-a
înscris în unul din programele televiziunii [...] cu acest film-foileton:
«Concert din muzicã de Bach».“ R.lit. 20 III 79 p. 17 (din film +
foileton)
film-gigánt s.n. –Film de o lungime neobiºnuitã, cu foarte mare
figuraþie– „Se turneazã filme-gigant de 3–4 ore în care apar mii de
figuranþi.“ Cont. 22 III 63 p. 5. „Dupã «Cãderea Troiei», «Ultimele
zile ale oraºului Pompei», primul film-gigant apare deja ca un matur
super-spectacol.“ Cont. 4 VII 69 p. 5 (din film + gigant)
film-lécþie s.n. –Film cu caracter de lecþie– „D.P. nu a fãcut un
film-lecþie despre viaþa ºi opera lui Þuculescu ºi nici n-a încercat o
cercetare exhaustivã a creaþiei acestuia.“ Cont. 23 IX 66 p. 5; v. ºi R.l.
12 XI 66 p. 6 (din film + lecþie; Fl. Dimitrescu în BRPh 1/69 p. 167)
film-mamút s.n. –Film de o lungime neobiºnuitã, cu foarte mare
figuraþie– „Cheltuielile acestui film-mamut ating suma de 90 milioane
de franci.“ Cont. 16 XII 66 p. 5. „Filmul-mamut realizat de cãtre
producãtorul D. de L. împreunã cu studiourile sovietice ni se
înfãþiºeazã ca o reconstituire istoricã de amploare a celebrei bãtãlii
purtatã de celebrul geniu militar: Napoleon.“ R.l. 26 XII 71 p. 2 //din
film + mamut; Fl. Dimitrescu în BRPh 1/69 p. 167//
film-mónstru s.n. –Superproducþie– „Producãtorii italieni au
realizat unul din acele filme-monºtri menite sã obþinã cel mai mare
succes de casã cu cele mai îndoielnice mijloace.“ Cont. 29 III 63 p. 5
//din film + monstru//
film-muzicál s.n. –Film în care muzica este elementul
caracterizant– „Formula filmului muzical (aici muzicã uºoarã) nu este,
credem, un gen hibrid.“ Cont. 17 II 67 p. 5 (cf. fr. film musical, it. film
musicale; PN 1980)
film-pirát s.n. „Filme «pirat». Numãrul filmelor produse de cinematografia italianã este de trei ori mai mic decît în urmã cu 5 ani. Una
din cauze o constituie proliferarea posturilor particulare de televiziune
care difuzeazã aºa-numitele filme «pirat» – pelicule copiate pe ascuns,
pentru care nu plãtesc nici o taxã.“ Sc. 11 III 81 p. 5 (din film + pirat)
film-poém s.n. –Film cu calitãþi de poem– „Film-poem asupra
generaþiei revoluþionare de dupã rãzboi.“ Mag. 16 VIII 67 p. 5.
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„Cineclubul televiziunii franceze a programat [...] straniul film-poem
«Testamentul lui Orfeu» realizat în 1960 ºi considerat de critici drept
un adevãrat testament al artistului.“ Cont. 2 XI 73 p. 10; v. ºi Cinema
4/74 p. 9, R.l. 27 XII 77 p. 2 (din film + poem; cf. fr. film-poème; DMN
1969)
film-portrét s.n. –Film în care se schiþeazã portretul unei
personalitãþi– „«Cimarron» este un film-portret.“ I.B. 10 XII 66 p. 2.
„«Singurãtatea unui cîntãreþ de fond» este titlul filmului portret, cum îl
denumesc ziarele franceze, pe care regizorul C.M. l-a consacrat lui
Yves Montand.“ I.B. 11 II 75 p. 4. „Un film-portret: portretul unui om
al zilelor noastre.“ Sc. 30 I 76 p. 4. „Film-portret, evocare a
personalitãþii unuia dintre pionierii aviaþiei germane de la sfîrºitul
secolului trecut.“ R.l. 30 VII 84 p. 4; v. ºi Sãpt. 28 II 69 p. 1, I.B. 18 IV
74 p. 2, Sc. 12 VI 74 p. 6; v. ºi videocasetofon (din film + portret; cf. fr.
film-portrait; DMC 1974)
film-recitál s.n. –Film cu valoarea unui recital actoricesc– „Adaugã
palmaresului Michelei Morgan o reuºitã memorabilã în acest
film-recital.“ R.l. 14 II 67 p. 2; v. ºi Mag. 18 II 67 p. 5 (din film +
recital)
film-schéci s.n. –Film alcãtuit din mai multe pãrþi distincte–
„Acesta este un film-sketch (cu trei povestiri) pe care-l turneazã acum
în Italia trei mari cineaºti.“ Mag. 12 XI 66 p. 4; v. ºi Cont. 28 II 69 p. 5,
14 XI 69 p. 5 [scris ºi film-sketch] //din film + scheci; Fl. Dimitrescu în
BRPh 1/69 p. 167//
film-spectácol s.n. –Spectacol ecranizat– „Folclorul muzical al
nordului îndepãrtat, într-un film-spectacol.“ R.l. 24 XI 75 p. 2. „Un
aspect inedit ºi de un real interes pentru aprofundarea problemelor
dramaturgiei cehoviene [...] l-au însemnat filmele-spectacol proiectate
în fiecare searã, printre care unele realizãri devenite clasice [...]“ R.lit.
21 II 85 p. 24; v. ºi Sc. 6 IV 84 p. 4 (din film + spectacol; cf. fr.
film-spectacle; DMN 1969)
film-ºcoálã s.n. ¨1. –Film exemplar– „Într-o salã pe jumãtate plinã
cu bulevardiºti [...] a rulat – o singurã datã – «Intoleranþã», film-ºcoalã
care ar trebui proiectat zilnic în toate locurile pe unde miºunã
cinefilii.“ Cont. 23 X 70 p. 2. ¨2. –Film prin care se predã un obiect de
învãþãmînt– „Scriitorul O.S. s-a decis sã facã filme-cãrþi, filme-ºcoalã,
«un curs de alfabetizare fundamentalã» prin intermediul filmului.“
R.lit. 13 III 75 p. 22 (din film + ºcoalã)
fílmic, -ã adj. –Referitor la film– „Ca sã fiu mai explicit, ar trebui sã
recurg la un corespondent cinematografic al termenului consacrat, în
literaturã, de «livresc». Filmic înseamnã altceva, aºa cã m-aº opri
simplu, prin analogie, la «filmesc».“ Luc. 11 III 67 p. 8. „Nenumãrate
sînt motivele de meditaþie asupra raporturilor realitate-mitologie
filmicã (foamea de mit, mitul ca o compensaþie, mitul ca refugiu, mitul
ca instrument de manipulare etc. etc.) [...]“ R.lit. 30 V 85 p. 21; v. ºi
Cont. 25 VIII 67 p. 5 (din film + -ic; cf. fr. filmique; I. Iordan în SCL
4/64 p. 418, exemple din 1962; DN3, DEX-S)
filmíst s.m. (formaþie ironicã) –Creator de filme– „Românul nu-i
nãscut doar poet ci ºi sinopsist, scenarist ºi chiar filmist.“ Cinema 4/74
p. 11 (din film + -ist)
filmografíe s.f. (cinem.) ¨1. –Colecþie de filme reunite pe baza unui
criteriu (regizor, actor, temã etc.) –„Cunoaºtem 11 încercãri de
alcãtuire a unei filmografii cuprinzînd adaptãrile dupã Shakespeare.“
Cont. 22 VIII 61 p. 5. ¨2. –Totalitatea filmelor interpretate de un actor
sau realizate de un regizor– „Filmografia lui J. Gabin cuprinde un
numãr impresionant de filme.“ (din fr. filmographie; cf. engl.
filmography; BD 1970; Fl. Dimitrescu în LR 2/62 p. 137; DN3,
DEX-S)
filoflós adj. (text.) „Colectivul fabricii de aþã «9 Mai» [...] a livrat
comerþului aþã de bumbac 55/3, aþã Perla pentru brodat ºi aþã filoflos
destinatã broderiilor pe þesãturi de mãtase.“ I.B. 6 I 66 p. 1
filosóf-poét s.m. 1978 –Filozof care scrie poezii– v. poet-filosof
(din filozof + poet)
filtráre s.f. 1974 (circ.) –Filtru– v. filtru total (din filtra)
fíltru totál sint.s. (circ.) –Control multilateral al situaþiei circulaþiei
efectuat de cãtre organele de resort– „«Filtru total». O vastã
operaþiune de «filtrare» a fost lansatã sîmbãtã ºi duminicã de poliþia
italianã în regiunile Torino ºi Val d’Aosta în scopul prevenirii unor
delicte [...]“ R.l. 2 VII 74 p. 6. „Ni se mai spune cã filtrele totale vor
continua sã funcþioneze cu aceeaºi exigenþã.“ I.B. 25 IV 75 p. 4. „Un
filtru total organizat recent de Serviciul de circulaþie al Inspectoratului
judeþean de miliþie Olt a scos în evidenþã faptul cã încã sînt destule
autovehicule cu defecþiuni tehnice, care continuã sã circule pe
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drumurile publice.“ R.l. 19 XI 75 p. 2 (din filtru + total; cf. engl. total
filter; DN, DEX, DN3 – alte sensuri)
finál s.n. în loc. adv. în final –La sfîrºit– „Primii locuitori ai cartierului
se vor muta în casã nouã la mijlocul acestui an. În final, noul cartier va
gãzdui 3700 de familii.“ Sc. 11 V 74 p. 2. „Am rãcit apa introducînd-o
într-un circuit închis care, în final, însemna utilizarea celor 14 grade
care prisoseau la tratament, la preîncãlzirea apei calde.“ R.l. 14 XI 75
p. 2. „În final, mama a intrat în pãmînt din cauza lui.“ Ev.z. 23 VIII 93
p. 3; v. ºi galimatias, sodomiza (din în + final)
finalíssima s.f. –Finala mare a unui campionat mondial– „În timpul
transmiterii finalissimei, preºedintele Asociaþiei Magilor din Italia a
þinut în mîna dreaptã un corn enorm de fildeº iar în cea stîngã un corb.“
Sãpt. 30 VII 82 p. 12 (din it. finalissima)
finger s. (cuv. engl.) –Rampã mobilã cu ajutorul cãreia se leagã
burduful de avion în aeroport– „[La Otopeni] vom reface platforma de
aeroparcare [...] vom resistematiza pista nr. 4 [...] [vom realiza] un
terminal «finger» prevãzut cu legãturi telescopice cu burduf, direct la
avioane.“ R.l. 24 X 92 p. 5 [pron. fíngãr]
finisór-asamblatór s.m. „Printre astfel de meserii se numãrã:
bobinator de maºini electrice rotative, montator aparaturã opticã,
prelucrãtor fire ºi fibre sintetice, finisor-asamblator de obiecte din
mase plastice, administrator de hotel, peisagist-floricultor etc.“ R.l. 7
VIII 75 p. 3 (din finisor + asamblator)
finisór-spãlãtór s.m. „Întreprinderea Integratã de Lînã Constanþa
primeºte înscrieri pentru ucenicie la locul de muncã, la urmãtoarele
meserii: finisori-spãlãtori [...]“ Dobrogea 7 VIII 73 p. 4 (din finisor +
spãlãtor)
finitúdine s.f. (livr.) –Faptul de a avea limite, un sfîrºit– „Am înþeles
atunci cã viaþa nu are sens decît pentru cã este finitã ºi cã aceastã
finitudine dã un preþ fiecãrui moment al vieþii noastre.“ „22“ 35/94 p.
15 (cf. engl., fr. finitude; PR 1933)
finlandizáre s.f. (pol.) „În limbajul politologic, termenul
finlandizare a fost introdus pentru a desemna procesul de transformare
a unei þãri independente într-o þarã cu suveranitate limitatã, pentru a
satisface cerinþele de restrîngere a anumitor grade de libertate în
politica internã ºi îndeosebi externã impuse de URSS [...] Astãzi
finlandizarea constituie unul din numeroasele concepte specifice
generate de politica externã imperialistã (a unui stat) [...]“ Expres
internaþ. 20–26 XII 90 p. 6 (din n.pr. Finlanda; D. Uriþescu CV 80-81)
fir s.n. ¨1. (circ.) –Bandã de circulaþie– v. bretelã (1982). ¨2. în sint.s.
fir de siguranþã –Fir subþire de metal din bancnote pentru a le face
nefalsificabile– „Firul de siguranþã este încorporat în compoziþia
hîrtiei speciale pentru bancnotele de 500 lei, 1000 lei ºi 5000 lei.“ R.l.
24 III 93 p. 1
firavitáte s.f. (fig.) –Caracterul a ceea ce este firav, slãbuþ– „Tînãrul
actor T.N. ne-a deconcertat prin stîngãcia ºi firavitatea cu care ºi-a
debitat rolul.“ Luc. 30 IX 67 p. 8 (din firav + -itate)
fito-apiterapeútic, -ã adj. –(Medicament) din plante ºi substanþe
apicole– „Produse fito-apiterapeutice în tratamentul de bazã al unor
afecþiuni [...]“ R.l. 12 IV 83 p. 5 (din fito- + apiterapeutic)
fitosanitár, -ã adj. (biol.) –Care priveºte tratamentul plantelor– „În
acest an, industria chimicã a realizat peste 250 produse noi. Iatã cîteva:
antidoxant (utilizat la fabricarea cauciucului sintetic), hîrtie tip
«decalcomanie», substanþe fitosanitare.“ R.l. 14 X 77 p. 5 (din fr.
phytosanitaire; PR 1950)
fitotrón s.n. (biol.) –Laborator care permite realizarea tuturor
condiþiilor experimentale pentru creºterea vegetalelor (sol, nutriþie,
temperaturã, luminã etc.)–„La Institutul unional de selecþie geneticã
din Odesa a fost inauguratã o staþie de climã artificialã. În serele ºi
camerele climatizate, selecþionerii pot lucra tot timpul
anului, fitotronul asigurînd la comandã o mare varietate de condiþii
meteorologice.“ Sc. 8 XII 78 p. 5; v. ºi biofitotron (1975) (din fr.
phytotron, germ Phytotron; PR 1960; DEX, DN3)
fíxing s.n. (ec.) –Curs de echilibru al unei monede în raport cu un
etalon dat– „Cantonarea cursului de fixing la nivelul de 198 lei/dolar
de o bunã bucatã de vreme.“ R.l. 28 II 92 p. 1. „Acum cîteva luni
dolarul se cumpãra la fixing cu 160 lei. Acum a ajuns la 220.“ As 29 V
92 p. 5. „[Vindem] Televizoare Goldstar [...] 375 $/buc. – în lei la
cursul zilei (fixing) [...]“ R.l. 3–4 IV 93 p. 7 (din engl. fixing; I. Preda în
LR 11–12/92 p. 590, T. Slama-Cazacu în R.lit.16–22 XII 93 p. 12)
fixíst, -ã adj. (tehn.) „Meseria noastrã [de tehnician dentar] este
lipsitã de monotonie. Mai ales fixiºtii ºtim asta (tehnicienii care se
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ocupã de edentaþii parþiale, þinînd seama de punctele fixe).“ D. 135/95
p. 16 (din fix + -ist; DN, DEX, DN3 – alt sens)
fizicián-astronaút s.m. 1972 (astr.) –Cosmonaut specialist în
fizicã– v. pilot-astronaut (din fizician + astronaut)
fiziobalneár, -ã adj. „Au fost, de asemenea, abordate cercetãri cu
caracter fundamental, privind integrarea metodelor fiziobalneare în
conceptele terapeutice actuale, abordarea unor mecanisme de acþiune
a curelor balneo-climatice prin prisma fiziologiei bioritmurilor sau în
lumina fiziologiei adaptãrii.“ R.l. 29 V 81 p. 5 (din fizio- + balnear)
fiziobalneoterapeútic, -ã adj. „Peste 1,2 milioane consultaþii ºi
11 milioane tratamente fizio-balneo-terapeutice au fost acordate
oamenilor muncii veniþi în anul 1975 la tratament în staþiunea
Olãneºti-Vîlcea.“ R.l. 19 III 76 p. 5 //din fizio- + balneo- + terapeutic//
fîþã s.f. (fam.) –Femeie care se fîþîie– „[...] «fîþã» ºi «piþipoancã» de
asemenea mereu prezentã în comedia lui Baranga [...]“ R.l. 16 VI 80 p.
2 (din (a se) fîþîi; DEX)
flacon-spray s.n. –Flacon care conþine un spray– „O serie de
produse farmaceutice, utilizate în tratamentul unor afecþiuni ale
epidermei, vor fi livrate în flacoane-spray de fabrica bucureºteanã
«Biofarm».“ R.l. 5 IV 73 p. 5 [pron. flacón-ºpréi] (din flacon + spray)
fláncher s.m. (sport) „Flancherul Rãdulescu, cel pe care ziariºtii
occidentali l-au calificat între primii în lume, autor ºi al unui eseu
important în jocul cu scoþienii, ne-a declarat [...]“ Fl. 25 V 84 p. 28 (din
engl. flanker)
flash s.n. ¨1. (foto) –Blitz– „La capãtul acestui efort sincretic,
Xenakis concepe polytopul cu acþiuni de sunete ºi luminã, flashuri
electronice, raze laser ºi benzi magnetice pe multe piste.“ R.lit. 27 II 75
p. 24. „O abundentã ºi bunã recoltã de spirit critic, combativ, justiþiar,
în acord perfect cu opinia telespectatorilor, aduc pe ecran emisiunile
«Teleobiectiv», «Flash» (daþi-i alt nume!) ºi la loc de vîrf «Direcþia
Miºcãrii Hîrtiilor».“ R.lit. 18 XII 75 p. 16; v. ºi Cont 22 VI 79 p. 17. ¨
2. (presã) –ªtire scurtã transmisã cu prioritate– „[...] aveam sã pãstrez
cu imensã satisfacþie un flash transmis de o agenþie de presã strãinã
anunþînd interzicerea circulaþiei rutiere în proximitatea
monumentului.“ R.l. 2 VI 80 p. 6; v. ºi R.lit. 35/93 p. 12 [pron. fleº ºi
flaº] (din engl., fr. flash; DMN 1959, BD 1969, PN 1978, CO; DT,
D.Am.; DEX, DN3)
flashback s.n. (lit., cinem.) –Secvenþã intercalatã într-un film sau o
operã literarã pentru a introduce un episod anterior– „Vrînd probabil sã
imprime un aer de seriozitate, autorii au optat pentru formula nu prea
fericitã a filmului-proces, depoziþiile micuþului inculpat fiind
flashback-uri.“ R.l. 7 X 73 p. 2. „Flashback“ R.lit. 20 VI 74 [pron.
fléºbec] (cuv. engl.; cf. fr. flashback; Th. Hristea în LR 3/73 p. 187,
atestãri din 1966; PR, DMC 1966, BD 1970, CO; D.Am.; DN3)
flauroscóp s.n. (med.) –Endoscop pentru cercetarea venelor– „Dr.
C.A.M. a decis introducerea, prin piciorul pacientei, a unei sonde cu
diametrul redus [...] pe care a reuºit sã o facã sã avanseze încet de-a
lungul venelor, fiind urmãritã pe parcurs cu ajutorul unui flauroscop.“
R.l. 14 IV 77 p. 6 //din gr. phlebos “vene“ + -scopos “examinare“//
flauºát, -ã adj. (text.) –(Despre þesãturi) Scãmoºat, pãros– „Vînzãtorii recomandã cumpãrãtoarelor un nou model de palton pentru
femei, confecþionat din stofã puþin flauºatã.“ Sc. 11 XI 64 p. 1 (din
flauºa; M. Gheorghiu în LR 2/68 p. 106; DN3)
flautín, -ã adj. –De flaut– „Versurile sînt de o limpiditate flautinã.“
Cont. 8 III 63 p. 2 (din flaut + -in)
flexíbil, -ã adj. în sint. apartament flexibil (constr.) „Apartamente
flexibile. Institutul nostru realizeazã în prezent proiecte de execuþie a
unor blocuri ce cuprind apartamente cu structurã variabilã, sau
apartamente flexibile cum li se mai spune [...] În interiorul
apartamentului se vor monta niºte pereþi PVC, adicã un material de tip
celular uºor ºi bun termo- ºi fonoizolant [...] Practic, aceºti pereþi nu au
sarcinã de rezistenþã, ci doar funcþia de a despãrþi încãperile.“ R.l. 14 II
75 p. 5 (din fr. flexible, lat. flexibilis; DEX, DN3 – alte sensuri)
flicténã s.f. (med.) –Umflãturã plinã de lichid, bãºicuþã–
„[Degerãturile] însoþite de flictene, respectiv de bãºici [...]“ R.l. 18 II
84 p. 2 (din fr. phlictène; DEX, DN3)
flop s. (sport; anglicism) „[...] sãritorii în înãlþime [...] au avut numai
partea superioarã a corpului mai lungã, fapt ce s-ar datora renunþãrii la
stilul «clasic» ventral, în favoarea aºa-numitului «flop» (saltul pe
spate) [...]“ Sc. 30 IX 76 p. 6 (din engl. flop)
flotáre s.f. (fin.) –Fluctuaþie a cursului unei monede în funcþie de
cerere ºi ofertã– „De la începutul anului s-au înregistrat vînzãri masive
de tablouri, mulþi dintre cei ce considerã operele de artã ca
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«valori-refugiu» nemaiaºteptînd flotarea francului pentru a efectua
noi achiziþii.“ I.B. 23 I 74 p. 4 (din flota; DEX, DN3 – alte sensuri)
fluidizáre s.f. ¨1. –Acþiunea de a (se) fluidiza, fluidificare– „Se
amenajeazã în prezent o instalaþie specialã pentru valorificarea
gudroanelor prin fluidizare.“ Sc. 15 XI 61 p. 1. ¨2. (circ.) –Degajarea
circulaþiei– „Pentru fluidizarea circulaþiei. Pentru a se uºura circulaþia
[...] în zilele de sîmbãtã dupã amiazã, duminicã ºi sãrbãtorile legale se
interzic în acest loc virajele la stînga.“ R.l. 20 V 71 p. 3. „Concomitent
cu programul de modernizare a arterelor rutiere, se vor extinde ºi
lucrãrile de fluidizare a traficului, prin introducerea dirijãrii circulaþiei
în sistem de undã verde pe axa Nord-Sud, între Piaþa Victoriei ºi Piaþa
ªincai.“ R.l. 11 VIII 75 p. 3. ¨3. (fin.) –Asigurarea circuitului
financiar fãrã sincope– v. heirupism (din fluidiza; cf. fr. fluidification,
engl. fluidization; DMN 1969; CD; Fl. Dimitrescu în LL 10/65 p. 240;
DTP; DEX, DN3 – sensul 1)
fluturáº s.m. –Foaie de mici dimensiuni, lipitã în locuri publice sau
difuzatã gratuit, care cuprinde scurte anunþuri sau material publicitar–
„Nimeni n-ar avea de obiectat dacã pe indicatoarele staþiilor s-ar lipi
«fluturaºi» cu un simplu anunþ vizibil: «În perioada X, pe linia cutare,
se circulã aºa».“ R.l. 6 IV 84 p. 2. „La 7 noiembrie [1945] «fluturaºi»
distribuiþi în Capitalã îi chemau pe români în Piaþa Palatului.“
Românul liber XII 95 p. 6; v. ºi D. 200/96 p. 7 (DEX – alt sens)
flux s.n. în locuþiunea adv. în flux –Pe bandã, industrial– „La Craiova
au fost produse în flux, primele autoturisme «Oltcit».“ R.l. 4 XI 82 p. 5
F.M.I. s. „Dupã o întrevedere cu directorul general al Fondului
Monetar Internaþional (F.M.I.) [...] preºedintele Bãncii Naþionale
Ungare [...] a declarat cã au fost reglementate toate aspectele privind
contractarea unui credit stand-by cu durata de un an din partea F.M.I.“
R.l. 24 II 90 p. 4
foáie de ceápã sint.s. (lb. arg.) –Bluze subþiri (tip wind-jack) din
materiale plastice, la modã la tinerii din anii ‘70–’80– „Mihnea vrea
sã-ºi cumpere o foaie de ceapã.“ (din foaie + de + ceapã)
foc vérde s.n. –Autorizaþie, acord– „Directorul SRI n-a ezitat o clipã
sã dea foc verde aducerii acestui volum [Cartea albã a Securitãþii] la
cunoºtinþa opiniei publice.“ Ev.z. 13 IX 95 p. 1. „«Foc verde» traduce
expresia francezã feu vert [...] Sintagma a cãpãtat în ultimul timp
sensuri figurate; în dicþionarele franceze actuale este înregistratã ºi
expresia «donner le feu vert», cu sensul «a autoriza (o acþiune); a
permite (cuiva) sã acþioneze» [...]“ R.lit. 15/96 p. 9 (calc dupã fr. feu
vert; DMC 1959; R. Zafiu în R.lit. 15/96 p. 9)
focomelíe s.f. (med.) „Dupã doi ani de talidomidomanie [...] Anglia
este invadatã de «focomelie». În doi-trei ani s-au nãscut mai mult de
douã mii de copii fãrã braþe ºi fãrã picioare, malformaþie socotitã în
medicinã un fel de «tarã» inexplicabilã.“ Sãpt. 18 V 73 p. 5. „În special
dupã Contergan s-au nãscut copii cu anomalii ale scheletului: fie
absenþa completã a membrelor (ºi acest fenomen s-a numit amelie), fie
o dezvoltare redusã a membrelor superioare sau inferioare (ca niºte
bonturi semãnînd cu picioarele de focã, de unde ºi denumirea de
focomelie).“ Cont. 16 III 79 p. 5; v. ºi R.l. 26 I 79 p. 6 [scris ºi
phocomelie] (din fr. phocomélie; L; DM; DN3, DEX-S)
foiletonísm s.n. (rar) –Caracter de foileton, superficialitate– „[...] sã
ne oprim puþin asupra foiletonismului criticii noastre contemporane.
Traversãm o epocã de foiletonism, ceea ce duce la consecinþe grave.
Nicãieri nu se mai face atîta foiletonism; cînd alþii inventeazã ipoteze
de lecturã ºi sisteme critice incitante, noi consumãm spaþiile revistelor
exclusiv pentru a discuta fenomenul literar la zi. Nimic rãu în asta, însã
criticul foiletonist nu are în general nici metodã [...] bazîndu-se doar pe
intuiþie.“ Sc.tin. Supl.lit. 7 IV 85 p. 3 (din fr. feuilletonisme; DN3)
foiletonísticã s.f. –Totalitatea foiletoanelor din ziare, reviste etc.–
„Foiletonistica din diverse publicaþii, spectacolele de estradã,
varietãþile televiziunii ne aduc din cînd în cînd în faþã crîmpeie din
cotidiana îndeletnicire a cumpãrãtorilor.“ Sc. 22 I 67 p. 1 (din foileton
+ -isticã; Th. Hristea P.E. 55–56, atestare din 1966; DN3 – alt sens)
folclorizá vb. I „Este limpede cã un poet contemporan nu poate avea
o viziune vetustã, nu poate folcloriza în poezie.“ V.rom. 2/63 p. 150
(din folclor + -iza)
folclorizát, -ã adj. –Influenþat de folclor– „Din plutonul de artiºti
folclorizaþi, L.I. se numãrã într-adevãr printre cei care au renunþat la
«zeul etnografic», cãutînd sã se plaseze pe coordonatele unui stil.“
R.lit. 10 VI 71 p. 26 (din folcloriza)
fólie s.f. (chim.) –Foaie subþire (de policlururã de vinil, din metal etc.)
–„Privirile îþi sînt atrase de niºte materiale fine, transparente, opace
sau diferit colorate, în funcþie de materia primã utilizatã. Din aceste
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«folii» – cum sînt denumite de specialiºti – muncitoarele executã
pelerine, glugi, umbreluþe pentru ploaie, ºorþuri de bucãtãrie.“ I.B. 31
III 61 p. 1. „O folie izolatoare specialã, avînd proprietatea de a reduce
pierderile de cãldurã din încãperi, a fost realizatã în Belgia.“ Sc. 11 V
79 p. 5; v. ºi 16 VII 61 p. 1, Z. 7 III 97 p. 10; v. ºi inscripþionare,
împîsliturã, lactofiltru (din germ. Folie, it. foglia; Fl. Dimitrescu în
LR 2/62 p. 37; DTP, LTR; DEX, DN3)
folk s.n. –Curent (în special în muzicã) care propagã revenirea la
simplitatea artei populare– „Concepþia folk-underground pe linia
deschisã în urmã cu cîþiva ani de bucureºteanul M.P.“ Sãpt. 22 III 74 p.
13. „Dacã printre versuri inspirate lansãm în emisie muzicã marginalã
(oricît de folk am numi-o) paguba e suportatã de versuri, pe nedrept.“
R.lit. 13 III 75 p. 16; v. ºi Pr.R.TV 23 III 79 p. 12 (din engl. folk; CO;
DN3)
folk-country s. (cuv. engl. americ.; muz.) –Amestec de stiluri folk ºi
country– „I.M. (cu un folk-country în genul lui M.C.) este sensibil, dar
n-are voce.“ Cont. 13 I 84 p. 13 [pron. fólc-cántri] (din folk + country)
folkíst, -ã s.m.f. (muz.) –Cîntãreþ de muzicã folk– „La noi au apãrut
cam prea mulþi folkiºti.“ Fl. 12 VII 75 p. 20. „A.C. pe care nu ºtiu cum
sã o calific: solistã, actriþã, folkistã, compozitoare sau altceva.“ Sãpt.
16 I 76 p. 7. „În acest caz se va prezenta cu un minishow rock care va
cuprinde ºi cîteva prime audiþii. Folkiºtii? nu ne-am hotãrît încã.“
Sãpt. 8 XII 78 p. 7; v. ºi cantautor (din folk + -ist; C. Lupu în SCL 6/82
p. 504; DEX-S)
Fólketing s.n. „Folketingul – parlamentul danez – a ratificat [...]“
R.l. 24 V 84 p. 6. „Folketingul, parlamentul danez, convocat într-o
sesiune specialã, nu s-a putut întruni la ora fixatã.“ R.l. 4 IV 85 p. 6 (din
germ. Folketing; DN3)
fond s.n. –Articol de fond– „L.V. a salutat noua Alianþã Naþionalã
democraticã într-un remarcabil fond din «Corriere della Sera».“ R.l. 13
II 95 p. 8 (din fr. fond; DN3 – articol de fond)
fondu s.n. (cinem.; cuv. fr.) –Procedeu prin care o imagine apare sau
dispare lent– „Este pur ºi simplu figura acestei fermecãtoare fãpturi,
nu în prim sau groplan, ci oarecum în plan total cãci este un portret
imens care umple tot ecranul, întîi în stop-cadru, apoi topindu-se în
«fondu» prelungit.“ R.lit. 26 II 76 p. 17 [pron. fondü] (LTR; DN3)
foniatríe s.f. 1986 (med.) –Specialitate medicalã care studiazã
tulburãrile vocii– v. fonoaudiologie (din fr. phoniatrie; DEX, DN3)
fonoabsorbánt, -ã adj. –Care are proprietatea de a absorbi
sunetele– „Plãcile fonoabsorbante au domenii largi de utilizare în
combaterea zgomotului.“ Sc. 29 X 63 p. 1. „Geamuri fonoabsorbante.
Locatarii din casele situate pe marginea autostrãzii ce conduce la
Zürich, deosebit de zgomotoasã, vor putea sã doarmã, în curînd, în
condiþii mai bune, datoritã mãsurilor luate recent de municipalitate de
a monta la ferestrele apartamentelor încã un set de geamuri, dintr-o
sticlã specialã, care poate absorbi 50 la sutã din vibraþiile zgomotelor.“
Sc. 5 III 76 p. 6; v. ºi 12 II 63 p. 1 (din engl. phonoabsorbant; DEX-S)
fonoaudiologíe s.f. –ªtiinþã care se ocupã de relaþiile dintre
funcþiile auditive ºi cele fonatorii– „În curînd se va da în folsinþã, în
cadrul Centrului medical de fonoaudiologie ºi chirurgie funcþionalã
ORL un compartiment special destinat acestei ramuri.“ I.B. 25 IV 84 p.
4. „[...] grãdiniþa-spital din Ciuboþica Cucului [...] este, în fapt o
prelungire, mai exact o componentã a secþiei de foniatrie a marei
Clinici din Panduri. ªi este, neîndoios, meritul prof. dr. Dorin Hociotã,
conducãtorul Centrului de fonoaudiologie ºi chirurgie funcþionalã
ORL, de a iniþia ºi dezvolta în þara noastrã foniatria.“ Fl. 4 IV 86 p. 19
(cf. fr. phonoaudiologie; DN3)
fonocardiográf s.n. (med.) –Aparat care înregistreazã grafic
bãtãile inimii– „La catedra de tehnicã electronicã ºi fiabilitate din
cadrul Facultãþii de electronicã a fost realizat de curînd prototipul unui
fonocardiograf fetal destinat diagnosticãrii maladiilor cardiace încã în
faza intrauterinã.“ Mag. 4 X 75 p. 3 (din fr. phonocardiographe; DM;
DEX, DN3)
fonoconfórt s.n. 1966 (acust.) –Ansamblul condiþiilor care fac o
locuinþã comodã din punct de vedere fonic– „Am dori sã clarificãm de
la început [...] coordonatele pînã la care ne propunem sã dezbatem
noþiunea pe care noi am numi-o «fonoconfort». Nu vrem sã înþelegem
prin apartament un studio de televiziune, izolat astfel încît sã nu
pãtrundã în interiorul lui nici cel mai mic zgomot [...]“ R.l. 23 XI 66 p.
3 (din engl. phonocomfort; M. Gheorghiu în LR 2/68 p. 132; DN3)
fonofílm s.n. –Film sonor– „Este vorba de fonofilme însoþite de
albume cu ilustraþii realizate dupã metoda proiecþiei verticale
(întrupare plasticã a obiectelor în trei dimensiuni).“ Cont. 12 I 62 p. 5
//din fono- + film; Fl. Dimitrescu în LL 10/65 p. 237//
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fonoizolánt, -ã adj. 1975 –Care izoleazã fonic– v. flexibil //din
fon[ic] + izolant; DEX-S//
fonoizoláre s.f. –Izolare fonicã– „Mochete cu suport din p.v.c.
expandat ºi þesãturã din fibre polimerice, care au un înalt grad de
fonoizolare.“ I.B. 11 V 74 p. 4 //din fon[ic] + izolare; DEX-S//
fonolingvístic, -ã adj. –(Laborator de învãþare a limbilor strãine)
care utilizeazã material audio (vizual)– „Recent, liceul [...] a devenit
beneficiarul unui laborator fono-lingvistic, gen amfiteatru, cu cabine
amenajate în cea mai mare parte prin forþe proprii.“ R.l. 4 IV 74 p. 2
//din fono- + lingvistic//
fonomórse s.n. „Prin însãºi natura sa telefonul este inaccesibil
persoanelor lipsite de simþul auzului. Dar acest handicap va dispãrea în
curînd datoritã aparatului fonomorse creat de italianul F. Pentru folosirea lui nu este nevoie decît sã se cunoascã alfabetul morse.“ Sc. 21
VII 73 p. 6 //din fono- + morse//
fonotecát, -ã adj. –Selecþionat pentru fonotecã– „Or, în timp ce
L.P.-uri Electrecord [...] nu sînt fonotecate în întregime, sau discuri întregi nu se transmit pur ºi simplu deloc [...] se ruleazã cîntece de care
lumea s-a cam plictisit.“ Cont. 7 XII 73 p. 6 (din fonotecã + -at)
fonoterapíe s.f. (biol.) „Oamenii de ºtiinþã ºi specialiºtii din R.S.S.
Gruzinã au aplicat în practicã o nouã metodã de tratare a plantelor cu
ajutorul fonoterapiei. S-a constatat cã oscilaþiile sonore de joasã
frecvenþã intensificã activitatea biologicã naturalã a plantelor în lupta
cu diverse boli.“ Sc. 8 II 80 p. 5 //din fono- + terapie//
fonotíp s.n. 1973 (tehn.) –Aparat care transformã sunetele în semne
grafice– v. telescriptor [ºi phonotíp] (din engl. phonotype)
footing s. (cuv. englez cu sensul schimbat) –Plimbare în pas alergãtor
în scop higienic– „O femeie care n-are timp dimineaþa sã facã orã de
footing – ca eroina lui Mazurski – va privi întotdeauna cu neîncredere
«singurãtatea» acestor sclipitoare stele.“ Cont. 9 VI 78 p. 9 [pron.
fúting] (LII; în À la recherche du temps perdu de Proust, este folosit
termenul footing; trad. rom. dateazã din 1945; cf. FS 227)
foráj-extrácþie s.n. (ind.) –Foraj combinat cu extracþie– „La schela
Þicleni, din cadrul Trustului de foraj-extracþie Tg. Jiu [...]“ Sc. 28 VIII
66 p. 1 (din foraj + extracþie)
formál, -ã adj. –Ceremonios, solemn– „Ea, Nadia, a fost întrebatã de
ce a fost atît de formalã la Jocurile Olimpice ºi a rãspuns cã
autodisciplina ºi concentrarea au fost atît de mari încît nu-ºi putea
îndepãrta gîndurile de la activitatea ei nici mãcar pentru un timp scurt.“
R.l. 17 XI 76 p. 5 (din engl. formal; CO; DN, DEX, DN3 – alte sensuri)
formularísticã s.f. –Întocmirea de formulare (de obicei exagerat)
–„Sã contribuim la înlãturarea formularisticii inutile!“ I.B. 28 V 73 p.
1 (din formular + -isticã; DN3)
fórum s.n. (fig.) –Adunare, colocviu, simpozion– „Mîine, în Capitala
þãrii se deschid lucrãrile Forumului tinerei generaþii, eveniment politic
cu ample semnificaþii în viaþa societãþii noastre.“ Sc. 4 V 80 p. 1.
„Forumul studenþesc de la Iaºi a reunit cercurile ºtiinþifice ale
studenþilor din întreaga þarã.“ Sc. 29 VI 80 p. 6 (din fr., engl. forum; PR
1955; CO; DN, DEX, DN3 – alte sensuri)
forward s. (cuv. engl.; ec.) „Dupã o perioadã de acumulãri Bursa
«Cornul Abundenþei» poate oferi clienþilor sãi un nou «produs» –
licitaþiile de mãrfuri la termen (forward). În cadrul acestor tranzacþii
care vor sã fie premergãtoarele unor reale operaþiuni de bursã se pot
efectua vînzãri-cumpãrãri la termen.“ R.l. 27 X 92 p. 6 [pron. fóruãd]
fosfénã s.f. (med.) „La rîndul lor, electrozii transformã impulsurile
în aºa-numitele fosfene (punctele luminoase pe care le putem vedea cu
ochii închiºi dacã apãsãm cu degetele globii oculari). În felul acesta,
orbul capãtã o imagine punctatã a obiectului respectiv. Pentru cei 15
milioane de nevãzãtori din întreaga lume, «neuroproteza» este menitã
sã aducã în sensul propriu al cuvîntului o razã de luminã.“ Sc. 28 II 74
p. 8 (din fr. phosphène; DM; DEX, DN3)
fosfogíps s.n. „De doi ani ºi jumãtate, o serie de utilaje pentru o
modernã fabricã de fosfogips din Bacãu formeazã obiectul unei
interminabile dispute.“ Sc. 6 III 81 p. 2; v. ºi haldã (din fosfo- + gips)
fotoactualitáte s.f. –Fotografii care prezintã actualitatea– „Foto-actualitate. Paris. Gara Saint-Lazare paralizatã de grevã. Afiºele
anunþã întreruperea traficului feroviar.“ Sc. 8 X 76 p. 6 //din foto- +
actualitate//
fotoanchétã s.f. –Anchetã ilustratã cu fotografii– „Foto-anchetã în
judeþul Prahova.“ Sc.t. 18 VIII 73 p. 3. „Foto-anchetã realizatã de I.B.
ºi I.M.“ R.l. 15 VII 78 p. 3 //din foto- + anchetã//
fotoartístic, -ã adj. –Relativ la fotografiile artistice– „Expoziþia
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fotoartisticã a lui F.T., Galeria de Artã“ I.B. 12 IV 85 p. 3 (din foto- +
artistic)
fotocerámicã s.f. –Imprimarea pe ceramicã a imaginilor
fotografice– „Primele zece articole ornamentate cu ajutorul foto-ceramicii au ºi fost trimise la comisia mixtã de avizare a Ministerului
industriei uºoare.“ Sc. 27 III 62 p. 2. „[...] fotografii cu grad obiºnuit,
special ori în regim de urgenþã, reproduceri dupã diapozitive, foto-ceramicã, mãriri de tablouri [...]“ I.B. 22 V 84 p. 3 (din fr. photocéramique, rus. fotokeramika; Fl. Dimitrescu în LL 10/65 p. 237; DTP;
DEX, DN3)
fotoclúb s.n. (foto) –Club fotografic– „Se va deschide, în curînd, cea
de-a 14-a Bienalã internaþionalã de artã fotograficã a Fotoclubului medicilor din România.“ Sc. 23 XI 78 p. 4 //din foto- + club//
fotocoaguláre s.f. (med.) –Coagulare prin raze laser– „Aparatul
modern de fotocoagulare permite tratarea unor afecþiuni ale globului
ocular fãrã intervenþie chirurgicalã.“ Sc. 26 I 63 p. 2; v. ºi R.l. 29 VII 81
p. 6 (din engl. photocoagulation; BD 1967; DEX-S)
fotocoagulatór s.n. (med.) „Fotocoagulograful. Specialiºtii Academiei de Medicinã din Cracovia au construit un aparat pentru mãsurarea continuã ºi înregistrarea automatã a coagulãrii serului ºi a altor
componente ale sîngelui, a formãrii ºi dizvolvãrii cheagurilor etc.
Fotocoagulatorul, cum se numeºte acest aparat, se compune în
principal dintr-o celulã fotoelectricã [...] ºi dintr-un termostat.“ R.l. 17
IX 74 p. 6 (din engl. photocoagulator, fr. photocoagulateur; BD 1967,
DTN 1971; DEX-S)
fotocoagulográf s.n. 1974 (med.) –Aparat pentru mãsurat
coagularea sîngelui– v. fotocoagulator (din foto- + coagula[re] +
-graf)
fotocolór s.n. (foto) –Fotografiere în culori– „Eu socot cã
fotocolorul nu înlesneºte fotografului sã facã artã.“ Cont. 1 VIII 67 p.
10 (din foto- + color; DEX-S)
fotocompozíþie s.f. –Compoziþie în fotografie– „Printre ultimele
apariþii ale aceleiaºi edituri amintim Fotocompoziþia de E.I. în care
autorul, pe lîngã expunerea principiilor fotocompoziþiei, cautã sã clarifice, pentru fotografii amatori, noþiunea de stil modern în fotografie.“
Cont. 21 X 66 p. 7 (cf. fr., engl. photocomposition; PR 1967, CO; DN3,
DEX-S)
fotoconductór, -toáre adj. (electr.) –Variabil la conductibilitatea
electricã a unor substanþe sub efectul radiaþiilor– „Aceste materiale
plastice conþin în special clor ºi simpla radiaþie ultravioletã a soarelui
în cursul zilei este suficientã pentru a le face fotoconductoare în
întreaga lor masã în cursul nopþii.“ I.B. 18 XII 63 p. 3; v. ºi pasphil (din
fr. photoconducteur; PR 1950; DT)
fotocróm, -ã adj. –Care îºi schimbã culoarea sub influenþa luminii–
„Firma britanicã «Applied Rhotophisic Limited» a reuºit sã elaboreze
un material plastic de mare sensibilitate la efectele luminii, menit sã
înlocuiascã cu succes sticla fotosensibilã – mai precis, fotocromã –
care se coloreazã în raport cu intensitatea luminii.“ R.l. 6 XI 76 p. 6
(derivat regresiv din fotocromie; DN3, DEX-S)
fotocromátic, -ã adj. „Ochelarii de soare fotocromatici, ale cãror
lentile – în funcþie de intensitatea luminii – fie cã se închid la culoare,
fie cã se deschid, constituie, potrivit pãrerii unor savanþi englezi, cauza
unor grave accidente de circulaþie.“ Sc. 5 VI 76 p. 8 (din fotocrom +
-atic; cf. it. fotocromatico; PN 1981; DEX-S)
fotocrónicã s.f. –Cronicã fotograficã– „Fotocronicã industrialã.“
I.B. 19 III 62 p. 1 (din foto- + cronicã; cf. it. fotocronaca; Fl.
Dimitrescu în LL 10/65 p. 237; DEI; DN3, DEX-S)
fotodocumént s.n. (foto) –Document fotografic– „În album vor fi
incluse o serie de fotodocumente despre viaþa piloþilor-cosmonauþi sovietici.“ Sc. 17 II 64 p. 4; v. ºi fototecã (din foto- + document; cf. fr.
photodocument; DMN 1966)
fotodocumentár, -ã adj. (foto) –Alcãtuit cu fotodocumente–
„Miercuri la amiazã s-a deschis în Capitalã [...] expoziþia itinerantã
foto-documentarã «Arta Oceaniei» realizatã de UNESCO.“ R.l. 15 IX
77 p. 5. „Expoziþia fotodocumentarã «Ungaria 1945–1985»“ I.B. 12
IV 85 p. 3 (din foto- + documentar)
fotoelasticimétru s.n. (foto) „În fotografie, cu ajutorul
fotoelasticimetrului se determinã cantitatea tensiunilor în obiectele de
sticlã.“ I.B. 14 XII 67 [f.p.] (din fr. photoélasticimètre; L; DN3,
DEX-S)
fotoenergéticã s.f. (biol.) „Fotoenergetica – o nouã ramurã
ºtiinþificã. Menirea ei constã în a cerceta influenþa energiei radiante a
soarelui, într-o gamã largã de lungimi de undã, asupra activitãþii vitale
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a organismelor vegetale ºi animale.“ Sc. 25 VII 61 p. 3 (din fr.
photoénergétique; DTN 1975; Fl. Dimitrescu în LR 2/62 p. 137; DEX,
DN3)
fotoeséu s.n. 1974 (foto) –Eseu fotografic– v. fotoreportaj //din
foto- + eseu//
fotoexpozíþie s.f. (foto) –Expoziþie fotograficã– „Sîmbãtã dupã
amiazã la Muzeul militar central din Capitalã a avut loc deschiderea
unei fotoexpoziþii, organizatã cu prilejul celei de a XX-a aniversãri a
eliberãrii Cehoslovaciei de sub jugul fascist.“ Sc. 9 V 65 p. 3. „La
Muzeul judeþean de istorie ºi artã din Bacãu a fost organizatã o
fotoexpoziþie documentarã intitulatã «Unirea din 1859 – moment
crucial în afirmarea ºi dezvoltarea României moderne».“ Sc. 10 I 84 p.
3 (din foto- + expoziþie; L. Seche în LR 1/74 p. 77)
fotofilmotécã s.f. (foto) –Colecþie de filme ºi de fotografii–
„Membrii cineclubului care funcþioneazã pe lîngã Casa de culturã a
tineretului din Iaºi ºi-au propus sã întocmeascã o fotofilmotecã a
oraºului. Primele 400 de fotografii, cuprinzînd imagini din toate
domeniile vieþii economice ºi social-culturale, au ºi fost clasificate ºi
catalogate.“ R.l. 11 II 75 p. 2 (din foto- + filmotecã)
fotogeologíe s.f. (geol.) –Cercetare geologicã pe bazã fotograficã–
„Fotogeologie. Zãcãmintele metalifere, spre exemplu minereuri de
plumb sau de zinc, pot fi depistate printr-o nouã metodã – fotograficã –
implicînd cercetarea unor anumite plante.“ R.l. 25 VII 74 p. 6 //din
foto- + geologie//
fotográf-artíst s.m. (foto) –Autor de fotografii artistice– „În cele
douã cazuri ale turneelor lui S.C. la Bucureºti, un fotograf-artist,
pasionat la maximum de subiectul sãu, E.T., a realizat cîteva filme
exemplare.“ Sãpt. 2 VI 78 p. 6 (din fotograf + artist)
fotografíe-documént s.f. (foto) –Fotografie cu caracter de
document– „Fotografiile-document pe care le înscrie genericul ca ºi
cele cîteva secvenþe de la început ºi din final, extrase din vechi jurnale
cinematografice – autentice mãrturii ale epocii – nu modificã nici ele
factura acestei pseudocronici istorice.“ Sc. 27 VIII 65 p. 1. „Este vorba
de douã fotografii-document, una înfãþiºînd explozia unei bombe
atomice (Bikini 1946), alta lagãrul de concentrare de la Dachau.“ R.lit.
13 V 71 p. 9; v. ºi R.l. 13 IV 79 p. 6; v. ºi UNICEF //din fotografie +
document//
fotografísm s.n. (arte) –Curent în artã care vrea sã redea natura
exagerat de fidel– „Fotografismul cîºtigã teren, se creeazã pînã ºi piesa
de teatru-document.“ Alm.Sc. 1967 p. 364 (din germ.
Photographismus; cf. fr. photographisme; DMC 1966; DN3)
fotogrammetríe s.f. 1964 –Stabilirea dimensiunii obiectelor prin
mãsurarea perspectivei lor, aºa cum apare în fotograme– v.
fotogrammetric (din fr. photogrammétrie; DEX, DN3)
fotogrammétric, -ã adj. (topogr.) –Care priveºte fotogrammetria–
„Sectorul de fotogrammetrie a întocmit, în numai 4 ani, pe cale
fotogrammetricã, planuri de evidenþã funciarã pentru aproximativ 40
la sutã din suprafaþa þãrii.“ Sc. 25 III 64 p. 1 (din fr.
photogrammétrique; DMN 1966; LTR; DEX, DN3)
fotogrammetríst s.m. (topogr.) –Specialist în fotogrammetrie–
„Pentru ca harta sã capete grai, fotogrammetristul trebuie sã
stabileascã exact toponimia.“ Sc. 25 III 64 p. 1 (din fotogrammetrie +
-ist; cf. engl. photogrammetrist; DEX-S)
fotoîntrerupãtór s.n. „Fotoîntrerupãtor. O societate britanicã a
realizat un dispozitiv minuscul, care, acþionat prin variaþiile de
intensitate ale luminii naturale, aprinde sau stinge becurile pentru
iluminatul public.“ Sc. 16 II 78 p. 5 //din foto- + întrerupãtor; DEX-S//
fotomultiplicatór s.n. –Dispozitiv de amplificare a strãlucirii prin
efect fotoelectric, utilizat la lunete, telescoape, în radioscopie– „Secþia
de astrofizicã a Observatorului astronomic din Capitalã a construit un
fotometru cu fotomultiplicatori de mare precizie, montat pe un
telescop cu un diametru de 50 cm.“ Sc. 11 XII 65 p. 6 (din fr.
photomultiplicateur; PR 1957; DT, LTR; DEX, DN3)
fotopictúrã s.f. „Dupã ºapte ani de încercãri, un fotograf britanic
susþine cã a pus la punct o tehnicã specialã, care permite copierea
perfectã a picturilor. El a prezentat 30 de reproduceri foto redînd cu
fidelitate tablourile originale, implicit textura pînzei. Aceste
fotopicturi pot fi expuse în locul originalului pentru a-l feri pe acesta de
vandalism sau de sustragere.“ Sc. 13 XII 75 p. 6 //din foto- + picturã//
fotoreportáj s.n. –Reportaj bazat pe fotografii– „Dupã fotoeseu,
fotoreportaj [...] Responsabilul cineclubului, studentul M.L., ne
asigurã cã în aprilie studenþii Arhitecturii vor scoate o nouã ediþie a
expoziþiei cu tema «Reportajul fotografic».“ V.stud. 3 IV 74 p. 14 (din
rus. fotoreportaj; L. Seche în LR 1/74 p. 77; DN3)
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fotoschémã s.f. –Schemã stabilitã pe baza unei fotografii– „Din
cauza deformãrilor datorate perspectivei, a modificãrilor de scarã
pricinuite de oscilaþiile avionului etc., «fotoschema» obþinutã astfel reprezintã doar o hartã aproximativã a zonei cercetate.“ Sc. 6 XI 65 p. 4
//din foto- + schemã//
fotostereotómic, -ã adj. „Aceasta e simpla recuzitã necesarã
aplicãrii metodei fotostereotomice [...] Etimologic exprimatã, metoda
este «foto» pentru cã opereazã cu fotografii, este «stereo» pentru cã
redã dimensiunile reliefului corpului supus mãsurãtorii în trei
dimensiuni, avînd însã la îndemînã o simplã imagine planã, ºi este
«tomicã» deoarece pe cliºeu apar intersecþiile unor plane. Metoda
aceasta a fost pusã la punct de dr. C.R. ºi ing. C.P. încã din 1959, fiind
publicatã în 1960 în documentele Congresului internaþional de
antropologie de la Paris. A fost aplicatã în þara noastrã prima oarã în
domeniul craniometriei, pentru reconstituirea, dupã fosile, a capetelor
oamenilor primitivi.“ I.B. 28 X 70 p. 1 //din foto- + stereo- + -tomic//
fotostereotomíe s.f. –Metodã de cercetare în antropologie bazatã
pe fotografierea în trei dimensiuni– „Este fotostereotomia, elaboratã
de dr. C.R., renumit antropolog, cercetãtor ºtiinþific principal la
Institutul «Victor Babeº», ºi ing. C.P., cercetãtor la Laboratorul de
antropologie aplicatã din Centrala industriei confecþiilor [...] Noua
metodã are avantajul cã este riguros ºtiinþificã, cã prezintã exactitate
mult crescutã în mãsurare, cã oferã posibilitatea de a determina orice
cotã sau perimetru al corpului în trei dimensiuni.“ R.l. 25 III 75 p. 2
//din foto- + stereo- + -tomie//
fototapét s.m. –Tapet pe care este imprimatã o imagine fotograficã–
„[Vînd] fototapet, douã nurci [...]“ I.B. 2 II 84 p. 6. „Cumpãr tapet ºi
fototapet.“ R.l. 22 I 86 p. 4 (din foto- + tapet)
fototécã s.f. –Colecþie de fotografii sau fotograme– „Fototeca
oraºului Marburg (R.F.G.) – cea mai mare arhivã foto consacratã
culturii ºi artei mondiale – îºi va transpune întreaga colecþie,
cuprinzînd peste o jumãtate de milion de cliºee, pe microfiºe de
mãrimea unei cãrþi poºtale.“ Sc. 23 XI 76 p. 5. „Aproximativ 400000
de cliºee de format mare se aflã în posesia fototecii germane din
Dresda, consideratã cea mai mare instituþie de acest gen din Europa.
Înfiinþatã acum 25 de ani, cu un fond iniþial de 25000 de fotografii,
fototeca s-a transformat într-o instituþie centralã cuprinzînd
fotodocumente din viaþa politicã, cultural-artisticã, imagini din naturã
º.a.“ Sc. 14 I 77 p. 5 (din fr. photothèque; PR 1950; L. Seche în LR 3/77
p. 271, atestare din 1973; DT, LTR; DEX, DN3)
fototelegráfic, -ã adj. –Care se referã la transmiterea fotografiilor
prin telegrafie– „Între Moscova ºi Antarctica a fost stabilitã pentru
prima oarã legãtura fototelegraficã. Transmiterea primelor fotografii
spre Mirnîi a reuºit pe deplin.“ Sc. 23 X 64 p. 4 (cf. fr. phototélégraphique; DMN 1968; DEX-S)
fototéxt s.n. „«Foto-text», text legendã la cîteva instantanee.“ R.l. 25
IV 78 p. 2 (din foto- + text)
fotoxerográfic, -ã adj. –Referitor la tehnica de reproducere a
documentelor fãrã contact, cu ajutorul unei pulberi electrizate static,
inventatã de firma Rank Xerox– „Va fi prezentat ca o noutate a tehnicii
rapide de multiplicare: U-BIX Mark II – aparat capabil sã reproducã
prin procedeu foto-xerografic 750 copii/orã pe hîrtie normalã ºi cu
posibilitatea de reducere în trepte de la format A2 pînã la format A4.“
I.B. 11 XII 63 p. 3 //din foto- + xerografic//
fotozáþ s.n. (poligrafie) –Zaþ obþinut prin fotoculegere– „Bãrbatul
din fotografia de mai sus nu este programator sau analist la un centru
de calcul, ci un... ziarist care-ºi scrie articolul pentru gazetã. În loc sã-l
dactilografieze la o maºinã de scris obiºnuitã, redactorul îl bate la o
consolã specialã cu un display – un ecran asemãnãtor celui de la
televizor [...] printr-o apãsare pe un buton, articolul se transformã în
cartele perforate sau benzi magnetice care, într-o fazã ulterioarã, devin
fotozaþuri ºi sînt introduse automat în pagina de ziar.“ R.l. 6 I 78 p. 6
//din foto- + zaþ//
fovíst s.m. (pict.) –Pictor aparþinînd fovismului– „Pictori ca aceºtia,
întîlnindu-se cu foviºtii (fauves) francezi îºi revoluþionaserã viziunea
ºi limbajul cromatic.“ Cont. 25 VIII 67 p. 7 [scris ºi fauvist] (din fr.
fauviste; DN3)
fragilizá vb. I –A slãbi– „Partidele de extremã sînt partide care
fragilizeazã o democraþie.“ Zig-Zag 7/90 p. 8. „Dupã ce a refuzat sã
meargã la Conferinþa zonalã a FSN de la Arad, poziþia lui s-a fragilizat
tot mai mult, pînã a fost silit sã demisioneze.“ Expr. Mag. 26 VI–2 VII
91 p. 4 (din fragil + -iza; D. Uriþescu CV 64)
fragmentarísm s.n. (lit.) –Tendinþã literarã care preferã ca mijloc
de expresie al scriitorului scurte fragmente de prozã– „Prozele
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autorilor în cauzã se supun ºi ele, la o primã vedere, legii
«fragmentarismului» de rigoare: pe spaþii mici, ele decupeazã «felii de
viaþã» cotidianã. N-avem decît a le pune una lîngã alta ºi fresca-i gata!“
R.lit. 29 IV 84 p. 4 (cf. it. frammentismo; DN3)
franchise s.f. „Pentru obþinerea dreptului de reprezentanþi autorizaþi
ai firmei Christine Valmy în concordanþã cu normele internaþionale de
«franchise», persoanele sau agenþii economici interesaþi trebuie sã
prezinte dovezi de resurse financiare adecvate, de capacitate de
desfacere a acestei colecþii de excepþie, de garantare a valorii posibile
de desfacere pe baza unui plan bine stabilit ºi plata taxei de licenþã
(franchise) în valoare de 50000 lei.“ R.l. 29 X 91 p. 6 [pron. frénciaiz]
(din engl. franchise; cf. fr. franchise; BD 1970, DMC 1973)
francitáte s.f. –Totalitatea caracterelor proprii culturii franceze–
„Nu mai puþin interesantã este comunicarea lui M.Z., reprezentant al
Comisariatului general al limbii franceze, despre «Panait Istrati ºi
limba francezã», unde se pune în valoare contribuþia «strãlucitã» a
scriitorului român la îmbogãþirea francitãþii.“ R.lit. 17 I 85 p. 20 (din
fr. francité; PR 1965)
fráncium s. (chim.) –Element chimic radioactiv– „Douã echipe de
fizicieni au reuºit recent la separatorul de izotopi al Centrului european
de cercetãri nucleare (C.E.R.N.) de la Meyrin-Geneva sã realizeze
prima observare a unei radiaþii optice a elementului «francium».“ Sc.
24 III 78 p. 6 [var. franciu] (din fr., engl. francium, germ. Francium;
PR 1948; CO; LTR; DEX, DN3)
franglézã s.f. ¨1. „Intratã deja în literaturã, mai mult pe latura ei
anecdoticã, «frangleza» este denumirea datã acelei limbi franceze care
foloseºte foarte multe cuvinte engleze, fãrã încercare de asimilare a lor
ºi fãrã ca ele sã fi devenit necesare datoritã absenþei unui echivalent în
limba francezã.“ Sc. 14 VII 64 p. 3. ¨2. (impropriu) „Acþiunea
lingviºtilor de combatere a ceea ce ei numesc «franglezã», un limbaj
alambicat, care tinde sã se extindã ca urmare a invaziei terminologiei
tehnice.“ Sc. 4 V 74 p. 6 (din fr. franglais, rãspîndit prin titlul cãrþii lui
R. Etiemble, Parlez-vous franglais?; DMN 1959)
franglofón -ã adj. (glumeþ) –Cu caracteristici franco-engleze– „Pe
programul unu ºi în emisiunile sportive [se vorbeºte] un fel de românã
franglofonã.“ R.l. 30 IX 93 p. 1 (din fran[co- + an]glo- + -fon)
franjurát, -ã adj. 1973 –Cu franjuri– v. costier (din pl. franjuri)
frapáre s.f. (tehn.) „Un nou sistem de fabricaþie a discurilor de
fricþiune destinate tractoarelor cu ºenile, sistem denumit «frapare»,
original ºi eficient, prin care, printr-o operaþie de presare dupã
sinterizarea pieselor, se eliminã rectificãrile pe ambele feþe, ceea ce
înseamnã, practic, 1,4 milioane lei economie.“ Sc. 11 XI 74 p. 1 (din
frapa; DN, DEX, DN3 – alte sensuri)
frázã-chéie s.f. –Frazã de o mare importanþã pentru înþelegerea unui
text, a unei comunicãri– „Se spune [în film]: «Tu nu eºti la fel cu
ceilalþi bãrbaþi» [...] frazã-cheie care ar vrea sã explice succesul
instantaneu al doctorului în faþa femeilor.“ Gaz.lit. 17 VIII 61 p. 7. „Tot
filmul este numai asta. Înaintarea, pas cu pas, între douã fraze-cheie.“
R.lit. 7 II 75 p. 17; v. ºi 4 X 84 p. 22 (din frazã + cheie, dupã fr.
phrase-clé; DMN 1966; Fl. Dimitrescu în LR 2/62 p. 137)
free-lance s.f. (anglicism) –Colaborare la un ziar, post de radio sau
televiziune– „Am început sã predãm pentru cã nu poþi sã trãieºti din
free lance, din banii pe care-i iei pe articole.“ R.lit. 15–21 IV 93 p. 7; v.
ºi renegocia [pron. frílans] (cf. it. free-lance)
free-lancer s.m. (anglicism) –Colaborator extern la un ziar, post de
radio sau televiziune– „[...] postul emite în 21 de limbi, avînd 400 de
angajaþi ºi 200 de freelancers.“ R.l. 27 IX 95 p. 3 [pron. friláncer]
fregátã-ºcoálã s.f. (mar.) –Fregatã cu rol de ºcoalã– „Naufragiul
fregatei-ºcoalã vest-germane «Pamir» a stîrnit un puternic ecou în
întreaga presã a timpului.“ Sec. 20 10/63 p. 210 //din fregatã + ºcoalã//
freón s.n. (chim.) –Compus organic al fluorului folosit ca agent
frigorific– „Descoperirea unor concentraþii de gaz freon în zãpezile
antarctice a intrigat mult pe cercetãtorii continentului alb.“ Sc. 19 XII
75 p. 6. „Un raport al Centrului pentru cercetãri atmosferice din
Boulder, statul american Colorado, confirmã justeþea temerilor
exprimate în ultimul timp de unii oameni de ºtiinþã în legãturã cu riscul
pe care freonii – gazul utilizat în obiºnuitele spray-uri – îl prezintã
pentru pãtura de ozon din atmosferã.“ (f.d.); v. ºi Ev.z. 16 XII 96 p. 10
(din fr. fréon, engl., rus. freon, germ. Freon; PR 1950; CO; LTR, DC;
DN3)
freschíst s.m. (pict.) –Creator de fresce– „Se cer deopotrivã relevate
virtuþile de meºteºug, excepþionala rezistenþã la intemperii a picturilor
exterioare care nu poate fi explicatã decît recunoscînd cã ºcoala de
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picturã din Moldova deþinea secrete necunoscute chiar celebrilor freschiºti.“ Sc. 17 IX 67 p. 4 (din frescã + -ist)
freudist s.n. –Adept al teoriilor lui S. Freud– „Diminutivarea
deplasatã era studiatã de freudiºti.“ Sãpt. 16 V 86 p. 3 [pron. froidíst]
(din n.pr. Freud + -ist)
frezoárã s.f. 1982 –Femeie care lucreazã la o maºinã de frezat– v.
femeie-aviator (din frezor; DEX)
frezór-rabotór s.m. –Muncitor cu dublã calificare, de frezor ºi de
rabotor– „Povestirea [...] a apãrut în coloanele revistei însoþitã de
fotografia pe care am desprins-o atunci pe loc, fãrã remuºcãri, din
legitimaþia de muncitor calificat, meseria frezor-rabotor. La cîteva
zile, revista Orizont îmi publicã altã povestire [...]“ Luc. 12 V 79 p. 3
(din frezor + rabotor)
Frigocóm s.n. „Numele întreprinderii este el însuºi semnificativ:
«Frigocom». Frig pentru cerinþele comerþului.“ Sc. 14 III 63 p. 1 (din
frig + com[erþ])
frisonánt, -ã adj. (franþuzism) –Care îþi dã frisoane, uluitor–
„Cartea a ajuns în România la cîteva zile dupã moartea autorului,
purtînd o dedicaþie absolut frisonantã: «Din afara acestei lumi.
Salutãri de la I.P. Culianu». Coincidenþã? Premoniþie?“ Cotid. 7 VI 93
p. 3 (din fr. frissonnant)
friteózã s.f. (franþuzism; gosp.) –Recipient cu capac în care se
prãjesc alimentele– „La braserie patru arzãtoare consumã inutil
gazele, în fine, o friteozã de 4 kilowaþi la care se frige o tigaie cu cartofi
nu are termostat ºi nici întrerupãtor.“ R.l. 19 I 85 p. 5. „[Vînd] maºinã
îngheþatã, maºinã de gheaþã, fripteuzã cu încãlzitor, bar bere [...]“ R.l.
3–4 IV 93 p. 7; v. ºi Z. 7 III 97 p. 10 [ºi fripteuzã] (din fr. friteuse; PR
1955)
front 1 s.n. (arh.) –Plan vertical care coincide cu alinierea cãii de
circulaþie– „La parterul blocului din calea Victoriei 60–64 se asigurã –
prin reamenajare – un front atractiv de expunere a stofelor de calitate
superioarã, tricotajelor ºi lenjeriei fine, articolelor de marochinãrie.“
R.l. 20 VIII 77 p. 3. „Imaginea globalã ce se va realiza va fi aceea a
unui sistem de strãzi de mare capacitate (35–80 m între fronturile
construite) cu legãturi funcþionale clar conturate.“ R.l. 10 X 78 p. 2
(din fr. front; LTR; DEX, DN3)
front 2 s.n. (pol.) –Frontul Salvãrii Naþionale– „Cei care susþin frontul
ºi guvernul.“ Expres 23–29 VII 91 p. 5 (citat de I. Preda în LR
11–12/92 p. 586)
frontíst s.m. (pol.) –Membru al Frontului Salvãrii Naþionale–
„Frontiºtii au mers cu demagogia mai departe.“ Dr. 20 II 90 p. 3; v. ºi
Azi 157/90 p. 2 (din front 2 + -ist; A. Stoichiþoiu în Hyperion III/94 p.
173)
frontuléþ s.n. (pol.; peiorativ) –Frontul Salvãrii Naþionale– v.
Reporter 13/90 p. 3, citat de R. Zafiu în Luc. 13/90 p. 45 (din front2 +
-uleþ)
froté adj. inv. (text.; franþuzism) –Care absoarbe apa– „Este vorba de
ºosete, ciorapi trei sferturi din þesãturã froté din bumbac, p.n.a., lînã
purã.“ I.B. 30 IV 74 p. 3 (din fr. frotté)
frotír adj.inv. (text.) „Þesãturi frotir [...] sînt þesãturi speciale din
bumbac care au proprietatea de a absorbi apa. Ele sînt folosite în
special pentru prosoape, halate de baie.“ Sc. 29 V 62 p. 2 (cf. fr. frotté)
frucádã s.f. –Bãuturã rãcoritoare din fructe– „Bãuturile denumite
Frucola ºi Frucada, produse ale Întreprinderii industriale locale din
Braºov. Frucola conþine printre altele cafeinã, fosfor ºi vitamina C.
Frucada este un extras din fructe citrice care conþine întreaga grupã de
vitaminã C.“ Sc. 6 IX 66 p. 2 (din fruc[t] + -adã, dupã modelul lui
citronadã; Graur C. 63)
frucóla s.f. 1966 –Bãuturã rãcoritoare din fructe– v. frucadã; v. ºi Sc.
19 II 81 p. 2 (din fru[ct] + cola, dupã modelul lui coca-cola)
fructonádã s.f. (alim.) –Bãuturã rãcoritoare din fructe– „Citronada,
oranjada ºi fructonada sînt preparate în laboratoarele proprii din fructe
proaspete ºi pe bazã de sucuri concentrate.“ I.B. 16 VIII 86 p. 6 (din
fruct, dupã modelul citronadã)
frustéþe s.f. –Simplitate– „Sentimentul pur, care vibreazã în
lucrãrile sale uneori cu gingãºii ºi timiditãþi sufleteºti autentice, alteori
cu frusteþi ºi decizii vag-pedagogice.“ Cont. 4 VIII 67 p. 4 (din frust +
-eþe; DN3)
FSN s.n. (pol.; uneori ironic) –(Partidul) Frontul Salvãrii Naþionale–
„Expunerile de motive întocmite de trei dintre deputaþii grupului
parlamentar al FSN.“ R.l. 27 VII 90 p. 2. „Pe mãsura trecerii timpului
ºi a agravãrii situaþiei din þarã, ºansele FSN de a-ºi pãstra supremaþia ca
partid se diminueazã.“ R.lit. 13 V 91 p. 2. „Preºedintele
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feseneului judeþean“ R.l. 14 V 91 p. 4. „În Bacãu FSN-ul a cîºtigat
peste 85% din voturi [...] semidocþi, cîrciumari, activiºti culturali s-au
perindat prin fosta clãdire a Comitetului judeþean PCR, devenitã între
timp sediul FSN.“ Caþ. 25/91 p. 4; v. ºi R.l. 4 II 90 p. 2, Strada 4/90 p. 8,
Libertatea 8 V 90 p. 1, R.l. 17 IX 92 p. 2; v. ºi fragiliza, lup tînãr [citit ºi
uneori scris fesené] (Abreviere din F[rontul] S[alvãrii] N[aþionale]; I.
Preda în LR 11–12/92 p. 586, D. Uriþescu CV 60)
full-time (cuv. engl.) –(A lucra, a fi angajat) cu normã întreagã– v.
betona (1993) [pron. fultáim]
fumétti s.pl. (cuv. it.) „–Aþi fãcut fumetti (= benzi desenate) – aºa
mi-aþi spus; ce reprezentau? Cînd le-aþi fãcut, cînd le-aþi publicat,
unde? –Întotdeauna am desenat, iar cînd eram copil desenam fumetti.“
R.lit. 15 XII 83 p. 21
funcþionalitáte s.f. –Însuºirea de a fi funcþional– „O menþiune
specialã pentru funcþionalitatea expresivã a decorului.“ Cont. 6 IV 72
p. 4 (din funcþional + -itate; Th. Hristea în P.N. 3/76 p. 20–21)
fundamentalísm s.n. –Extremism de facturã religioasã, cu precãdere islamicã, fanatism– „Fundamentalismul
islamic, odatã
consolidat în Tadjikistan, va influenþa ºi celelalte republici din Asia
Centralã [...]“ „22“ 42/93 p. 16; v. ºi LS 29 VII 91 p. 6, citat de I. Preda
în LR 11–12/92 p. 589 (din fundamental + -ism)
fundamentalíst s.m., adj. –Extremist de facturã religioasã, cu
precãdere islamicã, fanatic– „Ar fi o nenorocire dacã o miºcare
creºtinã fundamentalistã ar vrea sã creeze un stat creºtin
fundamentalist, cum existã statele islamice fundamentaliste.“ Contr. 6
IX 91 p. 11. „Un comando fundamentalist islamic [...] se hotãrîse sã
arunce în aer autocarul.“ R.l. 31 VII 93 p. 2. „Fundamentaliºtii, în
Bosnia sau la Hebron, îºi descarcã mitralierele în mulþime.“ „22“ 9/94
p. 1; v. ºi R.lit. 9 V 91 p. 17, R.l. 14 III 94 p. 9; v. ºi jihad (din
fundamental + -ist; I. Preda în LR 11–12/92 p. 589)
fungostóp s.n. –Produs contra mucegaiului– „Pentru combaterea
mucegaiului în construcþii se poate folosi noul produs «Fungostop».“
R.l. 14 IX 85 p. 5. „Se aflã în faza de experimentare ºi în curînd se va
produce Fungostopul, care va înlãtura condensul.“ Sãpt. 21 II 86 p. 2
//din fungo- + stop//
funky s. 1979 (muz.; cuv. engl.) –Stil „neîngrijit“ de interpretare
instrumentalã a blues-ului, apãrut pe la mijlocul anilor ‘50– v. soul
[pron. fánchi] (BD 1959; DJ)
furajá vb. I 1974 –A hrãni cu furaj animalele– v. dezbalotare (din
furaj; V. Guþu Romalo C.G. 232; DN3 – alt sens)

futurologíe

fústã tub sint.s. (vest.) „Prima ºi cea mai importantã relatare a
revistelor de specialitate se referã la... fuste, dar nu la orice specimen
din aceastã foarte largã serie de produse vestimentare, ci doar la aceea
denumitã fustã tub. Se numeºte în acest prozaic fel pentru cã este
dreaptã, are forma unui burlan, dupã cum se exprimã în mod tendenþios
maeºtri ai pixului cu pastã; femeile slabe folosesc modelul fustã tub
strînsã în talie doar cu un elastic.“ Sãpt. 26 XII 75 p. 8 (din fustã + tub)
fuºerá vb. I 1975 –A realiza ilegal un obiect la locul de muncã spre a-l
vinde în folos personal– v. fuºerai (din fuºerai)
fuºerái s.n. (fam.) „Observînd fapta ilicitã a lui Gh. T., C.S., un alt
muncitor, în loc sã denunþe ilegalitatea ºi sã ia atitudine faþã de
abaterile acestuia, s-a oferit sã-i facã rost de un nou client pentru
viitorul «fuºerai» [...] Ei bine, la întoarcere, unii se dovedesc foarte
«strîngãtori»; aproape zilnic aduc cu ei cîte ceva: un cãrucior de aragaz
sau o jardinierã, un toc de uºã – da, da, nu vã miraþi! un transformator, o
ramã de acvariu sau, pur ºi simplu, o foaie de tablã. Sînt «fuºerate»,
cum se mai spune. Lucrãri executate [...] în întreprinderile în care
lucreazã cei cîþiva «strîngãtori», materiale scoase ilegal din unitãþile în
cauzã.“ Sc. 5 IX 75 p. 2 (cf. germ. Fuschelei, Phuscher; GWDS; A.
Beyrer în SCL 5/76 p. 537; DEX-S)
fuºereálã s.f. (fam.) –Rasolealã– „Nu þine cu fuºereala ºi
aproximaþiile.“ R.lit. 4–10 XI 92 p. 7 (din fuºeri + -ealã; DEX-S)
fuºerí vb. IV (fam.) –Frunzãri– „O nouã carte ce nu se poate fuºeri, ea
cerîndu-se cititã cu creionul în mînã.“ Sãpt. 1 XII 78 p. 10 (din fuºerai)
futurológ s.m. –Specialist în futurologie– „Futurologul din 1988 nu
vede altã cale de a desþepeni situaþia unei societãþi stagnante, practic
fãrã perspective.“ R.lit. 25/93 p. 8 (din fr. futurologue; cf. engl.
futurologist; PR, DMC 1968, BD 1970; DN3, DEX-S)
futurologíe s.f. „Se naºte sub ochii noºtri o nouã ºtiinþã – ºtiinþa
previziunii, ºtiinþa viitorului (futurologia) – ºtiinþa despre legile ºi
metodele prognozãrii sociale.“ Cont. 2 II 68 p. 1. „O nouã ºtiinþã:
futurologia. În unele þãri, au luat fiinþã institute pentru cercetarea
sistematicã a condiþiilor tehnologice ºi economice din urmãtoarele
douã ultime decenii ale secolului XX. Futurologia, ºtiinþa prevederii
progresului ºtiinþific, cîºtigã tot mai mult teren.“ R.lit. 26 II 70 p. 23
(din fr. futurologie, engl futurology, germ. Futurologie; BD 1968,
DMN, DMC 1968, PN 1981; Th. Hristea în LR 3/72 p. 191; v. ºi Caiete
critice 8-9/91 p. 47; cuvîntul a fost creat de istoricul german Ossip Kurt
Flechtheim în 1943 – M. Botez într-o scrisoare din 16 IX 93 cãtre
Adrian Niculescu; DN3, DEX-S)
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gabarític, -ã adj. –Referitor la gabarit– „Foarte greu sesizabilã,
diferenþa gabariticã între motoarele din imagine (asincrone de 3 kw ºi
3000 turaþii/min) existã.“ R.l. 13 I 77 p. 3 (din gabarit + -ic)
gádget s.n. –Obiect mic, amuzant ºi, uneori, practic– „Numãrul
gadgets-urilor de specialitate sporeºte ceas de ceas ºi în proporþie
geometricã.“ Cont. 27 XI 70 p. 5. „Revista a gãsit o formulã
publicisticã ineditã, fiecare numãr oferind un aºa-numit gadget, un
dispozitiv-surprizã, pe care cititorii urmeazã sã-l monteze singuri,
stimulîndu-li-se astfel pasiunea pentru tehnicã.“ Sc. 7 I 76 p. 6. „[...]
decorurile (N.E.) cu odãi subtil particularizate – «grangurele» cu
sufragerie florentinã ºi fotolii de piele «garniturã de ocazie»;
gadgeturile, borcane de iaurt ºi rãvãºeala din odaia bãieþilor; posterul
ºi farafastîcurile din odaia tinerei blazate.“ R.l. 3 IV 78 p. 2. „[...]
calendarul, gîndit ca un «gadget» atractiv, incitã imaginaþia ºi evitã
instalarea stereotipiei [...]“ R.lit. 29 XI 84 p. 18; v. ºi Cont. 29 XI 68 p.
11; v. ºi story, superman (din engl., fr. gadget; PR, DMC 1946, LII;
DN3, DEX-S)
gafá vb. I –A face o gafã– „Dem. Rãdulescu ne-a oferit o mostrã de
felul cum se poate gafa chiar ºi la examenul de actorie al oricãrei ºcoli
populare de artã pentru amatori.“ Sc.t. 11 I 72 p. 4. „Rãducanu gafeazã
cu imaturitate inadmisibilã în situaþii cînd nimic nu-l justificã.“ Luc.
18 X 78 p. 7. „Tatulici a gafat de multe ori, cum ar fi emisiunile cu
«Acþiunea antisemitã» sau «Ruºinea de a fi român».“ R.l. 16 VI 93 p.
16; v. ºi autogol (1969) (din fr. gaffer; DN3, DEX-S)
gagarinít s.n. (geol.) –Specie de mineral– „De curînd un colectiv de
geologi sovietici a descoperit un nou mineral, care conþine elemente
din grupa pãmînturilor rare (ceriu, erbiu, lanten, europiu) existente în
cantitãþi infime. Geologii au hotãrît sã dea noului mineral numele de
gagarinit, în cinstea primului cosmonaut, Iuri Gagarin.“ Sc. 19 VIII 61
p. 3 (din rus. gagarinit; Fl. Dimitrescu în LR 2/62 p. 137; DN3,
DEX-S)
gálben-práz adj.inv. –Verde deschis– „[Se poartã] roºu-frez,
violet-deschis, galben-praz, verde-iarbã etc. Mai este ºi vermillonul,
dar despre el vã vom explica pe îndelete altãdatã.“ Sãpt. 26 X 84 p. 8
(din verde + praz)
gálben-roºiétic, -ã adj. –Galben cu reflexe de roºu– „Într-unul din
cartierele Hollywood-ului a fost construit un turn de oþel
galben-roºietic avînd înãlþimea de 65 de picioare.“ Mag. 12 XI 66 p. 4
(din galben + roºietic)
galé s.n.– Vas de flori ornat dupã stilul Liberty de la începutul
secolului al XX-lea– „De mai multã vreme, la întreprinderea
«Vitrometan», s-a experimentat cu bune rezultate decorarea obiectelor
de cristal dupã un sistem de gravare denumit «Galle». Este un sistem
de gravare prin care se scoate în relief – nu se adînceºte ca pînã acum –
decorul propus, un gen de sculpturã în cristal de o rarã frumuseþe.“ R.l.
10 III 82 p. 5. „Cam încãrcat decorul, ia sã-l mai aerisesc niþel
debarasîndu-l de acest superb Gallé.“ D. 139/95 p. 10; v. ºi R.l. 24 IX
79 p. 4; v. ºi hochemail (1976) [scris ºi gallé; pron. ºi galeu] (cuv. fr. de
la numele lui E. Gallé, pictor de vase cu flori în stilul Liberty; cuvîntul
este mai vechi în românã)
galimátias s.n. –Vorbire sau scriere confuzã, greoaie– „[...] în final,
[descoperã] într-o fiþuicã de scandal un «poem» agramat, lipsit de sens,
un galimatias oribil, semnat cu propriul sãu nume de poet consacrat.“
R.lit. 2 II 84 p. 22 (din fr. galimatias; DEX, DN3)
galoºát, -ã adj. –Asemãnãtor cu galoºii– „Din pãcate, ghetele
galoºate pentru femei nu puteau fi procurate decît de cumpãrãtoarele
care purtau numere pînã la 38.“ I.B. 22 X 75 p. 2 (din galoº + -at)
gamaglobulínã s.f. (biol.) –Proteinã din plasma sanguinã a
persoanelor imune– „Medicii aºteptau reacþiile – febrã, schimbarea
coloritului pielii, tulburãri digestive etc. – ºi începeau «tratamentul»:
injecþii, în doze variate, cu gama-globulinã. Comportarea
organismului copiilor-cobai era înregistratã cu maximum de rigoare
ºtiinþificã.“ I.B. 31 V 67 p. 4; v. ºi R.l. 2 XI 79 p. 6 (din fr.
gammaglobuline; PR 1959; DZ; DEX, DN3)
gámã s.f. –Serie, ansamblu de elemente de aceeaºi naturã sau cu

aceeaºi destinaþie– „Produsele cosmetice din gama «Belatrix» [sînt]
realizate dupã o formulã originalã româneascã.“ R.l. 3 III 77 p. 5. „Alte
noutãþi: gama de cosmeticã decorativã «Ada», conþinînd fond de ten,
tuº de pleoape, ruj de buze în 25 de nuanþe, gama de cosmetice pentru
bãrbaþi «Farmec-Select» care cuprinde creme de ras, apã de toaletã,
deodorante, loþiuni, apã de toaletã supraconcentratã «Revin».“ R.l. 3
VIII 78 p. 5. „Rank Xerox a lansat o nouã gamã de materiale de birou.“
R.l. 14 IX 93 p. 5; v. ºi linie, sinterizat, tipodimensiune (1967) (din fr.
gamme; DMN 1959; DN, DN3 – alte sensuri, DEX)
gang s.n. (americanism) –Bandã de rãufãcãtori– „Tot ea a fost amantã de ºef de gang (Robinson din «Kid Galhad»), dar ºi fatã de
milionar.“ R.lit. 23 XI 78 p. 17. „Gang al crimei organizate“ R.l. 22 I
85 p. 6; v. ºi R.lit. 1 XI 79 p. 17; v. ºi crack, N’drangheta (din engl.
americ. gang; cf. fr. gang; DMN 1964, CO; D.Am.; DN3)
gangsterésc, -ã adj. –De gangster– „Este filmul unui regizor care
îºi iubeºte concetãþenii flecari ºi gãlãgioºi, naivi ºi uºor ridicoli în
patetismul lor agresiv, copii teribili ai unui oraº pestriþ ºi colorat;
comici în veleitãþile lor «gangstereºti».“ Cont. 20 IX 68 p. 5. „Ziarul
«Mainichi Shimbun» relevã [...] cã în Japonia acþioneazã 2700 de
bande gangstereºti cu un «efectiv» de circa 150000 de oameni.“ I.B. 6
VII 74 p. 8 (din gangster + -esc)
garajíst s.m. –Proprietarul unui garaj; specialist în repararea
automobilelor– „O fetiþã dintr-o familie de garajist versaillez a fost
rãpitã.“ R.lit. 21 X 76 p. 22; v. ºi emisiune TV 25 IX 72 [scris ºi
garagist] (din fr. garagiste; C. Lupu în SCL 6/82 p. 504)
gárdã de corp s.f. –Paznic personal, bodyguard– „[...] patronii îºi
pãzesc întreprinderile cu departamente anexe de gãrzi de corp [...]“ As
74/93 p. 5 (calc dupã fr. garde du corps)
gastarbeiter s.m. (germanism) –Muncitor (în Germania) de origine
strãinã– „Nimic mai jalnic decît promenadele gastarbeiterilor prin
faþa lungilor ºiruri de vitrine ale Frankfurtului.“ Fl. 19 V 77 p. 20; v. ºi
Sc. 18 III 81 p. 6 [pron. gastarbáitãr] (din germ., engl. Gastarbeiter;
BD 1970, GWDS 1975)
gastroenterológ s.m. 1977 (med.) –Specialist în bolile aparatului
digestiv– v. neurotransmiþãtor (din fr. gastro-entérologue; PR 1950;
DN3, DEX-S)
gastroscóp s.n. 1964 (med.) –Aparat cu ajutorul cãruia se examineazã stomacul– v. esofagoscop (din fr. gastroscope; Fl. Dimitrescu
în RRL 1/69 p. 5; CO; DM, DT; DEX, DN3)
gastrotehníe s.f. –Studiul modificãrilor suferite de alimente în
timpul preparãrii lor culinare– „Desigur, legumele ºi fructele vor sta cu
prioritate la masa noastrã, alãturi de celelalte produse, avînd grijã de:
cumpãtare, bunã dispoziþie ºi o gastrotehnie adecvatã.“ R.l. 24 IV 85 p.
5 (din fr. gastrotechnie; DN3)
gatísm s.n. (med.) „Demenþa senilã duce la gatism, gatismul
înseamnã ramolisment.“ R.l. 8 XII 92 p. 4; v. ºi „22“ 45/95 p. 7 (din fr.
gâtisme; DN3)
gatopárd s.m. (zool.) –Ghepard– „În grãdina zoologicã se aºteaptã
trei pui de gatopard veniþi la noi de curînd.“ Cont. 26 IX 74 p. 2 (din it.
gattopardo; DEI)
GATT (ec.) „La lucrãri au participat reprezentanþi din 23 de þãri ºi
teritorii de pe toate continentele lumii, precum ºi reprezentanþi ai
secretariatelor G.A.T.T. ºi U.N.C.T.A.D.“ R.l. 28 V 83 p. 2. „Directorul
general al G.A.T.T. (Acordul General pentru Tarife ºi Comerþ) [...] s-a
pronunþat recent la Londra în favoarea unei noi runde a negocierilor
multilaterale comerciale [...]“ I.B. 21 II 84 p. 4 (siglã din engl.
G[eneral ] A[greement on] T[ariffs and] T[rade])
gaulist, -ã adj. –Partizan al doctrinei generalului de Gaulle–
„Întrebare: Dacã consideraþi, domnule preºedinte, cã democraþiile
occidentale se aflã într-o crizã ºi dacã putem conta pe o dezvoltare în
sensul gaulist?“ Sc. 23 III 74 p. 5 [scris ºi gaullist; pron. golíst] (din. fr.
gaulliste; PR 1945)
gáurã s.f. 1982 (fam.) –Furt, loviturã– v. pick-pocket (sensul este mai
vechi în limbã)
gáurã neágrã sint.s. (astron.) „Printre sursele de raze X figureazã
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quasarii (aºtri gigantici ce emit o cantitate de energie echivalentã cu
cea a mai multor sute de galaxii), pulsarii (resturi ale unor stele
neutronice), ºi aºa numitele gãuri negre (corpuri cereºti masive,
invizibile, cu o forþã de gravitaþie atît de mare, încît ea absoarbe ºi
lumina).“ R.l. 14 XI 78 p. 6. „[...] au fost efectuate studii asupra razelor
gama emise de stele, qasari, «gãuri negre» ºi diverse corpuri cereºti.“
R.l. 18 X 86 p. 6; v. ºi black hole (din gaurã + neagrã, dupã engl. black
hole; BD 1970; DEX-S)
gaváj s.n. (med.) –Hrãnire cu ajutorul sondei gastrice– „La secþia
imaturi, copiii sînt alimentaþi prin gavaj [...] (lapte de mamã introdus
în stomac cu ajutorul unor sonde subþiri).“ Sc. 12 III 61 p. 2 (din fr.
gavage; DM; Fl. Dimitrescu în LR 2/62 p. 137; DN3)
gay s.m. –Homosexual– „Imaginea firescului care înconjoarã o viaþã
de gay.“ Contr. 6/93 p. 5. „Erau de faþã cîteva cupluri de gays, figuri
foarte neliniºtitoare.“ Tribuna 12 III 93 p. 7 [pron. ghei] (din engl., fr.,
it. gay; BD 1971, DPN 1972, MNC 1979)
gazoanalizatór s.n. (tehn.) –Aparat pentru analiza gazelor– „Ing.
T. cerceteazã proprietãþile unor gaze la gazoanalizator – aparat care se
fabricã în serie la Leningrad.“ Luc. 15 XII 60 p. 12 (din gazo- +
analizator; FC I 135, 136, Fl. Dimitrescu în LR 2/62 p. 137; DN3)
gazodúct s.n. –Conductã pentru transportul gazelor la distanþe
mari– „Au mai rãmas 50 de kilometri de sudat din totalul de 4451 km.
al gazoductului eurosiberian, anunþa miercuri agenþia sovieticã TASS.
[...] El urmeazã sã alimenteze cu gaz metan siberian mai multe þãri din
Europa occidentalã începînd din 1984.“ R.l. 3 VI 83 p. 6. „ªtiri apãrute
în presa sovieticã anunþã începerea construcþiei gazoductului
Iamburg–Eleþ [...]“ I.B. 12 XI 84 p. 8 (din fr. gazoduc, dupã apeduct;
PR 1958, DMC 1966; DN3, DEX-S)
gazohól s.sg.tant. „Peste ºase milioane de automobile sînt
alimentate în aceastã þarã [Brazilia] cu gazohol – un nou combustibil
alcãtuit din 85 de pãrþi benzinã ºi restul alcool etilic.“ R.l. 28 VII 79 p.
6. „De la whisky la gazol.“ R.l. 18 VI 80 p. 5; v. ºi Sc. 13 I 80 p. 6 [ºi
gazol] //din gaz + [alco]hol//
gazonát, -ã adj. –Acoperit cu gazon– „Pe terenurile gazonate de la
«Kooyong Park» din Melbourne au început întrecerile campionatelor
internaþionale de tenis ale Australiei.“ R.l. 28 XII 74 p. 5 (din gazona;
DT; DEX)
gãrár s.m. –Susþinãtor sau component al clubului sportiv Rapidul;
rapidist– „O armatã de gãrari s-au dus pe Giuleºti sã aplaude cu
palmele înmãnuºate.“ Cont. 22 II 63 p. 2. „Gãrarii cautã cu osîrdie în
sticla gheþii un fir de iarba fiarelor.“ Luc. 4 II 84 p. 8; v. ºi 26 VII 67 p. 2
(din garã + -ar)
gãsélniþã s.f. –Element de efect, inedit– „Aºa cã toate gãselniþele
stilistice sînt vînate din zbor ºi întrebuinþate în serie epidemicã. A
bîntuit cu frenezie gripa «exhaustivului». E la modã acum cuvîntul
«încãrcãturã». Nu mai existã articol lipsit de aceastã încãrcãturã.“
Sãpt. 2 IX 71 p. 14. „Vã recomand sã ascultaþi cu atenþie, la radio sau la
televiziune, cîntecul «Ce vrei sã faci din mine?» interpretat alarmant
de des, ca o piesã de mare «gãselniþã», cum zic unii textieri.“ Sãpt. 19
XII 75 p. 7 (din gãsi + -elniþã; cf. fr. trouvaille; Graur C. 43; Al. Graur
ne-a comunicat cã a fost folosit pentru prima oarã de Barbu Lãzãreanu
prin anii ‘30)
geam-lunétã s.n. 1977 –Geam din spate la automobile– v. dezaburizare (din geam + lunetã; cf. fr. lunette “vitre arrière d’une
automobile“; PR sec. XX)
geláto s. (cuv. it.) –Îngheþatã– „Evitã sã treci prin faþa unei firme ca
asta: «Pizza e gelato da Mario»!“ R.lit. 35/93 p. 13
gémeni-dubléþi s.pl.tant. –Gemeni pereche– „Conform acestor
date, în intervalul amintit 1882–1972, în Bulgaria s-au nãscut peste
30000 de gemeni-dubleþi, peste 4000 de gemeni-tripleþi ºi 92 de cazuri
s-au nãscut quadrupli.“ Sc. 15 X 78 p. 5 (din gemeni + dubleþi)
gémeni-eprubétã s.pl.tant. 1981 –Gemeni nãscuþi prin însãmînþare artificialã– v. vitro (din gemeni + eprubetã)
gémeni-tripléþi s.pl.tant. 1978 –Trei gemeni– v. gemeni-dubleþi
(din gemeni + tripleþi)
genialoíd adj. –Din categoria geniului– „Ca sã fiu drept, existã
destule pasaje citabile în «Intermezzo» ºi un tip remarcabil, M. însuºi,
genialoid, «nebun», antipatic ºi scandalos.“ R.lit. 7 II 85 p. 9 (din
genial + -oid)
geoacústic, -ã adj. (acust.) „Un sistem de prognoze geoacustice cu
ajutorul cãrora pot fi înregistrate cele mai slabe zgomote produse de
deplasarea rocilor în subteran a fost pus la punct în Uniunea
Sovieticã.“ R.l. 6 II 85 p. 6 //din geo- + acustic//

geotérmic, -ã

geocancerologíe s.f. (med.) „Geocancerologia. Ultimul numãr al
revistei «Impact», editatã de UNESCO, prezintã o nouã disciplinã
ºtiinþificã – geocancerologia ºi primele rezultate obþinute de
specialiºti în acest cîmp de preocupãri. Numeroasele studii asupra
evoluþiei cancerului au pus în evidenþã interdependenþa care existã
între aceastã boalã, modul de alimentaþie ºi climã [...] Astfel, a apãrut
geocancerologia, în al cãrei domeniu continuã studii ºi cercetãri asidue.“ Sc. 23 IX 80 p. 5 (din fr. géocancérologie)
geocoroánã s.f. (astron.) –Coroana pãmîntului– „În timpul zborului rachetelor cosmice sovietice a fost descoperitã «geocoroana»
ionizatã a Pãmîntului.“ Sc. 18 III 64 p. 3 //din geo- + coroanã//
geodinámic, -ã adj. (geol.) –Care aparþine geologiei dinamice–
„Oceanologii sovietici care au studiat vreme de cîþiva ani zona nordicã
a Atlanticului – în cadrul programului internaþional «Proiectul
geodinamic» [...] au ajuns la concluzia cã fundul Oceanului Atlantic
[...] reprezintã un fost continent.“ Sc. 28 XI 74 p. 6. „Implicaþiile
tehnicii plãcilor sînt de o covîrºitoare importanþã teoreticã ºi practicã,
ultimul aspect fiind subliniat de descoperirea unor strînse relaþii între
fenomenele geodinamice preconizate de noile teorii ºi acumularea de
hidrocarburi ºi zãcãminte metalifere.“ Cont. 10 II 78 p. 5 (din fr.
géodynamique, engl. geodynamic; CO; LTR; DEX-S)
geoecologíe s.f. –Ecologia pãmîntului– „E suficient sã enumãr
tematica acestui atlas: geologie, climã, ape (ape subterane, lacuri
º.a.m.d.), soluri, vegetaþie, faunã ºi geoecologie; istorie, topografie,
etnografie.“ Sc. 23 II 75 p. 1 //din geo- + ecologie//
geografíe-biologíe s.f. –Dublã specializare, în geografie ºi
biologie– „Toate sînt construite în atelierul ºcolii de cãtre elevi ºi
maiºtri, sub îndrumarea profesorului de geografie-biologie S.V.Z.
Rezultatele obþinute de micii cercetãtori ai cercului de
geografie-meteorologie n-au întîrziat sã depãºeascã graniþele ºcolii.“
Sc. 2 X 73 p. 4 (din geografie + biologie)
geografíe-meteorologíe s.f. 1973 –Specializare în geografie ºi
meteorologie– v. geografie-biologie (din geografie + meteorologie)
geomagnétic, -ã adj. –Relativ la magnetismul terestru–
„Astronomul sovietic E.M. a emis ipoteza cã schimbãrile de presiune
atmosfericã pot fi prevãzute pe baza furtunilor geomagnetice.“ R.l. 12
I 78 p. 6; v. ºi 30 XI 79 p. 6 (din fr. géomagnétique, engl. geomagnetic;
PR 1962; CO, LTR; DEX, DN3)
geometrizá vb. I –A folosi forme geometrice– „Sînt foarte curios sã
vãd, peste un an–doi, dacã M.M. va mai semãna aºa de exasperant cu
M.C. cum seamãnã azi (Vînãtoare de urºi), dacã M.P., ieri geometrizînd pe romburile pãlimarelor olteneºti, va mai pastiºa nudurile
lui M.“ Cont. 17 II 67 p. 7 (cf. fr. géometriser, engl. to geometrize;
DN3, DEX-S)
geometrizáre s.f. (fig.) –Aranjare geometricã– „Regizorul M.M.
împreunã cu trei tineri absolvenþi ai I.A.T.C. au gîndit piesa [...] într-un
sens ritualic, al unei geometrizãri pregnante a tensiunii dramatice.“
Luc. 23 IX 78 p. 4 (din geometriza; DEX-S)
geooceanografíe s.f. (geol. mar.) „Cu ocazia vizitei sale în þara
noastrã, oceanograful L.D., cãruia i se atribuie inventarea termenului
de geo-oceanografie, a rãspuns solicitãrii noastre de a ne vorbi despre
unele probleme generale legate de cercetãrile de geologie marinã.“
Cont. 21 V 71 [f.p.] (din fr. géo-océanographie)
geosincrón, -ã adj. (astron.) „Heliocentralele circumterestre
prezintã un deosebit interes în condiþiile accentuãrii crizei energetice
la nivel mondial [...] Satelitul plasat pe o orbitã geosincronã, staþionarã
în raport cu Pãmîntul, ar produce energie electricã din razele solare
recepþionate. Energia va fi transmisã pe Terra sub formã de microunde,
cãtre un receptor special, cu un diametru de circa 11 km, care are rolul
de a reconverti undele în electricitate.“ Sc. 23 II 78 p. 6; v. ºi R.l. 29 VI
81 p. 6 (din engl. geosynchronous [orbit]; BD 1968)
geostaþionár, -ã adj. (astr.) –Care se roteºte o datã cu Pãmîntul–
„La 16 mai urmeazã a fi lansat, la Cape Canaveral, primul satelit
meteorologic geostaþionar [...]“ R.l. 10 V 74 p. 6. „Transmisiunea a
avut loc cu ajutorul satelitului geostaþionar american Intelsat I.V.A.“
Sc. 8 VI 78 p. 6. „În Japonia a fost lansat un satelit plasat pe o orbitã
geostaþionarã, care [...] va transmite emisiuni în direct, pentru reþeaua
de televiziune a societãþii nipone N.H.K.“ Sãpt. 20 IV 84 p. 2; v. ºi
avion-laborator (din fr. géostationnaire; engl. geostationary, it.
geostazionario; PR 1966, DPN 1983, BD 1968; DN3, DEX-S)
geotéhnic, -ã adj. 1979 –Privitor la stabilitatea ºi la rezistenþa
terenurilor– v. vibroforezã (din fr. géotechnique; PR 1967; DN3,
DEX-S)
geotérmic, -ã adj. (geol.) –Care aparþine cãldurii din interiorul

geotermíe

• 112 •

pãmîntului– „Înseamnã cã foarte aproape existã surse geotermice – pe
care trebuie sã le identificãm ºi sã le folosim. Nu neapãrat pentru
centrale electrice, dar neapãrat pentru încãlzit.“ R.l. 25 XI 73 p. 3.
„Energie geotermicã. Cãutînd petrol, sondorii din Danemarca au
descoperit o altã preþioasã resursã: apã caldã de peste 80o C.“ Sc. 2 XI
77 p. 6. „Comisia pentru energie electricã din Mexic a anunþat
începerea exploatãrii unei zone cu potenþial geotermic, descoperitã
recent în statul Michoacan.“ R.l. 3 VII 79 p. 6; v. ºi Sc. 21 XII 78 p. 6; v.
ºi geotermometru (din fr. géothermique, engl. geothermic; DMC
1964, CO; D.Min.; DEX)
geotermíe s.f. 1978 (geol.) –Cãldura din interiorul pãmîntului– v.
bioenergie (din fr. géothermie; DN3, DEX)
geotermométru s.n. (geol.) „Institutul de geologie ºi geofizicã a
realizat «geotermometrul» GTE-40 d, un termometru electronic, cu
citire directã, portabil, destinat prospecþiunii geotermice de micã
adîncime. Utilizarea aparatului a dat rezultate bune în investigarea
directã a zonelor geotermale cu manifestãri de suprafaþã.“ R.l. 28 II 78
p. 5 (din geo- + termometru; DEX-S)
geriatríe s.f. (med.) „Geriatria, sau într-o accepþiune mai largã,
gerontologia clinicã, se ocupã cu prevenirea, terapia, supravegherea
continuã ºi readaptarea la viaþa socialã a vîrstnicilor ºi bãtrînilor.“
Cont. 15 VI 79 p. 7 (din fr. gériatrie; PR 1961; DEX, DN3)
geroigiénã s.f. (med.) –Ramurã a medicinei care se ocupã cu modul
de viaþã raþional în scopul întîrzierii îmbãtrînirii– „Faþã de eforturile
din ce în ce mai mari [...] în domeniul profilaxiei ºi terapiei
îmbãtrînirii, cred cã trebuie sã acordãm, în activitatea de educaþie
sanitarã, mai mare atenþie problemelor de geroigienã. Organizarea
unor «sfaturi de geroigienã» ar fi o cale dintre cele mai bune pentru a
da indicaþii ºi a prescrie tratamentul individual necesar.“ Sc. 28 II 76 p.
2; v. ºi bioritm //din gero- + igienã//
gerontológ s.m. (med.) –Specialist în problemele bãtrîneþii–
„Gerontologii preconizeazã aplicarea noii metode în condiþiile
dispensarizãrii tuturor celor care au depãºit vîrsta de 50 de ani.“ R.l. 22
IV 85 p. 6; v. ºi vasopresinã (1978) (din fr. gérontologue, it.
gerontologo; PR 1965, DPN 1970; DEX-S)
gerontológic, -ã adj. (med.) –Relativ la problemele bãtrîneþii– „În
cursul experimentelor efectuate la Institutul gerontologic din Kiev s-a
reuºit înlãturarea din molecula complexã a acestui hormon a unui
aminoacid.“ Sc. 9 XII 78 p. 5; v. ºi gerontoprofilaxie (din gerontologie
+ -ic; DEX-S)
gerontoprofilaxíe s.f. (med.) –Profilaxia îmbãtrînirii– „Institutul
naþional de geriatrie ºi gerontologie îndrumã 150 de puncte
gerontologice din þarã. În cercetarea de gerontoprofilaxie de la
întreprinderi ºi de la centrul de specialitate al institutului sînt cuprinse
peste 12000 de persoane.“ R.l. 24 II 84 p. 5 (din geronto- + profilaxie)
gerovitál s.n. (farm.) –Medicament care întîrzie îmbãtrînirea–
„Gerovital ºi Aslavital reprezintã un domeniu de primã dimensiune al
contribuþiei româneºti.“ Cont. 15 VI 79 p. 7; v. ºi Sc. 1 XII 79 p. 3 (din
gero- + -vital; cf. engl. gerovital; BD 1970; LTR; DEX-S; cuvîntul
este mai vechi)
gerovitalizát, -ã adj. –Tratat cu gerovital– „Profesoara Aslan nu
consimte sã dea decît numele unuia dintre iluºtrii sãi pacienþi: Miguel
Angel Asturias, laureat al Premiului Nobel de literaturã, care a
autorizat-o sã-l citeze. Celelalte celebritãþi «gerovitalizate» sînt însã
adesea evocate de ziariºti ºi în jet society, unde, cum toatã lumea ºtie,
se vorbeºte [...]“ Cont. 1 III 74 p. 11 (din gerovital)
gestionár-contábil, -ã adj. –Referitor la gestiune ºi la
contabilitate– „[...] nu putem trece cu vederea multe nereguli ce existã
în þinerea evidenþelor gestionar-contabile privind masa lemnoasã
rezultatã la exploatare, abuzurile ce-ºi fac loc cu prilejul valorificãrii
producþiei obþinute.“ R.l. 14 XII 71 p. 2 (din gestionar + contabil)
gestionár-depózit s.m. –Gestionar de depozit– „În sectorul de
aprovizionare – total 30 de lucrãtori auxiliari, din care: 8 gestionari-depozite, 10 manipulanþi de materii prime º.a.“ Sc. 27 VII 77 p. 1
(din gestionar [de] depozit)
gestionár-îndrumãtór s.m. –Gestionar cu funcþia de îndrumãtor– „Fostul gestionar-îndrumãtor la Întreprinderea de plante
medicinale Oradea este chemat în faþa justiþiei pentru delapidare prin
fals a peste 200000 lei.“ R.l. 7 VII 71 p. 2 (din gestionar + îndrumãtor)
gestionár-remiziér s.m. –Gestionar care ia în remizã o unitate
comercialã– „Direcþia de poºtã a municipiului Bucureºti angajeazã
factori distribuitori de presã pe autofurgonete ale GETAX ºi
gestionari-remizieri la chioºcurile de difuzare a presei.“ I.B. 23 VII 69
p. 3 (din gestionar + remizier)
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gestózã s.f. (med.) –Totalitatea manifestãrilor patologice care
însoþesc sarcina– „Hipertensiunea din ultima parte a sarcinii la
gravidele cu gestozã poate fi privitã ca un efort matern de a asigura o
presiune suficientã în placentã pentru hrãnirea fãtului.“ Cont. 13 I 84 p.
11 (din germ. Gestose; DEX, DN3)
gestuál, -ã adj. –Care se face prin gesturi– „Fotoliul, cînd negru în
luminã, cînd unicul lucru luminat în întuneric, se opunea, prin
imobilitatea lui, mobilitãþii exprimate gestual ºi verbal ºi, în acelaºi
timp, o potenþa, o reliefa sensibil.“ Cont. 4 VIII 67 p. 6 (din gest; cf. fr.
gestuel; PR 1945; DN3)
getaxíst s.m. –ªofer de stat, conducãtor de vehicule GETAX– „Al
doilea ºofer s-a consultat cu al treilea. Nu ºtiau. Au intervenit ºi alþi
getaxiºti.“ Sc. 4 VI 63 p. 1 (din getax + -ist)
gheretíst, -ã s.m.f. (com.; peior.) –Posesor sau gestionar al unei
gherete, al unei dughene– „În locul liber au intrat vagabonzii.
Biºniþarii, gheretiºtii fãrã noroc ºi spate [...] Boºii vechi au dat mîna cu
boºii noi.“ R.l. 20–21 III 93 p. 8 (din gheretã + -ist)
gherílã s.f. în rãzboi, conflict de gherilã –Rãzboi de hãrþuialã dus de
partizani– „Mercenari specializaþi în conflicte de gherilã“ „22“ 47/95
p. 3; v. ºi Ev.z. 30 XI 96 p. 1; v. ºi Hezbollah (1992) (din fr. guérilla, sp.
guerrilla; DEX, DN3)
gherisér s.m. –Tãmãduitor, vraci– „Anunþînd public aceste
constatãri, profesorul P.M. de la Universitatea Louvain a adãugat cã
dacã în medicinã «gheriserii» sînt ºarlatani, în iluzionism sînt în
schimb maeºtri cu totul remarcabili.“ R.l. 21 XII 76 p. 6 (din fr.
guérisseur)
gherísm s.n. 1978 –Mentalitate rãzboinicã– v. impact2 //din fr.
guerre, it. guerra + -ism//
ghetoizáre s.f. –Izolare obligatorie a unei anumite populaþii (în special a evreilor în timpul nazismului)– „Nu peste mult timp a început
[...] ghetoizarea.“ Fl. 26 IX 86 p. 23. „[Trebuie] luate în considerare ºi
posibilele consecinþe ale marginalizãrii, ghetoizãrii, asupra
homosexualilor înºiºi; ar fi de imaginat cazuri extreme precum
emigrarea sau chiar sinuciderea.“ „22“ 3–9 XII 92 p. 2 (din gheto +
-izare; cf. it. ghettizare, fr. guettoïsation; DPN 1977, MNC 1980)
ghetóu s.n. 1993 –Loc în care trãieºte o comunitate, separatã de
restul populaþiei– v. spanglish (din fr., it. ghetto; dicþionarele curente
nu consemneazã acest sens extins)
ghid-interprét s.m. –Ghid care asigurã ºi traducerea explicaþiilor–
„Concurs pentru selecþionarea de ghizi-interpreþi.“ I.B. 31 I 73 p. 3
(din ghid + interpret; cf. fr. guide-interprète; DMC 1973)
ghiúrza s. (zool.; cuv. kirghiz) „În mica localitate Badhîz din
Kirghizia se aflã una din fermele de ºerpi vestite din Uniunea Sovieticã. Aici sînt îngrijite circa 250–300 de cobre ºi un soi special de
nãpîrci extrem de otrãvitoare, denumite ghiurza.“ Sc. 16 XI 75 p. 6
giácã s.f. –Jachetã– „Pornind de la tradiþionalul jeans – ei vor realiza,
pe lîngã veste, fuste, salopete, giace, short-uri etc., alte noi vestminte
[...]“ Sãpt. 10 III 78 p. 10. „[...] dupã o percheziþie sumarã i-au gãsit în
geacã un cuþit.“ R.l. 11 II 93 p. 9. „Magazinul va fi aprovizionat cu
discuri [...] geci, bocanci.“ Cotid. 2 X 95 p. 6; v. ºi R.l. 9 I 81 p. 4 [ºi
geacã] (din it. giacca; Th. Hristea în R.lit. 25 X 79 p. 8; DEX-S)
giállo adj. (cuv. it.) „Care sînt romanele «gialli» (= „poliþiste“ – nota
T.S.-C.) care vã plac cel mai mult?“ R.lit. 15 XII 93 p. 12
gigacaloríe s.f. (fiz.) –Unitate de mãsurã pentru energia termicã
egalã cu un miliard de calorii– „Astfel, cu începere de la 15 noiembrie,
HG nr. 776 stabileºte pentru consumurile casnice [...] 2000 lei ºi peste
pentru o giga-calorie (de la 220 lei).“ R.l. 29 XI 91 p. 2. „La Satu Mare
gigacaloria costã 6490 lei.“ R.l. 7 VII 93 p. 9; v. ºi 3 V 93 p. 1, 4 V 93 p.
2 (din fr. gigacalorie; DEX, DN3)
gigafón s.n. (fiz.) –Difuzor foarte puternic– „[...] participanþii la
trafic se vor orienta ºi vor respecta semnificaþia indicatoarelor rutiere,
a luminii semafoarelor electrice, a indicaþiilor ºi recomandãrilor pe
care agenþii de circulaþie le adreseazã prin gigafoane.“ R.l. 22 II 78 p. 5
(din fr. gigaphone; DTN 1976; LTR; DN3)
gigantísm s.n. –Caracter nemãsurat, gigantic– „Dupã ce marile
ºantiere navale ale lumii s-au molipsit de gigantism, au început sã fie
lansate la apã nave uriaºe.“ R.l. 22 IX 67 p. 6 (din fr. gigantisme; DMN
1966; DEX, DN3)
gin s.n. (alim.) –Bãuturã cu gust de ienupãr– „Beau cu plãcere
«Fanta», «Cola» sau gin tonic, îmi place pizza.“ D. 136/95 p. 3 (din
engl., fr. gin; DEX, DN3)
gipác s.n. (tehn.) „Constructorii de locuinþe din Paºcani au înlocuit
mortarul pentru finisarea construcþiilor cu un nou preparat denumit

gitan, -ã

• 113 •

«Gipac», obþinut dintr-un amestec de glet, ipsos, aracet ºi ciment.“ R.l.
17 XI 81 p. 5 (din iniþialele elementelor componente: g[let] ip[sos]
a[racet] c[iment])
gitan, -ã adj. 1973 (livr.) –De þigan, þigãnesc– v. antivedetã; v. ºi
R.lit. 25 X 79 p. 22 [pron. jitán] (din fr. gitan; cf. sp. gitano; DN, DEX
– alt sens, DN3)
giuvaergereásã s.f. –Femeie care se ocupã cu arta giuvaergeriei–
„Cu G.R. tradiþia a fost cãlcatã (prima giuvaergereasã)“ I.B. 4 XII 65
p. 1 (din giuvaerger[ie] + -easã; termenul este probabil mai vechi)
givrat, -ã adj. –(Ca) acoperit cu gheaþã– „Existã pentru geamurile
givrate o gamã întreagã de desene ºi culori [...] În realitate însã, aici
gãseºti doar verde cînd þie îþi trebuie alb ºi dincolo are doar geamuri în
pãtrãþele cînd tu vrei model «gheaþã».“ R.l. 13 XI 75 p. 2 [pron. jivrát]
(cf. fr. givré)
gîtuíre s.f. (circ.) –Îngreunare a circulaþiei datoritã traficului
excesiv– „În fiecare dimineaþã e aºa. Sînt gîtuiri pe linie. Întrebaþi pe
controlorii de la capetele de linie.“ Sc. 3 XI 78 p. 4 (din gîtui; cf. fr.
embouteillage)
glaciológ s.m. (geol.) –Specialist în studiul gheþarilor– „Pe drumul
înzãpezit înainta un «vezdehod» îndrumat de glaciologul A.K.“ Sc. 17
II 62 p. 4; v. ºi 2 XI 79 p. 5 (din fr. glaciologue; PR 1950; Fl. Dimitrescu
în LL 10/65 p. 240; DEX)
glacionaút s.m. –Navigator printre gheþari; specialist în glacionauticã– „Activitatea ºtiinþificã a glacionauþilor va consta în studierea
gheþarului, efectuarea de fotografii ºi filme, de mãsurãtori ale
radioactivitãþii, prelevarea de eºantioane ºi înregistrãri sonore.“ Sc. 4
XI 72 p. 6. „Trei tineri francezi consideraþi primii «glacionauþi» fac o
interesantã experienþã într-o fisurã a gheþarului Argentière din Alpii
francezi. Argentière a devenit leagãnul unei profesiuni ºtiinþifice –
glacionautica.“ Mag. 5 I 74 p. 3 //din glacio- + -naut//
glacionaúticã s.f. 1974 –Disciplinã care studiazã gheþarii la faþa
locului– v. glacionaut //din glacionaut + -icã//
glamour s.n. (americanism) –Farmec– „Regizoarea orchestreazã
lãsînd fiecãrui instrument timbrul sãu: glamourul ºi dulceaþa Violetei
Andrei (dresoare de elefanþi), lirismul subþire al lui George Mihãiþã
(clovnul amorezat) [...] antrenul lui Iosefini scoþînd din nasul
spectatorilor, bineînþeles, soldi! soldi!“ R.l. 25 XII 81 p. 2. „[...] stilul
mamei – un glamour distins – trebuie continuat [...]“ R.lit. 6 VI 85 p.
20; v. ºi spot (1980) [pron. gleámãr] (Guþia A. 14)
glásnost s. (cuv. rus.) –Transparenþã, libertatea cuvîntului, a
informaþiei, a comunicãrii etc., termen specific reformei lui Gorbaciov
de dupã 1987– „Gorbaciov a aliat conceptului social-economic de
«perestroika» pe acela etic de «glasnost».“ R.lit. 7 II 91 p. 2. „În sfîrºit,
glasnost ºi în problema deportãrii popoarelor“ R.l. 30 XI–1 XII 91 p. 8;
v. ºi R.lit. 14 III 91 p. 2, R.l. 31 I 92 p. 1 (din rus. glasnost, cf. fr., engl.,
it. glasnost; PN 1987)
gliceról s.n. –Glicerinã– „Dr. J.D., de la Universitatea din Illinois, a
anunþat cã a descoperit o legãturã dintre substanþa denumitã glicerol –
un alcool dulce care se gãseºte sub formã naturalã, în mici cantitãþi, în
componenþa sîngelui – ºi fenomenul metabolismului.“ Sc. 28 XII 77 p.
5 (din fr. glycérol; DM, DC; DN3)
glimée s.pl.tant. (geol.) „Glimee este un termen ºtiinþific pãtruns în
toate atlasele de geomorfologie din lume. El a fost propus pentru prima
datã de geograful român Tiberiu Morariu, la New Delhi [1967], în
cadrul lucrãrilor Comisiei internaþionale de studiul versanþilor. Glimee
înseamnã dîlme, vãluriri de teren ºi acoperã ca sens ºtiinþific o
descoperire româneascã de excepþie: terenurile provenite din
alunecãri pot prezenta stabilizãri cu valoare economicã certã.“ Cont. 6
VII 79 p. 5 (cuv. pop. din familia s. gîlmã devenit ºtiinþific)
glucoláct s. „ªi cum întrebarea dv. a vizat grupa produselor pentru
copii, aº vrea sã amintesc cã la cele douã sortimente noi de produse
lactate – gluvilact (glucozã ºi vitamine) ºi glucolact, apãrute în
magazine în luna septembrie, se va adãuga în curînd laptele cu
dextromaltozã în douã variante, destinat copiilor care nu suportã
laptele de mamã.“ R.l. 27 XII 77 p. 2 (din gluco[zã] + lact)
glumotécã s.f. –Colecþie de glume– „S. din Dresda, de 25 de ani,
colecþioneazã anecdote ºi caricaturi din întreaga lume. Recolta cu care
se poate mîndri dupã un sfert de veac – o «glumotecã» constînd din
400000 piese clasificate ºtiinþific, pe teme ºi subteme.“ Sc. 19 I 78 p. 5;
v. ºi Sãpt. 12 V 78 p. 2 (din glumã + -tecã, dupã cinematecã)
gluviláct s. „Colectivul fabricii de lapte praf din Remetea, judeþul
Harghita, a realizat ºi introdus în fabricaþie noi produse lactate
destinate în special copiilor. «Gluvilactul» – lapte praf pentru sugari –
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este unul dintre aceste produse mult solicitate.“ R.l. 27 XII 77 p.2; v. ºi
glucolact (din glu[cozã] + vi[taminã] + -lact)
gnotobiológic, -ã adj. (med.) „La catedra de chirurgie infantilã a
Institutului de medicinã nr. 2 din Moscova s-a construit acum o
aºa-numitã camerã gnotobiologicã – un izolator în care nu pãtrund
microbi, operaþiile putîndu-se astfel efectua în condiþii de totalã
asepsie. În camerã se pompeazã aer trecut prin filtre speciale,
antimicrobiene. Întregul personal care participã la efectuarea
intervenþiilor chirurgicale poartã costume speciale gnotobiologice,
care, de asemenea, acþioneazã ca o barierã izolatoare.“ Sc. 7 VII 78 p. 6
(cf. engl. gnotobiology; BD 1970)
goalkeeper s.m. (sport) „Pentru postul de goalkeeper este certã
prezenþa lui L.A.“ Sãpt. 11 VI 82 p. 8. „Vã mai amintiþi, desigur, de
valorosul goal-keeper de-acum cîþiva ani, Suciu, în prezent antrenor la
centrul de copii al Sportului Studenþesc.“ Sãpt. 31 VIII 84 p. 8 [pron.
goulkípãr] (din engl. goalkeeper)
golán s.m. –Manifestant anticomunist care a participat la fenomenul
Piaþa Universitãþii– „Mai întîi [Ion Iliescu] s-a referit la cei din Piaþa
Universitãþii folosind termenul jignitor de «golani» ºi «huligani».“
R.l. 12 V 90 p. 1. „Tinerii taxaþi de golani au adoptat porecla ºi au
transformat-o în renume.“ R.lit. 24 V 90 p. 2. „[Cristian Paþurcã:] Lui
Iliescu îi mulþumesc cã ne-a numit golani, dacã universitãþi ca
Sorbona, Cambridge, Oxford s-au declarat, în zilele acelea,
universitãþi de golani. S-a preluat cuvîntul ca atare. Golan este,
probabil, al doilea cuvînt românesc preluat de limbile de circulaþie
internaþionalã, ca ºi «securist» [...]“ Phoenix 74/91 p. 7. „Al. Paleologu
a semnat la puþin timp de la evenimentul amintit o interesantã carte
intitulatã «Ambasador al golanilor» (se ºtie, imediat dupã Revoluþie,
scriitorul era chiar amabasadorul þãrii noastre la Paris) ceea ce dã
elementului lexical în discuþie o valoare semanticã accentuat
pozitivã.“ R.l. 3 VI 92 p. 5; v. ºi R.lit. 2 V 91 p. 2; v. ºi anticomunist,
neocomunism (D. Uriþescu în R.l. 3 VI 92 p. 5; termen intrat în circuitul
internaþional – fr., engl., it. – dupã mai 1990)
gol négru sint.s. 1977 (astron.) –Gaurã neagrã– v. quasar (din gol +
negru, dupã engl. black hole; BD 1970)
golãnésc, -eáscã adj. (apreciativ) –Al golanilor din aprilie-iunie
1990– „Miting golãnesc la Arad (fãcut de demonstranþi solidari cu
Piaþa Universitãþii din Bucureºti).“ R.l. 8 V 90 p. 1 (din golan + -esc)
gold-medalíst, -ã s.m.f. (sport) „La fiecare cinci minute televiziunea americanã prezintã pe micile ecrane «gold-medalist»-ii de la
Los Angeles, adicã pe deþinãtorii aurului olimpic.“ Sãpt. 10 VIII 84 p.
8 (din engl. gold-medallist)
gondolá vb.refl. I –A se miºca unduindu-se– „Dar ideea unei
slujnice îmbrãcate ca la revistã, gondolîndu-se ca la ºantan, fãcînd
echivoc cu ochiul este sub orice criticã.“ R.l. 5 X 77 p. 2 (din gondolã +
-a; DN3 – alt sens)
gondólã s.f. (com.) –Etalaj care serveºte la prezentarea mãrfurilor–
„În acest magazin gondolele sînt cam înghesuite.“ (din it. gondola, fr.
gondole; DEX-S)
gonflábil, -ã adj. –Care se poate umfla– „Casa gonflabilã. În
Japonia a început producþia în serie a caselor confecþionate dintr-un
material plastic gonflabil. Casa se poate monta în timpul record de
cinci minute, prin umplerea cu aer a spaþiului dintre pereþi, plafon ºi
podea.“ Sc. 4 IX 75 p. 4. „Cateterul are o extremitate în formã de balon
gonflabil care, la o presiune între 6 ºi 8 atmosfere, se umflã lãrgind
diametrul interior al vaselor sanguine, pentru a permite o mai bunã
circulaþie a sîngelui.“ R.l. 11 II 78 p. 6. „Cupolã gonflabilã“ Sc. 16 II
79 p. 5. „Balena, un balon gonflabil în formã de cetaceu, de culoare
albastrã [...] a fost fabricatã la iniþiativa organizaþiei ecologiste
internaþionale «Greenpeace».“ R.l. 5 XI 82 p. 6 (cf. fr. gonflable; DN3)
gorbaciovíst, -ã adj. –Potrivit concepþiei lui M. Gorbaciov–
„Prima revoluþie [mergea] într-o direcþie [...] gorbaciovistã, deci spre
o variantã româneascã de «perestroika».“ Dr. 20 II 90 p. 1. „Politica
internã ºi externã a d-sale [I. Iliescu] poartã pecetea gorbaciovistã.“
R.lit. 11 IV 91 p. 2 (din n.pr. Gorbaciov + -ist)
gorepirgésc, -ã adj. –Ca a(l) lui Gore Pirgu, erou al lui Mateiu
Caragiale– „Un Thomas Mann, vorbã gorepirgeascã, are, de, calitãþile
lui.“ R.lit. 12 XI 70 p. 12 (din n.pr. Gore Pirgu + -esc)
gorílã s.f. –Gardã de corp, bodyguard– „Asaltat de admiratori ºi
reporteri ºi apãrat de poliþiºti ºi gorile Ringo Star soseºte la Dakota
Building.“ R.lit. 17 VI 82 p. 24. „[Clientul] a fost lovit de patronul
[barului] ºi de gorilele acestuia.“ R.l. 17 II 93 p. 2. „Secretara gorilã a
lui Bombonel a vrut sã-l dea afarã pe Fãnel.“ Z. 11 IX 95 p. 1; v. ºi D.
109/95 p. 10, „22“ 39/96 p. 15 (DEX, DN3 – alt sens)
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góspel s.n. (muz.) –Tip de muzicã religioasã a negrilor înruditã cu
blues-ul ºi jazzul– „[N.D.] este singurul muzician belgian care cîntã
gospel cu acel «feeling» al sudului american.“ LAI 28 X 91 p. 2. „Dans
lent blues-ul, gospelul [...]“ D. 40/93 p. 16; v. ºi comics (1977) (din
engl. gospel; BD 1968)
gospodãríe-anéxã s.f. „Înfiinþarea unor gospodãrii-anexe pe
lîngã cantinele întreprinderilor craiovene faciliteazã aprovizionarea
cu legume ºi alte produse agro-alimentare a acestora.“ R.l. 28 IV 74 p.
5. „Creºterea numãrului de gospodãrii anexe, în vederea asigurãrii
aprovizionãrii cantinelor-restaurant cu carne, legume ºi zarzavaturi
din resurse proprii.“ R.l. 5 I 78 p. 5; v. ºi cantinã-restaurant (din
gospodãrie + anexã)
gospodãríe-etalón s.f. 1967 –Gospodãrie model– v. staþie-pilot
(din gospodãrie + etalon)
gospodãrós, -oásã adj. –Econom(icos)– „A prevedea urmãrile
risipei ºi a acþiona în consecinþã înseamnã a gospodãri nu numai
propriul buzunar, dar ºi avuþia naþiunii. Românul este un om gospodãros, a zis el, ºi am reþinut rezonanþa acestui adjectiv:
«gospodãros»!“ Sc. 11 I 78 p. 1 (din gospodar + -os)
graffiti s.pl.tant. (cuv. it.) –Scrieri (ºi desene) smîngãlite pe ziduri–
„Blocuri devenite cuiburi ale declasãrii sociale ºi morale – droguri,
prostituþie, graffiti ºi violenþã.“ R.l. XII 95 p. 20; v. ºi „22“ 39/96 (Plus
p. IV) [scris greºit graffitti] (cf. fr. graffiti; Th. Hristea O. 51)
gráfic-cádru s.n. –Grafic cu rol de cadru general– „Perioada de
practicã de patru sãptãmîni, care se efectua în timpul vacanþei de varã,
acum este inclusã în cuprinsul anului ºcolar. Au fost aplicate, în acest
sens, graficele-cadru elaborate de Ministerul Educaþiei ºi
Învãþãmîntului.“ I.B. 4 X 76 p. 1 (din grafic + cadru)
gráfic-prográm s.n. –Program sub formã de grafic– „Fructele –
munca în livezi dupã grafice-program“ Sc. 13 X 76 p. 3 (din grafic +
program)
grafitát, -ã adj. 1977 –Care conþine grafit– v. autobalsam (din grafit
+ -at)
gramináre s.f. „De curînd s-a pus la punct procesul de sidefare
(graminare) a plãcilor de metacrilaþi.“ Sc. 18 VIII 62 p. 4 (DC)
grand-guignol s. (arte; franþuzism) –Teatru de marionete– „[...] ce
fãrã glagorie pare acel boiernaº care, tam-nesam, pune mîna pe puºcã
ºi trage-n oameni ca-n ciori ºi ce figuri de grand-guignol trebuie sã
facã acest atît de talentat M.P. în secvenþele în care aschimodia în crizã
dã foc conacului.“ R.l. 7 IV 78 p. 2. „Metafizicul n-are multe asemenea
«numere» în care sã se lãbãrþeze în kitsch ºi grand-guignol.“ R.lit. 19
VII 79 p. 17 [pron. gran ghiniól]
graníta s.f. 1994 (alim.; cuv. it.) –Suc de fructe servit cu gheaþã
sfãrîmatã– v. cedratã
granodín s.n. „Agricultura noastrã foloseºte un nou produs pentru
combaterea mãlurii la grîu – granodinul.“ Sc. 22 VII 62 p. 1 (din
gran[ulã])
granulopintoreliéf s. (pict.) „În holul hotelului «Riviera» din
Mamaia s-a deschis o expoziþie de decoraþiuni interioare realizatã de
G.B., dupã un procedeu artistic numit «granulo-pinto-relief».“ R.l. 8
IX 77 p. 5. „Granulo-pinto-relief, adicã pictura în relief cu granule de
marmurã, granit, calcar etc. constituie o tehnicã plasticã cu o prezenþã
relativ insolitã pe simezele expoziþiilor noastre.“ Cont. 15 VI 79 p. 15
(din granule + pinto- + relief)
gravitíno s. (fiz.) –Tip de particulã– „Gravitino are masa de repaos
nulã ºi e cuplat cu alte particule doar prin forþa gravitaþionalã.“ Cont.
27 IV 79 p. 7; v. ºi supergravitaþional
grãdínã-cinematográf s.f. –Cinematograf amenajat într-o grãdinã– „[...] de la începutul acestei luni bucureºtenii pot viziona filme ºi
în grãdinile-cinematograf Capitol, Gloria [...] De la 1 iunie va intra în
circuit ºi grãdina Eforie [...]“ I.B. 11 V 89 p. 5 (termenul este mult mai
vechi, cel puþin din anii ‘40)
grãdínã-muzéu s.f. –Grãdinã cu funcþie de muzeu– „Mai fiecare
teatru se putea revendica drept autor (chiar dacã în colaborare) al unei
asemenea manifestãri, fie cã aceasta avea loc la Monumentul Eroilor
Patriei, sau la Curtea Veche, în grãdina-muzeu «Enescu», la Rotonda
scriitorilor din Ciºmigiu etc.“ I.B. 9 VIII 75 p. 5 (din grãdinã + muzeu)
grãdínã-restauránt s.f. –Restaurant amenajat într-o grãdinã,
restaurant cu grãdinã– „În timpul verii e nevoie la Sulina de cel puþin
încã o grãdinã-restaurant.“ Sc. 26 VIII 62 p. 2 (din grãdinã +
restaurant)
grãnicerí vb. IV –A pãzi graniþa– „Jurãm cã vom grãniceri [...]“
emisiune TV din 31 III 74 (din grãnicer + -i)
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gréþuri s.pl. în constr. a nu avea greþuri (arg. elevilor) „Elevii noºtri
nu au probleme, altfel spus, nu au greþuri, atunci cînd cunosc bine o
lecþie ºi pot sã rãspundã mulþumitor.“ R.lit. 19 VII 79 p. 9 (din greu +
-eaþã)
grévã japonézã sint.s. –Grevã simbolicã, fãrã încetarea lucrului;
semn distinctiv: o banderolã– „Începînd de ieri, Sindicatul
Independent al Actorilor Profesioniºti din România a trecut de la greva
japonezã la pichetele de protest.“ R.l. 18 X 95 p. 24. „Studenþii au
declarat grevã japonezã.“ Timiºoara internaþ. 51/95 p. 7 (dupã fr. grève
japonaise)
gri-argínt adj. inv. –De culoare gri care bate în argintiu– „Noapte ca
stofa gri-argint.“ Gaz.lit. 19 VII 62 p. 6 (din gri + argint)
gri-fumuríu, -íe adj. –Gri cu nuanþe fumurii– „Se recomandã
ochelari cu rame subþiri, metalice ºi cu lentile gri-fumuriu-deschis.“
Sãpt. 23 IV 76 p. 8 (din gri + fumuriu)
grílã s.f. –Sistem de remuneraþie– „În iunie li s-a promis [mecanicilor
de locomotivã] cã li se vor calcula salariile dupã o nouã grilã.“ R.l. 18
VIII 93 p. 9; v. ºi plajã (din fr. grille; DMC 1964; DEX, DN3 – alte
sensuri)
gríle s. pl.tant. (alim.) –Fursecuri preparate din cocã ºi miere, în
formã de grilã– „Grilele sînt foarte gustoase.“ (formal din fr. grille;
DN, DEX, DN3 – alte sensuri, DEX-S)
griºpandín s.n. „Se vor produce de asemenea noi produse
expandate, cum ar fi cartofulgul, griºpandinul, rizofulgul simplu sau
cu lapte, experimentîndu-se introducerea mãlaiului instant.“ R.l. 20 I
79 p. 1 (din griº + [ex]pand[at] + -in)
grívna s.f. 1993 (cuv. ucr.) –Moneda naþionalã în Ucraina– v.
carbovaneþ
groázã s.f. în sint. de groazã –Groaznic– „[La cãmine] cu cazarea e
de groazã. Cel puþin în B1, B2 ºi E, cãminele mediciniste.“ R.l. 27 X 92
p. 6
groom s. 1979 (cuv. engl.) –Servitor tînãr, în hoteluri mai ales– v.
supercivilizaþie [pron. grum]
grosiér, -ã adj. (franþuzism) –Grosolan– „Florin Piersic face din nou
compoziþie, îmbãtrînindu-se printr-un machiaj forþat (în genere
machiajul este mult prea grosier) pentru a fi spãtarul Dragomir.“ Sãpt.
5 XI 82 p. 4. „[...] debutul spectacolului era forþat, împins spre linia
unor sublinieri grosiere [...]“ Sãpt. 4 III 83 p. 6. „Determinism grosier“
Ap. 9/93 p. 6 (din fr. grossier; DEX, DN3)
grosplán s.n. (cinem.) –Prezentare cinematograficã detaliatã– „E
primul Da pe care zugrãvit în gros-plan, îl vedem în aceastã tandrã ºi
nobilã poveste.“ R.lit. 4 I 79 p. 17; v. ºi Cont. 2 XI 79 p. 19; v. ºi fondu
(1976) [ºi groplan] (din fr. gros-plan; DMN 1964; DEX-S)
grunge (americanism; vestim.) „«Grunge» este un stil vestimentar în
vogã, potrivit mai ales tineretului dar ºi nonconformiºtilor nu foarte tineri. «Grunge» sînteþi atunci cînd pare cã v-aþi îmbrãcat în grabã, cu
orice v-a cãzut mai întîi în mînã. Caracteristic pentru acest stil
vestimentar este neglijenþa studiatã ºi faptul cã vã puteþi îmbrãca
modern, comod ºi, totodatã, cu puþini bani.“ Expres 4/95 p. 14 [pron.
grángi] (cf. fr. grunge)
grupáj s.n. –Ansamblu, grup– „Un grupaj de povestiri consemneazã
momente din viaþa ºi lupta revoluþionarã a tineretului înainte de eliberare.“ I.B. 14 V 61 p. 2. „Un grupaj de patru studii închinate
aniversãrii a 700 de ani de la naºterea lui Dante Aligheri.“ Sec. 20 6/66
p. 18. „Revista se deschide printr-un grupaj de articole dedicate
mãreþei aniversãri [...]“ R.lit. 28 VI 84 p. 13; v. ºi Sc. 16 V 61 p. 2, R.l.
28 IX 78 p. 2; v. ºi vituperare (din grup + -aj; cf. fr. groupage; Fl.
Dimitrescu în LR 2/62 p. 138, I. Iordan în SCL 4/64 p. 405; DEX,
DN3)
grupúscul s.n. (peior.) –Formaþiune politicã micã (de inspiraþie
anarhicã)– „Potrivit probelor, printre planurile de acþiune ale acestui
grupuscul neo-nazist figureazã lichidarea realizatorilor de radio ºi
televiziune declaraþi «duºmani ai rasei albe» ºi asasinarea
personalitãþilor de origine evreiascã.“ I.B. 5 II 86 p. 4 (din it.
gruppusculo, fr. groupuscule; DMC 1936, PR 1955, DPN 1970)
guárd s.m. –Om de pazã, bodyguard– „Împuºcat în cap de un guard al
d-lui S.“ R.l. 18 I 94 p. 9 (din engl. [body]guard)
gudád s.m. (zool.; cuv. engl. australian) „Cercetãtorii australieni au
reuºit sã creeze, ca rezultat al încruciºãrii între berbec ºi caprã, un nou
animal – denumit gudad.“ Sc. 12 II 82 p. 5
guest-star s.n. (cinem., teatru; cuv. engl.) –Actor invitat– „Vom
asista la [...] mici medalioane, adevãrate bijuterii oferite de «guest-staruri». Mai întîi Radu Beligan spunînd inegalabil «Angel radios...»
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etc., Al. Giugaru, ascultînd «Vocea patriotului naþionale», Ion pitoreascã între Indus ºi Gange [...] Guru mai este considerat ºi un
Finteºteanu.“ Sc. 16 III 79 p. 4 [pron. ghest-stár]
intermediar sacru între Dumnezeu (Hari) ºi oameni. De aceea cuvîntul
gulág s.n. (pol.) –Lagãrele din Rusia comunistã, în special pentru gurului este socotit drept «Adevãr absolut», iar persoana lui este
prizonierii politici; extins la locurile de detenþie de acelaºi tip din alte divinizatã.“ Cont. 13 XII 74 p. 4; v. ºi 16 X 81 p. 12. ¨2. –Mentor
þãri– „Primul film despre gulag-ul românesc“ R.l. 12 VI 91 p. 8. „Nu spiritual– „[...] supremaþia lui Jean-Paul Sartre, marele «guru» al
s-a expus în întregime istoria mizeriei, gulagurilor, morþii ºi distrugerii intelighenþiei pariziene.“ R.lit. 28/95 p. 14 (cuv. sanscrit; cf. fr. gourou,
aduse de comunism.“ „22“ 35/95 p. 10. „Cele 40 de milioane de morþi engl. guru; PR 1960, BD 1966)
din gulagul sovietic.“ Ramuri 9–10/95 p. 15; v. ºi R.lit. 13/96 p. 7 (din
guruísm s.m. –Miºcare spiritualã condusã de un guru– „Guru-ismul
rus. gulag, fr. goulag, it. gulag; DPN 1974, DMC 1976)
este doar una din cãile pe care se revarsã azi în Occident o întreagã
gúler s.n. în sint. gulere albe –Funcþionari, cadre superioare–
avalanºã de curente ºi ºcoli mistice orientale.“ Cont. 13 XII 74 p. 4 (din
„Marginalizarea categoriilor profesionale superioare (gulerele albe)“
guru + -ism)
R.l. 7 IX 93 p. 2; v. ºi Ev.z. 20 III 97 p. 1 (dupã fr. col blanc, trad. din
guvérn-marionétã
s.n. (pol.) –Guvern manipulat de forþe aflate în
engl. white collar; DMC 1968)
gúler-glúgã s.n. –Guler din care se dezvoltã o glugã– „Revenind la umbrã– „Bãtrînul de Mellery, potenþial colaboraþionist, este tentat sã
genul popular al hainelor de blanã, la scurte, trebuie amintit cã gluga accepte un post ministerial într-un guvern-marionetã.“ R.lit. 14 II 85 p.
sau gulerul-glugã, este mult utilizat. De asemenea utilizate sînt 22 (din guvern + marionetã)
combinaþiile cu piele sau skay, la manºete, buzunare sau la încrustaþii guvernorát s.n. –Regiune (în Tunisia)– „[...] ºi-au consacrat
dupã-amiaza zilei de vineri cunoaºterii activitãþilor unor principale
orizontale.“ Sãpt. 22 X 76 p. 8 (din guler + glugã)
gúru s.m. ¨1. „Ceva intermediar între preot al diverselor secte hin- unitãþi economice tunisiene din guvernoratul Bizerta.“ Sc. 19 IV 75 p.
duse ºi preceptor – sau chiar judecãtor – guru este o prezenþã 2 (din fr. gouvernorat)
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habitát s.n. –Totalitatea elementelor fizice care formeazã mediul
obiºnuit de viaþã al cuiva– „Acum e pace: cioarã, poþi croncãni în
micul meu habitat.“ R.lit. 35/93 p. 19 (din fr., engl. habitat; DMC
1965, BD 1968; DEX, DN3)
hachiþós , -oásã adj. –Nãbãdãios– „Acesta este titlul articolului
concluziv al celei mai hachiþoase echipe de critici [...] echipa de la
«Libération» [...] ziarul la modã – «stînga nonconformistã» [...]“ R.lit.
30 V 85 p. 20 (din hachiþã + -os)
hacienda s.f. (cuv.sp., port.) –Mare proprietate ruralã în America de
Sud– „450 de milioane de telespectatori au urmãrit peripeþiile unei
tinere sclave braziliene într-o hacienda din sec. XIX.“ D. 141/95 p. 2.
„Poarta se deschide ºi în faþa noastrã apare reºedinþa unuia dintre cei
mai puternici oameni din România. O clãdire cu hacienda. Curtea din
faþã este pavatã.“ „22“ 29/95 p. 6; v. ºi R.lit. 37/96 p. 22 [pron. asiénda]
hacker s.m. –Spãrgãtor de programe de calculator– „Cãlin Mateiaº,
hacker-ul care a speriat America.“ Ev.z. 18 I 97 p. 3; v. ºi accesa [pron.
hécãr] (din engl. hacker)
hacking s.n. „De cinci ani Cãlin a descoperit universul calculatorului
iar în doi ani s-a specializat în hacking (spargere de reþele pe bazã de
date ºi informaþii secrete)“ Ev.z. 18 I 97 p. 3 [pron. héching] (din engl.
hacking)
hadrón s.m. (fiz.) –Particulã subatomicã cu masã superioarã sau
egalã cu protonul, supusã unei interacþiuni electromagnetice ºi
gravitaþionale foarte slabe– „Recenta descoperire vine în sprijinul
teoriei privitoare la existenþa particulelor quarq, elaboratã în prima
perioadã a anilor ‘60. Aceastã teorie susþine cã atomii sînt compuºi din
particule denumite hadroni care, la rîndul lor, sînt formaþi din particule
quarq. Particula descoperitã deþine, totodatã, proprietatea analogã
sarcinii electrice, pe care fizicienii presupun cã o vor gãsi la unul din
cele patru tipuri de particule quarq ce ar putea exista. Proprietãþile
particulelor subatomice n-au putut fi însã constatate în naturã.“ Sc. 11
VI 76 p. 6; v. ºi Cont. 26 VII 80 p. 5 (din engl. hadron; BD 1971;
DEX-S)
hadrosáur s.m. (zool.) „Paleontologul american K.H. a anunþat
descoperirea rãmãºiþelor unui cuib de pui de dinozauri [...] în cuib
trãiau 15 pui de dinozauri, dintr-o specie denumitã «hadrosauri» care
populau regiunea în urmã cu 70–75 milioane de ani.“ R.l. 17 VIII 78 p.
6 (din engl. hadrosaur; WT; DEX-S)
haikú s.n. –Poezie de tip clasic japonez din trei versuri, primul ºi al
treilea pentasilabice, iar al doilea heptasilabic– „Laconismul,
economia extremã a haiku-ului nu poate fi comparatã cu nici o virtute
asemãnãtoare a vreunei specii lirice europene.“ R.lit. 12 XII 74 p. 20.
„Putem vorbi despre noi, aºadar, în graiul desenat al unui mare pictor
japonez. Ca în haiku-urile tãlmãcite, în pendulãrile cãrora legãm douã
lumi cu aceleaºi fire ascunse, din desenele lui I.M. se poate citi o
poezie a locului ºi fizionomiilor româneºti.“ R.lit. 10 IV 75 p. 1; v. ºi 4
X 79 p. 21 (cuv. jap.; cf. engl., fr. haïku; PR 1922, CD; DTL; DEX-S)
haiós, -oásã adj. (arg.) –Amuzant, simpatic– „Dacã amicu’ de la
Constanþa are vreo poantã nouã, te sun din nou ºi þi-o spun, cã ºtii ce
«haios» e tipu’.“ Sc. 10 XII 75 p. 2. „La intersecþie [...] m-a pus dracu
sã rîd de un grup de hippyoþi pe motciclete cu trei roþi. Aveau niºte cãºti
haioase ºi niºte ochelari de mai mare rîsul [...] Unul din ei ºi-a parcat
drãcovenia în dreptul meu, iar între ochi mi-a proptit un pistol de
dimensiuni impresionante. Restul [...] þipau sã împuºte rahatul ãsta de
azilant.“ R.l. 16 I 93 p. 3. „A apãrut partidul liber-schimbist, o tîmpenie
haioasã.“ „22“ 13/94 p. 10 (din hai, cf. a face hai de cineva, “a lua
peste picior“; C. Lupu în LL 3/72 p. 349, M. Popescu-Marin în SCL
3/79 p. 275; DEX-S)
haldát s.n. –Depozitarea sterilului în halde– „[...] a început montajul
unei maºini de haldat de dimensiuni ºi capacitate încã neînregistrate la
noi în þarã.“ R.l. 3 X 84 p. 5 (din haldã + -at)
háldã s.f. –Loc unde se depoziteazã sterilul– „Anual trebuiesc scoase
din circuitul agricol cîte patru hectare de teren pentru a face loc
haldelor de cenuºã piriticã [...] ºi batalelor de fosfogips.“ Sc. 28 V 74 p.
2. „Realizarea de noi materiale textile neþesute pentru însãmînþat

talazuri, terenuri erodate ºi halde de steril.“ R.l. 7 III 78 p. 3; v. ºi Fl. 2
VIII 79 p. 9; v. ºi ripare (din germ. Halde; DT, DG; DEX)
halfíe s.f. (sport.) –Linia de mijlocaºi– „E apreciatã drept mai bunã
activitatea formaþiei din prima reprizã cu halfia D.–B.“ Sc. 23 I 74 p. 7
(din half + -ie)
halogén s.m., adj. în lampã, bec, sobã cu halogen –Care conþine un
halogen ce-i amelioreazã eficacitatea ºi durata– „[A pocnit] un bec
halogen care a încremenit întreaga asistenþã [...]“ R.l. 5 X 91 p. 1.
„Sobã cu halogen – o ultimã noutate; sobã cu infraroºii pentru baie ºi
bucãtãrie; robot mixer cu toate operaþiunile; sobã termo-quartz.“ R.l.
29 X 91 p. 6; v. ºi 29 XI 91 p. 3 (din fr. halogène; DEX, DN3 – alt sens)
halón s. (chim.) „A fost brevetat un nou tip de extinctor, bazat pe un
gaz de curînd descoperit, numit halon–1301 [...] Halonul–1301 este
incolor, inodor ºi rãu conducãtor de electricitate.“ Cont. 5 VIII 77 p. 5
(din fr. halon; DEX-S)
halucinogén s.m. (chim.) –Substanþã care produce halucinaþii–
„Ambiþia beatnicilor de a surprinde sub imperiul halucinogenilor:
mescaline, peyotl, marijuana etc. «mesajul automat».“ Cont. 6 I 67 p.
2; v. ºi Alm.Sc. 1967 p. 364, Cont. 14 XII 79 p. 4; v. ºi LSD, psihotrop
(din fr. hallucinogène; PR 1955; Fl. Dimitrescu în RRL 1/69 p. 5;
DEX, DN3)
hamburger s.m. (alim.) „Preparatul de bazã al alimentaþiei rapide în
S.U.A. îl constituie «hamburgerul», chifteaua prãjitã servitã caldã
într-o chiflã tãiatã în douã.“ Sc. 28 III 78 p. 5; v. ºi D. 135/95 p. 10; v . ºi
fast-food [pron. hámburgãr] (din engl. americ., fr. hamburger [steak];
DMC 1964; D.Am.; DN3, DEX-S)
hamlét s.m. (folosit mai ales la pl.) –Indispensabili– „Partea de jos a
trupului [...] se înveleºte într-o pereche de pantaloni croºetaþi, de mînã
sau la maºinã, ce se mai numesc ºi hamleþi, iar peste ei se mai trage o
pereche de nãdragi tradiþionali, fie blugi, fie pantaloni de stofã [...]“
Sãpt. 12 II 85 p. 8 (formal din n.pr. Hamlet)
handicapánt, -ã adj. –Distrugãtor– „În rãstimp de douãzeci de ani,
John Cheever a sucombat treptat celei mai handicapante dintre patimi
– alccolismul.“ R.lit. 6 VI 85 p. 22 (din handicap + -ant)
handicapát s.m. ¨1. –Infirm, invalid– „Ziua handicapaþilor“
Emisiune TV 3 XII 93. ¨2. (arg. tinerilor; peior.) –Om neputincios,
nedescurcãreþ ºi cam sãrac cu duhul– „Ce-ai gãsit la handicapatu’ ãla
de nu te mai desparþi de el?“ (din it. handicappato; cf. fr. handicapé;
DMC 1966, DPN 1973; DEX-S)
handling s.n. (transp.) „Handling este un termen care defineºte ºi
include toate activitãþile de pregãtire a aeronavelor pentru ºi dupã
curse, precum ºi serviciile în folosul pasagerilor pînã în momentul
recuperãrii bagajelor.“ R.l. 4 IV 91 p. 2 [pron. héndling] (din engl., fr.
handling; DN3)
hantá vb. I (franþuzism; livr.) –A chinui, a obseda– „Mã întreb doar
care sînt numele, încã nedivulgate de teleaºti, aflate pe etichetele
aºezate sub capetele de cerbi ce «hanteazã» somnul lui Belphegor.“
Sãpt. 5 IV 74 p. 7 (din fr. hanter)
happening s.n. (spect.; americanism) –Spectacol spontan,
improvizat– „Unii îmi povestesc ce i-a impresionat îndeosebi. Îi
impresioneazã mai ales ceea ce se numeºte «happening»-urile,
manifestãrile-spectacol, care, de fapt, nici nu þin de artã.“ Sc. 21 X 69
p. 4. „În istoria teatrului, de la începuturi, au existat nenumãrate
spectacole lipsite de un text iniþial ºi bazate în foarte mare mãsurã pe
improvizaþie, dupã cum cunoaºtem ºi în zilele noastre forme ale
teatrului – happening-ul, de pildã – în care spontaneitatea joacã rolul
hotãrîtor.“ Cont. 22 III 74 p. 4. „Formã de manifestare artisticã, de
comunicare interumanã sau de comportament socio-cultural,
happeningul a devenit un mod de viaþã, înglobînd spectacolul strãzii,
spectacolele de salã sau pur ºi simplu în aer liber, în staþiile de
tramvaie, în parcuri, absolut pretutindeni unde ajung oamenii.“ Contr.
27 IX 91 p. 10; v. ºi Cont. 1 XI 74 p. 4, R.lit. 17/93 p. 16 [pron.
hépening] (din engl. americ. happening; cf. fr. happening; PR, DMC
1964, BD 1966; D.Am.)
happy-end s.n. (spect.; fals anglicism) –Sfîrºit fericit– „Din aceste
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douã arhetipuri a ieºit în tele-noaptea de miercuri un suspans de toatã
frumuseþea: englezii au condus cu 1–0, a lor era viaþa, ca-n film, cînd
totul e O.K., cînd totul merge spre happy-end.“ R.lit. 27 V 71 p. 27.
„Agapã fãrã happy-end“ I.B. 21 XII 74 p. 3. „Binele triumfã. Iar acest
happy-end [...] nu era numai o concesie fãcutã publicului elisabetan, ci
ºi expresia unei credinþe în ºansa forþelor binelui, frumosului ºi
adevãrului.“ Sc. 19 I 77 p. 4; v. ºi Cont. 15 XI 74 p. 9, I.B. 24 X 75 p. 2
[pron. hépiend] (din fr. happy end – pseudoanglicism, v. Th. Hristea O.
44; PR 1947; a fost utilizat ºi înainte de 1960, în special relativ la filme;
DTL; DN3)
hard adj. (americanism) –Puternic– „Se pare cã este un porno-hard,
adicã «fãrã perdea», de aceea este un film interzis spectatorilor sub,
doar, 16 ani.“ R.l. 1 X 93 p. 2; v. ºi disco
hardback s. (cuv. engl.) –Ediþie scumpã, cartonatã– „De la «hardback» la «paperback». Trecînd în revistã, în «Le Monde» din 3 I 1975,
iniþiativele britanice în domeniul literaturii pentru copii, D.F. [...]
relevã faptul cã Editura Collins a lansat între colecþiile sale cartonate
(«hardback») pe cea intitulatã «Leul» pentru copii între 6 ºi 13 ani.“
R.lit. 23 I 75 p. 22; v. ºi 9 X 75 p. 22 [pron. hárdbec] (WT)
hard-core adj. (americanism) –Puternic– „Chiar ºi RAP-ul are mai
multe curente, tendinþe – unul revendicativ ºi dur (hard-core), ºi genul
în care partea muzicalã este preponderentã, chiar improvizaþia
muzicalã (jazz-RAP).“ R.l. 23 II 93 p. 2 [pron. hard có] (din engl., it.
hard-core; BD 1970, PN, DPN 1975)
hard-disk s.n. (americanism) –Disc magnetic inamovibil, de mare
capacitate, folosit pentru stocarea datelor la computere– „Vînd
hard-disk 20 M.“ R.l. 29 X 91 p. 7; v. ºi Ev.z. 18 I 97 p. 3 (din engl., it.
hard-disk; PN 1987)
hard-rock (and roll) sint.s. (muz.; anglicism) –Rock cu un grad
mai înalt de elaborare ºi cu o mai mare stridenþã decît rock and roll-ul–
„Iar piesele vor fi, cum spuneam, ceva mai grele, mai hard-rock and
roll cu influenþe din soul. Ca ºi în cele douã melodii amintite, vocile
[...] vor fi mai aspre, dar ca o principalã caracteristicã va rãmîne melodicitatea.“ Cont. 26 IV 74 p. 6. „A nu se confunda hard-rock cu
aºa-numitul curent punk!“ Sãpt. 6 I 78 p. 7. „H., P. ºi S. sînt bine mersi
ºi-au dat-o rãu pe hard-rock.“ Sãpt. 8 XII 78 p. 7; v. ºi Pr.R.TV 29 XI 78
p. 9 (din engl. hard-rock; BD 1968; DEX-S)
hártã-machétã s.f. –Machetã cu rol de hartã– „Pe mesele lungi ale
centrului de coordonare ºi calcul, sub cristale, erau expuse numeroase
hãrþi [...] alãturi se afla o hartã-machetã indicînd amplasarea
numeroaselor staþiuni care urmãresc zborul navei Vostok 2. La centru
s-au aflat hãrþi-scheme cu traseele de miºcare ºi locurile de staþionare a
acestor nave (= de mãsurãtori)“ R.l. 18 VIII 61 p. 4 (din hartã +
machetã; Fl. Dimitrescu în LR 2/62 p. 138)
hártã-schémã s.f. 1961 –Hartã schematizatã la maximum– v.
hartã-machetã (din hartã + schemã)
hasdeián, -ã adj. –Care aparþine lui B.P. Hasdeu– „Iniþiativa
Editurii tineretului de a publica în anul viitor o «Literaturã românã
veche», reconstituitã din studii ºi fragmente hasdeiene, va constitui,
cred, o revelaþie.“ Sc. 16 X 68 p. 4 (din n.pr. al scriitorului [B.P.]
Hasdeu + -ian)
hat-trick s.n. (sport) –Performanþa unui jucãtor de fotbal sau hochei
pe gheaþã de a înscrie trei goluri consecutive în acelaºi meci– „C. prin
al sãu hattrick s-a desprins spectaculos în cursa golgeterilor [...]“ Sãpt.
20 IV 84 p. 8 [pron. hét tric] (din engl. hat-trick; DN3)
hazár s.m., adj. (cuv. turcic) „Hazarii au fost un enigmatic popor de
origine turcã, de religie mozaicã, ce a dominat între secolele VII ºi XI,
teritorii din bazinul inferior al Volgãi.“ R.lit. 16 V 85 p. 22
hãrþuí vb. I în a hãrþui sexual 1992 –A face avansuri unei colege sau
subordonate– v. femeie-soldat (trad. din englezã)
hectisecúndã s.f. 1976 –Timpul scurs în 100 de secunde– v.
attosecundã (din hecti- + secundã, dupã model engl.)
heirupísm s.n. (formaþie glumeaþã) –Activitate în asalt, grãbitã–
„Heirupism. Guvernul vrea sã fluidizeze circuitul financiar în douã
zile.“ R.l. 22 I 94 p. 3 (din hei-rup + -ism)
heirupíst, -ã adj. (formaþie glumeaþã) –Efectuat în asalt– „[...] anii
de facultate presupun o pregãtire heirupistã spre mediocritate?“ R.l.
12 X 95 p. 14 (din hei-rup + -ist)
helicostát s.n. (av.) „Helicostat [...] Este vorba [...] de o îmbinare
între elicoptere ºi baloane dirijabile. Aparatul este compus din douã
baloane legate printr-un cadru metalic, pe care se aflã ºi o cabinã cu
elice de elicopter, acþionatã de douã motoare.“ R.l. 28 III 77 p. 6 [scris
ºi elicostat] (din fr. hélicostat; DN3)
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helicotécã s.f. (franþuzism) –Colecþie de imagini filmate din
helicopter– „O «helicotecã». E vorba de aproximativ cinci sute de ore
în avion; de trei mii de ore în helicopter; de 13 ani de viaþã – petrecuþi
filmînd o þarã întreagã: Franþa. Serialul, intitulat «Franþa vãzutã din
cer» i-a adus autorului acestei «helicoteci» 12 premii internaþionale,
douã Oscar-uri ºi alte vreo 40 de distincþii.“ R.lit. 20 II 75 p. 22
heliocentrálã s.f. (electr.) 1978 –Centralã care transformã energia
solarã în energie electricã– v. geosincron (din fr. héliocentrale; DN3)
heliocéntru s.n. (med.) „În scopul tratãrii bãtrînilor ºi copiilor, în
capitala Kazahstanului, Alma-Ata, au fost realizate douã heliocentre,
ce au la bazã un sistem de oglinzi care concentreazã lumina solarã.“
I.B. 11 II 85 p. 8. „În capitala Kazahstanului, Alma-Ata, funcþioneazã,
de curînd, douã heliocentre pentru tratarea persoanelor vîrstnice ºi a
copiilor.“ Sc. 14 VI 85 p. 5 //din helio- + centru//
helioenergétic, -ã adj. „Construitã din fibre de sticlã, ºalupa
helioenergeticã are plafonul format din [...] celule de siliciu monocristalin. Acestea colecteazã energia solarã ºi o transformã în curent de
120 waþi.“ I.B. 30 X 84 p. 4 //din helio- + energetic//
heliofizioterapeútic, -ã adj. (med.) „Este ºtiut cã numeroºi
pacienþi pleacã la mii de kilometri pentru a ajunge la Alma Ata, unde
funcþioneazã un sanatoriu heliofizioterapeutic în vederea unor ºedinþe
de «terapie solarã». Pentru a evita aceastã lungã deplasare,
heliotehnicianul B.P. a proiectat ºi construit, în apropiere de Moscova,
un dispozitiv experimental care a trecut cu succes încercãrile.
Dispozitivul cuprinde un reflector-oglindã de dimensiuni impunãtoare
(2/1,4 metri), instalat într-o ramã specialã ºi care poate efectua cu
uºurinþã miºcãri oscilatorii.“ Sc. 19 III 74 p. 6 //din helio- + fizioterapeutic//
helioinstaláþie s.f. –Instalaþie care capteazã lumina solarã– „Zeci
de pacienþi sînt supuºi zilnic ºedinþelor de helioterapie care, concomitent cu alte tratamente, grãbesc vindecarea bolnavilor. Specialiºtii
au anunþat cã, în curînd, în helioinstalaþie vor fi introduse elemente
automatizate ce vor stabili exact regimul de tratament.“ I.B. 2 III 85 p.
8 //din helio- + instalaþie//
heliomarín, -ã adj. 1977 (med.) –Care utilizeazã acþiunea simultanã a razelor solare ºi a aerului de mare– v. talasoterapie (din fr. héliomarin; PR 1948; DEX-S)
heliotéhnic, -ã (electr.) ¨1. s.f. „Boom-ul heliotehnicii. În cadrul
preocupãrilor pentru economisirea combustibililor clasici, în S.U.A.
se extinde utilizarea instalaþiilor care folosesc energia solarã.“ Sc. 29
X 77 p. 6. „Heliotehnica sporeºte randamentul plantelor.“ Sc. 25 XI 78
p. 5. ¨2. adj. „Dispozitivele heliotehnice le furnizeazã energia
necesarã pentru iluminat.“ Sc. 14 V 80 p. 3 (din fr. héliotechnique; L
1962; DEX-S)
heliotehnicián s.m. 1974 –Specialist în utilizarea energiei solare–
v. heliofizioterapeutic (din fr. héliotechnicien; DTN 1976; DEX-S)
helipórt s.n. (av.) –Aeroport pentru helicoptere– „La heliport se afla
adunatã aproape întreaga suitã pentru Texas, împreunã cu cîþiva
membri ai personalului din aripa de vest, veniþi sã-ºi ia rãmas bun ºi sã
ureze cãlãtorie plãcutã.“ L. 16 I 67 p. 25 [scris ºi eliport] (din fr.
héliport; PR 1952; F. Hasan în LR 2/77 p. 133–134; DT; DEX-S)
hemobiologíe s.f. 1978 (med.) –Ramurã a biologiei care studiazã
sîngele– v. perinatal //din hemo- + biologie//
hemodialízã s.f. (med.) –Epurare artificialã a sîngelui printr-un
filtru care eliminã moleculele toxice în cazul unei insuficienþe renale
grave– „La Cluj-Napoca a fost inaugurat Centrul de hemodializã din
cadrul clinicii medicale nr. 1.“ R.l. 2 XI 78 p. 5. „În cadrul Institutului
de nefrologie, urologie, hemodializã ºi transplant renal din cadrul
Academiei de ºtiinþe medicale a R.P. Bulgaria a fost realizat un nou
dispozitiv de biopsie a þesuturilor.“ R.l. 27 III 84 p. 6 (din fr.
hémodialyse; PR 1947; DM; DEX-S)
hemodilúþie s.f. (med.) –Diluþia sîngelui– „Prin noua metodã se ia
un litru de sînge de la pacient cînd operaþia începe ºi i se infuzeazã
înapoi la sfîrºitul acesteia. Conþinutul în hemoglobinã [al sîngelui] în
timpul operaþiei scade cu 30 la sutã, procedeul fiind numit
«hemodiluþie extremã». Prin aceastã metodã hemoragia din timpul ºi
dupã operaþie se reduce la jumãtate, iar necesitãþile de sînge de la
donator se reduc cu douã treimi.“ R.l. 27 XII 79 p. 6 (din fr. hémodillution, engl. hemodilution)
hemodinamíst, -ã s.m.f. –Specialist în hemodinamicã (condiþiile
mecanice ale circulaþiei sîngelui)– „În fapt, la o intervenþie
chirurgicalã pe cord deschis lucreazã o armatã de oameni: patru
chirurgi, doi anesteziºti, doi specialiºti în circulaþia extracorporalã,
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cardiologi, hemodinamiºti, plus cei de la laborator, fizioterapie ºi din
alte domenii de explorare [...]“ R.l. 12 II 85 p. 5 //din hemo- +
dinamist//
hemoperfúzie s.f. (med.) „Hemoperfuzia. Datoritã colaborãrii
fructuoase dintre medici ºi specialiºti din Grecia, Canada, S.U.A.,
Anglia ºi R.F. Germania, s-a reuºit sã se iniþieze o tehnicã nouã, prin
care au fost salvaþi, pentru prima oarã, bolnavi care au fost victime ale
unor grave intoxicaþii, dupã consumarea de ciuperci otrãvitoare. Noul
tratament, denumit «hemoperfuzie», constã în purificarea sîngelui în
afara organismului ºi restituirea lui prin perfuzie.“ Sc. 16 IX 76 p. 6
//din hemo- + perfuzie//
hemoragíe s.f. ¨1. (fig.) –Curgere, pierdere (de altceva decît sînge,
în special de capital)– „Ministrul trezoreriei, E.C., a declarat cã aceastã
mãsurã s-a dovedit necesarã pentru a opri hemoragia de dolari pe care
Banca Italiei era nevoitã sã o angajeze spre a susþine cursul lirei.“ Sc.
22 I 76 p. 6. „Hemoragie de oameni din Est în Vest“ „22“ 39/96 (Plus p.
IV); v. ºi Sc. 14 IX 79 p. 5. ¨2. –Pierdere dãunãtoare– „Aceastã
adevãratã hemoragie a valorilor formate în propria pepinierã [...]“
Astra II/89 p. 15 (din fr. hémorragie; DMC 1962; D. Uriþescu CV
66–68; DN, DEX, DN3 – alt sens, DEX-S)
hemotíp s.n. (med.) –Tip de sînge– „Hemotipurile 0(1) ºi B(II) sînt,
la noi în þarã, cele mai afectate.“ R.l. 14 VIII 93 p. 9 //din hemo- + tip//
hepatectomíe s.f. (med.) „[...] i-a uimit pe colegii din breaslã din
nordul Europei, efectuînd o hepatectomie (extirparea unei porþiuni din
ficat) în numai 4 minute ºi 30 de secunde.“ Sc. 30 XII 77 p. 6 (din fr.
hépatectomie; L. 1962; DFMB, DM, DZ; DN3)
hepáto-protectór, -oáre adj. (med.) –Care protejeazã ficatul–
„Un medicament hepato-protector a brevetat ºi farmacista S.A. din
Tîrgu Mureº.“ R.l. 8 VII 83 p. 5 //din hepato- + protector//
heralogíe s.f. „Heralogia îºi concentreazã atenþia pe teoria
transformãrii ºi stingerii situaþiilor conflictuale, pe înfãptuirea planurilor de dezarmare.“ Fl. 8 II 85 p. 31; v. ºi pacologie //din lat.
hera[ldus] + -logie//
herbáta s.f. (cuv. pol.) –Ceai– „[În Polonia] mã duc la bufet, iau o
cafea ºi o apã mineralã – localnicii beau în general ºi oricînd
«herbata», adicã ceai – ºi revin în sala spaþioasã.“ R.lit. 26 IX 85 p. 24
hermetizá vb. I –A face sã devinã ermetic, de neînþeles– „[V.D.]
complicã pînã la ininteligibil expresia unor stãri ºi atitudini simple,
hermetizîndu-ºi discursul excesiv, probabil ca efect al unui mod de a fi
el însuºi complicat.“ R.lit. 21 II 85 p. 10 (din fr. hermétiser; DN3,
DEX-S – ermetiza)
heroínã s.f. (chim.) –Tip de stupefiant derivat din morfinã– „[În
S.U.A.] a fost pus la punct un nou preparat pentru tratamentul
toxicomanilor care se drogheazã cu heroinã.“ R.l. 17 IX 76 p. 6.
„Poliþia americanã a reuºit sã dezmembreze o reþea internaþionalã de
traficanþi de heroinã, reþea ce utiliza Olanda ca placã turnantã.“ R.l. 1
II 79 p. 6; v. ºi morfinã-bazã (1973), can(n)abis, marijuana [scris ºi
eroinã] (din fr. héroïne; F. Hasan în LR 2/77 p. 133; DM, DT; LTR,
DC; DEX, DN3)
heroinomán, -ã s.m.f. –Toxicoman care consumã heroinã– „Noul
medicament s-a vãdit a fi mai eficient decît methadona folositã pînã în
prezent pentru dezintoxicarea heroinomanilor.“ R.l. 17 IX 76 p. 6.
„Numãrul heroinomanilor din R.F.G. a crescut de la peste 2000 în
1972 la 25000 în prezent, potrivit datelor oficiale.“ Sc. 31 V 77 p. 6.
„Doi heroinomani au luat ostatici funcþionarii unei bãnci din San
Sebastian.“ I.B. 27 IV 84 p. 8; v. ºi Cont. 27 IX 78 p. 12 (din fr.
héroïnomane; DN3, DEX-S)
heroinomaníe s.f. 1985 –Consum de heroinã care a produs
dependenþã– v. film-avertisment (din fr. héroïnomanie; PR; DN3)
heterosexuál, -ã adj. –Care prezintã înclinaþia fireascã spre sexul
opus– „Cei circa 8–19 milioane de bolnavi de SIDA din lumea întreagã
au contractat boala, în proporþie de trei pãtrimi, prin relaþii heterosexuale, a informat recent Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii (OMS).“
R.l. 15 XI 91 p. 8 (cf. fr. hétérosexuel; DN3, DEX-S)
hexagonálã s.f. (pol.) –Convenþie interstatalã semnatã de 6 þãri–
„[...] Polonia va adera în organizaþie care va fi rebotezatã hexagonalã.“
R.l. 20 VI 91 p. 18; v. ºi Azi 2 VIII 91 p. 5 (din hexagonal; Irina Preda
în LR 10/92 p. 45, 11–12/92 p. 586)
hexocálex s.n. 1977 (chim.) –Oxidul greu de calciu– v. endodonþie
(probabil din hexa- “ºase“ +calciu)
Hezbolláh s. (cuv. arab) –Organizaþie a integriºtilor ºiiþi libanezi
îndreptatã împotriva Israelului– „Foºti ofiþeri KGB, specialiºti în
rãzboiul de gherilã, instruiesc pe integriºtii ºiiþi libanezi Hezbollah în
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sudul Libanului, afirmã sãptãmînalul israelian «Monitin».“ R.l. 14–15
XI 92 p. 8. „Hezbollah-ul revendicã atacuri anti-israeliene“ R.l. 15 IX
93 p. 8; v. ºi Ev.z. 16 XII 96 p. 5
hibakusha s. (cuv. japonez) „Konishi este un «kibakusha». Astfel
sînt numiþi supravieþuitorii bombardamentelor atomice de la
Hiroshima ºi Nagasaki.“ R.l. 27 XII 83 p. 6. „Fapt este cã astãzi
hibakusha este unul din cuvintele limbii japoneze cu cea mai întinsã
arie de cunoaºtere pe toate continentele. Hibakusha înseamnã «supravieþuitor al bombardamentelor atomice».“ R.l. 13 VIII 85 p. 6; v. ºi Sc.
12 XII 84 p. 6; v. ºi holocaust, Terrashima [var. kibakusha; pron.
hibacúºa] (din engl. kibakusha; BD 1970)
hibíscus s. (bot.) „Hibiscus sau trestia africanã creºte foarte repede
[...] hîrtia obþinutã din aceastã plantã are aceleaºi calitãþi cu hîrtia
produsã din lemn.“ R.l. 8 VI 85 p. 6; v. ºi 12 II 85 p. 6; v. ºi kenaf (1974)
(din fr., engl., lat. hibiscus; DN3, DEX-S)
hibridóm s.m. (biol.) „Este vorba de «hibridomi», adicã de celule
hibride obþinute din celule canceroase ºi limfocite. De la celulele canceroase hibridomii preiau capacitatea de diviziune nelimitatã (la
celulele normale acest proces înceteazã dupã un anumit numãr de
diviziuni), în timp ce de la limfocite moºtenesc capacitatea de a
«fabrica» anticorpi.“ Sc. 9 VII 82 p. 5 (din hibrid + -om)
hidroacústic, -ã adj. 1975 (acust.) –Privitor la propagarea sunetelor în apã– v. ecosondã (cf. engl. hydroacustics; DEX-S)
hidroagregát s.n. (tehn.) –Agregat folosit în centralele hidroelectrice– „[...] definitivarea tehnologiilor de obþinere a spumelor
poliuretanice rigide sub formã de plãci sau blocuri, livrîndu-se deja o
primã ºarjã spre I.C.M. Reºiþa în vederea realizãrii unor
hidro-agregate pentru Porþile de Fier II.“ Sc.t. 20 III 84 p. 3 (din hidro+ agregat)
hidroamelioráre s.f. –Ansamblul lucrãrilor hidroenergetice de
ameliorare agricolã, hidroamelioraþie– „În regiunea Timiºoara au fost
efectuate în ultimii ani importante lucrãri de hidroameliorare. S-au
sãpat zeci de kilometri de canale pentru evacuarea apelor ce bãlteau în
cîmpia bãnãþeanã.“ Sc. 16 XII 60 p. 2 //din hidro- + ameliorare; Fl.
Dimitrescu în LR 2/62 p. 138; FC I 139; DEX-S//
hidroamelioratív, -ã adj. –Privitor la ansamblul de lucrãri hidrotehnice de ameliorare a solului– „[...] executarea acestor lucrãri hidroameliorative [...] 280 de hectare de canal de desecare pot fi alimentate
din Mureº ºi Bega pentru a prelua la nevoie apa necesarã irigaþiilor.“
R.l. 6 III 84 p. 5; v. ºi terasier (1967) (din hidro- + ameliorativ;
DEX-S)
hidrobiciclétã s.f. –Ambarcaþie de agrement propulsatã cu ajutorul
unui mecanism cu pedale– „În larg, oameni cu bãrci ºi hidrobiciclete.“
Sc. 16 VIII 79 p. 4; v. ºi R.l. 16 VII 79 p. 5; v. ºi minivacanþã (1975) (din
hidro- + bicicletã; FC I 20; DEX, DN3)
hidrocutáre s.f. (med.) „Doctorul francez L. considerã cã înecul
este datorat cel mai des contactului cu apa rece, care produce un ºoc
fiziologic, pe care îl numeºte hidrocutare.“ Sãpt. 9 XI 73 p. 2 (dupã fr.
hydrocution; PR 1950; DN3)
hidroenergíe s.f. 1978 (hidr.) –Energie produsã de apã– v.
bioenergie (din fr. hydroénergie; DEX-S)
hidrofináre s.f. (chim.) –Operaþie de eliminare a sulfului din
produsele petroliere– „Complexul de reformare cataliticã a benzinei ºi
de hidrofinare a motorinei de la Brazi.“ I.B. 17 IX 62 p. 1 (cf. engl.
hydrofining; DEX)
hidrofobizát, -ã adj. „Specialiºtii din sectorul lînei au ºi fãcut probe
de stofe [...] hidrofobizate. Aceste þesãturi, deºi permeabile la aer, nu
vor permite trecerea nici unei picãturi de ploaie.“ I.B. 23 XII 61 p. 1; v.
ºi peliculizat (din hidrofob; Fl. Dimitrescu în LL 10/65 p. 237; DEX-S)
hidrogeológic, -ã adj. –Relativ la studiul apelor subterane– „S-au
întreprins, bunãoarã, studii complexe cu caracter geologic, hidrogeologic, fizico-chimic ºi balneo-tehnic, pentru depistare ºi punere în
valoare de noi surse de factori terapeutici naturali [...]“ R.l. 29 V 81 p. 5
//din hidro- + geologic//
hidrometeorít s.m. (meteor.) „Un glob de gheaþã, de mãrimea unei
mingi de fotbal, a cãzut «din cer» în curtea unei case din oraºul
Bourbon-Lancy [...] Dupã descrierea neobiºnuitului fenomen ºi a
caracteristicilor globului de gheaþã, [specialiºtii] nu exclud cã a putut
fi un aºa-numit hidrometeorit, format din pietre de grindinã ºi
fragmente de gheaþã, contopite la înãlþimi foarte mari.“ R.l. 5 I 77 p. 6
(din hidro- + meteorit, dupã fr. hydrométéore; L)
hidrometeorológic, -ã adj. (meteor.) –Referitor la meteorologie
ºi la circulaþia apei în atmosferã– „În condiþii hidrometeorologice
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extrem de grele au fost parcurse 5200 mile.“ Sc. 2 IX 61 p. 4. „Cea mai
nordicã staþie hidrometeorologicã din lume se aflã în insula Heis, din
Arhipelagul Franz Josef.“ R.l. 15 IV 77 p. 6 (din fr.
hydrométéorologique; Fl. Dimitrescu în LR 2/62 p. 138; DEX, DN3,
DEX-S)
hidrominerál, -ã adj. (hidr.) –Relativ la apele minerale– „Zona vãii
Iaidonului reprezintã un teritoriu foarte bogat în zãcãminte
hidrominerale ºi de gaz terapeutic.“ R.l. 24 II 77 p. 4 (din fr. hydrominéral; DEX-S)
hidroplán s.n. (av.) –Hidroavion– „Specialiºtii sovietici au construit
prototipul unui «hidroplan» submersibil care a fost experimentat
într-o zonã a Oceanului Pacific. Nava automatã se deplaseazã sub apã
în direcþia stabilitã ºi, cu ajutorul unor dispozitive speciale, culege
datele dorite de cercetãtori privind compoziþia apei oceanului, fauna ºi
flora acestuia. Din secundã în secundã informaþiile se transmit prin
radio la nava-bazã unde se înscriu pe bandã.“ I.B. 13 VI 74 p. 4 (din fr.
hydroplane, engl. hydro[air]plane; L, CO; D.Am; DN3)
hidropneumátic, -ã adj., s.n. (mecan.) –(Aparat) care funcþioneazã
cu ajutorul unui lichid sau al unui gaz comprimat– „La secþia de
hidropneumatice a întreprinderii «Balanþa» din Sibiu a fost realizat un
nou tip de panou hidraulic pentru maºini-unelte.“ R.l. 21 X 75 p. 5 (din
fr. hydropneumatique; DN3, DEX-S)
hidropónic, -ã adj. „Printr-o inovaþie adusã metodei hidroponice
(înlocuirea pãmîntului cu o soluþie nutritivã) de cultivare a legumelor,
specialiºtii bulgari de la staþiunea experimentalã din Plovdiv au
obþinut o creºtere considerabilã a randamentului plantelor.“ Sc. 12
VIII 78 p. 6 (din fr. hydroponique, engl. hydroponic; L 1950; CD;
DEX, DN3, DEX-S)
hidroptér s.n. 1979 (mar.) –Vapor care survoleazã apa– v.
vapor-zburãtor (din hidro- + [elico]pter, dupã model engl.)
hidrotermoterapíe s.f. (med.) –Terapeuticã în care se folosesc
apele termale– „Noua secþie de fizioterapie – care completeazã în mod
fericit tratamentul cu «Boicil» – include noi proceduri medicale cum
sînt electroterapia, hidrotermoterapia [...]“ R.l. 27 X 84 p. 5 (din fr.
hydrothermothérapie; DN3, DEX-S)
hi-fi adj.inv. (muz.) –Reproducere fidelã a sunetului unei înregistrãri
muzicale; înaltã fidelitate– „Expansiunea industriei muzicale este
stînjenitã de preþurile ridicate ale aparaturii hi-fi ºi discurilor.“ Sãpt. 28
VI 75 p. 8. „În a doua jumãtate a cincinalului viitor vor apare aparate de
înaltã fidelitate, primele radioreceptoare stereo HI-FI româneºti,
realizate dupã o schemã foarte modernã, cu circuite integrate [...]“ R.l.
18 VI 80 p. 5 [pron. haifí] (abreviere din engl. americ. hi[gh] fi[delity];
cf. fr. hi-fi; PR 1956, BD 1970; D.Am.; DEX-S)
higroscopicitáte s.f. 1965 –Calitatea substanþelor de a absorbi
umiditatea din aer– v. mildiograf (din fr. hygroscopicité; DTP; LTR,
DTN 1975; DN3, DEX-S)
himérã s.f. (biol.) „Specialiºtii vienezi care au fãcut descoperirea
presupun cã neobiºnuita mamã este un caz rar de «himerã» (fiinþã
formatã prin amestecarea celulelor a doi embrioni diferiþi) în ale cãrei
celule au fost incorporate celulele unei surori gemene neidentice (a
cãrei evoluþie ulterioarã, mai puþin favorizatã de ºansã, a fost opritã).
Copiii ar perpetua gene ale acelei mãtuºi nenãscute.“ Cont. 30 III 79 p.
5. „Cercetãtorii britanici din Cambridge au reuºit sã creeze nici mai
mult nici mai puþin decît «un nou animal», pe care l-au denumit,
inspirîndu-se din mitologia greacã, «himerã». Este vorba de o
îmbinare de oaie ºi caprã, obþinutã prin combinarea celulelor celor
douã animale în faza embrionarã ºi implantarea embrionului combinat
pe o a treia oaie.“ R.l. 16 VI 84 p. 6 (cf. fr. chimère, it. chimera; DN,
DEX, DN3 – la plante, DEX-S)
hingherí vb. I –A urmãri cu obstinaþie– „În «Unforgiven», Clint
Eastwood este un rãzbunãtor [...] care-ºi hinghereºte prin rafinamente
rivalul.“ Lit. 19/93 p. 13 (din hingher + -i)
hiperdéns, -ã adj. (astron.) –Foarte dens– „Cercetãrile au
confirmat din nou ipoteza cã toate corpurile cereºti au, probabil, un
«întemeietor de dinastie», adicã o aºa-numitã substanþã hiperdensã
prestelarã care prin diviziune în diferite epoci stelare a dat naºtere
galaxiilor ºi stelelor.“ Sc. 23 XII 78 p. 5 (din fr. hyperdens; DMN 1966)
hiperdezvoltát, -ã adj. –Dezvoltat peste mãsurã– „Donald-rãþoiul, Mickey-ºoricelul ºi alte personaje din desenele animate ale lui
Walt Disney au fost excluse din materialul didactic al grãdiniþelor de
copii din statul australian Queensland, cu explicaþia cã acestea ar fi
niºte «personalitãþi hiperdezvoltate».“ Cont. 23 XII 77 p. 4 //din hiper+ dezvoltat//
hiperfaþetát, -ã adj. –Cu nenumãrate faþete– „Ne priveam stãruitor
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în ochi. ªi-n aparatul sãu optic, complex, hiperfaþetat, construit sã
perceapã totul, era greu sã te uiþi [...]“ R.lit. 5 IV 84 p. 8 (din hiper- +
faþetat)
hiperinfláþie s.f. –Inflaþie foarte mare– „Ne aºteaptã o hiperinflaþie
de 2000 la sutã.“ R.l. 15 VII 93 p. 4 (din hiper- + inflaþie, cf. engl.
hyperinflation; BD 1970)
hiperónic, -ã adj. 1962 (fiz.) –Privitor la particule elementare cu o
masã mai mare decît a protonului– v. prestelar //din hiperon + -ic;
DEX-S//
hiperprotéic, -ã adj. 1976 –Foarte bogat în proteine– v. cazeolact
//din hiper- + proteic//
hipersensibilizát, -ã adj. –Extrem de sensibilizat– „Reacþioneazã acut la cea mai micã ofensã, fiind hipersensibilizaþi, în sfîrºit, îi
privesc pe adulþi cu superioritate.“ Gaz.lit. 6 X 66 p. 2 (din hiper- +
sensibilizat)
hipertermál, -ã adj. –(Despre ape) cu un grad de cãldurã mai ridicat
decît al celor termale obiºnuite– „Executînd trei foraje de adîncime,
specialiºtii Întreprinderii de foraj ºi lucrãri geologice au pus la
dispoziþia edililor oraºului noi surse de apã hipertermalã [...] utilizate
experimental la încãlzirea unui sanatoriu ºi a 12 apartamente.“ R.l. 11
III 74 p. 7 (din hiper- + termal; cf. fr. hyperthermale; DMC 1969;
DEX-S)
hipertermíe s.f. (med.) –Creºtere peste normal a temperaturii
corpului– „Medicii de la spitalul din Champel Hill, statul american
Carolina de Nord, au anunþat cã vor începe experimentarea unui nou
tip de tratament al cancerului prin hipertermie. Tratamentul ar consta
în bombardarea tumorii maligne cu microunde pentru a ridica
temperatura acesteia.“ R.l. 5 XII 83 p. 6 (din fr. hyperthermie; DMC
1977; DEX, DN3)
hipnopedíe s.f. „ª.K.C ºi M.G. de la Spitalul clinic de recuperare
din Cluj-Napoca au aplicat hipnopedia – somnul superficial provocat
cu ajutorul medicamentelor specifice – ca metodã de tratament
logopedic, pentru corectarea tulburãrilor de exprimare la bolnavii
afazici [...]“ R.l. 12 I 85 p. 2 (din fr. hypnopédie; DEX, DN3)
hipnosugestív, -ã adj. –Care se referã la sugestia obþinutã în
timpul somnului provocat artificial– „[...] am constatat cã prin metode
hipnosugestive se pot obþine performanþe de muncã fizicã mai mari
decît în obiºnuita stare de veghe.“ Sc. 9 IX 67 p. 6 (din hipno- +
sugestiv)
hipobáric, -ã adj. (fiz.) –Cu o presiune scãzutã– „Barocamera
hipobaricã, realizare a specialiºtilor din Cluj-Napoca.“ R.l. 1 II 79 p. 1
(din engl. hypobaric; WT; DEX-S)
hipodérmic, -ã adj. (med.) –Subcutanat– „N-am fãcut nici o baie
vreme de un an de zile ºi nici nu mi-am schimbat hainele. Nici mãcar
nu mã mai dezbrãcam, decît ca sã înfig din orã-n orã acul siringii
hipodermice.“ Cont. 16 V 75 p. 11 (din fr. hypodermique; DTN 1975;
DEX, DN3)
hipokinezíe s.f. (biol.) „[...] noþiunea de hipokinezie, termen
ºtiinþific de circulaþie relativ recentã ce tinde sã înlocuiascã, într-un
anume sens, expresia binecunoscutã de sedentarism. Starea de
hipokinezie semnificã un mod de viaþã redus ca miºcare, un mod de
viaþã determinat de mecanizarea ºi automatizarea atît a producþiei cît ºi
a activitãþilor din timpul liber al omului modern.“ Sc. 7 VI 71 p. 1 [scris
ºi hipochinezie] (din germ. Hypokinese; GWDS; FC II 119; DM, DZ;
DN3)
hipoplastíe s.f. (med.) „[Bolnava suferea de] o hipoplastie cardiacã, malformaþie care [...] exprimã o dezvoltare insuficientã a inimii
[...]“ R.l. 21 X 84 p. 6 //din hipo- + plastie//
hiporeál, -ã adj. –Sub-real– „Kafka îºi nuanþeazã opera cu un regim
subuman hiporeal.“ Sec. 20 6/66 p. 165 (din hipo- + real)
hipotermíe s.f. (biol.) „Dacã am spitaliza pacientul îndatã dupã
accident, dacã s-ar respecta în ambulanþã condiþiile de hipotermie
(rãcire) a suprafeþei traumatismului ºi dacã, în fine, am putea interveni
fãrã întîrziere, rezultatele obþinute ar fi mai presus de aºteptãri.“ Sc. 4 I
78 p. 3; v. ºi 22 III 81 p. 1 (din fr. hypothermie; DM, DZ; DN3, DEX-S)
hippy s.m., adj. (pl. hippies[i], hipis, hipiºi; anglicism) –Nume dat
tinerilor nonconformiºti care, în anii ‘60–’70, se opuneau societãþii de
consum încercînd un protest naiv– „S.A. a continuat declarînd cã tot ea
l-a ucis [...] pe instrumentistul G.H., crimã de care a fost acuzat un alt
membru al «familiei» de hippies, R.B.“ Sc. 11 II 71 p. 7. „Psihologii
pun fenomenul hippy în legãturã cu dificultãþile complexe pe care le ridicã viaþa modernã [...] Dupã ei hippysmul nu poate afecta decît pe
tinerii fragili sufleteºte ºi impresionabili, pe cei puþin rezistenþi la
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rigorile malaxorului social al societãþii de consum.“ Cont. 26 IV 74 p. p. 6. „Hold-up într-o bazã N.A.T.O.“ I.B. 26 VII 75 p. 8 [pron. holdáp]
10. „În centrele universitare hippies-ii s-au demonetizat.“ R.lit. 20 VI (cf. fr. hold-up; WT, LII; DMC 1950; D.Am.)
74 p. 17; v. ºi antivedetã, petrodolar, tranzistor [scris ºi hipi] (din engl. hólding s.n. (ec.) –Ansamblu de societãþi controlate, în baza
americ. hippy; BD 1950, PR 1967; M. Avram în SCL 4/75 p. 319–324; participãrii majoritare la constituirea capitalului, de o persoanã sau de
DN3, DEX-S)
o altã societate comercialã– „Holdingul dlui P.P., cel care realmente a
hippýsm s.n. 1974 –Fenomenul hippy– v. hippy (din engl. hippyism, pus, se pare, monopol pe o bunã parte a industriei alimentare din acest
judeþ.“ R.l. 12 VII 93 p. 9. „[Este] o fabricã [...] a cãrei conducere e
fr. hippy[i]sme; DMN 1967, BD 1970; DEX-S)
implicatã într-un holding internaþional“ R.l. 7 VIII 93 p. 1 (din engl.
hipyót, -ã s.m.f. 1993 –Hippy– v. haios (din hippy + -ot)
holding (company), cf. fr. holding; PR 1930; DEX, DN3)
hiroºímã s.f. „Cea mai nouã «achiziþie» a terminologiei sui generis
holíst,
-ã s.m.f., adj. (argoul studenþesc) –Student care îºi petrece
ce îºi propune sã exprime potenþialul destructiv al armelor nuclare: o
«hiroºimã» este egalã cu o capacitate de distrugere echivalentã cu cea timpul mai mult în holul facultãþii decît în sãlile de curs sau la
abãtutã asupra Hiroºimei.“ Sc. 16 VIII 75 p. 8. „Comandantul fiecãrui bibliotecã– „X era cunoscut ca holist la Facultatea de Litere.“ (din hol
submarin Trident [...] va avea la dispoziþie o putere de foc echivalentã + -ist; C. Lupu în LL 3/72 p. 349)
cu 200 de Hiroshime.“ R.l. 15 I 85 p. 6 [scris ºi Hiroshimã] (din n.pr. holocáust s.n. (cuv. ebraic) ¨1. –Acþiunea de exterminare a evreilor
de cãtre naziºti în ultimul rãzboi mondial– „O psihiatrã canadianã care
jap. Hiroshima)
histoacrýl s. (med.) „În cadrul Tîrgului Internaþional de articole a studiat copii ai supravieþuitorilor holocaustului [...] a ajuns la
medicale organizat de curînd la Düsseldorf în R.F. Germania interesul concluzia cã mulþi dintre ei dau vieþii lor sensul unei misiuni.“ R.lit. 13
specialiºtilor a fost stîrnit de un adeziv destinat a sutura þesuturile IX 79 p. 22; v. ºi 1 XI 79 p. 23. ¨2. –Distrugerea programatã a unor
umane. Dupã cum precizeazã firma producãtoare, substanþa adezivã fiinþe nevinovate– „La ieºirea din muzeu un telefon special. Cine
denumitã Histo-Acryl este perfect sterilã ºi lipeºte în fracþiuni de ridicã receptorul poate auzi înregistratã vocea celor pe care japonezii îi
secundã marginile oricãrei rãni sau tãieturi, ca a doua piele.“ Sc. 9 III numesc «kibakusha», adicã supravieþuitori ai holocaustului,
povestind cum a fost în acea zi teribilã ºi în zilele care au urmat.“ Sc. 12
79 p. 5 //din histo- + acryl//
XII 84 p. 6; v. ºi szoah (din fr. holocauste, engl. Holocaust; BD 1967;
histoplasmózã s.f. (med.) –Infecþie internã cu ciuperca
L. Seche în SCL 4/75 p. 426, F. Hasan în LR 2/77 p. 33; DN, DEX,
microscopicã Histoplasma ai cãrei pori, dupã inhalare, se dezvoltã în
DN3 – alte sensuri, DEX-S; cuvîntul este mai vechi – apare de ex. în
interiorul celulelor– „[...] propagarea histoplasmozei – gravã maladie
Smaranda de Lord Thompson, Paris 1932 – dar a cãpãtat o largã
pulmonarã.“ Sc. 17 II 76 p. 4 (din fr. histoplasmose; PR – prima
extindere dupã descoperirea lagãrelor de exterminare din timpul celui
jumãtate a sec. XX; DFMB, DM)
de-al doilea rãzboi mondial)
hit s.n. (muz.; anglicism) –ªlagãr, cîntec pe primele locuri într-un top–
holodentografíe s.f. 1974 (med.) –Fotografierea tridimensionalã
„Dacã n-ar fi fost decît acest hit mondial ºi «parada» noastrã ar fi
a cavitãþii bucale– v. holografie //din gr. holo- “întreg“ + lat. dentjustificatã.“ Sãpt. 28 VI 74 p. 7. „Albumele urmãtoare menþin cota,
”referitor la dinþi“ + [foto]grafie//
fãrã însã a o forþa, iar hit-urile curg liniºtite.“ Sãpt. 29 IV 77 p. 7. „[...]
holográfic,
-ã adj. 1977 (foto) –Care aparþine holografiei– v.
remarcãm pe Mihai Constantinescu cu hitul sãu, plin de subînþelesuri
politice, «Sã iubim ºi cîinii vagabonzi», ºi Anastasia Lazariuc cu holografie, hologramã (din. fr. holographique; BD 1968; DN3,
subtilul «Ciau, amore ciau», evident un apropo fin la problema DEX-S)
privatizãrii ºi a titlurilor de proprietate.“ Cotid. 7 VI 93 p. 5; v. ºi Sãpt. holografíe s.f. (foto) „Holografia în stomatologie. Fotografierea
20 II 75 p. 8, Cont. 16 III 79 p. 8, Ev.z. 22 VIII 96 p. 3; v. ºi Macarena tridimensionalã a cavitãþii bucale, sau «holodentografia», prezintã un
ºir de avantaje în comparaþie cu metodele radiografice practicate în
(din engl. hit; DEX-S)
HIV s.n. (med.) ¨1. „Un copil infectat cu HIV, virusul care provoacã prezent, înlesnind diagnosticarea mai precisã a afecþiunilor dentare.“
Sc. 26 V 74 p. 6. „Holografia este un procedeu de înregistrare a
SIDA, aproape cã s-a vindecat spectaculos în urma unui tratament
imaginii spaþiale a unui obiect, folosind lumina laserului, hologramele
homeopatic.“ R.l. 24 X 95 p. 16. „Banca [de sînge] a furnizat unui
înregistrînd amplitudinile undelor luminoase care vin de la obiect ºi
spital plasmã contaminatã cu HIV – virusul care declanºeazã maladia
fazele acestor unde. Specialiºtii britanici au demonstrat cã
SIDA.“ „22“ 29/95 p. 16. ¨2. (fig.) „[...] personaj sinistru, profund hologramele înregistreazã nu numai amplitudinile foarte rapide [...] ci
imoral, purtãtor de HIV politic.“ Ev.z. 7 X 95 p. 2 (abreviere din engl. ºi cele extrem de lente. În acest fel, criminaliºtii britanici au intrat în
H[uman] I[mmunodeficiency] V[irus])
posesia unei camere holografice a cãrei greutate este de 18 kg ºi care
hóbby s.n.–Preocupare în afara profesiunii– „Un club al colec- slujeºte la descoperirea urmelor lãsate de rãufãcãtori pe covoare sau
þionarilor de curiozitãþi existã de mai multã vreme la Casa Centralã de alte þesãturi groase.“ Sc. 12 X 77 p. 5; v. ºi Mag. 22 VI 74 p. 1; v. ºi
Culturã a Feroviarilor cehoslovaci. Astãzi acest club numãrã peste o hologramã (din fr. holographie; cf. engl. holography; PR 1947, BD
mie de colecþionari care se consacrã «hobby»-ului lor, în peste 200 de 1968; DT; DEX; DN3)
«specialitãþi» repartizate în 13 secþii.“ R.l. 26 V 74 p. 6. „Pentru holográmã s.f. (foto) –Fotografie tridimensionalã– „Holografia
persoanele avute care îºi fac un «hobby» din studiile universitare la permite automatizarea operaþiei de depistare a celulelor canceroase
bãtrîneþe, s-a creat o modã de cursuri aºa numite «trendy» (sofisticate): [...] Specialiºtii vest-germani au realizat o instalaþie cu ajutorul cãreia
parapsihologie, fenomene «paranormale», curs de construcþii de... proba este comparatã de calculator, prin intermediul hologramei, cu
camere pentru pãpuºi.“ Sãpt. 6 I 78 p. 6. „Nu-i uneºte un ideal estetic, celule canceroase aflate în diferite stadii ale patogenezei [...]“ Cont. 26
nici mãcar un hobby comun, o pasiune nevinovatã cum ar fi pescuitul, XII 75 p. 5. „Cartea de credit [în S.U.A.] este prevãzutã cu o
filatelia, arta abþibildurilor.“ Luc. 19 VII 79 p. 3; v. ºi Sãpt. 15 III 74 p. hologramã care reproduce amprentele digitale ale posesorului.“ R.l.
14, 3 I 75 p. 7, R.l. 8 II 75 p. 6, Cont. 9 III 79 p. 8 [scris ºi hoby] (din 14 VIII 78 p. 6. „Pînzele, sculpturile, piesele de metal preþios,
engl. hobby; cf. fr. hobby; PR 1950; DN3)
porþelanurile, transpuse în limbajul tridimensional al hologramei,
hobbýst, -ã s.m.f. –Persoanã care are un hobby– „Existã bibliofili, constituie o adevãratã încîntare pentru vizitatori, dîndu-le impresia cã
filateliºti, discofili etc. care îºi consumã util orele libere. Pe lîngã sînt reale.“ R.lit. 30 VIII 79 p. 23. „Spre deosebire de procedeele
hobby-ºtii de performanþã existã ºi anonimi.“ Sãpt. 23 II 79 p. 5 (din cunoscute pînã în prezent, prin care hologramele (înregistrãri ale
hobby + -ist)
imaginii tridimensionale a unui obiect) erau produse în încãperi
hochemail s.n. „Pictorii întreprinderii au asimilat hochemailul, un speciale, o echipã de cercetãtori de la Massachussetts Institute of
pigment folosit cu succes în picturile în relief, ºi un auxiliar pentru Technology (S.U.A.) a conceput ºi realizat un sistem holografic care
decorurile din sticlã pisatã, denumit «Eis», producînd obiecte de permite proiectarea imaginii tridimensionale în spaþiul liber [...] cu tot
galvanoplastie ºi galeuri (sticlã suprapusã).“ R.l. 23 XI 76 p. 5 [pron. progresul realizat, holografia încã se mai gãseºte într-un stadiu
incipient [...]“ I.B. 4 VIII 86 p. 8; v. ºi holografie (din fr. hologramme;
hohemáil] (din germ. Hochemail)
hold-up s.n. (cuv. engl. americ) –Atac armat în scopul jafului– cf. engl. hologram; BD 1968; DT; DEX, DN3)
„Aducînd la cunoºtinþã mãsurile luate de autoritãþi, el a scos în homascón s. (tehn.) „«Homascon» este denumirea unei invenþii
evidenþã faptul cã, în 1973, 185 de autori ai hold-up-urilor au fost româneºti: o frezã cu ascuþire continuã.“ R.l. 5 IX 75 p. 5
arestaþi, iar în ianuarie 1974, alþi 30.“ I.B. 22 II 74 p. 4. „R.B., homeostazíe s.f. (biol.) „Orice organism posedã o multitudine de
principalul organizator al atentatului, trãieºte în Brazilia, fiind mecanisme care-i menþin constanþa (aºa-zisa «homeostazie»),
singurul dintre participanþii la hold-up aflat în libertate.“ Sc. 12 VII 75 structuri specializate în a primi ºi a stoca informaþia, aparate cu care se
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reproduce etc.“ Cont. 26 V 78 p. 5 (din fr. homéostasie; cf. engl.
homeostasis; PR 1959; DM, DZ; DEX, DN3)
home-computer s.n. –Computer pentru uzul familiei– „Pentru a-i
cumpãra fetiþei un home-computer [...] familia a sacrificat obiecte
casnice din propria casã.“ R.l. 4 VIII 93 p. 9 [pron. hãum compiúter]
(din engl. home computer; cf. it. home computer; DPN 1983)
homo s.m.f. –Homosexual– „«Ce ºtiþi despre Pasolini?» îi întreabã o
profesoarã, pe elevi, dupã asasinarea lui Pasolini. «A fost homo»,
rãspunde un elev [...] Filmul demonstreazã cã dispariþia lui P.P.P. n-a
fost consecinþa unui «conflict între homosexuali» [...]“ R.lit. 39/95 p.
11 (prescurtare din homo[sexual])
homogréfã s.f. 1978 (med.) –Grefã de þesut prelevat de la un om
decedat– v. autogrefã (din fr. homogreffe; PR – sec. XX)
homosexuál, -ã s.m.f., adj. –Persoanã care întreþine relaþii sexuale
cu persoane de acelaºi sex– „El nu are nici o înclinaþie homosexualã.“
D. 98/94 p. 10; v. ºi copil al strãzii, ghetoizare (din fr. homosexuel;
DEX, DN3)
hormonoterapíe s.f. (med.) –Terapeuticã bazatã pe utilizarea
hormonilor– „Aceste cancere hormonale, dependente, pot fi tratate cu
succes prin administrarea unor doze mari de hormoni,
hormonoterapia reprezentînd astãzi o importantã metodã ajutãtoare în
tratamentul cancerului.“ Sc. 9 II 63 p. 4 (din fr. hormonothérapie; PR
1940; DZ; DEX, DN3)
hot-dog s.m. (alim.; americanism) „Pe str. Brezoianu a început sã
funcþioneze ºi un punct de comercializare a crenvurºtilor (hot-dogs).“
I.B. 9 X 75 p. 2. „Unele restaurante erau astfel proiectate [...] încît sã
semene cu tradiþionalii hot-dogs (crenvurºti într-o chiflã caldã).“ Sc. 2
IV 76 p. 4. „Mãnîncã pe stradã ºi floricele ºi hot-dogs ºi îngheþatã la
chioºc.“ D. 138/95 p. 9; v. ºi fast-food (din engl. americ. hot-dog; cf.
fr., it. hot-dog; DMC 1950, BD 1966; D.Am.)

hycomát

hótã s.f. –Instalaþie deasupra unei plite, maºini de gãtit etc. prin care
se evacueazã gazele, aburii– „Practic, hota absorbantã a fost
transformatã în depozit de lemne, iar ventilaþia în piesã decorativã.“
I.B. 15 III 74 p. 2 (din fr. hotte; LTR; DEX, DN3; cuvîntul este mai
vechi)
hotãrîre-apél s.f. –(Specific epocii comuniste) Hotãrîre cu funcþie
de apel luatã într-o plenarã– „Hotãrîre-apel a plenarei Consiliului
Naþional al oamenilor muncii din industrie, construcþii, transporturi,
circulaþia mãrfurilor ºi finanþe“ I.B. 8 V 84 p. 1. „Hotãrîre-apel a
Plenarei Consiliului Naþional al Agriculturii, Industriei Alimentare,
Silviculturii ºi Gospodãririi Apelor“ Sc. 23 V 84 p. 1 (din hotãrîre +
apel)
hotél-restauránt s.n. –Hotel în care se aflã un restaurant– „În jurul
pieþii au fost construite birourile unor instituþii, un hotel-restaurant, un
teatru ºi o salã destinatã expoziþiilor industriale ºi comerciale
(tîrguri).“ R.l. 1 I 67 p. 3. „Vila «9 Mai» se reamenajeazã pentru gradul
de confort 1. La sfîrºitul lunii iunie, va deveni hotel-restaurant cu 90
de locuri.“ R.l. 5 IV 74 p. 5 (din hotel + restaurant, dupã fr.
hôtel-restaurant)
hunting s.n. „Denumirea unui nou sortiment de piele pentru
încãlþãminte. Se aseamãnã cu antilopa, dar are spicul mai lung.
Pantofii din hunting îi puteþi cere, în magazine, din primele zile ale
anului 1961.“ I.B. 31 XII 60 p. 2 [pron. hánting] (din engl. hunting;
WT; Fl. Dimitrescu în LR 2/62 p. 138; DEX, DN3)
hycomát adj. (cuv. german) –Care aparþine unei maºini cu comenzi
speciale simple– „Dispozitiv hycomat pentru autoturisme [...] putînd fi
acþionat de persoanele handicapate fizic.“ R.l. 4 VII 85 p. 5 //din hy
co[mandã] + [auto]mat//

I

iáhting s.n. (sport.) –Sport cu iahturi– „«Aþi rezistat bine, n-aþi avut
rãu de mare». ªi mã invitã la balcaniada de yahting din toamnã.“ R.l.
17 VI 74 p. 5. „Documentariºtii francezi au realizat o peliculã cu
subiect inedit: cursa de iahting în jurul lumii efectuatã anul trecut.“ Sc.
22 II 79 p. 5. „[La Neptun] funcþioneazã ºcoli de surfing ºi iahting
pentru toþi cei care doresc sã înveþe aceste frumoase sporturi nautice.“
R.l. 13 IX 84 p. 5 [scris ºi yachting] (din engl., fr. yachting; I. Gheþie în
LR 4/57, atestãri din 1956–1957, Th. Hristea în LR 3/72 p. 186, L.
Seche în LR 2/75 p. 176; DN3, DEX-S)
iárnã nucleárã sint.s. „Explozia focoaselor nucleare ar duce la
instalarea unei «ierni nucleare», caracterizatã printr-un frig polar ºi
întuneric, care nu ar permite supravieþuirea recoltelor ºi a civilizaþiei.“
Sc. 24 I 84 p. 7; v. ºi ecosistem
I.A.T.C. –Instituþie de învãþãmînt superior actoricesc, pînã în 1990–
„Aceste patru litere care înseamnã «Institutul de artã teatralã ºi
cinematograficã» au intrat de mult în conºtiinþa nu numai a
profesioniºtilor, ci ºi a publicului.“ I.B. 19 IV 74 p. 2; v. ºi
geometrizare (abreviere din I[nstitutul de] A[rtã] T[eatralã ºi]
C[inematograficã]; FC I 158)
iatrogén, -ã adj. (med.) –(Boalã) care este produsã de medic sau de
medicamente– „Medicii ºi-au îmbogãþit vocabularul cu un nou cuvînt:
maladia «terapeuticã» sau maladia «iatrogenã», provocatã de
medicamentele luate pentru a combate o altã maladie.“ Sc. 24 I 75 p. 5
(din fr. iatrogène; PR înainte de 1970; DZ; DN3)
iaurgeríe s.f. 1975 –Locul unde se preparã ºi/sau se consumã iaurt–
v. ceainãrie-cofetãrie (din iaurgiu + -ãrie; DEX; probabil formaþie
mai veche)
ibetéxt s.n. (text.) „La întreprinderea «Industria Bumbacului» din
capitalã au fost puse în funcþiune utilaje pentru obþinerea unor textile
neþesute, denumite Ibetext.“ Sc. 28 I 63 p. 1 (abreviere din I[ndustria]
B[umbacului] Text[ile])
iconoclastíe s.f. –Caracter iconoclast– „Romanul [s-a impus] prin
umor, iconoclastie ºi libertatea tonului.“ R.lit. 18–24 III 93 p. 22 (din
fr. iconoclastie, it. iconoclastia; DN3)
idée-chéie s.f. –Idee de o mare importanþã– „Dacã am putut smulge
materiei adevãrul ei spiritual, ºi sã-l cuprind în acea idee-cheie [...] am
aflat ºi calea spre cugetul ºi sensibilitatea aceluia care contemplã
sculpturile mele.“ Gaz.lit. 12 X 67 p. 6; v. ºi cuvînt-problemã (din idee
+ cheie, dupã fr. idée clé; DMN 1970)
idée-fórþã s.f. –Idee de o mare importanþã– „Trebuie sã-i gãsim
neapãrat o idee-forþã de la care se reclamã.“ R.lit. 26 II 70 p. 11.
„Crearea unei noi ordini economice mondiale – necesitate imperioasã
a progresului contemporan, idee-forþã de amplã rezonanþã
internaþionalã“ Sc. 19 X 75 p. 6. „Consider cã marea idee-forþã care a
dinamizat iluminismul românesc era emanciparea socio-politicã a poporului român prin culturã.“ Fl. 4 IV 86 p. 15; v. ºi R.l. 18 XI 77 p. 6
(din idee + forþã, dupã fr. idée-force; DMN 1965)
iéna s.f. (în sint. sticlã, vas de iena) –Sticlã rezistentã la foc– „În
institut a fost asimilatã tehnologia de fabricaþie a sticlei tip iena ºi
pyrex din care se produc sortimente multiple de baloane, vase ºi alte
ustensile necesare chimiºtilor ce lucreazã în laboratoare. Turdaterm,
cum a fost denumit acest tip de sticlã (se produce într-o secþie specialã
creatã la fabrica de sticlã din Turda), este un exemplu reuºit de
colaborare între cercetare, proiectare ºi producþie.“ R.l. 8 XI 75 p. 3
[scris ºi jena] (din n.loc. germ. Jena; DC)
ieºí vb. IV în a ieºi cu cineva –A avea relaþii de intimitate cu cineva–
„Daniel iese cu Ioana.“
igienizá vb. I –A face sã devinã igienic– „Este nevoie de o dispoziþie
de suspendare a activitãþii pentru ca magazinul sã fie igienizat?“ I.B.
22 XII 71 p. 1; v. ºi sprayat (din igienã + -iza; DEX-S)
igienizáre s.f. –Acþiunea de a igieniza– „Pentru a asigura o bazã
ºtiinþificã acþiunii de modernizare ºi, mai ales, de igienizare a
încãlþãmintei astfel încît aceasta sã corespundã în mai mare mãsurã
cerinþelor cumpãrãtorilor [...]“ R.l. 9 VII 71 p. 5. „O largã acþiune de

igienizare“ I.B. 26 III 84 p. 6; v. ºi Sc. 26 IX 79 p. 1, R.l. 5 XI 92 p. 5 (cf.
fr. hygiénisation; DTN 1974)
ikebána s.f. –Arta tradiþionalã japonezã de aranjare a florilor în
glastre– „Popularitatea tot mai mare de care se bucurã în lume ikebana
– arta floralã japonezã. Peste patru milioane de niponi practicã ikebana
în cadrul a patru ºcoli mai importante.“ R.l. 6 VI 79 p. 6; v. ºi 11 IX 79
p. 6 (cuv. jap.; cf. fr., it., engl. ikebana; BD 1966; DN3)
imágine-documént s.f. –Imagine cu valoare de document–
„Imagini-document ale bombardamentelor violente efectuate asupra
populaþiei civile [vietnameze] de aviaþa S.U.A.“ R.l. 27 VI 72 p. 6.
„Ostaºi, adevãraþi eroi fãrã somn, fãrã obosealã, au fost prinºi [...] în
extraordinarele imagini-document ale acestor zile de luptã.“ R.lit. 10
VII 75 p. 16 (din imagine + document)
imágine-simból s.f. –Imagine cu rol de simbol– „[...] filmul e traversat de o imagine-simbol a unui grup de copii jucîndu-se cu mulajul
de ghips al corpului omenesc.“ L. 29 IV 72 p. 8. „Imagini-simbol în
þara Kalevalei.“ Sc. 6 XII 73 p. 7. „Imagini-simbol ale Siriei
contemporane.“ Sc. 22 XII 76 p. 6 (din imagine + simbol)
imagologíe s.f. –Ramurã a psihosociologiei care studiazã imaginile
pe care popoarele sau grupurile sociale ºi le fac despre ele înseºi ºi
despre alte popoare– „Studiul de imagologie al prof. K. Heitmann este
o premierã între apariþiile de la noi.“ R.l. 11 X 95 p. 2. „[...] imagologia
e o disciplinã plinã de învãþãturi ºi se practicã tot mai des.“ R.lit. 39/95
p. 3. „Este la modã imagologia“ R.lit. 45/96 p.3 (din fr. imagologie;
DN3, DEX-S)
imbarazzante adj. (cuv. it.) 1984 –Neplãcut, jenant– v. scippo
imipramínã s.f. (med.) –Substanþã cu acþiune antidepresivã–
„Imipramina – cea mai puternicã substanþã radioprotectoare.“ R.l. 18
XI 66 p. 3 (din fr. imipramine; DM)
imnificá vb. I (rar) –A scrie imnuri în cinstea cuiva, a proslãvi– „Un
Pãunescu imnificîndu-l pe Gheorghiu-Dej în 1965 la fel de natural ca
pe Ceauºescu.“ „22“ 42/95 p. 15 (din imn + -ficá)
imnologíe s.f. –Culegere de imnuri– „Într-o convorbire mai veche,
ne împãrtãºeaþi nãzuinþa de a realiza o imnologie româneascã [...]“ I.B.
7 XII 85 p. 5 (din imn + -logie)
imobilísm s.n. –Lipsã a schimbãrilor sau progresului, inacþiune– „În
faþa mãsurii abuzive a patronatului, sindicatul piloþilor n-a depus
armele ºi solicitã cu insistenþã reluarea dialogului. [...] Dupã primele
48 de ore de imobilism, dialogul încã n-a început.“ Sc. 24 II 71 p. 7 (din
fr. immobilisme; DEX, DN3 – sensuri ideologizate)
impáct s.n. ¨ 1. (fiz.) –Fenomenul de intrare în contact a douã sau
mai multe corpuri dintre care cel puþin unul este în miºcare– „Dupã
toate probabilitãþile, fenomenele amintite au fost rezultatul impactului
dintre un meteorit gigant ºi Lunã.“ Sc. 28 X 76 p. 4; v. ºi 24 VI 79 p. 6,
R.l. 10 III 80 p. 6. ¨ 2. –Ciocnire (neprevãzutã)– „V-aþi aflat în
situaþii-limitã? În ce mod v-a ajutat experienþa sã ieºiþi din impas? –În
sensul cã în secunda impactului cu neprevãzutul, am ºtiut ce sã fac
[...]“ R.l. 15 VI 74 p. 2. „Unul din ei [dintre critici] trãieºte direct
impactul cu criteriile neadormite încã ale gherismului reactivat prin
pana lui H.S.“ Luc. 16 XII 78 p. 1; v. ºi Sc. 31 V 79 p. 5, R.l. 23 VI 79 p.
6. ¨ 3. –Relaþie, întîlnire– „«Furtuna» la «Bulandra» în regia lui Liviu
Ciulei este un eveniment nu numai prin perfecþiunea artisticã pe care o
atinge, ci ºi prin impactul cu publicul: identificarea condiþiei actorului
cu cea a spectatorului.“ Sc. 7 II 79 p. 4; v. ºi Luc. 21 IV 79 p. 2. ¨ 4.
–ªoc, surprizã– „În schimb, C.G., la început timidã, ºovãielnicã, în
efort vizibil de colorare a personajului are în încheierea destinului sãu
momente de impact emoþional.“ R.l. 18 II 75 p. 2. „«[...] ce impact ar
avea sã auzim glasul lui Mihai Viteazul la Alba-Iulia [...]» – se
întreabã, ºi pe bunã dreptate, Ecaterina Oproiu în Contemporanul.
Deschid dicþionarul ºi citesc: «impact = ciocnire, incidenþã». Chiar
aºa!“ Sãpt. 10 II 84 p. 2; v. ºi 3 I 78 p. 6. ¨ 5. (în lb. vorbitã, greºit)
–Conflict– „Oameni în impact cu legea.“ ¨ 6. –Contact– v.
song (1979). ¨ 7. –Influenþã, efect– „Imensul impact actual al
matematicii asupra întregii vieþi sociale [...]“ Cont. 10 I 79 p. 2.
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„Numai Revoluþia din Decembrie a mai avut un impact comparabil
prin spectacularitate, marcînd o nouã irumpere româneascã pe scena
internaþionalã.“ „22“ 40/93 p. 11; v. ºi Sc. 4 II 75 p. 4, R.l. 13 VI 79 p. 6.
¨ 8. –Prezenþã– v. L.P. (1974). ¨ 9. –Importanþã– v. carurã (1975)
(din. fr., engl. impact; DMC 1950; CD; Fl. Dimitrescu în LR 3/80 p.
210–214; DN, DEX – sens 1, DN3 – sensurile 1–2, DEX-S)
imperisábil, -ã adj. –Nepieritor, veºnic– „Arta imperisabilã este,
oricît s-ar putea zice altfel, arta pentru mulþimi.“ Sãpt. 24 II 84 p. 1 (din
fr. impérissable; DN3)
imperisabilitáte s.f. (rar) –Calitatea de a fi imperisabil–
„Imperisabilitatea artei majore stã nu în izolare ºi în anxietate, creaþia
e în datele ei ireductibile o exuberanþã a omului care biruie vremurile ºi
afirmã de mii ºi mii de ori puterea gîndului de a se ridica din pãrelnicie
în eternitate.“ Sãpt. 24 II 84 p. 1 (din imperisabil + -itate)
implánt s.n. (med.) –Introducerea în corp a unor þesuturi
înlocuitoare, a unor aparate cu rol medical etc.– „Un capitol nou în
cercetarea medicalã. Implantul de radiostimulatori.“ Sc. 4 I 78 p. 3.
„Acest complex stomatologic poate oferi implante, proteze [...]“ R.l. 9
XI 92 p. 3; v. ºi autogrefã, endoosos (din fr., engl. implant; PR 1962;
CD, DM, DZ; DEX, DN3)
implantá vb. I –A introduce, a fixa– „Profesorul N.M., ºeful echipei
de cercetãri, care a reuºit încruciºarea, a declarat cã aceasta s-a realizat
dupã metoda «in vitro», ovulul fecundat în condiþii de laborator fiind
implantat în uter [...]“ Sc. 12 III 82 p. 5; v. ºi personaj-simbol (1973),
microecran, pace-maker (din fr. implanter; DMN 1950; FC II 137,
138, 308; DEX, DN3)
implantáre s.f. ¨ 1. (med.) –Realizarea unui implant– v.
parodontozã (1975). ¨ 2. –Acþiunea de plasare în spaþiu (a unei
clãdiri), amplasare– „O puternicã implantare de cinematografe, locuri
de întîlnire ºi dezbatere, muzicã, teatru, expoziþii.“ Cont. 26 X 79 p. 12
(din implanta; cf. fr. implantation; DMN 1965; DM; DEX, DN3)
implantológ s.m. (med.) –Medic care face implante– „Vom avea
implantologi“ R.l. 22 I 93 p. 2 (din implant)
implantologíe s.f. (med.) –Disciplinã medicalã care se ocupã cu
studiul implantelor ºi transplantelor– „Vor fi ºi douã mese rotunde cu
douã teme la fel de actuale: deontologia în implantologie;
Managementul cabinetului stomatologic.“ R.l. 9 XI 92 p. 3. „Vor avea
loc cursuri de implantologie [...]“ R.l. 22 I 93 p. 2 (din fr.
implantologie; DN3)
implementá vb. I ¨ 1. –A pune în funcþiune; a îndeplini, a realiza–
„De altfel, am auzit adeseori – din numeroase guri guvernamentale –
cã la noi, spre deosebire de celelalte þãri fost comuniste, reforma e mult
mai «adînc implementatã» [...]“ Cotid. 18 XI 91 p. 3. „«Omul de bine»
e menit sã implementeze tranziþia.“ D. 98/94 p. 13. „E complicat ºi
dificil de implementat [proiectul].“ R.l. internaþ. 21 VIII 94 p. 1. ¨ 2.
–A introduce– „La fabrica de ceasuri din Minsk, bunãoarã, unde au
fost implementaþi în producþie 1200 de roboþi ºi manipulatoare, un
prim rezultat al automatizãrii complexe ºi flexibile este creºterea
preciziei ceasurilor electronice [...]“ I.B. 21 VI 85 p. 4. ¨ 3. (ironic) –A
se instala– „ªtirbu, ºtabul fostelor G.A.P.-uri, abia aºteaptã ceea ce i
s-a promis la întrevederea de la Cotroceni din varã. «Porniþi înainte,
tovarãºi», pînã la Havana Castristã. Dar nu «temporizaþi» pasul, nu vã
«implementaþi» prin Europa, cãci s-ar putea ca pe Fidel sã nu-l mai
prindeþi [...]“ R.l. 12 X 91 p. 4. ¨ 4. (ironic) –A bãga– „Pîn’ gãina ºi-o
frigea, potera-l înconjura, la zdup îl implementa.“ R.l. 28 VI 93 p. 1; v.
ºi celular, libertin (din engl. implement; DN3, DEX-S)
implementáre s.f. (livr.) –Introducere– „Flexibilitate în gîndire ºi
acþiune pentru implementarea progresului tehnologic“ R.l. 23 VI 78 p.
5. „Alternativa dumneavoastrã la discursul festivist – cu care eram
obiºnuiþi – a fost limbajul insolit: de pe «culmile dezvoltãrii» am trecut
direct la «implementare» – festivizarea unui cuvînt, riscînd sã devie
lustruit ca lemnul de atîta utilizare.“ D. 12–18 III 93 p. 5; v. ºi Cont. 18
XII 81 p. 11, R.l. 31 I 92 p.1; v. ºi inventicã (din implementa, dupã engl.
implementation; Th. Hristea în R.lit. 18/78 p. 19, T. Slama-Cazacu în
R.lit. 16–22 XII 93 p. 12; DN3)
impozitá vb. I (fin.) –A pune impozit– „Urmãtorul pas firesc ar fi ca
autoritãþile sã impoziteze toate activitãþile infracþionale aducãtoare de
venit.“ R.l. 21 VII 94 p. 1 (din impozit)
impozitáre s.f. (fin.) –Acþiunea de a impozita– „În România se va
trece de la 1 iulie 1993 la aplicarea taxei pe valoarea adãugatã (TVA),
sistem de impozitare indirectã (adicã pe circulaþia mãrfurilor) specific
economiei de piaþã.“ „22“ 25/93 p. 5 (din impozita)
impresariál, -ã adj. –De impresar– „Faþã de autorul cu talent
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impresarial, care îºi clãdeºte succesele pe prezenþa unor stele cu
succes la public, L. îºi exprimã preferinþa pentru curajoºi de felul lui
O’Neil.“ Luc. 18 XI 67 p. 7 (din impresar + -ial)
imprimántã s.f. –Aparat de tipãrire a documentelor obþinute cu
ajutorul unui computer– „[...] de la maºina sa de scris-computer cu
imprimantã am extras urmãtoarele poeme [...]“ R.lit. 2–8 XII 92 p. 2.
„Cîteva bune pagini bãtute frumos la maºinã. Ori, poate, cine sã mai
ºtie, scoase pe imprimanta vreunui ordinator.“ D. 147/95 p. 3; v. ºi R.l.
10 IX 92 p. 6, 29 XII 93 p. 13; v. ºi copiator, dealer, tastaturã (din fr.
imprimante; PR, DMC 1962; DN3, DEX-S)
impronunþábil, -ã adj. –Care nu poate fi pronunþat, spus– „[...]
replica «Ce eºti, nu o tîrfã?» se oprea totdeauna înainte de ultimul
cuvînt impronunþabil.“ R.lit. 31 I 85 p. 17 (dupã fr. imprononçable;
DN3)
impúls s.n. (telef.) –Unitate de mãsurã care stã la baza taxãrii
convorbirilor telefonice– „În telefonia urbanã, o convorbire este egalã
cu un impuls, indiferent de duratã. În ceea ce priveºte convorbirile
interurbane prin automat, înregistrarea ºi tarifarea este diferitã: zona I,
pînã la 100 km – un minut egal cu 7,5 impulsuri, adicã 1,50 lei [...]“ R.l.
11 VI 74 p. 3. „Scurteazã [convorbirea], rogu-te, impulsurile ne
mãnîncã.“ R.lit. 25 XI–1 XII 92 p.1. „Afli cã impulsul s-a fãcut 6 lei.“
R.lit. 35/93 p. 12; v. ºi prefix (din engl. impulse; cf. it. impulso; DEX,
DN3 – alte sensuri)
imputrezíbil, -ã adj. –Care nu putrezeºte– „Din «mogno» – o
esenþã mai preþioasã chiar decît lemnul de jacaranda – imputrezibilã ºi
indeformabilã [...] o firmã privatã nord-americanã fãcea traverse de
cale feratã.“ Sc. 26 I 67 p. 5 (din in- + putrezibil; cf. fr. imputrescible)
imundicitáte s.f. 1972 (livr.) –Murdãrie, impuritate– v. sinistritate
(din imund; cf. fr. immondice)
imunochimíe s.f. 1964 (chim.) –Disciplina care studiazã
imunizarea prin metode chimice– v. autoimun, imunologie,
interdisciplinaritate (din fr. immunochimie; PR 1959, DMC; DC;
DN3, DEX-S)
imunodifúzie s.f. (med.) „O perfecþionare a acestei metode este
imunoelectroforeza, o combinare între electroforezã ºi imunodifuzie.“
Sc. 28 XI 64 p. 4 (din engl. imunodiffusion, fr. immunodiffusion; BD
1969, DTN 1973)
imunoelectroforézã s.f. 1964 (med.) –Adaptarea tehnicii
electroforetice pentru imunizare– v. imunodifuzie (din engl.
immunoelectrophoresis; BD 1969; DM; DEX-S)
imunologíe s.f. (med.) –ªþiintã ce se ocupã cu studiul imunitãþii–
„La rîndul ei, imunologia, o ramurã a medicinei, recurgînd la metodele
biochimiei, a dat naºtere imunochimiei.“ Sc. 28 XI 64 p. 4. „[...] dr.
M.G. de la serviciul de imunologie a transplanturilor de la
Universitatea din California s-a referit [...] la transplanturile de
mãduvã care ar putea fi folosite pentru tratarea unor maladii cu
caracter genetic.“ R.l. 8 XII 84 p. 6; v. ºi interdisciplinaritate (din fr.
immunologie; cf. engl. imunology; PR 1953; CD, DM, DZ; DEX,
DN3)
imunopatologíe s.f. (med.) –Disciplinã de graniþã între
imunologie ºi patologie– „În zilele urmãtoare se vor desfãºura în
Capitalã lucrãrile Simpozionului «Probleme actuale în
imunopatologie».“ Cont. 30 X 78 p. 7 //din imuno- + patologie//
imunosupresív, -ã adj. (med.) –Care inhibã procesele de
imunizare– „Pierderile prin mortalitate la cabaline [...] se datoreazã în
principal unui virus imunosupresiv – un gen de SIDA care produce
calului o anemie infecþioasã gravã.“ R.l. 31 VII 93 p. 9 (din engl., fr.
immunosuppressive; PR, DMC 1968, BD 1970; DN3, DEX-S)
imunoterapíe s.f. (med.) –Administrare preventivã de seruri
specifice– „Imunoterapia cancerului tinde sã lãmureascã de ce
organismul [...] «tolereazã» þesutul canceros.“ Sc. 9 II 63 p. 4 (din fr.
immunothérapie; cf. engl. imunoradiotherapy; PR 1952, DMC 1966,
BD 1968; DEX, DN3)
inasortábil, -ã adj. –Care nu poate fi asortat cu ceva– „Aceleaºi
forme, aceleaºi culori fade, inasortabile cu interioarele moderne.“
Cont. 13 XII 63 p. 2 (din in- + asorta + -bil)
inaudíbil, -ã adj. –Care nu poate fi suportat de auz, lipsit de
armonie– „Ne oferã o muzicã inaudibilã.“ Cont. 13 X 67 p. 10 (din fr.
inaudible; DN3)
inch s. (anglicism) –Unitate pentru mãsurarea lungimilor egalã cu
2,54 cm– „A apãrut [în Anglia] este drept, sistemul metric, dar yardul
sau inchul nu s-au lãsat cu totul învinºi [...] Cea mai dîrzã rezistenþã o
depune însã pintul (unitate pentru mãsurarea lichidelor, egalã cu 0,57
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litri), care n-a fãcut încã nici o concesie litrului.“ I.B. 7 VI 76 p. 8
[pron. ínci] (din engl. inch; DEX-S)
incidénþã s.f. (med.) –Totalitatea cazurilor de îmbolnãvire
provocatã de o anumitã maladie într-un timp dat în rîndurile unei
populaþii date– „Cea mai mare incidenþã a T.B.C. din Europa [...] În
ultimul an ºi jumãtate a fost observatã o explozie a îmbolnãvirilor cu
TBC care situeazã România pe primul loc din Europa (în afarã de
Rusia) în ceea ce priveºte incidenþa acestei boli.“ R.l. 30–31 X 92 p. 3
(din it. incidenza; cf. fr. incidence; PR 1966; DEX, DN3 – alte sensuri)
incitánt, -ã adj. –Care incitã, incitativ– „[Luceafãrul] publicã un
grupaj de versuri ale incitantului poet de limbã sîrbã care este A.P.“
Sãpt. 16 III 84 p. 2. „Incitant, titlul [...] nu dezvãluie din primul
moment acuitatea conþinutului acestui amplu reportaj [...]“ R.l. 16 I 85
p. 6; v. ºi Sãpt. 13 I 84 p. 5 (din fr. incitant; DEX-S)
incitatív, -ã adj. –Provocator– „[Scaunul electric] stã paºnic ºi
candid în vitrina expoziþiei Westinghouse, cu braþele desfãcute
incitativ spre stradã.“ Gaz.lit. 1 III 62 p. 5 (cf. it. incitativo, fr. incitatif;
DN3, DEX-S)
inconfórt s.n. –Lipsã de confort, neplãcere– „În destule cazuri,
astfel de spaþii verzi au rãmas cîmpuri goale, devenind surse de
inconfort.“ R.l. 6 V 74 p. 3. „Terasele respective vor fi la diferite niveluri, ridicate faþã de orizontala strãzii ºi ca atare ferite de acel inconfort
al indiscreþiei, al aglomeraþiei [...]“ I.B. 10 III 78 p. 2 (din fr. inconfort;
DEX-S)
INCRÉST s. 1978 –Institutul naþional pentru creaþie ºtiinþificã ºi
tehnicã– v. preprint (abreviere din I[nstitutul] N[aþional pentru]
Cre[aþie] ª[tiinþificã ºi] T[ehnicã])
indeformábil, -ã adj. 1967 –Care nu îºi schimbã forma– v.
imputrezibil (din fr. indéformable; DN3, DEX-S)
indexá vb. I (ec.) –A modifica salariile, pensiile etc. în funcþie de un
indice economic sau monetar; a compensa– „În ultimul moment
sîntem informaþi de la Oficiul Central de platã a Pensiilor cã atît
indemnizaþiile ºi sporurile IOVR, cît ºi pensiile nu vor putea fi
indexate decît în decembrie. a.c.“ R.l. 20 XI 91 p. 2. „Vor urma alte
taxe. ªi aceeaºi sãrãcie. Ambele indexate – adicã amplificate –
corespunzãtor.“ R.l. internaþ. 19 VII 95 p. 2 (din fr. indexer; PR 1948)
indexáre s.f. ¨ 1. –Acþiunea de a alcãtui un index– „Organizarea
muncii intelectuale de documentare prin rezumãri de texte sau
«indexãri» bibliografice [...] sînt tot atîtea domenii larg tributare
noilor metode de cercetare.“ Cont. 10 XII 65 p. 8. ¨ 2. –Acþiunea de a
modifica salariile, pensiile etc. în funcþie de un indice economic sau
monetar– „[...] guvernul se va întruni din nou, luînd în dezbatere ºi
proiectul de hotãrîre privind indexarea ºi compensarea salariilor,
pensiilor (inclusiv ale agricultorilor), asigurãrilor sociale.“ R.l. 26 XI
92 p. 3. „[...] procentul indexãrii de 17,7% reprezintã, de fapt, o nouã
scãdere a salariului real [...]“ R.l. 27 XI 92 p. 4. „Dupã informaþiile pe
care le deþinem, pentru perioada ianuarie-aprilie a.c., coeficientul de
indexare a salariilor va fi de 9,1%.“ R.l. 4 III 93 p. 1; v. ºi 20 XI 91 p. 3,
2 IV 92 p. 3, 11 VIII 92 p. 3 (sensul 1 din indexa; DN3; sensul 2 din
indexa (ec.) din fr. indexer; PR 1948)
indiferentísm s.n. –Atitudine de nepãsare– „Sã nu fim indiferenþi
faþã de... indiferentism.“ Sc. 16 XII 78 p. 7 (din fr. indifférentisme;
DEX, DN3)
indigenizáre s.f. ¨ 1. (ec.) –Legalizarea introducerii într-o þarã a
unei mãrfi strãine– „[...] o chitanþã de indigenizare vamalã care se
obþine de la punctul de trecere a frontierei sau de la Biroul special [...]“
Tin.lib. 18 II 91 p. 1. ¨ 2. –Producere în þarã a unor echipamente pînã
atunci importate– „[...] lucrãrile la respectivele microlaminoare au
constat în indigenizarea unor echipamente. Întregul nostru colectiv se
mîndreºte cu cele 9 invenþii brevetate.“ Înainte 23 II 88 p. 4 (din
indigen; cf. fr. indigénisation; MNC 1978; D. Uriþescu CV 75–76)
indosatríce s.f. (cuv. it.) –Manechin– „Fata era subþire ºi înaltã. Era
manechinul casei de modã Serli din Napoli [...] ªi acasã lucrase în
acelaºi domeniu. Era indosatrice de cînd împlinise vîrsta de
paisprezece ani.“ R.lit. 28 IX 78 p. 15
inerbáre s.f. –Plantare de ierburi– „Specialiºtii recomandã ca dupã
executarea teraselor sã fie bine consolidate taluzurile, folosindu-se în
acest scop inerbãrile sau piatra acolo unde rezultã din desfundare.“
R.l. 5 XII 83 p. 2 (din in- + iarbã)
infertilitáte s.f. 1984 (biol.) –Sterilitate– v. premarital
info-rãzbói s.n. „Info-rãzboiul (engl. info-war; fr. info-guerre) sau
rãzboiul informaþional va constitui – potrivit unor recente documente
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ultrasecrete ale Pentagonului – conceptul ºi doctrina dominantã a
secolului urmãtor.“ R.l. 4 V 96 p. 8 (calc dupã engl., fr.)
informatizá vb. I (inform.) –A trata o problemã, a organiza prin
metodele informaticii– „Pe lîngã multitudinea parametrilor variabili
de care dispune, tunelul este complet informatizat: un robot urmãreºte
în timp real propagarea focului, fiind permanent plasat la nivelul
vîrfurilor flãcãrilor, prin intermediul unor celule fotosensibile care-l
ghideazã.“ Mag. 9 IX 89 p. 7 (din fr. informatiser; PR, DMC 1969; D.
Uriþescu CV 74)
informatizáre s.f. (inform.) –Acþiunea de a informatiza– „Informatizarea activitãþii [...] se aflã în întreprinderea noastrã la începuturi
[...]“ Mag. 2 VII 88 p. 3. „Informatizarea primãriei ºi listarea informaþiilor“ R.l. 31 I 92 p. 1 (din informatiza; D. Uriþescu CV 74)
informatór, -oáre s.m.f. 1995 –Persoanã care oferea informaþii
Securitãþii– v. turnãtor (din informa + -tor; DEX – alt sens)
informaþionál, -ã adj. (inform.) –Care se referã la informaþie– „În
faþa secolului nostru ultracomplicat, în faþa bombardamentului
informaþional ºi a marilor aglomeraþii [...]“ Sc. 7 IX 67 p. 1 (din engl.
informational, fr. informationnel; DMN 1970; I. Iordan în SCL 4/64 p.
410, 413; DEX, DN3)
ingerá vb. I (impropriu) –A presa, a face presiuni– „Unele filiale ne
ingereazã sã ieºim din CDR.“ „22“ 30/94 p. 9 (formal din fr. ingérer;
DEX, DN3 – alt sens)
inginérã s.f. 1976 –Femeie avînd specialitatea de inginer– v.
fermã-etalon (din inginer)
ingineríe genéticã sint.s. (biol.) –Modificare a structurii genetice
a unui organism prin intervenþii asupra genelor– „Progresele în domeniul descifrãrii mecanismelor de transmitere a unor maladii ar putea
permite elaborarea în viitorul apropiat a unor terapii bazate pe
inginerie geneticã [...]“ I.B. 19 VI 85 p. 4; v. ºi biotehnicã (1983) (cf.
engl. genetic engineering; BD 1969)
ingineríþã s.f. 1972 –Inginerã– v. primãriþã (din inginer + -iþã)
ínimã-plãmîn (artificiál) s.f. (med.) „Un aparat inimã-plãmîn
artificial care poate îndeplini timp de 1–2 ore funcþia inimii ºi a
plãmînilor.“ Cont. 27 I 61 p. 1; v. ºi intuba (din inimã + plãmîn [+
artificial], dupã fr. cœur-poumon; DMN 1968; Fl. Dimitrescu în LR
2/62 p. 138)
ininteligénþã s.f. –Lipsã de inteligenþã– „O compoziþie de
zgomotoasã ingeniozitate nu poate fi justificatã ca un împrumut fãcut
inteligenþei [...] din contrã, dovedeºte ininteligenþã.“ Cont. 25 XI 60 p.
6 (dupã fr. inintelligence; Fl. Dimitrescu în LR 2/62 p. 138; Fl.
Ficºinescu în SMFC IV p. 8; DEX, DN3)
inipól s.n. „Stimulator pentru bacteriile consumatoare de petrol. Un
asemenea produs a fost realizat în Franþa. Denumit «Inipol», el conþine
azot, fosfor ºi carbon ºi are proprietatea de a accelera rapid înmulþirea
microorganismelor care «digerã» petrolul brut ºi care se gãsesc în toate
mãrile ºi lacurile. Fãrã acest «stimulator», bacteriile ºi levurile produc
biodegradarea þiþeiului în 6–8 luni. «Inipolul» accelereazã simþitor
acest ritm [...]“ Sc. 7 V 83 p. 5. „«Inipol». În Franþa a fost realizat un
nou produs – Inipol – care contribuie la înlãturarea rapidã a straturilor
de petrol sau a reziduurilor deversate în ape.“ R.l. 27 IV 84 p. 6 (din fr.
inipol)
iniþiátic, -ã adj. –Ezoteric– „Poezia sa cu marile teme lirice
dintotdeauna nu devine mai lesne de pãtruns, dimpotrivã, rãmîne
iniþiaticã, sondabilã numai prin afinitate spiritualã, dar niciodatã
descifrabilã.“ Gaz.lit. 25 VII 68 p. 7 (din it. iniziatico; cf. fr.
initiatique; DMN 1950; DN3)
inocentá vb. I –A dezvinovãþi, a declara (pe cineva) nevinovat; a
reabilita– „Televiziunea noastrã a acordat celor de mai sus spaþii
ample, mult prea mari, desigur pentru a-i inocenta pe cei în cauzã
pentru trecutul mai îndepãrtat ºi pentru a spãla în acest fel de pãcate
întreaga nomenclaturã.“ Expres 30 III–5 IV 90 p. 6 (din fr. innocenter;
D. Uriþescu CV 77)
inscripþioná vb. I (preþios, uneori inadecvat) –A (în)scrie– „Cea
de-a douã agendã avea pagini albe, iar cercetãrile ulterioare au
demonstrat cã nu fuseserã inscripþionate prin tehnici speciale.“ R.l. 22
VI 95 p. 1. „[...] douã cruci de lemn, pe care sînt inscripþionate numele
[...]“ R.l. 8 VII 95 p. 9 (din inscripþie; R. Zafiu în R.lit. 30/95 p. 11)
inscripþionáre s.f. –Înscrierea pe un produs a datelor necesare
pentru identificarea lui– „Am introdus în producþie, pentru prima oarã
în þarã, folia termocontractabilã din policlorurã de vinil. Este vorba de
o peliculã foarte subþire de circa 50 de sutimi de milimetru care se
muleazã perfect pe fructe ºi legume [...] constituie o condiþie
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obligatorie pentru dezvoltarea comerþului modern de autoservire ºi în
supermagazine; permite porþionarea, ambalarea ºi inscripþionarea
preþului înainte de a fi introduse produsele în rafturi pentru vînzare.“
R.l. 25 VII 73 p. 3. „Întreprinderea de mase plastice Viitorul din
Oradea anunþã cã produce un sortiment diversificat de etichete
autoadezive pentru decorarea ºi inscripþionarea produselor din lemn,
carton, hîrtie, plastic, sticlã ºi chiar din metal.“ R.l. 4 I 85 p. 5 (din
inscripþiona; cf. fr. inscription; C. Lupu în SCL 6/82 p. 506)
inscripþionát, -ã adj. –Care are un înscris în care se precizeazã
datele de identificare– „Microbuzul inscripþionat. Asistenþa tehnicã
vine de pe ºoseaua lateralã [...]“ I.B. 11 VII 77 p. 4. „Alune
preambalate (Turcia) inscripþionate în limba românã [...] R.l. 5–6 XII
92 p. 7 (din inscripþiona; C. Lupu în SCL 6/82 p. 506)
insecticid-spray s.n. –Insecticid sub formã de spray–
„Insecticide-spray“ R.l. 20 XI 73 p. 3 [pron. insecticíd-spréi] (din
insecticid + spray)
insectofón s.n. „Specialiºtii unguri au pus la punct o metodã ºi un
aparat menite sã detecteze contaminarea silozurilor. Aparatul,
denumit insectofon, transformã în semnale electrice zgomotele
provocate de organismul insectelor ºi percepute mai întîi de captatoare
electroacustice.“ Sc. 29 XII 78 p. 5 (din insectã + -fon, probabil dupã
model maghiar)
insemináre s.f. 1984 (biol.) –Fecundare artificialã– v.
mamã-surogat (din insemina + -re; cf. fr. insémination; PR 1931;
DN3)
insomniác, -ã adj., s.m.f. (med.) –Care suferã de insomnie–
„Dispozitiv electronic pentru insomniaci“ Cont. 13 I 84 p. 15 (din fr.
insomniaque; PR – sec. XX)
insonór, -ã adj. (acust.) –Care amortizeazã sunetele– „Scena este
ultramodernã, fiind suficientã o simplã apãsare pe un buton spre a o
transforma de aºa manierã încît sã formeze un gen de ecran insonor.“
Cont. 4 XI 75 p. 7 (din fr. insonore; DT; DN3)
insonorizánt, -ã adj. (acust.) –Care nu are calitatea de a transmite
undele sonore– „Aceste podele sînt alcãtuite dintr-un strat
insonorizant de tablã, un strat de bitum ºi unul de scîndurã.“ I.B. 29
VIII 67 p. 2. „Începînd cu anul viitor, pe arterele cele mai circulate ale
localitãþii se vor amenaja din resturi menajere rambleuri înalte de
10–12 metri, formînd bariere insonorizante.“ Sc. 22 X 73 p. 4 (cf. fr.
insonorisation; DEX-S)
insonorizáre s.f. 1980 –Acþiunea de limitare a transmiterii undelor
sonore– v. kaldex (din insonoriza + -re; cf. fr. insonorisation)
instaláþie-pilót s.f. –Instalaþie experimentalã model– „Cercetãtorii
din laboratorul nostru stabilesc tehnologiile de sintezã, le
experimenteazã pe instalaþii-pilot, caracterizeazã diferiþi polimeri.“
Sc. 15 XI 70 p. 3. „[...] instalaþia-pilot poate trata 500 kg de
concentrat.“ Cont. 12 VIII 77 p. 5. „Trebuie sã mã duc la una din
instalaþiile-pilot sã verific niºte rezultate.“ R.l. 8 III 78 p. 3.
„Instalaþia-pilot ce funcþioneazã la Vatra Dornei [...]“ Sc. 3 IV 81 p. 3;
v. ºi 9 VIII 79 p. 5 (din instalaþie + pilot)
instánt adj.inv. (alim.) –Instantaneu, rapid– „Vã oferim: crenvurºti
mici (Olanda); lapte praf instant (Belgia).“ R.l. 29 VII 93 p. 6; v. ºi
ciocolaterie (1976), griºpandin (din engl. instant; cf. fr. instantané;
BD 1969; DEX-S)
instituþionalizáre s.f. –Acþiunea de a conferi caracter oficial– „Se
preconizeazã ºi o instituþionalizare a «Casandrei», în sensul cîºtigãrii
unei independenþe, a unui profil mai apropiat de cel al teatrelor
profesioniste.“ Cont. 25 VII 69 p. 4; v. ºi ecologic (din instituþionaliza,
dupã fr. institutionalisation; DMN 1956; DN3)
instrumentá vb. I –A manipula– „Universitatea nu s-a lãsat
instrumentatã pentru a genera conflicte interetnice.“ „22“ 35/95 p. 5
(din [a face un] instrument [din]; DN, DEX, DN3 – alt sens)
instrumentalizáre s.f. în instrumentalizarea unui proces (jur.)
–Alcãtuire a documentelor necesare pentru declanºarea unei acþiuni
juridice– „Instrumentalizarea juridicã“ R.lit. 25 IV 91 p. 24 (din
instrumentaliza; I. Preda în LR 10/92 p. 543)
instrumentáre s.f. (jur.) –Alcãtuire a documentelor necesare
pentru declanºarea unei acþiuni juridice– „Instrumentarea unor [...]
dosare“ FR 4/91 p. 9; v. ºi Ad. 24 VII 91 p. 5 (I. Preda în LR 10/92 p.
586)
insurmontábil, -ã adj. –De netrecut, de neînvins– „[...] nu s-a
numãrat printre cei cãrora cuvîntul «integritate» din jurãmînt le-a
provocat insurmontabile dificultãþi de pronunþie [...]“ R.l. 23 XI 92 p. 1
(cf. fr. insurmontable; DN3)
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intarsiát, -ã adj. (fig.) –Învîrstat, umplut– „A ales jurnalul ºarjat,
montîndu-ºi impresiile despre America într-o pastã epicã, intarsiatã
cu date, cu reflecþii grave, dar ºi cu lucruri uºoare ºi senzaþionale fãrã
de care America nu e America.“ Sãpt. 29 IX 78 p. 2 v. ºi problematic
(din intarsie)
intarsioníst s.m. –Persoanã care împodobeºte obiectele de lemn
aplicînd plãcuþe din os, sidef etc. în crestãturi fãcute special– „Nu
vrem sã încheiem acest reportaj fãrã a spune cîteva cuvinte despre
sculptorii în lemn ºi intarsioniºtii de la secþia de artã.“ Sc. 5 III 65 p. 2
(din intarsie; I. Moise în LR 6/78 p. 587 atestã intarsier, -ã)
integrámã s.f. –Joc distractiv asemãnãtor cuvintelor încruciºate, dar
cu un grad de dificultate mai redus– „Veºti proaste, Lenuþo! Nici
integrama n-a ieºit, nici guvernul n-a cãzut!“ R.l. 5 XI 94 p. 5.
„Viitoarea hartã a Bosniei seamãnã cu o integramã care va da cel puþin
la fel de multã bãtaie de cap, pentru a fi dezlegatã, ca ºi în cazul
Cisiordaniei.“ R.l. 28 IX 95 p. 8
integríst, -ã adj. –Propriu integrismului, miºcare religioasã care
doreºte subordonarea statului de cãtre Bisericã– „Înainte de valul
integrist, poeþii lumii arabo-musulmane au celebrat îndelung
dragostea fizicã.“ R.lit. 33/95 p. 15; v. ºi Hezbollah (din fr. intégriste;
PR 1970; DN3 – doar cu referire la catolici)
intelighénþie s.f. –Totalitatea intelectualilor unui popor– „Este
cazul intelighenþiei franceze care, pînã în anii ‘70, nu numai cã s-a
situat pe poziþii de stînga, dar a gãsit în Moscova un loc de pelerinaj
moral ºi intelectual.“ R.l. 1 X 93 p. 2. „[„22“ este] publicaþie a G.D.S.
care reuneºte intelighenþia româneascã.“ „22“ 35/93 p. 3; v. ºi 8/94 p.
9; v. ºi guru (din fr. intelligentsia – la origine cuv. rus.; PR 1971)
Intelsát s. (cuv. engl.) „Firmele americane nu au dorit [...] sã
reprezinte un concurent pentru sateliþii din reþeaua «Intelsat» dominatã în exclusivitate de aceste firme. Concluzia a fost limpede: doar
atunci cînd Europa occidentalã va fi în stare sã lanseze cu propriile
rachete sateliþi geostaþionari, ea va fi în situaþia de a trece la
exploatarea comercialã a acestora.“ Sc. 16 VIII 77 p. 5; v. ºi R.l. 6 XII
80 p. 6; v. ºi Eutelsat (abreviere din In[ternational]
Te[lecommunication] Sat[ellite Consortium]; BD 1968)
intenþionalitáte s.f. –Intenþie– „Imaginea serveºte în intenþionalitate, în formã [...] ºi în miºcare sensul mai ales liric al operei.“
Cont. 10 III 67 p. 5 (din fr. intentionnalité; DN3)
ínter s.m. (sport) –Înaintaº, atacant– „[...] nu pricep alergiile
intelectuale la numele lui Burruchaga (un inter din þara lui Borges)
alarmate cã acesta ar atenta la strãlucirea lui Wittgenstein.“ R.lit. 3 IV
86 p. 7 (din fr. intér[ieur]; DEX, DN3)
interbucureºteán, -ã adj. (sport) –Întrecere sportivã care se
disputã între echipe din Bucureºti– „[...] în Capitalã, în confruntarea
interbucureºteanã [...] au învins oaspeþii [...]“ I.B. 5 IV 84 p. 7.
„Biletele pentru cuplajul interbucureºtean de fotbal [...] se vor pune în
vînzare astãzi.“ I.B. 11 IV 85 p. 7; v. ºi 3 III 84 p. 7, 6 IV 84 p. 3; v. ºi
cuplaj (1982) (din inter- + bucureºtean)
intercity s.n. (transp.) –Tren rapid care leagã între ele oraºe
importante dintr-o þarã– „Societatea Naþionalã a C.F.R. intenþioneazã
ca în perioada 1994–1996 sã treacã treptat la viteza de circulaþie de
140–160 km pe orã [...] Legãturile feroviare rapide vor avea ca model
serviciile Intercity din Occident [...] De asemeni S.N.C.F.R.
intenþioneazã sã conexeze legãturile sale internaþionale de transport pe
ºinã la serviciul Eurocity.“ R.l. 18 V 93 p. 1 [pron. intersíti] (din fr., it.
intercity; PN 1987)
interclúburi adj. (sport) –Disputat între cluburi– „[...] sezonul
inter-cluburi [se încheie] la 30 mai [...]“ I.B. 10 V 84 p. 3. „[...] eu sper
sã fiu peste cîteva zile campion al Europei intercluburi cu Juventus.“
Sãpt. 24 V 85 p. 8; v. ºi I.B. 8 III 84 p. 7 (din inter- + cluburi)
intercondiþionáre s.f. –Stabilirea unor raporturi complexe de
interdependenþã– „Analiza intercondiþionãrii factorilor naturali,
economici, demografici, sociali ºi tehnici.“ Sc. 11 X 67 p. 1; v. ºi Mag.
26 V 79 p. 2 (din inter- + condiþionare; cf. rus. vzaimoobuslovlennosti;
El. Carabulea în SMFC III p. 35–38; DN3, DEX-S)
interconectát, -ã adj. –Care stabileºte conexiuni între mai mute
elemente care pot funcþiona ºi independent– „Dispeceratul central al
sistemului energetic interconectat.“ Sc. 22 I 63 p. 3 (din interconecta +
-at; DEX-S)
interconexiúne s.f. 1978 (tehn.) –Conectare a numeroase
elemente care acþioneazã ca un întreg– v. chip (din fr. interconnexion;
DMC 1970; DEX, DN3)
interdisciplinarísm s.n. –Caracter interdisciplinar– „Cu
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«interdisciplinarismul» acestui numãr pot fi puse în legãturã ºi
dialogul lui ª. Cioculescu despre vol. II (Jurnalul lui Rebreanu, rubrica
lui A. Vieru...)“ R.lit. 21 III 85 p. 2 (din interdisciplinar + -ism)
interdisciplinaritáte s.f. –Caracterul a ceea ce aparþine mai multor
discipline– „În aula Universitãþii din Bucureºti au început sîmbãtã
dimineaþã lucrãrile celui de-al doilea Colocviu naþional de pedagogie,
cu tema «Prognozã, inovare ºi interdisciplinaritate în învãþãmînt».“
R.l. 3 XII 72 p. 5. „O admirabilã reuºitã a interdisciplinaritãþii:
radio-imuno-dozãrile (ºi rostesc acest cuvînt rãspicat ºi evidenþiindu-i
componentele) care reprezintã rezultatul colaborãrii imunologiei
clasice, a imunochimiei, a radiochimiei, a biomatematicii.“ Fl. 9 III 78
p. 11 (din fr. interdisciplinarité; DMN 1968; DEX-S)
interfázic, -ã adj. (tehn.) –Dintre faze– „Prin reorganizarea fluxului
la secþia bibelouri s-au eliminat complet transporturile încruciºate ºi
s-a redus parcursul iniþial interfazic al produselor cu circa 200 metri.“
R.l. 6 I 78 p. 1 (din engl. interfazic; WT)
interferometríe s.f. (fiz.) –Totalitatea metodelor de mãsurare
bazate pe fenomenul de interferenþã– „Tehnica interferometriei cu mai
multe aparate – folositã în radioastronomie, pentru observarea
radiogalaxiei, quasarilor ºi nucleelor de galaxii – a sugerat
astronomului francez A.L. cuplarea unor telescoape optice.“ Cont. 1
VIII 75 p. 5; v. ºi Mag. 14 VI 75 p. 7 (din fr. interférométrie; PR 1950;
C. Lupu în SCL 6/82 p. 504; DT; DEX, DN3)
interferón s.n. (med.) „Rezistenþa la mai mulþi viruºi era consecinþa
elaborãrii de cãtre celulele organismului a unei substanþe proteice
susceptibile de a se întrepãtrunde (interfera) cu acþiunea altor viruºi –
respectiva substanþã fiind de aceea denumitã «interferon».“ Sc. 13 V
77 p. 5. „Un alt exemplu de asemenea «medicamente de tip nou» îl
constituie interferonul, un agent antiviral eficace împotriva a diferite
tipuri de viruºi.“ Sc. 25 III 79 p. 5. „[...] a experimentat cu succes acest
interferon purificat pe 35 de pacienþi.“ R.l. 1 III 85 p. 6; v. ºi 8 II 85 p. 8;
v. ºi coli, viral (din fr. interféron, engl. interferon; PR 1952, BD 1969;
DM; DEX-S)
interfón s.n. (telef.) –Instalaþie telefonicã ce permite convorbiri între
posturi interioare– „Aer condiþionat, televizor, telefon, magnetofon,
interfon, bar.“ Cont. 16 X 70 p. 9. „Autorul interfonului cu patru
posturi, C.B., este doar în clasa a IV-a la Liceul D. Bolintineanu.“ I.B. 9
VI 75 p. 2. „La întreprinderea minierã Hunedoara s-a introdus un
interesant sistem centralizat de urmãrire ºi organizare a producþiei,
prin interfoane ºi comenzi automate de la distanþã.“ R.l. 23 VII 77 p. 2;
v. ºi 10 III 79 p. 6 (din fr. interphone; cf. engl. interphone; DMN 1952;
D.Am., DT; DN3, DEX-S)
intergaláctic, -ã adj. (astron.) –Între (dintre) galaxii– „Cronologia
viitoarelor întîlniri interstelare sau intergalactice.“ Gaz.lit. 24 I 63 p. 8.
„[...] în univers ar putea exista o reþea de comunicaþii intergalactice din
care Terra încã nu poate face parte.“ R.l. 26 VI 84 p. 6 (din engl.
intergalactic, fr. intergalactique; cf. germ. intergalaktisch; GWDS;
DT, AD; DN3, DEX-S)
interliceál, -ã adj. (sport) –(Întrecere sportivã) între echipele
selecþionate ale unor licee– „La acest meci interliceal [...] au venit
spectatori mai mulþi decît la oricare cuplaj de divizia A.“ I.B. 9 II 84 p.
7. „Cuplaj interliceal [...] la baschet“ I.B. 5 III 84 p. 7 (din inter- +
liceal)
intermitént, -ã s.m.f. –Persoanã care nu lucreazã regulat într-un
anumit serviciu– „[...] Greva «intermitenþilor spectacolului» care sînt
artiºti dar ºi tehnicieni [...]“ R.l. 2–3 X 92 p. 4 (din fr. intermittent;
DEX – adj.)
Internét s. (comunic., inform.) –Reþea informaticã mondialã în cadrul cãreia computere conectate la diferite reþele locale pot comunica
între ele– „Acum a apãrut noul mediu digital, cu reþeaua sa globalã de
comunicaþii «Internet» [...]“ Ad. 5 VII 95 p. 7. „Odatã intrat în Internet
îþi alegi un pseudonim (peste 85% dintre abonaþi o fac) ºi începi sã
cauþi fiºierele care te intereseazã.“ D. 134/95 p. 14. „Odatã cu donarea
calculatoarelor la licee, acestea au fost conectate la reþeaua Internet.“
„22“ 41/95 p. 13 (din engl. americ. internet; cf. fr., it. internet; M.
Zamfir în R.lit. 9/96 p. 3. Principiul Internetului s-a descoperit la 21
nov. 1969 la Univ. Los Angeles de cãtre o serie de profesori, printre
care Vinton Cerf. Internetul a început sã se rãspîndeascã din 1986)
Interpól s.n. –Organism internaþional de poliþie criminalã–
„Interpolul e deseori imaginat ca un corp de superdetectivi, o
ultrapoliþie atotputernicã.“ Sc. 6 X 73 p. 6. „Dupã cinci ani de
cercetãri, în care au colaborat carabinierii ºi poliþia financiarã italianã,
Interpolul ºi F.B.I., s-a ajuns la depistarea unei organizaþii dominate de
Mafia ºi avînd printre liderii ei pe celebrul G.B., «boss» renumit în
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rîndul traficanþilor de droguri.“ Sc. 1 V 74 p. 4. „Dosarele negre,
analizate în cadrul dezbaterilor Adunãrii generale a Interpolului [...]
pun în luminã statistici revelatoare cu privire la efectele luptei
coordonate [...]“ Sc. 22 X 78 p. 5; v. ºi Cont. 14 XII 79 p. 4, R.l. 10 III
82 p. 6 (abreviere din engl. Inter[national Criminal] Pol[ice
Organization], care dateazã din 1956; cf. fr. Interpol; L. Seche în LR
2/75 p. 177; CD, DP; DEX, DN3)
interprét(ã)-traducãtór, -oáre s.m.f. –Persoanã aptã sã desfãºoare atît activitãþi de interpretariat cît ºi de traducere– „De
asemenea, noile descrieri sînt folosite [...] în laboratoarele de limbã,
mai ales în cel organizat de UNESCO ºi destinat traducerilor simultane
ºi altor tipuri de lucrãri desfãºurate în secþia de interpreþi-traducãtori a
facultãþilor de limbi strãine din Bucureºti.“ Sc. 17 II 74 p. 4 (din
interpret + traducãtor)
interpretariát-tradúcere s.n. –Activitatea celui care face
traduceri, inclusiv simultane– „De altfel, în noile planuri de
învãþãmînt, am propus ca dupã trunchiul comun (anul I ºi II) studenþii
sã se specializeze în literaturã, în limbã sau în
interpretariat-traducere, în funcþie de viitoarea lor profesiune.“ Sc. 17
II 74 p. 4 (din interpretariat + traducere)
inter-rail (cuv. engl.; transp.) –Bilet care permite tinerilor sub 26 de
ani sã cãlãtoreascã timp de o lunã pe toate liniile feroviare europene–
„Existã, pentru tinerii care nu au împlinit 26 de ani, o legitimaþie,
«inter-rail»; avantajul acesteia e cã posesorul poate cãlãtori în toatã
Europa.“ R.l. 14 VII 93 p. 14; v. ºi 15 VII 93 p. 14 [pron. inter-rái] (cf.
fr., it. interrail; PN 1987)
interstáþie s.f. –Spaþiul dintre staþiile de metrou construit pentru
trecerea acestuia– „[...] pe întreaga magistralã a 2-a proiectanþii au
urmãrit construirea staþiilor ºi a interstaþiilor la adîncimi cît mai mari.“
R.l. 7 II 84 p. 2. „Ambele scuturi cu care construim interstaþia Pieptãnari–Tineretului [...] sînt ajunse, acum, la o distanþã de circa 400 de
metri faþã de punctul final [...]“ R.l. 5 IV 85 p. 2 (din inter- + staþie)
interumán, -ã adj. –Dintre oameni– „[...] stabilirea unor bune
relaþii interumane, în lumina normelor juridice ºi morale
contemporane.“ R.l. 17 IV 75 p. 6 (din inter- + uman)
interviatór, -oáre s.m.f. –Persoanã care ia interviuri– „[...]
interviatorul – el însuºi un cunoscut scriitor, ziarist ºi traducãtor [...] nu
a întîmpinat dificultãþi în munca sa.“ Luc. 14 IV 73 p. 1 (din intervia +
-tor)
intervieváre s.f. –Luarea unui interviu– „Admirabilã, sub acest
raport, intervievarea lui A.C., martor al cvasituturor etapelor de
dezvoltare pe care le-a parcurs muzica româneascã.“ R.lit. 13 IV 72 p.
12 (din intervieva)
intervíu s.n. –Convorbire între conducãtorul unei întreprinderi sau
un reprezentant al acestuia ºi o persoanã care urmeazã sã se angajeze la
acea întreprindere– „Interviul ºi testul de angajare vor avea loc [...] la
sediul societãþii.“ R.l. 31 VIII 92 p. 5. „Revista «22» scoate la concurs
urmãtoarele posturi: procesare text, secretariat, difuzare/publicitate.
Interviuri [...] la sediul din Calea Victoriei 120.“ „22“ 2/96 p. 16 (din
fr., engl. interview; DN, DEX, DN3 – alte sensuri)
intervíu-documént s.n. –Interviu cu valoare de document–
„Interviu-document [Titlul unui articol în care se vorbeºte despre un
interviu luat regelui Mihai I]“ R.l. 12 V 90 p. 1 (din interviu +
document)
intervíu-fúlger s.m. –Interviu luat rapid– „[...] le-au consemnat
într-un interviu-fulger.“ Cont. 1 IX 67 p. 7. „Un interviu-fulger cu
conducãtorul expediþiei.“ R.l. 10 II 74 p. 3 (din interviu + fulger, dupã
fr. interview-éclair; DMN 1970; A. Giurescu M.C. 33)
Interviziúne s.f. 1963 –Sistem de transmitere a programelor de
televiziune între þãrile socialiste– v. radioreleu (din fr. intervision;
DEX-S)
interzonál s.n. 1985 (sport) –Competiþie care are loc între douã
zone– v. interzonalist (din inter- + zonal)
interzonalíst, -ã s.m.f. –Sportiv care participã la o competiþie
interzonalã– „Interzonaliºtii vor începe deja în a doua jumãtate a lunii
turneul din Tunis. În timpul marelui festival de la Biel [...] va avea loc
cel de-al doilea interzonal [...]“ Fl. 8 II 85 p. 29 (din fr., germ.
interzonal; DEX, DN3)
ínti s. „Guvernul peruan a anunþat cã începînd de la 1 ianuarie 1986 în
þarã va fi pusã în circulaþie noua monedã naþionalã, «inti» [...] Ea va
înlocui actuala monedã «sol».“ I.B. 28 XII 85 p. 8. „Peruanii au fost
foarte surprinºi sã constate cã biletele de bancã purtînd însemnele noii
monede naþionale, «inti», care prin recenta reformã monetarã au
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înlocuit vechiul «sol», ºi-au fãcut apariþia în þarã cu o sãptãmînã
înainte de punerea lor oficialã în circulaþie.“ R.l. 8 I 86 p. 6 (din sp. inti)
Intifáda (cuv. arab) –Insurecþie– „Actorii principali ai Intifadei,
îndreptatã împotriva ocupanþilor israelieni, sînt copiii ºi tinerii [...]“
R.l. 14 IX 93 p. 8. „[Y. Rabin] s-a dovedit implacabil în hotãrîrea cu
care a luptat împotriva Intifadei palestiniene.“ „22“ 48/95 p. 16; v. ºi
41/96 p. 16, R.lit. 10/96 p. 16 (cf. it. Intifada; PN 1988)
intimizá vb. I –A crea un mediu intim– „Alãturat cîteva vitrine [...]
intimizeazã atmosfera [...]“ Sãpt. 9 II 73 p. 8. „Restaurantul «Jiul» din
Craiova [...] de curînd a fost intimizat, avînd saloane îmbrãcate în
lambriuri, tapet textil [...]“ Comerþul socialist 8 III 88 [f.p.]. „[...]
restaurantul a fost modernizat, intimizîndu-se, înlocuindu-se
mobilierul.“ Comerþul socialist 25 VI 88 p. 6 (din intim + -iza; D.
Uriþescu CV 78)
intimizáre s.f. –Acþiunea de a crea un mediu intim– „Ar trebui sã
gãsim cît mai repede modalitatea de a folosi cît mai raþional ºi mai
eficient localurile mari. În acest sens, se poate interveni, dupã pãrerea
mea, pe mai multe cãi: prin intimizarea localurilor (compartimentarea
lor), prin reprofilare etc. Noi ne gîndim, de exemplu, sã facem din
«Mediaº» [...] berãrie-plãcintãrie.“ Sc. 7 II 69 p. 2 (din intimiza)
intoxicáre s.f. –Dezinformare, influenþare prin propagandã înºelãtoare– „ªtim cu toþii cã a existat în fosta securitate un serviciu special
de «intoxicare», de dezinformare.“ R.lit. 8 XI 90 p. 2. „Este momentul
în care propaganda – a se citi operaþia de intoxicare – trebuie sã intre în
joc.“ Z. 11 IX 95 p. 3; v. ºi virus (cf. fr. intoxication; PR, DMC 1960;
DN, DEX, DN3 – alte sensuri)
intradérmic, -ã adj. 1977 (med.) –Situat în dermã– v. mezoterapie
(din fr. intradermique, engl. intradermic; CD, DZ; DN3; cuvîntul este
mai vechi în limbã)
intranazál, -ã adj. (med.) –Introdus prin nas– „Vaccinarea se
executã prin pulverizare pe cale intranazalã cu vaccin de tip A II ºi B.“
Sc. 17 I 61 p. 1 (din fr. intranasal; Fl. Dimitrescu în LR 2/62 p. 139; FC
II 129; DEX, DN3)
intruziúne s.f. –Pãtrundere, introducere ilegalã– „[...] un tulburãtor
protest [...] împotriva intruziunii nejustificate ºi abuzive a aparatelor
tranzistorizate în existenþa de zi cu zi a oamenilor.“ Cont. 5 IV 74 p. 10
(din fr. intrusion; DEX, DN3)
intubá vb. I (med.) –A introduce în organism (medicamente,
mîncare) cu ajutorul unui tub– „[Omul] a fost introdus într-un plãmîn
artificial, i s-au intubat lichide calde în stomac ºi, treptat, inima
pacientului a început sã batã.“ R.l. 22 I 77 p. 6 (din in- + tub + -a; cf. it.
intubare; DN3, DEX-S)
intuºábil, -ã adj. –De neatins, intangibil– „Se considerã N.B.
intuºabil?“ R.lit. 24 X 91 p. 4 (din fr. intouchable)
inuít s.m. (cuv. eschimos) „Adevãratul nume al eschimoºilor este
«inuit» ºi ei doresc sã nu mai fie denumiþi cu primul termen, care
înseamnã «Mîncãtori de carne crudã», termen ce le-a fost dat de iezuiþi
în secolul al XVI-lea.“ R.l. 7 VI 79 p. 6
inukútut s. (cuv. eschimos) „Limbajul din regiunea canadianã,
denumit de eschimoºi «inukutut», este vorbit în cîteva dialecte.
Folosirea mai multor forme de scriere a îngreunat contactele dintre
comunitãþile de eschimoºi situate la mari distanþe unele de altele.“ Sc.
30 IX 76 p. 6
invénticã s.f. „[...] pe plan mondial este recunoscutã existenþa
inventicii ca aceea a unei noi specialitãþi ºtiinþifice [...] E o disciplinã
psihologicã ce are mai mult scopul de a descifra mecanismul psihic al
invenþiei.“ R.l. 26 X 78 p. 8. „Agenþia universitarã de inventicã
INVENTA – Bucureºti [...] organizeazã [...] cursuri de consilier în
proprietatea industrialã.“ R.l. 18 VI 91 p. 2. „Fostul preºedinte al Comisiei de Inventicã a Academiei R.S.R. [...]“ Tiner. 4–10 VI 93 p. 5.
„Prin Hotãrîre Guvernamentalã, la Iaºi a avut loc actul de întemeiere
oficialã a Institutului Naþional de Inventicã ºi a Centrului Naþional de
Implementare a Invenþiilor ºi Investiþiilor.“ R.l. 3 VII 93 p. 9 (din
inventa + -icã, dupã tipul informaticã; Th. Hristea în R.lit. 11 XI 76 p.
9; DEX-S)
inventotécã s.f. –Bancã de invenþii– „Recent, creaþiile
[inventatorilor] au fost reunite într-o interesantã inventotecã [...]“ R.l.
13 VI 86 p. 2 (din inventa + -tecã)
inversiúne (sexuálã) s.f. –Homosexualitate– „Grila de lecturã a
inversiunii sexuale folositã pentru întîia oarã degajat la noi poate fi un
prim pas în descifrarea sensibilitãþii proustiene.“ R.lit. 43/95 p. 7 (din
fr. inversion sexuelle; DN – alt sens, DEX, DN3)
involvá vb. I (anglicism; lb. colocv.) –A introduce, a implica– „Nu
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sînt involvat în aceastã problemã.“ (din engl. to involve; comunicat de
Matilda Caragiu-Marioþeanu)
IPA s. 1979 –Întreprindere de produse alimentare– v. cico, cico-cola
(abreviere din Î[ntreprindere de] P[roduse] A[limentare])
iramplasábil, -ã adj. (franþuzism; livr.) „Iramplasabilul realizator
pare a fi asimilat aforismul cu o triplã dozã de luciditate.“ Cont. 5 VIII
77 p. 9 (din fr. irremplaçable)
irecuperábil, -ã adj. –Care nu poate fi recuperat– „Ceea ce este
irecuperabil.“ Sc. 12 II 67 p. 1 (din fr. irrécupérable; DN3)
irenologíe s.f. –ªtiinþa pãcii– „Între irenologie ºi polemologie. Pe
baza studiilor existente, se precizeazã cã irenologia desemneazã
studierea unor modele de organizare paºnicã a societãþii umane, de
eradicare a conflictelor, de promovare a înþelegerii, a unor scopuri
globale comune, punctul de convergenþã reprezentîndu-l eforturile
pentru statornicirea unei noi ordini mondiale.“ Fl. 8 II 85 p. 31; v. ºi
pacologie (din fr. irénologie, it. irenologia; DN3)
iridológ s.m. (med.) –Specialist în iridologie– „O metodã nouã de
depistare ºi diagnosticare a unui mare numãr de boli se anunþã a fi
iridologia (examinarea irisului ºi a pupilei). Micile pete de culoare
închisã, în formã de boabe de piper, constituie, potrivit iridologilor,
indicii ale unui proces canceros în organism.“ Sc. 28 XI 74 p. 6; v. ºi
I.B. 27 XII 74 p. 4 (der. regr. din iridologie; C. Lupu în SCL 6/82 p.
504)
iridologíe s.f. 1974 (med.) –Metodã de diagnosticare prin cercetarea
irisului ºi a pupilei– v. iridolog (din it. iridologia, fr. iridologie)
ironíst, -ã s.m.f. –Persoanã (scriitor) care practicã ironia–
„Presupun cã nici lingviºtii nu pot uita urmãtoarea lecþie primitã de la
un mare ironist.“ Cont. 26 III 71 p. 8 (din fr. ironiste; DN3)
IRSÓP s. „Dupã revoluþie s-a înfiinþat Institutul Român pentru
Sondarea Opiniei Publice (IRSOP) ºi, periodic, au fost date publicitãþii
sondaje.“ R.lit. 18 X 90 p. 2. „Nu de mult, IRSOP a dat publicitãþii un
studiu statistic ºi analitic consacrat alegerilor de la 20 mai 1990.“ R.lit.
23 V 91 p. 2. „[...] s-a cerut Institutului Român pentru Sondarea
Opiniei Publice – IRSOP – sã efectueze rapid un sondaj avînd ca temã
atitudinea populaþiei faþã de mãsurile de eliminare a subvenþiilor cu
începere de la 1 mai 1993.“ R.l. 29 IV 93 p. 1 (abreviere din I[nstitutul]
R[omân pentru] S[ondarea] O[piniei] P[ublice])
isterigén, -ã adj. (med.) –Care produce isterie– „Concert isterigen
[titlu de articol despre muzica însoþitã de urlete a unor tineri din Paris]“
Cont. 15 XII 61 p. 8 (din fr. hystérigène; Fl. Dimitrescu în LL 10/65 p.
242; DN3)
istratián, -ã adj. (lit.) –Specific lui P. Istrati– „E drumul pe care
odinioarã, cu mult succes au trecut [...] ºi personajele istratiene.“
Gaz.lit. 16 XI 67 p. 8. „[...] pentru crearea unei atmosfere istratiene,
actriþa [...] a citit un capitol din «Chira Chiralina».“ R.lit. 19 XII 85 p.
24 (din n.pr. al scriitorului [Panait] Istrati + -ian)
istratológ, -oágã s.m.f. (lit.) –Specialist în opera lui Panait Istrati–
„[...] dr. H.S., universitar din Frankfurt, istratolog cunoscut, autor al
unor studii fundamentale despre scriitorul român [...]“ R.lit. 19 XII 85
p. 24 (din n.pr. Istrati + -log)
italieníst, -ã s.m.f. (în limbajul tinerilor, peior.) „Italienist, tînãr
îmbrãcat la ultima modã, în anii ‘70, dar care pierde vremea pe ºtrase,
pe aveniu (adicã pe bulevarde), nici muncind, nici cultivîndu-se.“
R.lit. 19 VII 79 p. 9 (din italian + -ist; DEX, DN3 – alt sens)
iugoslavizáre s.f. –Dezintegrare a unei þãri prin lupte interne ca în
Iugoslavia– „Jugoslavizare ºi ruandare“ „22“ 29/94 p. 3. „Este o lume
pe cale de iugoslavizare, în care fratele îºi va ucide fratele ºi fiul pe
tatã.“ „22“ 35/94 p. 9 [scris ºi jugoslavizare] (din n.pr. Iugoslavia)
ivorián, -ã adj. –Referitor la Côte d’Ivoire (Coasta de Fildeº)–
„Deschiderea primei sesiuni a marii comisii mixte de cooperare
româno-ivoriene“ R.l. 24 VI 78 p. 5 (dupã fr. [Cóte d’]Ivoire + -ian; cf.
fr. ivorien)
izodóze s.f.pl.tant. 1984 (med.) –Doze egale– v. cobaltoterapie //din
gr. isos “egal“ + dozã//
izomerázã s.f. (biol.) „[...] un savant japonez a descoperit o enzimã
denumitã «izomerazã» care poate transforma glucoza în fructozã.“
R.l. 31 XII 76 p. 6 (din fr. isomérase; DFMB)
izovít adj. (tehn.) „Geamul izovit. La întreprinderea de geamuri din
Buzãu a început fabricaþia unui nou tip de geam cu proprietãþi
izolatoare, fonic ºi termic, deosebite [...]“ R.l. 12 IV 77 p. 3 //probabil
din izo[lator] + fr. vit[re]//
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îmborcãná vb. I (gosp.; pop.) –A pune în borcane– „Compensaþia o
vom afla în cursul iernii cînd produsele prime sînt îmborcãnate
(doamne, ce-o sã ne mai patã sufletul pentru acest mahalagism [...] de
la revoltaþii cunoscãtori, din tatã-n fiu ai tainelor limbii române) ºi stau
aliniate pe rafturile cãmãrilor [...]“ Sãpt. 19 X 84 p. 8 (din borcan)
împîslitúrã s.f. –Material de consistenþa pîslei– „Tot aici sînt expuse
împîslitura din fibrã de sticlã, foliile de aluminiu bitumate ºi
nebitumate, produse din PVC fabricate la Buzãu, toate modelele de tapete realizate la Turda sau gama articolelor sanitare produse la noua
întreprindere de ceramicã finã pentru construcþii din Cluj. Toate aceste
exponate au largi aplicaþii în construcþiile industriale, hidrotehnice ºi
civile, fiind termofonoizolatoare sau îndeplinind diverse alte
funcþionalitãþi.“ R.l. 14 V 74 p. 1 (din împîsli + -turã; cuvînt probabil
mai vechi în limbã)
împomá vb. I –A planta cu pomi– „Dealul e acoperit cu pomi tineri. A
fost împomat la propunerea mea.“ Gaz.lit. 4 V 61 p. 3 (din îm- + pom +
-a; Fl. Dimitrescu în LR 2/62 p. 13; FC II 135)
împuºcá vb. I în sint. a împuºca cuie 1975 –A introduce cuiele în
pereþii de beton (prefabricaþi) prin împuºcarea cu un aparat special– v.
etanºeizare (din în + puºcã)
încastráre s.f. (constr.) –Acþiunea de a încastra ºi rezultatul ei– „În
marea lor majoritate casele s-au deteriorat [în urma cutremurului] la
primele nivele în zona «încastrãrii» cum o numim noi specialiºtii,
numeroase lucrãri trebuind a fi atacate de la fundaþie.“ R.l. 19 V 77 p. 2
(din încastra; DEX, DN3)
încãrcá vb. I în expr. a-ºi încãrca bateriile –A cãpãta noi forþe, a se
întrema– „I.L., redactorul ºef, s-a dedulcit la vacanþã [...] În timp ce
dînsul îºi încarcã bateriile, tranziþia merge înainte.“ Expr. Mag. 32/95
p. 24
încifrát, -ã adj. –Cu caracter secret– „Mesajul ei [al poeziei lui
Eminescu] apare deseori mai încifrat prin intermediul fantasticului de
tip romantic [...]“ Sc. 28 V 64 p. 2 (din în + cifra)
îndulcitór s.n. –Substanþã folositã pentru a da gust dulce
alimentelor– „Un îndulcitor hipocaloric Candeline pentru sãnãtatea
dvs.“ R.l. 25 III 92 p. 4 (din îndulci + -tor; DEX – alte sensuri)
înfãþiºáre s.f. (arg. studenþesc) –Examen– „Mîine am ultima ºi cea
mai grea înfãþiºare din anul ãsta.“ (C. Lupu în LL 3/72 p. 350)
îngrijitór-mulgãtór s.m. –Îngrijitor de vite care se ocupã ºi cu
mulsul– „Cel mai vîrstnic îngrijitor-mulgãtor din judeþul Sibiu, dar ºi
cel mai bun, are 70 de ani.“ R.l. 28 X 76 p. 5; v. ºi recordist (din
îngrijitor + mulgãtor)
înnavetáre s.f. –Operaþia de a încãrca ºi transporta cu navetele–
„Toate aceste operaþii: descãrcare din camion, depaletizare, deznavetare, spãlarea navetelor ºi a sticlelor, umplerea ºi capsularea
sticlelor, controlul sticlelor pline, pasteurizarea, înnavetarea, paletizarea [...] sînt mecanizate ºi automatizate.“ Fl. 1 VII 72 p. 24 (din în+ navetã + -are)

însãcuíre s.f. –Punere în saci– „Cea mai afectatã a fost secþia de
producþie, deci tocmai cei care au fãcut zahãrul. Din 200 de oameni,
s-a hotãrît sã rãmînã doar 16 (8 pentru pazã ºi 8 pentru însãcuire).
Restul de 184 au fost puºi pe liber.“ R.l. 8 I 93 p. 3 (din în- + sac + -ire)
însãnãtoºitór, -oáre adj. –Care însãnãtoºeºte– „Ursul învesteºte
o veche practicã medicinalã popularã cu atributele unui simbol: apãsarea însãnãtoºitoare a fiarei carpatine semnificã infuzia de vitalitate
pe care o aduce contactul nemediat cu viaþa, cu realitatea.“ Sc. 9 X 70
p. 4 (din însãnãtoºi + -tor)
întîlníre-dezbátere s.f. –Întîlnire la care se dezbat anumite
probleme– „De curînd, Mediaºul a gãzduit o interesantã
întîlnire-dezbatere a teatrelor populare.“ Sc. 26 XII 73 p. 6. „Din
iniþiativa unui grup de foºti luptãtori în rezistenþa francezã, a avut loc la
Paris o întîlnire-dezbatere pe tema «Spania astãzi».“ R.l. 4 VI 76 p. 8
(din întîlnire + dezbatere)
întîmpláre s.f. (spect.) –Eveniment, fapt– „«Olelle» este o fericitã
«întîmplare artisticã» în care autor, regizor ºi actori reuºesc sã ofere
publicului o micã bijuterie, o mostrã de viaþã ºi artã.“ Sãpt. 15 II 85 p. 5
(trad. engl. happening)
întrebáre-problémã s.f. –Întrebare cu caracter de problemã– „[...]
aparatul, al cãrui «pãrinte» este profesorul de chimie I.S., îndeplineºte
urmãtoarele operaþii: înregistreazã pe film întrebãrile problemã,
acordã note (prin convertire de punctaj), semnalizeazã trecerea la noua
întrebare ºi o efectueazã automat dupã formularea rãspunsului.“ Sc. 29
XI 69 p. 2. „Oameni obiºnuiþi, aceºtia îºi asumã, în felul lor profund
natural, micile ºi marile întrebãri-probleme ale timpului nostru.“ Luc.
4 II 84 p. 8 (din întrebare + problemã)
întreprinzãtór, -oáre s.m.f. –Persoanã care creeazã ºi se ocupã de
o întreprindere, de o afacere etc.– „Agenþia Naþionalã pentru
Privatizare ºi Dezvoltarea Întreprinderilor Mici ºi Mijlocii invitã uniunile ºi asociaþiile întreprinzãtorilor particulari legal constituite sã o
contacteze de urgenþã la telefoanele [...]“ R.l. 1 V 91 p. 6. „Un
întreprinzãtor particular construieºte o fabricã de bioxid de carbon.“
R.l. 21 IX 93 p. 4; v. ºi 6 IX 90 p. 1, 22 IX 93 p. 4 (din (a) întreprinde;
DEX, DN3 – numai adj., cu alt sens; Laura Vasiliu în LR 3/92 p.
166–169)
învãþãtór-educatór s.m. –Învãþãtor care este ºi educator– „Posturile de educatoare ºi învãþãtori-educatori din municipiul Bucureºti
[...] se ocupã fãrã concurs.“ I.B. 25 III 74 p. 5 (din învãþãtor +
educator)
înzidíre s.f. –Introducere a unui dulap, pat etc. în zid– „Pentru
dulapuri este recomandatã înzidirea lor.“ Cont. 19 IV 63 p. 2 (din
înzidi; DEX)
înzidít, -ã adj. –Zidit în perete– „De asemenea, s-a cerut ca
apartamentele noi sã fie prevãzute, mai ales în bucãtãrii ºi holuri, cu
dulapuri înzidite, mãsurã ce va contribui la sporirea gradului de
folosire a spaþiului construit.“ Sc. 30 X 76 p. 1 (din înzidi)

J

jab s.n. (sport) –Loviturã scurtã la box– „[...] victoria la puncte i-a fost
acordatã americanului graþie unor serii de «jaburi» cu ambele mîini,
relativ bine ajustate.“ Sc. 8 VIII 84 p. 5 [pron. djeb] (din engl. jab)
jacaránda s. 1967 (cuv. amerind.) –Arbore tropical de esenþã
preþioasã– v. imputrezibil (cf. fr., engl. jacaranda; LI 81)
jachétã-taiór s.f. „[...] prin taior se înþelege acum un ansamblu de
douã piese, clasica fustã ºi jachetã, sau orice fel de fustã cu
jachetã-taior sau pantalon cu jachetã-taior sau chiar fustã-pantalon
care a revenit cu aplomb în costumaþia zilelor ploioase, ºi ea cu
jachetã-taior.“ Sãpt. 17 VIII 79 p. 8 (din jachetã + taior)
jackpot s.n. (cuv. engl.) –Potul cel mare, la jocurile mecanice; aici,
sensul figurat de “mare loviturã“– „Primul adevãrat «jackpot» îl va
realiza speculând asupra yen-ului, cu puþin timp înainte ca acordurile
de la Plazza, în 1985, sã salte moneda japonezã. Dar cei mari au
slãbiciunile lor. În 1987, crahul de pe Wall Street îl va face sã piardã
800 milioane de dolari, în cîteva zile.“ R.l. 19 XI 93 p. 8 [pron. jécpot]
jacquier s.m. (bot.) „Chiar ºi cîþiva jaquieri (arbore din familia
moraceelor, ale cãrui plante n-au petale, cultivat în regiunile tropicale
pentru fructele lui bogate în amidon) din Bahia creºteau în grãdina lui,
speriindu-l pe grãdinar prin rapiditatea cu care se dezvoltau.“ R.lit. 14
III 85 p. 23 [pron. jachiér] (din fr. jaquier)
jadeít s.n. „La ultima licitaþie de pietre preþioase din capitala
Birmaniei, cel mai mare interes l-au stîrnit obiectele din jadeit,
varietate rarã a nefritului [...]“ Sc. 12 III 81 p. 5 (din fr. jadéite)
jamahiríe s.f. (cuv. arab) –Democraþie musulmanã– „Ziua naþionalã
a Jamahiriei Arabe Libiene Populare Socialiste.“ Sc. 1 IX 77 p. 5.
„Acordul comercial pe termen lung dintre guvernul Republicii
Socialiste România ºi Jamahiria Arabã Libianã Popularã Socialistã,
încheiat la Benghazi la 9 aprilie 1979.“ R.l. 6 XII 79 p. 1; v. ºi 7 IX 79 p.
5
japonézã s.f. (alim.) –Tip de chiflã împletitã– „Cina a constat dintr-o
japonezã ºi o canã de lapte.“ (formal din s. japonezã, prin asemãnare
cu cocul femeilor japoneze; DEX – alte sensuri)
jargonaút, -ã s.m.f. „Îi mai putem numi ºi «jargonauþi», cuvînt azi
la modã pentru a boteza (peste tot în Europa) pe toþi aflãtorii în treabã
care au creat un jargon nou, o pãsãreascã nouã. [...] Alt exemplu: douã
tinere jargonaute se preparã pentru dans.“ R.l. 16 IV 81 p. 17.
„Jargonauþi – aºa sînt denumiþi, în ultima vreme, atentatorii la
puritatea limbii. Astfel, francezul Jacques Merline este autorul unei
lucrãri de rãsunet, în care trage un serios semnal de alarmã împotriva a
ceea ce el numeºte tendinþele de «jargonizare» a limbajului de toate
zilele.“ I.B. 2 XI 82 p. 4 (din jargon + -naut, dupã model fr.)
jargonizáre s.f. 1982 –Transformarea limbajului cotidian în
jargon– v. jargonaut (din jargon + -izare, dupã model fr.)
jazístic, -ã adj. (muz.) –De jaz– „Un madrigal în limbajul muzicii
uºoare, cu accente jazzistice [...]“ Sc. 29 X 78 p. 4. „[Vorbitorii] au
insistat asupra importanþei dezvoltãrii învãþãmîntului jazzistic.“ R.lit.
31 I 85 p. 5 [scris ºi jazzistic] (din jaz + -istic; DN3, DEX-S)
jazman s.m. pl. jazmeni (muz.; anglicism) –Interpret de jaz– „În
cadrul schimburilor culturale S.U.A.–România este programatã în
luna decembrie o vizitã la Bucureºti a unor jazzmeni de marcã.“ Sãpt. 5
VII 74 p. 7. „La Nisa se va desfãºura, între 6 ºi 16 iulie, cea de-a 5-a
mare paradã a jazului, la care vor participa 250 dintre cei mai celebri
jazmeni din lume.“ Sc. 24 VI 78 p. 6. „Jazzmenii strãini ne-au arãtat cã
nu sînt suficiente talentul ºi pasiunea [...]“ Sãpt. 10 IV 81 p. 7 [pron.
jézmen; scris ºi jazzman] (din engl. jazzman; PR 1952, DMC 1966,
DMN 1969; DJ; DN3)
jean s.m. pl. jeanºi, ginºi (vest.) ¨ 1. –Pînzã groasã, de obicei
albastrã– „Fata purta un costum de ginºi.“ R.lit. 47/93 p. 5; v. ºi giacã
(1978). ¨ 2. –Pantaloni confecþionaþi din aceastã pînzã– „Se pare cã
jeanul revine cuminte ºi pocãit la propria-i matcã, la forma lui aceea
zisã clasicã pe care au purtat-o ºi viguroºii texani ºi alþii din vechile
continente.“ Sãpt. 22 IV 76 p. 8. „Pantaloni... piraþi. În R.F. Germania,
Olanda ºi Elveþia au fost descoperite în ultimele zile importante
cantitãþi de pantaloni «geans» purtînd mãrci care imitau pe cele

aplicate pe produsele fabricate de o casã de mode din San Francisco.“
R.l. 23 VIII 77 p. 6 [pron gin; scris ºi gean, gin] (din engl. americ.
[blue] jeans; cf. fr. jean(s); PR 1950; Al. Niculescu în LL 3/73 p.
497–498, M. Avram în SCL 4/75 p. 322 – atestãri numai la pl. din
1973)
jeep s.n. (anglicism; transp.) –Maºinã micã de campanie– „Inevitabil,
primul plan era ocupat de maiorul de Coverley, înfruntînd marþial,
într-un jeep împrumutat cine ºtie de unde, focul mitralierelor
duºmane.“ R.lit. 26 XII 74 p. 22; v. ºi radiocomandat (1962) [pron.
gip; var. jep] (din engl., fr. jeep; PR 1942; DEX, DN3)
jenºén s.n. (cuv. chinez; bot.) „Industria farmaceuticã chinezã a
început sã producã noi medicamente eficiente împotriva bronºitei cronice ºi astmatice; este vorba de un spray preparat pe bazã de jenºen,
plantã care creºte abundent în China [...]“ Sãpt. 10 XII 76 p. 2.
„Jenºenul, plantã agricolã? Cercetãtorii din Extremul Orient sovietic
au trecut la cultivarea unui soi de jenºen de mare productivitate [...]“
Sc. 7 VII 81 p. 5. „În taigaua ussurianã a fost descoperitã o rãdãcinã de
jenºen cu o greutate de 390 de grame.“ Sc. 1 XI 82 p. 3 (C. Lupu în SCL
6/84 p. 54)
jertfitór, -oáre s.m.f. –Om care se jertfeºte– „[...] intenþia mea de a
proslãvi minunatul pãmînt al patriei dintotdeauna, pe jertfitorii întru
demnitatea, libertatea ºi demnitatea neamului nostru.“ I.B. 7 XII 85 p.
5 (din jertfã + -tor)
jet s.n. (av.; americanism) –Avion cu reacþie pentru pasageri–
„Cronicile mondene fac de obicei publicitate celor ce sosesc seara cu
«jet»-uri personale – clienþii elegantelor hoteluri, magazinelor de bijuterii, ai cluburilor de noapte.“ Sc. 22 VII 77 p. 6 [pron. get] (din engl.
americ. jet; cf. fr. jet; PR 1955; DEX – alt sens, DN3)
jet-society s. (cuv. engl.) –Totalitatea persoanelor care circulã cu
jet-ul; societatea înaltã– „Bomba trebuia sã explodeze la miezul nopþii,
adicã la sfîrºitul ultimei proiecþii, la spectacolul cu «þinutã de searã
obligatorie», proiecþia rezervatã pentru jet-society.“ R.lit. 2 VI 77 p.
22. „Se dezvãluie fiorul iubirii, repede înecat în unda unor
convenienþe, a unor prejudecãþi curente în aºa-zisa înaltã societate
(«jet-society») sicilianã [...]“ Sc. 4 VI 78 p. 4; v. ºi gerovitalizat (1974)
[pron. get-sãºáiãti] (DMC 1975)
jetfoil s. (av.; americanism) „Primul «jetfoil» (navã cu aripi portante,
propulsate de cãtre reactoare, pe apã) folosit în Europa a stabilit zilele
trecute un record de vitezã, acoperind distanþa dintre Stavanger
(Norvegia) ºi Aberdeen (Scoþia) în ºase ore.“ R.l. 27 IV 77 p. 6 [pron.
gétfoil] (din engl. americ. jetfoil)
jihád s. (cuv. arab) „În Pakistan s-au înregistrat atacuri împotriva
templelor hinduse, iar G.A., adjunctul preºedintelui Partidului
Islamului, o grupare fundamentalistã, a declarat cã «este timpul sã
declarãm jihad împotriva Indiei» [...]“ Ev.z. 8 XII 92 p. 5.
„[Algerienii] duc împotriva Franþei aºa zisul «rãzboi sfînt» – jihadul.“
R.l. 6 XII 96 p. 4
job s.n. (anglicism) „Studenþii americani vor sã obþinã cît mai repede
cu putinþã un «job», un serviciu salariat ºi totodatã sã aibã asigurarea
de a nu fi ameninþaþi cu ºomajul.“ V.stud. 6 II 74 p. 12. „Într-o cãrticicã
liliputanã [...] M.D. reuºeºte a ne spune totul despre job, definit în
cîteva cuvinte chiar pe copertã.“ R.l. 2 IV 94 p. 14; v. ºi „22“ 5–11 VI
92 p. 9; v. ºi redegist [pron. giob] (din engl. job; cf. fr. job; DMN, DMC
1949; DEX-S)
jobshop s.n. (anglicism) „[...] o manifestare unicat în þara noastrã,
primul jobshop, care în limbaj românesc ar însemna un «tîrg» al forþei
de muncã.“ R.l. 14 VI 93 p. 9 [pron. giobºóp]
joc-retúr s.n. (sport.) –Joc (sportiv) care se practicã în a doua parte a
unui campionat– „În jocurile-retur din optimile de finalã ale turneului
de fotbal pentru juniori la Viareggio s-au înregistrat rezultatele [...]“
I.B. 1 II 67 p. 1 //din joc + retur//
joc-ºcoálã s.n. –Joc (sportiv) cu caracter de antrenament– „Astãzi
va avea loc ultima partidã de verificare a lotului reprezentativ. Sincer
vorbind, acest joc-ºcoalã nu-ºi poate pune amprenta pe alcãtuirea
naþionalei.“ I.B. 9 X 69 p. 3. „Joc-ºcoalã al lotului reprezentativ.“ Sc. 8
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V 75 p. 4. „Asearã [...] prima noastrã reprezentativã a susþinut un
joc-ºcoalã în compania echipei F.C. Argeº.“ I.B. 13 IV 83 p. 7; v. ºi 5
IV 74 p. 3, 27 I 83 p. 2, 19 XII 88 p. 7 (din joc + ºcoalã)
jodler s.n. (cuv. germ.) –Cîntec popular din Tirol– „Grupuri de
schiori se îndreaptã spre teleferic, tineri, numeroºi, veseli, exuberanþi,
se bat cu zãpadã, lanseazã «jodlere» spre tãrii, rîd ºi cîntã.“ Sp. 28 XII
84 p. 2 [pron. iódler] (DEX, DN3)
jogging s. (cuv. engl.) –Alergare în scop higienic– „El stã acasã,
gãteºte mîncãruri delicioase, practicã alergarea («jogging») ºi vede de
copii [...]“ R.lit. 6 IX 79 p. 22. „Într-un pat obiºnuit, un om obiºnuit,
care nu face jogging ºi nu se bronzeazã decît cel mult în concediu.“ R.l.
3 VIII 80 p. 2; v. ºi disco, rollerskate [pron. gióghing] (cf. fr., engl.
jogging; BD 1969, DMC 1978; DEX-S)
joint-venture (anglicism) –Asocierea a douã sau mai multe
întreprinderi – din þãri diferite – în vederea realizãrii unui program
specific– „Colaborarea cu TAROM-ul a fost apreciatã ca bunã, iar
joint-ventures dintre Swissair ºi Austrian Airlines – Avicon, este
compania de consultanþã atît pentru TAROM, cît ºi pentru Aeroportul
Internaþional Otopeni.“ R.l. 5 VI 92 p. 3. „Aceastã întreprindere a luat
fiinþã graþie unui joint-venture dintre compania de telefoane a
Israelului ºi un ziar creºtin local.“ R.l. 22 VII 93 p. 11; v. ºi 16 IX 93 p.
11, Cuvîntul 51/93 p. 6, R.l. 31 X 94 p. 7 [pron. giónt vénceãr] (cf. it.
joint-venture; DPN 1982)
jojóba s. (bot.) „Jojoba. Este vorba de un arbore, originar din Mexic,
cu numele ºtiinþific de Simondsia chinesis. Specialiºtii au constatat cã
din seminþele de jojoba se poate extrage un ulei cu aceleaºi proprietãþi
valoroase ca ale uleiului de caºalot.“ Sc. 10 X 78 p. 3. „Jojoba este o
plantã originarã din Mexic [...]“ I.B. 27 XI 85 p. 4; v. ºi Sc. 19 VII 81 p.
5 (din fr. jojoba; cf. sp., amerind. jobo; LI 83)
jorúri s. 1974 (cuv. jap.) –Naraþiunea în teatrul de marionete japonez–
v. shamisen
jota s.f. (cuv. sp.) –Dans popular spaniol (aragonez) în trei timpi– „Un
balet-pretext pentru mari trupe ale lumii de a demonstra eleganþa cu
care îºi poate permite un stil de dans clasic sã absoarbã frumuseþea
violentã, orgolioasã a unei jota aragoneze, a unui zapateado andaluz, a
unei seguidilla.“ Sãpt. 14 II 75 p. 5 [pron. hóta] (cf. fr. jota; DN3,
DEX-S)
jucábil, -ã adj. –Uºor de jucat, de reprezentat– „Cea mai bunã piesã
din volum este ºi cea mai jucabilã, cea mai dramaticã, cea mai scenicã.“ Luc. 29 IV 72 p. 8 (din juca + -bil)
jucãtór-rezérvã s.m. –Jucãtor care poate înlocui pe un titular–
„[Numele] unui jucãtor-rezervã [la fotbal]“ I.B. 9 XI 66 p. 4 (din
jucãtor [de] rezervã)
judo s.n. (sport) –Sport olimpic, asemãnãtor cu luptele, originar din
Japonia– „[...] cu doi ani în urmã, cînd eu nu reprezentam mare lucru în
judo, vicecampionul mondial al categoriei m-a învins atunci prin
«nippon» (corespunzãtor cu K.O. de la box).“ Sc. 25 V 80 p. 5; v. ºi
judoka [pron. iúdo sau giúdo] (din jap., fr., engl. judo; DEX, DN3)
judocan s.m. (sport) –Sportiv care practicã luptele judo– „În faþa
unor adversari de valoarea celor prezenþi pe saltelele instalate în sala
Floreasca, judocanii români ºi-au etalat calitãþile.“ Sc. 29 I 73 p. 2.
„M.F. este al treilea judokan român care îºi adjudecã titlul de campion
european.“ Sc. 15 V 82 p. 5; v. ºi I.B. 8 VIII 84 p. 5 [pron. iudocán ºi
giudocán] (cf. fr. judoka; PR 1950; DEX, DN3)
judoka s.m.inv. (sport) –Persoanã care practicã sportul judo– „[...]
ºapte judoka. Între 12 ºi 15 mai se vor desfãºura la Paris campionatele
europene de judo. Din lotul selecþionabililor români fac parte [...]“ Sc.

juvakríl

4 V 83 p. 5. „Unul cîte unul, judoka au apãrut în salã echipaþi în kimonourile lor albe. C.N., un nume cu rezonanþã pe orice tatami din lume,
era de serviciu.“ Sp. 10 VII 84 p. 1 [pron. iudóca ºi giudóca] (din fr., it.,
jap. judoka; PR 1950)
juice s.n. (lb. vorbitã; alim.) –Bãuturã rãcoritoare sau cu rol curativ–
„El a fãcut descoperiri deosebit de interesante privind folosirea
plantelor locale sub formã de ceaiuri, jusuri, prafuri ºi tablete pentru
vindecarea multor boli.“ R.l. 16 V 84 p. 6. „Puþini sînt adulþii care n-au
simþit vreodatã durerea deosebit de ascuþitã a nevralgiei sciatice [...]
Refractarã la orice tratament, se pare cã, în sfîrºit, ºi-a gãsit «naºul».
Este vorba de fructul exotic papaya. Din miezul lui, un grup de oameni
de ºtiinþã canadieni au extras un «juice» – materia primã a unui
medicament care se infiltreazã în discul intervertebral al bolnavului.“
I.B. 18 I 85 p. 4; v. ºi stek [pron. gius; scris ºi jus] (din engl. juice; BD
1968; DEX-S)
jumbo-jet s.n. (av.; americanism) –Avion de transport cu reacþie, de
mare capacitate– „Un controlor al traficului aerian de la aeroportul
internaþional Ontario, California, care a dirijat un jumbo-jet 737 ºi un
avion Cessna la distanþa de numai 150 metri unul de altul, la aceeaºi
altitudine, a fost trimis sã-ºi... aprofundeze studiile.“ R.l. 28 V 80 p. 6.
„Firma constructoare de avioane Boeing a anunþat cã intenþioneazã sã
realizeze proiectul unui nou aparat de pasageri reprezentînd
perfecþionarea versiunii «B-747» («Jumbo-jet»), care permite
transportarea a nu mai puþin de 800 persoane.“ Sc. 22 IV 83 p. 5; v. ºi 22
VI 83 p. 5 [pron. djambodgét] (cf. fr. jumbo-jet; BD 1966, PR 1969,
DMC 1972)
juniorát s.n. (sport.) –Perioadã cînd un sportiv face parte din echipa
juniorilor– „Baschetul, dupã cum se ºtie, a atins un grad înalt de
tehnicitate, jucãtorului nemaifiindu-i suficienþi anii junioratului spre a
cîºtiga virtuozitatea necesarã marilor întreceri.“ R.l. 12 II 67 p. 5 (din
junior + -at; DEX)
junocraþíe s.f. 1969 –Dominaþia tineretului– v. teenager (din jun[e]
+ -craþie, dupã tipul democraþie)
jurizá vb. I –A fi supus judecãþii unui juriu– „[...] însãºi prezenþa în
secþiunea competitivã (ce va fi jurizatã de [...]) este o dovadã a
calitãþilor sale [...]“ R.l. 29 VIII 92 p. 4. „Sperietorile de ciori au fost
confecþionate în faþa publicului, jurizate ºi vîndute la licitaþie publicã.“
R.l. 19 V 94 p. 16 (din juriu + -iza)
jurizáre s.f. –Acþiunea de a juriza– „Sistemul de jurizare este
urmãtorul: o notã o acordã membrii juriului, a doua preºedintele
juriului, a treia este media notelor acordate de cele 5 studiouri teritoriale [...]“ Tin.lib. 26 VIII 90 p. 3. „Ultimii doi [...] au fost premiaþi de
revista «Fast Business» [...] participantã la jurizare.“ Cotid. 3 XII 91 p.
3 (din juriza)
justiþialíst adj. –Care îºi propune sã facã justiþie, dreptate– „O
delegaþie a Partidului Justiþialist din Argentina ne va vizita þara [...]“
Sc. 10 V 83 p. 4. „Delegaþia Partidului Justiþialist din Argentina [...]“
R.l. 20 XI 84 p. 10 (din sp. Justicialista; Partidul Justiþialist a fost
partidul lui Perón)
juvakríl s. (chim.; probabil cuv. ucrainean) „Juvakril este numele
unei pietre semipreþioase obþinutã pe cale artificialã dintr-un polimer
ºi care rivalizeazã în frumuseþe ºi calitate cu malahitul ºi jaspul.“ Sc.
24 X 75 p. 6. „O nouã piatrã semipreþioasã obþinutã pe cale artificialã
de cãtre oamenii de ºtiinþã de la Institutul de chimie al Academiei de
ºtiinþe din Ucraina, pe numele sãu juvakril, va da farmec multora din
frumoasele noastre femei.“ Sãpt. 31 X 75 p. 2

K

kabúki s.n. (cuv. jap.; spect.) –Teatru tradiþional japonez– „Datînd
din epoca Edo, adicã din secolul al XVII-lea, teatrul Kabuki reprezenta
pe scenã fapte istorice, legende ºi fenomene sociale. Nô, teatrul cu
mãºti, exista încã din secolul al IX-lea.“ R.lit. 24 VII 84 p. 21; v. ºi nô
(1981), bunraku (cf. engl., fr., it. kabuki; PR sec. XX, DPN 1983;
DEX-S)
káldex s.n. (cuv. engl. americ.) „În Statele Unite a fost realizatã o
nouã rãºinã sinteticã cu calitãþi deosebite de izolator fonic. A fost
denumitã Kaldex ºi, sub formã lichidã, poate fi utilizatã la insonorizarea autoturismelor, iar sub formã de material plastic la izolarea
compartimentului motor.“ R.l. 22 V 80 p. 6
kamikáze s.m. ¨ 1. (cuv. jap.) „S-au scris sute de pagini despre
kamikaze, acei oameni-dinamitã din timpul celui de-al doilea rãzboi
mondial. Elemente fanatice îmbarcate în proiectile anume construite,
aceºti rãzboinici sinucigaºi aveau misiunea sã ghideze arma respectivã
spre cea mai apropiatã þintã, unde, provocînd explozia, urmau sã fie
«înmormîntaþi» în apele oceanului planetar.“ I.B. 7 XII 85 p. 8. ¨ 2.
(fig.) –Sinucigaº– „[M. Botez] denunþase public regimul [în strãinãtate, la «Europa liberã»], cu singura condiþie (de Kamikadze!) sã
nu-i fie difuzate declaraþiile decît dupã reîntoarcerea sa fizicã în þarã!“
D. 148/95 p. 15; v. ºi 191/96 p.13 (cf. fr. kamikaze; PR, DMC 1950;
DEX-S)
karáte s. (cuv. jap.; sport) –Metodã japonezã de luptã care face apel
exclusiv la mijloacele naturale atît în atac, cît ºi în apãrare– „O femeie,
bineînþeles, o femeie-detectiv, avînd grenade [...] înspãimîntîndu-ºi
adversarii la karate, vorbind cu ei autoritar, iar cu prietenii, iubiþii ºi
ºefii – feminin ºi mîngîietor.“ R.lit. 18 IV 74 p. 17. „Ofensivã,
împotriva cui? Împotriva imaginarilor R.P. ºi T. bãtuþi mãr în ºedinþele
de karaté.“ R.l. 6 II 79 p. 2 (din fr. karaté, engl. karate; DMN 1960, BD
1968; DN3)
karting v. carting
katharevúsa s.f. 1977 (cuv. gr.) –Greaca literarã– v. demotiki
kenáf s. (bot.) –Plantã din estul Indiei, bogatã în fibre– „Specialiºtii
americani afirmã cã au descoperit o plantã care ar putea contribui la
lichidarea crizei de hîrtie. Este vorba de kenaf, din familia hibiscus.“
Sc. 6 VII 74 p. 6 (din engl.; WT; LII)
keplón s. (cuv. jap.) „Sub denumirea de keplon o firmã japonezã a
lansat un conservant pentru produse alimentare de o facturã cu totul
nouã. Principalul sãu avantaj asupra conservanþilor convenþionali
constã în faptul cã permite menþinerea calitãþilor originale ale
alimentelor.“ R.l. 14 VII 75 p. 6
keratofakoprotézã s.f. (med.) „Doar termenul îmi aparþine [dr.
Mircea Olteanu]. Aceastã operaþie se mai face încã în douã-trei centre
din lume. Ea se referã la cazurile-limitã în care transplantul de cornee
în scop optic este ineficient, de exemplu, marii traumatizaþi [...] Este
necesarã pãstrarea simþului luminos. În astfel de cazuri se recurge la
implantarea între straturile corneei opace a unui suport confecþionat
din titan, în centrul cãruia se introduce o lentilã de 65 dioptrii, care va
înlocui atît corneea cît ºi cristalinul. De aici termenul de
keratofakoprotezã.“ //format cu gr. keratos “cornee“//
ketchup s.n. (alim.) –Sos picant pe bazã de bulion de roºii– „Mircea
a cumpãrat o sticlã de ketchup.“ [pron. chéciap] (din engl., fr., it.
ketchup; DN3, DEX-S)
KGB s.n. (pol.) –Poliþia politicã sovieticã– „KGB-ul sforãie, dar nu
doarme!“ Aici Radio Europa liberã 18–24 VI 91 p. 12. „Revista susþine
cã aceºti agenþi KGB, deveniþi ºomeri, au fost recrutaþi în ultimele luni
în Iran.“ R.l. 14–15 XI 92 p. 8; v. ºi Hezbollah, narcobusiness,
reorienta, troicã [pron. caghebé] (din rus. K[omitet] G[osudarsnoi]
B[ezopasnosti] “Comitetul de Securitate al Statului Sovietic“)
kidnapá vb. I (americanism) –A fura un copil; (prin extensie) a fura
orice persoanã (în scopuri politice sau pentru rãscumpãrare)– „Un
neurolog din Casale-Monferrato, continuã sã-i implore zadarnic pe
rãpitorii fiului sãu Fabio, kidnapat în urmã cu cîteva sãptãmîni, sã-i
dea drumul.“ (f.d.) „În «Stare de asediu» toatã naraþiunea se reduce la
duelul dintre guvernul unei republici latino-americane ºi miºcarea de

rezistenþi ilegaliºti care kindnapaserã pe un personaj misterios trimis
de guvernul Statelor Unite sã reorganizeze poliþia.“ R.lit. 11 X 73 p.
21. „Copilul comisarului, kidnapat de legionari, va fi ucis sub ochii
tatãlui sãu.“ R.lit. 15 IX 78 p. 17 (din engl. americ. to kidnap; cf. fr.
kidnapper; DMC 1968)
kidnáping s.n. (americanism) –Rãpire (la origine de copii)– „Sub
pretextul «apãrãrii», mii de copii sud-vietnamezi sînt rãpiþi [...] ºi duºi
aiurea, viitori pribegi prin lume. De fapt este vorba de un «kidnaping»
de masã.“ Sc. 9 IV 75 p. 6 (din engl. americ. kidnapping; cf. fr.
kidnapping; DMN 1964; DN3, DEX-S)
killer s.m. „Pentru eliminarea rivalilor sãi el dispune de un grup
selecþionat de killers.“ I.B. 13 IX 82 p. 8. „Profesiunea de ucigaº cu
simbrie – killer – nu exista în URSS înainte de 1987.“ R.l. 9 XI 93 p. 11;
v. ºi R.lit. 28 XI 91 p. 24; v. ºi picciotto [pron. chílãr] (din engl. killer)
kilocaloríe s.f. –Unitate de mãsurã a cantitãþii de cãldurã egalã cu
1000 de amperi– „Substanþa, care nu a primit încã un nume, poate
absorbi 92 kilocalorii pe kilogram de greutate, fãrã a-ºi modifica
propria temperaturã.“ R.l. 15 IV 81 p. 2. „[...] menþionãm lampa de
petrol în douã variante cu o putere caloricã de 860 kilocalorii.“ R.l. 5
VII 83 p. 2 (din fr. kilocalorie; DEX, DN3)
kilód s.m. 1974 –Anul într-un sistem zecimal englezesc– v. centid; v.
ºi Sc. 4 XI 79 p. 6 //din kilo- “o mie”//
kilojoul s.n. –Unitate de mãsurare a energiei sau a lucrului mecanic
egalã cu o mie de jouli– „[...] o cantitate de gaz, echivalentã în greutate
cu un kilogram, ce erupe de la adîncime de 40 km, transmite rocilor
învecinate o cãldurã de circa 1260 kilojouli [...]“ Sc. 19 III 80 p. 5
[pron. kilojúl] (din fr. kilojoule; DN3)
kilotónã s.f. –Unitate de mãsurã echivalentã pentru armele nucleare
echivalentã cu 1000 de tone de TNT– „Odatã terminatã, aceastã
bombã ar putea avea o putere echivalentã a trei kilotone de explozibil.“
R.l. 18 V 77 p. 6. „Intensitatea exploziei, de ordinul kilotonelor [...]“
Sc. 4 XI 79 p. 6 (din fr. kilotonne; cf. engl. kilotone; PR 1960; FC I 140;
DN3, DEX-S)
kimberlít s.n. „Cercetãtorii [...] au observat cã în acele locuri unde în
subsol se aflã formaþiuni de kimberlit (rocã ultrabazicã diamantiferã),
în frunzele plantelor se acumuleazã sãruri de metale grele cum sînt
vanadiul, nichelul sau cobaltul, microelemente care sînt însoþitoarele
nemijlocite ale diamantelor.“ I.B. 27 X 84 p. 8 (din fr. kimberlite)
kína s. „Citînd o publicaþie ce apare la Sydney, cotidianul «Le
Monde» relevã cã apariþia în Papua-Noua Guinee a unei noi bancnote
de 20 kinas (moneda oficialã din aceastã þarã) a suscitat vii discuþii.“
R.l. 13 VII 77 p. 6; v. ºi 12 XII 96 p. 1
kinetoterapíe s.f. (med.) –Terapeuticã prin miºcare– „La sanatoriul
balnear Grand, din staþiunea Eforie Nord [...] s-a inaugurat o modernã
secþie de kinetoterapie [...] Aici s-au construit, totodatã, un puþ pentru
elongaþii subacvale, douã bazine individuale de kinetoterapie [...]
precum ºi douã sãli pentru masaj uscat.“ R.l. 18 VIII 77 p. 5. „Metodele
medicinii fizice moderne de terapie prin miºcare – kinetoterapie,
într-un termen de specialitate [...]“ R.l. 29 V 81 p. 5; v. ºi
scripetoterapie (1975) //cf. gr. kinetos “mobil“ + therapeia
”tratament“; DM; DN3//
kit s.n. (cuv. engl.) –Ansamblu, set– „Cumpãr kit cu microprocesorul
8080 (8085) sau Z.80 pentru instruire programare.“ R.l. 30 I 85 p. 4; v.
ºi microcomputer (1983) (cf. fr., it. kit; DMC 1960)
kitsch (artã) ¨ 1. s.n., adj. „Nu putem ocoli, totuºi, observaþia cã
mijloacele comunicaþiei de masã manifestã o afinitate faþã de kitsch.“
Cont. 8 II 74 p. 8. „Kitsch-ul, atît de rãspîndit azi în lumea apuseanã,
defineºte un fenomen ce s-a impus pe primul plan al discuþiilor estetice
– creaþia de nivel scãzut, arta de prost gust. Termenul este german ºi a
apãrut acum un secol, la München, în cercul pictorilor academiºti;
semnifica, iniþial, în mod univoc, schematizarea, ceva ce nu era finisat.
Astãzi el desemneazã pseudoarta, arta comercialã, cea de un gust
dubios.“ Cont. 1 XI 74 p. 4; v. ºi 22 III 74 p. 4, R.l. 7 VI 80 p. 2; v. ºi
grand-guignol, kitschizare (1974). ¨ 2. adj.inv. (rar) –Slab,
neconcludent– „A o vedea pe Gina Lollobrigida în, poate, cea mai
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kitsch posturã a sa ca actriþã, mi se pare un lucru cu totul captivant.“
R.lit. 4 I 79 p. 17 [pron. chíci] (din germ. Kitsch, cf. fr. kitsch, engl.
kitschy; BD 1969, PR 1969; DN3)
kitschizare s.f. –Vulgarizare– „Apare posibilitatea kitschizãrii
climatului estetic, subiecþii respectivi gãsindu-se dezarmaþi în faþa noii
realitãþi estetice ºi manifestînd spontan tendinþa unei percepþii
simplificatoare. Deformãrii gustului estetic îi urmeazã, ca un
inevitabil complement, producerea de obiecte kitsch.“ Cont. 8 II 74 p.
8 [pron. chicizáre] (din kitsch + -izare)
kiwi s.n. (bot.) –Fruct exotic bogat în vitamina C, asemãnãtor ca
formã cu para– „Au mîncat portocale, banane ºi kiwi“ Tin.lib. 30 XII
89 p. 1. „Acesta este un kiwi, acesta un ananas, iatã o rodie.“ R.lit.
31/93 p. 14; v. ºi R.l. 12–13 IX 92 p. 6, Cuvîntul 52/93 p. 3, R.l. 12 XII
96 p. 1; v. ºi oranj [pron. chívi] (din engl., fr. kiwi; BD 1966; DEX,
DN3 – alt sens)
Knésseth s.n. (cuv. ebr.) „În cadrul vizitei pe care o întreprinde în
Israel, preºedintele Egiptului, Anwar El Sadat [...] a luat cuvîntul,
duminicã în Knesseth (parlament).“ R.l. 21 XI 77 p. 6. „Alegerea a fost
fãcutã de membrii Knesseth-ului (parlamentul israelian).“ R.l. 20 IV 78
p. 6; v. ºi Sc. 4 VI 80 p. 6, I.B. 5 IV 84 p. 8 [scris ºi Knesset] (cf. engl., fr.
Knesset; CD; DN3, DEX-S)
knock-down s.n. (anglicism; sport) –Situaþie în care boxerul trîntit
la podea se ridicã înainte ca arbitrul sã numere pînã la 10– „«Recordul»
knock-down-urilor într-un meci de box rezistã din 1950.“ I.B. 10 VII
82 p. 5 [pron. cnoc-dáun] (cf. fr. knock-down; PR 1933)
know-how s.inv. (anglicism) „Know-how. Formula cripticã de mai
sus nu înseamnã altceva decît «pricepere, îndemînare, savoir-faire».“
R.lit. 16–22 VI 93 p. 2. „Dacã la nivelul economic sprijinul vine mai
greu, cred cã se poate face mult mai mult la nivelul contactelor, al
împãrtãºirii experienþei politice sau tehnice, al unui transfer de
know-how.“ R.l. internaþ. 20 VII 94. „[...] încurajãm femeile care au
iniþiat deja sau care vor sã deschidã propria lor companie privatã ºi care
au nevoie de un minim de informare ºi pregãtire tehnicã – deci
instrumentar tehnic, know-how ºi informaþii legate de obþinerea
surselor financiare [...]“ „22“ 39/95 p. 9; v. ºi R.l. 16 XI 96 p. 6 [pron.
nãuháu] (din engl., fr. know-how; PR, DMC 1970; DEX-S)
koála s.f. (zool.) –Marsupial cãþãrãtor care trãieºte în Australia–
„Koala (mamiferã marsupialã) este în prezent, în Australia, victimã a
unei bacterii care infecteazã sistemul sãu ocular [...]“ R.l. 17 XII 84 p.
6 (din fr. koala)
kogái s. (cuv. jap.) „Aceastã nouã formã de democraþie pe care o

kuweitián, -ã

constituie miºcãrile de cetãþeni [în Japonia] este de fapt legatã de un
singur cuvînt: kogai (poluare). Din 1970, acest cuvînt este prezent pe
prima paginã a tuturor ziarelor, în timp ce cu un deceniu mai înainte nu
figura decît în dicþionarele de specialitate.“ Sc. 26 XII 74 p. 3 (cf. engl.
kogai; BD 1970)
kóka s. (cuv. jap.; sport) –Decizie de arbitru care acordã unui jucãtor 3
puncte pentru executarea unui procedeu– „M.F. a cîºtigat pe rînd
întîlnirile cu cehoslovacul R.N. – prin «koka», olandezul B.S. – prin
«yuko» ºi iugoslavul F.L. – prin «koka» [...]“ Sc. 15 V 82 p. 5.
„Competiþia de judo a programat întrecerile de la categoria 71 kg, în
finala cãreia A.B.K. (Coreea de Sud) l-a învins prin «koka» pe E.G.
(Italia).“ Sc. 8 VIII 84 p. 5. „Cel mai bine s-a prezentat D.D. (categ. 65
kg), învingãtor în finalã prin «koka» în faþa francezului D.“ R.l. 19 XI
84 p. 7
kominterníst, -ã s.m.f., adj. (pol.) –Membru al Kominternului;
specific Kominternului– „[În comunism] naþionalismul devine
ºovinism, iar internaþionalismul, o ierarhie de tip kominternist.“ R.lit.
1 XI 90 p. 2. „Are ºi o mentalitate de kominternist.“ „22“ 36/93 p. 5; v.
ºi colaboraþionist (din Komintern + -ist)
krill s. (zool.) „Specialiºtii presupun cã un mic crustaceu din apele
antarctice, aºa-numitul «krill», va permite, dacã nu eradicarea
subnutriþiei din lume, cel puþin atenuarea considerabilã a acestui
flagel.“ Sc. 20 IV 75 p. 5. „Roiurile de krill [...] s-au extins
considerabil.“ Sc. 4 I 78 p. 3. „Întreprinderea pentru producerea
plaselor ºi uneltelor de pescuit din Galaþi a realizat un nou tip de trauler
destinat flotei de pescuit oceanic în vederea pescuirii pentru prima datã
a krillului, o specie de crustaceu de mare, comestibil, ce se gãseºte în
anumite zone ale Oceanului Atlantic.“ R.l. 10 IV 81 p. 5; v. ºi Sc. 31
VII 77 p. 6, 15 I 81 p. 5 (din engl. krill; CD)
krugelránd s.m. „Cu prilejul percheziþionãrii autoturismului, au
fost gãsiþi – în roata de rezervã – 1500 de «krugelranzi», monede
sudafricane al cãror import este interzis de legile engleze.“ R.l. 5 VIII
75 p. 6
kúkta s.f. 1984 –Oalã sub presiune– v. aftershave
kúna s.f. (cuv. croat) „Moneda croatã se va numi kuna.“ R.l. 5 VIII 93
p. 8. „Croaþia va adopta, începînd de la 30 mai [1994] o nouã monedã,
kuna.“ R.l. 11 V 94 p. 8
kurnakovít s. 1965 (geol.) –Specie de mineral– v. landauit (cuv.
rus., de la numele savantului Kurnakov)
kuweitián, -ã adj. –Din Kuweit– „În vederea formãrii noului
guvern kuweitian“ Sc. 1 III 81 p. 6 (din Kuweit + -ian)
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labiríntic, -ã adj. –Cu caracter de labirint– „P. are o viziune
labirinticã a lumii.“ Gaz.lit. 5 X 67 p. 8. „Labirinticã este ºi tabla de
materii a ultimei cãrþi: criticul scrie despre Rilke ºi Iosif Vulcan,
despre Petöfi ºi André Gide [...]“ R.lit. 3 XII 70 p. 14. „Taumaturgia
epicã se cristalizeazã labirintic în «Istorii».“ Cont. 7 VII 78 p. 10; v. ºi
R.lit. 22 X 70 p. 25, 18 X 79 p. 7 (din fr. labyrinthique; DEX, DN3)
lac-fixatív s.n. –Soluþie care, pulverizatã pe pãr, îl întãreºte– „Se
produc rujuri de buze, lac-fixativ pentru menþinerea coafurii.“ Sc. 24 II
63 p. 2 (din lac + fixativ)
lácto-bar s.n. –Local de consum public cu specific lactat– „În
sãptãmînile care urmeazã, alte bufete vor fi amenajate în unitãþi
lacto-bar ºi cofetãrii, iar un bufet «Expres» cu autoservire va fi lãrgit
cu o secþie «Gospodina».“ Sc. 15 VI 74 p. 2 (din lacto- + bar; DEX-S)
lactodúc s.n. –Conductã specialã pentru lapte– „Agenþia France
Presse relateazã cã în localitatea vest-germanã Wesel a fost inaugurat
primul lactoduc. Conducta, care are o lungime de un kilometru ºi
jumãtate, a fost instalatã de agricultori ale cãror ferme se aflã prea
departe de centrul de predare a laptelui.“ Sc. 10 III 65 p. 3 (din fr.
lactoduc; DMN 1966)
lactofíltru s.n. (tehn.) –Dispozitiv pentru determinarea impuritãþilor
din lapte– „Ele se cheamã lactofiltru, Contex II, Liatex F I. Lactofiltrul
este destinat echipãrii instalaþiilor din industria laptelui, iar Contex II,
obþinut dintr-o folie de spumã poliuretanicã consolidat cu un strat
adecvat, este un material suplu [...] Realizarea în þarã a lactofiltrului ºi
a Liatexului F I, pînã în prezent importate, înseamnã totodatã
importante economii valutare.“ R.l. 18 VII 74 p. 3 (din fr. lacto-filtre;
LTR; DEX, DN3)
LÁDO s. –Liga pentru Apãrarea Drepturilor Omului– „La alegerile
din 9 februarie, Lado a avut peste 7000 de observatori în Bucureºti ºi în
teritoriu.“ Expres 18–24 II 92 p. 16. „Trãim într-un stat poliþienesc a
afirmat dl. N. ªtefãnescu Drãgãneºti, preºedintele LADO.“ R.l. 25 IX
93 p. 3; v. ºi „22“ 143/95 p. 9 (Abreviere din L[iga pentru] A[pãrarea]
D[repturilor] O[mului])
laicát s.m. –Totalitatea creºtinilor neecleziaºti– „Laicatul ortodox în
actualitate“ Cotid. 19 V 92 p. 2 (din fr. laïcat; PR 1965, DMC 1966)
lambáda s.f. (cuv. port.) –Dans ritmic brazilian– „Dl. D.Z., bine
cunoscut rapsod al cultului personalitãþii ºi protocronist notoriu, îºi
regãseºte graiul ca sã proclame [...] sfîrºitul lambadei, cu alte cuvinte,
al carnavalului unei democraþii în ritm de lambada, în urlete, în
spectacole tragic-caragialeºti din mini-parlament.“ R.lit. 30 V 90 p. 2;
v. ºi Macarena (cf. it. lambada; PN 1989)
landauít s.n. (geol.) „Geologii din Moscova au descoperit în Siberia
rãsãriteanã un nou mineral, pe care, în cinstea cunoscutului fizician sovietic Landau, l-au numit landauit. Noul mineral a fost predat colecþiei
muzeului de mineralogie al Academiei de ªtiinþe a U.R.S.S. În colecþia
muzeului existã lomonosovit, mendelevit, kurnakovit, fersmanit,
denumite astfel în cinstea reputaþilor savanþi Lomonosov, Mendeleev,
Kurnakov, Fersman.“ Sc. 27 I 65 p. 3. „Unui nou mineral descoperit în
U.R.S.S. i s-a dat numele de landauditã în cinstea fizicianului sovietic
Lev Landau.“ R.l. 23 IX 66 p. 3 [var. landauditã] (cuv. rus, de la n.
savantului Landau)
Lándtag s.n. –În Germania ºi Austria, organul legislativ al landului,
parlamentul local– „Rezultatele alegerilor desfãºurate duminicã
pentru desemnarea deputaþilor din Landtagul (parlamentul local) din
landul Saar, din R.F.G., aratã cã victoria a fost obþinutã de Partidul
Social-Democrat [...]“ I.B. 11 III 85 p. 8 (din germ. Landtag; DN3)
lansáre s.f. –Prezentarea unui volum recent apãrut, a unui disc, a
unei colecþii de modã etc. în cadrul unei scurte ceremonii (la o librãrie,
la o ºcoalã, la o instituþie etc.) –„La librãria «Mihail Sadoveanu» din
Capitalã a avut loc lansarea romanului [...]“ R.lit. 1 II 79 p. 2. „Se vor
iniþia seri literare, vor avea loc conferinþe, prezentãri ºi lansãri de
cãrþi.“ R.lit. 16 VIII 79 p. 23 (din lansa; S.C. 71–72; DEX, DN3)
laparoscóp s.n. 1964 (med.) –Aparat cu care se cerceteazã
abdomenul– v. esofagoscop (din fr., engl. laparoscope; BD 1970; Fl.
Dimitrescu în RRL 1/69 p. 5; DM; DN3, DEX-S)

laparoscópic, -ã adj. (med.) –Care se realizeazã cu ajutorul unui
laparoscop– „Este vorba despre un workshop de chirurgie
laparoscopicã cu suturã mecanicã prin demonstraþii libere.“ R.l. 13
VII 93 p. 16 (din laparoscop + -ic)
laparoscopíe s.f. 1994 (med.) –Investigaþie medicalã cu ajutorul
unui laparoscop– v. by-pass (din fr. laparoscopie; DN3)
lapidaritáte s.f. –Conciziune– „Impresia stilisticã dominantã pe
care opera lui Caragiale o sugereazã, în mod curent, e – fãrã îndoialã –
extrema ei conciziune, lapidaritatea ei strictã.“ Cont. 11 V 62 p. 3.
„Marele poet ambiþioneazã uneori sã se exprime filosofic, ºi atunci
enunþurile lui sînt mai puþin coerente decît oricînd, chiar dacã impun
unui exeget avizat, ca G.T., prin lapidaritate.“ R.lit. 3 II 72 p. 13. „Nici
lapidaritate care duce la sãrãcirea de sens, nici dezmãþ calofil,
metaforitã fãrã funcþie. Încifrare nu este egal adîncime.“ Sãpt. 12 IV 85
p. 2 (din lapidar + -itate; DN3, DEX-S)
largá vb. I (av.) –A arunca ceva dintr-o aeronavã în zbor– „Dupã ce
tonele de combustibil au fost largate, avionul a intrat în procedura de
aterizare.“ Ev.z. 2 X 95 p. 3 (din it. largare, fr. larguer; PR 1960, DMC
1968; DEX)
laringofón s.n. –Microfon aplicat în dreptul laringelui (utilizat mai
ales în transmisiile din avion ºi din tanc)– „(Vînd) laringofon, Fram,
calorifer electric.“ R.l. 28 VII 78 p. 4 (din fr., engl. laryngophone, rus.
laringofon; L; LTR, DTP; DEX, DN3)
láser s.n. (fiz.) –Amplificator de radiaþii electromagnetice folosit în
telecomunicaþii, metalurgie etc.– „Dacã se ia un cristal ale cãrui
particule sînt astfel tratate, ele pot iradia cuante (picãturi de energie)
sub forma unor puternice impulsuri electroenergetice de o anumitã
frecvenþã. Un asemenea generator de luminã este cel care a primit
numele de laser.“ Sp.Tehn. 1/63 p. 7. „Pînã la sfîrºitul lunii în curs, în
Japonia urmeazã sã intre în exploatare cel mai mare telescop cu
laser din lume.“ Sc. 23 IV 75 p. 6. „Recent la Lodz a fost realizat
primul telefon pe bazã de laser [...]“ Sc. 15 VI 75 p. 6. „Instalaþia este
capabilã sã contabilizeze dintr-o privire – privirea ochiului sãu cu
laser – ºi procentajul de celule anormale, în special canceroase dintr-un þesut viu.“ R.l. 23 VI 84 p. 6; v. ºi Pr.R.TV 16 V 83, R.l. 13 X 84 p.
6; v. ºi digital, electrofon, holografie, laserist, laserium,
microexplozie, micropuncþie, nanosecundã. Apare în combinaþii
precum: ² laser-diagnostic (Sc. 26 X 76 p. 5) ² laser-diagnostician
(Sc. 14 IX 76 p. 6) ² laser-traducãtor (Sc. 14 IX 76 p. 6 ºi 26 X 76 p. 5)
² laser-translator (Sc. 14 IX 76 p. 6) ² laser-grãdinar (Sc. 10 X 78 p.
5) (din engl., cf. fr. laser, abreviere din L[ight] A[mplification by]
S[timulated] E[mission of] R[adiations]; PR 1960, BD 1963; LTR,
DTP; DEX, DN3. Termenul a apãrut în 1960, în America, „pãrintele“
primului laser funcþional fiind Theodore H. Maiman)
laseríst, -ã s.m.f. „Începînd din acest an ºcolar, Liceul Industrial
«D. Bolintineanu» pregãteºte primele cadre de... laseriºti. Este vorba
de muncitori specialiºti în electronicã ºi echipamente laser [...]“ I.B.
24 V 84 p. 5 (din laser + -ist)
laseropunctúrã s.f. 1995 –Metodã terapeuticã derivatã din
acupuncturã, în care stimularea zonelor sensibile se face cu un fascicol
de luminã coerentã– v. acupunctural //din laser + [acu]puncturã//
lasérium s. (cuv. engl.) „Laserium este numele unei forme inedite de
spectacol audiovizual creat în Marea Britanie; pe o cupolã închipuind
Calea Lactee, cu diferitele ei constelaþii, se produc, cu ajutorul unui
fascicul laser, efecte multiple de luminã, în funcþie de inflexiunile unei
benzi sonore de acompaniament.“ Sc. 1 II 78 p. 6
lavaliérã s.f. (telev.) –Microfon de formã alungitã care se ataºeazã
persoanelor care participã la emisiuni organizate de televiziune, fie
agãþîndu-se la gît, fie într-un buzunar de la piept– „Aþi pus
participanþilor la discuþie lavaliera?“ (de la lavalierã, prin analogie de
formã)
lavotérp s. (tehn.) „Un colectiv de specialiºti de la Borzeºti a realizat
un produs nou, deosebit de util ºi cu o mare eficienþã economicã,
denumit «lavoterp». Este un detergent special folosit la spãlarea
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motoarelor, pieselor auto ºi altor agregate [...]“ R.l. 12 XII 73 p. 3
//format din lat. lav[are] “a spãla“ + terp[enã]//
lãcãtúº-garáj s.m. 1977 –Lucrãtor specializat în lucrãri de lãcãtuºerie auto– v. desfacere-transport (din lãcãtuº [de] garaj)
lãcãtúº-montatór s.m. –Tehnician care se pricepe atît la lãcãtuºerie cît ºi la lucrãri de montare– „Deveneau necesare noi cunoºtinþe
teoretice ºi deprinderi practice, dar chiar însuºirea de noi meserii ca, de
pildã, cea de lãcãtuº-montator, pe care vechiul profil al întreprinderii
nu le cerea [...]“ Sc. 17 XI 63 p. 1 (din lãcãtuº + montator)
lãcãtúº-sculér s.m. –Tehnician care se pricepe atît la lãcãtuºerie cît
ºi la confecþionarea sau la repararea sculelor– „P.I., lãcãtuº-sculer din
R.P. Ungarã, este inventatorul unei maºini de ºlefuit pneumatice.“ Sc.
3 III 62 p. 4 (din lãcãtuº + sculer; Fl. Dimitrescu în LL 10/65 p. 233;
DTP)
lãcãtúº-sudór s.m. –Tehnician care se pricepe atît la lãcãtuºerie cît
ºi la sudurã– „Lãcãtuº-sudor, calificat, cautã Administraþia bazelor
sportive ºcolare.“ I.B. 20 VI 61 p. 4 (din lãcãtuº + sudor)
leadership s. –Funcþie, poziþie de lider– „«15 ani de cinema
mondial». E vorba de studiul lui G.H. care, sub acest titlu, în cele 432
de pagini [...] demonstreazã cã, odatã cu anul 1960, a început
«contestarea modelului dominant pe plan cinematografic» – altfel
spus, anul cînd începe sã apunã supremaþia hollywoodianã, leadership-ul american.“ R.lit. 3 VIII 75 p. 23 [pron. liderºíp] (cuv. engl.; cf.
fr. leadership; DMN 1966)
lease s. (cuv. engl.; ec.) –Sistem de finanþare prin închirierea sau
concesionarea unui aparat, utilaj etc., pe o perioadã determinatã, dupã
care se dobîndeºte proprietatea asupra acestuia– „Tarom a început
lupta cu Ministerul Finanþelor. Cuiul polemicii este cuvîntul englezesc
«lease».“ Ev.z. 1 VI 93 p. 8 [pron. liz] (cf. fr. leasing; PR 1960)
léctor s.m. –Angajat al unei edituri care are obligaþia sã citeascã ºi sã
propunã spre publicare sau sã respingã lucrãrile prezentate de autori–
„E.J., lectorul ediþiei, ºi el un fin cunoscãtor al literaturii lui Istrati,
avea sã fixeze, apoi, prin întrebãrile adresate invitaþilor [...] cursul
întregii discuþii [...]“ R.lit. 19 XII 85 p. 24 (cf. fr. lecteur; DN, DEX –
alte sensuri, DN3)
lecturá vb. I ¨ 1. (semidoct) –A citi– „Lecturate rapid, cele patru
acte [...] par a prezenta [...] un conflict curent pe tema fericirii.“ Cont.
19 VII 68 p. 4. „Lecturez.“ Cont. 8 II 74 p. 1. ¨ 2. –(În sistemul
editorial) A citi un manuscris spre a-l pregãti pentru tipar– „Redactorul
a avut de lecturat un manuscris încãrcat.“ (din a da/face lecturã; V.
Guþu Romalo C.G. 229, atestãri din 1970; DN3, DEX-S)
lecturábil -ã adj. –De citit– „Lucrãrile lui Perussi vãdesc o evoluþie
uºor lecturabilã, deci, un spirit torturat de expresie.“ Sãpt. 28 VII 68 p.
6 (din lecturã + -bil)
lecturáre s.f. ¨ 1. (semidoct, aici ironic) –Lecturã, citire– „Ce
enciclopediºti mai frecventaþi în lecturãrile dumneavoastrã?“ Sãpt. 12
III 71 p. 14; v. ºi Luc. 20 X 79 p. 1. ¨ 2. 1974 (tehn.) –Lecturã– v.
videocasetã (din lectura; DN3 – sensul 1)
lectúrã s.f. 1974 (tehn.) –Prima fazã în reproducerea sunetelor/imaginilor înregistrate– v. videocasetã
legionarizá vb. I (pol.) –A deveni legionar– „Piaþa Universitãþii s-a
dus, Marian Munteanu s-a legionarizat, PAC s-a fãcut fîºii.“ „22“
27/93 p. 3 (din legionar + -iza)
legitimáþie-abonamént s.f. –Document care serveºte atît ca
legitimaþie cît ºi ca abonament– „La recentul turneu internaþional de
box, unuia dintre fotoreporterii noºtri, deºi a prezentat
legitimaþia-abonament de intrare, eliberatã de U.C.F.S., nu i-a fost, pur
ºi simplu, permis accesul pe stadionul Republicii.“ I.B. 6 IX 66 p. 3.
„[...] posesorii de legitimaþii-abonament [...] se vor prezenta [...]
pentru a-ºi ridica tichetele de locuri, fãrã de care nu vor avea acces pe
stadion.“ I.B. 11 IV 85 p. 7 (din legitimaþie + abonament)
legúmã-frúnzã s.f. –Legume cultivate pentru frunzele folosite în
alimentaþie– „Legumele-frunze (pãpãdia, pãtrunjelul, urzicile) [...]
sînt bogate în fier.“ Sc. 15 VI 63 p. 4 (din legumã + frunzã)
legúme-frúcte s.f.pl.tant. –Magazin specializat în desfacerea
legumelor ºi a fructelor– „Unitãþi de legume-fructe.“ Sc. 6 II 74 p. 6.
„Un punct comercial care cuprinde un magazin alimentar cu
autoservire, un magazin de legume-fructe ºi o mercerie-parfumerie
etc.“ Sc. 17 XI 78 p. 5. „Magazin alimentar cu autoservire, pîine, lapte,
carne, galanterie-parfumerie, mercerie, farmacie, legume-fructe,
sifoane.“ R.l. 15 XII 78 p. 5; v. ºi dulciuri-rãcoritoare, microcomplex
(din legume + fructe)
lejeritáte s.f. –Uºurinþã– „Ne-a plãcut de data aceasta D., în mare
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formã, scoþînd baloane grele din cadrul porþii cu o lejeritate pe care nu
i-o cunoºteam.“ Luc. 12 XI 66 p. 2; v. ºi 13 X 79 p. 4 (din lejer + -itate,
dupã fr. légèreté)
lentéþe s.f. –Încetinealã– „O anume lenteþe [...] dã eroilor rãgazul de
a medita asupra faptelor lor.“ R.l. 24 VII 69 p. 2 (din lent + -eþe)
lentílã de contáct sint.s. (med.) „Lentilele de contact, care se
aplicã direct pe globul ocular, încep sã cîºtige teren în detrimentul
clasicilor ochelari.“ Sc. 6 V 78 p. 6 (din fr. lentille de contact; cf. engl.
contact lens; CD; DM; DEX-S)
lentoáre s.f. (franþuzism) –Încetinealã– „O lume cu date biologice ºi
sociale normale pare privitã prin lentile care îi deplaseazã contururile
fireºti. Miºcarea capãtã o lentoare nefireascã.“ Cont. 23 III 73 p. 5 (din
fr. lenteur; DN3, DEX-S)
leptón s.m. în sint. lepton greu (fiz.) „Leptonul greu. O echipã de
experþi vest-germani au demonstrat practic [...] existenþa «leptonilor
grei» – particule atomice elementare considerate a fi mai mici decît
electronii ºi identificate în teorie pentru prima datã în 1975 de fizicieni
americani.“ Sc. 12 III 77 p. 6 (din engl., cf. fr., rus. lepton, germ.
Lepton; DTP, LTR; DEX-S)
leucanéa s.f. (cuv. sp.; bot.) „O planatã miraculoasã, leucanea,
creºte în Mexic sub formã de tufiº sau ca arbore ce poate atinge 20 de
metri în 6–8 ani [...] Leucanea se prezintã sub forma unor arbuºti ºi
poate fi cultivatã pe soluri ºi în climate puþin favorabile culturilor
tradiþionale.“ R.l. 17 IX 77 p. 6
leunapór s. (cuv. germ.) „Colectivul uzinelor chimice Leuna din
R.D. Germanã a elaborat un nou gen de piele sinteticã pe care a
denumit-o «leunapor». În comparaþie cu sorturile de piele sinteticã de
pînã acum, la producerea «leunaporului» sînt eliminate mai multe faze
tehnologice.“ Sc. 4 X 77 p. 3
lexicotécã s.f. –Colecþie de dicþionare– „Dupã tipãrirea ºi difuzarea
[...] celor 20 de volume din lexiconul Brockhaus ºi a celor 25 de
volume din lexiconul Mayer, editura Bertelsmann din R.F.G. va tipãri
în cursul acestui an o lexicotecã, însumînd trei grupe de informaþie
[...]“ R.lit. 23 III 72 p. 31 (din germ. Lexikotek; GWDS)
liá vb. I (gosp.; franþuzism) –A lega (un sos, o cremã etc.)– v. farsã (din
fr. lier)
liatéx s. 1974 (tehn.) –Dispozitiv tehnic de filtrare– v. lactofiltru
libanizá vb. I (pol.) –(Despre o þarã) A fi cuprins de interminabile
lupte interne, precum Libanul– „Ar fi fost toate condiþiile ca [...] sã se
libanizeze. Ar fi început lupte fratricide [...] Rãzboiul civil ar fi fost
inevitabil.“ Azi 6 VI 91 p. 1. „Criza iugoslavã tinde sã se libanizeze.“
Expr. Mag. 23–29 VII 91 p. 12; v. ºi 28 X 91 p. 14. ² libanizat Caþ. 4
IX 91 p. 4 (din fr. libaniser; I. Preda în LR 11–12/92 p. 589, cf. D.
Uriþescu CV 79–80)
liberál s.m. (pol.) –Persoanã care este înscrisã în partidul liberal sau
are idei liberale– „Liderul liberal se simte trãdat ºi cere explicaþii.“
„22“ 6/91 p. 3 (din fr. libéral; DEX, DN3; cuvîntul este mai vechi în
limbã)
liberalizáre s.f. (ec.) –A înlãtura subvenþiile ºi a lãsa preþurile mai
liber(e)– „Abia acum, cînd a doua etapã a liberalizãrii preþurilor intrã
în impas, dl. Severin afirmã [...] cã existã o «micã» ºi o «mare»
privatizare.“ R.lit. 4 IV 91 p. 2. (din fr. libéralisation; DN3 – alt sens,
DEX-S)
libertár, -ã adj. –Referitor la libertate– „Frumoasele noastre tradiþii
libertare.“ D. 98/94 p. 2 (cf. fr. libertaire; PR 1890; DN3)
libertín, -ã adj. (utilizare greºitã) –Spontan, sãlbatic– „În lume
existã foarte multe tipuri de economie de piaþã, de la cea de tip libertin,
sãlbatec, la cea de tip suedez sau japonez care e de tip social [...]“ R.l.
23 XI 92 p. 1. „Littré afirmã cã libertin are, ca adjectiv, un sens învechit
ºi unul în vigoare. În cel dintîi, e vorba de o persoanã sau de o opinie
care nu se supun nici credinþei, nici practicilor religioase. În cel de al
doilea, e vorba exclusiv de un ºcolar care îºi neglijeazã îndatoririle,
preferînd joaca. Limba românã cunoaºte doar sensul de uºuratic sau, la
limitã, desfrînat. Am stat ºi am cugetat la ce va fi vrut sã spunã dl.
Vãcãroiu cu economia libertinã de piaþã, fiindcã despre aceea socialã
am mai auzit ºi eu una sau alta. Din context rezultã în mod clar cã
economia libertinã este una spontanã, sãlbatecã [...] Ne rãmîne sã
credem cã primul ministru a implementat un sens nou în limba românã
[...] O îmbogãþire libertinã, adicã spontanã, a limbii române.“ R.lit.
2–8 XII 92 p. 24 (Articolul reprodus mai sus, semnat de N. Manolescu,
ne scuteºte de orice alt comentariu asupra sensului cuvîntului libertin)
librár-editór s.m. –Librar care este ºi editor– „Fondatã în martie
1895 de cãtre D.S., scriitor ºi folclorist, ºi C.M., librar-editor,
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«Biblioteca pentru toþi» s-a impus unui mare public cititor din þara
noastrã.“ Luc. 7 IV 73 p. 9. „Familia îndureratã anunþã încetarea din
viaþã a celui ce a fost G.N.C., fost librar-editor din Braºov.“ R.l. 11 VI
74 p. 4 (din librar + editor)
librãríe-papetãríe s.f. –Librãrie cu un raion de papetãrie– „Tot
aici se va deschide în curînd o librãrie-papetãrie.“ I.B. 3 XII 70 p. 1.
„Tot în acest complex s-a deschis ºi o librãrie-papetãrie.“ R.l. 15 VII
78 p. 5 (din librãrie + papetãrie)
librãríe-pilót s.f. –Librãrie experimentalã model– „Ce este ºi ce-ºi
propune o librãrie-pilot: «Cartea Româneascã».“ R.l. 15 I 72 p. 2 (din
librãrie + pilot)
librãríþã s.f. –Librãreasã– „Librãriþa din Criºcior organizeazã
standuri ºi expoziþii în locurile cele mai frecventate [...]“ f.d. (din
librar + -iþã)
licéu-pilót s.n. –Liceu în care se fac experienþe metodologice,
ºtiinþifice etc. pentru a servi drept model pentru alte licee– „Misiunea
liceelor-pilot ar fi sã ajungã în ultimã instanþã la alcãtuirea unor
programe ºi manuale care [...] sã conducã pe elevi la a descoperi în
efortul intelectual aceeaºi plãcere ca ºi în efortul fizic de tip sportiv.“
Cont. 12 XI 65 p. 6 (din liceu + pilot, dupã fr. lycée pilote; DMN 1960)
liftá vb. I (fig.) –A sîcîi, a „juca“ pe cineva– „Dacã mã mai liftezi mult
dupã fiecare întrebare, prevãd cã nu plecãm la 3, ci o sã rãmînem în
prelungiri.“ R.l. 22 VII 74 p. 2 (din engl. to lift; cf. fr. lifter; DN3 – cu
alte sensuri, DEX-S)
lífting s.n. (fals anglicism) ¨ 1. –Operaþie esteticã de eliminare a
ridurilor– „Actriþele îºi fac lifting.“ ¨ 2. –(Prin extensie) Curãþire–
„Rhône-Poulenc face «liftingul» sculpturilor lui Brâncuºi [de la Tg.
Jiu]“ R.l. 7 X 95 p. 1 (din fr. lifting; cf. it. lifting; PR sec. XX, DPN
1982; FS 226–227)
lignoplást s. 1966 –Tip de material plastic– v. pasphil //din ligno“lemn“ + -plast ”modelat“; Fl. Dimitrescu în RRL 1/69 p. 5//
liliputanizáre s.f. –Micºorare exageratã– „Dimpotrivã, epocile de
crizã, de inhibare a creaþiei, de liliputanizare a staturii creatorului –
mai pe româneºte, de închidere a sufletului creator – sînt epocile de
amurg istoric.“ R.l. 21 V 77 p. 1 (din liliputan)
límbã de lémn sint. s. 1993 –(Referitor mai ales la discursul politic
dinainte de 1989) Limbaj care foloseºte aproape exclusiv formule
încremenite, golite de conþinut ºi de expresivitate– v. verbatim (din fr.
langue de bois)
limerick (cuv. engl.; lit.) –Poezie umoristicã scurtã de un comic
absurd– „Ori trãim în þara lui Papurã-vodã cu o justiþie ca-n
limerick-urile englezeºti?“ R.lit. 28 XI 91 p. 2. „[D.] e ilustratã foarte
inspirat cu limerick-uri ºi desene de Edward Lear.“ R.lit. 35/94 p. 24
(din n.pr. al oraºului irlandez Limerick, care la sfîrºitul sec. al XIX-lea
desemna poemele scurte ale lui E. Lear; cf. it. limerick; DPN 1982)
límitã s.f. în constr. la limitã 1994 –În caz extrem– v. contraproductiv
(traduce fr. à la limite)
línie s.f. –Ansamblu de produse, în special cosmetice– „Aceeaºi
genezã o are linia de produse «Herba», destinatã bãrbaþilor, gama
«Bioton», cu extractele vegetale ºi animale, care însumeazã pleiada
unguentelor pentru îngrijirea tenului, linia «Ada», în curs de lansare,
cuprinzînd accesoriile pentru machiaj.“ R.l. 5 VII 77 p. 6; v. ºi 3 II 81 p.
5 (din germ. Linie, fr. ligne; DMC 1970; DN, DEX, DN3 – alte sensuri)
línie vérde sint.s. (fig.) –Liber acces, cale liberã– „Desigur, este
vorba de finanþarea externã a cãrei «linie verde» trebuie s-o dea
experþii FMI.“ Cotid. 283/93 p. 1. „S-a dat «linie verde» Ministerului
Transportului de a stopa existenþa [...] firmei «Expres Pilot».“ R.l.
1076/93 p. 2 (R. Zafiu în R.lit. 15/96 p. 9, de unde provin ºi cele douã
citate)
linimént s.n. (farm.) –Preparat farmaceutic lichid onctuos– „[...]
colectivul de apiterapie a realizat medicamentul antireumatismal pe
bazã de venin «Apireven», în douã formule – unguent ºi liniment
(soluþie) [...]“ R.l. 4 II 84 p. 2 (din fr. liniment; DEX, DN3)
linoplác s. „Linoplacul ºi panourile pentru pereþi despãrþitori din
material plastic. Primul reprezintã o inovaþie a colectivului de la
Întreprinderea «Marmora» din Bucureºti: din bucãþele de marmurã cu
dimensiuni reduse se realizeazã, prin îmbinarea cu ajutorul unei rãºini
poliesterice, plãci de dimensiuni mari – cu o rezistenþã mai mare decît
a plãcilor monobloc – material care poate fi folosit pentru elemente
prefabricate.“ R.l. 16 V 74 p. 3 (probabil din lino[leum] + plac[ã])
liofilizáre s.f. (tehn.) „Una din metodele cu cele mai mari
perspective [de conservare ºi pãstrare a produselor] este liofilizarea.
Noua metodã constã în uscarea produselor alimentare la o temperaturã
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sub zero grade.“ Sc. 1 II 62 p. 3. „Carne, fructe, legume ºi leguminoase
conservate prin supunerea prealabilã în vid, la temperaturi scãzute de
pînã la minus 70 grade C. Alimentele tratate prin acest procedeu,
denumit liofilizare, îºi menþin timp îndelungat principalele calitãþi:
gustul, mirosul, culoarea.“ Sc. 7 VII 77 p. 5 (din liofiliza; cf. fr.
lyophilisation; PR 1953; Fl. Dimitrescu în LL 10/65 p. 240; DC, DT;
DEX, DN3, DEX-S)
lionísm s.n. „Asociaþia internaþionalã a cluburilor «Lions», ce-ºi aflã
geneza în S.U.A., în 1917, sub o idee generoasã, «nu vom merge
înainte dacã nu vom încerca sã facem ceva pentru alþii», are aspiraþii
umanitare. Lionismul – susþin adepþii sãi – este o grupare de oameni
uniþi prin prietenie ºi dornici sã-i ajute pe cei în nevoie. Deviza este:
«We serve».“ R.l. 13 IV 93 p. 5 (din numele clubului Lions + -ist)
lipiciozitáte s.f. –Caracter lipicios– „Uscarea pe imprimate este
corespunzãtoare. Cerneala nu mai prezintã fenomenul de lipiciozitate.“ Sc. 5 X 68 p. 3 (din lipicios + -itate)
listá vb. I –A alcãtui o listã– „Încerc acum sã reconstitui biblioteca lui
Oscar Wilde ºi sã listez toate cãrþile pe care pot dovedi cã le-a citit.“
R.lit. 40/94 p. 20 (din fr. lister)
listáre s.f. –Acþiunea de a scoate la imprimantã un document obþinut
cu ajutorul computerului– „Informatizarea primãriei ºi listarea
informaþiilor.“ R.l. 31 I 92 p. 1 (din listá)
lístã-meníu s.f. –Listã pe care se aflã meniul într-un restaurant– „Pe
lista-meniu a restaurantului «Europa» din Eforie Nord se poate citi
[...]“ R.l. 10 V 74 p. 5 (din listã + meniu)
literá vb. I –(În telefonie) A pronunþa nume strãine sau mai
neobiºnuite prin litera iniþialã a unor cuvinte obiºnuite, de obicei nume
proprii: S-Sanda, A-Ana, I-Ioana etc.– „Sã vã literez numele
Saint-Exupéry.“ (din literã + -a)
literatúrã-documént s.f. –Literaturã cu caracter documentar–
„[...] a apãrut cartea de «literaturã-document» a unui apreciat
profesionist.“ Sãpt. 22 III 74 p. 4. „Este vorba de o
literaturã-document, dupã afirmaþia autorului însuºi, bazatã pe
întîmplãri reale, în care doar numele personajelor au fost uneori
schimbate.“ R.lit. 18 IV 74 p. 9 (din literaturã + document)
literaturitáte s.f. (livr.) „Se vorbeºte tot mai mult în Franþa ºi aiurea
de starea de literaturã (la littératurité), de starea de poezie, de starea de
artã, de starea de muzicã etc. Literaturitatea, ca descoperire a
esteticienilor contemporani, nu este decît o problemã de formulare,
pentru cã starea de literaturã a fost sesizatã cu mult mai înainte de
germani ºi chiar de români.“ Sãpt. 7 II 75 p. 2 (din fr. littératurité)
live (anglicism) –În direct– „Dacã un ansamblu nu poate cînta «live»,
mai ales cînd apelezi la mijloacele muzicii, atunci [...]“ R.l. 17 XI 92 p.
5. „Momentele cînd actorii cîntã live nu sînt convingãtoare.“ R.lit.
46/95 p. 11. „Filmarea live, aproape documentarã, a unei apocalipse
imaginare.“ D. 153/95 p. 13; v. ºi R.l. 6 IX 96 p. 2; v. ºi fan, talk-show
[pron. láiv] (din engl. (in) live)
living-room s. (în lb. colocv. prescurtat living; cuv. engl. americ.)
–Camerã de zi– „În living-room contemplu pentru a treia oarã
imaginile acestui paradis.“ Cont. 9 II 79 p. 4. „[Vînd] douã camere,
living, 56 m.p., dependinþe spaþioase.“ R.l. 14 X 81 p. 4 [pron.
líving-rum] (cf. it., fr. living-room; PR 1948; D.Am.; Th. Hristea în LR
6/77 p. 592; DN3)
lóbby s.n. (anglicism; pol., ec.) –Grup de presiune, de influenþã–
„Clubul doreºte sã fie un lobby de gentlemani care sã influenþeze
puterea politicã.“ D. 95/94 p. 6; v. ºi LL 2/83 p. 188, R.l. 24 XII 96 p. 2
(din engl. lobby; cf. fr. lobby; PR 1954, DMC 1966)
lobbýsm s.n. (anglicism; pol., ec.) –Sistem de presiune– „În jurul lui
V. Tãnase s-a cãscat un vid care-l transformã într-un fel de Robinson al
lobbysmului românesc.“ R.lit. 31/93 p. 2; v. ºi R.l. 24 XII 96 p. 2 (din
engl. lobbysm; DN3)
lobbýst, -ã s.m.f., adj. –Persoanã care aparþine unui grup de
presiune, de influenþã– „[La recepþie] a participat caricaturistul Eugen
Mihãescu ºi lobbyst-ul Victor Gãetan.“ R.l. 1 X 94 p. 3; v. ºi Ev.z.
247/93 p. 3, R.l. 24 XII 96 p. 2 (din engl. lobbyst; A. Stoichiþoiu în
Hyperion III/94 p. 174; DN3)
lobbýsticã s.f. (anglicism; pol., ec.) –Sistem de presiune– „La noi
lobbystica e legalizatã ºi bine scrutinizatã.“ R.lit. 42/95 p. 16 (din
lobbyst + -icã)
lock-out s. (anglicism) –Închidere temporarã a întreprinderilor
pentru a nu satisface revendicãrile muncitorilor– „Lock-out-ul anunþat
de patronat [...] poate duce Suedia spre un grav conflict social ºi
politic.“ R.l. 20 V 77 p. 6. „[...] în loc de lock-out patronal, a avut loc un

locuínþã-típ

• 136 •

lock-out muncitoresc.“ Sc. 20 V 77 p. 6; v. ºi 11 VIII 82 p. 6 [pron.
lócaut] (din engl. lock-out; cf. fr. lock-out; DMN 1966; DP; DN3)
locuínþã-típ s.f. (constr.) –Locuinþã alcãtuitã dupã acelaºi plan cu
altele– „Ministerul Industriei Materialelor de Construcþii a iniþiat un
interesant experiment, constînd în construirea unei locuinþe-tip pentru
inginerii ºi cadrele tehnice ale cooperativei [...] Ea este clãditã din
prefabricate, materiale de construcþie noi, cu însuºiri termoizolante ºi
termoacustice superioare.“ Sc. 4 X 71 p. 2 (din locuinþã + tip)
logístic, -ã adj. –Privitor la mijloacele de hranã, de cazare, de
transport etc.– „Au mai intrat în þarã tone de medicamente [...]
aparaturã medicalã pentru spitale, material logistic modern etc. etc.“
R.l. 4 II 93 p. 3. „Expoziþia este organizatã cu sprijinul logistic ºi
financiar al Ministerului Culturii din România [...]“ „22“ 25–31 III 93
p. 15 (din fr. logistique; DEX-S – alt sens)
lomonosovít s.n. 1966 (geol.) –Specie de mineral– v. landauit (cuv.
rus, de la numele savantului [M.V.] Lomonosov)
look s.n. (anglicism) –Înfãþiºare, aspect, imagine– „Madonna, pe post
de ingenuã (ultimul ei look)“ D. 139/94 p. 13. „Chirurgul trebuia sã
aibã un asemenea look, încît milionarul sã intre la cuþit convins cã e
tãiat de cel mai priceput chirurg din America, un medic pe al cãrui chip
citeºti siguranþã, meºteºug ºi garanþii de reuºitã. Look asta înseamnã:
faþã, înfãþiºare.“ R.l. 22 IV 94 p. 1. „Copiii lui Barsony nu-l cruþã sub
nici un aspect. Mai întîi look-ul lui. Nu seamãnã deloc cu un refugiat
din est, dimpotrivã.“ Expr. Mag. 16/95 p. 8; v. ºi Renaºterea bãnãþeanã
3 XI 94 p. 3 [pron. luc] (din engl. look; cf. fr., it. look; PN 1985)
lorení vb. IV (cuv. creat ad-hoc) –A tãia organul genital masculin–
„De cînd Lorena Bobbit a decapitat colonelul soþului ºi a fost absolvitã
de cãtre juriºti, «unda seismicã» s-a propagat. Poliþia din Ankara a
prins, apoi a eliberat o turcoaicã exasperatã, care ºi-a «lorenit»
amantul (iatã cum se poate îmbogãþi limba românã).“ R.l. 11 III 94 p. 7.
„Lorena cea rãzbunãtoare bîntuie ºi printre bãrbaþi. Poliþiºtii turci
ancheteazã trei din cei cinci bãrbaþi din oraºul Aegean care l-au
«lorenit» pe un al ºaselea. Cei cinci l-au lãsat... fãrã pe negustorul
Yasar Cavik, care voia sã se însoare cu meseriaºa lor.“ R.l. 2 VI 94 p.
10; v. ºi lorenire (de la n.pr. Lorena [Bobbit] care a fãcut senzaþie în
America ºi în lumea întreagã din cauzã cã, din gelozie, a tãiat organul
genital al soþului ei)
loreníre s.f. (cuv. creat ad-hoc) –Tãierea organului genital
masculin– „Lorenirea masculilor rebeli. Chiar dacã nu s-au fãcut
statistici, soþii ºi ibovnicii zburdalnici, loreniþi de femeile înºelate, au
devenit o obsesie naþionalã în Thailanda.“ R.l. 28 V 94 p. 10 (din
loreni)
lot-modél s.n. –Serie de obiecte fabricate cu deosebitã îngrijire– „În
ultima vreme s-au introdus în fabricaþie «loturile-model». Ele sînt
într-adevãr excepþionale din punctul de vedere al calitãþii.“ Sc. 25 XI
60 p. 2 (din lot + model; Fl. Dimitrescu în LL 10/65 p. 233)
lotizáre s.f. –Acþiunea de a împãrþi terenul în loturi– „S-a luat mãsura
sã se facã o lotizare clarã în fiecare comunã a judeþului.“ R.l. 26 X 78 p.
2 (din lotiza; DEX, DN3)
love-story sint.s. engl. –Poveste de dragoste– „De fapt, pelicula lui
I.M. este un fel de Love story localizat ºi apoi îmbibat de retrãiri ºi de
tonuri ale «Trecãtoarelor iubiri» [...] Nu doar prezenþa interpretului
principal G.M. sau evadarea pe litoral sau vizita în sat stabilesc legãtura cu «Trecãtoarele iubiri», dupã cum nu doar moartea prematurã a
eroinei aminteºte de «lovestorysm», ci ºi alte elemente.“ Sc. 19 XI 77
p. 4. „Nici idila Victor-Despina nu ajunge sã fie love-story.“ Luc. 7 IV
79 p. 4. „Poveºtile cu orfani care-ºi pãrãsesc traiul beduin pentru a intra
în oraºele Sodoma ºi Gomora, love-stories-urile orientale – ea cu
feregea, el fãrã cãmilã, aþîþã o atenþie pînã acum inexistentã.“ Cont. 13
VI 80 p. 8 [pron. lavstóri](din titlul filmului ºi al cãrþii Love story, în
vogã în anii ‘70)
lovestorism s.n. 1977 –Melodramã– v. love-story [pron. lavstorísm] (din titlul filmului ºi al cãrþii Love story + -ism)
lovestorist, -ã adj. –Melodramatic– „«Anonimul veneþian» a venit
pe lume într-un climat propice cãruia i s-a spus adesea lovestorist.“
I.B. 20 X 72 p. 2. „[...] pentru a-ºi portretiza eroii, regizorul a lãsat
preponderent în prim plan latura «lovestoristã».“ R.l. 18 VII 75 p. 2
[pron. lavstoríst] (din titlul filmului ºi al cãrþii Love story + -ist; C.
Lupu în SCL 6/82 p. 504)
LP s.n. (anglicism; muz.) –Disc mare de 33 cm– „«Selectivitate» este
cuvîntul-cheie în planificarea viitoarelor apariþii de LP-uri.“ Cont. 2 II
74 p. 10. „Pe lîngã impactul minor al numelor strãine în topuri mai
observãm douã caracteristici ale vieþii muzicale franceze: discul mic
(single) ºi nu LP-ul este unitatea «reginã» a comerþului.“ Sãpt. 28 VI
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74 p. 8; v. ºi 29 IX 78 p. 6; v. ºi fonotecat (1973) [pron. elpí] (abreviere
din engl. L[ong] P[lay])
LSD s.n. „Poliþia londonezã a descoperit, într-un imobil din sud-vestul
capitalei britanice, o fabricã clandestinã de tablete LSD, despre care se
afirmã cã este cel mai mare laborator din lume pentru producerea
acestui deosebit de nociv halucinogen.“ R.l. 3 II 78 p. 8. (fig.) „Cine sã
fi permis oare acestor fiinþe întrucîtva asemãnãtoare nouã, dar sãrace
cu duhul, sã plãsmuiascã tot felul de LSD-uri muzicale ºi deci nocive
pentru firile umane [...]“ Sãpt. 17 VIII 79 p. 7; v. ºi can(n)abis
(abreviere din germ. L[yserg] S[äure] D[iethylamid]; cf. engl.
americ., fr. LSD; DMC 1965)
lucerniérã s.f. –Spaþiu care este plantat cu lucernã– „O cireadã de
junici [...] a pãtruns într-o lucernierã, fapt ce a condus la sacrificarea a
18 animale.“ R.l. 18 VIII 78 p. 5 (din lucernã + -ierã)
luchiánic, -ã adj. –Ca al(e) lui Luchian– „[...] coloritul florilor ºi
naturilor luchianice [...]“ R.l. 9 VI 77 p. 14 (de la n. pictorului Luchian
+ -ic)
lucrãtór s.m. –Securist– „Autorii recentelor confesiuni pro domo
menþioneazã termeni precum ofiþeri de securitate, lucrãtori (uitînd cã
lucrãtor are la bazã rus. politruk), cadre (ale Securitãþii).“ Al.
Niculescu, Ap. 8/95 p. 15 (din lucrãtor [al Securitãþii])
ludotécã s.f. –Colecþie de jucãrii ºi jocuri– „Copiii din Onex
(Elveþia) vor putea sã împrumute, pe termen de 15 zile, jucãrii ºi jocuri
cu caracter educativ de la noua «ludotecã» deschisã în aceste zile în
acest oraº. «Ludotecile» înfiinþate în Franþa, þãrile scandinave,
Canada, India, Brazilia se bucurã de o deosebitã atenþie din partea
copiilor.“ Sc. 29 XI 75 p. 6 (din fr. ludothèque; cf. it. ludoteca; L 1970,
DTN 1974, DPN 1979)
lúmea a pátra sint.s. –Populaþia foarte sãracã din þãrile dezvoltate–
„În mijlocul «societãþii de consum» o veritabilã «lume a patra»
condamnatã la existenþã în cercul vicios al sãrãciei.“ R.l. 7 IV 80 p. 6;
v. ºi 24 XII 79 p. 6 (dupã fr. quart-monde; DMC 1965)
lúmea a tréia sint.s. –Denumire genericã datã þãrilor în curs de
dezvoltare– „Presa ºi «lumea a treia».“ Cont. 6 VII 79 p. 12.
„Necesitatea eliminãrii obstacolelor din calea exporturilor þãrilor
«lumii a treia».“ Sc. 16 X 79 p. 4; v. ºi 12 X 79 p. 5; v. ºi brain-drain
(dupã fr. tiers monde; cf. engl. Third World; PR 1952, BD 1966 – aici
se afirmã cã în fr. este folosit din 1940; DP)
lumidúct s.n. „Pînã la sfîrºitul secolului s-ar putea sã fie construite
oraºe în care soarele va fi «transplantat» spre locuinþe, spre centre comerciale ºi chiar locuri de agrement subterane, prin «lumiducte», un
fel de tuburi speciale, avînd calitatea de a reflecta lumina.“ R.l. 4 VII
73 p. 6 (cf. fr. lumiduc; DTN 1977)
lumínã vérde sint.s. (fig.) –Aprobare– „Domnul S. a primit luminã
verde.“ R.l. 681/92 p. 3. „Lumina verde datã arheologilor n-a surprins
pe nimeni.“ Expres 29/94 p. 16. „Olandezul R.L. pare a fi obþinut
indispensabila luminã verde din partea americanilor, pentru a-i
succeda lui W. Claes în funcþia de secretar general al NATO.“ R.l. 4 XI
95 p. 8 (dupã fr. feu vert, engl. green light; R. Zafiu în R.lit. 15/96, de
unde am preluat ºi citatul din 1992)
luminofór s.m. –Substanþã cu proprietãþi de luminescenþã– „Desigur cã unui ochi neavizat, luminoforul care seamãnã cu o banalã
pulbere albã ce se fixeazã pe faþa interioarã a tuburilor de sticlã, nu-i
vine a crede cã aceasta este esenþialul, acel «ceva» fãrã de care tuburile
fluorescente nu ar putea da acea luminã «de zi».“ I.B. 9 I 74 p. 1 (din fr.
luminophore, engl. luminophor, germ. Luminophor, rus. luminofor;
WT; LTR, DTP; DEX, DN3)
lunamobíl s.n. (astr.) –Vehicul lunar– „Staþia a aselenizat lin pe
fundul unui vechi crater ºi, în decursul primei sãptãmîni de activitate,
lunamobilul «Lunohod-1» a efectuat urcãri ºi coborîri pe pantele
interioare ale craterului.“ Sc. 23 XI 70 p. 4 (din lunã + mobil, dupã
model rus.)
lunaút s.m. (astr.) –Persoanã care alunizeazã– „La bordul ei se aflã
trei astronauþi veterani [...] aspiranþi la ademenitorul titlu de
«lunaut».“ Mag. 26 VII 69 p. 3 (din lunã + -naut, dupã modelul lui
cosmonaut; cf. fr. lunaute, engl. lunanaut; BD 1967, DMN 1969; v.
Guþu Romalo C.G. 233, Graur C. 20; DN3)
lunch s. (anglicism; alim.) –Masã uºoarã de prînz– „ªeful statului
român s-a vãzut în timpul acestui lunch cu [...]“ R.l. 1 X 94 p. 3 [pron.
lánci] (cf. fr. lunch)
lunedíst s.m. (lit.) –Membru al cenaclului literar þinut lunea la
Facultatea de românã din Bucureºti– „S.A. este ºi el la fel de categoric,
avînd generozitatea de a mai recunoaºte ºi unii «strãmoºi» ai
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luxomát

lunediºtilor ºi integrînd în promotori pe Blaga, Philippide, Doinaº.“ lustráþie s.f. –Purificare– „[A. Michnik într-un interviu] Sînt absolut
Sãpt. 24 V 85 p. 2 (din luni + -ist, dupã it. lunedi, fr. lundi)
contra decomunizãrii. Am fost 6 ani în închisoare, 8 ani în opoziþie, dar
lunohód s.n. 1970 (astr.) –Vehicul pentru cercetarea ºtiinþificã a sînt contra decomunizãrii, ca ºi contra lustraþiei.“ „22“ 40/94 p. 13 (cf.
Lunii– v. lunamobil; v. ºi Sc. 8 V 80 p. 5 (din rus. lunohod; cf. engl. fr. lustration; DN, DN3 – alt sens)
Lunokhod; BD 1970)
lústrã-candelábru s.f. –Lustrã în formã de candelabru– „Zecile de
lup tînãr sint.s. (de obicei la pl.; pol., ec.) –Tînãr strãlucit ºi ambiþios tipuri de lustre-candelabre, lãmpi de masã, aplice [...] sînt doar cîteva
(mai ales în lumea politicã, a afacerilor etc.) –„Un rãspuns din ce în ce din produsele care vor întruni, fãrã îndoialã, aprecieri pozitive.“ Sc. 7
mai tãios se insinueazã din partea «lupilor tineri» ai FSN, adepþii X 61 p. 4 (din lustrã + candelabru)
ex-premierului Roman.“ R.l. 30 XI–1 XII 91 p. 2. „Au participat tinerii
lupi [...] ºi alþii.“ R.lit. 46/95 p. 9 (varianta tînãr lup, dupã fr. jeunes luxomát s. „«Luxomat» este denumirea dispozitivului electronic de
aprindere ºi stingere a iluminatului public în oraºe, localitãþi ºi unitãþi
loups; PR 1966, DMC 1967; T. Slama-Cazacu în R.lit. 35/93 p. 12)
lupára s.f. „Unul din cei mai celebri bandiþi sicilieni, A.I., a fost gãsit economice, brevetat de inginerii orãdeni C.K. ºi F.N.“ R.l. 20 IX 77 p.
ucis cu lovituri de lupara (flintã).“ R.l. 19 IX 75 p. 6 (din it. lupara) 5 (probabil din lux „luminã“ + [auto]mat)

M

macará-gigánt s.f. –Macara de mari proporþii– „Silueta zveltã a
acestei construcþii dominã împrejurimile, secundatã, ca de o rampã de
lansare, de conturul elastic al «macaralei-gigant».“ I.B. 18 IV 74 p. 1.
„Cadre spectaculoase ce pun în valoare impresionanta siluetã a unei
nave sau a macaralei-gigant.“ Sc. 30 I 76 p. 4 (din macara + gigant)
macará-túrn s.f. –Macara care poate fi folositã la mari înãlþimi– „A
fost terminat un nou tip de macara-turn cu un braþ de 2,3 tone ºi 24 m.“
R.l. 11 X 67 p. 4. „Cînd însãºi macaraua-turn devine catarg al
nepãsãrii.“ Sc.t. 1 XI 73 p. 3. „Specialiºtii sovietici au pus la punct
proiectul unei macarale-turn cu telecomandã.“ R.l. 11 VII 78 p. 6
(dupã fr. grue à tour, engl. tower crane, germ. Turmkran; Fl. Dimitrescu în SCL 3/70 p. 325; DT; DTP)
macaragíþã s.f. –Muncitoare la macara– „În portul Galaþi 25 de femei
îndeplinesc funcþia de macaragiþe. Ele fac parte din primul lot de femei
care s-au calificat în aceastã meserie cu un an în urmã.“ R.l. 11 III 76 p.
5 (din macaragiu + -iþã; DEX)
Macaréna s.f. (din n.pr. sp. Macarena) „Datoritã coregrafei Mia
Frye, profesoarã de dans la Paris, Macarena a ajuns cel mai mare
succes al verii acestui an. De la lansarea, în 1989, a melodiei Lambada
nu a existat un hit cum a fost Macarena în aceastã varã.“ Ev.z. 22 VIII
96 p. 3. „Îþi pui mîna dreaptã în ºold, îþi agiþi mîna stîngã în aer ºi sari.
Poate cã nu este cel mai graþios sau cel mai complex dans din lume, dar
ar trebui sã fii mulþumit cã tocmai ai învãþat cel mai nebunesc ºi cel mai
la modã dans: Macarena.“ Ev.z. 31 VIII 96 p. 3; v. ºi R.l. 28 VIII 96 p.
8, D. 195/96 p. 12
machetíst s.m. –Persoanã care alcãtuieºte machete– „N.A., I.D.,
C.C., L.P. sînt doar cîþiva din machetiºtii îndrãgostiþi de meseria lor.“
Mag. 3 XII 66 p. 2 (din fr. maquettiste; cf. it. machettista; PR 1950;
DN3, DEX-S)
macho s.m. (cuv. sp. din America Latinã) –Bãrbat care-ºi face simþitã
superioritatea (în special faþã de femei)– „[În Tatãl Nostru] nu se mai
spune «Our Father», ci «Our Father/Mother» ca sã se elimine excesul
«macho» al unui Dumnezeu (strict) masculin.“ D. 140/95 p. 3 [pron.
mácio] (cf. fr. macho; BD 1967, PR, DMC 1971, DFAP)
macroangiopatíe s.f. (med.) „În cadrul celei de-a doua secþiuni a
simpozionului au fost comunicate peste 40 de lucrãri referitoare la una
din cele mai frecvente complicaþii cronice ale diabetului, ºi anume
micro ºi macroangiopatia diabeticã (leziunile vaselor sîngelui),
consecinþã a tulburãrilor metabolice specifice diabetului.“ Sc. 30 V 84
p. 5 (din macro- + angiopatie)
macrofíbrã s.f. 1979 –Fibrã groasã– v. thinsulate //din macro- +
fibrã//
mafiológ s.m. –Cercetãtor expert în problemele Mafiei– „Nu trebuie
sã se cadã în capcana celor care afirmã cã Mafia a fost decapitatã. [...]
Aceastã pãrere este împãrtãºitã de numeroºi «mafiologi», în primul
rînd de deputatul A.R., secretar al Comisiei parlamentare de control
asupra Mafiei.“ I.B. 30 X 84 p. 4 (din it. mafiologo; DPN 1982)
mafiót ¨ 1. s.m. –Membru al Mafiei– „[...] parodia gangsterilor
mafioþi care nu prea ne înspãimîntã [...]“ R.l. 6 II 79 p. 2. „Adevãraþii
mafioþi periculoºi“ Ev.z. 18 I 97 p. 8. ¨ 2. adj. –Ca al mafioþilor–
„Rãpire de copil în stil mafiot, la Rovinari“ Ev.z. 18 I 97 p. 1 (din
mafie- + ot; L. Seche în LR 2/75 p. 176; DEX, DN3)
mafiotísm s.n. 1995 –Sistem social dominat de relaþiile de tip
mafiot– v. stalinism (din mafiot + -ism; A. Stoichiþoiu în Hyperion
III/94 p. 172)
mafíst s.m. –Membru al Mafiei– „Dacã cineva încearcã sã-ºi
construiascã o casã fãrã sã plãteascã un fel de bir cerut de mafiºti, riscã
sã-ºi vadã locuinþa distrusã.“ Sc. 28 VII 63 p. 4 (din mafie + -ist)
mag s.n. (arg. tinerilor) –Magnetofon– „Toby a primit un mag de la
bunicii lui.“; v. ºi Sc. 15 VIII 76 p. 4; v. ºi cas (1976) (din magnetofon,
prin abreviere; cf. engl. mag; Th. Hristea în R.lit. 13/81 p. 8)
magazín-depózit s.n. „La Buzãu au fost organizate recent patru
expoziþii de mobilã cu vînzare, din care cea mai mare suprafaþã, de 500
m.p., o deþine magazinul-depozit din cartierul Simileasca.“ R.l. 12 X

77 p. 5. „În zona centralã sau în centrele comerciale pentru mai multe
ansambluri de locuinþe de la oraºe se vor construi magazine-depozite
de mobilã.“ R.l. 4 I 78 p. 1 (din magazin + depozit)
magazín-etalón s.n. „Magazinele-etalon sînt unitãþi model, pe
care le deschide Ministerul Comerþului în majoritatea oraºelor þãrii.“
Sc. 15 I 62 p. 2. „Începînd de ieri, I.C.S. «Comaliment-Bucureºti» a
organizat primirea de comenzi prealabile la magazinele-etalon de
produse alimentare «Modern» ºi «Bitolia».“ R.l. 25 X 73 p. 3. „ªi n-aº
vrea sã închei fãrã a menþiona, din seria noilor unitãþi, ºi magazinul-etalon «Telerom» deschis nu de mult în strada Lipscani 102.“ Sc.
10 XII 75 p. 2. „De la magazinul-etalon «Mobila» din Calea 13
Septembrie pot fi achiziþionate dormitoarele Baroc, Luxor [...]“ Sãpt.
21 II 86 p. 2; v. ºi Mag. 29 X 66 p. 6; v. ºi factor-cheie (din magazin +
etalon; Fl. Dimitrescu în LL 10/65 p. 234)
magazín-expozíþie s.n. –Magazin în care se expune ºi se desface o
anumitã marfã– „S-au aranjat ºi sînt în curs de deschidere ºi alte
magazine-expoziþie de mobilã în care cumpãrãtorul îºi alege ce-i place
ºi aºteaptã acasã piesele însoþite, unde e cazul, de tîmplari-montatori.“
Sc. 19 XI 64 p. 1. „Un magazin-expoziþie de mobilã de cca 1500 m.p.“
R.l. 14 II 77 p. 5. „Întreprinderea organizatoare preconizeazã deschiderea, în curînd, a unor astfel de magazine-expoziþii ºi în alte centre
din þarã.“ R.l. 13 IV 77 p. 3 (din magazin + expoziþie)
magazín-modél s.n. „Ce înþelegeþi prin magazine-model? –Magazine care – prin concepþia constructivã ºi gradul lor de dotare, prin
modul lor de organizare ºi folosire raþionalã a spaþiului comercial, prin
fondul de marfã destinat, cît ºi prin formele moderne de comerþ
practicate – asigurã un nivel ridicat de servire pentru un numãr mare de
cumpãrãtori ºi, implicit, realizarea unor indicatori economici
superiori.“ R.l. 19 III 74 p. 1 (din magazin + model)
magíster s.n. 1994 (înv.) –Titlu ºtiinþific intermediar între cel de
diplomat universitar ºi cel de doctor– v. predoctorat (din lat. magister)
magnetizábil, -ã adj. –Care poate fi magnetizat– „Pe patru cincimi
din radiografiile creierului uman [...] B. a decoperit, la rãdãcina
nasului, o patã magnetizabilã de oxid de fier, cu proprietãþi asemãnãtoare cu cele ale magnetitei.“ R.l. 6 III 84 p. 6 (din fr. magnétisable;
PR; DN3)
magnetocardiográf s.n. (med.) –Aparat cu ajutorul cãruia se
realizeazã magnetocardiogramele– „Un grup de oameni de ºtiinþã ºi
tehnicieni din domeniul producþiei de aparate medicale din R.P.
Chinezã au construit un magnetocardiograf. Acest instrument medical
este considerat a oferi date de mai mare acurateþe decît
electrocardiograful.“ R.l. 25 V 86 p. 6 //din magneto- + cardiograf//
magnetocardiográfic, -ã adj. (med.) –Realizat cu ajutorul
magnetocardiografului– „Dat fiind cã impulsurile magnetice diferã în
raport cu starea patologicã a inimii, mãsurãtorile magnetocardiografice permit localizarea zonelor suferinde din miocard, precizarea
dimensiunilor acestora fãcîndu-se cu o precizie de ordinul
micronilor.“ I.B. 4 VIII 86 p. 8 //din magneto- + cardiografic//
magnetocardiográmã s.f. (med.) „Înregistrarea curenþilor produºi de muºchii inimii, prin intermediul potenþialelor ce apar la
suprafaþa pielii, furnizeazã o electrocardiogramã, iar a cîmpului
magnetic în jurul torsului o magnetocardiogramã, respectiv magnetoencefalogramã.“ Cont. 28 V 77 p. 5 (din engl. magnetocardiogram;
BD 1966)
magnetodiaflúx s.n. (tehn.) „[Aparatul] aducea mai degrabã cu
partea de comandã a binecunoscutelor aparate Röntgen. Creatorii lui
l-au denumit «Magnetodiaflux», pentru cã produce unde
electromagnetice. «Magnetodiafluxul» a fost întrebuinþat pentru
prima datã în medicinã, la tratarea diferitelor afecþiuni.“ Sc. 24 I 65 p.
1. „[...] se aplicã o mare varietate de proceduri: [...] electroterapie cu
curenþi diadinamici, ionizãri, magnetodiaflux, ultrascurte, solux
precum ºi alte proceduri [...]“ R.l. 21 II 84 p. 5; v. ºi Sc. 4 XI 81 p. 6
//din magneto- + dia- + flux//
magnetoencefalográmã s.f. 1977 (med.) –Encefalogramã
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înregistratã pe baza cîmpului magnetic– v. magnetocardiogramã //din
magneto- + encefalogramã//
magnetográmã s.f. (tehn.) –Diagramã obþinutã cu ajutorul unui
magnetograf– „Înregistrarea «magnetogramelor» necesitã un
izolament cu totul special: pereþii încãperii din fotografie conþin cinci
straturi de aluminiu ºi aliaje de aluminiu, bune izolatoare magnetice.“
Cont. 28 X 77 p. 5 (din fr. magnétogramme, rus. magnitogramma,
engl. megnetogram, germ. Magnetogramme; L, OSRI; LTR, LGG,
DTP; DN3)
magnetoplán s. (cuv. engl.) „Oamenii de ºtiinþã de la Institutul
tehnologic al Universitãþii Massachusetts (S.U.A.) au proiectat un tren
al viitorului care va putea atinge o vitezã maximã de 800 km pe orã,
denumit «magnetoplan». Acest tren urmezã sã se deplaseze într-un
tunel, ermetic închis, sub influenþa unor cîmpuri magnetice.“ Sc. 18 X
74 p. 6. „Vagonul, care are aspectul unui fuselaj de avion, a fost numit
de constructori magnetoplan, deoarece dispune de suspensie
electromagneticã, ce îl ridicã cu 11 milimetri deasupra ºinelor.“ R.l. 24
V 86 p. 6
magnetosférã s.f. –Partea externã a atmosferei terestre, în care
cîmpul magnetic exercitã o acþiune preponderentã– „În Uniunea
Sovieticã a fost elaborat un program de studiere a magnetosferei terestre.“ Sc. 26 V 77 p. 4 (din fr. magnétosphère, engl. magnetosphere;
DMN 1966, BD 1967; LGG; DN3)
magnetostrictív, -ã adj. –Care produce deformarea unui corp sub
influenþa magnetizãrii– „Generator de ultrasunete pentru alimentarea
transductoarelor de ultrasunete de tip magnetostrictiv cu polarizare
magneticã iniþialã.“ R.l. 21 VII 84 p. 4 (cf. it. magnetostrictiva; DN3)
magnetotécã s.f. (tehn.) –Colecþie de benzi magnetice
înregistrate– „Pentru a nu lãsa sã se piardã tradiþia obiceiurilor
caracteristice vieþii la þarã, oficiul cultural al mijloacelor audiovizuale
din Franþa a hotãrît crearea unei «magnetoteci naþionale». Este vorba
de înregistrarea pe bandã de magnetofon a relatãrilor orale ale unor
þãrani bãtrîni despre specificul unor strãvechi îndeletniciri.“ Sc. 14 IX
79 p. 5 (din fr. magnétothèque; DMC 1970; DEX-S)
magnezític, -ã adj. 1975 –De magnezit– v. microuzinã (din
magnezit + -ic)
magnitúdine s.f. ¨ 1. (geol.) –Grad de intensitate (a unui cutremur
de pãmînt)– „Magnitudinea cutremurului, dupã Scara Richter, a fost
estimatã la 7,3.“ Sc. 6 III 77 p. 2. „ªocul principal, de magnitudine 7,4
grade [...] nu s-a mai repetat.“ Sc. 10 III 77 p. 5. „În ziua de 9 martie
1979 [...] s-a produs în regiunea Vrancea [...] un cutremur cu
magnitudinea de 4,4 (scara Richter).“ R.l. 10 III 79 p. 5; v. ºi Sc. 17 IV
79 p. 6. ¨ 2. (astron.) –Grad de mãrime– „Este vorba de o galaxie
spiralã, cu magnitudinea 15, care se aflã la o distanþã de 400 milioane
ani-luminã de Pãmînt.“ Sc. 5 VI 85 p. 5 (din fr., engl. magnitude; LTR,
LGG; DTP; DN, DEX – alt sens, DN3)
magót s.m. 1979 (zool.) –Specie de maimuþã din nordul Africii ºi
Gibraltar– v. pop-corn (din fr. magot; DEX, DN3)
magrebián, -ã s.m.f., adj. –Originar din Magreb– „Anterior,
conform unei legi socialiste din 1982, cu cît familia unui imigrant legal
magrebian era mai numeroasã (soþii, copii), cu atît creºtea ºi alocaþia
familialã de stat, astfel încît o familie de imigranþi musulmani nu mai
avea nevoie sã munceascã, avînd asigurate absolut toate condiþiile de
trai.“ R.l. 10 VI 83 p. 8 (din n.pr. Magreb + -ian; cf. fr. maghrébien; PR
sec. XX)
mahalagí vb. IV (rar) –A se comporta ca la mahala– „[...] înþepînd,
calomniind, mahalagind cu priviri distinse, fãcînd pe cucoana ºi
dîndu-ºi mereu în petec.“ R.lit. 15 VI 72 p. 21 (din mahala)
maidanéz, -ã adj. –(Despre animale) Fãrã stãpîn– „Avio era un
cîine «maidanez» care, acum 6 ani cred, într-o noapte ploioasã, a intrat
în casa noastrã [...] murdar ºi lovit.“ „22“ 15–22 V 92 p. 15. „Crapul a
fost mîncat de un maidanez.“ R.l. 17 IX 93 p. 7; v. ºi R.lit. 27 V–3 VI 92
p. 21 (din maidan)
Majilís s. (cuv. iranian) „Clãdirea Majilisului (Camera deputaþilor),
sediul guvernului ºi alte clãdiri importante din Teheran au fost trecute
sub controlul «forþelor revoluþionare».“ Sc. 13 II 79 p. 4; v. ºi R.l. 13 III
79 p. 6, 29 V 80 p. 6
majusculát, -ã adj. 1972 –(Scris) cu majuscule– v. cuvînt-problemã (din majusculã + -at)
make-up s. 1975 (cosm.; cuv. engl.) –Machiaj al feþei, fard– v.
eye-liner [pron. meicáp] (cf. fr. make-up; DMN 1968)
malagueño s.m. (cuv. sp.) –Din oraºul Malaga– „[Poetul Vicente
Aleixandre] s-a nãscut la Sevilla, în 1899. Primii ani ai copilãriei îi
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petrece însã la Malaga. «Sînt un malagueño nãscut la Sevilla –
obiºnuia sã spunã – sau un sevillan nãscut la Malaga, deoarece aici
m-am nãscut ca poet.»“ R.lit. 17 I 85 p. 22 [pron. malaghénio]
malaxáre s.f. –Acþiunea de a malaxa ºi rezultatul ei– „Scoarþa de
rãºinoase ºi de fag poate deveni un excelent îngrãºãmînt pentru
agriculturã. Dupã malaxare ºi fermentare cu uree ºi superfosfaþi, coaja
devine un compost-îngrãºãmînt cu calitãþi deosebite ºi foarte ieftin.“
R.l. 1 X 77 p. 5 (din malaxa; LTR, DT; DEX, DN3)
malétã s.f. (franþuzism) –Servietã– „Pulovere [...] fuste [...], malete
[...] sînt vîndute ca pîinea caldã.“ R.l. 8 XII 93 p. 9 (din fr. malette)
malgaºizáre s.f. –Acþiunea de adaptare la specificul malgaº–
„Universitatea din Madagascar pe calea malgaºizãrii“ V.stud. 20 III
74 p. 13 (cf. fr. malgachisation; MNC 1973)
mallarmeísm s.n. (lit.) –Specific al poeziei lui Mallarmé– „Dar,
desigur, nu trebuie sã scãpãm din vedere deosebirea: mallarmeismul e
pus în slujba unui lirism de tip claudelian.“ R.lit. 9 I 86 p. 9 (din n.pr.
Mallarmé + -ism; DN3)
malnutríþie s.f. –Nutriþie insuficientã– „Statistici date recent
publicitãþii de cãtre F.A.O. pun din nou în luminã o dureroasã realitate:
existenþa, în unele zone ale globului, a malnutriþiei.“ R.l. 28 V 77 p. 6
(din fr. malnutrition; PR 1950)
malþát, -ã adj. „Un loc important în bucãtãria celor mici îl deþine
fãina malþatã, fabricatã din fãinã albã de grîu griºatã ºi extract de
malþ.“ Sc. 4 VII 69 p. 5 (din malþ + -at)
mámã-surogát s.f. –Femeie care dã naºtere unui copil dintr-un
embrion generat prin fecundarea ovulului unei alte femei care nu poate
sã ducã la bun sfîrºit sarcina– „[...] dacã soþia este aceea care nu poate
face copii, a început sã se recurgã la soluþia «mamelor surogat», adicã
la inseminarea artificialã – contra unei sume substanþiale – a unei
femei care se angajeazã, în scris, sã renunþe la orice drepturi asupra
copilului dupã naºterea sa.“ R.l. 2 II 84 p. 6 (cf. it. madre surogato; PN
1985)
manágement s.n. (ec.) –ªtiinþa organizãrii ºi conducerii
întreprinderilor– „[...] zilele acestea ne-a vizitat þara o delegaþie a
Centrului de studii internaþionale de management – care a reunit
reprezentanþi a 15 mari firme americane cu sediul la Viena.“ Sc. 31 X
75 p. 5. „Rezultatele acestui test au fost evocate într-un articol [...] sub
semnãtura publicistei G.S., specialistã în probleme de management.“
R.l. 11 X 76 p. 6. „«Adevãrul» ºi «România liberã» vor avea nevoie în
curînd de o schimbare drasticã de management. Pînã acum au trãit din
capacitatea de adaptare a unor echipe vechi. Vor avea nevoie de
oameni noi pentru probleme noi.“ „22“ 8/93 p. 11; v. ºi implantologie,
marketing (din engl., fr. management; DMN 1965; DP; DEX, DN3)
mánager s.m. ¨ 1. –Conducãtor al unei firme– „Prin ce credeþi cã se
justificã succesul «Evenimentului zilei»? În primul rînd e datorat
managerului sãu.“ „22“ 25 II–5 III 93 p. 11. „SC Agrotransport Brãila
Vest SA organizeazã concurs pentru ocuparea postului de manager al
societãþii [...]“ Ev.z. 12 I 95 p. 7; v. ºi scientologic (1979). ¨ 2.
–Exponent– „De ce tocmai unitãþile cooperaþiei de consum trebuie sã
se transforme în manager al prostului gust?“ R.l. 21 XII 77 p. 2 (din
engl., fr. manager; DMN 1950; DN – alt sens, DEX, DN3)
managerizá vb. I –A (se) transforma în manager– „Utilizînd
portiþele oferite de o serie de legi stupide (sau mai rar, special întocmite
aºa), unii membri ai nomenclaturii se vor manageriza, devenind un fel
de noi capitaliºti [...]“ „22“ 14 IX 90 p. 2 (din manager + -iza; D.
Uriþescu CV 85)
mancúrt s.m. (cuv. rus.) ¨ 1. „Cel care supravieþuia îºi pierdea complet memoria ºi devenea mankurt. Mankurtul era un rob perfect: nu
cerea decît mîncare ºi ceva haine, executa orbeºte poruncile stãpînului,
nu stãtea cu nimeni altcineva de vorbã, ºi mai ales nu se gîndea sã fugã
sau sã se revolte.“ R.lit. 9 II 84 p. 20. „Nu ºtiu ce gîndeºte în aceste
momente marele scriitor kirghiz Cinghiz Aitmatov, dar probabil simte
cã poporul sãu se aflã, din nefericire, sub apãsarea cumplitei parabole a
mancurtizãrii, pe care el a creat-o într-un capitol din «O zi mai lungã
decît veacul». Se ºtie cine erau mancurþii, niºte pãstori-robi de cãmile
care nu mai aveau memorie datoritã unui tratament criminal aplicat de
stãpînii lor.“ Tin.lib. 19 III 91 p. 4; v. ºi „22“ 47/95 p. 11; v. ºi
mancurtizare. ¨ 2. –(Prin extensie) Orice persoanã înrobitã total ºi
îndobitocitã– „Oricum, mancurþii se aflã printre noi ºi triumful lor va fi
o ranã pentru istorie.“ R.l. 16 II 91 p. 1 [scris ºi mankurt] (D. Uriþescu
CV 93–94)
mancurtizáre s.f.
–Supunere
orbeascã,
depersonalizare,
îndobitocire– „[...] regãsim în roman diverse forme ºi grade ale man-
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kurtizãrii individului. Stafia mankurtului reapare unde nu te-ai fi
aºteptat.“ R.lit. 9 II 84 p. 20. „Nu existã nici o lege care sã interzicã
«mankurtizarea» conºtiinþelor.“ R.l. 11 II 94 p. 1; v. ºi 16 II 91 p. 1, 26
X 94 p. 16; v. ºi mancurt [scris ºi mankurtizare] (din mancurt; D.
Uriþescu CV 94)
mancurtizát, -ã adj. –(Despre un popor, o populaþie) Supus total,
alienat, îndobitocit– „Sã recuperãm fraþii mancurtizaþi! Interviu cu
profesorul Vasile Leviþchi, poet ºi publicist din Cernãuþi“ Naþiunea
38/91 p. 5 (din mancurt)
mandarín s.m. –Om de litere influent; om cultivat care deþine multe
titluri– „În credinþa [intelectualilor ei au] rolul formal de mandarini.“
R.lit. 36/93 p. 3 (din fr. mandarin, it. mandarino; DN3)
mándorla s.f. 1977 –Tip de bãuturã rãcoritoare– v. biter (din it.
mandorla “migdalã“)
manevrabilitáte s.f. –Însuºire a unei nave, a unui vehicul de a fi
manevrat– „Am enumerat pe scurt doar unele din numeroasele
dispozitive atît de variate care asigurã manevrabilitatea aparatelor ºi
navelor cosmice, care le asigurã posibilitatea de a manevra cu
siguranþã în întinderile nesfîrºite ale Cosmosului.“ R.l. 16 X 69 p. 6.
„Nava [...] poate acosta în orice loc fãrã sã fie nevoie de amenajãri
speciale ºi are o mare capacitate de manevrabilitate.“ R.l. 4 VIII 77 p.
5. „Rezultatul utilizãrii pe scarã largã a maselor plastice: diminuarea
remarcabilã a greutãþii avionului, creºterea capacitãþii de
manvrabilitate a acestuia.“ I.B. 7 XII 85 p. 8; v. ºi vibroforezã (cf. fr.
manœuvrabilité; DT; DEX, DN3)
manevriér s.m. (livr.) –Persoanã care ºtie sã manevreze cu abilitate
(în politicã)– „D.V., recentul biograf ºi comentator al lui Miron, se
aratã mirat de sciziunea dintre caracterul cronicarului, mare manevrier
politic, ºi acela al operei, a unui moralist impresionant.“ R.lit. 16 VIII
73 p. 6 (din fr. manœuvrier; DN3 – alt sens)
mángo s.n. (bot.; cuv. port.) –Fruct exotic originar din India, foarte
rãspîndit în America Latinã, de formã ovalã, galben ºi aromat– „Dacã
nu-mi puteþi da, la un preþ omenesc, nectar de mango, daþi-mi bragã.“
D. 136/95 p. 3; v. ºi R.l. 10 VIII 92 p. 4, 12–13 IX 92 p. 6 (din port.
mango; cf. fr. mangue)
manierizáre s.f. (livr.) –Folosirea abuzivã a aceluiaºi procedeu,
tipar etc.– „Mergînd împotriva unei îndelungate manierizãri, D.T. a
semnalat cu discreþie drama degradantã a acestei femei
«descurcãreþe».“ Gaz.lit. 29 XI 62 p. 7 (din manierã)
máni pulíte sint.s. (cuv. it.; jur., pol.) –Ancheta magistraturii
italiene deschisã în febr. ‘92 împotriva corupþiei, în special în rîndul
oamenilor politici– „Evoluþia mediatico-judiciarã a operaþiilor mani
pulite îi pregãteºte pe judecãtori ºi pe gazetari sã se substituie aleºilor
politici.“ D. 91/94 p. 8. „Scandalul cunoscut de acum peste tot sub
denumirea de «mani pulite».“ D. 156/96 p. 14 (cf. mîini curate)
manipulá vb. I –A exercita dominaþie psihologicã sau politicã
asupra unui individ sau asupra unui grup– „Unul dintre sloganurile
acestei perioade postpseudoinsurecþionale este: sînt manipulat [...]“
Mesager 6–12 IV 90 p. 3. „[Cheyenne] susþine cã tatãl sãu, Marlon
Brando, prin tehnicile voodoo i-a manipulat fratele pentru a-i ucide
iubitul.“ R.l. 13 VII 93 p. 11. „Televiziunea ºi radioul nu se mãrginesc
sã manipuleze opinia (îndeosebi politicã), dar pericliteazã limba naþionalã.“ R.lit. 35/93 p. 1 (din fr. manipuler; v. Guþu-Romalo în
Hyperion III/93 p. 248)
manipuláre genéticã sint.s. (biol.) –Acþiunea de provocare a
unei mutaþii genetice– „Un cercetãtor canadian [...] a întreprins o serie
de cercetãri privind manipularea geneticã asupra puilor de gãinã în
scopul accelerãrii creºterii [...]“ R.l. 1 II 86 p. 6 (cf. fr. manipulation
génétique)
maracás s. (muz.) –Instrument muzical alcãtuit dintr-o nucã de
cocos în care s-au introdus pietricele sau nisip– „Grupul [Sarmalele
reci] – tamburinã: M.I., Z.A., maracas: S.R.“; v. ºi om-orchestrã
(1975) [ºi maracase] (din sp. maracas; DJ; DN3, DEX-S)
marál s.m. (cuv. turcic; zool.) –Specie de cerb care trãieºte în
Tian-ªan ºi munþii din sudul Siberiei– „În unitãþile zootehnice ale
regiunii autonome sovietice Altaiul Muntos se desfãºoarã recoltarea
[...] coarnelor de «maral», mîndrul berbec de munte (sic!)“ Sc. 9 XI 75
p. 3
marcáj s.n. (sport) –Acþiunea de a marca un jucãtor advers,
împiedicîndu-l pe cît posibil sã primeascã mingea– „În ultimele 10
minute din prima reprizã, dupã ce s-a descãtuºat de vãdita incomodare
a marcajului sever practicat de oaspeþi, Steaua a ratat [...] douã ocazii
de a deschide scorul.“ I.B. 30 VII 82 p. 3. „Marcajul în zonã al
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argentinienilor a dãruit azzurilor demarcaþi, mingi altminteri imposibil
de recuperat, un vis.“ Sãpt. 13 VIII 82 p. 8 (din fr. marquage; DEX)
marcatór s.m. (sport) –Autor al unor goluri sau puncte pentru echipa
sa– „Doar 2 spanioli [...] fac parte din primii 8 jucãtori de pe lista
marcatorilor actualului campionat spaniol.“ Sãpt. 15 IX 85 p. 8; v. ºi
portret-robot (din marca + -tor; DN, DEX, DN3 – alte sensuri,
DEX-S)
marée neágrã sint.s. –Pînzã de petrol care pluteºte pe suprafaþa
mãrii, rezultatã din accidente ale petrolierelor– „Calculatoarele ºi mareea neagrã. Prognozarea evoluþiei pînzei de petrol a permis evitarea
unor costisitoare ºi inutile mobilizãri a mijloacelor de protecþie de-a
lungul coastelor (care nu au fost atinse de cleioasa pecingine neagrã).“
Cont. 16 III 79 p. 5. „Portul Marsilia a fost dotat cu o navã destinatã
luptei împotriva «mareelor negre».“ R.l. 11 VI 79 p. 6; v. ºi
biodegradare, polmar (1978) (dupã fr. marée noire; cf. engl. black
tide; PR, DMC 1967; DEX-S)
márfã adj. inv. (arg. tinerilor) ¨ 1. –Bun; frumos; de calitate– „Mi-am
luat niºte blugi marfã.“ ¨ 2. –De treabã– „Profa de mate e marfã, n-a
picat pe nimeni.“
marginalizá vb. I (soc.) –A scoate pe cineva din funcþiile aparatului
central de conducere, destinîndu-l unor funcþii marginale– „Aþi fost
îndepãrtat? îl întreb [pe Ion Iliescu]. Marginalizat, mã corecteazã.
Vreau sã spun trimis în provincie, cu treburi administrative de rangul
doi.“ „22“ 47/95 p. 16 (din marginal)
marginalizáre s.f. (soc.) –Excludere, îndepãrtare cãtre marginea
societãþii– „Pe continentul latino-american existã peste o sutã de milioane de persoane care trãiesc în condiþii de marginalizare socialã ºi
economicã, relevã un comunicat al UNESCO.“ I.B. 5 IV 84 p. 8. „[...]
teoria «marginalizãrii» în istorie a românilor nu putea sã lipseascã
[...]“ Luc. 21 IV 84 p. 7; v. ºi rezistent (din marginaliza; cf. fr.
marginalisation, engl. marginalize; PR dupã 1960, MNC 1968, DMC
1970, BD 1970)
mariachi s.n. 1975 (cuv. sp.) –În Mexic, muzician ambulant care se
produce la festivitãþi, la cãsãtorii etc.– v. fiesta [pron. mariáci] (cf. fr.
mariachi)
marijuana s.f. –Amestec de frunze ºi flori uscate de cînepã indianã,
folosit ca stupefiant– „Ei s-au fãcut vinovaþi de introducerea în Suedia
a unor masive cantitãþi de haºiº, marijuana ºi chiar heroinã.“ Sc. 12
VII 77 p. 6; v. ºi Cont. 14 XII 79 p. 4; v. ºi canabis, canabicultor,
halucinogen (1967) [pron. marihuána] (din sp., fr., engl. marijuana;
DMN, PR 1950; D.Am.; El. Toma în E.R. p. 472–473, T. Sandru
Olteanu în SCL 5/78 p. 609–610; DEX, DN3)
marímba s.f. (cuv. sp.; muz.) –Instrument muzical asemãnãtor
xilofonului– „Detaºamente de paraºutiºti în uniforme de galã prezintã
onorul la trecerea maºinii prezidenþiale, în timp ce orchestra de
«marimbas» (instrumente tipic mexicane) executã melodii folclorice,
pline de ritm ºi culoare.“ Sc. 10 VI 75 p. 2 [ºi marimbo – v. R.l. 17 I 81
p. 6] (cf. engl. marimba; DJ; DN3, DEX-S)
marinár-pescár s.m. –Marinar specializat în pescuit– „Ne cere
grabnicã asistenþã medicalã pentru un marinar-pescar care a suferit un
accident grav.“ Sc. 11 XII 65 p. 1 (din marinar + pescar)
marináro-pescãrésc, -ã adj. –Cu elemente de marinar ºi de
pescar– „Un alt aspect al colecþiei sînt modelele marinaro-pescãreºti
[...] veºminte pentru strãlucitoare recepþii, dar ºi pentru orele plimbãrii
cu coºniþa într-o mînã.“ I.B. 28 II 75 p. 8 (din marinar + pescãresc)
marinãríþã s.f. –Femeie care a îmbrãþiºat meseria de marinar– „La
bordul ºalandelor «Razelm» ºi «Gîrliþa» [...] pot fi întîlnite ºi niºte fete
frumoase, ca toate fetele. Cele trei [...] sînt primele fete marinãriþe din
portul Constanþa.“ R.l. 1 X 75 p. 2. „«Marinãriþe». Scriam nu de mult
în rubrica noastrã despre primele trei fete de la serviciul «Cãi
navigabile» al portului Constanþa, care au devenit marinari pe o
ºalandã.“ Sc. 16 XII 75 p. 2; v. ºi femeie-marinar (din marinar + -iþã)
maríner s.m. (americanism) –Puºcaº marin, militar din marina
americanã de rãzboi– „Nu ºtim dacã bãtrînul mãscãrici, specializat în
asemenea spectacole pentru trupele intervenþioniste, a reuºit sã-i
binedispunã pe «mariners».“ Sãpt. 13 I 84 p. 2. „B.M. are 19 ani ºi
jumãtate. Fiu al unui director de colegiu din Port Angeles, el s-a înrolat
în rîndurile marinerilor.“ R.l. 16 I 85 p. 6; v. ºi Ev.z. 8 XII 92 p. 5 (din
engl. americ. mariner)
marinsorescián, -ã adj. –Specific scriitorului Marin Sorescu–
„Pentru a ne lãmuri asupra unui surprinzãtor spirit marinsorescian la
D.V. criticul leagã prin fatalistul «sau» douã citate.“ Sãpt. 11 VIII 78 p.
3 (de la numele scriitorului Marin Sorescu + -ian)
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marionetíst, -ã s.m.f. –Artist mînuitor de marionete– „Mii de
spectatori de toate vîrstele [...] au aplaudat evoluþia marionetiºtilor
noºtri [...]“ R.lit. 26 I 84 p. 21. „Spectacolul [...] marionetiºtilor bucureºteni a cunoscut o importantã afluenþã a publicului [...]“ R.lit. 20 IX
84 p. 24 (din marionetã + -ist; DN3, DEX-S)
márketing s.n. (ec.) –Ansamblul tehnicilor ºi metodelor care au
drept obiect stabilirea strategiei comerciale a unei firme, mai ales prin
studiul pieþei– „În cadrul Facultãþii de studii economice a Universitãþii
din Craiova s-a deschis cel de-al doilea curs de marketing-management internaþional.“ R.l. 21 V 77 p. 5. „Ieri, în aula Institutului de
învãþãmînt superior din Baia Mare a început al IX-lea curs
internaþional de marketing ºi management.“ R.l. 6 V 78 p. 5.
„Promovarea marketing-ului la rang de ºtiinþã a apãrut odatã cu
generalizarea societãþii de consum. Asimilat tehnicilor de publicitate
ieftinã (reclama) pînã la începutul anilor ‘70, marketing-ul a devenit,
odatã cu apariþia crizei, una dintre cele mai nobile funcþiuni ale
întreprinderii. Astãzi el face apel la ºtiinþe ºi tehnici dintre cele mai
diverse.“ „22“ 8/93 p. 12; v. ºi expoziþie-test (1976) (din engl., fr.
marketing; PR 1959; Th. Hristea în LR 3/72 p. 193–194, atestãri din
1970; L. Seche în P.N. 2/74, citat din 1970; DMN; DEX, DN3)
marºá vb. I (franþuzism; lb. cultã colocv.) –A fi de acord– „Teleobservatorul, ca ºi telespectatorul, poate sã creadã sau sã nu creadã în
buna-credinþã a celor doi soþi «care nu s-au lãsat niciodatã examinaþi
de o comisie ºtiinþificã», poate sã «marºeze» sau sã nu marºeze.“ Cont.
3 XI 78 p. 8 (din fr. marcher)
marºrutizáre s.f. –Asigurarea circulaþiei trenurilor de marfã fãrã
opriri pe traseu– „Centrala noastrã, împreunã cu Ministerul
Transporturilor ºi Telecomunicaþiilor, a stabilit ca în acest an sã se
treacã la marºrutizarea transportului pe calea feratã în aproape toate
fabricile. Ce înseamnã aceasta? Prin mãsura adoptatã se asigurã
aprovizionarea în flux continuu a fabricilor cu sfeclã de zahãr
proaspãtã, evitarea staþionãrilor în vagoane [...]“ R.l. 21 VIII 78 p. 4
(din marºrut; DEX, DN3)
marúbo s., adj.inv. (cuv. amerind.) –Numele unui tip de indigeni din
Peru– „Este a treia oarã cînd expediþiile organizate de FUNAI sînt
atacate de indienii marubo, unul din triburile cele mai ostile prezenþei
omului alb în aceastã zonã a Amazoniei.“ R.l. 10 XI 75 p. 6
másã-biróu s.f. 1967 –Masã care serveºte drept birou– v.
bancã-pupitru (din masã + birou)
másã cáldã sint.s. –Masã, tejghea încãlzitã pe dedesubt, pe care
stau mîncãrurile calde gata de servit– „În localul actualului depozit de
vinuri [...] va funcþiona un lacto-bar cu masã caldã. La 13 magazine
vom instala mese calde pentru produse de patiserie.“ I.B. 14 VI 75 p. 4.
„La capãtul mesei «calde» am zãrit casieriþa care ºi-a înãbuºit pe loc un
cãscat.“ Sc. 5 V 78 [f.p.] (din masã + caldã, dupã it. tavola calda)
másã-duláp s.f. –Masã care serveºte ca dulap (pentru radio,
televizor etc.) –„În lista noilor sortimente se numãrã: mese ºi scaune
pentru balcon [...] masã-dulap pentru radio ºi televizor.“ Sc. 30 V 63 p.
4 (din masã + dulap)
másã rotúndã sint.s. –Reuniune politicã, ºtiinþificã etc. bazatã pe
principiul egalitãþii între participanþi– „Redactorul-ºef [...] este invitat
sã participe la o dezbatere-masã rotundã cu tema [...]“ Cont. 26 V 67 p.
4. „Sceneta a ºi prins, un numãr de critici s-au ºi grãbit sã aºtearnã lungi
foiletoane ºi sã organizeze intime mese rotunde-triunghiulare, în care
sã laude cu glas înalt cursele salvãrii.“ Luc. 19 VII 79 p. 3; v. ºi R.l. 8 IX
79 p. 2 (dupã fr. table ronde; cf. engl. round table [conference]; PR
1955)
mascalzone s.m. (italienism) –Om de nimic, derbedeu– „Despre
acest mascalzone dîmboviþean s-a scris pînã la saþietate.“ R.l. 3 VIII 93
p. 2 [pron. mascalþóne] (cuv. este mai vechi în românã, cel puþin din
anii ‘30)
mascará s.f. (cosm.) –Fard pentru gene, rimel– „Despre machiajul
toamnei se spune cã va folosi cu precãdere mascaraua [...] Se mai spune cã din trusa de machiaj va dispãrea, nu se ºtie pentru cît timp,
creionul dermatograf, fie el negru, maro, verde sau altfel. În
compensaþie se va folosi, cu multã dexteritate, mascaraua. Talentul
fiecãreia va fi dovedit de lungimea genelor. Lungime ajutatã de
conþinutul obiectului sus-numit.“ Sãpt. 24 IX 76 p. 8; v. ºi 21 I 77 p. 8
(din it. mascará; DEI)
mascarpóne s. (cuv. it.) –„Medicii italieni au confirmat [...]
prezenþa bacilului botulismului în mascarpone, o specialitate de
brînzã italieneascã.“ Ev.z. 12 IX 96 p. 5
máscã s.f. –Dispozitiv care acoperã sau protejeazã un obiect–
„Matriþa pentru injectat masca televizorului «Tonitza» ºi cea pentru
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injectat masca-ornament a radioreceptorului «Delta».“ I.B. 14 X 63 p.
1. „Cumpãr urgent mascã ºi ornament faþã Fiat 125 S.“ R.l. 2 VII 79 p.
4. „Am cumpãrat o mascã pentru chiuveta din bucãtãrie.“ (din fr.
masque, germ. Maske, rus. maska; DEX, DN3)
mass-média s. (comunicaþii) –Totalitatea mijloacelor moderne de
comunicare în masã a informaþiilor– „[...] realitãþii sau imaginii lor, se
substituie în mod progresiv puterea semnelor ºi a simbolurilor prin
mass-media.“ R.lit. 14 V 73 p. 29. „Este regretabil [...] cã în anumite
þãri mass-media acordã mai multã atenþie faptelor criminale decît
acþiunilor sociale de prevenire.“ Cont. 10 X 75 p. 12. „Cartea, ziarul,
radioul, cinematograful ºi televiziunea au devenit tot atîtea
componente ale universului audiovizual, tot atîtea surse de informare
ºi cunoaºtere, denumite de specialiºti «mass-media».“ Sc. 25 XII 75 p.
2; v. ºi efemerizare (din engl. mass [communication] media; cf. fr.
mass-media; PR 1965; Th. Hristea în LR 6/77 p. 592, VRC 278, M.
Gheorghiu în Luc. 14 VII 79 p. 1; DP; DEX, DN3)
massmediát, -ã adj. (comunic.) –Adus la cunoºtinþa publicului
prin mass-media– „De altfel, declaraþia absenþei veleitãþilor politice a
Frontului Salvãrii Naþionale era muzica de fond a scenei politice
massmediate a începutului de an 1990.“ R.l. 7 III 91 p. 1 (din
mass-media; D. Uriþescu CV 87)
máster s.n. (cuv. engl. americ.; înv.) „Aici se adunaserã vreo treizeci
de actori din toate colþurile þãrii [S.U.A.] pentru a-ºi da master-ul în
arta teatralã.“ R.lit. 3 IV 84 p. 24. „Din toamnã voi introduce
master-ul, a anunþat Liviu Maior.“ „22“ 15/94 p. 6. „Candidaþii reuºiþi
la concursul de admitere în ciclul de studii aprofundate (master) vor
avea în acest an prioritate la cazarea în cãminele studenþeºti.“ R.l. 29
IX 95 p. 5; v. ºi Academica 5/94 p. 6, „22“ 35/94 p. 6 (din master[‘s
degree] din sistemul universitar american)
masterát s.n. (înv.) –Perioada studiilor pentru obþinerea titlului de
master– „Cîþi dintre aceºti studenþi vor putea urma ºi cursurile celui
de-al treilea modul, masteratul?“ R.l. 26 V 94 p. 2. „La sfîrºitul celor 2
ani de masterat sau 3 ani de doctorat [ne vom forma] o imagine clarã
asupra valorii ºi competenþei lor [a centrelor de cercetare].“ „22“
38/94 p. 8; v. ºi R.l. 1 IX 94 p. 2 (din master, dupã doctorat)
maºínã-capcánã s.f. –Maºinã încãrcatã cu un exploziv care, de
obicei, este acþionat prin telecomandã sau printr-un ceas special– „O
maºinã-capcanã a explodat sîmbãtã la New Delhi, producînd moartea
a 8 persoane.“ R.l. 13 IX 93 p. 8. „Preºedintele Macedoniei a fost grav
rãnit ieri, la Skopje, de explozia unei maºini-capcanã care a sãrit în
aer.“ Ev.z. 4 X 95 p. 5; v. ºi R.lit. 29/94 p. 24 (din maºinã + capcanã,
dupã fr. voiture-piégée; DMC 1969)
maºiníst-actór s.m. –Maºinist la teatru, care face figuraþie–
„Menþionez, cu preþuire, jocul de scenã al muzicanþilor ºi deopotrivã
pe acela al maºiniºtilor-actori, admirabili în costumarea lor de cadru,
în miºcarea lor sincronizatã cu aceea a actorilor propriu-ziºi.“ Cont. 9
XII 66 p. 4 (din maºinist + actor)
máte s.f. (arg. elevilor) –Matematicã– „Mihnea are un foarte bun
profesor de mate.“ (abreviere din matematicã; Th. Hristea în R.lit.
15/81 p. 8)
matérno-infantíl, -ã adj. –Pentru mamã ºi copil– „Ceea ce vedeþi
desenat pe calc va fi «mîine» Centrul materno-infantil, instituþie
medicalã reprezentativã, cu sarcini de asistenþã medicalã, de
metodologie ºi îndrumare teritorialã, de cercetare aplicativã ºi de
învãþãmînt.“ I.B. 16 III 74 p. 3. „În cadrul complexului spitalicesc din
oraºul Gh. Gheorghiu-Dej a fost dat în folosinþã un modern bloc
materno-infantil cu o capacitate de 250 de locuri.“ R.l. 2 III 84 p. 5 (din
materno- + infantil)
matól, -oálã (arg.) –Beat– „Te-am vãzut la recepþie matol rãu. Un
senator matol e un fel de nimeni beat turtã.“ R.l. 17 II 94 p. 1 (din þig.
mato “beat“; DEX-S)
máxi adj. inv. 1974 (modã) –(Despre fuste, paltoane etc.) Foarte lung,
pînã aproape de vîrful piciorului– v. mini (din fr. maxi; cf. engl. maxi;
PR 1966, BD 1968)
máxi-ecrán s.n. (spect.) –Ecran gigantic– „Pe maxi-ecranul montat
în Piazza del Popolo din Roma, la douã noaptea, în faþa a zece mii de
spectatori, se retransmitea finala.“ Sãpt. 30 VII 82 p. 12 (din maxi- +
ecran)
maxigheátã s.f. 1967 –Cizmã foarte înaltã– v. minijupã //din maxi+ gheatã//
maximafilíe s.f. (filat.) –Colecþionarea de cãrþi poºtale ilustrate, cu
timbre ºi ºtampile pe o temã datã– „Noutãþi din domeniul emisiunilor
poºtale, expoziþii, maximafilie, aerofilatelie întregesc acest numãr [...]
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Dr. V.N. a fost reales preºedinte al maximafiliei mondiale.“ Sãpt. 18 V
84 p. 8 (din fr. maximaphilie; DN3, DEX-S)
maxirecóltã s.f. 1972 (formaþie ad-hoc) –Recoltã foarte mare– v.
microcooperativã (din maxi- + recoltã)
maxipaltón s.n. –Palton foarte lung– „Lollobrigida, nu ºtiu dacã
ºtiþi, a apãrut la Londra cu o serie de maxipaltoane.“ Cont. 27 II 70 p. 6
(din maxi- + palton; cf. fr. maximanteau, engl. maxicoat; DMN 1970,
BD 1971)
maxiºáh s.n. (sport.) „Alte noutãþi? Un bar de noapte ºi un club cu
specific englezesc pe malul lacului Siutghiol, cinci terenuri cu
maxiºah [...] trei discoteci cu sãli de audiþie în Mamaia, 10
minibowlinguri, noi terenuri de sport, alte 25 jocuri mecanice în cluburile de distracþii etc.“ R.l. 15 V 70 p. 2. „Maxiºahul este o nouã formã
de agrement cu care amatorii sportului de inteligenþã vor face
cunoºtinþã în acest sezon pe litoral. Tabla de ºah este reprodusã la
dimensiuni foarte mari, pe un teren special amenajat, iar piesele de ºah
sînt de asemenea realizate la proporþii – circa jumãtate de metru.“ R.l.
4 VI 71 p. 3. „În staþiunea Neptun iubitorii jocului cu 64 de pãtrate au
posibilitatea sã practice [...] maxiºahul.“ R.l. 9 VIII 77 p. 5 (din maxi+ ºah)
maxitáxi s.n. (transp.) –Mijloc de transport în comun de tip taxi
mare, cu 16 locuri– „Experimental, I.T.B. a introdus de ieri
microbuzele de tip urban maxitaxi.“ R.l. 19 VIII 77 p. 5.
„Radiotelefoane au fost montate ºi pe douã maºini maxitaxi, prin ele
anunþîndu-se cu rapiditate orice defecþiune tehnicã sau panã de
cauciuc.“ R.l. 26 XII 77 p. 5. „Noi trasee de maxitaxiuri“ R.l. 12 VII 78
p. 5. „Liniile de maxi-taxi vor funcþiona [...] dupã programul normal al
unei zile de lucru.“ I.B. 30 IV 84 p. 7; v. ºi R.l. 23 XII 77 p. 5, I.B. 20
XII 84 p. 4 (din fr. maxi-taxi; DMN 1969, BD 1970)
máya adj. (cuv. amerind.) –Privitor la civilizaþia precolumbianã cu
acelaºi nume din America Centralã– „Oamenii de ºtiinþã stãruie încã în
efortul lor de a elucida numeroasele enigme ale civilizaþiei maya.
Strãvechii locuitori ai continentului american, mayaºii, sînt autorii
unor uluitoare construcþii.“ Mag. 9 II 85 p. 8 [scris ºi maia] (cf. sp., fr.
maya; DN3 – alt sens, DEX)
mayáº s.m. 1985 –Purtãtor al civilizaþiei maya– v. maya (din maya +
-aº)
mãciúcã s.f. (arg.) –Organul genital masculin– „Altã consoartã
ofensatã a pus la loc sigur colonelul soþului, legîndu-l de un balon cu
heliu ºi trimiþîndu-i-l la ceruri [...] Mãciuca altui Cassanova a fost
rîºnitã cu sadism într-un mixer de bucãtãrie.“ R.l. 28 V 94 p. 10
mãnúºã-rãzãtoáre s.f. (gosp.) –Tip de mãnuºã cu dosul aspru,
care funcþioneazã ca o rãzãtoare– „Lista noutãþilor e atît de lungã: mãnuºi-rãzãtoare, care curãþã cartofi noi.“ Cont 28 X 60 p. 10 (din
mãnuºã + rãzãtoare)
mãsúþã-jardiniérã s.f. „Pentru camere luminoase, se poate
propune o mãsuþã-jardinierã în mijlocul cãreia, într-o tãieturã special
practicatã, punem un recipient de tablã umplut cu pãmînt de flori ºi
plantat în consecinþã.“ Mag. 22 XI 69 p. 6 (din mãsuþã + jardinierã)
McDonald‘s s. (alim.) –Numele unei serii de restaurante de sorginte
americanã, rapide ºi ieftine– „[Coada] nu e la Lenin, ci la Mac Donald.“ Luc. 19/93 p. 4 [pron. mãcdónalds] (cf. fr. McDonald; MNC
1986)
méci-chéie s.n. (sport.) –Meci foarte important– „În etapa viitoare,
douã meciuri-cheie în Capitalã.“ Sc. 21 XI 75 p. 3. „Azi un meci-cheie
al competiþiei.“ I.B. 13 III 76 p. 7. „Sportul Studenþesc, în meciul-cheie
al rundei, n-a realizat decît 1–1 [...]“ I.B. 11 IV 85 p. 7 (din meci +
cheie)
méci-dérbi s.n. (sport.) –Meci între principalii pretendenþi la titlu–
„Din programul finalelor nu va lipsi, fireºte, obiºnuitul meci-derbi al
categoriei uºoare, C.C. – P.D.“ Sc. 9 X 74 p. 5. „În meci-derbi se
întîlnesc echipele bucureºtene Steaua ºi Dinamo.“ R.l. 15 IV 76 p. 5.
„Meciul-derbi al diviziei A la handbal care a avut loc la Baia Mare nu
ne-a prilejuit o nouã surprizã.“ Sc. 10 X 78 p. 5 //din meci + derbi//
méci-maratón s.n. (sport) –Meci mult prelungit– „Este încã
supãrat pe preºedintele F.C. [...] mai ales pentru oprirea meciului
«maraton» pretextînd «epuizarea jucãtorilor» [...]“ Fl. 10 I 86 p. 21.
„Specialiºtii (inclusiv antrenorii celor doi participanþi la meciul-maraton) pronosticheazã cã viitorul meci pentru titlu din august
1987 va fi jucat tot de cei doi K.“ Fl. 28 III 86 p. 21 (din meci +
maraton)
méci-revánºã s.n. (sport) –Meci care are loc în revanºã– „Azi, de la
ora 16,30, tot la Floreasca, meciul revanºã.“ I.B. 11 XII 85 p. 3. „Azi, la
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Reºiþa, are loc meciul revanºã.“ I.B. 24 XI 86 p. 7. „Meciul revanºã va
avea loc sîmbãtã, la Suceava.“ I.B. 26 VII 89 p. 3 (din meci + revanºã)
méci-ºcoálã s.n. (sport) –Meci cu rolul de ºcoalã, de pregãtire–
„Dupã un stagiu de pregãtire de trei zile la Poiana Braºov [...] în care va
avea loc un meci-ºcoalã, echipa va pleca joi [...] spre Copenhaga.“ I.B.
1 X 71 p. 1. „Sîmbãtã [...] «tricolorii» au susþinut un meci-ºcoalã în
compania divizionarelor C.“ R.l. 14 XII 75 p. 5. „În ultimele zile ale lui
decembrie un nou «meci-ºcoalã» a þinut treazã atenþia suporterilor
celui mai tînãr campion [...]“ Fl. 10 I 86 p. 21 (din meci + ºcoalã)
méci-test s.n. (sport) –Meci cu valoare de test– „[...] meciul-test cu
selecþionata Angliei [...]“ I.B. 9 XI 84 p. 7. „Ne aºteaptã cîteva dificile
examene internaþionale: în acest an meciurile test cu Scoþia [...] ºi cu
Irlanda [...]“ I.B. 19 II 86 p. 3 (din meci + test)
méci-vedétã s.n. (sport) –Meci care suscitã cel mai mare interes–
„ªi a venit meciul-vedetã.“ I.B. 24 IX 84 p. 7. „În meci-vedetã, s-au
confruntat [...] lotul A ºi lotul olimpic.“ I.B. 11 XII 85 p. 3 (din meci +
vedetã)
medaliábil, -ã adj. (livr.) –Care poate primi o medalie– „Au fost
împuºcaþi mai mulþi mistreþi, de la care au fost recoltate trofee
medaliabile.“ Emisiune radio 2 III 74 (din medalia + -bil)
média s.f. (comunic.) –Mass-media– „Domnul [...] dã interviuri
mediei româneºti spre amuzamentul celei franceze [...]“ Strada 11/90
p. 8 (din [mass-] media; D. Uriþescu CV 90)
mediatécã s.f. –Colecþie de benzi magnetice, discuri etc.– „ªi, sã nu
uitãm, bogãþia mediatecii [de la Centrul Cultural Francez] care face
din ea unul dintre polii culturali cei mai cãutaþi la Cluj.“ „22“ 50/95 p. 2
(din fr. médiathèque)
mediátic, -ã adj. (comunic.) –Referitor la mass-media– „Zilele de
28–29 ianuarie au fost însã un mare semnal de alarmã: nu numai din
punct de vedere politic ºi social, ci ºi din punct de vedere mediatic.“
R.l. 9 V 91 p. 1 (din fr. médiatique; PR 1983; D. Uriþescu CV 88–90)
mediatizá vb. I –A aduce la cunoºtinþa publicului prin mass-media–
„Demersurile comitetului pentru obþinerea vizei de intrare în America
au fost intens mediatizate în cursul anului trecut în SUA, Japonia ºi alte
þãri [...]“ R.l. 5 V 91 p. 1 (din media)
mediatizáre s.f. (comunic.) –Aducere la cunoºtinþa publicului prin
mass-media– „Oricum, mediatizarea ºi rapidã ºi intensã a numelui
acestuia [Mihai Botez] s-ar putea sã însemne ceva mai mult decît o
simplã ipotezã de presã.“ R.lit. 21–28 X 92 p. 18. „Extravaganþele din
Parlament se datoresc mediatizãrii excesive.“ R.l. 22 III 93 p. 3 (din
media; cf. fr. médiatisation)
mediatizát, -ã adj. (comunic.) –Adus la cunoºtinþa publicului prin
mass-media– „Ceilalþi nu vor înþelege nimic dintr-un Cioran mediatizat.“
„22“ 10–16 III 92 p. 16; v. ºi R.lit. 34/93 p. 18, R.l. 22 III 93 p. 2 (din
[mass-] media; D. Uriþescu CV 88)
médic-cetãþeán s.m. –Medic interesat de activitatea obºteascã–
„Medic-cetãþean“ (titlu de articol dedicat doctorului I.B., propus
candidat al F.D.P.) Sc. 14 I 61 p. 5 (din medic + cetãþean; Fl. Dimitrescu în LR 4/62 p. 367)
médii s.pl.tant. 1996 –Mijloace de informare în masã– v. audiomat
(traduce lat. media)
mediologíe s.f. „Mediologia este o disciplinã care exploreazã cãile
ºi mijloacele eficacitãþii simbolice, felul cum imaginile ºi cerinþele pot
modifica mersul lucrurilor în societate.“ R.lit. 42/93 p. 23 (din fr.
médiologie care apare în cartea L’état séducteur; les révolutions
médiologiques du pouvoir de R. Debray, Gallimard 1993)
megabít s.n. (inform.) –Mãrime de 106 biþi– „Acest nou sistem, a
cãrui memorie are o capacitate de 10 megabiþi, extensibilã pînã la 80
megabiþi, este alcãtuit dintr-o unitate centralã de tratare, o memorie
auxiliarã ºi o consolã. El ar putea fi utilizat ca superordinator personal,
dar va trebui sã mai fie perfecþionat.“ R.l. 16 I 84 p. 6 (din engl.
megabyte; BD 1970; cf. fr. mégabit; MN 1985)
megastár s.n. (spect.; uneori ironic) –Vedetã de cea mai înaltã clasã–
„Megastarul cîntã pentru noi.“ Cotid. 1 X 92 p. 3. „Dan Iosif.
Megastar principal în hiperremake-ul de CC «21–22, Cum s-a tras în
noi?»“ Caþ. 24–30 XI 92 p. 8. „Zecile de mii de români cîntau la unison
cu megastarul [M. Jackson].“ R.lit. 15–21 IV 93 p. 2 (din mega- + star)
megatónã s.f. –Unitate de mãsurã pentru puterea de distrugere a
bombelor atomice– „În fiecare zi arsenalele nucleare sporesc cu o
megatonã, adicã cu echivalentul a 1 milion tone de trinitrotoluen,
explozibilul «clasic» cel mai puternic.“ Sc. 16 VIII 75 p. 6; v. ºi R.l. 6 X
81 p. 6; v. ºi supragenerator (1967) (din fr. mégatonne; engl. americ.
megaton; PR 1950; D.Am.; DN3)
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megérã s.f. (franþuzism) –Femeie arþãgoasã– „Judith, o megerã care
se recomandã cu dezarmantã sinceritate: «Îmi place tot ce
înjoseºte...»“ R.lit. 14 III 85 p. 22 (din fr. mégère; DEX, DN3)
melaminát, -ã adj. 1962 (chim.) –Acoperit cu melaminã– v.
fibrolemnos (din melaminã + -at; Fl. Dimitrescu în LL 10/65 p. 241)
melamínic, -ã adj. (chim.) –Obþinut din melaminã– „Înnobilarea
[lemnului] se face prin [...] acoperirea cu fibre decorative din hîrtie
specialã ºi rãºini melaminice.“ Sc. 12 II 63 p. 1 (din melaminã + -ic)
melánã s.f. (text.) –Fibrã sinteticã textilã asemãnãtoare cu lîna–
„Noua fabricã a uzinei din Sãvineºti va produce anual 5000 tone fibre
sintetice melanã. Melana îºi va gãsi întrebuinþarea la stofe de paltoane
ºi costume, la covoare ºi blãnuri artificiale.“ Sc. 15 XI 63 p. 1; v. ºi I.B.
11 VIII 80 p. 2; v. ºi cardat (din me[tan] + lat. lana; FC I 152; DC;
DEX, DN3)
melancolizá vb. I (livr.) –A se lãsa cuprins de melancolie–
„Boierimea cu iºlic ºi giubea, conversînd ºi melancolizînd comod pe
sofale.“ Sc. 2 II 78 p. 4 (din fr. mélancoliser; DN3, DEX-S)
melánj s.n. (franþuzism) –Amestec, amestecãturã– „Nimic mai
agreabil nu se poate imagina decît acest melanj de cliºee, speculaþii
teoretice, ºovãialã poeticã ºi rãsfãþ.“ R.lit. 1–7 IV 93 p. 9 (din fr.
mélange; DEX, DN3)
melcatrín s. 1976 (apic.) –Produs apicol– v. polenapin (din lat. mel
“miere “)
melciuí vb. IV (formaþie ocazionalã) –A dansa urmînd linia cochiliei
melcului– „Sîrba olteneascã are o formã specialã. Ce face?
Melciuieºte: la un cap se strînge, la altul se destrînge. Ca un melc. În
Bucovina nu melciuieºte, ci ºerpuieºte.“ Cont. 25 XI 66 p. 9 (din [a
face ca] melcii + -ui)
melodiascóp s. (muz.) „Scriitorii ºi experienþa lor de viaþã:
Thomas Mann. Melodiascop.“ Pr.R.TV 29 XI 77 p. 6. „Nou sub soare
(rubricã de noutãþi) Melodiascopul emisiunii.“ Pr.R.TV 8 II 78 p. 6; v.
ºi 9 VI 80 (din melo[die] + diascop)
melodicitáte s.f. 1974 (muz.) –Caracterul a ceea ce este melodios–
v. hard-rock (din melodie; DN3)
melodramatísm s.n. –Exprimare exaltatã, uneori artificialã, a
sentimentelor– „Batalov joacã scena admirabil, fãrã urmã de
melodramatism.“ Cont. 7 IX 62 p. 5 (din melodramatic, prin
substituþie de sufix; DN3)
mémbru, -ã s.m.f. –Membru de partid– „A.C. are defectul cã «nu e
membru» [al partidului de guvernãmînt].“ Lupta 7 XI 95 p. 3
memoriál s.n. –Edificiu ridicat în amintirea unui eveniment sau a
unui personaj de seamã– „S-a vorbit mult despre construirea unui
muzeu în memoria lui John Kennedy, care sã adãposteascã arhiva
fostului preºedinte al S.U.A. A fost chiar întocmit proiectul memorialului, conceput sub forma unei piramide de sticlã înaltã de 25 de
metri.“ Sc. 5 III 75 p. 6. „«Palatul internaþional al gloriei spaþiale» este
numele unui memorial inaugurat în localitatea Alamogordo, din New
Mexico (S.U.A.).“ Sc. 7 X 76 p. 4 (din germ., engl. Memorial, fr.
mémorial; DN, DEX – alte sensuri, DN3)
mendelevít s.n. 1965 (geol.) –Specie de mineral– v. landauit (cuv.
rus. de la n. savantului Mendeleev)
meníu-pensiúne s.n. –Meniu oferit celor care iau masa într-un
restaurant în regim de pensiune– „O reclamã-invitaþie, cît uºa la un
local piteºtean: «Restaurantul lacto-vegetarian vã oferã urmãtorul meniu-pensiune, compus din felul I, supã sau ciorbã; felul II, mîncare;
felul III, desert».“ R.l. 19 VIII 73 p. 5. „Iniþiativa servirii meniurilor-pensiune pentru elevi, experimentatã iniþial la un singur
restaurant, s-a extins cu repeziciune.“ I.B. 11 II 75 p. 1 (din meniu +
pensiune)
mentovít s.n. 1974 –Bãuturã rãcoritoare pe bazã de mentã– v. aniset,
cico (din ment[ã] + vit[aminã])
mercáto s. (cuv. it.) –(Aici) Piaþã unde se tranzacþioneazã
transferurile sportivilor de la un club la altul– „Douã evenimente au
zguduit marþi «mercato» fotbalului italian [...]“ R.l. 15 VII 93 p. 15
merceríe-(galanteríe-)parfumeríe s.f. 1974 –Mercerie în care se
vînd ºi produse de parfumerie (ºi de galanterie)– v.
dulciuri-rãcoritoare, legume-fructe (din mercerie [+ galanterie] +
parfumerie)
mescalínã s.f. 1967 (chim.) –Halucinogen extras din peyotl– v.
halucinogen; v. ºi Cont. 14 XII 79 p. 4 (din fr. méscaline, engl.
mescaline; PR 1950; CD; DEX, DN3)
méssa s.f. (rel.) –Liturghie, la catolici– „[Andreotti] se duce în
fiecare duminicã la messa.“ R.l. 18 X 95 p. 19. „ªefii de state sau de
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guverne, ca ºi politicienii francezi, vor rãmîne la Paris, la mesa
solemnã de la Nôtre Dame [la înmormîntarea lui Mitterand].“ D.
158/96 p. 3 [scris ºi mesa] (din it. messa; cf. germ. Messe, fr. messe;
DN3)
metaártã s.f. „Multã lume manipuleazã azi cuvîntul metaartã; în
afarã de modã, acest fapt aratã nãzuinþa spre considerarea artei de pe o
platformã superioarã; este subînþeleasã afirmaþia: «daþi-mi un punct de
sprijin ºi vã voi miºca pãmîntul» [...] În cazul acesta trebuie sã
acceptãm cã aspectul metaartistic este mereu prezent în artã mãcar în
stare difuzã sau ca simplã aspiraþie.“ R.lit. 21 III 74 p. 22 (din meta- +
artã, probabil dupã model fr.)
metaartístic, -ã adj. 1974 –Privitor la metaartã– v. metaartã (din
meta- + artistic)
metabolít s.m. (biol.) „[...] metaboliþi, adicã produºi de
descompunere rezultaþi din diverse reacþii chimice.“ Fl. 30 I 71 p. 18
(din fr. métabolite; PR 1950; DM, DT, DZ; DN3)
metacinemá s.sg.tant. „Deosebirea nu stã în cinema, în fizica ºi
miºcarea imaginii, ci în meta (peste)-cinema, în meta-fizicã. Diferenþa
dintre Kojak ºi un Melville porneºte de la calitatea privirii [...]“ R.lit.
14 IV 77 p. 11 //din meta- + cinema, dupã model fr.//
metaforítã s.f. 1985 (ironic) –Folosire excesivã a metaforelor– v.
lapidaritate (din metaforã + -itã)
metaforizá vb. I (livr.) –A conferi valenþe metaforice– „Banda video
metaforizeazã cliºeul.“ „22“ 5–11 VIII 93 p. 15 (cf. fr. métaphoriser;
DN3)
metalograváre s.f. „Un colectiv de la Întreprinderea de panouri
electropneumatice a pus la punct o tehnologie de gravare a pieselor
metalice prin folosirea, în exclusivitate, a chimicalelor indigene.
Aplicarea ei permite scurtarea timpului de execuþie a operaþiilor de
metalogravare [...]“ R.l. 6 III 84 p. 1 (din metalo- + gravare)
metamúzicã s.f. „În oraºul vestgerman München a apãrut o carte
intitulatã «Metamuzica». Este vorba de studiul psihiatrilor M.L.P. ºi
E.V. referitor la influenþa primejdioasã a muzicii aºa-zise
experimentale asupra sãnãtãþii interpreþilor.“ Sc. 28 IV 74 p. 6 (din
meta- + muzicã, probabil dupã model germ.)
metanobactérie s.f. (cuv. engl.; biol.) „Un grup de cercetãtori
americani de la Universitatea din Illinois au anunþat descoperirea a
ceea ce ei considerã cã este o nouã formã de viaþã: un microorganism
denumit metanobacterie, care ar putea fi cel mai vechi dintre
organismele ce vieþuiesc pe Terra [...]“ Sc. 4 XI 77 p. 4; v. ºi I.B. 3 XI
74 p. 4 (C. Lupu în SCL 6/82 p. 504)
metapoezíe s.f. „Din metapoezie – poezia despre poezie, despre
materia sa, cuvintele – Nichita Stãnescu extrage neliniºti metafizice, ºi
dintr-un instrument, cugetarea asupra limbajului se transformã în chiar
substanþa gîndirii poetice.“ R.lit. 8 X 70 p. 21 //din meta- + poezie//
metaromán s.n. –Roman în care autorul nareazã operaþia scrierii
romanului însuºi– „E un fel de roman al romanului, în care
«cronicarul» iese la rampã. Acest metaroman se reducea în «Lumea în
douã zile» la o anchetã ºi avea un singur protagonist.“ R.lit. 9 II 78 p. 9.
„[...] criticul român este prezent în sumar cu un amplu studiu dedicat
«metaromanului românesc actual».“ R.lit. 26 VII 84 p. 11 //din meta+ roman; cf. it. metaromanzo; PN 1966//
méteo adj. inv. –Meteorologic– „În baza raportului înaintat de Le
Verrier lui Napoleon al III-lea în anul 1856, s-a hotãrît crearea, pe
teritoriul francez, a unei reþele de staþii meteo, care s-a extins apoi în
Anglia, Germania, Austria, Rusia etc.“ Mag. 11 X 75 p. 8. „24 de
directori ai serviciilor meteorologice din diferite state s-au întîlnit la
Geneva pentru a începe pregãtirile în vederea «operaþiunii meteo
mondiale» ce se va desfãºura în 1978–1979.“ Sc. 8 VI 77 p. 5. „Sateliþii
meteo.“ R.l. 25 IV 80 p. 6; v. ºi 26 IV 75 p. 6, 25 X 75 p. 6 (din
meteo[rologic, -ie]; cf. fr. météo; DN3)
meteoinformáþie s.f.
–Informaþie
meteorologicã–
„Meteoinformaþii. În faþa unui pupitru lung de peste trei metri,
conducãtorul Centrului de meteorologie spaþialã urmãreºte indicaþiile
cronometrului electronic: pe cadranul luminos cifrele se succed
rapid.“ ªt. ºi tehn. 6/67 p. 19 (din meteo- + informaþie, probabil dupã
model engl.)
meteopatíe s.f. (med.) „Se ºtie cã o schimbare bruscã a vremii
influenþeazã starea generalã a unor persoane, sensibilitate cunoscutã
sub denumirea de meteopatie.“ Sc. 12 V 78 p. 6 //din meteo- + -patie
“boalã, suferinþã“//
meteorutiér, -ã adj. –Privitor la starea vremii ºi a drumurilor–
„Buletin meteorutier“ R.l. 24 XI 75 p. 5. „Radiojurnal. Buletin
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meteo-rutier.“ Pr.R.TV 29 XI 78 p. 8; v. ºi Sc. 10 XI 81 p. 5 (din meteo+ rutier)
metisá vb. I –A încruciºa indivizi din rase diferite, a corci– „Cît
despre eventualitatea, la noi, a unei sinucideri ministeriale, nici
poveste: românii (fie ºi în cazul cã sînt metisaþi cu ucrainieni) nu sînt
franþuji.“ R.lit. 21/93 p. 24 (din fr. métisser; DN3)
metról s. (cuv. ceh; tehn.) „Materialul plastic stratificat, rezistent la
acþiunea focului, care a fost realizat de specialiºtii praghezi urmeazã sã
fie utilizat, în premierã, la construirea metroului din capitala Cehoslovaciei. Denumit «Metrol», el va fi folosit la fabricarea unor ecrane
protectoare, rezistente.“ I.B. 19 I 76 p. 8. „Datoritã unei substanþe
neinflamabile denumite «metrol», realizatã de specialiºtii cehoslovaci,
riscul incendiilor la vagoanele de metro ºi de cale feratã va fi mult
diminuat.“ Sc. 11 III 75 p. 4
mezaliá vb.refl. I (franþuzism) –A face o mezalianþã– „În genere,
simpatia integralã a povestitorului înclinã cãtre mama lui ºi mai puþin
cãtre tatãl sãu, care se «mezaliase», el, avocat ºi fiu de boieraº, cu fata
unor clãcaºi.“ R.lit. 9 II 78 p. 7 (din fr. mésallier)
mezoscáf s.n. (mar.) –Navã specialã asemãnãtoare cu batisfacul,
dar care coboarã la adîncimi medii– „Mezoscaful elveþian A.P. –
primul submarin turistic din lume – [...] a început un drum lent.“ Sc. 15
IV 66 p. 5 (din fr. mésoscaphe; Fl. Dimitrescu în RRL 1/69 p. 5; DEX,
DN3)
mezoterapíe s.f. (med.) „Mezoterapia. Aceastã metodã terapeuticã
este încã puþin cunoscutã, deºi se poate afirma cã prin intermediul ei se
pot trata aproximativ o sutã treizeci de afecþiuni [...] Terapia constã în
injectarea pe cale intradermicã, în zona dureroasã, a unor doze infime
de soluþii pe bazã de procainã, prin intermediul unui injector cu
multiple ace extrem de scurte.“ R.l. 28 IV 77 p. 6 //din mezo- +
-terapie//
mezotermál, -ã adj. 1978 (geol.) –Care se referã la stadiul
depunerii mineralelor din soluþii fierbinþi– v. sapropelic; v. ºi Sc. 1 XII
79 p. 3 (din fr. mésothermal; L; LTR, LGG; DEX, DN3)
mícro 1 s. –Cartier nou de mici proporþii, microraion– „Solicitanþii
care au încheiat contractele de construcþie la blocurile [...] Drumul Taberei micro 5 se pot prezenta la C.E.C. pentru a încheia contractele de
împrumut.“ I.B. 6 XII 72 p. 3 (din micro- [raion, cartier]; DEX, DN3 –
alt sens)
mícro 2 în locuþ.adv. în micro –La dimensiuni microscopice– „Ataºaþi
preotului Mlãdin, credincioºii au fãcut «zid viu» în jurul bisericii
acestuia, repetînd, în micro, episodul Laszlo Tökes din decembrie
1989.“ Ad. 27 XI 92 p. 1
microagént (de circulaþie) s.m. –Elev însãrcinat cu supravegherea respectãrii regulilor de circulaþie în preajma ºcolii– „Pe
primele locuri s-au clasat microagenþii de la ºcolile generale nr. 41, 25
ºi 39.“ I.B. 30 V 73 p. 3. „Micromiliþienii în acþiune. Ieri, cu ajutorul
unor lucrãtori de la circumscripþia 10, microagenþii de circulaþie de la
ºcolile generale nr. 100 ºi 109 au supravegheat respectarea de cãtre
pietoni a regulilor de traversare pe Calea Vãcãreºti.“ I.B. 2 IV 75 p. 7
(din micro- + agent [de circulaþie])
microagenþíe s.f. (De obicei însoþit de de voiaj) –Agenþie (de voiaj)
micã, aflatã într-un cartier nou– „În curînd, în cartierele Drumul
Taberei, Bucureºtii Noi ºi Pantelimon se vor deschide noi microagenþii
de voiaj C.F.R.“ R.l. 10 X 75 p. 5 (din micro- + agenþie [de voiaj])
microanchétã s.f. –Anchetã de mici proporþii– „Microanchetã la
librãria M. Sadoveanu.“ I.B. 26 VII 67 p. 2. „Emisiunea va mai
cuprinde: ªcoala pãrinþilor. Minciuna la copii. Microanchetã: În
cãutarea unor articole pentru copiii mici.“ Pr.R.TV 24–30 III 74 p. 15.
„Trei generaþii. Etica strãzii – microanchetã cetãþeneascã.“ Pr.R.TV
10 XI 76 p. 8; v. ºi Luc. 23 IV 67 p. 2, Pr.R.TV 15 X 84 p. 6; v. ºi
microantologie (1966) (din micro- + anchetã; I. Iordan în SCL 4/70 p.
395)
microangiopatíe s.f. 1984 (med.) v. macroangiopatie (din micro+ angiopatie)
microantologíe s.f. –Antologie de micã întindere– „Punctul de
atracþie îl constituie Antologia liricã francezã (de fapt o
microantologie, cum o caracterizeazã Ov.S. Crohmãlniceanu în
Cuvîntul sãu introductiv).“ Cont. 12 XI 65 p. 3. „La televizor,
microconcert, microantologie. Una voia un microreportaj, cealaltã îmi
cerea un microfoileton. Cîþiva contau pe sprijinul meu în alcãtuirea
unei micromonografii. Dacã voiam, puteam sã prezint materialele sub
forma unor microeseuri. Chiar ºi o microanchetã [...] Mi se pare cã
sãltãreþul micro a început sã devie un pretext ºablon. ªi atunci de ce
s-ar mai tipãri trei fiºe pentru trei publicaþii cînd s-ar putea, foarte bine,
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concepe un microfiºier corespunzãtor?“ Gaz.lit. 10 II 66 p. 4. „În
cunoscuta revistã literarã din Florenþa, Inventario [...] a apãrut o
microantologie de poezie românã contemporanã [...]“ R.lit. 31 I 85 p.
24; v. ºi I.B. 4 XII 65 p. 4, Fl. 2 XI 84 p. 10 (din micro- + antologie; I.
Iordan în SCL 4/70 p. 394)
microautomobíl s.n. (transp.) –Automobil de dimensiuni mici–
„Microautomobil“ Mag. 10 IX 66 p. 3. „Pentru uzul celor ce vor
poposi în capitala Poloniei, vor fi puse în circulaþie, în chip de taxiuri,
un numãr de microautomobile electrice.“ Sc. 1 V 74 p. 6. „Acest
microautomobil consumã aproximativ un litru de benzinã la suta de
kilometri ºi costã 250 de dolari [...] A fost construit de American Motor
Co. pentru experimentãri [...]“ R.l. 25 IX 75 p. 6 (din micro- +
automobil; DT)
microbactérie s.f. (biol.) –Bacterie extrem de redusã ca
dimensiuni– „Bacteriologul dr. N.M. de la clinica de ftiziologie din
Cluj [...] a descoperit ºi studiat a doua microbacterie patogenã pentru
om ºi animal.“ Mag. 28 I 67 p. 2 (din micro- + bacterie; cf. engl.
microbacterium; CD)
microbateríe s.f. –Baterie electricã minusculã– „ªtiaþi cã
microbateria cu discul cît o piunezã ºi avînd grosimea de un milimetru
produce energie electricã timp de 5 ani?“ R.l. 30 IX 62 p. 4; v. ºi Sc. 16
X 79 p. 3 (din micro- + baterie [electricã])
microbiciclétã s.f. 1973 –Bicicletã de proporþii mici– v. blue-jeans
(din micro- + bicicletã)
microbicíd, -ã adj. (med.) –Care distruge microbii– „Þesut
microbicid. În Bulgaria a fost creat un þesut microbicid destinat
utilizãrii în chirurgia plasticã.“ Sc. 11 II 79 p. 5 (din fr. microbicide; cf.
engl. microbicide; DZ; DN3)
microbílã s.f. –Bilã extrem de micã– „Este vorba de cartea realizatã
de editori britanici intitulatã «Aniversarea bunicii ursoaice». Pe
suprafaþa hîrtiei se aflã miliarde de microbile conþinînd concentrat de
parfum de 10–12 sorturi diferite. Este suficient sã atingi suprafaþa
desenului pentru a distruge cîteva din aceste bile ºi sã se elibereze,
astfel, un anumit fel de parfum.“ R.l. 13 XI 71 p. 6. „Microbilele
reflectorizante – un nou produs realizat de industria localã
maramureºeanã.“ R.l. 22 IV 76 p. 5. „«Cempal», un amestec de
ciment, microbile de sticlã ºi lamele de fibrã de sticlã, poate înlocui
lemnul ºi azbestul ºi poate fi utilizat la fabricarea de pale ºi de frîne.“
R.l. 6 XI 84 p. 6; v. ºi Sc. 16 V 80 p. 5 (din micro + bilã, probabil dupã
model engl.)
microbiografíe s.f. –Biografie sumarã, de mici proporþii– „Al.
Piru, Liviu Rebreanu (microbiografie)“ Cont. 6 II 65 p. 3. „Conceputã
ca o suitã de microbiografii romanþate, colecþia cu acest nume a
Editurii Militare se bucurã de mult interes.“ I.B. 12 I 74 p. 2. „Album
duminical. Din cuprins: Debut TV – Formaþia Rod; Desene animate;
Microbiografie liricã – Dorina Drãghici.“ Sc. 23 II 75 p. 3 (din micro+ biografie; I. Iordan în SCL 4/70 p. 394)
microbíst, -ã s.m.f. (arg.) –Persoanã pasionatã de un sport, de un
club sportiv, de un gen de muzicã etc.– „Aceiaºi «microbiºti» au vrut sã
urmãreascã «pe viu» forþa de joc a militarilor ºi mai ales dacã aceºtia ar
merita sã devinã campionii de iarnã.“ Sãpt. 21 XII 84 p. 8 (din microb
+ -ist; DEX, DN3)
microbrigádã s.f. –Brigadã alcãtuitã din puþine persoane– „Casa de
culturã a organizat microbrigãzile ºtiinþifice, o formã nouã, capabilã sã
vinã în întîmpinarea nevoii de cunoaºtere a oamenilor.“ Cont. 17 XI 72
p. 6. „Alamarul se construiºte prin munca patrioticã a microbrigãzilor,
alcãtuite din muncitori, tehnicieni, funcþionari [...]“ I.B. 26 VII 74 p. 4
(din micro- + brigadã)
microbúz s.n. (transp.) –Autobuz cu capacitate micã de pasageri–
„Aºadar, cu litoreta (aceasta e denumirea surprinzãtor de muzicalã, pe
care constãnþenii au dat-o elegantului microbuz românesc) sã pornim
mai departe spre sud.“ Sc. 16 V 62 p. 1 (din fr. microbus; PR 1950; I.
Iordan în SCL 4/70 p. 395; D.Tr.; DEX, DN3)
microcalculatór s.n. (inform.) –Calculator de micã putere– „[...]
un aparat complex, dotat cu un regulator electronic ºi un
microcalculator.“ Cont. 18 XII 70 p. 10. „Razele reflectate acþioneazã
un microcalculator electronic care modificã automat acceleraþia.“ Fl.
30 I 71 p. 8. „Un colectiv de specialiºti de la Filiala din Cluj-Napoca a
Institutului de cercetãri pentru tehnica de calcul a conceput ºi construit
microcalculatorul S.M.P. – 80 cu utilizãri în proiectarea echipamentelor periferice bazate pe microprocesoare.“ R.l. 28 VI 78 p. 5
//din micro- + calculator; DTN 1975; I. Iordan în SCL 4/70 p. 395;
DEX-S//
microcantínã s.f. –Cantinã de mici proporþii (de obicei din
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întreprinderi)– „În municipiul Ploieºti, întreprinderea cu cele mai
multe microcantine este «1 Mai».“ R.l. 17 II 75 p. 2. „Gãseºti la garaj
[...] o microcantinã în care poþi lua un ceai fierbinte, o cafea sau o
gustare la orice orã din zi ºi din noapte.“ Sc. 7 XI 75 p. 3. „Multe secþii
de fabricaþie au microcantine.“ Sc. 9 XI 78 p. 3 (din micro- + cantinã;
DEX-S)
microcásã de coménzi sint.s. –Casã de comenzi micã, în incinta
unei întreprinderi– „Dar cu microcasele de comenzi din cadrul
sectoarelor ce se mai aude?“ R.l. 3 XII 71 p. 2. „Microcasã de
comenzi în întreprinderi.“ I.B. 25 I 73 p. 4. „Cu trei ani în urmã, în
Întreprinderea «Partizanul» lua fiinþã prima microcasã de comenzi din
municipiul Bacãu.“ R.l. 7 X 76 p. 2; v. ºi Sc. 19 IV 74 p. 2 (din micro- +
casã de comenzi)
microcasétã s.f. –Casetã de magnetofon miniaturizatã– „Primul
aparat dintr-o nouã generaþie miniaturalã – numit SD-2 – a fost
prezentat zilele trecute pe piaþa francezã. Este vorba de un magnetofon
cu microcasete.“ R.l. 29 III 79 p. 6; v. ºi 20 III 81 p. 6 (din micro- +
casetã; cf. fr. microcassette; PR 1968)
microchirurgicál, -ã adj. (med.) –Privitor la microchirurgie– „Un
grup de chirurgi de la spitalul din Shanghai au efectuat o grefã reuºitã
de genunchi: întreaga articulaþie a fost transplantatã, cu sutura
microchirurgicalã a nervilor ºi vaselor de sînge.“ Cont. 16 II 79 p. 5
(din micro- + chirurgie; DEX-S)
microchirurgíe s.f. (med.) –Chirurgie practicatã pe porþiuni
minuscule ale corpului– „Operaþia [transferãrii unei porþiuni de creier
de albinã] s-a efectuat prin microchirurgie.“ Cont. 3 XI 78 p. 5. „El
subliniazã importanþa operativitãþii în conservarea membrului
amputat ºi marile avantaje ale microchirurgiei, care permite conexiunea nervilor, vaselor ºi þesuturilor rupte.“ Cont. 26 I 79 p. 5 (din
fr. microchirurgie; PR 1950; DEX-S)
microciupércã s.f. (biol.) –Ciupercã microscopicã– „[...] durata de
conservare a unei pelicule cinematografice este limitatã. Suportul pe
care este imprimatã imaginea devine friabil o datã cu scurgerea anilor,
iar stratul subþire de gelatinã, care cuprinde imaginea propriu-zisã
fiind un produs organic, este supus alterãrii biologice, inclusiv ca
urmare a acþiunii microciupercilor ºi bacteriilor.“ Sc. 10 I 78 p. 4 (din
micro- + ciupercã, dupã fr. microchampignon; MN 1985)
microcompléx s.n. –Complex comercial de mici proporþii– „În
cadrul microcomplexului comercial situat la parterul blocului 5 de pe
ºoseaua Pantelimon (în suprafaþã de peste 1500 m.p.) ºi-a început
activitatea ºi un modern magazin de legume-fructe. Pe lîngã diferitele
produse agroalimentare specifice, cumpãrãtorii gãsesc aici un bogat
sortiment de conserve de fructe, semiindustrializate, vinuri
îmbuteliate, carne preambalatã.“ I.B. 30 I 75 p. 1. „Se va amenaja un
microcomplex de alimentaþie publicã care va avea ºi o secþie
«Gospodina».“ I.B. 8 IV 77 p. 1 (din micro- + complex; I. Iordan în
SCL 4/70 p. 395)
microcomputer s.n. (inform.) –Computer de micã putere, inferior
miniordinatorului– „În urmã cu doi ani ºi jumãtate [...] am început sã
construiesc un microcomputer. [Am pornit] de la un kit care avea
tastatura, afiºajul ºi un microprocesor, 6502 [...]“ Mag. 16 VII 83 p. 8.
„Pe una din strãzile principale ale Beijingului, microcomputerele ºi
monitoarele de televiziune i-au înlocuit pe agenþii de circulaþie pentru
a efectua controlul traficului rutier.“ R.l. 23 X 84 p. 6 [pron.
microcompiútãr] //din micro- + computer//
microconcért s.n. 1966 –Concert de scurtã duratã– v.
microantologie (din micro- + concert; I. Iordan în SCL 4/70 p. 395)
microconferínþã s.f.
–Conferinþã
de
scurtã
duratã–
„Microconferinþa lui R.V. despre paradoxe a avut ºi cuprinderea
istoricã ºi concizia pe care o cere rubrica.“ Cont. 18 II 66 p. 6; v. ºi 9 XII
66 p. 4 (din micro- + conferinþã; I. Iordan în SCL 4/70 p. 395)
microcooperatívã (agrícolã) s.f. „Maxi-recolta microcooperatorilor. Toamna trecutã, pionierii din comuna Juc-Herghelie (Cluj)
au hotãrît sã înfiinþeze o microcooperativã agricolã, dupã modelul
celei mari, existente în localitate.“ Sc. 30 XI 72 p. 2. „În
microcooperativa agricolã.“ Sc. 3 X 74 p. 4. „Microcooperativa
agricolã a ªcolii generale Corneºti (Dîmboviþa) se dovedeºte a fi o
adevãratã ºcoalã a vredniciei.“ Sc. 14 I 76 p. 5; v. ºi R.l. 15 VII 72 p. 5;
v. ºi atelier-ºcoalã (din micro- + cooperativã [agricolã])
microcooperatór, -oáre s.m.f. 1972 –Elev cooperator– v.
microcooperativã (din mini- + cooperator)
microcurãþãtoríe (chímicã) s.f. –Curãþãtorie chimicã de mici
proporþii– „«Nufãrul» a înfiinþat prima microcurãþãtorie chimicã din
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Bucureºti. Funcþioneazã pe Bd. Muncii 102.“ R.l. 12 V 75 p. 5 (din
micro- + curãþãtorie [chimicã])
microcurént s.m. –Curent de micã intensitate– „S-a pus la punct un
aparat electronic portativ care poate fi folosit la stimularea cu
microcurenþi a procesului de consolidare a osului fracturat.“ R.l. 19 XI
75 p. 2. „O premierã româneascã în domeniul ortopediei a fost
realizatã de dr. I.S. În colaborare cu un grup de ingineri, el a pus la
punct un aparat electronic portativ care poate fi folosit la stimularea cu
microcurenþi electrici a procesului de consolidare a osului fracturat.
Noua metodã a dat rezultate bune la bolnavii supuºi autogrefelor osoase.“ R.l. 31 X 77 p. 5 //din micro- + curent [electric]//
microcutrémur s.n. (geol.) –Cutremur de grad mic– „Oscilaþiile
permanente ale scoarþei pãmîntului generate de microcutremurele
continue ce parvin din lãuntrul globului terestru.“ Mag. 29 XII 66 p. 4
(din micro- + cutremur)
microdéltã s.f. –Deltã în miniaturã– „S-a definitivat, de asemenea,
proiectul pentru amenajarea, încã din acest an, a unei microdelte în
preajma lacului Tãbãcãrie, unde vor fi expuse în plinã stare de libertate
o serie de pãsãri caracteristice regiunii de la vãrsarea Dunãrii în mare.“
Mag. 11 II 67 p. 2. „Microdelta Bîrladului. În pitorescul parc natural de
culturã ºi odihnã din Bîrlad s-au amenajat douã lacuri, care au fost
populate cu pãsãri din mirifica Deltã a Dunãrii.“ Sc. 24 V 77 p. 5.
„Microdelta este de fapt o mare expoziþie naturalã a florei ºi faunei din
aceastã parte a þãrii.“ R.l. 17 V 78 p. 5; v. ºi 10 VI 72 p. 3 (din micro- +
deltã; DEX-S)
microdispozitív s.n. 1976 (tehn.) –Dispozitiv de dimensiuni
microscopice– v. ultraperfecþionat (din micro- + dispozitiv)
microdúr s. „Printre noutãþile prezentate la contractãri se aflã
încãlþãminte cu talpã de microdur (un nou înlocuitor de talpã
rezistentã, uºoarã ºi flexibilã).“ Sc. 18 XI 62 p. 1; v. ºi R.l. 18 I 63 p. 1
(probabil din micro[poros] + dur[abil]; I. Iordan în SCL 4/70 p. 395)
microecrán s.n. „Unul din cele mai reuºite aparate destinate
ajutorãrii orbilor este «Aparatul de vedere artificial» creat de Institutul
de construcþii mecanice biomedicale de la Universitatea Utah
(S.U.A.). În orbita ochilor persoanelor respective se implanteazã un
microecran, care þine locul retinei ºi poate fi orientat dupã dorinþã cu
ajutorul muºchilor ce dirijeazã globii oculari.“ Sc. 28 II 74 p. 6 (din
micro- + ecran, probabil dupã model engl.)
microelectrobúz s.n. (transp.) –Microbuz acþionat electric– „La
poligonul de încercare din Moscova a efectuat primele curse de
încercare un microelectrobuz [...] Este primul electromobil proiectat
pentru producþia de serie în U.R.S.S.“ Sc. 27 IX 75 p. 5 //din micro- +
electrobuz//
microelectrónic, -ã adj.
(electron.)
–Referitor
la
microelectronicã– „Specialiºti din S.U.A., cercetînd posibilitãþile de
ameliorare a condiþiilor de fabricare a componentelor
microelectronice – extrem de sensibile la impuritãþi în cursul procesului tehnologic – au ajuns la concluzia cã fumãtorii expirã, chiar ºi
la cîteva ore dupã consumarea ultimei þigãri, de 40 de ori mai multe
elemente poluante decît cei nefumãtori.“ R.l. 5 VII 84 p. 6 (din engl.
microelectronic; DMC 1967; DEX-S)
microelemént s.n. 1983 (biol.) –Element chimic care intrã în
componenþa hormonilor, a enzimelor, a fermenþilor etc.– v. apilarnil
(din fr. micro-élément; DEX, DN3)
microenciclopedíe s.f. –Enciclopedie de proporþii reduse– „Cînd
vor fi gata microenciclopediile [...]“ R.l. 22 II 67 p. 2. „M.P. poate sã
susþinã o adevãratã microenciclopedie a cîntecului.“ Sãpt. 28 II 69 p. 3.
„«Dicþionarul de psihologie» reprezintã o solidã contribuþie la viaþa
ºtiinþificã româneascã. Este o microenciclopedie, nu numai o orientare
asupra folosirii termenilor, dar ºi o cheie, o schemã logicã, condensatã,
care permite intrarea sigurã într-un univers.“ R.lit. 26 X 78 p. 19 (din
micro- + enciclopedie; I. Iordan în SCL 4/70 p. 395; DN3)
microeséu s.n. (lit.) –Eseu scurt– „[C.U. a publicat] un spiritual
micro-eseu confesiv [...]“ R.lit. 12 I 84 p. 4. „În România literarã,
Constantin Noica îºi continuã seria micro-eseurilor despre Modelul
cultural european [...]“ Sãpt. 12 IX 86 p. 2; v. ºi microantologie (1966)
//din micro- + eseu//
microexplózie s.f. –Explozie de mici proporþii– „A îndreptat
fasciculul instalaþiei sale laser spre capul «în suferinþã» al unei statui
marine ce împodobea una din pieþele Veneþiei: mai întîi s-a produs o
microexplozie, dupã care, în locul vizat, s-a conturat o micã suprafaþã
de mãrimea unei monede complet curatã.“ Sc. 31 VII 77 p. 5; v. ºi
miniexplozie (1975) (din micro- + explozie; cf. engl. microexplosion;
BD 1970)
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microexpozíþie s.f. –Expoziþie de mici proporþii– „Apollo – 6
microexpoziþii.“ R.lit. 13 XI 69 p. 26. „În cadrul unei microexpoziþii,
întreprinderi româneºti ºi firme strãine de specialitate prezintã diferite
instrumente ortopedice.“ R.l. 16 X 75 p. 5. „La acelaºi muzeu a fost
organizatã, în ciclul «Opera zilei», o microexpoziþie [...]“ R.l. 17 IX 76
p. 5. „Odaia de sãrbãtori – casa de dinainte – ia de multe ori înfãþiºarea
unei microexpoziþii etnografice.“ Ateneu XII 85 p. 9; v. ºi Sc. 26 XII 73
p. 6 (din micro- + expoziþie)
microfábulã s.f. –Fabulã scurtã– „Microfabula lui B.C [...] are ca
eroi niºte cleºti.“ Cont. 19 III 65 p. 5. „ªapte microfabule, fiecare cu
morala de rigoare, ne-au înfãþiºat un Gopo în cãutare febrilã de idei.“
Cont. 1 VII 66 p. 4; v. ºi 11 XI 66 p. 2 (din micro- + fabulã)
microférmã s.f. –Fermã de mici proporþii lucratã de elevi, studenþi–
„Cei de la Naturale, muncind în propria microfermã, au adus
Institutului un venit de 69000 lei prin vînzarea recoltei de plante
medicinale.“ V.stud. 3 IV 74 p. 5. „Ca director de ºcoalã a organizat
douã microferme. Una de legumiculturã [...] ºi alta de iepuri de casã,
porumbei ºi fazani.“ R.l. 29 XII 75 p. 5. „Profesorii de la ºcoala
generalã din Blejoi (jud. Prahova) au înfiinþat o microfermã pentru
ºcolari, pe o suprafaþã de un hectar.“ R.l. 17 VI 77 p. 2. „Sînteþi printre
cetãþenii care au reuºit sã-ºi înjghebeze o adevãratã microfermã [...]“
I.B. 30 I 86 p. 3; v. ºi 12 III 76 p. 5 (din micro- + fermã)
microfíbrã s.f. 1979 (text.) –Fibrã subþire– v. thinsulate //din micro+ fibrã//
microfilmáre s.f. –Filmarea unor obiecte microscopice– „Obiectivul aparatului de filmat însã a vãzut ºi a memorat pe peliculã tot prin
intermediul procedeului tehnic al microfilmãrilor.“ I.B. 7 III 63 p. 2; v.
ºi Cont. 19 XI 65 p. 9 (din microfilma; DT; DEX, DN3 – alt sens)
microfíltru s.n. (circ.) –Filtru (de circulaþie) de mai micã amploare–
„Cu ocazia filtrelor ºi microfiltrelor organizate au fost controlate ieri în
Capitalã 3259 de autovehicule.“ R.l. 26 III 77 p. 5 (din micro- + filtru)
microfíºã s.f. ¨ 1. –Fotografie de proporþii reduse– v. fototecã
(1976). ¨ 2. –Fiºã sumar alcãtuitã– „Nedumereºte caracterul expediat,
extrem de sumar al celor 17 microfiºe reunite sub titlul derutant «Eseu
asupra criticii literare» [...]“ Sc. 25 I 79 p. 4; v. ºi 20 XI 79 p. 5. ¨ 3.
(inform.) „[...] informatica va domni, fiind pusã în serviciul
patrimoniului naþional, studiile putînd sã fie efectuate cu ajutorul unor
microfiºe ºi a unor bãnci de date ºi imagini.“ R.l. 30 I 85 p. 6 (din fr.
microfiche; PR, DMC 1950; DN3 – sensul 1)
microfiºiér s.n. 1966 –Fiºier de proporþii reduse– v. microantologie
(din fr. microfichier; DN3)
microfízicã s.f. (fiz.) –Fizica particulelor elementare– „[...] noua
concepþie a evoluþiei universului, cele trei crize în microfizica
secolului XX, implicaþiile epistemologice ale crizei în microfizicã
[...]“ R.lit. 8 XI 84 p. 8 (din fr. microphysique; PR 1930; DN3, DEX-S)
microfoiletón s.n. –Foileton de proporþii reduse– „Sub acest titlu
[«Echilibristica pe o singurã roatã»] a apãrut în ziarul nostru [...]
microfoiletonul ce satirizeazã atitudinea lucrãtorilor de la secþia moto
a cooperativei [...] faþã de clienþi.“ Drum Nou 5 VIII 62 p. 4.
„Microfoileton.“ Cont. 17 VIII 62 p. 2; v. ºi microantologie (din micro+ foileton; I. Iordan în SCL 4/70 p. 395; DN3)
microfosílã s.f. (geol.) „În laboratorul de micropaleontologie
cercetãtorul principal G.B. examineazã o probã de microfosilã.“ Mag.
29 XII 66 p. 4. „Microfosilele din «Sistemul Swaziland». Doi
cercetãtori americani [...] au descoperit într-un sediment din zona
geologicã sud-africanã numitã «sistemul Swaziland» fosilele
microscopice ale unor forme de viaþã socotite drept cele mai vechi
cunoscute pînã în prezent.“ Sc. 22 XI 77 p. 5 (din fr. microfossile, engl.
microfosil, germ. Mikrofossil; WT; D.Min.; DN3, DEX-S)
microfúlger s.n. (meteor.) –Fulger de micã intensitate– „Sportiva a
aterizat pe o pajiºte în apropierea localitãþii Altenburg. La aterizare s-a
constatat cã are pe corp mai multe arsuri provocate de microfulgere,
ceea ce a necesitat internarea sa în spital.“ Sc. 30 VII 75 p. 4. „Aceste
insecte posedã o particularitate interesantã: aceea de a provoca
descãrcãri de electroni ce ionizeazã aerul, declanºînd astfel un
microfulger albãstrui, vizibil la o distanþã de 6 metri.“ Sc. 17 I 79 p. 5
(din micro- + fulger; cf. engl. microflash; WT; DEX-S)
microgálã s.f. –Galã de mici proporþii–„[Andei Cãlugãreanu] i s-au
scris cîteva numere foarte bune, dintre care s-a detaºat «Portocala» din
microgala lui Alexandru Bocãneþ ºi Ovidiu Dumitru.“ Cont. 4 I 74 p. 6.
„Oaspeþii sînt invitaþi la o «microgalã» a muzicii uºoare.“ Sc. 21 XII
77 p. 4 (din micro- + galã)
microgárã s.f. –Garã de proporþii reduse, staþie mai mare– „Nu de
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mult, I.T.B.-ul a reuºit sã smulgã cetãþenilor exclamaþii de admiraþie
pentru reuºita construcþiei «microgãrii» din Piaþa Scînteii.“ Sc. 1 XI 65
p. 1 (din micro- + garã)
microgrãdínã (botánicã) s.f. –Grãdinã botanicã de mici
proporþii– „La microgrãdina botanicã din Parcul pionierilor din
Constanþa se va strînge, în curînd, a doua culturã din acest an de la
bananierii cultivaþi aici.“ R.l. 1 XII 76 p. 5. „Peste 100 de specii de
plante ºi arbuºti exotici constituie originala microgrãdinã botanicã
amenajatã într-un pavilion al Întreprinderii de sere Codlea.“ R.l. 31 I
85 p. 2 (din micro- + grãdinã [botanicã])
microgrãdiníþã s.f. –Grãdiniþã cu un numãr restrîns de copii– „O
fetiþã de vreo patru ani, cu o pãpuºã în braþe, îi spune bunicului: «Hai
mai lepede, tatã-male, cã întîlziem de micloglãdiniþã!» Bãtrînelul îºi
corecteazã nepoþica «Microgrãdiniþã; ia mai spune o datã».“ I.B. 28
III 74 p. 2. „La cerere, cooperativa oferã copiilor de vîrstã preºcolarã
microgrãdiniþele sale din toate sectoarele capitalei.“ R.l. 28 I 75 p. 4
(din micro- + grãdiniþã)
microgrúp s.n. –Grup mic de oameni– „Casele de culturã, cluburile
tineretului au introdus de cîþiva ani în nomenclatorul lor de lucru o
noþiune nouã: acþiunea cu microgrupul. De fapt, microgrupul
participant la o dezbatere se referã la cîte o categorie omogenã de
oameni, reuniþi pe criteriul afinitãþilor de vîrstã, profesiune, preocupãri profesionale.“ I.B. 13 III 74 p. 2. „Microgrupurile – obiect de
cercetare ºtiinþificã.“ Pr.R.TV 13 IV 74 p. 13 (din micro- + grup; DN3)
microhálã s.f. –Halã de proporþii reduse– „La inspectoratul silvic
Vaslui [...] au construit ºi dat în funcþiune douã originale microhale de
incubat ºi crescut puii de fazan.“ R.l. 29 VII 78 p. 5 (din micro- + halã;
DEX-S)
microhidroagregát s.n. (tehn.) –Hidroagregat de dimensiuni ºi
putere reduse– „La Întreprinderea de construcþii metalice din Caransebeº au fost realizate primele tipuri de microhidroagregate elicoidale
destinate cursurilor de ape cu debite mici.“ R.l. 25 IX 84 p. 5; v. ºi 15 VI
84 p. 5 (din micro- + hidro- + agregat)
microhidrocentrálã s.f. (tehn.) –Hidrocentralã de proporþii
reduse– „Sã mã abat ºi pe la microhidrocentralele de pe Bistriþa.“ R.l. 3
I 67 p. 3. „În orele sale libere, P.L. [...] a conceput ºi construit [...] o
microhidrocentralã. ªi, în ciuda aparenþelor [...] lucrarea a fost, pentru
el, foarte simplã. Pe un pîrîiaº de munte a amenajat un jgheab de
anvelope uzate, o turbinã din tablã ºi dintr-o roatã de bicicletã fãrã
cauciuc, o curea ºi douã dinamuri. Rezultatul? Cabana forestierilor
[...] are acum luminã electricã.“ Sc. 20 VI 73 p. 6. „Microhidrocentrala
de la Sãlãtruc.“ R.l. 18 X 78 p. 1. „Noi microhidrocentrale în judeþul
Suceava“ R.l. 7 II 84 p. 5; v. ºi 11 VIII 67 p. 3, 12 VII 78 p. 6 (din micro+ hidrocentralã; I. Iordan în SCL 4/70 p. 395; DEX-S)
microinstaláþie s.f. 1966 –Instalaþie de mici proporþii– v.
casã-remorcã (din micro- + instalaþie)
microintervíu s.n. –Interviu de mici proporþii– „Primul nostru
microinterviu este consacrat acestui eveniment.“ Cont. 2 X 64 p. 7.
„Microinterviuri pe teme de economii.“ I.B. 15 XI 69 p. 3; v. ºi Cont.
26 II 65 p. 7, 11 VI 65 p. 4 (din micro- + interviu; I. Iordan în SCL 4/70
p. 395, FC I 131, 142, Fl. Dimitrescu în SMFC VI p. 140; DN3)
microîntrepríndere s.f. –Întreprindere de mici proporþii în care
lucreazã elevi– „La Dãrmãneºti a fost organizatã o
micro-întreprindere a elevilor. Reunind toate atelierele-ºcoalã din
comunã, noua unitate îºi propune sã-i deprindã pe elevi cu spiritul de
muncã în colectiv, cu disciplina de producþie.“ Sc. 21 XI 72 p. 5. „Un
numãr de 200 dintre pionierii de aici lucreazã într-o
«microîntreprindere» rezultatã din asocierea a patru cercuri
pioniereºti [...] Se produc bunuri de larg consum, care urmeazã sã fie
desfãcute prin magazinul «Expo-elevi».“ I.B. 13 VI 74 p. 2. „Elevii
care lucreazã în aceste ateliere [...] au desemnat, dintre colegii lor,
conducerea microîntreprinderii: director, inginer-ºef, contabil-ºef
etc.“ R.l. 11 II 75 p. 2; v. ºi 6 XII 74 p. 2, 15 III 75 p. 3; v. ºi
atelier-ºcoalã (din micro- + întreprindere)
microlúme s.f. ¨ 1. –Lume microscopicã– „O microlume ascunsã
ochiului liber prinde sub lupa microscopului contururi tot mai
definite.“ Cont. 17 II 67 p. 9. ¨ 2. –Univers restrîns– „Au trecut ani ºi
ani [...] În oraº s-au ridicat cartiere întregi de blocuri noi; alãturi, pe
Olt, s-a înãlþat o hidrocentralã. Numai în microlumea lor, a celor doi
fraþi ajunºi, prin moºtenire, megieºi, nu s-a gãsit calea împãcãrii.
Procesele «lãstãresc» înainte.“ Sc. 28 XII 75 p. 2 (din micro- + lume;
cf. engl. microworld; BD 1970)
micromagazín s.n. –Magazin de mici proporþii– „O atenþie sporitã
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s-a acordat extinderii comerþului stradal prin tonete mobile ºi puncte
volante de vînzare [...] Aceste micromagazine dispun de o suprafaþã
utilã de 50–80 mp fiecare, permiþînd desfacerea în condiþii foarte bune
a mãrfurilor nealimentare.“ Sc. 17 V 77 p. 5 (din micro- + magazin)
micrometeorít s.n. (astron.) –Meteorit de mici proporþii– „Unele
din aceste probleme – pericolul radiaþiilor, al micrometeoriþilor etc. –
au fost studiate sistematic cu sateliþii seriei «Cosmos».“ Sc. 12 VIII 62
p. 4. „Urmele lãsate pe Lunã de paºii selenauþilor Armstrong ºi Aldrin
vor dãinui peste 500000 de ani, deoarece practic nu existã fenomenul
eroziunii [...] Dupã scurgerea acestui timp se prevede cã vor fi
acoperite de pulberea micrometeoriþilor.“ Sc. 26 VII 69 p. 6.
„Aparatele pentru înregistrarea micrometeoriþilor.“ Sc. 17 VIII 79 p. 6;
v. ºi R.l. 30 IX 62 p. 3, Sc. 18 III 64 p. 3 (din fr. micrométéorite, engl.
micrometeorite, rus. mikrometeorit; CD; DMN 1966; AD; I. Iordan în
SCL 4/70 p. 395; DEX, DN3, DEX-S)
micrometróu s.n. 1973 –Metrou cu traseu scurt– v. minimetrou; v.
ºi Sc. 9 II 81 p. 5 (din micro- + metrou, dupã model fr.)
micromiliþián s.m. –Elev însãrcinat cu supravegherea respectãrii
regulilor de circulaþie (în preajma ºcolii)– „Filme de scurt metraj pe
ecranele Capitalei: Gloria: Micromiliþienii.“ Sc. 7 VI 71 p. 2; v. ºi
microagent (de circulaþie) (din micro- + miliþian; V. Guþu Romalo
C.G. 222)
microminiatúrã s.f. –Miniaturã la scarã ultraredusã– „Microminiaturi. O tablã de ºah, pe care figurile reproduc faza finalã a
faimoasei partide dintre A.A. ºi R.C. de la campionatul mondial din
1927; totul – susþinut în vîrful unui... ac cu gãmãlie, deoarece e vorba
de o microminiaturã expusã la Muzeul Politehnic din Moscova.“ Sc.
16 XI 76 p. 5 (din micro- + miniaturã)
microminiaturizáre s.f. –Reducere la dimensiuni extrem de mici–
„Alt avantaj este cã de la miniaturizarea aparaturii electronice se poate
trece la microminiaturizarea ei.“ Sc. 17 III 62 p. 4. „Printre invenþiile
în domeniul microminiaturizãrii prezentate recent la Tîrgul
internaþional de la Hanovra, un interes aparte a stîrnit aºa-numitul
«pix-electronic» [...] Transmiþãtorul deseneazã cu «pixul electronic»
pe o foaie aºezatã pe o placã ceramicã piezoelectricã schiþa solicitatã la
celãlalt capãt al telefonului. Impulsurile piezoelectrice, retransmise
prin telefon, sînt recepþionate de aparatul interlocutorului ºi
retranspuse sub forma unui desen identic.“ Sc. 16 VII 75 p. 6; v. ºi R.l.
23 IX 66 p. 3, Mag. 11 II 67 p. 2; v. ºi micromodul (din
microminiaturiza;
cf.
fr.
microminiaturisation,
engl.
microminiaturization; DMN 1966, BD 1971; Fl. Dimitrescu în LL
10/65 p. 237, I. Iordan în SCL 4/70 p. 395; DT; DN3)
micromodúl s.n. (electron.) –Circuit miniaturizat al unui sistem
electronic– „Aceastã tehnologie modernã permite realizarea [...] unor
fine imprimãri microscopice, aºa-numitele micromodule utilizate în
microminiaturizare.“ R.l. 23 IX 66 p. 3 (din fr. micromodule; DMN
1964; DN3, DEX-S)
micromonografíe s.f. –Monografie de dimensiuni reduse– „Volumul [...] însumeazã micro-monografii despre Mihail Sadoveanu, G.
Cãlinescu [...]“ Sãpt. 21 IX 84 p. 7. „A.P., F.V. ºi D.D. au alcãtuit o
excelentã micromonografie a Teatrului Foarte Mic.“ Fl. 8 II 85 p. 13; v.
ºi microantologie (1966) (din micro- + monografie; DEX, DN3)
micromotór s.n. (mec.) –Motor de putere micã– „În acest an va
trebui sã producã circa 20000 micromotoare.“ Sc. 21 X 67 p. 1. „Ce
reprezintã de fapt aceste micromotoare?“ R.l. 16 X 69 p. 6 (din fr.
micromoteur, it. micromotore; I. Iordan în SCL 4/70 p. 399; L; LTR;
DN3, DEX-S)
micromuzéu s.n. 1971 –Muzeu de mici proporþii– v. muzeobuz (din
micro- + muzeu)
micropaleontologíe s.f. 1966 (biol.) –Ramurã a paleontologiei
care se referã la studiul microfosilelor– v. microfosilã (din fr. micropaléontologie; LTR, LGG; DN3, DEX-S)
micropartículã s.f. 1966 (fiz.) –Particulã elementarã– v.
cvasiparticulã (din engl. microparticle; BD 1969; DN3, DEX-S)
microporós s.n. (chim.) „Un sortiment nou de cauciuc produs de
Combinatul de cauciuc Jilava. Destinat pentru încãlþãminte, noul
«microporos», produs în toate culorile, este mai uºor, mai rezistent
decît talpa obiºnuitã.“ I.B. 31 XII 61 p. 2; v. ºi R.l. 20 IV 81 p. 5 (cf. fr.
microporeux, engl. microporous; Fl. Dimitrescu în LR 4/62 p. 387, I.
Iordan în SCL 4/70 p. 395; DT; DEX, DN3)
microportrét s.n. –Portret de dimensiuni extrem de reduse–
„Pictorul H.B. din Holstein (R.F.G.) a bãtut recordul în domeniul
picturii în miniaturã. El a pictat pe «pînzã» cu dimensiunile sub 1 mm
un portret al lui Dante, care nu poate fi recunoscut decît cu ajutorul
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microscopului. Microportretul este executat în roºu, verde, negru ºi
alb, fiind rodul unei munci de ºase luni.“ Sc. 16 II 67 p. 6. „În chip de
introducere la sãptãmîna regiei tinere, publicãm microportretele celor
mai tineri dintre regizorii români.“ Cont. 3 V 69 p. 4 (din micro- +
portret; I. Iordan în SCL 4/70 p. 395; Fl. Dimitrescu în SMFC VI p.
140)
microprelucrãtór s. (inform.) „Ocupînd un volum minuscul ºi
disponibil la un preþ redus, ordinatorul miniaturizat sau «microprelucrãtorul» poate fi astfel cuplat fie la o maºinã-unealtã, fie la o
maºinã de birou, asigurînd automatizarea operaþiunilor respective.“
Sc. 29 IV 76 p. 6. „Pe aceastã bazã s-a creat, în 1971, aºa-numitul
microprelucrãtor, un minuscul computer, mai mic decît o bucãþicã de
zahãr, dar de aceeaºi capacitate ca ºi ENIAC-ul din 1946, ce cîntãrea
30 tone.“ Sc. 18 VI 76 p. 3 (din micro- + prelucrãtor)
microprocesór s.n. s.m. (inform.) –Circuit integrat complex,
specializat în operaþii de calcul, comandã ºi control, inclus într-un
computer sau în alt sistem electronic– „Se aºteaptã ca apariþia
microprocesorilor sã aibã efecte din cele mai spectaculoase ºi în viaþa
cotidianã – de la programator pentru maºinile de gãtit ºi de spãlat, pînã
la controlarea atmosferei în oraºele din ce în ce mai poluate.“ Sc. 31
XII 76 p. 6. „«2-XL» este numele robotului din imaginea alãturatã, o
jucãrie vorbitoare construitã cu ajutorul unor microprocesoare.“ R.l.
17 VII 78 p. 6. „Funcþionarea propriu-zisã este destul de simplã, un
microprocesor preluînd sarcina coordonãrii imprimãrii.“ Sc. 19 XII 78
p. 3; v. ºi R.l. 14 XII 76 p. 6, Pr.R.TV 1 XII 77 p. 10; v. ºi biotehnologie,
microcalculator (din engl. microprocessor; cf. fr. microprocesseur;
DTN 1973; cf. LR 2/84 p. 108)
microprodúcþie s.f. –Producþie la o scarã relativ restrînsã– „Am
dori sã vã referiþi, în primul rînd, la avantajele care au fãcut ca
microproducþia sã se extindã într-un numãr destul de mare de unitãþi de
cercetare ºtiinþificã.“ Sc. 8 XI 70 p. 4. „Noþiunea de microproducþie
dezvoltã, în ultimul timp, noi accepþii, alãturi de construcþii ºi testãri
de prototipuri înscriindu-se realizarea pe bazã de contract a unor
produse necesare industriei.“ I.B. 12 III 75 p. 4. „La Institutul politehnic din Cluj se produc termistori de foarte mici dimensiuni. Aceºtia
pot înlocui clasicele termocuple sau pot fi utilizaþi ca termometre
avînd o excepþionalã sensibilitate ºi stabilitate. Microproducþia de
termistori este realizatã în întregime de un grup de studenþi ºi de cadre
didactice.“ R.l. 25 IX 75 p. 5. „La laboratorul de microproducþie al
Facultãþii de farmacie din Tg. Mureº au fost realizate granule de
polivitamine ce se administreazã dizolvate în ceai sau lapte. Tot aici, se
realizeazã siropul antianemic, contra anemiilor feriprive.“ R.l. 31 VIII
85 p. 5; v. ºi Sc. 31 V 80 p. 3; v. ºi silenþiator (din micro- + producþie)
micropúncþie s.f. (med.) –Puncþie la nivelul celulei– „Laserul,
procedeu al electronicii cuantice, cu largi aplicaþii în domenii variate
de cercetare, permite micropuncþia celulei printr-un fascicul de raze.
Modificãrile celulare care apar pot fi apoi studiate cu ajutorul
cinematografiei, dupã încorporarea unei substanþe marcate.“ Cont. 26
III 65 p. 7 (din micro- + puncþie, probabil dupã model engl.)
microraión s.n. „Microraionul este o unitate structuralã a oraºului
care urmãreºte asigurarea unui confort mai sporit locatarilor.“ Cont. 2
II 62 p. 6. „La Brãila, la curãþãtoria chimicã a microraionului
«Hipodrom», pentru pardesiile cu douã feþe se percepe taxã dublã.“
R.l. 19 XI 75 p. 5; v. ºi Sc. 22 XI 61 p. 3 (din rus. mikroraion; Fl.
Dimitrescu în LL 10/65 p. 237, I. Iordan în SCL 4/70 p. 395, FC I 130,
Th. Hristea P.E. 131–132, VRC 237; LTR; DEX, DN3)
microrecitál s.n. (muz.) –Recital cu un program scurt– „Douã
microrecitaluri de muzicã uºoarã.“ I.B. 23 VII 69 p. 2. „Universitatea
popularã Bucureºti a organizat în sala Dalles un microrecital de
epigrame ºi caricaturi prezentate de A.C.“ R.lit. 26 VI 75 p. 2; v. ºi 1 XI
79 p. 6 (din micro- + recital)
microreportáj s.n. –Reportaj scurt– „Microreportaj.“ Luc. 19 VI
65 p. 3. „Douã microreportaje de D.M.I.“ Gaz.lit. 21 IX 67 p. 3; v. ºi
Pr.R.TV 6 XI 79 p. 6; v. ºi microantologie (din micro- + reportaj; Fl.
Dimitrescu în SMFC VI p. 140)
microretrospectívã s.f. –Retrospectivã de mici proporþii– „Au
început sã aparã microretrospective aparþinînd unor micropoeþi.“
Gaz.lit. 5 I 67 p. 2. „Încheiem aceastã microretrospectivã a întrecerilor
turului celui de-al 56-lea campionat naþional de rugbi.“ V.stud. 23 I 74
p. 16 (din micro- + retrospectivã)
microrevístã s.f. –Spectacol de revistã de proporþii reduse–
„Teatrul satiric-muzical «C. Tãnase» va prezenta 20 de spectacole cu
microrevista «ªapte note potcovite».“ I.B. 20 XI 61 p. 1. „Despre
partea a doua a reprezentaþiei «Microrevista cu liliputani» de la Circul
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Mare din Moscova, în numãrul viitor.“ Sãpt. 21 XI 75 p. 4 (din micro+ revistã; Fl. Dimitrescu în LL 10/65 p. 242)
microromán s.n. –Roman de mici proporþii– „Un microroman (de
170 pagini) despre tineret.“ Mag. 3 XII 66 p. 4. „Micro-romanul [...] e,
ºi el, cumva, neverosimil.“ Sãpt. 28 XII 84 p. 11; v. ºi Sc. 11 XII 66 p. 4,
Cont. 1 VIII 67 p. 3 (din micro- + roman; Fl. Dimitrescu în SMFC VI p.
140)
microsecúndã s.f. –Unitate de timp egalã cu a milioana parte
dintr-o secundã– „Ca sã nu mai pomenim de microsecundã, al cãrui
echivalent spaþial îl prezintã aproximativ treimea de milimetru.“ Mag.
29 XII 66 p. 4. „Studiile [...] au condus la concluzia cã, pentru cîteva
microsecunde, sunetele emise în cascã de un aparat miniaturizat pot
depãºi 130 decibeli, nivel ce poate dãuna serios auzului ascultãtorilor.“
R.l. 22 VI 84 p. 6; v. ºi subnuclear (1964) (cf. germ. Mikrosecunde, rus.
mikroscunda, fr. microseconde, engl. microsecond; I. Iordan în SCL
4/70 p. 395; TDE, DTP; DN3, DEX-S)
microsegmént s.n. „Pentru realizarea unei astfel de bibliografii o
lucrare ºtiinþificã este descompusã în microsegmente (textoizi) relativ
unitare semantic, care primesc fiecare o «etichetã» numitã descriptor
(cuvînt care rezumã conþinutul textoidului respectiv).“ Cont. 23 VI 78
p. 9 //din micro- + segment//
microsión s.n., adj. (muz.) –Disc muzical de calitate superioarã, cu
un ºanþ de înregistrare extrem de fin– „Nu apãruserã [în ‘50, în România] încã discurile zise «micro-sillon», azi detronate ºi ele de cele
«compacte».“ R.lit. 3/95 p. 12 [scris ºi microsillon] (din fr.
microsillon; PR, DMC rãspîndit din 1950; DEX, DN3)
microstagiúne s.f. –Stagiune de teatru scurtã, de obicei în turneu–
„O generoasã «microstagiune» s-a deschis pentru bucureºteni o datã
cu inaugurarea seriei turneelor de varã.“ Cont. 4 VI 65 p. 4. „Studenþii
Conservatorului «Ciprian Porumbescu» din Bucureºti vor desfãºura
practica de varã susþinînd microstagiuni estivale în mai multe zone ale
þãrii.“ Cont. 13 VIII 73 p. 7. „Teatrul Naþional din Craiova a oferit o
microstagiune [...]“ Fl. 23 V 86 p. 14; v. ºi Cont. 16 III 65 p. 4, Sc. 17 IX
67 p. 4 (din micro- + stagiune; cf. it. microstagione; I. Iordan în SCL
4/70 p. 395, V. Guþu Romalo C.G. 222; Fl. Dimitrescu în SMFC VI p.
140)
microstatísticã s.f. –Statisticã de proporþii reduse– „O recentã
vizitã la Muzeul Satului din Capitalã ne-a prilejuit urmãtoarea
microstatisticã.“ Sc. 25 XI 69 p. 2. „La mijlocul anului, o
microstatisticã radiofonicã: 133 transmisii, dintre care 26 premiere, 6
seriale.“ R.lit. 29 V 75 p. 17. „Microstatisticã comercialã.“ I.B. 13 IX
77 p. 2; v. ºi Sãpt. 5 VII 69 p. 3 (din micro- + statisticã)
microstaþiúne (balneárã) sint.s. –Staþiune balnearã de
capacitate redusã– „Pentru început, noua microstaþiune balnearã
dispune de un pavilion cu 30 de locuri pentru cazare ºi tot atîtea bãi cu
cadã.“ R.l. 8 VIII 75 p. 5. „Cu ajutorul apei termale extrase se va încãlzi
microstaþiunea Cozia.“ Emisiune TV 21 I 84. „O microstaþiune cãutatã: «Bradul» de lîngã Topliþa (Harghita).“ R.l. 17 VIII 85 p. 5;
v. ºi cãsuþã-camping (1973) (din micro- + staþiune [balnearã])
microstructúrã s.f. (fiz.) –Structurã de amãnunt a materialelor,
observatã cu ajutorul microscopului sau prin alte procedee–
„Microscopul cu baleiaj ionic va contribui la obþinerea de progrese în
sfera cercetãrii microstructurilor metalice.“ R.l. 3 III 85 p. 6 (din fr.
microstructure; DEX, DN3, DEX-S)
microtelefón s.n. (comunic.) –Receptor telefonic cu dispozitivul de
format numãrul ataºat la el– „La Paris s-a anunþat cã [...] se
intenþioneazã în viitor lansarea pe piaþã a unor microtelefoane de
buzunar pe care utilizatorii trebuie doar sã le branºeze în diferite locuri
publice.“ R.l. 11 X 84 p. 6 (din fr. microtéléphone, germ.
Mikrotelephon; DEX, DN3)
microtomografíe s.f. (med.) „Primele imagini în trei dimensiuni
ale unor celule vii au fost obþinute în S.U.A. cu ajutorul unui nou tip de
aparat care combinã un scanograf ºi un microscop electronic. Acest
procedeu, denumit microtomografie ºi inventat de prof. Alan Nelson
[...] poate avea diverse aplicaþii, mai ales în studierea dezvoltãrii
celulelor canceroase.“ R.l. 23 V 84 p. 6 // din micro- + tomografie//
microúndã s.f. (fiz.) „La Muzeul Vaticanului se va aplica un
original procedeu pentru protecþia operelor de artã. Sistemul
preconizat va permite ca, permanent, tablourile ºi statuile expuse sã fie
apãrate de o «perdea» de microunde radar.“ R.l. 19 VI 73 p. 6. „Un grup
de medici din Varºovia propune utilizarea în lupta împotriva
cancerului a microundelor (radiaþii electromagnetice aflate în spectrul
frecvenþelor între undele de televiziune ºi razele infraroºii).“ Cont. 18
II 77 p. 5. „Specialiºtii de la Institutul de electronicã al Academiei de
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ºtiinþe a R.P. Bulgaria au pus la punct un aparat de stabilire a umiditãþii
solului pe bazã de microunde.“ Sc. 25 XII 83 p. 5; v. ºi geosincron,
hipertermie (din fr. micro-onde, it. micro-onda; I. Iordan în SCL 4/70
p. 395; LTR, TDE, AD; DN3, DEX-S)
microunivérs s.n. –Univers de mici proporþii; microcosmos– „Cu
ochii vom alege un microunivers.“ Gaz.lit. 7 III 63 p. 8. „Altfel spus,
dramaturgul construieºte un microunivers ale cãrui date exterioare þin,
majoritatea, de comedia purã.“ Cont. 12 I 79 p. 6; v. ºi 25 VI 65 p. 5, Sc.
29 III 63 p. 3 (din micro- + univers; DN3, DEX-S)
microuzínã s.f. (tehn.) –Uzinã (ºcoalã) de proporþii reduse– „O
microuzinã ºcolarã la grupul ºcolar de chimie Turda. Elevii au reuºit sã
realizeze în staþiile-pilot trei tehnologii de noi produse: plastisolul
(pastã adezivã pe bazã de PVC, cu rol protector ºi anticoroziv în bãile
galvanice), procorul (pastã de acoperire a pãrþilor inferioare ale
autoturismelor) ºi o soluþie de ciment magnezitic.“ R.l. 31 III 75 p. 5 ²
(fig.) „Teii sînt [...] adevãrate microuzine de oxigen.“ R.l. 10 VII 85 p.
6 (din micro- + uzinã; I. Iordan în SCL 4/70 p. 395; DN3, DEX-S)
microzonáre s.f. –Împãrþire în microzone– „Aceastã acþiune de
cercetare ºtiinþificã va avea ca finalitate elaborarea unei metode
româneºti de interpretare statisticã a fenomenelor seismice, de
estimare a intensitãþii seismului ºi, pe aceastã bazã, o microzonare mai
realistã. Ancheta-sondaj întreprinsã va furniza date preþioase.“ R.l. 26
IV 77 p. 3 (din micro- + zonare)
microzónã s.f. –Subdiviziune teritorialã a unei localitãþi–
„Amplasatã în imediata vecinãtate a întreprinderilor «Moldova» ºi
«Þesãtura», noua unitate a industriei uºoare va lãrgi microzona textilã
a oraºului.“ Mag. 21 I 67 p. 1. „Ultimul stejar multisecular din faþa
Circului de Stat ar mai putea fi salvat, dupã ce alþii doi au sucombat în
timpul din urmã. Aceasta din cauza proiectãrii ºi execuþiei pavajelor
din microzonã, care au eliminat pãtrunderea apei de ploaie la
rãdãcinile acestora.“ R.l. 10 I 84 p. 5 (din micro- + zonã; I. Iordan în
SCL 4/70 p. 395; DN, DEX, DN3 – alte sensuri, DEX-S)
middle class s. (sint.s. engl.) –Clasa de mijloc– „William Clinton
va trebui sã amîne nu numai reducerea (mult visatã) de impozite pentru
middle class, ci ºi a unor programe de investiþii.“ „22“ 28 I–3 II 93 p.
16. „Baza socialã a oricãrui partid liberal este middle-class, clasa de
mijloc, în formare în acest moment în România.“ „22“ 11–17 II 93 p.
12; v. ºi R.l. 18 II 93 p. 3
mídi adj. inv., s. 1974 (modã) –(Despre fuste, paltoane etc.) Lungime
intermediarã între mini ºi maxi, aproximativ la jumãtatea gambei– v.
minigolf (din fr., engl. midi; BD 1968, DMN 1970)
mildiográf s.n. (tehn.) „Construit în vederea determinãrii infecþiilor
cu ciuperca ce produce mana viþei de vie, aparatul înregistreazã
automat temperatura, higroscopicitatea ºi durata prezenþei picãturilor
de apã pe organele verzi ale plantei. Pentru realizarea mildiografului,
ing. C.R. [...] a fost distins recent cu premiul Traian Sãvulescu al
Academiei [...]“ Sc. 23 II 65 p. 4 //din fr. mildiou, engl. mildew
“numele unei boli criptogamice care atacã plantele“ + -graf; Fl.
Dimitrescu în RRL 1/69 p. 4//
milíd s.m. 1974 –Numele secundei în „timpul metric“– v. centid //din
mili- “a mia parte”//
milieu s.m. (franþuzism) –Mediu social al hoþilor, traficanþilor etc.–
„Borfaºul, poliþistul, delatorul, femeia (privitã cu acel misoginism al
milieului), un bar, un pian, o colivie, devin obiecte de studiu ºi de
urmãrit doar cînd, în faþa acþiunii, sînt cuceriþi ºi cucerite de neliniºtea
gestului ºi a înfãptuirii.“ R.lit. 14 IV 77 p. 11 [pron. miliö] (DEX, DN3
– alt sens)
milión s.n. în sint. adj. de milioane (lb. colocv.) –Grozav,
excepþional– „«Oameni de milioane» cunoscuþi într-o zi obiºnuitã la
Sãcele.“ Sc. 13 X 78 p. 1. „Ce «lansaþi» aici? îl întrebãm, glumind [...]
Idei de «milioane» [...] Producem zilnic din apele reziduale circa 400
mc de biogaz.“ Sc. 17 III 81 p. 2 (din fr. million; DEX-S)
milisecúndã s.f. 1964 (fiz.) –A mia parte dintr-o secundã– v.
subnuclear (din engl. millisecond, fr. milliseconde; LTR; DN3,
DEX-S)
mimánt s.m. ¨ 1. (spect.) „Pe schemele instituþiilor teatrale,
mimanþii, denumiþi ºi figuranþi, sau corp de ansamblu, au atribuþii specifice. Fãrã sã fie actori sau balerini propriu-ziºi, ei participã la acþiune,
figureazã în spectacol, mimeazã prin gesturi, contribuind la crearea
atmosferei dorite de regizor.“ I.B. 18 XII 71 p. 5. ¨ 2. –Persoanã care
mimeazã o anumitã atitudine, culturã– v. sfertodoct (1971) (din mima
+ -ant; DEX-S)
mim-artíst s.m. –Mim devenit un adevãrat artist– „Cîteva nume de
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mimi-artiºti, care s-au impus prin talentul ºi maturitatea lor artisticã pe
plan internaþional sînt [...]“ Sc. 1 III 65 p. 4 //din mim + artist//
mim-regizór s.m. –Mim care se ocupã de regia spectacolelor (sale)–
„Spectacolele mimului-regizor N.W [...] meritã o discuþie aparte.“
Cont. 3 V 79 p. 4 //din mim + regizor//
mimodrámã s.f. (artã) –Pantomimã– „Jean Louis Barrault creeazã
cîteva mimodrame care au servit ca model celor ce i-au urmat.“ Sc. 11
III 65 p. 4 (din fr. mimodrame; DEX, DN3)
mimoplástic, -ã adj. –Care þine de plasticitatea mimului–
„Ansamblul polonez de la Wroclaw [...] atinge un nivel rar întîlnit în
arta reprezentãrilor mimoplastice.“ Sc. 11 III 65 p. 4 //din mim +
plastic[itate]//
minamáta s.f. (med.) „Boala Minamata – reprezentînd în esenþã o
dereglare gravã ºi ireversibilã a sistemului nervos în urma consumãrii
de peºte contaminat cu mercur – a provocat, pînã în prezent, în Japonia
moartea a peste 150 de persoane.“ Sc. 25 XI 75 p. 6. „Se reaminteºte
[...] ce s-a întîmplat la Minamata, în Japonia, unde s-au înregistrat 107
morþi, 800 de bolnavi ºi cazuri grave de malformaþii la nou-nãscuþi în
rîndul populaþiei care se alimenteazã cu peºti din golful cu acelaºi
nume, poluat cu mercur [...]“ Sc. 7 IX 77 p. 6; v. ºi R.l. 30 X 75 p. 6, 24
XI 75 p. 6 (din engl. minamata, de la n. loc. jap. Minamata; BD 1971)
mínã-pilót s.f. (tehn.) –Minã care serveºte ca bazã de
experimentare– „Au fost atacate ºi lucrãri de bazã la o minã-pilot. Aici
se va experimenta ºi stabili tehnologia unui nou procedeu de extracþie
a sãrii.“ R.l. 13 X 66 p. 1. „S-a întocmit ºi este în curs de aplicare un
program de cercetãri miniere constînd din deschiderea unei mine-pilot
unde se vor experimenta tehnologiile de extracþie adecvate pentru
exploatarea straturilor groase.“ Sc. 23 II 74 p. 1 //din minã + pilot//
mínã-ºcoálã s.f. (tehn.) –Minã în care lucreazã elevi sau studenþi
mineri– „Pe lîngã Grupul ºcolar minier de la Motru, jud. Gorj, a fost
construitã o minã-ºcoalã care a fost dotatã ºi amenajatã dupã cele mai
noi tehnologii ale acestui bazin minier, cu mecanisme în funcþiune,
inclusiv un complex mecanizat de avansare, tãiere ºi susþinere.“ R.l. 13
VI 73 p. 2. „Mina Herja, draga noastrã minã-ºcoalã, lucreazã din plin.“
V.stud. 26 XII 73 p. 12; v. ºi R.l. 9 IV 80 p. 2 (din minã + ºcoalã)
mineraliér s.n. (mar.) –Vas pentru transportul minereurilor–
„Construcþia primului vas mineralier.“ Sc. 14 IV 66 p. 1. „Patru noi
nave, intrate în dotarea flotei noastre maritime comerciale, efectueazã
în prezent primele lor curse pe mãrile ºi oceanele lumii: mineralierul
«Borsec», nava «Felix» [...]“ R.l. 17 V 78 p. 5 (din fr. minéralier; DT;
DEX, DN3)
mineriádã s.f. (pol.) ¨ 1. –Venirea brutalã a minerilor în Bucureºti,
pentru a restabili „ordinea“ prin violenþã sau pentru a rãsturna un
guvern (în anii 1990-91)– „Dupã mineriadã [subtitlu] «cruciada» minerilor“ Alianþa civicã 4 X 91 p. 4. „Dupã starea de mineriadã,
România pare sã aibã parte, de acum înainte, de starea de dosariadã.
Efectul urmãrit este similar.“ R.l. 9 V 92 p. 5. „Mineriada s-a organizat
de cãtre SRI“ Z. 11 IX 95 p. 3; v. ºi R.l. 29 XI 91 p. 2, Expres 18–24 II
92 p. 3, Cotid. 18 III 92 p. 1; v. ºi contrademonstraþie, ECU. ¨ 2. (prin
extensiune) –Orice act de distrugere fãcut de un „comando“ în care nu
participã neapãrat minerii– „Cercetãrile [poliþiei] continuã pentru
stabilirea participãrii celorlalþi prieteni ai sãi [ai lui DD, figurã celebrã
a lumii interlope arãdene] la mineriada din local [barul Melody din
Arad].“ Ev.z. 18 I 97 p. 6 (din miner, dupã modelul lui cruciadã,
olimpiadã etc.)
míni adj.inv., s. ¨ 1. (modã) –(Despre fuste, paltoane) Scurt, mult
deasupra genunchiului– „De la Casa de mode din Bucureºti am aflat ce
vom purta în 1974. «Mini» ºi «maxi» au pierdut teren. Se poartã
rochiile cu lungimea sub genunchi la 5 cm.“ R.l. 31 III 74 p. 7; v. ºi
Sãpt. 28 IX 79 p. 6. ¨ 2. –(De obicei adãugat la mãrcile de maºini) De
mici dimensiuni ºi de mic litraj– „Noul automobil «mini» italian este
«Bianchi-Baby» denumit pe scurt BB-112. Din desenul de mai sus se
poate vedea cã mini-ul italian [...] este într-adevãr un «baby» în familia
automobilelor.“ Mag. 15 XI 69 p. 8 (din fr., engl. mini; PR 1965, BD
1968; L. Seche în SMFC V p. 76, atestãri din 1967)
miniacórd s.n. –Acord în probleme de micã importanþã– „Astfel,
întîlnirea de la Basel s-a soldat [...] fãrã a lua nici o hotãrîre de fond. De
aceea, agenþia France Press îl denumeºte miniacordul de la Basel.“ Sc.
11 II 69 p. 6 (din fr. miniaccord; Fl. Dimitrescu în SMFC VI p. 139)
miniaparát s.n. –Aparat de mici proporþii– „Mini-aparatul de
televiziune în culori, cu ecran de 34 cm.“ Cont. 29 XI 68 p. 11. „Un nou
domeniu de aplicare a electronicii: miniaparate ce asigurã traducerea
în diferite limbi strãine a unor cuvinte din fondul lexical principal.“ Sc.
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6 IV 79 p. 3. „S.G. din Varºovia, pilot, funcþie în care a efectuat nu mai
puþin de ºase mii de ore de zbor, are o a doua pasiune: colecþioneazã
aparate miniaturale. El este deþinãtorul unei bogate colecþii de
miniaparate de zbor.“ f.d.; v. ºi radioceas (1982) //din mini- + aparat;
Fl. Dimitrescu în SMFC VI p. 138//
miniaparatúrã s.n. (tehn.) –Aparaturã de mici proporþii– „[...]
realizãri în ce priveºte miniaparaturile, al cãror sortiment creºte an de
an. La familia miniradiouri, minimagnetofoane, miniautomobile, minitelecamere s-a adãugat recent [...] minipicupul.“ Sc. 15 III 84 p. 5
(din miniaparát – pl. miniaparatúri)
miniaragáz s.n. –Aragaz de mici proporþii– „Cooperativa «Tehnometalica» din Bucureºti va realiza, în curînd, un nou produs pentru
turiºti – miniaragazul. Acesta va putea fi transportat, fãrã inconveniente, în rucsacul iubitorilor de drumeþie.“ R.l. 29 II 72 p. 5. „Un
miniaragaz, un aragaz cu patru ochiuri (cuptor cu termostat), 80
modele de corpuri de iluminat [...] unicate de menaj ºi uz gospodãresc
[au fost] create de studenþii facultãþilor de arte plastice.“ R.l. 20 III 73
p. 5 (din mini- + aragaz)
miniaspiratór s.n. –Aspirator de proporþii reduse– „Întreprinderea
«Ambalajul metalic» ºi Întreprinderea poligraficã «Banat» au produs
noi modele de jucãrii electromecanice ºi de cartoane – autoturisme ºi
avioane, comandate de la baterii, miniaspiratoare ºi ventilatoare, albume cu poveºti etc.“ R.l. 20 XII 77 p. 5 (din mini- + aspirator; cf. fr.
miniaspirateur; DMN)
miniateliér s.n. –Atelier în care lucreazã copii– „Miniatelierele
preºcolarilor brãileni sînt organizate pe profile: tîmplãrie, croitorie,
pirogravurã, þesut la gherghef etc.“ R.l. 14 I 77 p. 3 (din mini- + atelier;
DN3 – alt sens)
miniaturizá vb. I –A reduce dimensiunile unui obiect– „Pentru a
reduce costul aparatului sãu, inventatorul a simplificat considerabil
circuitele ºi a miniaturizat ordinatorul de recunoaºtere a vocilor.“ I.B.
28 III 74 p. 4. „Poluarea atmosfericã face ravagii nu numai asupra
omului, animalelor, vegetalelor ºi clãdirilor. Materialul tehnic este ºi el
supus acestui fenomen, care îi accentueazã uzura. Este vorba mai ales
de materialul electric ºi electronic, din ce în ce mai miniaturizat, mai
compact, cu funcþiuni din ce în ce mai complexe ºi deci extrem de
sensibil la poluarea aerului [...]“ Sc. 4 VI 74 p. 6 (din fr. miniaturiser,
engl. to miniaturize; PR 1960; DT; DEX, DN3)
miniaturizáre s.f. –Acþiunea de a miniaturiza ºi rezultatul ei–
„Specialiºtii unei fabrici de ceasuri din Geneva au reuºit sã obþinã un
record de miniaturizare a ceasurilor cu cuarþ [...] «Shadow Quartz»,
mezinul ceasurilor automate, este alcãtuit dintr-o cutie care
adãposteºte o minibaterie cu valabilitatea de un an, o barã de cuarþ, un
circuit integrat, un micromotor ºi un rulment cu bile.“ Sc. 2 V 75 p. 4.
„ªi încã o noutate: miniaturizarea va pãtrunde ºi în acest domeniu.
Cartea de telefon automatizatã va consta dintr-un mic ecran, cît un
portofel, care va putea fi transportat oriunde.“ I.B. 6 II 84 p. 8; v. ºi
Cont. 14 XII 79 p. 5 (din miniaturiza; cf. fr. miniaturisation, engl.
miniaturization; PR 1960; DEX, DN3)
miniautobúz s.n. (transp.) –Autobuz cu o capacitate redusã de
transport, microbuz– „Mini-autobuzul poate transporta deocamdatã
15 pasageri, cu o vitezã redusã, pe distanþa de 80 km.“ R.l. 29 V 85 p. 6
//din mini- + autobuz//
miniautodróm s.n. –Autodrom pentru copii– „Miniautodromul,
actualitate de vacanþã: pînã la 20 aprilie mai funcþioneazã [...]
autodromul electric ºi caruselul pentru copii din piaþa BIG – Berceni
[...]“ I.B. 4 IV 77 p. 1 (din mini- + autodrom)
miniautomobíl s.n. –Automobil de mici proporþii– „Salonul
automobilistic 1970 prezenta într-un stand o rudã sãracã,
miniautomobilul electric.“ Cont. 16 X 70 p. 9. „Miniautomobilele în
avans.“ Sc. 14 IV 74 p. 6. „Iatã în imagine un miniautomobil ce se
alimenteazã cu energie de la o simplã lampã de birou.“ I.B. 7 II 76 p. 4;
v. ºi Sc. 5 III 73 p. 4, R.l. 22 III 74 p. 6, Sc. 27 XI 76 p. 5, 30 III 79 p. 5,
14 XI 96 p. 8; v. ºi miniaparaturã //din mini- + automobil; L. Seche în
SMFC V p. 72, atestare din 1967; DN3, DEX-S//
miniautoturísm s.n. –Automobil de mici proporþii ºi de mic litraj–
„La viitorul salon internaþional de automobile de la Bordeaux va fi
prezentat un miniautoturism considerat vehiculul cel mai lejer pentru
oraº.“ I.B. 14 XII 67 p. 4. „Pe strãzile Parisului a apãrut
miniautoturismul «Flipper» care are lungimea de 2 metri ºi cîntãreºte
numai 149 kg.“ R.l. 10 IV 78 p. 6. „[...] consumul realizat de
miniautoturismul lui Iuri Medevþikov este de-a dreptul miraculos.“
I.B. 28 II 84 p. 4 (din mini- + autoturism, dupã model fr.; Fl.
Dimitrescu în SMFC VI p. 138)
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miniavión s.n. (av.) –Avion de dimensiuni reduse– „«Luna Park»
din staþiunea Saturn este luatã cu asalt de cei mici. Miniavionul, miniscuterele, baby-carturile, minicaruselul le stau numai lor la dispoziþie.“ R.l. 26 VII 73 p. 5. „Miniavion. În Anglia a fost construit un
avion cu un singur loc, care este oferit cumpãrãtorilor la un preþ de cost
mai mic decît al multor tipuri de automobil.“ Sc. 9 XII 78 p. 5.
„Mini-avionul este destinat antrenãrilor piloþilor.“ Sãpt. 24 V 85 p. 2
//din mini- + avion; DN3//
minibáschet s.n. (sport.) „Aºa s-a nãscut minibaschetul, un baschet
simplificat, cu un regulament acordat la accesibilitatea ºi particularitãþile copiilor între 8 ºi 12 ani.“ R.l. 12 II 67 p. 5. „La ªcoala 69
sportul nr. 1 e baschetul [...] campionate interne de baschet,
minibaschet ºi (o noutate) baby-baschet, sportul-mezin al baschetului
rezervat copiilor din clasele I–IV.“ I.B. 12 I 76 p. 7; v. ºi Sc. 19 VI 80 p.
5 (din fr. minibasket; DMN 1967; L. Seche în SMFC V p. 72, M.
Gheorghiu în LR 2/68 p. 133; VRC 273; DN3)
minibaschetbalíst s.m. (sport) –Copil care joacã baschet–
„Federaþia de baschet a programat demonstraþia minibaschetbaliºtilor piteºteni în sala Floreasca.“ Mag. 18 II 67 p. 8 (din mini- + baschetbalist; DEX-S)
minibateríe s.f. –Baterie de proporþii reduse– „O minibaterie pentru
cel puþin încã 10 ani. Utilizarea [...] stimulatoarelor cardiace pare sã fi
readus în atenþia specialiºtilor problema realizãrii unei baterii liliput în
stare sã funcþioneze un timp nelimitat.“ Mag. 28 VI 75 p. 6. „O
minibaterie care foloseºte ºi aerul pentru obþinerea de energie ºi care
are o duratã de funcþionare dublã faþã de bateriile obiºnuite.“ R.l. 16 I
79 p. 6. „Minibateria poate fi reîncãrcatã la reþea de aproape 2000 de
ori.“ R.l. 17 VI 85 p. 6; v. ºi Sc. 25 V 80 p. 5; v. ºi miniaturizare //din
mini- + baterie//
minibómbã s.f. –Bombã de dimensiuni ºi oputere reduse– „Ca
urmare a înmulþirii atacurilor împotriva pietonilor paºnici, în Franþa a
fost pusã la punct o umbrelã prevãzutã cu o minibombã defensivã.
Minibomba, umplutã cu gaz lacrimogen, este încorporatã în mînerul
umbrelei.“ Sc. 30 X 72 p. 4. „Un tip unic de mini-bombe cu neutroni.“
R.l. 21 X 95 p. 8 (din mini- + bombã, probabil dupã model fr.; L. Seche
în SMFC V p. 72, 79, atestare din 1968)
minibrád s.m. „Brazi în miniaturã. Horticola «1 Mai» pune în
vînzare prin unitãþile sale [...] 15000 minibrazi frumos împodobiþi,
pentru Anul nou.“ I.B. 15 XII 75 p. 6 (din mini- + brad)
minibugét s.n. –Buget de austeritate– „Ministrul britanic al
finanþelor [...] a prezentat în Camera Comunelor detalii asupra «minibugetului» pe 1974, care completeazã drasticele mãsuri economice
anunþate joia trecutã de primul ministru E.H.“ R.l. 18 XII 73 p. 6.
„[Guvernul Angliei] va prezenta astãzi, în Camera Comunelor, o serie
de mãsuri cu caracter financiar, apreciate de observatorii de la Londra,
graþie rolului ºi efectelor scontate, ca un mini-buget.“ I.B. 22 VII 74 p.
4 (din mini- + buget, probabil dupã model engl.)
minibúz s.n. (transp.) –Autobuz de dimensiuni reduse; microbuz–
„[Trei tineri] au început o expediþie la bordul unui minibuz, prin centrul
Americii de Sud.“ R.l. 23 II 73 p. 6. „Societatea de transporturi din
oraºul Dijon va pune în circulaþie, cu titlu experimental, douã tipuri de
minibuze, destinate transportului în comun.“ Sc. 23 V 74 p. 4. „Potrivit
comitetului de organizare, vor fi prezentate automobile, camioane,
minibusuri, piese ºi accesorii diverse [...]“ R.l. 6 VI 85 p. 6; v. ºi 30 XII
89 p. 3 [scris ºi minibus] (din fr., engl. minibus; DMN 1965, DMC
1968, BD 1968; D.Tr.; DN3)
minicabánã s.f. –Cãsuþã construitã în scop turistic– „Nu credeþi cã
aceste cãsuþe, cum le numiþi dumneavoastrã, pot fi transformate în
minicabane turistice?“ R.l. 4 VII 73 p. 5 (din mini- + cabanã)
minicalculatór s.n. (inform.) ¨ 1. –Calculator de mici proporþii–
„Cerînd unui numãr de persoane sã poarte cu sine, timp de patru zile,
un minicalculator, o societate de asigurare japonezã [...] a efectuat un
original sondaj.“ R.l. 31 III 74 p. 8. „Cu minicalculatoare. Dupã cum
anunþã ziarele japoneze, industria japonezã producãtoare de
calculatoare electronice de buzunar se aflã de cîtva timp sub puternica
ofensivã a concurenþei americane.“ R.l. 22 IV 76 p. 6; v. ºi
superminiaturizat. ¨ 2. –Ordinator superior ca putere
microordinatorului– „Au fost prezentate cele mai noi rezultate ale
industriei electronice româneºti, cuprinzînd: minicalculatoare I–102F
[...] sisteme de culegere de date TDF, terminale grafice [...]“ Sc. 14 XI
84 p. 6; v. ºi 8 XII 74 p. 4, R.l. 25 X 75 p. 6, Sc. 27 II 76 p. 4; v. ºi chip,
ordinator (din fr. minicalculateur; DMN; DT; DN3, DEX-S)
minicámerã s.f. (tehn.) –Camerã de luat vederi pentru filme de 8
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mm– „Copiii vor trebui sã înveþe folosirea aparatului de fotografiat ºi a
minicamerei de 8 mm.“ Sc. 23 VI 72 p. 4 //din mini- + camerã; L.
Seche în SMFC V p. 72, atestare din 1968//
minicampionát s.n. –Campionat la care participã un numãr redus
de echipe– „Azi începe în oraºul iugoslav Bitolia «Trofeul
Iugoslaviei», un veritabil minicampionat de handbal masculin.“ I.B.
26 VI 73 p. 3. „Un minicampionat mondial.“ I.B. 6 VII 74 p. 6 (din
mini- + campionat)
minicár s.n. –Convoi cu mai multe miniremorci, utilizat mai ales în
scop de agrement– „Aparate electronice moderne, cum ar fi avioane,
paraºute, cartinguri, minicaruri [...] un teleschi pe... lac.“ I.B. 10 V 74
p. 1. „Minicarul veseliei. În fiecare zi, din centrul Olteniþei pleacã spre
plaja ºi ºtrandul de pe malul Dunãrii un convoi de miniremorci auto în
care încap 40 de persoane.“ R.l. 4 VII 74 p. 2; v. ºi 10 X 79 p. 6 //din
mini- + car//
minicardiográf s.n. (med.) „Minicardiograf. În S.U.A. a fost creat
un electrocardiograf de buzunar, care oferã persoanelor suferinde
posibilitatea de a-ºi controla singure, oricînd ºi oriunde, funcþionarea
cordului.“ Sc. 27 III 77 p. 6 (din mini- + cardiograf, dupã model engl.)
minicarusél s.n. 1973 –Carusel de mici proporþii, în parcurile de
distracþii– v. miniavion //din mini- + carusel//
minicéc s.n. –Cec cu valoare foarte redusã– „De mai mulþi ani, Italia
resimte o mare lipsã de monede mici [...] Spre a rezolva aceastã problemã, banca italianã a emis minicecuri de 50, 100, 150 lire universal
acceptate.“ R.l. 1 II 77 p. 6. „Minicecurile ºi-au reluat circulaþia o datã
cu fiºele de material plastic utilizate curent în supermagazine.“ Sc. 11
II 77 p. 5 (din mini- + cec, dupã it. miniassegno)
minicéntru s.n. –Centru de mici proporþii ºi capacitate al unei
unitãþi prestatoare de servicii– „Vor lua fiinþã 8–10 minicentre
«Nufãrul» [...]“ R.l. 14 I 77 p. 3 (din mini- + centru)
miniconstitúþie s.f. –Constituþie în miniaturã– „Legea electoralã,
în fapt mini-Constituþia României, prevede pentru preºedintele þãrii un
rol de arbitru, situat deasupra partidelor.“ R.l. 4 IV 91 p. 2. „Legea
electoralã [...] aceastã mini-Constituþie temporarã [...]“ Ad. 8 V 91 p. 1;
v. ºi R.l. 7 IX 96 p. 3 (din mini- + constituþie)
minicoptér s.n. (av.) „O uzinã din Worcester (Africa de Sud) fabricã
elicopetre pentru o singurã persoanã. Ele sînt mult apreciate de medici,
geologi ºi pompieri, deoarece minicopterele reprezintã un foarte util
mijloc de transport în Africa.“ Sc. 16 II 65 p. 5 //din mini- +
[heli]copter//
minicráter s.n. (geol.) –Crater de mici proporþii– „Armstrong
semnaleazã cã a descoperit în jurul modulului o mulþime de
«minicratere» pe care le comparã cu gãurile fãcute de gloanþele unei
arme cu aer comprimat.“ Sc. 22 VII 69 p. 6 (din mini- + crater,
probabil dupã model engl.; Fl. Dimitrescu în SMFC VI p. 139)
minidevalorizáre s.f. (ec.) –Devalorizare de mici proporþii–
„Devalorizare. Moneda peruanã – sol-ul – a fost din nou devalorizatã,
la 4 ianuarie. Aceasta este a 22-a minidevalorizare de la 19 septembrie
anul trecut.“ Sc. 6 I 77 p. 6. „În Uruguay a intrat în vigoare cea de-a
patra mini-devalorizare de 0,26 la sutã, operatã de autoritãþile
financiare din Montevideo de la începutul anului ºi pînã în prezent.“
R.l. 16 I 79 p. 6 //din mini- + devalorizare//
minidicþionár s.n. –Dicþionar de dimensiuni reduse– „Inspirat din
minidicþionarul pentru pãrinþi ºi copii [...]“ Sãpt. 24 II 84 p. 4 (din
mini- + dicþionar; DN3)
miniecrán s.n. –Ecran miniaturizat– „Institutul de cercetãri Stanford (S.U.A.) a realizat un telefon conceput special pentru surzi. Acest
telefon este prevãzut cu un miniecran pe care sînt proiectate cuvintele
interlocutorului.“ Sc. 15 II 79 p. 5 (din mini- + ecran, probabil dupã
model engl.; L. Seche în SMFC V p. 80, atestare din 1968)
minienciclopedíe s.f. –Enciclopedie de proporþii reduse– „Minienciclopedia Larousse.“ Cont. 19 III 71 p. 10. „Unde este sumara
mini-enciclopedie care sã ne aminteascã cel mai lung fluviu din lume,
sau cît reprezintã în sistemul nostru metric o milã marinã?“ Cont. 14
XII 73 p. 7 //din mini- + enciclopedie; L. Seche în SMFC V p. 73,
atestare din 1967; I. Iordan în SCL 4/70 p. 396; DEX-S//
miniexplózie s.f. –Explozie de mici proporþii– „Microexploziile
nucleare împotriva cancerului. O nouã terapie a cancerului se aflã în
curs de experimentare la Universitatea nord-americanã Stanford din
California. Este vorba de un tratament prin miniexplozii nucleare,
tehnicã încercatã actualmente pe animale [...] Terapia constã în
bombardarea cu particule subatomice, produse de un accelerator, a
þesuturilor bolnave. Primind aceste particule, celulele canceroase
explodeazã «în formã de stea», autodistrugîndu-se.“ Sc. 28 I 75 p. 6.
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„Prin sugerea bomboanei, gazul este eliberat sub forma unui ºir de
miniexplozii, care produc, potrivit reclamei fãcute noului produs, tot
atîtea înþepãturi plãcute cavitãþii bucale.“ Sc. 3 II 78 p. 8 (din mini- +
explozie; cf. engl. microexplosion; BD 1970)
miniexpozíþie s.f. –Expoziþie de proporþii reduse– „[...] a fost
vernisatã o miniexpoziþie de picturã cu subiecte din marinã ºi aviaþie
[...]“ I.B. 18 V 83 p. 7. „Miniexpoziþii cu articole de sezon“ f.d. (din
mini- + expoziþie)
minifótã s.f. 1979 –Fotã foarte scurtã– v. minijupã (din mini- + fotã)
minifótbal s.n. (sport.) –Fotbal practicat de copii– „Dar ieri am
constatat cã o «mînã» de bun organizator poate face ca activitatea
sportivã în aer liber sã nu cunoascã întreruperi de sezon. Un aprig
campionat de minifotbal anula frigul.“ I.B. 12 I 76 p. 7; v. ºi
sportiv-turistic (1974) (din mini- + fotbal; FC I 139, L. Seche în SMFC
V p. 73, atestare din 1968, VRC 273; DN3, DEX-S)
minifrigidér s.n. –Frigider cu o capacitate redusã– „Alãturi de
frigiderele de mare capacitate [...] în unitãþile comerciale ºi-au fãcut
apariþia ºi douã minifrigidere.“ I.B. 14 V 75 p. 4 (din mini- + frigider;
cf. fr. mini-frigo; DMN; C. Lupu în CL 1/83 p. 52)
minifústã s.f. –Fustã foarte scurtã– „Minifuste. –De ce plîngi,
Daniela? –Mãmica mi-a luat fustiþa aia nouã.“ I.B. 2 IX 67 p. 1.
„Desigur, ºi la Paris existã «Le Musée Grévin», unde poþi admira [...]
pe Generalul de Gaulle în uniformã de galã ºi pe Brigitte Bardot în
minifustã.“ R.lit. 17 VII 75 p. 23 (din mini- + fustã, dupã fr. minijupe;
DMN 1966; M. Gheorghiu în LR 2/68 p. 133, FC I 139, 149, 150; L.
Seche în SMFC V p. 73, Fl. Dimitrescu în SMFC VI p. 141, VRC 273)
minigeneratór s.n. –Generator de micã putere– „Minigenerator
solar. Specialiºtii Institutului român de fizica ºi tehnologia
materialelor au realizat un minigenerator termoelectric solar care
poate echipa balizele-far autonome de pe mãri ºi oceane, punctele
turistice ºi construcþiile de interes vînãtoresc, silvic etc.“ Cont. 22 VI
79 p. 5 (din mini- + generator)
minighíd s.n. –Ghid de proporþii reduse– „Minighidul turistului:
România – judeþe ºi date de bazã.“ I.B. 29 XI 69 p. 2. „Mini-ghid.“ I.B.
15 VII 72 p. 3; v. ºi R.l. 28 V 80 p. 2 (din mini- + ghid)
minigólf s.n. (sport.) –Joc de golf practicat pe un teren de dimensiuni
reduse– „Am mai aflat cã în incinta ºtrandului vor mai fi amenajate, în
curînd, «arene» de minigolf.“ I.B. 8 IV 72 p. 5. „[...] bowlingurile,
centrele de jocuri mecanice, Luna Park [...] minigolfurile.“ I.B. 30 VI
73 p. 3. „Minigolful este o boalã internaþionalã; bîntuie ºi pe litoralul
nostru. ªi pentru cã nu este o boalã mortalã [...] s-au inventat tot soiul
de veºminte prin care ea sã fie propagatã în mase: [...] fuste albe midi ºi
tot felul de ºepcuþe.“ Sãpt. 24 V 74 p. 8 (din engl., fr. minigolf; L. Seche
în SMFC V p. 73, atestare din 1967, FC I 139, I. Iordan în SCL 4/70 p.
396, atestare din 1969; DMN; DEX-S)
minigrãdiníþã s.f. –Grãdiniþã cu un numãr mic de copii– „În
prezent, zeci de copii din capitalã beneficiazã de îngrijirea unor cadre
calificate care lucreazã ca pedagogi la minigrãdiniþele de cartier.“ R.l.
2 II 74 p. 3. „Fiecare minigrãdiniþã are maximum zece copii
preºcolari.“ R.l. 11 III 78 p. 5. „Minigrãdiniþã ultracentral, vilã, curte,
ore predare germanã, englezã.“ R.l. 10 X 91 p. 6 (din mini- +
grãdiniþã)
minihotél s.n. –Hotel cu un numãr mic de paturi– „Hotelul, de fapt
un «minihotel», dispune doar de cinci garsoniere cu cîte douã paturi.“
I.B. 5 XII 67 p. 4. „[...] s-a dat în folosinþã un minihotel pentru
producãtorii veniþi pentru mai multe zile pe piaþa ploieºteanã.“ R.l. 26
III 76 p. 5. „Lucrez în turism din 1969, din 1982 am în gestiune
minihotelurile ºi vilele [din Mamaia].“ R.l. 3 VII 93 p. 10 (din mini- +
hotel; Fl. Dimitrescu în SMFC VI p. 139, 140)
miniínsulã s.f. –Insulã de mici proporþii– „Aldabra, Farquhar,
Seychelles, Diego Garcia, Cocos [...] Un ºirag de miniinsule care se
înlãnþuie la mari depãrtãri de orice þarã locuitã, pierdute undeva în
Oceanul Indian.“ Sc. 2 VIII 67 p. 3 (din <M>mini- + insulã; L. Seche
în SMFC V p. 73, I. Iordan în SCL 4/70 p. 386)
miniintervíu s.n. –Interviu de mici proporþii– „Miniinterviu cu
G.S.“ Luc. 14 X 67 p. 3 (din mini- + interviu; M. Gheorghiu în LR 2/68
p. 133, FC I 139, 142, L. Seche în SMFC V p. 73, VRC 273; DN3,
DEX-S)
miniînsemnáre s.f. –Însemnare micã, notiþã– „De asta ºi încerc
aceastã miniînsemnare.“ Cinema 12/70 p. 41 (din mini- + însemnare;
L. Seche în SMFC V p. 73, atestare din 1968)
minijupát, -ã adj. –Cu minijupã– „Fete minijupate.“ Emisiune
Radio 10 III 74 (din minijupã + -at, dupã fr. minijupée; DMN 1969; L.
Seche în SMFC V p. 80, atestare din 1968)
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minijúpã s.f. (vest.) –Fustã foarte scurtã, la modã în anii ‘60 –
Judecînd dupã instantaneul surprins de fotoreporter, minijupele ºi
maxighetele sînt primite cu reticenþã de trecãtoare.“ R.l. 11 III 67 p. 4.
„Cînd erau la modã minijupa ºi coafura înaltã, masivã, interpretele [de
muzicã popularã] foloseau ºi ele minifotele ºi coafurile la modã.“ R.l.
26 III 79 p. 2; v. ºi Cont. 25 VIII 67 p. 8; v. ºi teenager (din fr. minijupe;
DMN 1966; M. Gheorghiu în LR 2/68 p. 133, FC I 139, L. Seche în
SMFC V p. 73, Fl. Dimitrescu în SMFC VI p. 141; VRC 273; DEX,
DN3)
minilaboratór s.n. (med.) –Aparaturã care dã într-un timp foarte
scurt rezultatul unei analize– „Minilaboratorul stabileºte cantitatea de
hemoglobinã ºi numãrul globulelor roºii în numai un minut.“ Sc. 7 VII
79 p. 4 (din mini- + laborator; DEX-S)
minimagazín s.n. (com.) –Magazin de proporþii mici, chioºc–
„Întreprinderea de confecþii «Steaua Roºie» din Sibiu a luat iniþiativa
valoroasã de a instala ºi deschide în incinta marilor unitãþi economice
[...] chioºcuri de desfacere a produselor sale. Sînt un gen de
minimagazine de prezentare cu vînzare, ce oferã oamenilor [...] ultimele noutãþi în materie de confecþii.“ R.l. 18 XI 76 p. 2 (din mini- +
magazin; DEX-S)
minimagnetofón s.n. 1984 –Magnetofon mic, portabil– v. miniaparaturã //din mini- + magnetofon; DN3, DEX-S//
minimál, -ã adj. în sint. artã minimalã „În 1968 am vãzut în Statele
Unite primele manifestãri ale artei minimale; mari cuburi de lemn în
chip de statui, pînze uriaºe acoperite cu cîteva culori, compoziþii
muzicale reduse la cîteva sunete. Ceea ce impresiona în toate acestea
era nu abstracþiunea, ci încercarea de a atinge formele cele mai
elementare ale artei. Prin aceasta, arta minimalã fascineazã.“ R.lit. 23
V 74 p. 16 (din engl. minimal art, germ. Minimal Art; BD 1967,
GWDS; DN, DEX, DN3 – alt sens)
minimaºínã (electrónicã) s.f. (transp.) –Automobil de mici
proporþii– „Minimaºina electronicã corespunde unei profunde mutaþii
tehnologice – suprimarea mecanicii – în istoria auto.“ Cont. 11 X 68 p.
8 (din mini- + maºinã; cf. fr. minivoiture; DMN; L. Seche în SMFC V
p. 74, atestãri din 1964, Fl. Dimitrescu în SMFC VI p. 139)
minimaºínã de gãtít sint.s. –Maºinã de gãtit de voiaj– „Am
solicitat un costum «trening», un termos, un ºezlong, o trusã pentru
alimente, o mini-maºinã de gãtit cu spirt, o geantã de voiaj.“ I.B. 8 VII
74 p. 1 (din mini- + maºinã de gãtit)
minimaºínã de spãlát sint.s. –Maºinã de spãlat de mici
proporþii– „Noutãþi la cooperativa «Electrobobinajul» din Bucureºti:
minimaºinã de spãlat rufe, cascã de uscat pãrul, bigudiuri electrice.“
R.l. 13 IX 77 p. 5 (din mini- + maºinã de spãlat; cf. fr. minimachine à
laver; DMN)
minimetróu s.n. (transp.) –Metrou cu traseu scurt– „La Lille
(Franþa) a intrat în funcþiune un «minimetrou», unic în lume prin
originalitatea sa [...] Micrometroul are o capacitate de transport de
6000 pasageri pe orã ºi circulã timp de 20 de ore zilnic.“ Sc. 5 XI 73 p.
4. „Minimetrou. ªi pentru cã circulaþia devine tot mai dificilã, edilii din
Nisa au hotãrît sã construiascã un minimetrou a cãrui lungime totalã va
fi de 25 de kilometri.“ Sc. 6 II 74 p. 6; v. ºi 14 III 79 p. 5, 16 II 80 p. 5
(din fr. minimétro; DMC 1970)
minimicroscóp s.n. „Minimicroscop. Un grup de specialiºti
britanici a realizat un microscop de buzunar a cãrui greutate nu
depãºeºte 225 g, dar mãreºte de 400 ori.“ R.l. 22 XI 74 p. 6. „În India a
fost construit un minimicroscop care poate încãpea cu uºurinþã într-un
buzunar.“ Sc. 2 II 75 p. 4 //din mini- + microscop, probabil dupã model
engl.//
minimínã s.f. „Cîteva sute de militari americani cautã de luni
dimineaþa aproximativ 6000 de minimine (mine miniaturale) care au
cãzut accidental dintr-un avion militar ce zbura deasupra Floridei de
nord.“ I.B. 18 VII 67 p. 4 //din mini- + minã//
minimodél s.n. „Tehnicianul P.L. din Galaþi are o colecþie ineditã de
vreo 500 de minimodele: autoturisme, autocamioane, tractoare, avioane, trenuri, case, gãri [...]“ Sc. 5 VIII 75 p. 5. „Sã mai menþionãm cã
P.L. a mai creat – cu aceeaºi migalã, iscusinþã ºi rãbdare – nu mai puþin
de 300 de astfel de minimodele, între care ºi autoturisme, vagoane,
locomotive, case [...]“ Sc. 4 I 78 p. 3 (din mini- + model)
minimotorétã s.f. –Motoretã de mic litraj– „Un «amãnunt» care a
scãpat posesorilor de minimotorete «Mobra»: înmatricularea lor la serviciul circulaþiei, susþinerea unui examen teoretic ºi practic de
conducere auto.“ R.l. 21 V 77 p. 5 (din mini- + motoretã)
mininomenclaturíst s.m. (peior.) –Nomenclaturist de rangul al
doilea– „[Partidul Reconstrucþiei Naþionale ºi Democratice din Baia
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Mare] este organizat ºi are în componenþã foºti mini-nomenclaturiºti ºi
secretari p.c.r., ajunºi «oameni de bine» pe motive fie de vîrstã fie de...
Revoluþie.“ R.l. 3 V 90 p. 3 (din mini- + nomenclaturist)
miniobservatór s.n. (astron.) –Observator de mici proporþii–
„Miniobservatorul plasat pe Lunã de echipajul astronavei «Apollo-16» a înregistrat pe peliculã o bandã auroralã în jurul Pãmîntului.“
I.B. 13 V 72 p. 6 //din mini- + observator, probabil dupã model
anglo-american//
minioráº s.n. –Oraº de mici proporþii– „Cartierul se împlineºte, deci,
pe zi ce trece, devenind un adevãrat minioraº.“ I.B. 3 X 73 p. 2. „Cînd
ieºi din Cairo spre a te îndrepta spre Suez, drumul trece prin modernul
cartier Nasser, un minioraº construit în anii din urmã.“ Sc.t. 11 IV 74 p.
6 (din mini- + oraº)
miniordinatór s.n. (inform.) ¨ 1. –Ordinator de mici proporþii– „O
parte din materialele folosite la construcþia robotului provin de la un
vechi automobil ºi de la o maºinã de spãlat, la care s-au adãugat un
miniordinator, un magnetofon [...]“ R.l. 5 XI 75 p. 6. ¨ 2. –Ordinator
superior ca putere microordinatorului– „Sistemul [francez] denumit
DATAPAD este constituit dintr-un miniordinator central legat cu una
pînã la opt staþii de scriere a textelor – aflate la o distanþã de pînã la 300
m de ordinator.“ Sc. 21 XII 77 p. 5; v. ºi telecamerã (din fr.
miniordinateur; L 1970)
miniparlamént s.n. 1990 (glumeþ) –Organismul politic restrîns
care a condus România între Revoluþie ºi alegerile din mai ‘90– v.
lambada; v. ºi Cotid. 20 IX 91 p. 1 (din mini- + parlament; cf. fr.
mini-parlement; DMC 1972; Irina Preda în LR 1/93 p. 21)
minipatrúlã s.f. (circ.) –Patrulã de circulaþie alcãtuitã din elevi–
„S-a aflat care-s cele mai bune minipatrule de circulaþie din Bucureºti:
cele de la ºcolile generale nr. 114, 170 ºi 9.“ R.l. 20 VI 72 p. 5 (din mini+ patrulã)
minipícup s.n. 1984 –Picup de proporþii reduse– v. miniaparaturã
//din mini- + picup//
minipílã s.f. (electr.) –Pilã electricã de mici proporþii– „Cercetãtorii
britanici au realizat o minipilã atomicã, capabilã sã asigure
funcþionarea neîntreruptã, timp de 20 de ani, a unui regulator cardiac.“
Sc. 17 IX 76 p. 6 (din mini- + pilã, dupã model engl.)
minipilúlã s.f. 1995 (biol.) –Pilulã (anticoncepþionalã) cu
progesteron– v. diafragmã //din mini- + pilulã//
miniplanetáriu s.n. 1972 –Planetariu de mici proporþii– v. puzzle
//din mini- + planetariu//
miniplanétã s.f. (astron.) –Planetã de mici proporþii– „Presupusa
coliziune a miniplanetei Icar cu Terra sã nu aibã loc cînd cele douã
corpuri cereºti se vor apropia unul de celãlalt, la 15 iunie 1968.“ R.l. 24
XI 67 p. 1; v. ºi 26 XII 77 p. 6 //din mini- + planetã; I. Iordan în SCL
4/70 p. 396//
minirachétã s.f. (astron.) –Rachetomodel– „I.R. (profesor de
fizicã; campion mondial la minirachete, conducãtorul cercului de
rachetomodelism al elevilor de la Liceul «Gr. Alexandrescu» din
Tîrgoviºte ºi redactor ºef al revistei locale «Astronautica»).“ Sc. 7 X
76 p. 6 (din mini- + rachetã)
minirádio s.n. 1984 –Aparat de radio portabil, de proporþii reduse–
v. miniaparaturã (din mini- + radio; cf. engl. miniradio; DN3)
minireceptór s.n. –Receptor portabil, de mici proporþii– „Poºta
britanicã intenþioneazã sã introducã un serviciu special de
minireceptoare, care avertizeazã pe purtãtori, printr-un semnal sonor,
cã sînt solicitaþi de urgenþã la instituþiile respective.“ Sc. 11 IV 75 p. 4.
„Ultima noutate în materie de tranzistori: pentru a se putea urmãri în
orice moment emisiunea favoritã, unele firme occidentale au creat un
minireceptor [...] care se poate purta la gît ca un medalion.“ Sc. 28 V 78
p. 5; v. ºi R.l. 1 VIII 75 p. 6 //din mini- + receptor; L. Seche în SMFC V
p. 75, atestare din 1967//
miniremórcã s.f. 1974 (circ.) –Remorcã de mici proporþii– v.
minicar (din mini- + remorcã [auto])
minirobót s.n. –Robot de bucãtãrie de mici proporþii– „În anul viitor
va fi livrat în magazine un minirobot de bucãtãrie, avînd funcþiuni de
ventilator, de aspirator pentru curãþirea mesei [...]“ R.l. 29 XI 76 p. 3.
„Firma americanã «Microrobot» a pus la punct un minirobot avînd o
înãlþime de 30 cm ºi o mînã mecanicã ce poate ridica o greutate de
peste 600 grame [...]“ Sc. 18 III 84 p. 5 (din mini- + robot)
minirók s. (zool.) „Agroenciclopedia. Emisiune de ºtiinþã ºi practicã
agricolã. Minirokul românesc – un nou hibrid de pãsãri de talie micã.“
Pr.R.TV 15–21 XII 74 p. 8 //din mini- + fr. roc[k] “rasã de pãsãri“//
minirúgbi s.n. (sport.) –Rugbi jucat de copii– „Un meci de rugbi,
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disputat la Leeds, Anglia, a fost precedat de o demonstraþie interesantã: o partidã de «minirugbi» în care s-au întîlnit douã formaþii de
elevi în vîrstã de 11 ºi 12 ani.“ R.l. 12 XII 73 p. 6. „Minirugby pe litoral
[...]“ Sp. 18 VII 86 p. 2 [scris ºi minirugby] //din mini- + rugbi//
minirugbíst s.m. (sport) –Copil care practicã minirugbiul– „[...]
întrecerea minirugbyºtilor prezenþi la Nãvodari a confirmat calitãþile
copiilor [...]“ Sp. 28 VII 86 p. 2 [scris ºi minirugbyst] (din minirugbi +
-ist)
miniruládã s.f. –Ruladã de dimensiuni mici– „Pe ambalajul
ruladelor de format mic apare scris «miniruladã».“ (din mini- +
ruladã; Fl. Dimitrescu în SMFC VI p. 139, 141)
miniscáf s.m. (mar.) „R.B., un inginer din Geneva, a pus la punct un
miniscaf, care permite la douã persoane sã se plimbe la o adîncime de
1,50 m sub apã ºi sã admire peºtii ºi unele vietãþi subacvatice.“ Mag. 21
I 67 p. 3 //din mini- + scaf “barcã“; Fl. Dimitrescu în RRL 1/69 p. 5;
DEX-S//
miniscúter s.n. 1973 –Scuter de dimensiuni reduse, în parcurile de
distracþii– v. miniavion //din mini- + scuter//
minishow s.n. 1978 (anglicism; spect.) –Show de scurtã duratã– v.
folkist [pron. miniºóu]
minispectácol s.n. (spect.) –Spectacol de proporþii reduse–
„Minispectacol de divertisment ºi film“ R.l. 9 VII 84 p. 5.
„Sãrbãtoarea premiilor teatrale la A.T.C. s-a încheiat cu [...] un
mini-spectacol în care unii premianþi [...] au demonstrat cã ºi-au
meritat pe deplin distincþiile [...]“ Sãpt. 12 IX 85 p. 5 (din mini- +
spectacol)
minisubmarín s.n. (mar.) –Submarin de mici proporþii– „Minisubmarin american împotmolit pe fundul Atlanticului.“ I.B. 18 VI 73
p. 3. „Compania britanicã «Peninsular and Orient» [...] a cerut ajutorul
marinei militare pentru degajarea minisubmarinului.“ R.l. 11 III 78 p.
6. „Explorînd zonele de coastã ale Oceanului Pacific [...] în
mini-submarine de mare adîncime, o echipã de cercetãtori [americani]
a descoperit un vulcan uriaº [...]“ R.l. 13 VIII 84 p. 6. „Prezentînd
primele rezultate oficiale ale explorãrii, la o adîncime de 4000 de
metri, cu ajutorul robotului Jason ºi al minisubmarinului Alvin, el a
derulat un film înregistrat pe o casetã video, dupã 11 plonjãri
succesive.“ Sc. 2 VII 86 p. 6; v. ºi 25 III 74 p. 4, R.l. 7 XII 79 p. 6, Sãpt.
5 X 84 p. 2 (din mini- + submarin, dupã engl. minisubmarine; BD
1966; L. Seche în SMFC V p. 75, atestare din 1968)
miniºáh s.n. (sport) „Vienezul N.E. a întreprins o tentativã de
reformare a jocului de ºah. Miniºahul inventat de el nu are 64 de
pãtrãþele, ci numai 34. Se joacã cu cîte patru figuri mai puþin: în loc de
8 pioni, fiecãrui jucãtor îi stau la dispoziþie doar 4.“ Sc. 25 XII 76 p. 6
//din mini- + ºah//
miniteátru s.n. (artã) ¨ 1. –Teatru în care se joacã piese scurte– „Sub
titlul «Miniteatru» se reproºeazã teatrului experimental «Atelier» din
Iugoslavia cã a adoptat piese de teatru miniaturale.“ Luc. 26 VIII 67 p.
6. ¨ 2. –Teatru cu o capacitate micã; club teatral– „Miniteatrul–Club
ieºean a dat un spectacol-lecturã.“ R.lit. 13 XI 69 p. 25 (din fr.
mini-théâtre; L. Seche în SMFC V p. 75, I. Iordan în SCL 4/70 p. 396;
DN3)
minitehnicián, -ã s.m.f. –Tehnician mic, de obicei elev– „Dintre
creaþiile minitehnicienilor clujeni [...]“ R.l. 22 IV 75 p. 5 (din mini- +
tehnician; V. Guþu Romalo C.G. 122; L. Seche în SMFC V p. 75,
atestare din 1968, DN3)
Minitél s.n. (comunic.) –Sistem de comunicare prin intermediul unui
mic computer branºat la telefon– „«Minitel» furnizeazã o imensã bazã
de date, accesibilã, pe cele mai diverse subiecte ºi teme, prin
intermediul unor coduri cunoscute, tuturor abonaþilor telefonici francezi care ºi-au instalat un mic monitor «Minitel». E de ajuns, de
exemplu, sã formezi, aºezat în fotoliu lîngã «gura sobei», codul 11 ºi se
prezintã pe ecran adresa ºi numãrul de telefon al oricãrui abonat din
anuarul telefonic.“ R.l. 20 XII 91 p. 8. „Sistemul de comunicaþii
Minitel“ Ev.z. 14 III 97 p. 5 (din fr. Minitel; cf. it. minitel; PN 1988)
minitelecomándã s.f. –Mic aparat cu ajutorul cãruia se
declanºeazã funcþionarea unui TV, alarma unei genþi diplomat etc.–
„Pentru cei care transportã valori ºi se tem sã nu fie jefuiþi, se va pune
în vînzare ºi în România o geantã diplomat cu protecþie electronicã.
Geanta este echipatã cu un sistem electric de ºoc, acþionat de o
mini-telecomandã. Aceastã telecomandã va opera pînã la 300 m
într-un spaþiu deschis.“ R.l. 9 VI 93 p. 13 //din mini- + telecomandã//
minitelevizór s.n. –Televizor de dimensiuni reduse– „S-au gãsit la
el 9 verighete gravate din aur de diferite mãrimi, un inel de aur în formã
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de colac, un minitelevizor marca «Universum» cu radio, suma de
17000 lei etc.“ Sc. 18 VII 73 p. 3. „Firma japonezã «Sony» a construit
un minitelevizor în culori, ecranul avînd diagonala de numai 13 cm.“
I.B. 8 III 75 p. 6. „Minitelevizor. Televizorul în miniaturã – care va
putea fi purtat la mînã ca un ceas, a intrat în domeniul realului.“ Sc. 13 I
76 p. 6. „La Florenþa, în biserica Santa Lucia, invitaþii la o nuntã þineau
în mînã cîte un radio ori un mini-televizor: se transmitea meciul
Italia–Polonia.“ Sãpt. 30 VII 82 p. 12. „Vînd minitelevizor, miniradio
JVC, casetofon.“ R.l. 30 I 84 p. 4; v. ºi 28 VI 79 p. 6 (din mini- +
televizor, probabil dupã model engl.; M. Gheorghiu în LR 2/68 p. 153,
L. Seche în SMFC V p. 75, VRC 273, atestare din 1967; DEX-S)
minitélex s.n. „O firmã vest-germanã a realizat de curînd un
telefon-teleimprimator destinat surzilor. Aparatul – un minitelex cu
claviaturã – poate fi conectat la telefonul obiºnuit, «convorbirea» fiind
afiºatã sub forma unui text dactilografiat.“ R.l. 3 V 78 p. 6 //din mini- +
telex//
minitermométru s.n. „Minitermometru. Specialiºtii sovietici au
construit un termometru mai mic decît o boabã de mac.“ I.B. 25 I 73 p.
3. „Gama de mãsurãtori a minitermometrului este mare – de la
temperaturi deasupra lui zero pînã aproape de zero absolut.“ Sc. 29 IX
76 p. 4 (din mini- + termometru)
minitést s.n. –Test de dimensiuni reduse– „Nu am respectat data
iniþialã de finalizare a minitestelor, dintr-un motiv simplu: am aºteptat
scrisorile celor din oraºe îndepãrtate.“ Sãpt. 28 IX 84 p. 7 //din mini- +
test//
minitobiscóp s. (cuv. rus.; med.) –Aparat de mici proporþii
întrebuinþat în acupuncturã– „Minitobiscopul creat de doctorul
sovietic G. în colaborare cu ing. B.M. are aspectul unui stilou cu pastã
ºi este superior tuturor «confraþilor» sãi din toate punctele de vedere.“
I.B. 28 VII 67 p. 1
minitransfér s.n. (sport) –Perioada dintre tur ºi retur, cînd se pot
face unele transferãri de jucãtori de la un club la altul– „În perioada 15
decembrie – 8 ianuarie (minitransfer) s-au efectuat pînã acum cîteva
mutaþii notabile. D.S., cunoscutul internaþional al lui O.F.K. a semnat
pentru Steaua Roºie, iar Dinamo Zagreb, dupã ce l-a pierdut pe R. (a
trecut la Feyennoord) ºi-a întãrit lotul cu foarte talentatul portar M.“
Sp. 28 XII 73 p. 4 (din mini- + transfer)
minitranzistór s.n. –Tranzistor de dimensiuni reduse– „Cu un
gabarit mic, asemenea unui minitranzistor, prevãzut cu douã antene,
acest dispozitiv creeazã un «zid» nevãzut, dar eficace, între rechini ºi
cel sau cei ce aºteaptã apariþia unei nave sau a þãrmului spre care au
lansat S.O.S.“ I.B. 18 I 85 p. 4 //din mini- + tranzistor; DN3//
miniunitáte productívã sint.s. „Conducerea cercului – o miniunitate productivã riguros organizatã – o asigurã elevii aleºi în
adunarea generalã a membrilor cercului.“ Sc. 15 III 75 p. 1 (din mini- +
unitate productivã)
minivacánþã s.f. „Minivacanþa“ (Vacanþa de la 1 la 4 mai)
Emisiunea de televiziune «Album distractiv» din 2 V 73.
„Minivacanþã pe litoral, 1–4 mai [...] Multiple posibilitãþi de distracþii
în restaurante ºi discoteci. Plimbãri de agrement cu vaporaºe, yole,
bãrci, hidrobiciclete, ºalupe.“ R.l. 29 IV 75 p. 4. „De la finele
campionatului, dupã o mini-vacanþã de patru zile, lotul reprezentativ
ºi-a început joia trecutã pregãtirile.“ I.B. 25 V 84 p. 3. „Agenþiile ºi
filialele oficiilor judeþene de turism ºi ale ITHR Bucureºti oferã în
lunile ianuarie ºi februarie locuri pentru curã balnearã, odihnã,
minivacanþe sau excursii în staþiunile Felix, Herculane [...]“ I.B. 21 I
86 p. 3; v. ºi bowling (din mini- + vacanþã)
minivehícul s.n. (transp.) –Vehicul de mici proporþii– „Un minivehicul urban, conceput de fraþii Jarret. Douã locuri, trei roþi, fãrã
volan, fãrã pedale.“ Cont. 11 X 68 p. 8 (din fr. mini-véhicule; DMN; Fl.
Dimitrescu în SMFC VI p. 139)
minivulcán s.n. (geol.) „Un profesor din Neapole a avut nãstruºnica
idee de a confecþiona o machetã a Vezuviului conþinînd substanþe
explozive. În momentul punerii în activitate a «minivulcanului»,
substanþele aflate înãuntru au produs o puternicã explozie, cu un
deznodãmînt tragic: nouã elevi au fost rãniþi, iar profesorului a trebuit
sã i se amputeze o mînã.“ Sc. 28 XI 76 p. 6 (din mini- + vulcan,
probabil dupã model it.)
minutáj s.n. –Numãr de minute (acordat), orar precis al desfãºurãrii
unei competiþii, ceremonii etc.– „La radio, cine parcurge programul
tipãrit va fi uºor mirat; vedetele nu apar uneori deloc citate, iar alteori
sînt puse la un loc cu tot felul de nume minore, acordîndu-li-se un
minutaj egal!“ Cont. 12 X 73 p. 6 (din fr. minutage; I. Iordan în SCL
4/64 p. 405)
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mioeléctric, -ã adj. –Care foloseºte curentul electric produs de
contracþiile musculare– „Mîna mioelectricã, cum este numitã proteza
pe care o poartã fetiþa [...] a fost realizatã la Departamentul de
neuro-fiziologie al spitalului regional din Obrero, Suedia, ºi este
acþionatã de un motor electric extrem de mic.“ R.l. 22 XI 78 p. 6 (din
engl. myoelectric; BD 1971)
mioglobintést s.n. (med.) „Trusa mioglobintest. În cadrul Clinicii
IV medicale a Spitalului Municipal a fost recent experimentatã «Trusa
pentru decelarea mioglobinei» – conceputã ºi realizatã în laboratorul
de imunologie umoralã a Institutului Cantacuzino.“ I.B. 6 IV 84 p. 2.
„Spitalul clinic municipal ºi spitalul clinic de urgenþã utilizeazã pentru
diagnosticul imunologic al infarctului de miocard trusa denumitã
«mioglobintest», conceputã de cercetãtori din cadrul Institutului
Cantacuzino.“ R.l. 23 V 84 p. 5 (din mioglobin + test)
misfít s. (cuv. engl.) „Unde sînt temele grandioase ale lui Kramer:
rasismul [...] sau ferocitatea americanului mijlociu [...] care socoate
«misfits», adicã «neisprãviþi» pe toþi acei care nu se aliniazã la
dezolanta mediocritate a lui «average american» ºi cere ca aceste
«rebuturi» sã fie aruncate sau mãcar izolate în rezervaþii închise.“
R.lit. 7 III 74 p. 21
miºtóc s. 1993 (arg.) –Bãtaie de joc, zeflemea– v. mortal (var. a lui
miºto)
miºtocár, -ã s.m.f. (arg.) –ªmecher, glumeþ– „Mircea nu se înþelege
deloc cu miºtocarii de pe strada lui.“ (din miºto[c] + -ar; Coman Lupu
în LL 3/72 p. 349, Th. Granser M. 29)
miºtocãrésc, -eáscã adj. (arg.) –De miºtocar– „Aceeaºi privire
ironicã, miºtocãreascã a realitãþii, acelaºi aer de flecãrealã fãrã obiect,
ca sã nu mai vorbim despre un alt fragment [...] care aduce flagrant cu
un fragment de poem cãrtãrescian [...]“ Sãpt. 28 IX 84 p. 2 (din
miºtocar + -esc; DEX-S; Th. Granser M. 28)
mitingíst, -ã s.m.f. (peior.) –Persoanã care ºi-a fãcut aproape o
profesie din participarea la mitinguri– „Cum de mitingiºtii se prezintã
la lucru?“ Azi 8 V 90 p. 4. „[...] mitingiºtii de profesie, ziariºtii ºi
bicicliºtii.“ R.l. 9 II 94 p. 1. „Mitingiºtii tristului an 1990“ R.l. 19 XI 96
p. 2; v. ºi Azi 157/90 p. 1, Cotid. 14 VIII 91 p. 2 (din miting + -ist; I.
Preda în LR XLI/92 p. 589, A. Stoichiþoiu în Hyperion III/94 p. 173)
mixáre s.f. –Amestecare– „O glumã – li se explicã extratereºtrilor
într-o povestire ºtiinþifico-fantastico-umoristicã a volumului – este un
precipitat rezultat din mixarea unei observaþii penetrante, a unei
inteligenþe mobile, a unui spirit alert, a unui dar de a sesiza contradicþia
dintre ceea ce pare ºi ceea ce e.“ R.lit. 11 VII 74 p. 6 (din mixa; DEX,
DN3)
míxer s.n. 1991 (gosp.) –Aparat electric care serveºte la amestecarea,
baterea etc. alimentelor– v. halogen, mãciucã (din fr., engl. mixer; PR
1950, DMC 1966; DEX, DN3 – alt sens)
mixtá vb. I (înv.) –A alcãtui clase în care fetele sînt împreunã cu
bãieþii– „Vom mixta clasele mici.“ (din mixt + -a; DEX-S)
mizerabilísm s.n.
„Consiliul
Europei,
traducãtorii
ºi
mizerabilismul. Am învãþat aici [la Strasbourg] cuvîntul
«misérabilisme» al cãrui sens [...] nu-l cunoºteam: pesimism, doctrinã
a disperãrii.“ R.lit. 51, 52/93 p. 27 (din fr. misérabilisme; DMC 1966)
mîini curáte sint.s. –Ancheta magistraturii italiene deschisã în
februarie 1992 împotriva corupþiei, în special în rîndul oamenilor
politici– „Dosarul «Mîini curate» [...] poate sã ducã la o veritabilã
loviturã de graþie datã clanurilor politice.“ „22“ 25 II–5 III 93 p. 16.
„Scandalul dezvãluit de operaþiunea «Mîini curate» sparge cadrul
obiºnuitului pentru cã el implicã nu doar una-douã personalitãþi, ci
ansamblul societãþii.“ R.l. 26 III 93 p. 5. „Ancheta «Mîinilor curate»
se strînge din nou în jurul foºtilor demnitari italieni acuzaþi de
corupþie.“ R.l. 18 V 94 p. 9 (trad. în rom. a sintagmei italiene mani
pulite)
mîini murdáre sint.s. –Corupþie– „Mîini murdare ºi la Londra.
Suflã vînt de corupþie tipic italianã ºi la Londra, anunþã ziarul «The
Guardian».“ R.l. 22 III 93 p. 3 (dupã mîini curate)
moárte álbã sint.s. ¨ 1. –Moarte prin îngheþare– „Începuse ceea ce
oamenii de munte numesc «moartea albã». Îngheþase ºi nu mai era
conºtient.“ R.l. 9 I 85 p. 5. ¨ 2. –Moarte provocatã de droguri– „[...] o
echipã de cercetare asupra toxicomaniei [din Germania] a izbutit sã
punã la punct o metodã de terapie comportamentalã a candidaþilor la
«moartea albã». Bazîndu-se pe minuþioase investigaþii de psihologie
experimentalã, psihoterapia administratã clinic ºi ambulator [...] este
axatã pe ideea cã pacientul trebuie sã înveþe sã trãiascã fãrã drog.“ I.B.
9 IV 86 p. 3. „Moartea albã a apãrut ºi la noi“ Ev.z. 11 X 96 p. 6

móbilã-tapiþeríe
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móbilã-tapiþeríe s.f. –Unitate unde se lucreazã mobilã ºi tapiþerie–
„Cooperativa meºteºugãreascã inaugureazã în aceste zile la Bucureºti,
pe Bd. Baba Novac, un nou complex. La parter, centre de reparat
obiecte optice, o unitate «Tricotextil», unitãþi de marochinãrie, mobilã-tapiþerie, încãlþãminte ºi reparaþii.“ R.l. 10 I 75 p. 5 (din mobilã +
tapiþerie)
mobilizá vb. I (med.) –A pune (un bolnav) sã umble, sã se miºte–
„Bolnava trebuie mobilizatã cît mai repede dupã operaþie.“ (formal din
fr. mobiliser; DN, DEX, DN3 – alte sensuri)
mobilizáre s.f. (med.) –Mersul, miºcarea (unui bolnav) dupã o
operaþie sau dupã o lungã ºedere în pat– „[...] efectuarea intervenþiei
chirurgicale (dacã este necesarã) în primele zile de la accident, apoi
mobilizarea bolnavului ºi autorizarea mersului chiar a doua zi dupã
operaþie.“ R.l. 27 VII 84 p. 5 (din mobiliza; PR; DN, DN3 – alte
sensuri)
modelár, -ã s.m.f. –Creator de modele– „Ecaterina M., modelarã de
la laboratorul de creaþie al fabricii Adesgo.“ I.B. 7 II 61 p. 1 (din model
+ -ar; Fl. Dimitrescu în LR 4/62 p. 387)
modelíst, -ã s.m.f. (vest.) –Persoanã care concepe ºi confecþioneazã modelele vestimentare– „[...] frumoase ºi prea-amabile prezentatoare îmbrãcate de Cardin [...] sau alþi mari modeliºti parizieni.“
Cont. 11 XI 68 [f.p.] (cf. fr. modéliste; PR sec. XX; DN3)
moderá vb. I –A conduce sau îndruma o discuþie, de obicei publicã–
„[...] regizorul francez G.M. a dialogat cu cineastul român L.D. (moderaþi fiind de M.M.), pe marginea problemelor de care se loveºte
cinematograful contemporan.“ „22“ 51/92 p. 8. „N-am vãzut decît
ultima parte a emisiunii de luni seara moderatã de V.A. Nemaipomenit
este, în primul rînd, moderatorul însuºi.“ D. 109/95 p. 3 (din fr.
modérer; DN3, DEX, DN3 – alte sensuri)
moderatór s.m. –Persoanã care conduce sau îndrumã o discuþie, de
obicei publicã, la radio sau la televiziune, pe un anumit fãgaº– „În anii
‘60-’70, Bacalu era un cunoscut moderator al meselor rotunde
ºtiinþifice ale televiziunii.“ „Fiecare participant ºi-a manifestat opinia
faþã de tema pusã în discuþie, în completare a rãspuns la numeroasele
întrebãri puse de moderator [...]“ R.l. 24 IV 91 p. 1; v. ºi modera (din
engl. moderator; cf. fr. modérateur – alte sensuri; CD; DN, DEX, DN3
– alt sens, DEX-S)
modernitáte s.f. –Caracterul a ceea ce este modern– „Sensurile
modernitãþii.“ Sc. 28 VIII 67 p. 1 (din modern + -itate; cf. fr.
modernité; DMN 1968; DEX, DN3)
modíst s.m. –Creator care dã linia în modã– „Cîþiva modiºti [...] au
inventat moda africanã cu turbane înalte ºi înflorate.“ Sãpt. 16 VI 72 p.
16. „Dar modiºtii nu-s de ieri, de alaltãieri pe lumea asta ºi miile de
modele de taioare pe care ei le-au confecþionat ne vor da ºi nouã
destule dureri de cap [...]“ Sãpt. 27 IV 79 p. 8; v. ºi cola (din modã +
-ist)
modúl s.n. ¨ 1. (astr.) –Fiecare din pãrþile detaºabile ale unei nave
cosmice– „Spacelab va avea douã elemente: modulul-laborator pentru
echipajul uman, în care cercetãtorii pot lucra în haine de stradã, ºi
platforma suport pentru instrumentele de mãsurã ºi control de
cercetare.“ V.stud. 20 III 74 p. 10; frecvent în sint. ² modul lunar;v. ºi
Sc. 7 VII 69 p. 4; v. ºi minicrater (1969), navã-mamã (1969). ¨ 2.
–Parte detaºabilã dintr-un ansamblu (clãdiri, mobile etc.)– „Primul
«modul» a fost livrat în ziua deschiderii celui de-al XI-lea Congres al
partidului. Acum, din secþia a ºasea a I.P.B. ies pe bandã urmãtoarele
«bucãþi de clãdire»: bucãtãrii, sufragerii, dormitoare + hol + baie,
camere de tineret, casa scãrii.“ Sc. 3 III 76 p. 4. „Modulul de 1000 de
apartamente conceput de I.C.I.M. Braºov [...] înseamnã 26000
elemente spaþiale, care în anul 1979 vor fi integrate în patru tipuri de
case.“ R.l. 17 III 79 p. 3; v. ºi Sc. 5 IV 74 p. 1; v. ºi ambutisat, modulat
(din engl., fr. module, germ. Modul, rus. modul; sensul 1 din engl.
americ. lunar module; BD 1966, DMN 1966; D.Am., DTP; DEX,
DN3)
modulár, -ã adj. 1983 –Realizat din moduli– v. ergonomic (din fr.
modulaire, engl. modular; DN3, DEX-S)
modulát, -ã adj. –Lucrat din moduli– „Camion modulat.
Constructorii de maºini din Varºovia au conceput ºi brevetat un
original model de camion montabil, din trei segmenþi sau moduli.
Primul segment cuprinde cabina ºoferului ºi cele douã roþi din faþã, cel
din mijloc partea principalã a benei ºi cel de-al treilea partea ultimã a
acesteia, motorul ºi perechea roþilor din spate [...]“ Sc. 4 V 79 p. 5; v. ºi
24 II 81 p. 5 (din modul; DEX – alt sens, DEX-S)

monokíni

mógno s. 1967 (cuv. amerind.; bot.) –Arbore tropical din familia
mahonului– v. imputrezibil
momént-chéie s.n. –Moment extrem de important– „Radu Beligan
s-a concentrat asupra unor momente-cheie, lucrîndu-le cu migalã,
ºlefuindu-le cu minuþiozitate ºi intensitate.“ Sc. 19 I 77 p. 4. „Stilul
ales este realismul, însoþit de o teatralitate robustã, cu o exploatare
abilã a tuturor momentelor-cheie ale conflictului.“ R.lit. 14 XII 78 p.
16. „[...] este momentul ca noi toþi, cei care îl admirãm ºi îl iubim, sã-l
ajutãm sã depãºeascã un moment-cheie din viaþa lui.“ Sãpt. 5 X 84 p. 8;
v. ºi I.B. 10 III 75 p. 3 (din moment + cheie)
mondorámã s.f. –Imagine de ansamblu a lumii– „Mondorama ºtiinþifico-tehnicã.“ Pr.R.TV 29 V 80 p. 10. Titlu de rubricã în
revista Luceafãrul – v. Luc. 24 VI 78 p. 8, 16 XII 78 p. 8 etc. (din
mondo- + -rama; L. Seche în LR 4/78 p. 341; DEX-S)
monellínã s.f. 1977 –Substanþã de 3000 de ori mai dulce decît
zaharina– v. aspartam
monitór ¨ 1. s.m. 1975 –Instructor– v. preselecþie. ¨ 2. s.n. în sint.s.
monitor cardiac (med.) –Aparat automat care supravegheazã
activitatea cardiacã– „Serviciile moderne de reanimare sînt înzestrate
cu monitoare.“ (din engl. monitor; cf. fr. moniteur, germ. Monitor;
LTR, DTP; DN – alte sensuri, DEX, DN3 – sensul 1)
monitóring s.n. (cuv. americ.) –Tehnicã de supraveghere
electronicã– „[...] organizarea reþelei de monitoring pentru supravegherea faunei ºi florei [Deltei Dunãrii]; studiul pilot de regenerare a
resurselor de stuf ºi repunerea în circuitul natural a zonelor abandonate
(polderele), reconstrucþia ecologicã [...]“ R.l. 14 V 94 p. 5 (cf. fr.
monitoring; PR, DMC 1969)
monitorizá vb. I ¨ 1. –A coordona– „În atelierul în care discuþiile au
fost monitorizate de H.A. (Curierul naþional) s-a vorbit despre
respingerea în Parlament a legii care sã permitã ziariºtilor accesul la
informaþie.“ „22“ 5–11 VI 92 p. 8. „Discuþia despre culturã ºi
învãþãmînt în tranziþie a fost monitorizatã de cãtre T.T.“ „22“ 30/94 p.
11. ¨ 2. –A urmãri cu atenþie, a supraveghea– „Redactorii specializaþi
ai agenþieimonitorizeazã zilnic 15 ziare.“ R.l. 9 VIII 93 p. 1 (din
monitor)
monitorizáre s.f. –Supraveghere– „Doi observatori [ai Consiliului
Europei] vor continua monitorizarea României prin rapoarte alcãtuite
din 6 în 6 luni.“ „22“ 41/94 p. 6 (din monitoriza)
monoblóc adj.inv. –Alcãtuit dintr-o singurã bucatã– „A avut loc ieri
la Craiova inaugurarea celui mai mare spital monobloc din þara noastrã
cuprinzînd 1620 de paturi pentru bolnavi.“ R.l. 14 III 71 p. 7; v. ºi
linoplac (din fr., engl. monobloc, rus. monoblok, germ. Monoblock;
DMN 1970, FC I 139; DTP; DN – alt sens, DEX, DN3)
monoclonál, -ã adj. (biol.) –Provenit din acelaºi clon– „[...]
anticorpii monoclonali au devenit în mai puþin de un deceniu fundaþia
unei noi revoluþii în medicinã.“ R.l. 17 X 84 p. 6 (din fr. monoclonal)
monocristalín s., adj. –Compus din monocristale– v. helioenergetic (cf. engl. monocrystalline; BD 1967)
monodiá vb. I –A cînta pe o singurã coardã– „Voievodul [V.J.]
monodiazã, lustruind versurile. Scena finalã, culminantã, pare
operetisticã.“ R.lit. 6 IV 72 p. 20 (din monodie + -a; DEX-S)
monografiá vb. I –A cerceta un subiect sub toate aspectele– „Uneori
uºor polemice, întotdeauna sintetice, opiniile lui Ov. S.
Crohmãlniceanu monografiazã un autor, dar surprind ºi încadrarea
materiei tratate într-o suitã, într-o ordine istoricã.“ Sãpt. 16 I 76 p. 2; v.
ºi 5 X 79 p. 2 (din monografie + -a; DEX-S)
monografíst s.m. –Autor de monografii– „Manifestatã atît de
divers ºi plenar, vocaþia scriitorului e surprinsã în feluritele ei ipostaze
de biograf ºi monografist, de teoretician literar, de poet ºi prozator.“
Sc. 13 II 67 p. 4. „Ar fi total nedrept sã relevãm doar erudiþia
monografistului.“ R.lit. 30 V 85 p. 20. „Eu însumi, «monografist» al
autorului [Ivasiuc] îl ocolesc în seminarele de la Universitate.“ R.lit.
25/93 p. 13; v. ºi 31 V 73 p. 7, Sãpt. 5 X 79 p. 2 (din monografie + -ist;
cf. it. monografista; C. Lupu în SCL 6/82 p. 504; DN3, DEX-S)
monokíni ¨ 1. s.n. –Costum de baie femeiesc, alcãtuit numai din
slip– „Organizatorii festivalului pregãtesc pentru duminicã o bãtaie cu
flori. Pãzitorii ordinei ºi bunelor moravuri organizeazã vînãtoarea
purtãtoarelor de monokini.“ Cont. 21 V 65 f.p. ¨ 2. s.f. (rar) –Femeie
care poartã acest costum– „Acum vreo cinci ani municipalitatea îºi
mobilizase serviciile de ordine în faimoasa campanie anti-monokini,
dar azi, la Carlton, în acelaºi hol în care o «monokini» apãrea cãlare,
asistãm la alt spectacol la fel de extravagant.“ R.lit. 2 VI 77 p. 24 (din
fr., engl. monokini; DMN 1964, BD 1965)

monolitizáre
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monolitizáre s.f. (tehn.) –Acþiunea de a lega elementele de
construcþie din beton turnate separat– „[...] cele douã fete ce pregãteau
«injecþia» de monolitizare a betonului cu pãmîntul.“ R.l. 14 I 84 p. 2
(din monolitiza; DN3)
monomotór adj., s.n. (av.) –(Despre avioane) Care are un singur
motor– „Un monoplan, monomotor «de buzunar» – aºa poate fi descris
noul aparat american «Homlet 160» care se demonteazã în numai 10
minute [...]“ R.l. 31 VIII 79 p. 6 (din fr. monomoteur; DEX, DN3)
monoplás s.n. –Maºinã de curse cu un singur loc– „[...] motorul
maºinii va fi echipat numai pentru monoplasul britanic.“ Sãpt. 24 V 85
p. 8 (din fr. monoplace; PR 1923; DN3)
monopól s.m. în sint. monopol magnetic „A fost descoperit
«monopolul» magnetic? Un grup de savanþi americani a reuºit, se pare,
sã observe pentru prima oarã particula – cunoscutã sub numele de
monopol magnetic – care s-ar afla la baza fenomenului magnetismului
ºi a cãrei existenþã n-a fost încã doveditã [...]“ Sc. 16 VIII 75 p. 6. „Nu
demult, presa din întreaga lume anunþa descoperirea de cãtre
cercetãtorii din Berkeley (S.U.A.) a mono-polului magnetic,
«cãrãmidã» elementarã a magnetismului – asemeni electronului
pentru electricitate.“ Cont. 7 XI 75 p. 5 (din <M>mono + pol, probabil
dupã model engl.; DEX, DN3 – alt sens)
monorái s.n. (transp.) „Monorai – cale de rulare terestrã sau, mai
ales, suspendatã, alcãtuitã dintr-o singurã ºinã.“ I.B. 16 I 62 p. 2; v. ºi
tren-avion (din fr., engl. monorail; Fl. Dimitrescu în LL 10/65 p. 237;
D.Tr.; DTP)
monotonizá vb. I 1980 –A face sã devinã monoton– v. bric-à-brac
(din monoton; DEX, DN3)
montáj-sonorizáre s.n. (cinem.) –Faza de montare a imaginilor ºi
de combinare a imaginilor ºi sunetului în realizarea unui film– „La
Casa de filme 2 se aflã în faza de montaj-sonorizare pelicula «Filip cel
Bun».“ I.B. 26 VII 74 p. 2. „Filmul se aflã în fazã de
montaj-sonorizare.“ R.l. 8 II 78 p. 5 (din montaj + sonorizare)
montanologíe s.f. –Disciplina care se ocupã de studierea zonelor
montane– „România conectatã la montanologia europeanã.“ R.l. 18
VII 90 p. 1 //din montan + -logie//
moonist, -ã adj., s.m.f. –Adept al doctrinei religioase a sectantului
Moon– „În felul lor – recunoaºte un deputat din regiunea Rhonului, care a avut de-a face în circumscripþia lui cu afaceri de racolare a tinerilor
de cãtre mooniºti [...] – aceste credinþe s-au nãscut ca o reacþie
împotriva cinismului societãþii noastre.“ Sc. 13 XI 77 p. 5 [pron.
muníst] //din n.pr. Moon + -ist//
morfínã-bázã s.f. (chim.) –Morfinã brutã, înainte de purificare– „În
timp ce decupa o maºinã veche tip Ford, un fierar din Aix-en-Provence
(Franþa) a avut surpriza sã descopere în caroseria mîncatã de ruginã...
16 kg de morfinã-bazã.“ R.l. 4 VII 72 p. 6. „Douã fapte par sã pledeze
în favoarea primei ipoteze: uciderea lui A.B., 62 de ani, cunoscut de
poliþie pentru activitatea sa ca traficant de droguri, ºi descoperirea unui
laborator în care se transforma morfina-bazã în heroinã.“ R.l. 3 IV 73
p. 6. „[...] cea pe care o preferã ºi o foloseºte cel mai adesea este
morfina-bazã pe care ºi-o injecteazã singur de mai multe ori pe zi [...]“
Cont. 11 V 79 p. 4; v. ºi I.B. 15 III 74 p. 4 (din fr. morphine-base)
mortál, -ã adj. 1979 (arg. tinerilor) –Extraordinar, nemaipomenit–
„Miºtocul mortal se practicã la propriu, la ocazii, cînd cineva
deranjeazã prea tare [...]“ R.l. 3 VIII 93 p. 1. „Washingtonul n-a avut
trecere în faþa bãuturii mortale sake, fãcutã din orez.“ Expres 30/94 p.
15. „Putem deveni serioºi, mortal de serioºi [...]“ Expres 39/94 p. 3; v.
ºi comã (1979) (din it. mortale; DEX-S)
móstrã-etalón s.f. –Eºantion-model– „Acþiunea iniþiatã în cadrul
întrecerii [...] pentru obþinerea de produse la nivelul mostrei-etalon.“
Sc. 17 IV 62 p. 1. „[Se constatã] diminuarea calitãþilor iniþiale ale unor
produse ale industriei alimentare faþã de mostra-etalon, diversificarea
prea lentã a unor sortimente ce pot fi folosite rapid în bucãtãrie
(semiindustrializatele, ketering etc.) [...]“ I.B. 6 V 74 p. 1 (din mostrã
+ etalon)
motél s.n. (turism) „De-a lungul autostradei [în Moscova] din loc în
loc vor lua fiinþã moteluri, adicã moto-hoteluri, unde ºoferii
vehiculelor în tranzit se vor putea odihni, maºinile lor primind între
timp îngrijirea necesarã.“ Sc. 6 XI 60 p. 3; v. ºi braca, camion-cisternã
(din engl. americ. m[otor + h]otel; cf. fr. motel; DMN 1950; D.Am.,
DT; Fl. Dimitrescu în LR 4/62 p. 188, Th. Hristea în R.lit. 3 IV 80 p. 5;
DEX, DN3)
moteliér, -ã adj. (turism) –De motel– „În bãtrîna Grãdiºte ar putea fi
amenajat un complex motelier, devenind astfel zonã turisticã.“ R.l. 7
XI 77 p. 3 (din motel + -ier, dupã modelul lui hotelier; DN3, DEX-S)

mozzarella

móto adj. inv. 1962 –Referitor la un vehicul motorizat– v.
microfoileton (abreviere din moto[rizat])
motocositoáre s.f. „Dupã luni de investigaþii ºi anchete, dupã
interogarea a 10 martori, motocositoarea [...] a fost descoperitã în incinta întreprinderii, acoperitã cu o rogojinã.“ Sãpt. 5 VII 74 p. 2; v. ºi
R.l. 14 VII 81 p. 5 (din moto- + cositoare; DEX-S)
motocrós s.n. (sport) –Cursã de motociclism pe teren accidentat–
„Comisia de specialitate din cadrul CEFS Bucureºti va organiza în
acest an raliuri, motocrosuri, concursuri de vitezã, îndemînare ºi
regularitate, excursii-raliu etc.“ R.l. 7 IV 74 p. 5 (din engl., fr.
moto-cross; DMC 1959, BD 1966; FC I 141, L. Seche în LR 2/75 p.
177; D.Tr.; DEX, DN3)
motocultór s.n. (tehn.) –Maºinã agricolã uºoarã pentru lucrãri pe
suprafeþe mici– „[...] anul acesta vor fi fabricate încã 300 de
motocultoare cu întregul set de piese ºi dispozitive pentru aratul,
afînarea ºi mãrunþirea solului [...]“ Sc. 17 I 84 p. 2. „Eastrade s.r.l.,
distribuitor general în România, oferã celor interesaþi motocultorul
universal Trakia [...]“ R.l. 20 III 92 p. 6; v. ºi 27 III 84 p. 5, 14 IV 84 p. 5
(din fr. motoculteur; DN3)
motodróm s.n. –Autodrom– „De aceea, toþi interlocutorii noºtri au
insistat asupra necesitãþii de a se amenaja un motodrom. Pe un astfel de
motodrom [...] ar putea fi reproduse multe elemente de dificultate ale
circulaþiei – pante, curbe, porþiuni acoperite de mîzgã.“ Sc. 8 XI 67 p. 2
//din moto- + -drom; DN3, DEX-S//
motofurgonétã s.f. –Vehicul carosat, pe trei roþi, cu motor de
motocicletã, cu ajutorul cãruia se transportã bagaje, alimente– „Distribuirea laptelui la domiciliu cu ajutorul motofurgonetelor într-unul din
cartierele Capitalei.“ Sc. 26 III 62 p. 1 (din moto- + furgonetã; Fl.
Dimitrescu în LL 10/65 p. 234, Al. Graur în SMFC IV p. 83; DN3,
DEX-S)
motohotél s.n. 1960 (turism) –Motel– v. motel (din moto- + hotel;
cf. engl. motor hotel; BD 1965)
motonávã-ºcoálã s.f. (mar.) –Motonavã cu funcþia de ºcoalã–
„Pentru perfecþionarea pregãtirii cadrelor necesare flotei noastre
comerciale, cu începere din anul viitor, în registrele navale române va
fi înmatriculatã prima motonavã-ºcoalã.“ R.l. 31 X 75 p. 5 (din
motonavã + ºcoalã)
motoplanór s.n. (av.) „Industria aeronauticã româneascã a introdus
anul acesta în fabricaþia de serie un nou gen de aeronavã – motoplanorul, aparat care îmbinã calitãþile de planare ale planoarelor cu cele
de decolare ºi zbor independent al avioanelor uºoare.“ R.l. 29 V 78 p. 5
(din moto- + planor; DEX-S)
motopompíst s.m. –Muncitor care lucreazã cu o motopompã– „[...]
cursuri de calificare a elevilor în meseria de motopompiºti [...]“ R.l. 13
IV 77 p. 2. „[Angajãm] conducãtori motostivuitori autorizaþi [...]
mecanic motopompist [...]“ R.l. 13 VIII 80 p. 4; v. ºi 9 VII 80 p. 1 (din
motopompã + -ist)
motorachétã s.f. –Motocicletã prevãzutã cu paraºutã– „Dupã
Shake River Canyon, celebrul cascador american, E.K. ar putea
încerca în viitorul apropiat sã sarã peste Tamisa cu motoracheta sa.“
R.l. 9 I 75 p. 6 (din moto- + rachetã, probabil dupã model engl.)
motoscúter s.n. –Scuter carosat folosit pentru transportul
mãrfurilor– „Trustul de cofetãrii ºi rãcoritoare nr. 2 cautã conducãtori
motoscutere cu carnet de conducere cat. I, bãrbaþi sau femei.“ I.B. 29 I
62 p. 4 (din fr. motoscooter, engl. motorscooter; Fl. Dimitrescu în LL
10/65 p. 237; D.Tr.; DN3, DEX-S)
mototurbopómpã s.f. –Agregat de pompare constînd dintr-o
turbinã acþionatã de motor– „Printr-o inovaþie realizatã de el –
modificarea unei mototurbopompe – s-a izbutit în 1959 sã se dea în
funcþie noua fabricã de amoniac înainte de termen.“ Sc. 13 II 61 p. 3
(din moto- + turbopompã; Fl. Dimitrescu în LR 4/62 p. 388)
mov-négru, -neágrã adj. –Nuanþã de mov foarte închis– „Printre
mulþimea de flori de aici ºi-au deschis petalele nu mai puþin de 40 de
varietãþi de lalele, în cele mai diverse culori ºi nuanþe, de la alb
imaculat pînã la mov-negru.“ Sc. 7 V 74 p. 2 (din mov + negru)
mozaicát, -ã adj. –Împodobit cu mozaicuri– „Încetineala venea de
undeva de sus. Din tavanul / Mozaicat al cofetãriei.“ Sãpt. 24 II 86 p. 2
(din mozaic)
mozzarella s.f. 1977 (cuv. it.) –Tip de brînzã nefermentatã,
preparatã din lapte de bivoliþã– „Deasupra se pune Mozzarella, în
prealabil topitã într-o tigaie încinsã, se presarã pãtrunjel. (Mozzarella
este o brînzã italieneascã specialã, care intrã aproape în toate reþetele
europene. Se gãseºte ºi la noi în comerþ, nefiind mai scumpã decît
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caºcavalul românesc).“ As 183/95 p. 4; v. ºi cedar [pron. moþaréla]
(DZ)
mucãleálã s.f. (fam.) –Haz– „Ar fi o catastrofã dacã dialogurile nu
vor fi traduse într-o englezã care sã pãstreze toatã nostimada, savoarea
ºi mucãleala lor ardeleneascã.“ R.lit. 16 II 78 p. 17 (din mucalit)
multianuál, -ã adj. –Desfãºurat pe mai mulþi ani– „Cantitãþile de
precipitaþii vor depãºi valorile medii multianuale [...]“ I.B. 27 IV 84 p.
7. „Temperatura apei în Marea Japoniei este ºi în prezent cu douã grade
mai scãzutã decît media multianualã.“ I.B. 8 V 84 p. 8 (din multi- +
anual)
multiatlón s.n. (sport) –Probã sportivã care combinã mai multe
întreceri atletice– „Învingînd pe I.V. la multiatlon, S. a realizat 162,167
puncte.“ Sc. 7 II 63 p. 5 //din multi- + gr. athlos, dupã pentatlon//
multidimensionalitáte s.f. –Caracterul a ceea ce are mai multe
dimensiuni– „Afirmãm, într-un cuvînt, multidimensionalitatea structuralã a poeziei.“ Gaz.lit. 3 XI 66 p. 10 (din multidimensional + -itate;
DEX-S)
multidisciplinár, -ã adj. 1977 –Care þine de mai multe specialitãþi– v. apendicectomie; v. ºi R.l. 19 XI 79 p. 4, 8 X 81 p 1 (din fr.
multidisciplinaire;cf. engl. multidisciplinary;PR 1950; DEX-S)
multidocumentát, -ã adj. –Documentat multilateral– „[...] reportajul despre corrida, multidocumentat ºi nu în afara unei secrete înfocãri [...]“ Cont. 3 II 67 p. 5 (din multi- + documentat)
multifuncþiónal, -ã adj. –Care are mai multe întrebuinþãri– „Piaþa
Norilor, într-o viziune multifuncþionalã.“ I.B. 28 II 84 p. 1; v. ºi
opalizat (1974); v. ºi R.l. 8 X 81 p. 3 (din multi- + funcþional; DN3,
DEX-S)
multilateralitáte s.f. –Caracterul a ceea ce este multilateral– „Multilateralitate“ Sc. 1 X 66 p. 1; v. ºi autoeduca (din multilateral + -itate;
cf. fr. multilateralité, it. multilateralità; DMN 1968; DEX, DN3)
multimétru s.n. (med.) „Personalul medical va avea la dispoziþie,
începînd cu anul viitor, un aparat cu ajutorul cãruia va putea efectua
mãsurarea simultanã a rezistenþei electrice, tensiunii electrice ºi temperaturii din orice punct al corpului omenesc. Multimetrul fiziologic
(aceasta este denumirea aparatului) brevetat de curînd ºi construit pe
baza unei lucrãri de diplomã susþinutã de studentul V.N.“ Mag. 4 X 75
p. 3 (din fr. multimètre; LTR, DT)
múltiplex s.n. (comunic.) –Procedeu folosit în telecomunicaþii pentru transmiterea simultanã a mai multor mesaje– „Discursul sãu a fost
precedat de multiplexul dintre cele trei capitale, la care au participat
mai multe personalitãþi politice.“ Ad. 13 IV 91 p. 2 (din fr. multiplex)
multíplu s.m. (arte) „Ca ºi gravurile, multiplii sînt lucrãri de artã
rezultate din repetarea în cîteva exemplare – niciodatã numeroase – a
unor creaþii de sculpturã originalã. Nu sînt reproduceri, ci replici, de
obicei realizate de artistul însuºi [...]“ R.lit. 3 V 84 p. 2 (DN, DEX,
DN3 – alte sensuri)
multiutilitár, -ã adj. –Cu posibilitatea de a fi utilizat în multe
scopuri– „I.A.T. 823. Un avion multi-utilitar, modern, uºor ºi robust
[...]“ R.lit. 4 IX 75 p. 16 //din multi- + utilitar//
multivision v. multiviziune
multivitaminizát, -ã adj. –Care conþine multe vitamine– „Se va
pune în vînzare miere multivitaminizatã cu polen recoltat de albine,
produs care conþine întregul complex de vitamine.“ I.B. 22 VII 61 p. 4
(din multi- + vitaminizat; Fl. Dimitrescu în LR 4/62 p. 388; DN3)
multiviziúne s.f. „Spectacol în multivision. Sub egida Asociaþiei
artiºtilor fotografi [...] duminicã va avea loc la Ateneul român un
spectacol în multivision. Este vorba de un procedeu prin care se
proiecteazã pe trei ecrane separate trei imagini diferite cu ajutorul a
ºase proiectoare.“ I.B. 20 VI 68 p. 1. „[Parisul] se va dezvãlui astfel, pe
un ecran uriaº de 18 m/10 m, graþie multiviziunii – un nou mod de
expresie, care uneºte imaginea fixã, tratatã ºi recadratã, cu cinematograful ºi cu toate ultimele tehnici optice ºi acustice, controlate de
un ordinator.“ R.l. 3 VI 85 p. 6; v. ºi dictafon [ºi multivision] (din fr.
multivision; DMN)
muncitór-constrúctor s.m. –Muncitor care lucreazã la construcþii– „Omul nostru – fost þãran patruzeci de ani ºi muncitor-constructor
douãzeci ºi doi de ani – în cîteva luni ºi-a ridicat o cãsuþã.“ Sc. 15 V 74
p. 1 (din muncitor + constructor)
muncitór-elév s.m. –Muncitor care îºi completeazã studiile, fãrã a
ieºi din producþie– „Iatã-i pe cîþiva dintre muncitorii-elevi, fruntaºi la
învãþãturã, repetîndu-ºi lecþiile înainte de a intra la cursuri.“ Sc. 12 IX
61 p. 1; v. ºi 24 I 63 p. 2 (din muncitor + elev; Fl. Dimitrescu în LR 4/62
p. 388)

muzicoterapíe

muncitór-inginér s.m. –Muncitor care îºi completeazã studiile
pentru a deveni inginer– „Un nou tip de muncitor ºi-a fãcut apariþia în
întreprinderi: muncitorul-inginer.“ Sc. 13 X 61 p. 3 (din muncitor +
inginer; Fl. Dimitrescu în LL 10/65 p. 234)
muncitór-sortatór s.m. –Muncitor ce sorteazã ºi triazã materialele ºi produsele dintr-o fabricã, uzinã etc.– „Ei au fost observaþi de
un grup de muncitori-sortatori de la ciurul mecanic.“ Sc. 18 II 63 p. 1
(din muncitor + sortator)
mundialíst s.m. (sport) –Sportiv participant la campionatul mondial
de fotbal din 1982 din Spania– „E o reprezentativã a «mundialiºtilor»
care evolueazã în campionatul Franþei.“ Fl. 4 VII 86 p. 23 (din mundial
+ -ist)
muppet s. (cuv. engl.) „Noul serial sãptãmînal de televiziune din
Anglia, The Muppets, a totalizat în decurs de zece sãptãmîni ºapte
milioane de spectatori [...] Cuvintele «Muppet» reprezintã o combinaþie între marionetã ºi pãpuºã ºi desemneazã asemenea personaje
hibride, puþin groteºti sau chiar monstruoase.“ R.lit. 28 IV 77 p. 22
[pron. mápit]
muralíst, -ã adj. (artã) –Pictor specializat în arta muralã– „Figura
marelui pictor muralist David Alfaro Siqueiros [...] a fost evocatã în
cadrul unei festivitãþi omagiale organizatã în capitala Mexicului.“
R.lit. 2 II 84 p. 22 (cf. sp., it. muralista, fr. muraliste; DPN 1983)
muscacíd s. (chim.) „Muscacid – dupã cum aratã ºi denumirea, este
o substanþã contra muºtelor.“ R.l. 20 XI 73 p. 3 (din muscã + -cid)
musical s.n. (anglicism; arte) –Spectacol de muzicã ºi dans, comedie
muzicalã– „«Studentul-cerºetor», unul din musical-urile de mare succes de pe Broadway.“ Cont. 8 III 74 p. 10; v. ºi R.l. 17 IX 74 p. 4, Sc. 7
IX 79 p. 4 [pron. miúzicãl] (din engl. musical [comedy]; cf. fr. musical;
DMN 1966; DN3)
mussolinián, -ã adj. 1994 –Care porneºte de (sau aderã) la ideile
lui Mussolini– v. demantelare (din it. mussoliniano; cuv. este mai
vechi în românã)
muºárd s.m. (franþuzism) –Delator, turnãtor– „Eugen Barbu, C.V.
Tudor sau Adrian Pãunescu erau muºarzii de serviciu ai Securitãþii.“
„22“ 38/95 p. 3 (din fr. mouchard; DFAP)
mutáþie s.f. –Schimbare, transformare– „Mutaþii semnificative pentru o societate al cãrei þel suprem este omul.“ R.l. 3 XII 79 p. 3. „Cu
acest prilej, au avut loc convorbiri privind probleme ale dezvoltãrii ºi
mutaþiilor socio-economico-culturale din zonele montane ale Europei
[...]“ R.l. 18 VII 90 p. 1; v. ºi viral (din fr. mutation; DMN 1955; DP;
DN – alte sensuri, DEX, DN3)
muzeobúz s.n. „Începînd de la 6 noiembrie pînã la sfîrºitul lunii,
ºapte comune din regiunea parizianã sînt vizitate, rînd pe rînd, de un...
muzeu pe roþi. E vorba de aºa-numitul «muzeobuz», o autodubã încãpãtoare ºi aspectuoasã în care sînt expuse, ca într-o micã salã de
muzeu, 19 din cele mai renumite opere (tablouri în ulei, desene ºi
guaºe) ale pictorului francez Fernand Léger (1881–1955). Turneul –
deocamdatã experimental – al acestui micromuzeu mobil face parte
dintr-o acþiune [...]“ R.l. 19 XI 71 p. 6 (din fr. muséobus; DMC 1970)
muzicál-coregráfic, -ã adj. (spect.) –(Spectacol) de muzicã ºi
dans– „Spectacolul muzical-coregrafic dedicat zilei de 8 Martie.“
Sãpt. 28 II 69 p. 3. „Spectacolul literar muzical-coregrafic «Vestitorii
primãverii».“ Sc. 12 IV 74 p. 4 (din muzical + coregrafic; FC I 172)
muzicián-compozitór s.m. (muz.) –Muzician care compune muzicã– „Ziarele engleze amintesc cu acest prilej cã muzicienii-compozitori ºi dirijori trãiesc mult. Astfel, Igor Stravinski ºi Richard
Strauss compuneau ºi dupã ce împliniserã 80 de ani.“ I.B. 4 VI 74 p. 4
(din muzician + compozitor)
muzicián-dirijór s.m. (muz.) 1974 –Muzician care dirijeazã– v.
muzician-compozitor (din muzician + dirijor)
muzicotécã s.f. (muz.) –Colecþie de piese muzicale– „Muzicoteca
pentru toþi.“ Pr.R.TV 7 X 79 p. 3. „Muzicoteca pentru toþi.“ Pr.R.TV 14
X 84; v. ºi Sc. 25 IV 80 p. 4 (din fr. musicothèque; DMC 1978, DEX-S)
muzicoterapíe s.f. (med.) –Tratament al unor boli nervoase cu
ajutorul muzicii– „E necesarã ºi o sumarã pregãtire [...] privind
muzicoterapia, aceastã ramurã a terapeuticii situatã la graniþa dintre
medicinã ºi muzicã.“ Sãpt. 13 VI 75 p. 4. „Muzicã de leac. Într-o serie
de þãri este utilizatã cu succes muzicoterapia.“ Sc. 19 X 80 p. 5. „De
aici la folosirea muzicii în scopuri terapeutice, cu investigarea raportului dintre nou ºi deja ºtiut, dintre timp, ritm ºi comunicare, dintre
potenþialul afectiv ºi dimensiunea esteticã în muzicoterapie – nu e
decît un pas.“ R.lit. 11 X 84 p. 18; v. ºi Sc. 19 X 80 p. 5 (din fr.
musicothérapie; DEX, DN3)

N

nanosecúndã s.f. –O miliardime de secundã– „Cercetãtori de la
Institutul Max Planck din R.F. Germania au terminat de curînd construcþia unui laser cu iod care dezvoltã timp de 0,5 nanosecunde (o
jumãtate de miliardime de secundã) o putere de un miliard de kilowaþi
(un terawat).“ Cont. 15 IV 77 p. 5; v. ºi subnuclear (1964) (din fr. nanoseconde; DMN 1968; DT; DN3)
napodéz s.sg.tant. (chim.) „Napodez este denumirea noului produs
pentru lipit, fabricat de Întreprinderea «Napochim» din Cluj-Napoca.“
R.l. 6 X 77 p. 5; v. ºi prenadez (probabil din Napo[chim] + [a]dez[iv])
narcobusiness s.n. –Afaceri cu droguri– „Pînã la urmã, probabil
cã nici fostul KGB nu ar mai putea avea succes în combaterea narcobusiness-ului.“ R.l. 19 III 93 p. 3 [pron. narcobísnis] //din narco- +
business//
narcomán, -ã s.m.f. (med.) –Toxicoman– „Potrivit datelor oficiale
ale Ministerului de Interne, în Spania au murit anul trecut 83 de
persoane ca urmare a narcomaniei [...] Estimãrile [...] relevã cã 350000
de spanioli sînt toxicomani. Anul trecut au fost arestaþi 11000 de
comercianþi ºi narcomani.“ I.B. 27 XII 84 p. 8; v. ºi Cont. 14 XII 79 p.
4; v. ºi narcomanie (1977) (din fr. narcomane; DN3)
narcomaníe s.f. (med.) –Toxicomanie– „Raportul semnaleazã, de
asemenea, o creºtere «fenomenalã» a folosirii stupefiantelor ºi o rãspîndire alarmantã a narcomaniei în Vietnamul de Sud.“ I.B. 22 II 72 p.
4. „Narcomanie. Un reprezentant al Oficiului danez pentru combaterea drogurilor a declarat [...] cã în Danemarca abuzul de stupefiante a
dobîndit proporþii alarmante. Numãrul narcomanilor din aceastã þarã
este estimat la aproximativ 5000.“ I.B. 2 XI 77 p. 8. „Creºterea
îngrijorãtoare a narcomaniei în rîndul copiilor ºi tineretului din þãrile
occidentale“ R.l. 3 IV 79 p. 6. „În Camera Reprezentanþilor a Congresului S.U.A. a fost prezentat un proiect de lege privind lupta împotriva
narcomaniei.“ I.B. 11 IX 86 p. 8; v. ºi narcoman, narcorublã, narcotraficant (din fr. narcomanie; DN3, DEX-S)
narcorúblã s.f. „Narcomanie, narcotrafic, narcorublã [...] Potrivit
Ministerului de Interne rus [...] beneficiul traficanþilor a atins în 1991
aproape 3 miliarde de ruble. Se pare cã aceste sume au fost reinvestite
în structuri comerciale sau financiare nou constituite în þarã. Cu alte
cuvinte, banii au fost spãlaþi.“ R.l. 19 III 93 p. 5 //din narco- + rublã//
narcostát s.n. –Stat în care se produc pe scarã largã narcotice–
„Narco-state. Rol determinant (politic, economic, militar) al drogului.
În totalitate: Birmania. În tranziþie: Pakistan, Peru.“ R.l. 1 VII 93 p. 11
//din narco- + stat//
narcotizánt, -ã adj. 1991 (fig.) –Care toceºte simþul critic, judecata– v. fesenie //din narcotiza//
narcotráfic s.n. (1993) –Comerþul ilicit cu droguri– v. narcorublã
(din fr. narcotrafic; cf. it. narcotraffico; MN 1985, PN 1986, MNC
1992)
narcotraficánt s.m. –Traficant de droguri– „Narcotraficantul columbian Pablo Escobar a anunþat cã este dispus sã se predea, dacã
autoritãþile columbiene îi oferã garanþii scrise ºi publice de securitate
[...]“ R.l. 6 V 83 p. 3. „Anul trecut ºi-au pierdut viaþa aproape 10000 de
consumatori de stupefiante ºi au sporit actele criminale comise de
narcotraficanþi.“ I.B. 1 XII 89 p. 4 (din fr. narcotrafficant, cf. it.
narcotrafficante; PN 1987)
naringínã s.f. 1977 (chim.) –Substanþã de 1000 de ori mai dulce
decît zaharina– v. aspartam (din fr. naringine; DFMB)
NASA s. „N.A.S.A. (Administraþia naþionalã pentru problemele aeronauticii ºi cercetarea spaþiului cosmic) a anunþat cã se studiazã în
prezent construirea unui instrument numit penetrometru, care va
permite sã se afle dacã cosmonauþii vor putea sã se deplaseze în
siguranþã pe suprafaþa Lunii.“ Sc. 26 II 65 p. 3. „Cercetãtorii N.A.S.A.
propun folosirea de combustibili gazoºi pentru centralele nucleare.“
Sc. 11 V 75 p. 4. „[...] doar unul dintre aceºtia se va urca la bordul
laboratorului orbital Spacelab pe care Agenþia spaþialã europeanã îl va
lansa la sfîrºitul anului 1980 în colaborare cu N.A.S.A.“ Sc. 27 XII 77 p.
5; v. ºi R.l. 3 VII 85 p. 6; v. ºi astronautã, navetã spaþialã, planetoid,

quasar [scris ºi N.A.S.A.] (abreviere din engl. N[ational] A[eronautics
and] S[pace] A[dministration]; FS 310; D.Am.)
nasól, -oálã adj. în: a bãga pe nasoale (arg.) ¨ 1. –A calomnia pe
cineva– „L-au auzit bãgînd pe nasoale despre tine.“ ¨ 2. –A vorbi
despre ceva (sau despre cineva) fãrã a fi bine informat– „Astãzi n-a
mai bãgat pe nasoale la seminar, pentru cã citise bibliografia.“ ² A fi
pe nasoale se foloseºte pentru a califica o situaþie gravã (de ex. la un
examen la care s-a luat o notã micã) sau nesigurã: „E pe nasoale! Nu
s-a rezolvat încã nimic.“ (Exemplele ºi explicaþiile la Coman Lupu, LL
3/72 p. 350) (din þig. nasul, nasvalo; DEX)
naº s.m. (arg.) ¨ 1. –Controlor de tren care cade la învoialã cu
pasagerii fãrã bilet– „Pînã acum am venit mereu cu naºul, dar s-au
fãcut ºi ãºtia ai dracului.“ „22“ 37/93 p. 5. „Cei care nu mai reuºesc
sã-ºi ia bilet se urcã în tren cu banii în mînã, cãutîndu-l pe «naºu».“ R.l.
2 X 93 p. 16; v. ºi R.lit. 35/93 p. 12. ¨ 2. (în limbajul mafioþilor) –ªef al
unui clan mafiot– v. omertà (1984) (DEX – alte sensuri)
náºpa adj.inv. (argoul tinerilor postdecembriºti) ¨ 1. –Urît– „Mi-a
luat maicã-mea niºte blugi, da’ sînt naºpa. Deh, cumpãraþi dupã gustul
ei...“ ¨ 2. –Antipatic, nesuferit– „Dacã nu vii disearã la film înseamnã
cã eºti cel mai naºpa individ din sud-estul Europei.“
natisít s.n. (geol.) „Oamenii de ºtiinþã sovietici au descoperit în
Peninsula Kola un nou mineral pe care l-au numit natisit. El se
compune din natriu, titan ºi siliciu.“ R.l. 14 I 75 p. 5 (cuv. rus. abreviat
din na[triu] + ti[tan] + si[liciu] + -it)
NATO s. (pol.) –Organizaþia Tratatului Atlanticului de Nord, creatã în
1949– v. hold-up (1975; v. ºi chip, luminã verde, trienalã (abreviere
din engl. N[ord] A[tlantic] T[reaty] O[rganization]; A. Bantaº
BE 123)
naturíst, -ã adj. „Medicina naturistã este un termen care devine tot
mai des folosit. Ceea ce facem noi aici este într-un fel o reconsiderare a
terapiei naturale [...]“ R.l. 23 III 85 p. 5 (din fr. naturiste; PR; DEX,
DN3 – alte sensuri)
navalíst s.m. (mar.) –Persoanã care lucreazã pe o navã– „Operatorul
de ecluzã A.C. e inginer electromecanic navalist ºi a lucrat în flota
maritimã ca ºef mecanic.“ Fl. 25 V 84 p. 20 (din naval + -ist)
návã-bázã s.f. (mar.) –Navã care serveºte drept bazã (de aprovizionare, de lansare)– „O navã-bazã pentru traulerele de pescuit în
largul oceanului a fost conceputã la ºantierele din Gdansk (Polonia)
[...] aceastã insulã plutitoare va servi o flotã formatã din 40 de traulere
de mare capacitate.“ Sc. 15 X 76 p. 5; v. ºi hidroplan (1974) //din navã
+ bazã; D.Tr.//
návã-cabotiér s.f. (mar.) –Navã care navigheazã între porturile de
pe coastã– „Printre victimele probabile ale furtunii puternice care a
bîntuit sãptãmîna trecutã deasupra Mãrii Nordului se numãrã ºi
nava-cabotier vest-germanã «Antje Jansen».“ R.l. 14 XII 73 p. 6. „La
scurtã vreme [...] douã elicoptere ale portavionului francez «Foch»
i-au salvat pe cei opt membri ai echipajului navei-cabotier sub pavilion hondurasian «Sylvia», care a naufragiat în apele Mediteranei.“
R.l. 23 V 77 p. 6; v. ºi Sc. 4 XI 79 p. 6 (din navã + cabotier, dupã fr.
navire caboteur; DTP)
návã-dormitór s.f. (mar.) –Navã amenajatã ca dormitor– „În apropierea digului au acostat douã nave-dormitor.“ R.l. 14 VII 75 p. 5.
„BTT Tulcea dispune de 17 pontoane-dormitor cu cîte 42 de locuri, o
navã-dormitor cu 80 de locuri.“ I.B. 9 VIII 75 p. 6 (din navã +
dormitor)
návã-expozíþie s.f. (mar.) –Navã pe care este deschisã o expoziþie–
„Întreprinderile franceze vor avea posibilitatea sã-ºi prezinte realizãrile în alte þãri, într-un palat plutitor. Vasul achiziþionat ºi transformat în navã-expoziþie a fost denumit în mod simbolic – «Mesagerul».“ R.l. 18 I 73 p. 6 (din navã + expoziþie, probabil dupã model fr.)
návã-mámã s.f. –Navã-bazã– ¨ 1. (astr.) „Ei au anunþat cã modulul
lunar cu care vor coborî pe satelitul natural al Pãmîntului va purta
denumirea codificatã «Eagle» (Vulturul) iar nava-mamã va rãmîne pe
orbita lunarã pentru a aºtepta reîntoarcerea.“ Sc. 7 VII 69 p. 4; v. ºi
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recuplare. ¨ 2. (mar.) „Noua unitate de pescuit va fi dotatã cu un
elicopter pentru survolarea mãrii, depistarea bancurilor de peºti ºi
asigurarea legãturilor între nava-mamã ºi flotila sa de pescadoare.“ Sc.
16 V 78 p. 5; v. ºi desalinizare (din navã + mamã, probabil dupã model
engl.)
návã-pirát s.f. (mar.) –Navã care cutreierã mãrile pentru a ataca ºi
jefui alte nave– „Împotriva cargoului «Baku» care transporta zahãr,
nava-pirat a tras cîteva salve cu tunuri de 20 mm ºi a deschis foc de
mitralierã.“ Sc. 30 III 63 p. 6 (din navã + pirat, dupã fr. bateau-pirate)
návã-remorchér s.f. (mar.) –Navã care remorcheazã ambarcaþii
fãrã propulsie proprie– „Existã cîteva proiecte de remorcare a aisebergurilor cu ajutorul unor nave-remorcher. Unul dintre ele prevede transportarea unui bloc de gheaþã plutitor din Arctica spre coastele de
nord-vest ale Australiei. Pentru aceasta va fi suficient un vapor remorcher care se va deplasa cu o vitezã ceva mai micã de un km pe orã.“ Sc.
12 X 70 p. 4 (din navã + remorcher, dupã fr. navire-remorqueur)
návã-satelít s.f. (astr.) –Navã cu rol de satelit cosmic– „Au apãrut
navele-satelit, vestitoare ale pãtrunderii omului însuºi în cosmos.“ I.B.
4 X 62 p. 3. „Se procedeazã la readucerea la sol a navelor-satelit.“ Sc.
26 VII 69 p. 6; v. ºi 22 IV 66 p. 6; v. ºi pilot-cosmonaut (1961) (din navã
+ satelit, dupã rus. korabli sputnik sau fr. vaisseau satellite; Th.
Hristea P.E. 169)
návã-spitál s.f. (mar.) –Navã amenajatã ca spital– „Nava-spital
«Britannicus» a fost torpilatã de germani în 1916.“ R.l. 24 XI 76 p. 6.
„Primele douã filme înfãþiºeazã peregrinãrile scafandrilor de pe «Calypso» pe nava-spital «Britanic» scufundatã în 1916.“ R.l. 4 I 78 p. 6;
v. ºi Sc. 18 X 77 p. 5, R.l. 29 XII 77 p. 6 (din navã + spital, dupã fr.
navire-hôpital; LTP)
návã-ºcoálã s.f. (mar.) –Navã pe care se face ucenicia marinarilor–
„Nava-ºcoalã Mircea s-a înapoiat în portul Constanþa.“ Sc. 25 VII 69
p. 5 (din navã + ºcoalã, dupã fr. navire-école; D.Tr., DT)
návã-tánc s.f. (mar.) –Navã recipient– „Aceastã navã-tanc transportã ulei alimentar [...]“ Expres 19–25 V 92 p. 16 (din navã + tanc)
návã-uzínã s.f. (mar.) –Navã special amenajatã pentru a prepara
peºtele– „Aflatã în largul mãrilor ºi oceanelor, nava-uzinã aprovizionatã continuu de pescarii de pe 11 traulere norvegiene, prelucreazã
anual 200000 tone de peºte (în condiþii igienice excepþionale, þinînd
seama de abundenþa de apã ºi înalta tehnicitate a instalaþiilor), transformîndu-le în 45000 tone de produse semifinite.“ R.l. 17 X 70 p. 6.
„Fundaþia «Greenpeace» a anunþat [...] cã va lansa o nouã campanie în
Oceanul Atlantic împotriva pescuitului de balene [...] Membrii fundaþiei au indicat cã vor folosi urmãtoarea metodã: la bordul unor bãrci
pneumatice, se vor interpune între cetacee ºi navele-uzinã, ce au
echipament special de vînare a balenelor.“ R.l. 6 VI 78 p. 6 (din navã +
uzinã, dupã fr. navire-usine; DMN 1965; D.Tr., DT)
navetá vb. I –A face naveta– „Din 1990, de cînd navetaþi între Cluj ºi
Bonn, nu mai predaþi.“ Ap. 7–8/93 p. 7. „Interesul pentru «ultima orã»
a limbii i-a rãmas neobosit cercetãtoarei care naveteazã (altul care nu
e-n DCR!) cu egalã eleganþã în spaþiu ca ºi în timp.“ D. 144/95 p. 13
(din navetã)
navétã s.f. 1978 –Ladã cu dimensiuni standardizate, care serveºte la
transportarea unor produse alimentare– v. Cico; v. ºi R.l. 27 XII 79 p. 2,
19 IV 80 p. 2 (formal din fr. navette; DEX, DN3)
navétã (spaþiálã) s.f. (astr.) –Vehicul care asigurã legãtura între
Pãmînt ºi o staþie orbitalã; navã reutilizabilã– „Vineri a fost experimentat cu succes primul zbor liber al navetei spaþiale americane
«Enterprise» alcãtuitã din avionul purtãtor, un Boeing 747, ºi naveta
propriu-zisã.“ Sc. 13 VIII 77 p. 6. „NASA a cerut Congresului american
sã aprobe construcþia unei a cincea navete spaþiale, afirmînd cã numãrul
actual al celor existente (patru) nu poate satisface solicitãrile.“ R.l. 26
II 82 p. 6; v. ºi Sc. 14 VIII 77 p. 6, R.l. 26 II 79 p. 6; v. ºi circumterestru,
preselecþiona, Spacelab (din fr. navette [spatiale]; DMN 1970; DN,
DEX, DN3 – alte sensuri)
navetíst s.m. (arg.) –Hoþ de buzunare care opereazã „fãcînd naveta“
pe autobuze– „Preferã distanþele scurte, în circuit: urcarea la Televiziune, coborîrea la Muzeul Satului ºi viceversa. Spre deosebire de
omul de rînd, «navetiºtii» sînt atraºi de mediile aglomerate.“ R.l. 3 XI
94 p. 6 (din navetã + -ist; DEX, DN3 – alt sens)
naviplán s.n. (av., mar.) –Vehicul care planeazã deasupra apei; aeroglisor– „N-102-C este marca ultimului tip de naviplan lansat la apã în
Franþa.“ Sc. 14 XI 70 p. 6. „Nu departe de Bordeaux, cel mai mare
naviplan francez a fost complet distrus, în urma unui incendiu, provocat de explozia accidentalã a unui aparat electric.“ R.l. 5 V 77 p. 6 (din
fr. naviplan; DMN 1965)

négru-abanós

navomodél s.n. –Macheta unei nave– „În cinstea zilei marinei se va
desfãºura tradiþionalul concurs republican de navomodele, la care vor
lua parte reprezentanþi ai secþiilor de navomodelism din întreaga þarã.“
Sc. 29 VII 61 p. 3 (din navã + model; DEX, DN3)
navomodelísm s.n. 1961 –Tehnica construirii navomodelelor;
concurs de navomodele– v. navomodel (din navomodel + – ism; DEX,
DN3)
navomodelíst s.m. –Constructor de navomodele– „Pe malul lacului Bãneasa ºi-au dat întîlnire navomodeliºtii-copii ºi maturi din întreaga Capitalã.“ Pr.R.TV 13 VI 63 p. 8 (din navomodel + -ist; DEX, DN3)
nãmoloterapíe s.f. (med.) „O altã procedurã cu caracter terapeutic
este nãmoloterapia practicatã la Techirghiol sau în lacuri cu proprietãþi similare. Ea constã din aplicarea unui strat subþire de nãmol (cu
care se unge tot corpul dupã o prealabilã încãlzire la soare, iar
îndepãrtarea se face prin baia în ghiol. Atît helioterapia cît ºi talasoterapia acþioneazã pozitiv asupra întregului organism prin mecanisme
complexe.“ Sc. 7 VIII 77 p. 4 (din nãmol + -terapie)
N’dranghéta s.f. (cuv. it.) „Magistraþii din Palmi (sudul Italiei) au
deferit tribunalelor 117 persoane acuzate de apartenenþã la N’drangheta calabrezã («gang» al crimei organizate).“ R.l. 22 I 85 p. 6.
„Printre condamnaþi se aflã ºi cãpetenia organizaþiei «Ndrangheta»
(Mafia calabrezã).“ R.l. 10 VI 86 p. 6; v. ºi anticamorra (1984) [scris ºi
ndrangheta] (din it. n’drangheta; DPN 1972)
nedisemináre s.f. în sint. nediseminare a armelor atomice/nucleare –Nerãspîndire– „Este necesarã netezirea drumului printr-o
serie de mãsuri tranzitorii, parþiale, între care se aflã ºi mult controversata problemã a nerãspîndirii armelor nucleare. Într-adevãr, problema unui tratat de nediseminare a armelor nucleare a ridicat în faþa
tuturor statelor posesoare sau nu de bombe atomice, o serie de probleme [...]“ Sc. 27 VII 67 p. 4. „Tratat de nediseminare a armelor atomice.“ Emisiune TV 16 VIII 79 (din ne- + diseminare; DEX, DN3)
needucogén, -ã adj. –Care nu reuºeºte sã dea o educaþie bunã– „Sã
simþim, nu numai sã înþelegem ce înseamnã o familie needucogenã, de
ce nu-i bine sã laºi copiii pe mîna unei familii needucogene.“ Cont. 22
VI 73 p. 5 //din ne- + educogen//
neetanºeitáte s.f. –Defectul de a nu fi etanº– „Specialiºtii au
realizat un nou aparat «Halodet 92» destinat detectãrii ºi localizãrii
neetanºeitãþilor la instalaþiile care lucreazã sub presiune sau în vid.“
R.l. 26 I 77 p. 5 (din ne- + etanºeitate, dupã fr. non [in] étanchéité; DT;
DEX-S)
nefericít adj. în sint. candidat nefericit (pol.) –Candidat care a
pierdut în lupta cu adversarul sãu politic– „[J. Chirac] a reuºit sã se
prezinte drept candidatul schimbãrilor în faþa «imobilului» sãu prieten
de 30 de ani, Eduard Balladur, candidat nefericit al acestui scrutin
prezidenþial.“ „22“ 19/95 p. 16 (trad. fr. malheureux “perdant“; DEX –
alte sensuri)
negáþie s.f. (înv.; folosit pînã în decembrie 1989) „Din pãcate însã,
acordul de principiu pentru schimbarea repartizãrii («negaþia», cum i
se mai spune), ca ºi «oferta», de altfel, se pronunþã uneori cu o
surprinzãtoare uºurinþã.“ Sc. 21 III 74 p. 4. „[...] vizualizez scena în
care stagiara intrã în biroul secretarului de partid pe judeþ, decisã sã
facã orice compromis pentru a-i smulge «negaþia» [...]“ R.lit. 16/96 p.
17; v. ºi Fl. 11 X 79 p. 15; v. ºi conductor-arhitect (formal din fr.
négation; DN, DEX, DN3 – alte sensuri)
negociábil, -ã adj. (Termen devenit foarte frecvent dupã decembrie
1989) –Supus discuþiei– „Vînd casã [...] preþ 1–2 milioane, negociabil.“ R.l. 14 IX 92 p. 6. „Din punctul nostru de vedere douã lucruri nu
sînt negociabile în CDR: ideea opoziþiei unite ºi propriile opþiuni
politice.“ R.l. 27 XI 92 p. 3; v. ºi 15 IX 92 p. 11 (din negocia + -bil; DN,
DEX, DN3)
negritúdine s.f. –Ansamblul valorilor proprii rasei negre– „[Sénghor] þine conferinþe abordînd diferite probleme africane, tema sa
predilectã fiind analiza termenului «negritudine», folosit ca simbol al
tradiþiei culturale africane.“ R.lit. 5 III 84 p. 22 (din fr. négritude; cf.
engl. negritude; PR, DMC 1933, BD 1965; DN3)
négru adj. în loc.adv. la negru (a cumpãra / vinde / munci la negru)
–Clandestin, fãrã a declara legal– „Riscul de a schimba valutã la
negru“ R.l. 21 IX 93 p. 16. „Puþini reuºesc sã-ºi gãseascã o slujbã.
Atunci cînd o gãsesc, aceasta e de obicei la negru.“ „22“ 37/93 p. 5 (cf.
fr. au noir; DMC 1969, DFAP 172; DEX)
négru-abanós adj. –De culoare negru intens, ca abanosul– „Aici se
vor ridica hale pentru adãpostirea a 10000 de nurci, îndeosebi din
varietãþile topaz, negru-abanos ºi alb.“ R.l. 5 VIII 67 p. 1 (din negru +
abanos)
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nenorocós adj. în sint. candidat nenorocos (pol.) –Candidat care a
pierdut în lupta cu adversarul sãu politic– „Romancierul [Vargas Llosa
a fost] candidat nenorocos la preºedinþia þãrii sale.“ D. 144/95 p. 3
(trad. fr. malheureux “perdant“; DEX – alte sensuri)
neocolonialísm s.n. –Nouã formã de colonialism care urmãreºte
dominarea economiei unei þãri– „Poziþiile-cheie pe care puterile occidentale ºi în special SUA le deþin în aparatul executiv al ONU au
permis ca operaþiunea ONU din Congo sã se transforme într-un
instrument de manevrã al neocolonialismului.“ Cont. 18 X 62 p. 8; v. ºi
Sc. 11 XI 79 p. 6 (din fr. néocolonialisme, engl. neocolonialism; DMC
1950; FC I 139; DP; DEX, DN3)
neocomunísm s.n. (pol.) –Nouã formã de comunism; termen frecvent utilizat dupã 1989– „Zile ºi nopþi de sãrbãtoare a libertãþii într-o
zonã a Capitalei, zonã liberã de (neo)comunism. Din ce în ce mai multe
persoane ºi personalitãþi aspirã la demnitatea de golan.“ R.l. 3 V 90 p.
2. „Noi sîntem copiii zonei libere de neocomunism.“ „22“ 28/90 p. 11.
„[...] o masã rotundã în care s-au dezbãtut urmãtoarele teme: Neocomunismul în Bulgaria ºi în þãrile central ºi est-europene, Serviciile
secrete ºi neocomunismul, Dimensiunile schimbãrii în societãþile neocomuniste.“ „22“ 45/93 p. 10. „Cum îi vedeau feseniºtii pe cei din
«zona liberã de neocomunism»?“ D. 98/94 p. 16; v. ºi Ad. 6 V 90 p. 2: v.
ºi criptocomunism (din neo- + comunism; I. Preda în LR 11/92 p. 580)
neocomuníst, -ã adj. 1993 –Propriu neocomunismului– v. neocomunism, criptocomunism (din neo- + comunist)
neogau(l)list, -ã adj. (pol.) –Care se conformeazã ideilor generalului De Gaulle dupã dispariþia acestuia– „[...] liderul Adunãrii
pentru republicã – grupare neogaullistã, de opoziþie, din Franþa – a
cerut preºedintelui F. Mitterrand dizolvarea Adunãrii Naþionale ºi
organizarea de alegeri legislative anticipate [...]“ R.l. 24 VII 84 p. 6.
„Chirac ar fi stabilit un pact secret [...] în numele partidului neogaullist RPR.“ Ev.z. 3 III 97 p. 4 [pron. neogolíst] (din fr. néogaulliste;
DMC 1971)
neonatál, -ã adj. (med.) –Care se referã la noul nãscut– „Poate cã ar
fi bine sã existe un centru de terapie intensivã neonatalã pe lîngã una
din marile maternitãþi [...]“ R.l. 14 III 84 p. 2 (din fr. néo-natal; PR,
DMC 1969)
neonatológ s.m. (med.) „[...] toate afecþiunile pot fi tratate cu
rezultate bune, chiar dacã starea copilului este incipient foarte gravã,
avînd o echipã de medici bine pusã la punct, în a cãrei componenþã sînt
ºi neonatologi (pediatri pentru nou-nãscuþi).“ R.l. 14 III 84 p. 2 (cf.
engl. neonatologist; 1960)
neonatologíe s.f. (med.) –Pediatria noilor nãscuþi– „Dr. N.G.T.,
ºeful secþiei de neonatologie, Spitalul «Dr. Cantacuzino»“ R.l. 21 III
84 p. 2 (din fr. néonatologie; cf. engl. neonatology 1960, it. neonatologia; PR 1970, DPN 1983)
neonazíst, -ã s.m.f. (pol.) –Adept al nazismului, dupã cãderea naþional-socialismului– „Au venit ºi ceilalþi neonaziºti, a ieºit cu caftealã
mare.“ R.l. 15 I 93 p. 4. „[...] strãzile erau pline de suporteri, printre ei
ºi neonaziºti cu capetele rase, «skinheads», cum le spune.“ R.l. 16 I 93
p. 3 (din neonaz[ism] + -ist, cf. it. neonazista; DN3)
neonomenclaturíst, -ã adj., s.m.f. (pol.) –Nomenclaturist de dupã decembrie 1989– „Neonomenklaturiºtii au avut o reacþie promptã ºi
s-au agãþat temeinic de funcþiile, la toate nivelele, care li s-au oferit.“
R.lit. 18 VII 91 p. 2 [scris ºi neonomenklaturist] (din neo- + nomenclaturist)
neoplázic, -ã adj. 1978 (med.) –Canceros– v. dublu-orb; v. ºi R.l.
27 VI 80 p. 5 (din fr. néoplasique; DZ; DEX, DN3)
neototalitarísm s.n. (pol.) –Nouã formã de totalitarism, dupã decembrie 1989– „[...] o nouã interdicþie, o nouã formã de monolog, ca sã
nu spun neototalitarism.“ Dr. 20 II 90 p. 2 (din neo- + totalitarism)
neproteját adj. în sint. contact sexual neprotejat 1992 –Fãrã prezervativ– v. cabinet de planificare familialã, seropozitiv
nes s.n. –Nescafe– „Prima grijã a lui Mihai la plecarea în concediu a
fost sã vîre în rucsac nesul ºi zahãrul.“ ² (diminutivat) „Bem un
nesuleþ?“ (din nes[café])
nescafé s.n. 1974 (alim.) –Cafea pulbere sau granule de tip instant–
v. cafea-filtru, operaþional [scris ºi nes-café] (marcã înregistratã a
firmei Nestlé; din fr. nescafé; PR 1942; DN3)
neºifonabilitáte s.f. 1974 –Calitatea de a nu se ºifona– v. cardat
(din neºifonabil + -itate; DN3)
neºifonabilizáre s.f. –Calitatea de a nu se ºifona– „Eforturile
specialiºtilor sînt îndreptate acum spre obþinerea unei neºifonabilizãri.“ Mag. 12 XI 66 p. 6 (din neºifonabil)

nínja

netropicalizát, -ã adj. –Nesupus acþiunii de a deveni insensibil la
un climat tropical– „Un Fiat 1300 netropicalizat.“ Sc. 30 VIII 66 p. 3
(din ne- + tropicalizat; DEX-S)
neurobiologíe s.f. (biol.) –Biologia sistemului nervos– „Hubel
este profesor de neurobiologie la Harvard, iar Wiesel a devenit conducãtorul acestei catedre dupã ce s-a specializat în oftalmologie ºi
neuropsihologie [...]“ R.l. 12 X 81 p. 6 (cf. fr. neurobiologie, engl.
neurobiology; PR – înainte de 1970, BD 1971; DN3)
neuroendocrín, -ã adj. 1969 (med.) –Privitor la relaþiile dintre
sistemul nervos ºi cel endocrin– v. stimuloterapie (din neuro- +
endocrin; cf. fr. neuroendocrinien; DFMB, DM; DEX-S)
neurolímfã s.f. (med.) –Lichid cefalorahidian– „Se pare cã memoria este transmisã prin neurolimfã.“ Cont. 3 XI 78 p. 5 (din fr.
neurolymphe; DM; DN3, DEX-S)
neuroortopéd s.m. (med.) „Sînt ortoped ºi, în acelaºi timp, neurochirurg [...] Neuroortopedia [...] este, evident, o aratã ºi numele ei, o
«specialitate de graniþã». Fiindcã ortopezii vãd, îndeobºte, doar structura osoasã a coloanei, iar neurochirurgii, la rîndul lor, vãd numai
suferinþa mãduvei spinãrii ºi a rãdãcinilor nervoase. Neuroortopedul
trebuie sã cuprindã ambele aspecte.“ Cont. 14 IV 84 p. 6 (din neuro[chirurg] + ortoped)
neuroortopédic, -ã adj. (med.) „[...] o specialitate rarã pe plan
mondial: chirurgia neuroortopedicã.“ f.d. (din neuroortopedie)
neuroortopedíe s.f. 1984 –Disciplinã de graniþã care combinã
nerochirurgia ºi ortopedia– v. neuroortoped (din neuro[chirurgie] +
ortopedie)
neuroprotézã s.f. 1974 (med.) –Microordinator care înlocuieºte
nervul optic– v. fosfenã //din neuro- + protezã//
neuropsihologíe s.f. 1981 –Disciplinã care studiazã fenomenele
psihice în legãturã cu sistemul nervos central– v. neurobiologie (din fr.
neuropsychologie; PR 1951; DEX, DN3)
neurotransmiþãtór s.n. (chim.) „La recenta întîlnire de la Nichat a
gastroenterologilor francezi s-a semnalat ivirea unei noi speranþe în
tratarea radicalã a ulcerului prin elaborarea de cãtre biochimiºti a unui
nou produs, cimetedina. Este vorba de o moleculã menitã sã «înºele»
mecanismul secreþiilor acide care lezeazã mucoasa stomacalã, producînd ulcerele. Þinînd seama de faptul cã secretarea de acid clorhidric
este controlatã de un neurotransmiþãtor – histamina – specialiºtii au
pus la punct molecule analoge histaminei.“ Sc. 8 XI 77 p. 5 (din neuro+ transmiþãtor, dupã fr. neurotransmetteur, engl. neurotransmitter;
BD 1971, DTN 1976)
neutríno s. (fiz.) –Particulã electric neutrã foarte uºoarã– „În Uniunea Sovieticã, prinde viaþã un important proiect astronomic – o staþie
neutrino. Într-un tunel uriaº sãpat în munte se va instala un puternic
telescop neutrinomezonic, instalaþie unicã în lume pentru înregistrarea
particulelor neutrino.“ R.l. 5 II 77 p. 6 (din fr., it., engl. neutrino; DTP;
DEX; DN3)
neutrinomezónic, -ã adj. 1977 –Care foloseºte particule electrice
neutre ºi mezonice– v. neutrino (din neutrino + mezonic)
nevãzãtór, -toáre s.m.f., adj. –Om lipsit de vedere, orb– „La cãminul de nevãzãtori se învaþã.“ Sc. 13 I 61 p. 2. „Profesorul de limbã
românã I.V. de la Grupul ºcolar de fete nevãzãtoare din Arad, se gîndea
de mulþi ani la o maºinã la care sã poatã lucra ºi cei lipsiþi de vedere.“
R.l. 7 III 79 p. 5; v. ºi 30 XI 79 p. 6, Sc. 26 IV 80 p. 6; v. ºi electroftalm,
fosfenã (din ne- + vãzãtor)
niawái s.m. (cuv. amerind.) „În cursul unei conferinþe de presã þinutã
la Lima, el a prezentat fotografii ºi a dat explicaþii asupra modului de
viaþã ºi obiceiurile niawailor, locuitorii unei regiuni neexplorate, unde
se aflã ºase triburi de indieni, descendenþi ai unei civilizaþii vechi de 40
de secole.“ Sc. 28 VIII 77 p. 6
nichitastãnescián -ã adj. (lit.) –Specific poetului Nichita Stãnescu– „Editoarea nu ascunde faptul cã a grupat textele în funcþie de
cîteva «momente principale ale înþelegerii ºi valorizãrii creaþiei nichitastãnesciene».“ R.lit. 15 III 84 p. 9 (din numele poetului Nichita
Stãnescu + -ian)
nínja s., adj. –(Luptãtor) foarte bãtãios– „[...] mai puteau fi vãzuþi
flãcãii de la USPP împachetaþi în veste antiglonþ [...] Au putut fi vãzute
ºi cîteva «þestoase», temuþii soldaþi ninja.“ R.l. 3–4 X 92 p. 1. „O bandã
de patru indivizi, costumaþi în ninja, terorizeazã pãtura bogatã a
municipiului Tîrgu-Mureº“ Ev.z. 3 XI 94 p. 2. „Prima loviturã de sabie
ninja datã în centrul Capitalei între X ºi Y.“ Expr. Mag. 10/95 p. 2; v. ºi
R.l. 17 VIII 93 p. 10 (la origine, “mercenar în serviciul împãratului
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japonez“; rãspîndit prin desenele animate în care apar broaºtele þestoase Ninja)
nippón s. 1980 (sport; cuv. jap.) –KO la judo– v. judo (DEX – alt
sens)
nisipoterapíe s.f. (med.) –Procedeu chinez antireumatismal care
constã în culcarea bolnavilor cu o parte a corpului în nisip fierbinte–
„Nisipoterapia este, de fapt, un proces fizioterapeutic bazat pe reacþiile întregului corp omenesc determinat de factori fizici. Aceastã
metodã are un efect benefic în tratarea reumatismului [...]“ Mag. 13 X
84 p. 10 //din nisip + terapie//
nistreán, -ã adj. (pol.) –Care aparþine teritoriului Transnistriei–
„[...] formaþiuni înarmate ale fantomaticei republici nistrene au deschis focul asupra postului de poliþie aflat pe podul de pe Nistru.“ R.l. 17
XII 91 p. 1. „Autoproclamata republicã nistreanã.“ R.l. 12 VIII 93 p. 9;
v. ºi 14–15 III 92 p. 1 (din n.pr. Nistru + -ean)
nivél s.n. (constr.) –Etaj– „Blocul în care locuieºte Vlad are zece
nivele.“ (din fr. niveau; DMN 1965; DEX)
nivél-recórd s.n. –Nivel foarte înalt.– „Londra: preþul aurului la un
nivel-record.“ I.B. 28 I 72 p. 4. „Inflaþia tinde spre niveluri-record.“
Sc. 31 VII 74 p. 6; v. ºi I.B. 8 VI 74 p. 8, R.l. 31 VIII 79 p. 6, Sc. 21 III 87
p. 6 (din nivel + record, dupã fr. niveau-record; DMN 1969)
nivométric, -ã adj. 1977 –Referitor la mãsurarea nivelului apelor–
v. eºantionaj (din nivometru + -ic)
nô s. (cuv. jap.; spect.) „Piesa este scrisã de un contemporan care nu a
intenþionat sã ne ofere o mostrã de scenariu dramatic specific stilului
Nô, sau Kabuki, stiluri tradiþionale ale teatrului japonez.“ Sãpt. 18 VI
82 p. 4. „La Paris a apãrut un volum conþinînd cinci piese moderne
scrise de celebrul autor japonez Yukio Mishima în maniera teatrului
tradiþional Nô.“ R.lit. 9 II 84 p. 22. „Duminicã seara, imensul public
ataºat acestei instituþii de culturã a putut asculta trei piese Nô de
scriitori anonimi japonezi.“ R.lit. 16 II 84 p. 16; v. ºi bunraku (1981),
kabuki (cf. fr. nô; PR – sf. sec. XIX)
no frost (sint. s. engl.) –(Despre frigidere) Tip perfecþionat de frigider cu un sistem intern de dezgheþare automatã– „Combine frigorifice
260-440 1 «no frost».“ R.l. 1 VI 93 p. 10
nombrilíst, -ã adj. (franþuzism) „Numai depãºind aceastã perspectivã pe care francezii o numesc nombrilistã (a te crede buricul pãmîntului) se poate construi.“ R.lit. 47/93 p. 13 (din fr. nombriliste)
nomenclatúrã s.f. (pol.) –Clasa dominantã, prin funcþiile în partid,
în Uniunea Sovieticã; prin extensie, ºi în celelalte þãri comuniste– „[...]
la încheierea lecturii îmi amintesc cã nu i-am dat dreptate autorului, în
a cãrui pesimistã viziune nomenclatura urma sã producã în liniºte,
netulburatã de nimeni ºi de nimic, la infinit ca sã zic aºa, nomenclaturiºti.“ R.lit. 3 V 90 p. 3. „Se impune epurarea nomenklaturii din
administraþia centralã de stat.“ Alianþa civicã 4 X 91 p. 4. „Nomenclatura înseamnã nu numai marii oficiali care trãiau la Bucureºti, ci
mii de posturi aflate pe lista Comitetului Central.“ „22“ 40/93 p. 4; v. ºi
30 XII 92 p. 6; v. ºi biºniþar, inocentá, nomenclaturist, totalitarism
[scris ºi nomenklaturã] (din rus. nomenklatura, rãspîndit mai ales
dupã traducerea în 1980 a cãrþii lui N.S. Voslensky Nomenklatura; fr.,
it. nomenklatura; DEX, DN3 – alte sensuri)
nomenclaturíst s.m., adj. (pol.) –Care aparþine nomenclaturii–
„Am combãtut ºi vom combate [...] metodele nomenclaturiste de
marginalizare a oamenilor, de înãbuºire a destinelor pe bazã de dosare
nejudecate sau neexaminate public.“ R.l. 12 V 90 p. 3. „Interesul
foºtilor nomenclaturiºti este triplu: de a-ºi menþine (recîºtiga) privilegiile; de a frîna ori stopa reformele [...] ºi de a evita tragerea lor la
rãspundere pentru abuzurile sãvîrºite în trecut.“ R.lit. 30 VIII 90 p. 2.
„Diferenþa dintre noii nomenklaturiºti ºi buticari este cã nomenklatura
nu parvine pe o cale economicã, ci pe una politicã.“ R.lit. 18 VIII 91 p.
2. „În ultima decadã a lunii mai, la Bãile Herculane a fost prezent
pentru cîteva zile tov. Ilie Verdeþ, preºedintele PSM. Nomenclaturistul
de frunte nu a poposit întîmplãtor în Valea Cernei.“ R.l. 4 VI 93 p. 9; v.
ºi Cotid. 18 III 92 p. 3, R.lit. 14–20 X 92 p. 14, Cotid. 18 III 93 p. 2,
R.lit. 35/95 p. 16; v. ºi nomenclaturã, perestroichist, rezistent, securist
[scris ºi nomenklaturist] (din nomenclaturã + -ist)
nominalizá vb. I –A propune (pentru un premiu)– „[...] primarul
Timiºoarei a fost nominalizat [...] pentru a primi premiul pe 1992 al
Fundaþiei regale [...] din Danemarca.“ Tin.lib. 4 XII 92 p. 2. „Cei doi
[au fost] nominalizaþi printre cei cinci la Premiul Europei.“ Lit. 32/93
p. 12; v. ºi Ev.z. 31 V 93 p. 8 (din fr. nominaliser; DEX, DN3 – alte
sensuri)

nuvelétã

nominalizáre s.f. –Propunere (de obicei pentru un premiu)– „O
nominalizare la aceastã festivitate e foarte importantã [...]“ R.l. 13 I 93
p. 3; v. ºi D. 191/96 p. 4 (din nominaliza; DN3 – alte sensuri)
nonautór s.m. –Autor lipsit total de calitãþile cerute unui scriitor–
„Recent, revista «Times» a publicat un articol foarte caustic cu privire
la ceea ce ea denumeºte non-cãrþi, scrise de non-autori, pentru non-oameni.“ Cont. 16 IX 60 p. 6 //din non + autor, FC II 169, 170//
noncárte s.f. 1960 –Carte lipsitã de orice substanþã, de orice valoare
artisticã– v. non-autor //din non + carte; FC II 169, 170//
nonóm s.m. –Persoanã lipsitã de calitãþi umane, derbedeu– „Pe
aceastã pînzã s-ar întîlni escrocii care distrug cîþiva oameni, cu bestiile
care distrug mii de oameni. Sînt non-oameni care populeazã filmul lui
Weiss.“ Gaz.lit. 17 VII 61 p. 7; v. ºi nonautor (1960) //din non + om;
FC II 170//
nonstóp adj.inv., s. (anglicism) –Fãrã întrerupere– „Dupã 267 de
zile cît a durat cãlãtoria sa non-stop în jurul lumii [...] navigatorul
solitar japonez K.H. a revenit recent în portul Osaka.“ R.lit. 13 V 74 p.
6. „Programul magazinului: 7–21, non-stop.“ R.l. 23 IX 75 p. 4.
„Non-stop la Voinicelul.“ I.B. 12 I 76 p. 7; v. ºi sex-magazin (din engl.,
fr. non-stop; FC II 168, 170, 265, 276, 280, 291; DMC 1960)
noradrenalínã s.f. (biol.) –Hormon asemãnãtor adrenalinei, care se
gãseºte în glanda suprarenalã ºi în terminaþiile nervilor simpatici–
„Aceastã variaþie de temperaturã depinde de cantitatea de adrenalinã ºi
noradrenalinã produsã de organism, cei doi hormoni intervenind
pentru «rãcirea» creierului dar fiind ºi cauza creºterii agresivitãþii.“
R.l. 9 VIII 84 p. 6 (din fr. noradrénaline; DEX, DN3)
normalián, -ã s.m.f. (înv.) –(În Franþa) Fost elev al ªcolii Normale
Superioare– „Cu N.N. Condeescu, A. Dupront va rãmîne în strînsã
legãturã: normalianul «étranger» român servea în þara sa drept cãlãuzã
normalianului francez!“ R.lit. 46/95 p. 14 (din fr. normalien, -ienne;
PR 1850; DN3 – alte sensuri)
nou adj. în sint. mai nou –Mai de curînd– „Va fi perioada în care
scurtele din blanã creaþã (ondulatã, cum mai nou am aflat cã i se spune)
[...] vor putea fi purtate cu dezinvolturã [...]“ Sãpt. 19 X 84 p. 8.
„Pictorul S.V. preferã, mai nou, peniþa.“ Ora 2 XI 93 p. 4; v. ºi
brebanian (din mai + nou)
nouãzecíst s.m. (lit.) –Scriitor din generaþia ‘90– „Cert este cã
nouãzeciºtii [sînt] mulþi cît sã-i numeri pe degete.“ R.lit. 19–25 I 93 p.
9 (din nouãzeci + -ist)
nucleotíd s.n. (biol.) „Una dintre marile descoperiri ale biologiei
contemporane o constituie faptul cã genele, care asigurã legãtura
geneticã dintre generaþii, sînt constituite din acizi nucleici, substanþe
chimice macromoleculare alcãtuite din unitãþi mai mici, denumite
nucleotide, al cãror numãr de secvenþã variazã de la o serie la alta.“ Sc.
4 X 78 p. 4 (din fr. nucléotide, engl. nucleotide; L, WT, DFMB; DC,
DM)
nufár s. 1978 –Produs pentru curãþat obiectele sanitare din faianþã– v.
detartrant //din nufãr//
númãr-recórd s.n. –Numãr foarte mare– „Inteligenþa lui tacticã ºi,
mai ales, o ºtiinþã a plasamentului, îl prezentau într-un numãr-record
de poziþii de marcare.“ Sp. 11 II 74 p. 3. „Japonezii au fabricat în cursul
lunii septembrie a.c. un numãr-record de autovehicule: 654216.“ I.B.
24 X 75 p. 4. „Interesul manifestat faþã de viitoarele Jocuri olimpice se
va materializa printr-un numãr-record de telespectatori.“ R.l. 7 II 77 p.
5 (din numãr + record, dupã fr. nombre-record; DMN 1968)
númãr-vérde sint.s. „Spitalul a deschis o linie telefonicã specialã,
un «numãr verde», la care se poate apela gratuit.“ Ev.z. 21 X 95 p. 8
(dupã fr. numéro vert, it. numero verde; PN 1987)
nursing s. (cuv. engl.) –Asistenþã medicalã– „ªcoala de nursing Colentina scoate pentru concurs 27 locuri pentru asistent medical
generalist.“ R.l. 16 IX 92 p. 6. „Asociaþia de nursing din România“ R.l.
31 XII 96 p. 13 [pron. nãrsing]
nutriþioníst, -ã s.m.f. –Specialist(ã) în problemele de nutriþie–
„Iatã ce spune nutriþionistul citat despre tratarea pietrelor la fiere ºi
rinichi ºi a insomniilor.“ Fl. 8 II 85 p. 2. „Anunþînd de curînd moartea
nutriþionistului american G.H., ziarul Los Angeles Times a publicat
cîteva date biografice ale celui pe care cronicarul îl numeºte «un
avocat al alimentaþiei sãnãtoase».“ R.l. 23 II 85 p. 6 (din fr. nutritionniste; PR, DMC 1958)
nuvelétã s.f. (lit.) –Nuvelã foarte scurtã– „Miller a obþinut premiul
Hugo în 1995 pentru nuveleta «The Darfsteller» (Intrusul din stele)“
R.l. 23 I 97 p. 20 (din it. novelletta, dupã nuvelã; DEX)

O

oálã-minúne s.f. (gosp.) „Printre ustensilele moderne cu care tehnica a înzestrat cãminele noastre se aflã ºi oala de fiert sub presiune. Un
veritabil «vas-minune», care reduce considerabil durata preparãrii
mîncãrurilor [...] Altminteri, «oala-minune» îºi pierde atribuþiile moderne, devenind oalã banalã ca toate oalele.“ Sc. 7 IV 78 p. 2 (din oalã
+ minune, dupã germ. Wundertopf)
obediénþã s.f. (în francmasonerie) –Dependenþã, ascultare– „Dupã
1989 au început sã acþioneze în România mai multe loji masonice, în
special de obedienþã italianã.“ R.l. 22 IX 93 p. 9 (cf fr. obédience;
DN3, DEX – alte sensuri)
oblomovísm s.n. 1972 –Apatie– v. teleemisiune (din n.pr. Oblomov,
eroul unui roman de I.A. Goncearov, + -ism; DN3, DEX-S)
obscurizá vb. I 1979 –A face obscur, a întuneca– v. subprodus (din
obscur + -iza; cf. fr. obscurcir; DN3)
obsedantíst, -ã adj. (lit.) –Care se referã la obsedantul deceniu–
„Specializat, într-un fel, în acea prozã «obsedantistã» al cãrei filon e,
cu toatã evidenþa în ultima vreme, în diminuare [...]“ R.lit. 14 III 85 p.
10; v. ºi 9 II 84 p. 20 (din obsedant + -ist)
obsesionál, -ã adj. –Care þine de obsesie, obsesiv– „Însãºi noþiunea de talent se asociazã în mintea noastrã cu o dozã de «misionarism»,
o stare obsesionalã a omului pentru a crea anumite valori.“ Sc. 21 V 69
p. 5 (din fr. obsessionnel; PR 1952; DN3, DEX-S)
obstrucþioná vb. I –A face obstrucþie la...– „Cine obstrucþioneazã
dezbaterea televizatã a Raportului Comisiei Apartamentul?“ Expr.
Mag. 25/95 p. 2 (din obstrucþie + -ona; DN3, DEX-S)
oceanonaút s.m. –Navigator care exploreazã strãfundurile oceanelor– „ªase oceanonauþi a cãror vîrstã medie era de 26 de ani au
petrecut 22 zile la 100 metri adîncime.“ R.l. 19 X 66 p. 1 (din ocean +
-naut; cf. engl. oceanaute, fr. océanaute; DMN 1964, BD 1967)
oceanológ-biológ s.m. –Oceanolog specialist în biologie– „Eroul
filmului, oceanolog-biolog, întreprinde cercetãri asupra comportamentului afectiv ºi social al delfinilor.“ R.l. 31 III 75 p. 2 (din
oceanolog + biolog)
océlã s.f. (biol.) „S-a pus din nou în discuþie ipoteza emisã de J.R. cã
pielea omului ar conþine anumite dispozitive ºi structuri de ordin
microscopic – ocele – care permit perceperea obiectelor exterioare
fãrã intervenþia retinei. Fiecare ocelã poate sã formeze o imagine
grosolanã.“ Sc. 16 II 65 p. 4 [ºi ocel] (din fr. ocelle; DEX, DN3)
óchi s.m. în sint.s. (cooperativa/întreprinderea) ochiul ºi timpanul
(fam., pop.) –Securitatea (în timpul lui Ceauºescu)– „E un tip dubios,
cred cã lucreazã la ochiul ºi timpanul.“
ochiométric adv. –(Mãsurat) din ochi– „Bucãtarul nu cunoaºte
cuvîntul reþetã: el procedeazã... ochiometric.“ R.l. 28 II 79 p. 2 (din
ochiometru + -ic)
ochiométru s.n. –Ochiul considerat ca instrument de apreciere a
mãsurii– „«Brazdometrul» e un cuvînt încã necunoscut ºi care, de fapt,
nici nu are un înþeles bine definit. Aºa au numit tractoriºtii, mai mult în
glumã, stinghia de lemn gradatã cu care se mãsoarã adîncimea arãturii.
Trebuia ºi un instrument de control. «Ochiometrul» te înºalã, a spus
directorul, trebuie sã gãsim altceva.“ Sc. 21 IX 60 p. 2. „În cazul în care
un parcurs cerut de un cãlãtor [cu taxiul] nu este prevãzut în tabel,
costul se calculeazã dupã «ochiometru». De unde tocmeli interminabile.“ Sc. 26 XII 74 p. 2. „În unele autobaze ºi unitãþi de transport,
verificarea autovehiculelor din dotare se mai face încã empiric, rudimentar, cu «ochiometrul», fãrã aparaturã ºi instalaþii de specialitate.“
Sc. 16 IV 75 p. 4; v. ºi restaurant-zahana (din ochi + -metru; FC I 142)
octuplét s.m. –Fiecare din cele opt fiinþe nãscute deodatã de aceeaºi
mamã– „Octupleþi. O femeie din Neapole [...] a nãscut joi opt gemeni –
trei bãieþi ºi cinci fete [...] Medicii formuleazã rezerve serioase în ce
priveºte ºansele de supravieþuire ale octupleþilor.“ Sc. 17 VIII 79 p. 6
(din octuplu + -et; cf. engl. octuplet; CD; DEX-S)
octúplu s.m. –Fiecare din cele opt fiinþe nãscute deodatã de aceeaºi
mamã– „Ultimele trei supravieþuitoare ale naºterii de octupli de la
Milano [...] se aflã în condiþii staþionare ºi s-au îngrãºat foarte puþin.“

R.l. 29 VIII 79 p. 6; v. ºi 5 IX 79 p. 6 (din fr. octuple; M. Gheorghiu în
LR 2/68 p. 133; DN3, DEX-S)
ocupaþionál, -ã adj. (med.) –(Terapie) care are în vedere o anumitã
ocupaþie pentru fiecare bolnav sau bãtrîn– „În timpul internãrii, bolnavii beneficiazã ºi de o terapie ocupaþionalã, diferenþiatã dupã aptitudinile fiecãruia ºi sub controlul unui personal calificat.“ Sc. 16 II 70 p.
2 „[Terapia] ocupaþionalã este o cale de a avea o viaþã plinã de
satisfacþii pînã la adînci bãtrîneþi; aceasta înseamnã ocupaþii care sã
dea fiecãruia sentimentul utilitãþii, al unei împliniri.“ Sc. 30 XI 75 p. 2;
v. ºi ergoterapie (din engl. occupational [therapy]; fr. occupationnel;
DMC 1964; CD; DEX-S)
odihníst, -ã adj. –Vilegiaturist, persoanã care vine sã se odihneascã
în concediu– „Ni se aratã numeroºii «odihniºti» care vin sã-ºi petreacã
vacanþa într-o vastã vilã la munte, în plin sezon de sporturi de iarnã.“
R.lit. 17 V 73 p. 21 (din odihnã + -ist)
odorológic, -ã adj. „Criminaliºtii au creat expertiza odorologicã:
eºantioane de ser conþinînd mirosul caracteristic unei persoane pot fi
conservate într-un recipient special timp de doi ani ºi pot servi la
nevoie ca un fel de «amprentã» pe baza cãreia un cîine poliþist sã
descopere pe cel în cauzã.“ R.l. 19 IV 78 p. 6 (din fr. odorologique;
DTN 1976)
off adv., adj.inv. (cuv. engl.; spect.) –(Voce) din afara scenei, a ecranului– „Remarcabilã scena în care Gino apeleazã la foruri superioare
pentru a i se face dreptate ºi dialogheazã desperat cu voci din «off».“
Sãpt. 19 X 73 p. 12. „Acest rol e îmbucãtãþit în momente cînd eroul îºi
povesteºte în gînd tot ce vede, aude ºi socoate, pentru ca brusc vocea
off sã se opreascã ºi personajul sã vorbeascã normal, ca toþi ceilalþi.“
R.lit. 20 XI 75 p. 17; v. ºi Cont. 14 XII 79 p. 8; v. ºi cine-verité (cf. fr., it.
off; PR 1950, DPN 1972)
off-shore adj. (tehn.) –Privitor la petrolul submarin– „Desigur vor
mai trece cîþiva ani pînã la punerea la punct a sistemului la nivelul
oceanului planetar, dar vestea este deosebit de încurajatoare, prevederea valurilor fiind deosebit de importantã pentru activitatea de pescuit,
traficul naval, extracþiile petroliere off-shore ºi în general pentru
întreaga activitate maritimã.“ R.l. 22 II 65 p. 6 [pron. ofºór] (din engl.
off-shore; cf. fr. off-shore; DMC 1966, PR 1972)
ofiþér-pilót s.m. –Pilot militar– „Un purtãtor de cuvînt militar american a declarat cã un prim bilanþ al exploziilor aratã cã 21 de
ofiþeri-piloþi americani [...] au fost uciºi.“ Sc. 17 VI 65 p. 4 (din ofiþer +
pilot)
OK adv. (americanism; colocv.) –De acord!; (foarte) bine– „În sfîrºit,
totul este OK, teribila ºi delicata confruntare este încheiatã.“ R.l. 27
XII 79 p. 15. „Totul ar fi fost OK.“ „22“ 36/93 p. 2; v. ºi R.lit. 27 XII 79
p. 15; v. ºi happy-end (1971) [pron. ochéi] (din engl. americ. OK,
abreviere din all correct, greºit ortografiat o[ll] k[orrect]; în fr. din
1969, rãspîndit dupã 1939–45; Guþia A. 18–19, Al. Graur în SCL 3/69
p. 349, M. Gheorghiu în Luc. 14 II 81 p. 1, din Old Kinderhook;
D.Am.)
olãreásã s.f. –Femeie care confecþioneazã ºi vinde oale din lut– „La
Cristian (Braºov) existã o micã secþie de olãrit la care lucreazã numai
femei. Din mîinile a zece olãrese ies frumoase vaze de flori pentru
apartamente ºi balcoane, dar ºi ghivece pentru rãsaduri.“ R.l. 9 III 84 p.
5 (din olar + -easã; DEX – doar s.m.)
olãríþã s.f. –Femeie care confecþioneazã ºi vinde oale de lut– „De
acum, fata de la roata olarului îºi «modeleazã» un stil propriu [...]
Întrucît veþi mai auzi de aceastã «olãriþã», retineþi-i numele: I.O.“ Sc.
24 III 77 p. 2 (din olar + -iþã; DEX – alt sens)
olé s.m. (cuv. din ebraica modernã) –Imigrant nou sosit în Israel–
„Netipãrit, oleul scriitor este un mut legat fedeleº.“ Ap. 1/2 1995 p. 19
(din ole [hadaº])
oleodúc s.n. (tehn.) –Conductã de petrol– „Hotãrît lucru, faimosul
oleoduc transalaskan are ghinion [...] Un camion a lovit oleoducul,
provocînd fisuri ºi scurgeri de petrol.“ R.l. 21 VII 77 p. 6. „Oleoducul
Trans-Alaska a fost închis luni seara ca urmare a unei scurgeri de petrol
observate la una din staþiile de pompare.“ R.l. 18 VIII 77 p. 6 (din fr.
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oléoduc; PR 1950; Th. Hristea în LR 3/72 p. 196, atestãri din 1970;
DN3)
oligoelemént s.n. (chim.) –Element chimic care intervine în cantitãþi infime în metabolismul fiinþelor, dar e necesar dezvoltãrii lor–
„Lãstarii în vîrstã de un an pot furniza interesante indicii în ce priveºte
poluarea solului ºi a vegetaþiei cu oligoelemente minerale. La aceastã
concluzie a ajuns un grup de biologi, chimiºti, agronomi ºi informaticieni din Cluj-Napoca ºi Baia-Mare.“ R.l. 15 VI 77 p. 5 (din fr.
oligoélément; PR 1948; LTR, DZ, DT; DEX, DN3)
oligominerál s.n. 1982 –Oligoelement mineral– v. aterogenezã
//din oligo- + mineral//
Oltcit s.n. „Pe platforma industrialã de est a Craiovei a avut loc vineri
inaugurarea lucrãrilor de construcþie a întreprinderii societãþii mixte
«Oltcit» de autoturisme de mic litraj, rod al colaborãrii româno-franceze.“ Sc. 18 VI 77 p. 5. „Primim la redacþie întrebãri din partea a
numeroºi cetãþeni care se intereseazã de autoturismele «Oltcit».“ Sc. 2
IV 78 p. 5. „Plan ºi stadii de execuþie pe ºantierul «Oltcit».“ Pr.R.TV
26 II 79 p. 4 [pron. Ol(t)sít] (abreviere din Olt[enia] + Ci[troën]; VRC
281)
om-broáscã s.m. ¨ 1. (creaþie ad-hoc) –Om cu aspect de broascã–
„Maryan picteazã oameni-broascã, cu tichie ca a mãscãricilor ºi a
nebunilor din evul mediu, cu clopoþei.“ Cont. 19 X 62 p. 5. ¨ 2.
–Tehnician care lucreazã sub apã ca un scafandru– „Oamenii-broascã
pot coborî în adîncuri pentru a studia sedimentele de pe fundul mãrii,
pot executa prospecþiuni geologice, studii de inginerie ºi arheologie.“
Sc. 21 IX 75 p. 4; v. ºi 15 VI 80 p. 6 (din om + broascã; sensul 2 dupã fr.
homme-grenouille, it. uomo-rana; L 1955; DT)
om de bíne sint.s. (Pusã în circulaþie dupã 1989 pentru a-i desemna
pe cei care s-au dat de partea puterii nou instaurate) „Dat fiind cã
mi-am îngãduit sã le spun mai marilor zilei cîteva lucruri neconvenabile, o mulþime de oameni de bine mi-au telefonat la toate orele
din zi ºi din noapte sã mã întrebe de ce nu-mi vãd eu de treaba mea.“
„22“ 11–17 II 93 p. 14. „Emanuel Valeriu ne-a delectat prin prezentarea numitului «om de bine» I.C. Drãgan.“ R.lit. 14–20 VII 93 p. 24; v.
ºi R.l. 30 VI 93 p. 1; v. ºi implementa, mininomenclaturist (1990)
om-macará s.m. (sport) „Întrecerile halterofililor de la categoria
semigrea au însemnat un veritabil triumf pentru N.C., «omul-macara», cum este denumit de specialiºti, care ºi-a impus calitãþile tehnice ºi de voinþã încã de la primul stil [...]“ R.l. 7 VIII 84 p. 5. „N.V.,
halterofilul care a stîrnit senzaþie la Los Angeles [...] nu pare defel
«omul-macara» despre care specialiºtii au fãcut sã se vorbeascã atîta.“
R.l. 15 VIII 84 p. 5 (din om + macara)
om-maimúþã s.m. „Un om-maimuþã în Spania zilelor noastre? Locuitorii satului Villen din regiunea Alicante au prins, la poalele munþilor Sierra del Aguila, o creaturã dotatã cu o putere muscularã
deosebitã, înalt de 1,25 m. Nu vorbeºte, se hrãneºte cu ierburi ºi
rãdãcini de plante ºi doarme în pomi.“ R.l. 11 IV 72 p. 6. „Graficianul
B.H. a fost calificat de o revistã francezã ca «al doilea tatã al lui
Tarzan». H. este cunoscut pentru pasiunea cu care s-a dedicat ani de
zile ilustrãrii aventurilor trãite de omul-maimuþã.“ R.l. 4 VI 74 p. 6 (din
om + maimuþã)
om-orchéstrã s.m. ¨ 1. –Om care cîntã la mai multe instrumente–
„Un om-orchestrã: maracasse, chitarã, saxofon, muzicuþã, voce –
M.G.“ R.l. 30 I 75 p. 4; v. ºi Sc. 29 I 80 p. 5; v. ºi om-revistã ¨ 2. –Om
complex, cu preocupãri foarte diverse– „X se ºi lansase ca profesor de
filozofie, pianist, ziarist, dramaturg, eseist ºi romancier. De la un
asemenea om-orchestrã ne-am fi aºteptat la o simfonie de idei.“
Gaz.lit. 5 IV 61 p. 8 (din om + orchestrã, dupã fr. homme orchestre; PR
1964)
om-pásãre s.m. ¨ 1. –Om care încearcã sã zboare cu aripi improvizate– „Clubul oamenilor-pasãre [...] Cu toate cã numãrul lor nu este
mare, membrii acestui club sînt foarte activi ºi au luat parte la
numeroase demonstraþii de zboruri cu aripi improvizate.“ R.l. 3 I 74 p.
6. „Omul-pasãre. Francezul B.B. a creat ingeniosul dispozitiv din
imagine, prevãzut cu un motor ºi cu pînze, care permite omului sã
zboare aidoma unei pãsãri, însã numai deasupra unei suprafaþe plane,
fãrã obstacole.“ Sc. 15 X 78 p. 5; v. ºi R.l. 26 III 74 p. 6. ¨ 2. –Zburãtor
la circ– „Vom pãtrunde sub cupola circului, în lumea acelor «nebuni
sublimi», cum le spunea cu drag Chaplin, a «oamenilor-pãsãri», cum
i-a numit de-a lungul anilor circul – zburãtorii.“ I.B. 10 IV 74 p. 3 (din
om + pasãre)
om-púnte s.m. „Artistul este, prin participarea sa la marile experienþe ale umanitãþii, ca ºi prin mijloacele de comunicare ºi de expresie

op-árt

de care se slujeºte, omul-punte. Mijlocitor între trecut ºi prezent, între
prezent ºi viitor, între trãirile individuale ºi experienþa socialã.“ Sc. 5
XII 73 p. 4. „În viaþa popoarelor [...] poeþii sînt cu adevãrat oamenii-punte, purtãtori de cuvînt, marii mijlocitori ai gîndirii ºi simþirii,
cei care prezintã chipul însuºi, multiplu, al naþiunii lor, în faþa altor naþiuni.“ R.l. 3 IV 77 p. 2 (din om + punte)
om-reclámã s.m. –Om care poartã reclame atît pe spate, cît ºi pe
piept– „Om-sandviº. Strada aleargã înaintea omului-sandviº. Cu priviri obosite, el priveºte vitrinele îngheþate [...] Omul-reclamã se grãbeºte.“ Gaz.lit. 16 II 61 p. 5 //din om + reclamã//
om-revístã s.f. (rar) –Persoanã dedicatã trup ºi suflet revistei pe care
o scoate– „Adevãrat «om-revistã» (într-un sens înrudit cu acela al
sintagmei «om-orchestrã»), M.G. se identificã total cu acest «Adam»
pe care-l editeazã cu atîta dãruire ºi cu atîta pricepere [...]“ R.lit. 9 II 84
p. 21 (din om + revistã)
om-sándviº s.m. –Om care poartã reclame atît pe spate cît ºi pe
piept– „Cariera nocturnã a cîinilor ce dau tîrcoale omului-sandwich.“
R.l. 14 XII 78 p. 2. „[...] dacã vreau sã-mi petrec o zi de vacanþã liniºtitã
ºi de odihnã, este suficient sã mã plimb pe Strand, fãcînd pe
omul-sandviº, între douã pancarte de reclamã.“ Sãpt. 19 X 84 p. 2.
„Oamenii-sandwich ai unor sloganuri care vin totuºi [...] dintr-o altã
erã ideologicã.“ „22“ 13/95 p. 8; v. ºi Sc. 19 I 61 p. 3; v. ºi om-reclamã
(1961) [scris ºi om-sandwich] (din fr. homme-sandwich; cf. engl.
sandwich-man; L; FC I 46)
ombudsmán s.m. (cuv. suedez; jur.; termen introdus o datã cu
dezbaterile pe marginea Constituþiei postdecembriste) –Persoanã însãrcinatã sã-i apere pe cetãþeni de excesele de putere ale Administraþiei
publice– „Avocatul poporului. Este vorba, atît pentru parlamentari cît
ºi pentru noi, de o noutate absolutã, instituþia fiind împrumutatã – am
dori sã credem dupã o maturã chibzuinþã – din Constituþia Suediei, în
care avocatului nostru i se spune ombudsman.“ R.l. 27 III 91 (cf. engl.
ombudsman; PR 1960, BD 1963)
omertà s.f. (cuv. it.) „«Naºul» a vorbit, ºi pentru prima oarã în istoria
Siciliei ancestrala ºi celebra «lege a tãcerii», «omertà», mitul care
apãra Mafia, a fost spulberat.“ R.l. 4 X 84 p. 6. „Omerta, de pildã,
aceastã lege a tãcerii, se aºterne peste o afacere [...]“ R.l. 13 V 93 p. 8
omletiérã s.f. 1962 –Vas special pentru prepararea omletei– v. esenþar (din omletã + -ierã)
omozukái s. 1974 (cuv. jap.) –Mînuitor principal în teatrul cu marionete japonez– v. shamisen
omu’ ºi pomu’ loc.s. (pop.) –Securitatea, puzderie de securiºti– v.
Ap. 8/95 p. 15 (de la împrejurarea cã securiºtii stãteau în dreptul cîte
unui arbore, pe traseul lui Ceauºescu)
oncocercózã s.f. (med.) „Împotriva onchocercozei [...] E vorba de
mãsuri pentru combaterea unei grave boli de ochi, foarte rãspînditã în
bazinele marilor fluvii din Africa ºi America de Sud, care duce la
orbire milioane de oameni; de aici ºi denumirea de mai largã circulaþie
de «orbire fluvialã».“ R.l. 11 II 75 p. 6 [ºi onchocercozã] (din fr.
onchocercose; L; DFMB, DM, DZ)
oncogénã s.f. (med.) „Dupã cum s-a anunþat în cercurile medicale,
echipa condusã de dr. M. a gãsit o nouã legãturã între proteinele
necesare dezvoltãrii celulelor ºi genele care produc cancerul, cunoscute sub numele de oncogene.“ R.l. 11 II 84 p. 6 (din fr. oncogène; DN3,
DEX-S)
one-(wo)man-show sint.s. engl. (spect.) –Spectacol susþinut de o
singurã persoanã– „Actriþa are înclinaþii accentuate pentru aceste
«one-woman-show» dramatice care cer calitãþi de gîndire ºi sensibilitate nu la îndemîna oricui.“ R.l. 21 X 77 p. 2. „Lucrarea are aspectul
unui adevãrat one-man-show al unui edificiu cu mai multe nivele,
subtil asamblate.“ Luc. 19 VIII 78 p. 5. [...] pelicula româneascã s-a
plasat în primele locuri, devansînd programele trimise de continentul
tuturor show-urilor, inclusiv one-woman-show-ul.“ Cont. 22 VI 79 p. 9
[pron. oan-(u)men-ºãu] (cf. fr. one man show; PR 1964)
onoránt, -ã adj. –Care onoreazã, face onoare cuiva– „Pentru o
gimnastã care nu a mai apãrut la concursuri oficiale de foarte multã
vreme, rezultatele obþinute la Strasbourg sînt onorante.“ R.l. 31 X 78
p. 5 (din onora + -ant; Th. Hristea în LR 3/72 p. 197; DEX, DN3)
op adj.inv. (arte; anglicism) –Care se bazeazã pe reacþii optice–
„Acelaºi nume este excelent într-un proiect figurativ ºi fad, impersonal
într-o lucrare op, cu caracter ambiental-decorativ.“ R.lit. 11 III 71 p. 29
(din engl. op[tical art]; BD 1965)
op-árt loc.s. (arte; anglicism) –Curent în arta plasticã modernã în
care se pune accentul pe efectele optice– „R.W., cu mijloacele op-artului, sau J.R. aduc paralel imagini în care ritmul linear preponderent
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demonstreazã o experienþã vizualã întemeiatã pe o bunã cunoaºtere a
unora dintre curentele artistice mondiale.“ Sc. 18 I 75 p. 4. „Vasarely
este considerat a fi iniþiatorul unui curent artistic de anvergurã, în
perioada anilor 1950 – op-art –, preluat ºi de cãtre creatorii americani.“ R.lit. 28 II 85 p. 22; v. ºi Sãpt. 2 XI 79 p. 3 (din engl. op art;
DN3, DEX-S)
opacizát, -ã adj. –Lipsit de transparenþã– „[Fabricile] au început sã
producã cãmãºi din relon opacizate.“ Sc. 13 VI 63 p. 1 (din opaciza)
opalizát, -ã adj. –Care are aparenþa opalului– „Un pahar cu picior;
un bol opalizat; o vazã irizatã; ceramicã în culori; servicii moderne;
piese multifuncþionale.“ I.B. 29 IV 74 p. 2 (din opal, dupã fr. opalisé)
open adj., s.n. (sport; anglicism) –Competiþie de tenis la care participã profesioniºti ºi neprofesioniºti– „Adunarea generalã F.I.L.T. din
acel an pune în discuþie problema turneelor «open» (deschise profesioniºtilor).“ Mag. 23 III 74 p. 8 [pron. óupãn] (din engl. open; Il.
Constantinescu în LR 1/73 p. 32, atestãri din 1969)
operatív s.m. 1994 –Persoanã care lucreazã la contrainformaþii– v.
pãianjen (DN, DEX, DN3 – alte sensuri)
operatór-rádio s.m. –Operator specializat în transmisiile de radio–
„Misterul sunetelor care de mai bine de o decadã intrigã pe oceanografi ºi creeazã, adesea, dificultãþi operatorilor-radio pe nave, a fost
descifrat.“ R.l. 15 V 74 p. 6 (din operator + radio)
operatór-regizór s.m. –Operator (cinematografic) care lucreazã ºi
în calitate de regizor– „Operatorul-regizor M.T. a realizat [...] un
documentar despre o cãlãtorie la Polul sud.“ Cont. 21 IX 62 p. 5 (din
operator + regizor)
operaþionál, -ã adj. –Folositor, practic– „Mijloace operaþionale
pentru studierea caracteristicilor.“ Cont. 1 IX 67 p. 8. „Curios, defectele aparatelor devin însã, cîteodatã, operaþionale; adicã furnizeazã
totuºi apã caldã, dar numai pentru [...] nescafé. Chestie de preþ?“ I.B.
17 X 74 p. 2; v. ºi R.l. 12 VIII 80 p. 6 (din fr. opérationnel; DMC 1965;
DEX, DN3)
óperã-concért s.f. –Operã prezentatã sub formã de concert– „Orchestra Cinematografiei îºi propune sã continue, în noua stagiune,
iniþiativa operelor-concert cu Wozzeck de Alban Berg, Walkiria ºi
Siegfried de Richard Wagner.“ Cont. 8 X 65 p. 6. „Pierre Colombo nu a
creat vreun dezacord cu maniera dirijorilor amintiþi, în prezentarea de
opere-concert.“ Sãpt. 19 IV 74 p. 6 (din operã + concert)
óperã-rock s.f. –Operã cu melodii rock– „În prezent a fost lansat pe
piaþã un disc cu opera-rock «Hitler superstar». ªaizeci de muzicieni au
participat la aceastã înregistrare care evocã naºterea nazismului.“ Sc.
28 VIII 77 p. 6 //din operã + rock//
operetístic, -ã adj. (muz.) –De operetã– „Pericolul cel mai mare
prevãzut, de altfel, de regizor, acela al cãderii în parodie involuntarã ºi
operetisticã, nu a putut fi evitat cu nici un chip, montarea suferind
mereu în acest sens.“ Cont. 21 I 72 p. 6. „Duetul operetistic susþinut de
cãtre M.R. ºi R.Z.“ R.lit. 2 IX 76 p. 16; v. ºi monodia. (din it.
operettistico; Th. Hristea P.E. 123, I. Iordan în SCL 4/64 p. 419,
atestare din 1960; DN3, DEX-S)
oportunitáte s.f. –Ocazie fericitã, prilej favorabil– „Oportunitãþi
de parteneriat“ R.l. 949/93 p. 13. „Oportunitãþi de afaceri“ R.l.
1408/94 p. 4. „Premierul [...] pare decis sã nu rateze nici o oportunitate
de afirmare a imaginii sale publice.“ R.l. 1472/95 p. 3 (din engl.
opportunity, fr. opportunité, it. opportunità; reluarea sensului prezent
în dicþionarele româneºti din sec. XIX; R. Zafiu R.lit. 39/95 p. 11, de
unde am preluat ºi citatele; DN, DEX, DN3 – alte sensuri)
optimizá vb. I –A îmbunãtãþi– „Ce se poate anticipa asupra stadiilor-tip prin care de regulã trec muncitorii de provenienþã ruralã în
procesul adaptãrii lor la munca industrialã, pentru a optimiza aceastã
integrare?“ Sc. 21 XI 69 p. 4; v. ºi superfinisare (din fr. optimiser, engl.
to optimize; DMN 1960; DN3)
optimizáre s.f. –Îmbunãtãþire, ameliorare– „O problemã de optimizare a amestecului de produse petroliere.“ I.B. 9 XI 66 p. 1. „Ce mãsuri
se iau în transporturi pentru optimizarea circulaþiei ºi economisirea
carburanþilor.“ R.l. 28 VII 79 p. 2 (din optimiza, cf. fr. optimisation;
DMN 1967; SMFC IV 314; L. Seche în LR 2/75 p. 176; DT; DEX,
DN3)
optmiár s.m. „E.L., al treilea alpinist care a urcat pe toþi «optmiarii»
(pe cele 14 vîrfuri de peste 8000 de metri de pe Pãmînt).“ R.l. 7 X 95 p.
1 (din opt + miar)
optoelectrónicã s.f. (electron.) „Una din posibilitãþile cele mai
promiþãtoare de soluþionare a problemei energiei o constituie aplicarea
pe scarã largã a optoelectronicii (transmisia informaþiilor pe cãi optice
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ºi nu electrice, ca pînã acum) [...]“ Sc. 17 X 79 p. 5 (din fr. optoélectronique; cf. engl. optoelectronics; BD 1965; DEX-S)
optzecísm s.n. (lit.) –Generaþia literarã a anilor ‘80– „Optzecismul
subîntinde obsesia contestãrii unei ordini legate de mecanismul social.“ R.lit. 4–10 XI 92 p. 9. „Optzecismul e un fenomen literar prea
complex [...] ca el sã se încheie prompt în anii ‘90.“ R.lit. 19–25 I 93 p.
9 (din optzeci + -ism)
optzecíst, -ã (lit.) ¨ 1. s.m. –Scriitor din generaþia ‘80– „Recenta
carte a talentatului optzecist R.P. [...] e un roman [...]“ R.l. 27 III 93 p.
2. ¨ 2. (adj.) „Relevantã mi se pare, însã, idiosincrazia optzecistã la
ideea de personalitate [...] atribuitã identitãþii auctoriale.“ R.lit. 4–10
XI 92 p. 9; v. ºi 19–25 I 93 p. 9 (din optzeci + -ist; A. Stoichiþoiu în
Hyperion III/94 p. 174)
oránj s.n. (alim.) –Bãuturã rãcoritoare din portocale– „În curînd
bãutura rãcoritoare Rio, Kiwi, cola, orange“ R.l. 10 VIII 92 p. 4; v. ºi
12–13 IX 92 p. 6 [scris ºi orange] (din fr. orange “portocalã“; DN,
DEX, DN3 – alte sensuri)
oráº-capitálã s.n. –Oraº cu funcþie de capitalã a unei þãri– „Ne-a
prezentat fotografiile «din copilãrie» ale oraºului-capitalã la rubrica
«Bucureºtiul necunoscut».“ R.lit. 20 III 75 p. 16. „Nici unul din aceste
locuri nu mai poate rãspunde astãzi, cu demnitate, noului profil al
oraºului-capitalã.“ Sc. 27 IV 77 p. 1 (din oraº + capitalã)
oráº-dormitór s.n. „Zeci de familii pãrãsesc zilnic cartierele în care
locuiesc, în care s-au nãscut, populînd oraºele-satelit din jurul Capitalei, aºa-numitele «oraºe-dormitoare», lipsite de infrastructura comercialã ºi culturalã care conferã Parisului specificul ºi farmecul sãu.“
Sc. 26 XII 75 p. 4 (din oraº + dormitor, dupã fr. ville [cité] dortoir; PR
1955)
oráº-eróu s.n. –Oraº ai cãrui locuitori s-au comportat vitejeºte (în
timpul rãzboiului)– „Zi de zi, leningrãdenii adaugã frumuseþilor oraºului-erou perle ale viitorului.“ Sc. 10 I 63 p. 3. „Preºedintele R.S.F.
Iugoslavia, I.B. Tito, a înmînat, în cadrul unei mari adunãri populare,
ordinul de oraº-erou localitãþii Divar din Bosnia.“ Sc. 6 VI 74 p. 6; v. ºi
28 VII 63 p. 4 (din oraº + erou, dupã rus. gorod-gheroi; OSRI)
oráº-gigánt s.n. –Oraº de mari proporþii– „Dacã mai dorim ca
pãdurile ºi cîmpiile, micile orãºele istorice ºi vechile cartiere de locuit
sã rãmînã pe locurile lor [...] dacã nu vrem sã locuim în oraºe-gigant
întinse pe 500 de mile, oraºe fãrã început ºi fãrã sfîrºit, atunci ieºirea
este una singurã [...]“ I.B. 14 VI 72 p. 4. „Oraºe-gigant. Ciudad de
Mexico va fi oraºul cel mai populat în anul 2000, cu 32 milioane de
locuitori.“ Sc. 5 I 77 p. 5; v. ºi I.B. 5 IV 84 p. 8 (din oraº + gigant)
oráº-grãdínã s.n. –Oraº plin de verdeaþã, ca o grãdinã– „În mine
creºte tot mai puternic sentimentul de mîndrie pentru oraºele-grãdini
din patria mea.“ Gaz.lit. 23 II 61 p. 8. „La Nashville m-am întîlnit
deodatã cu un oraº-grãdinã.“ Sec. 20 6/66 p. 187. „Cald omagiu adus
oraºului-grãdinã, filmul capãtã în cele din urmã atributele unui poem
scris într-o frumoasã clipã de inspiraþie.“ I.B. 5 III 75 p. 2; v. ºi Sc. 27 V
63 p. 6, Cont 20 VI 69 p. 4, Sc. 13 XII 75 p. 4 (din oraº + grãdinã)
oráº-laboratór s.n. –Micã localitate structuratã în jurul unui mare
laborator (aici de producere a drogurilor)– „Poliþia panamezã a descoperit ascuns într-o zonã de pãduri [...] un adevãrat oraº-laborator
specializat în producerea drogurilor [...]“ R.l. 1 VI 84 p. 6. „A.C.M.
[este] considerat drept unul dintre principalii responsabili ai construcþiei «oraºului-laborator al drogului», recent descoperit la frontiera
dintre cele douã þãri.“ R.l. 15 VI 84 p. 6 //din oraº + laborator//
oráº-mamút s.n. –Oraº de mari proporþii– „[...] a vizitat recent New
Yorkul. A dorit, fireºte, ca în limita timpului fixat sã cunoascã cît mai
mult oraºul-mamut.“ Fl. 4 VII 70 p. 32. „Se apreciazã cã pe harta
acestei regiuni vor apãrea adevãrate oraºe-mamut, cu populaþii de pînã
la 40 milioane de locuitori.“ Sc. 19 X 75 p. 6 (din oraº + mamut)
oráº-martír s.n. –Oraº care a avut mult de suferit– „[...] listele cu
semnãturi [urmeazã] a fi depuse în oraºul-martir [Hiroshima] exact în
ziua celei de-a 40-a comemorãri a tragediei pe care a trãit-o.“ Sc. 12
XII 84 p. 6. „În oraºul-martir Timiºoara a avut loc un impresionant
marº.“ R.l. 8 V 90 p. 2 (din oraº + martir)
oráº-monumént s.n. –Oraº cu numeroase monumente; oraº care
prin el însuºi este un monument– „Cu tot caracterul sãu de «oraº-monument» Leningradul este mereu tînãr.“ Sc. 6 XI 63 p. 3. „Oraºe-monumente [...] monumente ale civilizaþiei umane: Persepolis ºi
Veneþia.“ I.B. 22 I 72 p. 2. „Veneþia este un oraº-monument, o
splendidã concretizare a imaginaþiei ºi frumosului.“ Lit. 32–34/95 p. 1
(din oraº + monument)
oráº-muzéu s.n. –Oraº cu numeroase instituþii de interes artistic,
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istoric etc; oraº care prin el însuºi este un muzeu–
„Un oraº-muzeu“ [Viena] Sc. 14 XI 62 p. 3. „Am avut sentimentul,
dupã ce am vãzut castelul de la Wawel din Cracovia ºi apoi vechiul
colegiu, cã mã aflu într-un mare oraº-muzeu în care istoria apasã
implacabil pe ziduri.“ R.l. 20 VII 74 p. 6. „Ravenna, oraº-muzeu“ I.B.
18 VI 87 p. 2; v. ºi Cont. 28 IX 67 p. 5, 27 VIII 73 p. 12, R.lit. 11 VII 74
p. 24 (din oraº + muzeu, dupã fr. ville-musée)
oráº-pórt s.n. –Oraº care trãieºte mai ales prin portul sãu–
„Miercuri, oraºul-port Genova a rãmas paralizat de greva generalã.“
Sc. 7 X 66 p. 6. „Am colindat marile oraºe-porturi Livorno ºi Marsilia,
în care se întrepãtrund vechiul ºi modernul.“ I.B. 5 I 71 p. 4. „60 de
piese de o inestimabilã valoare au fost donate recent muzeului din
Bombay de cãtre serviciul vamal al marelui oraº-port.“ Sc. 23 IX 76 p.
6; v. ºi Cont. 21 XI 69 p. 10, Sc. 29 I 73 p. 4, R.l. 7 V 74 p. 2, 4 XII 87 p. 6
(din oraº + port)
oráº-satelít s.n. –Oraº nou, creat lîngã alt oraº mai mare, menit sã-l
descongestioneze pe acesta din urmã– „[Krinkovo] primul oraº-satelit
al Moscovei.“ I.B. 20 VI 61 p. 3. „Zilele trecute a fost dat în folosinþã
primul bloc din oraºul-satelit Colibaºi.“ Sc. 26 III 74 p. 2. „În
apropierea oraºului Assuan [...] se va construi un oraº-satelit proiectat
pentru un milion de locuitori.“ I.B. 26 IV 84 p. 4; v. ºi 20 VI 61 p. 3,
Cont. 17 XII 65 p. 10, Sc. 9 III 67 p. 6; v. ºi oraº-dormitor (din oraº +
satelit, dupã fr. ville-satellite; cf. engl. town satellite, germ. Satellitenstadt, rus. gorod-satellit; BD 1967, DTP)
oráº-staþiúne s.n. –Oraº care este o staþiune (balnearã)– „Florile
oraºului-staþiune Vatra Dornei.“ Sc. 24 IV 76 p. 4. „Dacã treceþi prin
Vatra Dornei nu se poate sã nu vã opriþi pentru cîteva clipe ºi în
frumosul parc al nu mai puþin frumosului oraº-staþiune.“ Sc. 3 V 79 p.
2; v. ºi R.l. 7 XI 84 p. 1 (din oraº + staþiune)
oráº-ºantiér s.n. –Oraº în care se construieºte intens– „Oraºul-ºantier [...] trãieºte durata cu o intensitate a muncii [...]“ Sc. 4 X 70 p. 1.
„Cehu-Silvaniei, un oraº-ºantier.“ R.l. 6 II 79 p. 5 (din oraº + ºantier)
oratoriál, -ã adj. –Cu specific de oratoriu– „M.M. evolueazã în
stilul oratorial cu linii sonore sigur conduse; M.C. nu pierde avantajul
frumuseþii glasului ºi de o particularitate timbralã potrivitã nu numai
lui Wagner, ci ºi maestrului vienez.“ Sãpt. 19 IV 74 p. 2 (din oratoriu +
-al)
ordinatór s.n. (inform.) –Computer– „Trei restaurante din Moscova
se servesc de un ordinator capabil sã întocmeascã meniuri formate din
10000 de feluri de mîncare.“ Sc. 25 III 74 p. 4. „Pacienþii computerului. La Universitatea Alberta din Canada a fost inaugurat un curs
de 20 de ore de cardiologie computerizatã. Datoritã unui program
special elaborat cu sprijinul «Fundaþiei canadiene a inimii», studenþii
care frecventeazã cursul au posibilitatea de a vedea, pe un ecran
terminal al ordinatorului, corpul unui om accidentat.“ R.l. 18 VII 74 p.
6. „Wilhelm Tell, un minicalculator elveþian care a luat parte anul
trecut la primul campionat mondial al ordinatoarelor programate sã
joace ºah.“ R.l. 25 X 75 p. 6; v. ºi imprimanmtã, miniaturiza (din fr.
ordinateur; DMC 1954, DT; DN – alt sens, DEX, DN3)
ordúrã s.f. –Murdãrie, gunoi– „[...] articolul intitulat Ordura din
Orizont numãrul. 29.“ R.lit. 31/91 p. 24. „Compararea ziarului România liberã cu ordura România Mare [...]“ „22“ 39/94 p. 2; v. ºi R.lit.
45/95 p. 7 (din fr. ordure; DEX– „rar“)
orfévru s.m. –Creator de obiecte de artã aplicatã de mare fineþe, din
metal preþios; (fig.) artist subtil– „În traducerea liricelor lui Robert
Sabatier, Taºcu Gheorghiu se dovedeºte acelaºi admirabil orfevru,
aceeaºi conºtiinþã subtil adaptabilã la dubla existenþã a poeziei originale pe care o tãlmãceºte ºi la Poezia pur ºi simplu.“ R.lit. 9 V 74 p. 21
(din fr. orfèvre; DN3)
orgán s.n. (pol., adm.) –Grup de persoane care îndeplinea o funcþie
politicã, socialã, administrativã în timpul comunismului– „Dl. A.
bãnuieºte astfel cã cei 7100 lei confiscaþi au intrat în buzunarul unor
«organe».“ R.l. 2 IV 92 p. 3. „Organili de ordine intervin, îl ridicã [pe
student] ºi-l transportã cu duba la Secþia I Poliþie.“ Timiºoara internaþ.
50/95 p. 7. „[...] cartea mai fusese odatã confiscatã de «organe».“ R.lit.
16/96 p. 22 [pronunþare incultã organili] (formal din fr. organe, germ.
Organ; DEX, DN3)
ornitoptér s.n. (av.) „Un grup de ingineri sovietici a pus la punct
prototipul unui «ornitopter», avion care zboarã bãtînd din aripi ca
pãsãrile.“ Cont. 15 V 64 p. 8 (din fr. ornithoptère, engl. ornithopter,
D.Tr, DT; DEX, DN3)
ortópticã s.f. (med.) –Ramurã a oftalmologiei care se referã la
corectarea tulburãrilor vizuale datorate proastei coordonãri a miºcãrilor oculare (de pildã strabismul)– „Secþia de ortopticã a clinicii pe
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care o conduce profesorul Sachsenweger este una dintre cele mai bine
dotate din Europa.“ Sc. 17 IX 67 p. 4 (din fr. orthoptique; DMN 1971;
DM)
ortostatísm s.m. (med.) –Poziþia verticalã a corpului– „Dacã vrei sã
fii cosmonaut [...] proba în centrifugã, proba de ortostatism (destinatã
sã verifice reacþiile cardiovasculare la presiuni diferite), testul de
verificare a integritãþii sistemului respiratoriu [...]“ R.l. 18 II 78 p. 6
(din fr. orthostatisme; DZ; DN3, DEX-S)
oscarizát, -ã adj. –Distins cu premiul Oscar– „O reîntîlnire cu
recentul oscarizat K.S.“ Ev.z. 5 IV 96 p. 8 (din n.pr. Oscar)
oscilometríe s.f. (med.) –Mãsurarea amplitudinii modificãrilor de
volum ale arterelor periferice– „Aici se pot efectua electrocardiograme, oscilometrii, fono ºi mecano cardiograme.“ R.l. 14 II 84 p. 5
(din fr. oscillométrie; DN3, DEX-S)
Ossi s.m. 1994 (cuv. germ.) –Persoanã originarã din Germania de
Est– v. redegist (din germ. Ossi)
Ossidénta s.f. „«Ossidenta», apa de gurã medicinalã realizatã dupã
brevetul dr. Osipov-Sineºti, a fost pusã în vînzare la magazinul de
prezentare al fabricii «Miraj».“ R.l. 29 VIII 77 p. 5 (probabil din
Os[ipov] + Si[neºti] + denta[l])
osteopetrózã s.f. 1974 (med.) –Durificare a oaselor– v. calcitoninã
(din fr. ostéopétrose; DFMB, DZ)
osteosintézã s.f. (med.) –Reunirea ºi imobilizarea fragmentelor
osoase fracturate prin plãci sau cuie metalice– „[...] medicii [...] au
optat pentru [...] osteosinteza cu metale cît mai rigide [...]“ R.l. 27 VIII
84 p. 5 (din fr. ostéosynthèse; DEX, DN3)
otosclerózã s.f. (med.) „Otoscleroza limiteazã vibraþiile ºi împiedicã auzul. Otoscleroza e o formaþie patologicã osoasã [...] care se
exprimã prin anchilozarea «scãriþei».“ Cont. 17 VIII 62 p. 7 (din fr.
otosclérose; DFMB, DM; DN3, DEX-S)
ou-fosílã s.n. –Ou pãstrat ca fosilã– „Oul din imagine [...] are
remarcabila vîrstã de... un milion de ani! Datã fiind valoarea deosebitã
a acestui ou-fosilã, muzee din numeroase þãri ale lumii ºi-au exprimat
dorinþa sã intre în posesia lui.“ R.l. 2 IV 71 p. 6. „De curînd, un grup de
arheologi au descoperit în Madagascar, în timpul unor sãpãturi, acest
gigantic ou-fosilã care cîntãreºte 5 kg.“ Sc. 23 VI 73 p. 5 //din ou +
fosilã//
out adv., adj. inv. (cuv. engl.) –Exclus– „Fumatul este cu totul «out» în
cercurile americane care se vor de avangardã [...]“ Cont. 26 XII 75 p. 4
[pron. áut] (cf. fr. out; PR 1966)
out-sider s.m. (anglicism; mai ales în sport) „Pe lîngã Coca Andronescu ºi Miºu Fotino, se remarcã prin cîteva puncte înscrise în momentul potrivit «out-sider»-ul Const. Diplan.“ Cont. 21 VII 72 p. 4.
„Out-siderii, cum li se zice în limbaj sportiv jucãtorilor cu ºansa a
doua, s-au prezentat pe teren fãrã a lua în consideraþie pronosticurile,
învingînd astfel adversari superiori.“ Sc. 20 VII 74 p. 4 [pron.
áut-saider; scris ºi autseider] (din engl. outsider; I. Gheþie în LR 4/57
p. 21, atestãri din 1956-1957, Il. Constantinescu în LR 4/73 p. 32;
DEX, DN3)
oxenocardiográf s.n. (probabil cuv. pol.; med.) „La Wroclaw (R.P.
Polonã) a fost construit un aparat – oxenocardiograf – care poate înregistra activitatea inimii cu ajutorul a patru curbe.“ Sc. 18 VIII 64 p. 3
ozeníst, -ã s.m.f. „Ozeniºtii din Vãleni. Zvonul cã la Vãlenii de
Munte ar fi fost zãrit, cu cîteva luni în urmã, un O.Z.N., a stîrnit mare
emoþie ºi un viu interes în rîndul populaþiei din oraº, dar mai ales
printre ºcolari. Ei au hotãrît, nici mai mult nici mai puþin, sã înfiinþeze
un cerc O.Z.N. Micii cercetãtori nu-ºi propun sã caute pe cer «farfurii
zburãtoare», ci studiazã de zor astronautica.“ Sc. 15 V 74 p. 2 (din OZN
+ ist)
OZN s.n. –Denumire datã obiectelor zburãtoare neidentificate–
„A.D., soþia unui vînzãtor de peºte din Geneva, a adus la cunoºtinþa
autoritãþilor locale cã un obiect zburãtor neidentificat a «coborît», luni
seara, în curtea locuinþei sale. O.Z.N.-ul, care, potrivit spuselor femeii,
a «staþionat» circa 10 minute ºi a rãmas imobilizat la o înãlþime de un
metru deasupra solului, producea un zgomot ascuþit, asemenea unui
scrîºnet.“ R.l. 21 III 74 p. 6. „Un ozene e reperat de doi poliþiºti
radiofoniºti.“ R.lit. 7 VII 79 p. 12. „OZN-urile au durat destul pentru a
produce cîteva generaþii de credincioºi.“ R.lit. 20 V 82 p. 2. „OZN-uri
pornesc vijelios de pe Lunã.“ R.l. 4 XI 93 p. 7; v. ºi 18 VIII 80 p. 2; v. ºi
ozenist [pron. ozené; scris ºi O.Z.N., ozene] (abreviere din O[biect]
Z[burãtor] N[eidentificat], dupã engl. UFO – U[nidentified] F[lying]
O[bject] “obiect zburãtor neidentificat“; FC I 156, A. Bantaº BE 123;
DEX, DN3)

ozonoterapíe

• 165 •

ozonoterapíe s.f. (med.) –Folosirea în scop terapeutic a ozonului–
„La Viena s-au desfãºurat lucrãrile celui de-al 2-lea Congres al Societãþii medicale austriece de ozonoterapie.“ Sc. 18 V 80 p. 6. „La
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Constanþa [...] funcþioneazã un centru de recuperare ºi întreþinere a
sãnãtãþii: masaj, saunã, ozonoterapie, vibromasaj.“ R.l. 5 IX 85 p. 5
(din fr. ozonothérapie; DN3, DEX-S)

P

PAC (pol.) –Abreviere pentru Partidul Alianþei Civice– „PAC s-a
remarcat prin mai multe intervenþii punctuale.“ R.l. 8 II 93 p. 3; v. ºi
legionariza, panel (abreviere din P[artidul] A[lianþei] C[ivice])
PAC-ist, -ã s.m.f. (pol.) –Membru al PAC– D. 193/92 p. 2 (din PAC
+ -ist, -istã; A. Stoichiþoiu în Hyperion III/94 p. 173)
pace-maker s. (med.) „Aparatul «pace-maker», dupã denumirea sa
englezeascã este un fel de «micã cutie neagrã» pe care bolnavul de
inimã o poartã asupra lui spre a stimula, la nevoie, activitatea
cardiacã.“ Sc. 5 VI 74 p. 6. „Am mai scris în aceastã rubricã de
aºa-numitul «pace-maker», aparat care, implantat în corp, are rolul de
stimulator cardiac.“ Sc. 20 XI 74 p. 6. „Rareori trebuie sã te duci
noaptea, sã pui un cateter în artera pulmonarã sau un pace-maker [...]“
„22“ 5 X 94 p. 13; v. ºi Sc. 19 VI 74 p. 6 [pron. peis-méikã] (cuv. engl.;
cf. fr. pace-maker; DMN 1960; DM)
pachetizáre s.f. –Aranjare în pachete– „Este vorba de un nou
procedeu de lucru [...] anume: pachetizarea cherestelei de rãºinoase,
un sistem modernizat de ambalare ºi încãrcare mecanizatã.“ R.l. 6 VII
73 p. 3; v. ºi containerizare, paletizare (din pachet)
pachetizát, -ã adj. –Aranjat în pachete– „Astfel, manipularea
cherestelei pachetizate permite mecanizarea operaþiilor de descãrcare
ºi încãrcare în toate mijloacele de transport.“ R.l. 6 VII 73 p. 3. „Fiind
complet demontabile piesele din care sînt alcãtuite sufrageria ºi holul
se livreazã pachetizat, ceea ce contribuie la uºurarea ºi ieftinirea
operaþiilor de transport.“ R.l. 25 VII 84 p. 5 (din pachet)
pacologíe s.f. „Astfel, alãturi de expresia descriptivã «ºtiinþa pãcii»,
în literatura de specialitate sînt folosite, fãrã a se fi impus în mod
definitiv, numeroase alte expresii, cum sînt: irenologia, pacologia,
paxologia, polemologia sau heralogia [...] Pacologia se referã la
ansamblul valorilor morale legate de pace, pacifism, de formarea
paºnicã a opiniei publice, de educarea pentru pace.“ Fl. 8 II 85 p. 31
(din pace + -(o)logie)
pact s.n. în sint.s. pact cu diavolul –Colaborare cu forþele rãului– „C.
zice cã toatã lumea fãcea pactul cu diavolul.“ „22“ 3/93 p. 15. „Eu am
acest defect – ºi asta explicã în bunã mãsurã ºi cãderea în pactul cu
diavolul – la obrãznicie ºi brutalitate am o reacþie durã [...] Dar
politeþea mã cîºtigã.“ „22“ 9/96 p. 15 (trad. fr. pacte avec le diable)
pactizáre s.f. în sint.s. pactizare cu diavolul –Colaborare cu forþele
rãului– „Am fost acuzaþi imediat de pactizare cu diavolul.“ D. 146/95
p. 15
pager s.n. (comunic.) –Aparat cu ajutorul cãruia se pot transmite
scurte mesaje scrise unei persoane care nu poate fi gãsitã la telefon–
„Oriunde în Bucureºti, pe stradã, în maºinã, în clãdiri, puteþi primi
mesaje de la orice post telefonic. Într-un minut de la apelare, folosind
pagerele Motorola, aveþi mesajul pe ecranul aparatului dvs. Radiotel,
numãrul unu în comunicaþii.“ Cotid. 7 VIII 92 p. 3. „Cumpãraþi
pagerul dvs. Bel Pagette [...]“ R.l. 12 V 94 p. 6. „Pompierul [...] are
autorizaþie de pistol ºi pager.“ „22“ 34/95 p. 3; v. ºi R.l. 29 IV 94 p. 7, 2
X 95 p. 6, 5 X 95 p. 6, Ev.z. 11 IX 95 p. 1 (cf. engl. americ. to page “a
chema cu voce tare“)
paging s.n. (comunic.) –Sistem de comunicare la distanþã folosind
pagerul– „Al doilea sistem paging din þarã. Uni Axis SRL din
Bucureºti a anunþat ieri cã a încheiat cu succes toate testele ºi a pus în
funcþiune sistemul sãu public paging în oraºul Ploieºti [...]“ R.l. 18 II
93 p. 2. „Sistemul paging poate fi mai uºor, poate fi mai sigur.“ R.l. 29
IV 94 p. 7
paleoastronaúticã s.f. (astr.) –Disciplinã care îºi propune sã
studieze urmele lãsate de extratereºtrii care au vizitat Terra– „D.A.,
autorul serialelor ºtiinþifice de paleoastronauticã ºi exobiologie.“
Sãpt. 18 XI 83 p. 4 (din paleo- + astronauticã, dupã model strãin)
paleobotaníst s.m. (bot.) –Specialist în paleologie botanicã–
„Lucrãtorii care au demolat un zid al bisericii au descoperit o niºã
datînd din 1120, în care se afla un trandafir uscat cu diametrul de 4
centimetri. Paleobotanistul chemat special de la Londra pentru a
scoate floarea din niºã fãrã a o deteriora a avut nevoie de 4 ore pentru
aceastã operaþiune. Trandafirul descoperit la Romsey este cel mai

vechi specimen botanic identificat pe teritoriul Europei.“ Sc. 14 II 76
p. 6. „În tufiºurile pietrificate paleobotaniºtii au descoperit peste 50 de
specii de plante [...]“ Sc. 30 V 86 p. 7 (din fr. paléobotaniste, engl.
paleobotanist; DN3)
paleospeológ s.m. (speol.) „Atenþi la frumuseþea straturilor,
paleospeologii, categorie de cercetãtori ai istoriei peºterilor, fac
sãpãturi, iau probe, scot la ivealã resturile scheletice ale unor animale
de mult dispãrute.“ Sc. 24 VI 64 p. 1 //din paleo- + speolog//
paletizáre s.f. (com.) –Metodã de manipulare a mãrfurilor prin
folosirea paleþilor (platforme speciale)– „Acum tot mai multe mãrfuri
sînt manipulate în tehnologii de transport moderne (pachetizãri,
paletizãri, containere etc.)“ R.l. 31 X 78 p. 5; v. ºi înnavetare (1972),
containerizare (cf. fr. palettisation; DMN 1958; A. Beyrer în SCL 5/76
p. 537; DN3)
pámper s.n. (cuv. engl.) –Scutec foarte absorbant– „[...] acest secol
renunþã la prejudecãþi ca bebeluºii la pampers-uri [...]“ Lit. 44/93 p. 4;
v. ºi Ev.z. 31 XII 96 p. 4 (cf. fr., it. pamper)
panacodór s.m. –Brutar care lucreazã cu panacodul– „În fotografie
– ºeful echipei constãnþene M.P. se consultã cu cocãtorul V.G., asupra
calitãþii pîinii. Alãturi N.Z., «panocodor».“ Sc. 9 VII 61 p. 1 (din
panacod + -or)
panchayáta s.f. (cuv. hindus) „Ceremonia încoronãrii regelui
Birendra Bir Bikram Shah Deva a avut loc luni la Katmandu. La
ceremonia încoronãrii au participat membri ai guvernului ºi panchayatelor (adunãri locale).“ Sc. 25 II 75 p. 6
pancól s.n. (farm.) „Aþi auzit de «Pancol»? Este denumirea unui nou
pansament, realizat de specialiºtii Institutului de cercetãri pielãrie,
cauciuc, mase plastice Bucureºti [...] Obþinut pe bazã de colagen din
piele animalã, «Pancol» prezintã o serie de avantaje faþã de
pansamentele textile obiºnuite.“ f.d. (din pan[sament din] col[agen])
pandemíe s.f. (med.) –Epidemie care se extinde pe teritorii largi–
„În ultimii 250 de ani au existat 10 mari epidemii sau «pandemii» ºi
alte 20 de mai micã amploare. Cea mai devastatoare a fost pandemia
care a debutat spre sfîrºitul ultimului rãzboi mondial; ea a secerat între
20 ºi 40 milioane de vieþi [...]“ Sc. 14 II 78 p. 6 (din fr. pandémie; DEX,
DN3)
panel s.n. (anglicism) –Masã rotundã televizatã– „În finalul panel-ului, D.P., consilier municipal la Timiºoara (PAC) a propus celor
de faþã [...]“ „22“ 30/94 p. 11 [pron. pénãl] (din engl. panel; DEX – alte
sensuri)
panetone s. (alim.) –Cozonac– „Am cumpãrat un panetone pentru
Crãciun“ (din it. panettone)
panicós, -oásã adj. 1978 (fam.) –Care intrã uºor în panicã– v.
fetiþoasã (din panicã + -os)
panoramá vb. I –A descrie pe larg, a relata– „Aºteptãm sã se
panorameze ºi alte meridiane.“ R.l. 12 II 67 p. 4. „Romanul sãu, «Jean
fiul lui Ion» panorameazã – cu realism – asupra vieþii de familie ºi de
uzinã.“ Sc. 6 X 78 p. 8; v. ºi R.lit. 26 VI 75 p. 24, Sãpt. 2 XI 79 p. 3 (din
panoramã; cf. germ. panoramieren; F; DN3)
panoramáre s.f. –Viziune largã– „Antologia este o binevenitã
panoramare asupra poeziei româneºti contemporane [...]“ R.lit. 29 XI
84 p. 8 (din panoramá)
panorámic (cinem.) ¨ 1. s.n. –Cadru larg în film, la televiziune–
„Filmul se deschide cu un larg ºi dezolant panoramic asupra
grãmezilor fumegînde de moloz ºi de fier.“ Sc. 12 I 62 p. 2. ¨ 2. adj.
(Pe lîngã ecran, uneori în completare cu stereofonic) –Ecran
semicircular foarte lat– „Premiera va avea loc în luna ianuarie, pe
ecran panoramic-stereofonic.“ Cont. 8 I 71 p. 5 (din fr. panoramique;
PR sec XX; DN – alte sensuri, DEX, DN3)
pantalón-tréning s.m. (vest.) –Pantaloni lungi folosiþi la sport–
„Unitãþile comerciale primesc în cursul trimestrului IV cu 15 la sutã
mai multe treninguri, o cantitate dublã de pantaloni-trening.“ I.B. 6 XI
65 p. 1 (din pantalon [de] trening)
pantalón-túb s.m. (vest.) –Pantalon în formã de tub–
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„Pantalonii-tub, iatã o ultimã noutate a modei. Nu au un nume prea
frumos, dar denumirea lor pare a fi explicitã ºi elocventã. Îi cheamã
pantaloni-tub pentru cã sînt drepþi, chiar puþin strîmtaþi în partea de jos
a piciorului.“ Sãpt. 21 I 77 p. 8 (din pantalon + tub)
pantóf-sandá s.m. –Pantof decoltat– „Pantofi-sanda albi sau
bleumarin cu talpã de plutã, turbanul în culoarea închisã a combinaþiei
ºi o floare în piept completeazã þinuta.“ Sãpt. 30 III 73 p. 16. „Se revine
la încãlþãmintea clasicã pentru femei. Pantof-sanda, culoare bej,
baretã care susþine pe aceia foarte decoltaþi.“ Sãpt. 31 V 74 p. 8 (din
pantof + sanda)
pánty s.n. (anglicism; vest.) –Ciorap pantalon– „Producþia de panty
[...] continuã sã fie destinatã femeilor cu picioare ultrascurte.“ Sãpt. 12
IX 75 p. 2. „Dacã aþi ºti cã ne bate gîndul sã vã zicem din nou, a cîta
oarã, despre defectele ciorapilor, panty-urilor pe care magazinele le
comercializeazã, probabil nenumãraþi ochi vor pierde iradierea de
bunã dispoziþie [...]“ Sãpt. 11 VII 80 p. 8 (din engl. panty; cf. fr. panty;
CD, DMN 1967; C. Lupu în SCL 6/82 p. 504)
papáia s.f. (cuv. amerind.) „Suculentul fruct papaia, originar din
Malayezia ºi rãspîndit în India, Antile ºi Africa, a produs o adevãratã
senzaþie într-un spital din Anglia.“ Sc. 30 IX 77 p. 5; v. ºi juice (cf. it.
papaia, fr. papaye; LI; DEX, DN3)
paparazzo s.m. pl. paparazzi (cuv.it.) –Fotograf insistent care
aleargã dupã imagini insolite cu personaje celebre– „Norocoºi
«paparazzi» au surprins-o pe Cindy mai frumoasã ca niciodatã.“ As
83/93 p. 13. „«Paparazzi» n-au scãpat-o pe Madonna.“ Expr. Mag.
28/95 p. 14. „Robert de Niro inculpat pentru agresarea unor
paparazzi.“ R.l. 11 X 95 p. 8 [pron. paparáþo] (cf. fr., engl. paparazzo;
BD 1969; personaj din La dolce vita, sugerat lui F. Fellini de numele
unui hotelier calabrez de origine greacã, în 1959)
paperback s. (cuv. engl.; lit.) „[...] va fi reeditatã anul acesta în
paperback (adicã într-o ediþie de masã).“ R.lit. 30/93 p. 19; v. ºi
hardback (1975) [pron. péipãrbec] (CD)
papésã s.f. (fig.) –Inspiratoare, egerie– „Gertrude Stein a fost
«papesa» avangardei din Montparnasse timp de douãzeci de ani [...]“
R.lit. 13 XII 84 p. 23 (din fr. papesse)
papetár, -ã adj. –Care se foloseºte în fabricarea hîrtiei– „Lemnul
acestui arbore (oþetarul) are calitãþi papetare suprinzãtoare. Chiar la
vîrsta de un an, tulpinele tinere (care ajung la 1–2 m înãlþime) au un
randament în pastã papetarã de circa 45 la sutã.“ R.l. 26 II 74 p. 5 (der.
regr. din papetãrie; cf. fr. papetier; DEX, DN3)
parabólic, -ã adj., s.f. (comunic.) –(Despre antene) Cu un ecran
reflectant în formã de paraboloid– „[Vînd] parabolicã, tv stereo,
frigider [...]“ R.l. 29 V 93 p. 6. „Aveþi aici, la Bucureºti, mai multe
parabolice decît în oraºul lui Berlusconi.“ R.l. internaþ. 8 VI 94 p. 2
(din fr. parabolique; DEX – alt sens, DN3)
paracivilizáþie s.f. (livr.) –Stare opusã nivelului de dezvoltare a
societãþii moderne– „Viaþa se desfãºoarã într-o arie de paracivilizaþie,
rãmînînd circumscrisã la rudimentele formelor ei originare.“ Cont. 15
XII 61 p. 1 (din para- + civlizaþie; FC II 176, 177, 181; DN3, DEX-S)
parádã s.f. (sport) –Parare, evitare a unei lovituri– „[...] în minutul 89
doar o paradã in extremis a portarului S. împiedicã mingea ºutatã
nãprasnic de B. sã intre în plasã.“ R.l. 18 VI 84 p. 5 (din germ. parade,
fr. parade; DEX, DN3)
paradoxá vb. I –A recurge la paradox– „«Nesfîrºitele primejdii» e
un roman conceput ca un joc secund sau ca un refren inteligent asupra
unei realitãþi secunde. Paradoxînd, autorul ajunge, în acest prim
roman al sãu, la o teorie specificã a romanului modern.“ Sãpt. 26 V 78
p. 2 (din paradox)
paraliterár, -ã adj. (lit.) –Privitor la lucrãrile alãturate celor
propriu-zise literare– „În cadrul aceleiaºi dezbateri F.N. condamnã
«meºteºugurile» paraliterare, care transformã romancierul într-un
funcþionar sub nivelul literelor.“ Cont. 10 III 67 p. 10 (din fr.
paralittéraire; DEX-S)
paraliteratúrã s.f. (lit.) –Pe lîngã/în afara literaturii propriu-zise–
„Micul preambul teoretic de mai sus, a cãrui idee centralã o vom repeta
pînã la ruinarea definitivã a prejudecãþii, «science-fiction-ul este
paraliteraturã», ni s-a pãrut nimerit în contextul discutãrii romanului
lui C.C., autor tentat de re-figurarea unor mituri livreºti.“ R.lit. 22 II 79
p. 9. „Literatura lui Petru Popescu intrã într-un raport afiºat cu
paraliteratura, cu literatura de consum [...]“ R.lit. 15–21 IV 93 p. 7
(din fr. paralittérature; PR 1960; DEX-S)
paramedicál, -ã adj. –Care se consacrã îngrijirii bolnavilor fãrã a
aparþine corpului medical– „[...] se prevede cã în vreme ce unele
meserii vor înregistra un cert declin, altele vor cunoaºte o creºtere

parodontologíe

spectaculoasã. Pe primul plan se situeazã tot ceea ce este legat de
informaticã (150 la sutã), toate profesiunile paramedicale, specialiºtii
în energie [...]“ R.l. 15 VI 84 p. 6 (din fr. paramédical; PR 1950)
paramilitár, -ã adj. –(Despre grupãri, organizaþii) Care este
organizat ºi dotat dupã modelul unei armate– „[...] s-a pus întrebarea
ce fel de «fantome» au invadat «lãcaºul divin», transformînd liniºtita
fermã californianã într-o tabãrã paramilitarã.“ I.B. 7 II 84 p. 4 (din fr.
paramilitaire; DEX, DN3)
paranormál, -ã adj. –Care este în marginea normalului– „Fiecare
demonstraþie a lui pe care am putut s-o cercetez în detaliu, avea o
explicaþie normalã care era mai probabilã decît cea paranormalã [...]
Uri Geller îndoaie obiecte de metal – linguriþe, chei, cuþite – fãrã sã le
atingã, doar prin concentrare psihicã [...] este, cu alte cuvinte, un
medium extraordinar, expert în psihokinezie, telepatie, clarviziune,
teleportanþã, previziune º.a.m.d.“ Cont. 1 VIII 75 p. 5 (din fr.
paranormal; PR 1950; DEX-S)
paranormalitáte s.f. –Faptul de a fi la marginea normalului– „De
la Faulkner la Marquez [...] literatura ne-a obiºnuit cu
paranormalitatea, cu realismul magic sau miraculos, cu infinita sa
capacitate de simulare ºi metamorfozã.“ Sãpt. 7 XII 84 p. 3 (din
paranormal + -itate)
parantezát, -ã adj. 1974 –Care se aflã între paranteze, în subsidiar–
v. detectivist (din parantezã)
paraóptic, -ã adj. (opt.) –Situat în afara organului de simþ al
vederii– „Supusã unui control ºtiinþific la clinica din Harkov s-a
constatat cã ea poseda o vedere paraopticã ºi mai perfectã decît R.K.,
cã recunoaºte fãrã greºealã literele ºi culoarea lor.“ Sc. 16 II 65 p. 4
//din para- + optic//
parapsihologíe s.f. –Studiul fenomenelor psihice paranormale–
„«Parapsihologia» ºi problemele ei». Vorbeºte prof. univ. Paul
Popescu-Neveanu.“ Pr.R.TV 11 VI 78 p. 5. „Nostimã a fost propunerea comitetului fondator al «Institutului psihoenergetic» din
Brooklin-Massachusetts – instituþie de parapsihologie ºi ºtiinþe oculte
– care a cerut ca toþi oamenii sã se opreascã o clipã ºi sã gîndeascã
instantaneu la satelit.“ Sc. 8 VII 79 p. 6 (din fr. parapsychologie; PR
1950; DEX-S)
parateatrál, -ã adj. „El vorbea despre noul stadiu al experienþelor
sale ºi le scotea din sfera teatrului, numindu-le «parateatrale».“ R.lit.
26 VI 75 p. 25 (din para- + teatral)
parauniversitár, -ã adj. 1974 –Din afara universitãþii– v.
postuniversitar (din fr. parauniversitaire; DMN 1968)
parazitá vb. I (fig.) –A trãi ca un parazit– „La început, era parazit. A
parazitat pînã în ziua cînd a comis prima spargere. Închisoare, eliberare, parazitism, infracþiune – ciclul nefast a fost reluat de trei ori.“ Sc.
10 X 82 p. 4 (din fr. parasiter; DEX, DN3)
parc-(aúto-)ºcoálã s.n. (circ.) –Spaþiu amenajat pentru a învãþa
regulile de circulaþie– „Fundeniul nu va mai fi un parc obiºnuit, ci un
«parc auto-ºcoalã» pentru elevi [...] În foarte scurt timp (2-3
sãptãmîni) copiii vor putea veni sã înveþe sã conducã, sã înveþe regulile
de circulaþie.“ I.B. 29 X 73 p. 3. „Ieri, în cartierul Colentina-Fundeni, a
fost inaugurat primul parc-ºcoalã de circulaþie pentru elevii din
Capitalã.“ Sc. 29 IV 74 p. 2; v. ºi I.B. 16 V 72 p. 1; v. ºi cartodrom (din
parc [+ auto] + ºcoalã; cf. fr. parc-autos; DMN 1961)
párching s.n. (circ.; fals anglicism) –Loc de parcare pentru maºini–
„Tournais-ul este un burg nu prea mare din sudul Belgiei, un orãºel
curat, cu mireasmã istoricã, centrat ca de obicei împrejurul unei
catedrale monumentale ºi al unei pieþe graþioase devenitã parking.“
R.lit. 27 II 75 p. 24 [scris ºi parking] (din fr. parking; PR 1945; CD; Th.
Hristea în LR 1/74 p. 61, L. Seche în P.N. 2/74 p. 4 – exemple din 1959;
D.Am., D.Tr.; DEX, DN3)
parcométru s.n. (circ.) –Aparat de taxare într-un parching–
„Numãrul parcometrelor va ajunge la 300 în zonele magazinelor Eva
ºi Unic [...]“ R.l. 29 I 77 p. 5; v. ºi 28 XII 79 p. 5 (din fr. parcomètre; PR
1960; DEX-S)
parcúrs s.n. în loc. adv. pe parcurs –Din timpul, între timp– „Cîteva
dintre cele mai amuzante incidente de pe parcursul repetiþiilor [...]“
I.B. 2 III 74 p. 2. „Toate mi-au fost executate pe parcurs, cu excepþia
vizorului care nici acum nu este montat.“ R.l. 5 IX 79 p. 5 (din fr.
parcours; V. Guþu Romalo C.G. 242, atestãri din 1971; DEX, DN3)
parodontologíe s.f. (med.) –Ramurã a medicinei care se ocupã cu
bolile de dinþi– „Centrul de parodontologie «Bucur» îºi începe
activitatea [...]“ R.l. 13 VII 79 p. 5. „[...] dr. Grigore Osipov-Sineºti a
fost confirmat membru al Academiei de parodontologie a Americii,
pentru contribuþia sa adusã la tratarea parodontopatiilor, pentru
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cercetãrile sale originale în acest domeniu [...]“ R.l. 26 IX 84 p. 5; v. ºi
parodontozã (1975) (din fr. parodontologie; L. 1970; DEX-S)
parodontopatíe s.f. 1975 (med.) –Afecþiune lagatã de fixarea
dinþilor în osul maxilar– v. parodontologie, parodontozã (din fr.
parodontopathie; DFMB, DM; DN3, DEX-S)
parodontózã s.f. (med.) „În Capitalã funcþioneazã primul centru de
parodontologie din þarã. ªase medici stomatologi ºi cadre medii de
specialitate asigurã efectuarea tratamentului contra parodontopatiei
sau, cum mai este cunoscutã, parodontozei (boalã a gingiilor, care face
ca, în timp, dinþii sã devinã mobili ºi sã cadã). Tratamentul, rod al unei
îndelungate cercetãri, constã în implantarea unor biostimulatori de os
uman deproteinizat (denumit «osminerale») în septurile osoase
intermediare.“ R.l. 14 XI 75 p. 5; v. ºi celulomicrobian [var.
paradontozã] (din fr. parodontose, germ. Parodontose; cf. it.
parodontosi, rus. parodontoz; L; Th. Hristea P.E. 133, Th. Hristea în
R.lit. 5 VI 80 p. 8; DZ, DM; DN3)
parteneriát s.n. –Sistem în care se asociazã parteneri sociali,
economici etc.– „Prin alegerea sa [a lui M. Dinescu] se urmãrea
sublinierea parteneriatului între Uniunea Scriitorilor ºi FPLGT.“ R.l.
6 X 93 p. 16. „Interesul Franþei într-un parteneriat privilegiat cu
România“ „22“ 9/97 p. 7 (din partener)
participáre-recórd s.f. –Participare masivã– „Cea de-a 14-a ediþie
a Jocurilor Olimpice de iarnã se va desfãºura [...] în oraºul iugoslav
Sarajevo, cu o participare record de peste 1600 de sportivi ºi sportive
[...]“ I.B. 6 II 84 p. 7; v. ºi R.l. 7 II 84 p. 5 (din participare + record)
particularísm s.n. (livr.) –Caracterul a ceea ce este specific–
„Particularism ºi universalism.“ Gaz.lit. 15 IV 66 p. 4 (din particular
+ -ism; cf. fr. particularisme; DEX – alt sens, DN3)
partículã s.f. –Cuvînt care însoþeºte un nume de familie indicînd
rangul de nobleþe, gradul etc.– „Particula «de», în Franþa, indicã
descendenþa nobiliarã. Dar cum s-a ajuns aici sau dacã-i particulã sau
altceva, puþini o ºtiu.“ R.l. internaþ. ian.-febr. 95 p. 16 (din fr. particule;
DEX)
partídã-chéie s.f. (sport) –Partidã de cea mai mare importanþã–
„[...] numai neºansa în unele partide-cheie l-a privat de un rãsunãtor
succes [...]“ Sãpt. 24 V 85 p. 8 (din partidã + cheie)
partídã maratón s.f. (sport) –Partidã care dureazã foarte mult–
„B.G. l-a întrecut [...] pe I.N. dupã o partidã maraton care a durat
aproape trei ore ºi jumãtate.“ R.l. 2 VI 75 p. 5. „O partidã maraton s-a
disputat între P.G. (S.U.A.) ºi E.M.“ R.l. 26 VI 75 p. 3. „F.G. susþinea o
partidã-maraton, încheiatã dupã mai multe întreruperi, la mutarea 90
prin remizã [...]“ Fl. 5 X 84 p. 22 (din partidã + maraton)
partídã-tést s.f. (sport) –Partidã cu rol de test– „Naþionala de rugbi
va susþine o partidã-test cu echipa Angliei.“ Emisiune Radio 3 XII 84;
v. ºi Sc. 4 XII 84 p. 3 (din partidã + test)
partizán s.m.f. –Luptãtor contra comunismului în România, de
obicei refugiat în munþi– „Sã ne mai mirãm cã foºtii torþionari îºi
permit azi, în 1993, sã-i numeascã pe partizanii care au organizat
rezistenþa în munþi «bandiþi», ca pe vremurile de glorie ale lui
Alexandru Drãghici?“ R.l. 3 VII 93 p. 1 (din fr. partisan; DEX, DN3 –
alte sensuri)
partón s.m. (fiz.) „Particule mai mici decît protonii ºi neutronii au
fost descoperite la acceleratorul liniar din Standford, în California.
Aceste particule, denumite «partoni» au fost descrise într-un studiu
apãrut recent în revista «Scientific American».“ R.l. 18 VI 71 p. 6; v. ºi
quark (din engl. parton, abreviere din par[ticle + pro]ton; cf. fr.
parton; BD 1969, DTN 1973)
parþializát, -ã adj. –Parþial– „Existã o primejdie ca elevii sã posede
la absolvirea ºcolii generale o privire de ansamblu parþializatã asupra
noii literaturi.“ Cont. 19 XI 65 p. 9 (din parþial)
pasphil s.n. –Specie de material sintetic– „Un produs sintetic cu
însuºiri deosebite, ca pasphilul de pildã, se îmbinã foarte solid cu
metalele, piatra, betonul, lemnul etc. Terturanul, un nou material
plastic cu calitãþi neobiºnuite, poate fi acoperit astãzi cu metal pe cale
galvanicã. Teflonul, un polimer fluorurat, serveºte astãzi la producerea
de piese speciale de echipament industrial [...] Noul polimer pyrrona
prezintã calitãþi semiconductoare ºi fotoconductoare; o gamã întreagã
de alte produse ca: lignoplastul, sticloplastul ºi alte materiale termoplastice ºi-au fãcut debutul industrial.“ Sc. 3 XII 66 p. 5 [pron. pasfíl]
passing-shot s. (cuv. engl.; sport) –(La tenis) Minge rapidã în
diagonalã sau în lungul liniei care trece de adversarul venit la fileu–
„De cealaltã parte a terenului, Nãstase greºeºte din ce în ce mai mult,
rateazã servicii, passing-shoturi sau voleuri.“ R.l. 20 VII 74 p. 5 [pron
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pásinºot] (cf. fr. passing-shot; L. Seche în PN 2/74 p. 4 – exemple din
1973; DN3, DEX-S)
pastifiánt s.n. –Care permite obþinerea unei paste– „Printre acestea
[sortimente noi] se numãrã un nou pastifiant utilizat în prelucrarea
maselor plastice, hipocloruratul de sodiu.“ Sc. 15 XI 61 p. 1 (din pastã,
dupã modelul lui plastifiant; DN3)
pastílã s.f. ¨ 1. (circ.) –Refugiu în mijlocul unei pieþe, al unei strãzi
largi etc.– „Lucrãrile de amplasare a pastilelor pentru fluidizarea
circulaþiei vor fi gata pînã la 15 dec.“ Ev.z. 18 XI 96 p. 14. ¨ 2. 1976
(inform.) –Microcircuit– v. chip, supercomputer (sensul 1, formal din
fr. pastille; sensul 2 traduce engl. chip; DN, DEX, DN3 – alte sensuri,
DEX-S)
pastís s.n. (alim.) –Tip de bãuturã rãcoritoare– „Antrenorii lotului
francez obiºnuiesc sã consume o bãuturã numitã «pastis» (esenþã de
anason ce se bea cu apã).“ R.l. 13 II 84 p. 5 (din fr. pastis; PR sec. XX)
patalamomaníe s.f. 1981 (peior.) –Mania patalamalelor, a diplomelor– v. electronitã (din patala[ma] + manie)
patátã s.f. (bot.) „Se înregistreazã ca efect prelungit al erbicidelor,
scãderea masivã a recoltelor de patate (cartofi dulci), soia, orez ºi nuci
de cocos.“ Sc. 30 III 74 p. 7 (din fr. patate; DN3)
paternalíst, -ã adj. (uneori peior.) –Care urmãreºte impunerea unui
control, sub pretextul protecþiei– „Imparþialitatea paternalistã a lui
Eisenhower“ R.lit. 28 IX 72 p. 22. „Printr-o figurã grandios
paternalistã [...] ne pune mîna pe creºtete, îndemnîndu-ne: «Iubiþi-vã
þara».“ R.lit. 33/93 p. 3. „Ideea europeanã nu are cum sã fie neutrã, ci
presupune un angajament politic activ, afirmat clar ºi fãrã inhibiþii.
Cum anume? În primul rînd, prin demolarea unui mit de cea mai purã
esenþã totalitarã – cel al statului centralizat, puternic, proteguitor,
securizant, o instituþie semi-filantropicã, semi-caritabilã, un patron
generos, protector ºi paternalist.“ R.lit. 34/95 p. 2 (din engl.
paternalist, fr. paternaliste; C. Lupu în CL 1/83 p. 2)
páti-bar s.n. (com.) –Bar cu specific de patiserie– „Aprecierile sînt
întru totul valabile ºi în cazul pati-barurilor aparþinînd întreprinderilor
de panificaþie.“ I.B. 17 III 76 p. 4 (din pati[serie] + bar; DEX-S)
patináj-vitézã s.n. (sport) –Patinaj de vitezã– „Campionii Capitalei
la patinaj-vitezã.“ Sc. 15 I 61 p. 3 (din patinaj + vitezã, dupã fr.
patinage de vitesse)
pátio s. 1979 (cuv. sp.) –Curte interioarã a unei case (spaniole)– v.
saloon (cf. fr., engl. patio; D.Am.; T. ªandru-Olteanu în SCL 5/78 p.
609, El. Toma în ER p. 473; DN3)
patríciu s.m. 1992 (pol.) –(Liberal) adept al lui Dinu Patriciu– v.
romanist (din n.pr. Patriciu)
patronál, -ã adj. 1977 –Care aparþine patronatului– v. lock-out (din
fr., engl. patronal; DEX, DN3 – alt sens)
patronát s.n. 1971 –Ansamblul patronilor de întreprinderi– v.
imobilism, lock-out (din fr. patronat; DP; DN3)
páttern s.n. (anglicism) –Schemã, model– „Ne amintim cu toþii de
ideea lui Ceauºescu despre munca fizicã ºi cea intelectualã: în mintea
lui stãpînitã de un pattern arhaic, doar cea dintîi conta cu adevãrat.“
R.lit. 2 V 91 p. 2 (din engl. pattern; cf. fr. pattern; PR sec. XX)
paxologíe s.f. „Paxologia are ca obiect de studiu însãºi ordinea
mondialã, examinatã cu precãdere pe plan juridic, fãrã a exclude însã
elementele de ordin militar, politic, economic, social ºi cultural.“ Fl. 8
II 85 p. 31 //din lat. pax + -(o)logie//
pázã în sint.s. pazã de corp –Gardã de corp, bodyguard– „Honecker
s-a plîns reporterului [...] cã, acum, «paza de corp îl supravegheazã ca
pe un prizonier».“ R.l. 5 XI 91 p. 3 (dupã fr. garde de corps)
pãdúre-párc s.f. –Pãdure amenajatã ca un parc– „În oraºul Iaºi, pe o
suprafaþã de 20 hectare teren degradat s-a amenajat o pãdure-parc.“
Sc. 16 VII 61 p. 2. „În pãdurea-parc «Lunca Jiului» din municipiul
Craiova au înflorit cîteva pîlcuri de porumbari.“ R.l. 15 XI 76 p. 5 (din
pãdure + parc)
pãiánjen s.m. „În domeniul spionajului, operativii de la
contrainformaþii sînt deseori numiþi «pãianjeni» din cauza plaselor pe
care le þes.“ „22“ 13/94 p. 8 (DEX – alte sensuri)
pãr-cauciúc(at) s. „S-a pus la punct o tehnologie prin care se obþine
pãrul-cauciuc, un material care, pentru calitãþile sale deosebite, poate
fi utilizat la tapiþeria mobilei ºi autovehiculelor, ca izolant la
instalaþiile termice, la filtre de aer etc.“ R.l. 28 IV 75 p. 5. „Reporterul a
comparat în mod eronat produsul pãr cauciucat cu poliuretanul pe care
îl înlocuieºte.“ R.l. 11 VIII 80 p. 3 (din pãr + cauciuc(at))
pãrplást s. „Realizãri de prestigiu, cum este valorificarea resturilor
de pãr de animale, o resursã secundarã complet inutilizabilã într-un
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produs cu caracteristici superioare, «pãrplast», mai bun chiar decît
buretele de poliuretan.“ R.l. 29 XII 78 p. 3. „Printr-un procedeu chimic
original, brevetat [...] se obþine un produs nou de mare valoare
economicã, denumit pãrplast, cu menirea de a înlocui poliuretanul
(burete).“ R.l. 25 I 79 p. 3; v. ºi 15 X 77 p. 5 (din pãr + plast[ic])
pãºúne-modél s.f. –Islaz care poate servi drept model–
„Transformarea acestora [a 866 ha] într-o pãºune-model.“ R.l. 8 III 67
p. 3; ºi emisiune radio 5 V 74 (din pãºune + model)
PC s. 1995 –Computer personal, microcomputer– „Pînã în 1990, piaþa
PC-urilor nu exista în România.“ v. preselecþie [pron. pisí] (abr. engl.
din P[ersonal] C[omputer])
PDG s.m. –Conducãtor al unei întreprinderi, societãþi etc.– „Domnul
Z.D., pictor, PDG al Societãþii «Dominus» [...]“ Cotid. 3 XII 91 p. 3
[pron. pedejé] (din fr. P[résident] D[irecteur] G[énéral]; PR 1960)
pedaliér, -ã adj. –Cu pedale– „Maºina de cusut pedalierã Camelia
realizeazã ºase cusãturi utilitare ºi 13 cusãturi cu ajutorul
accesoriilor.“ R.l. 23 VII 84 p. 4 (din fr. pédalier; DEX, DN3 – alt sens)
pedigree s.n. (fig.) –Provenienþã, tradiþie– „Iatã de ce e necesar sã-i
facem «pedigree»-ul. Într-un fel discutã specialistul un ou de struþ, ºi-n
alt fel odrasla unei potîrnichi.“ Luc. 4 II 84 p. 2. „[...] fiecare se
grãbeºte sã facã act de supunere, inventîndu-ºi la nevoie un pedigree
democrat militant.“ „22“ 45/93 p. 16; v. ºi R.lit. 15 VIII 85 p. 22 [pron.
pedigrí; var. pedigri, pedigriu, pedigreu] (din engl., fr., it. pedigree;
PN 1977; R. Zafiu în R.lit. 3/97 p. 18)
pedoclimátic, -ã adj. –Referitor la climã ºi la sol– „Alte proprietãþi
ale acestui soi de orez: bunã rezistenþã la cãdere ºi boli criptogamice,
calitate sporitã a bobului, adapatabilitate la condiþiile pedoclimatice
din zona de vest etc.“ R.l. 8 III 82 p. 3 //din pedo- + climatic; DN3//
pégrã s.f. (livr.) –Societatea hoþilor, drojdia societãþii; aici se referã la
invazia brutalã a minerilor în Bucureºti în 1990-91– „[Bubuiturile]
m-au fãcut sã ajung din nou în mijlocul «pegrei» care, vorba dlui
prim-ministru demisionat, tot nu mai are altceva de fãcut decît sã iasã
în stradã.“ „22“ 11–18 X 91 p. 5 (din fr. pègre; DFAP 185; DN3,
DEX-S)
peisagíst-floricultór s.m. 1975 –Specialist care se ocupã cu
aranjatul plantelor ornamentale în parcuri, grãdini– v.
finisor-asamblator (din peisagist + floricultor; DN, DEX, DN3 –
peisagist cu alt sens)
peisajér, -ã adj. –De peisaj– „În acord cu aceste principii moderne
ale arhitecturii peisajere au fost proiectate cele mai noi grãdini ºi
parcuri din þara noastrã.“ Cont. 5 IV 63 p. 2 (din fr. paysager; DN3,
DEX-S)
peliculár, -ã adj. (chim.) –Care formeazã o peliculã– „Pãi aflã
dumneata cã dupã metoda aia mai veche trebuia sã pui un strat de
protecþie de 9–12 mm grosime. Un strat gros, dur, casant etc. Or, eu îþi
vorbesc de un strat pelicular pulverizat sub presiune [...]“ R.l. 10 I 78
p. 5 (din fr. peliculaire; LTR; DEX, DN3)
películã-documént s.f. (cinem.) –Film cu valoare de document–
„O peliculã-document care a adus mãrturii de netãgãduit privind
încãlcarea sancþiunilor economice impuse regimului rasist
rhodesian.“ R.l. 8 X 67 p. 6. „Emisiunea literarã de joi searã [...] – alt
motiv de autorespect; Zaharia Stancu, citind poezii din ultimul sãu
volum «Voci în ºoaptã», a realizat aici o nouã peliculã-document.“
R.lit. 17 IX 70 p. 27 (din peliculã + document)
peliculizáre s.f. –Acþiunea de a aplica o peliculã finã– „Instalaþie de
peliculizare“ R.l. 18 XII 81 p. 5 (din peliculã)
peliculizát, -ã adj. –(Despre un obiect) Peste care s-a aplicat o
peliculã finã– „Geamantane, valize, sacoºe, genþi de voiaj, poºete etc.
se confecþioneazã din aceste materiale, sînt mai uºoare ºi practice, sînt
peliculizate ºi hidrofobizate, au un aspect plãcut ºi o variatã gamã
coloristicã.“ R.l. 16 VI 82 p. 5. „[...] înlocuitori de paltoane din þesãturi
impregnate sau peliculizate într-o gamã variatã de modele [...]“ R.l. 12
XI 82 p. 3; v. ºi 18 XII 81 p. 5 (din peliculã)
peliculogén, -ã adj. (chim.) –Care poate genera o peliculã finã
acoperitoare– „S-au introdus în fabricaþie curentã, la «Azur» Timiºoara, substanþe peliculogene acrilice pentru oglinzi.“ R.l. 26 II 77 p. 5
(din fr. pelliculogène; LTR; DEX, DN3)
penetrométru s.n. 1965 (tehn.) –Aparat care permite sã se afle
duritatea unui corp, prin penetrare– v. NASA; v. ºi R.l. 5 III 81 p. 3 (din
fr. pénétromètre, engl. penetrometer, rus. penetrometr, germ.
Penetrometer; PR 1950; LTR, DTP; DN3 – alt sens, DEX-S)
peneþe(ce)díst, -ã s.m.f., adj. (pol.) –Membru al PNÞCD– „C.V.
susþine cã mi-aº fi încurcat picioarele «prin cablurile peneþediste,
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scoþînd din prizã o porta-voce».“ Ad. 5 V 90 p. 5. „Aici au consumat
împreunã (ca sã vezi fraternitate: un peneþecedist ºi un fesenist!) un
litru de þuicã [...]“ Ad. 6 V 90 p. 3 (abreviere din P[artidul] N[aþional]
Þ[ãrãnesc] C[reºtin] D[emocrat] + -ist)
pépsi s.n. (alim.) –Tip de bãuturã rãcoritoare de origine americanã–
„Bem un pepsi?“ (din pepsi [cola], marcã înregistratã)
pépsi-cóla s.n. (alim.) –Tip de bãuturã rãcoritoare de origine
americanã– „Am luat ºi am verificat situaþia intrãrilor de pepsi-cola la
zece restaurante ºi bufete în centrul Capitalei.“ R.l. 13 XII 80 p. 3.
„Pepsi-cola cîºtigã teren“ Cotid. 13 IX 95 p. 1 (din Pepsi-cola, marcã
americanã înregistratã)
peptídã s.f. (chim.) „Savanþii desemneazã prin numele de peptide
aceste substanþe hormonale, a cãror sursã a devenit în prezent
cunoscutã: hipofiza, hipotalamusul ºi talamusul, glande situate la baza
creierului.“ Sc. 19 I 78 p. 5 (din fr. peptide; DM, LTR, DT; DEX, DN3)
percuþioníst, -ã s.m.f. (muz.) –Muzician care cîntã la un
instrument de percuþie– „[...] percuþioniºtii [...] au fãcut proba
talentului lor [...]“ Sãpt. 7 IX 84 p. 4 (din percuþie; cf. fr. percussioniste; PR 1950; DN3, DEX-S)
perdánt, -ã (franþuzism) ¨ 1. s.m. –(Persoanã) care pierde (într-o
competiþie)– „Principalii perdanþi sînt John Newcombe ºi Tom Okker.
Primul este învins de fostul as australian Fred Stolle.“ Sãpt. 6 IX 73 p.
3. „Cuvîntul este împrumutat din francezã, unde perdant e atestat încã
din anul 1238.“ R.lit. 17 V 84 p. 8; v. ºi Luc. 17 XI 73 p. 10; v. ºi
underdog. ¨ 2. adj. –Care duce la pierderi– „[...] sînt convins cã
propensiunea cãtre cinism ºi «deºteptãciune», în defavoarea eticului,
este, cu timpul, perdantã.“ R.lit. 46/93 p. 3 (din fr. perdant; Th. Hristea
în R.lit. 17 V 84 p. 8)
perestróica s.f. (pol.; cuv. rus.) –Reconstrucþie, reformã; cuvînt de
ordine al reformei sovietice preconizate de M. Gorbaciov începînd cu
sfîrºitul anului 1986– „Perestroika nu e capabilã nici sã demonteze
structurile comuniste, nici sã împiedice regenerarea lor într-o formã
nouã, dar tot aºa de periculoasã pentru procesul democratic.“ R.lit. 29
VIII 91 p. 2. „Nu se poate concepe o politicã de piaþã în condiþiile
contractelor, birocraþiei ºi legislaþiei economice socialiste. Perestroika
o dovedeºte.“ „22“ 25 X–1 XI 91 p. 8; v. ºi glasnost, gorbaciovist
(1990) [scris ºi perestroika] (cf. fr., engl., it. perestroika; PN 1987,
MNC 1987)
perestroicát, -ã adj. –Atras de perestroica– „Ar fi însã pãcat de dl.
Iliescu [...] ca aceste oglinzi care ni-l aratã atît de perestroikat sã fie
carnivore.“ Curierul rom. III 93 p. 4 [scris ºi perestroikat] (din perestroika + -at)
perestroichíst, -ã s.m.f. –Adept al perestroicãi– „Cursul scurt de
Istorie a P.C. pe care, fãrã îndoialã, dl. Iliescu l-a buchisit alãturi de
întreaga generaþie de viitori perestroikiºti.“ R.lit. 19–25 III 92 p. 2. „[I.
Iliescu] n-a fost niciodatã altceva decît un perestroikist întîrziat.“ (citat
dintr-o carte de P. Roman) R.lit. 1/95 p. 11. „M. Botez a suferit aceleaºi
josnice atacuri: nomenclaturist, om al vechii gãrzi (citeºte sovietice!),
arivist, comunist (cu varianta perestroikist!) [...]“ D. 147/95 p. 15
[scris ºi perestroikist] (din perestroica + -ist; cf. fr. perestroïkiste;
MNC 1988; I. Preda în LR 11–12/92 p. 589)
perfluorbutilamínã s.f. (chim.) „La Institutul central de cercetãri
ºtiinþifice în domeniul hematologiei ºi transfuziei din Moscova a fost
obþinut sînge sintetic, aºa numit perfluorbutilaminã (despre cercetãrile
similare ale specialiºtilor americani am relatat anterior la aceastã
rubricã). Cercetãtorii au folosit pentru înlocuirea sîngelui natural
compuºi organici ai fluorului.“ Sc. 9 I 80 p. 5 (probabil cuv. format în
rusã)
perfórmer, -ã s.m.f. (sport) –Sportiv, echipã care a obþinut o
performanþã deosebitã într-o întrecere– „Cursa nu are drept scop
obþinerea unui timp record, oricare dintre participanþi fiind considerat
un «performer» dacã reuºeºte sã conducã cu bine automobilul
respectiv la punctul de sosire.“ Sc. 9 XI 82 p. 3. „A.C., performera ce
deþine în aceste zile întîietatea în titlurile presei sportive
internaþionale, a apãrut ºi s-a impus în lume din sistemul nostru sportiv
[...]“ Sc. 7 VI 83 p. 3. „Calitãþile fizice, intelectuale ºi morale sînt
indispensabile oricãrui «performer» care vrea sã cîºtige competiþia cu
natura [...]“ I.B. 17 XI 83 p. 5 [scris ºi performeur] (din engl.
performer; cf. it. performer; DPN 1983; DN3)
periclitáte s.f. 1972 (livr.) –Caracterul a ceea ce prezintã pericol– v.
sinistritate (din periclita)
periculozitáte s.f. –Însuºirea de a fi periculos– „Cãderile de zãpadã
au mãrit periculozitatea circulaþiei rutiere, crescînd numãrul
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accidentelor.“ R.l. 4 XI 69 p. 6; frecvent în sint. spor de periculozitate
(din periculos + -itate; cf. it. pericolosità; LRC II 134; DEX, DN3)
perimetrál, -ã adj. (rar) –Referitor la perimetrul exterior al unui
oraº– „Rînd pe rînd, centura perimetralã a Bucureºtiului îºi întregeºte
fizionomia, marile artere de ieºire din oraº polarizînd în jurul lor
cartiere în marea majoritate de facturã nouã [...]“ R.l. 14 VII 83 p. 5
(din fr. périmétral; DEX, DN3)
perinatál, -ã adj. (med.) –Care se referã la circumstanþele unei
naºteri, are loc în jurul unei naºteri– „Un grup de cercetãtori de la
Centrul de hemobiologie perinatalã din Paris a pus la punct un nou
tratament pentru a soluþiona problema unor grave incompatibilitãþi
sanguine fetomaterne.“ R.l. 12 VII 78 p. 6 (din fr. périnatal; PR 1970,
DMN 1971; L. Seche în SMFC VI 26, FC II 154–155)
periurbán, -ã adj. –Situat în imediata apropiere a unui oraº– „O
nouã «geografie» periurbanã“ R.l. 21 V 80 p. 1 (din fr. périurbain; PR
1966)
perlát, -ã adj. în sint.s. grevã perlatã –Grevã în care muncitorii
opresc sau încetinesc lucrul la o anumitã fazã a producþiei– „Aceastã
categorie de salariaþi va începe luni la miezul nopþii o serie de greve
perlate.“ I.B. 6 VIII 77 p. 8. „Lucrãtorii italieni din sectoarele de
turism au declarat mai multe greve perlate în spirijinul cererii de a li se
înnoi contractele colective de muncã.“ I.B. 30 I 86 p. 4 (dupã fr. grève
perlée; PR 1911; DEX, DN3)
pérlã de báie sint.s. 1985 –Micã pastilã parfumatã ºi coloratã de
pus în apa de baie– v. emoliere
perlifér, -ã adj. –Care conþine perle– „Moluºtele perlifere, foarte
sensibile la condiþiile mediului în care îºi desfãºoarã «producþia», au
început sã-ºi rãreascã rîndurile, sã disparã sau sã dea perle mai puþine
ori de o calitate scãzutã.“ R.l. 10 X 79 p. 6 //din perlã + -fer//
permafróst s.n. (geol.) „Ultimele fotografii transmise de Viking-1
vin în sprijinul teoriei cã sub suprafaþa planetei Marte ar exista
aºa-numitul permafrost (sol în permanenþã îngheþat).“ Sc. 7 VII 76 p. 6
(din engl. perma[nent] frost (1946), fr. permafrost, germ. Permafrost;
C. Lupu în CL 1/83 p. 2; DN3)
permalloy s.n. –Aliaj de fier ºi nichel cu mare permeabilitate
magneticã– „Specialiºtii de la Centrul de fizicã tehnicã din Iaºi [...] au
conceput ºi elaborat o nouã tehnologie, pe baza cãreia au fost obþinute
primele aliaje permalloy, materiale metalice de înaltã permeabilitate
magneticã.“ R.l. 26 V 81 p. 5 [pron. pãrmãlói; scris ºi permaloi] (din
engl. perm[eable] + alloy; cf. fr. permalloy; PR 1923; DN3)
permosál s. 1977 –Articol de cosmeticã auto– v. autobalsam
permutaþionál, -ã adj. –Care se referã la permutaþie– „Sabin
ªtefãnescu, pictor ºi grafician, preocupat la aceastã orã de procedeele
artei permutaþionale.“ Cont. 10 VIII 73 p. 7 (din engl. permutational;
DN3)
pérnã s.f. în sint.s. ² pernã de aer –Curent de aer aflat între douã
suprafeþe ºi care serveºte ca lubrifiant– „Avion pe pernã de aer.
Autovehiculul din imagine, care se poate deplasa la fel de bine în aer,
pe apã ºi pe pãmînt, a fost creat în R.F. Germania [...] În caz de
necesitate, avionul devine vehicul terestru sau barcã pe pernã de aer.“
Sc. 17 V 78 p. 6. „În R.F.G. a început construcþia unei cãi ferate pe
pernã magneticã [...] Perna de aer de 10 mm va fi realizatã cu ajutorul
unui numãr de 60 de electromagneþi care se fixeazã sub podeaua
fiecãrui vagon.“ Sc. 7 VII 82 p. 5. „Uzina de reparaþii navale din
Arhanghelsk a construit pentru prima datã în lume o platformã pe
pernã de aer cu o capacitate de 40 de tone. Ea este ataºatã la un
remorcher-amfibie cu douã elice.“ R.l. 4 XI 86 p. 6; v. ºi 16 VII 82 p. 6;
v. ºi aeroglisor (1968) ² pernã de fluid: „Timiºoara. Specialiºtii [...]
au realizat un dispozitiv pe pernã de fluid, destinat transporturilor
uzinale pentru diferite sarcini [...]“ R.l. 16 III 81 p. 5 ² Pernã
magneticã: „Autoritãþile din R.F. Germania au anunþat cã a început
construcþia unei cãi ferate pe pernã magneticã.“ R.l. 16 VII 84 p. 6.
„Ultimã realizare japonezã în domeniul transporturilor pe calea feratã,
trenul de foarte mare vitezã pe pernã magneticã a fost testat, pentru
prima oarã, cu oameni la bord.“ R.l. 25 VIII 84 p. 6; v. ºi transrapid,
pernã de aer (1982) ² pernã de zgurã: „(La) Hunedoara s-a aplicat
pentru prima datã o tehnologie originalã care constã în turnarea
fundaþiilor pe pernã de zgurã de furnal.“ R.l. 10 I 83 p. 5 (pernã de aer:
dupã fr. coussin d’air; cf. engl. air-cushion, germ. Luftfederung; DMN
1965; WT; D.Tr., DTP; DEX; pernã magneticã: dupã fr. coussin
magnétique; DTN 1975)
perpessícius s.m. (fig.) –Unitate de mãsurã în privinþa capacitãþii
de a edita texte cu dificultãþi– „Nici mãcar un Perpessicius n-a fost
de-ajuns (ºi un «perpessicius» devine, simbolic, unitate de mãsurã ori
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o «monetã» a jertfei).“ R.lit. 12 I 84 p. 1 (din n.pr. al criticului
Perpessicius, care ºi-a consacrat viaþa publicãrii ºi cercetãrii operei lui
M. Eminescu)
personáj-chéie s.n. (lit.) –Personaj foarte important–
„Personajele-cheie din «Demonii» sînt (dacã se poate spune astfel)
creaþii ale lui Nikolai Stavroghin.“ R.lit. 27 I 71 p. 5. „Un talentat
interpret al acestui personaj-cheie.“ Sc. 21 II 75 p. 4. „Demonstraþia
deplinã a artei retribuþiei se face însã prin cele trei personaje
feminine-cheie, trei actriþe din trei generaþii.“ Sãpt. 20 V 77 p. 6; v. ºi
R.l. 28 VIII 75 p. 9, Sc. 5 I 76 p. 5 (din personaj + cheie)
personáj-simból s.n. (lit.) –Personaj cu valoare de simbol– „Din
grupuri se detaºeazã, pline de energie, douã personaje-simbol:
comunistul ºi logodnica lui.“ Sc. 6 VII 72 p. 4. „Un personaj-simbol de
alt regn estetic deci, în abstractizãri exprese, ar fi pãrut aleatoriu ºi
suprapus dacã autorul nu l-ar fi implantat, cu forþa ºi originalitatea
personificãrii, în sistemul constituit de celelalte.“ R.lit. 21 VI 73 p. 2
(din personaj + simbol)
personáj-surprízã s.n. (lit.) –Personaj literar cu o comportare
surprinzãtoare– „În «Oamenii înving» (M.B.) este un
personaj-surprizã: îºi reneagã idealurile umanitariste.“ Cont. 29 III 63
p. 4. „În rolurile lor, E.B. ºi O.T. (un personaj-surprizã) aduc un aer
straniu.“ Cont. 7 XI 75 p. 2 (din personaj + surprizã)
personalizá vb. I –A face sã devinã personal, a individualiza–
„Actorul personalizeazã totul: modul de a purta un costum [...], modul
de a sorbi o cafea în cabinetul directorial [...]“ R.l. 1 II 84 p. 2. „Un
accent deosebit a fost pus pe realizarea unei plastici arhitecturale care
sã personalizeze ansamblul, dîndu-i un caracter de originalitate prin
folosirea elementelor decorative luate ºi prelucrate din arhitectura
tradiþionalã a Bucureºtiului.“ R.l. 22 IX 84 p. 5 (din fr. personnaliser;
PR 1950; DEX, DN3)
perspectográf s.n. (tehn.) „Mãrturie elocventã stã acordarea a trei
medalii pentru cele trei invenþii expuse de arh. Ene: Aur pentru «Perspectograf» (aparat pentru construirea mecanicã a imaginilor
perspective); Argint pentru «Haºurator» (aparat pentru mãsurarea
desenelor).“ I.B. 16 II 74 p. 5 (din fr., engl. perspectographe, germ.
Perspektograph, rus. perspektograf; DTP; DEX, DN3)
persulfát s.m. (chim.) –Sare a acidului sulfuric– „[La Sãvineºti] a
intrat în funcþiune prima instalaþie din þarã de producere a persulfatului
de amoniu, valoros produs intermediar folosit la fabricarea firelor
sintetice de tip melanã.“ Sc. 7 II 81 p. 1 (din fr. persulfate, germ.
Persulfat; PR 1920; DEX, DN3)
perúº s.m. (zool.) –Specie de papagal– „O atenþie deosebitã o
constituie peruºul, o specie de papagal ondulat (18–20 cm). Are
penajul de culoare verde ºi este un foarte bun imitator al vocii omului.“
R.l. 17 IX 85 p. 5 (din fr. perruche; DEX)
pescãríe-modél s.f. 1972 –Pescãrie care poate servi drept model–
v. semiconservã (din pescãrie + model)
péso s.m. (cuv. sp.) –Unitate monetarã oficialã în mai multe þãri din
America Latinã– „Devalorizarea pesoului chilian. Guvernul chilian a
hotãrît devalorizarea monedei naþionale, pesoul, cu 18 la sutã în raport
cu dolarul S.U.A.“ Sc. 1 VI 82 p. 6 (cf. fr. peso; DEX, DN3)
petroábs s.n. „Prin mãcinarea anvelopelor (ca ºi a altor deºeuri de
cauciuc) se obþine o pulbere. Aceastã pulbere, amestecatã cu o
substanþã activã din sulfurã de aluminiu ºi alþi ingredienþi, dã ceea ce se
cheamã «petroabs»-ul [...] adicã un praf negru care absoarbe cu
«lãcomie» reziduurile petrolifere.“ Sc. 20 III 75 p. 2; v. ºi R.l. 17 V 83
p. 5; v. ºi depoluant (din petro[lifer] + abs[orbant])
petrodolár s.m. „Ca ºi «eurodolarii» la timpul lor, «petrodolarii»
reprezintã o noþiune nouã în vocabularul de specialitate, în ambele
cazuri fiind vorba despre dolari S.U.A. ieºiþi din þara de origine ºi care
s-au acumulat în mari cantitãþi într-o regiune sau alta a globului:
eurodolarii – în cîteva þãri din Europa occidentalã, petrodolarii – în
þãrile exportatoare de petrol.“ Sc. 11 II 75 p. 5. „[...] lungi discuþii pe
cele mai diverse teme þinînd de logoreea colectivã cotidianã (miºcãrile
din Franþa anului ‘68, ecologiºtii ºi politizarea lor, hippies, ofensiva
drogurilor, cabotinismul lui Jean-Paul Sartre, petrodolari etc. etc.)
[...]“ R.l. 5 I 82 p. 2. „Petrodolarii îºi confirmã capriciile: cînd curg,
cînd se scurg [...]“ I.B. 18 VIII 82 p. 8; v. ºi R.lit. 22 V 75 p. 14, R.l. 13
IX 75 p. 6, 23 VI 83 p. 23 (din fr., engl., it. petrodollar; PR, DPN, DTN
1974; DEX-S)
petrodoláric, -ã adj. –Caracterizat prin petrodolari– „Un fiu de
miliardar american [...] a pãrãsit familia ºi drogurile ºi iubita
petrodolaricã.“ R.lit. 9 VI 77 p. 21 (din petrodolar + -ic; C. Lupu în
SCL 6/82 p. 503)
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petroliér-gigánt s.n., adj. –Petrolier de mare tonaj– „Era petrolierelor-gigant!“ I.B. 29 VIII 72 p. 1. „Tancuri petroliere-gigant.
Consiliul consultativ al Ministerului nipon al Transporturilor a aprobat
proiectul construirii de tancuri petroliere cu un deplasament de 1
milion tone.“ I.B. 13 XI 73 p. 4. „[...] dupã 25 zile regiunea Ekofisk va
arãta ca dupã scufundarea unui mare tanc petrolier, iar dupã 75 de zile
ca ºi cum s-ar fi scurs þiþeiul dintr-un petrolier-gigant.“ R.l. 27 IV 77 p.
5 (din petrolier + gigant)
peyotl s. 1967 (cuv. amerind.) –Specie de cactus din Mexic, care
conþine un alcaloid halucinogen– v. halucinogen (cf. fr. peyotl)
PFL s.n. „P.F.L. sînt iniþialele binecunoscute: plãci fibrolemnoase.
Sînt prezente în casele tuturor mai ales sub formã de mobilier.“ R.l. 5 II
75 p. 3; v. ºi Sc. 26 IV 80 p. 3 [pron. pefelé] (abreviere din p[lãci] +
f[ibro] + l[emnoase]; FC I 155, 164)
philips s.m. (fig.) –Delator– „Se vede [...] ºi teama de «philipºi»,
adicã de trãgãtori cu urechea, trãgãtori fãrã gloanþe dar la fel de periculoºi ca ºi cei înarmaþi pînã-n dinþi, într-o lume unde o mentalitate
bolnavã încurajeazã în continuare delaþiunea.“ R.l. internaþ. 31 V 94
f.p. [pron. fílips] (din aparatura Philips folositã de securitate pentru a
asculta convorbirile celor suspectaþi)
phocomelíe v. focomelie
phonodactiligrafie s.f. „Phonodactolografia – cea mai modernã
metodã mondialã de înlocuire a stenografiei cu aparate electronice
Philips.“ I.B. 18 XII 73 p. 3; v. ºi R.l. 13 III 76 p. 4 //din phono- +
dactilografie//
phonotip v. fonotip
piáþã s.f. în sint.s. piaþã liberã –Economie liberã, opusã celei
planificate preconizate de comunism– „Succesul unei cãrþi, în cazul de
faþã al unei ediþii, în condiþiile pieþei libere, depinde mult, uneori
decisiv, de modul cum este lansatã.“ R.lit. 19 XII 95 p. 24
picciótto s.m. (cuv. it.) –Mafiot tînãr, ucigaº– „Mafia sicilianã
vorbeºte despre tinerii ei ucigaºi (azi se spune killers) cu un termen
«mîngîietor»: picciotti «mititeii, tinereii» – adicã cei mici care, în
schimb, ascultã ºi cum! – de cei mari, de mafioþii en titre.“ Al.
Niculescu în Ap. 8/95 p. 15
pick-pocket s.m. (anglicism) –Hoþ de buzunare– „La noi, pe
Filantropia, pungaºii de buzunare cînd dãdeau o gaurã în tramvaie,
strigau ei, primii: Hoþiiii! Ce diferenþã este deci între spãlãtorii de
morþi politici ºi pick-pockeþii din tramvaiul 19?“ Sãpt. 29 I 82 p. 7.
„Pick-pockeþii din Arad. În ultima perioadã, în Arad s-a înmulþit
numãrul hoþilor de buzunare.“ R.l. 23 II 94 p. 9 [pron. pic-póchet] (cf.
fr. pick-pocket)
píckles s. (alim.) –Conservã de legume în oþet, murãturi– „Am
cumpãrat un borcan de pickles.“ (din engl. pickles; cf. fr. pickles)
picocasétã s.f. (americanism) „Firma americanã «Dictaphone
Corp.» a început comercializarea «picocasetelor», cele mai mici
casete magnetice din lume, pe care pot fi înregistrate 60 de minute de
dictare. Aceastã casetã are dimensiunile de 36 mm pe 25 mm ºi
cîntãreºte numai 3 grame.“ R.l. 21 V 85 p. 6
picosecúndã s.f. 1964 (fiz.) „O picosecundã este pentru o secundã
ceea ce o secundã este pentru o perioadã de 30 de ani.“ R.l. 24 VII 79 p.
6. „Societatea francezã «Thompson–C.S.F.» a pus la punct un circuit
semiconductor a cãrui rapiditate de funcþionare este de 22 picosecunde, faþã de 30 de picosecunde cît se realizase anterior (o picosecundã
este egalã cu o milionime de milionime de secundã).“ Sc. 6 I 82 p. 5.
„Acest sistem a fost experimentat la temperatura de minus 269 grade
Celsius pentru efectuarea de înmulþiri de 4x4 biþi de informaþii în 280
picosecunde (o picosecundã reprezintã o trilionime de secundã) a
precizat purtãtorul de cuvînt al Societãþii NEC.“ R.l. 20 II 85 p. 6; v. ºi
6 III 80 p. 6, Mag. 7 VIII 82 p. 5; v. ºi subnuclear (1964) (din fr.
picoseconde, engl. picosecond; PR 1960, BD 1967; DEX)
píctor-ceramíst s.m. –Pictor specializat în decorarea ceramicii–
„Ceea ce a fãcut M. este operã de pictor-ceramist.“ Cont. 17 VIII 62 p.
6 (din pictor + ceramist)
píctor-decoratór s.m. –Pictor specializat în decoraþiuni– „Fraþii
C. ºi V.L., pictori-decoratori fruntaºi, discutînd asupra unor noi
modele.“ Sc. 10 XI 61 p. 2 (din pictor + decorator)
píctor-graficián s.m. –Pictor specializat în graficã– „Lucrãri
remarcabile, dintre care o bunã parte aparþin pictorilor-graficieni.“
Cont. 2 V 69 p. 7; v. ºi R.l. 11 XII 79 p. 4 (din pictor + grafician)
píctor-gravór s.m. –Pictor specializat în gravurã– „O echipã de
desenatori condusã de pictorul-gravor italian Giannini a realizat un
album puþin obiºnuit.“ R.l. 31 VIII 79 p. 6 (din pictor + gravor)
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píctor-þãrán s.m. –Þãran care picteazã– „Satul pictorilor – Kovaciza este un sat din Serbia, Iugoslavia, renumit pentru faptul cã numãrã
printre locuitorii sãi nu mai puþin de 17 pictori-þãrani. Neavînd nici o
pregãtire specialã în domeniul artei penelului, aceºtia practicã, în
perioadele de rãgaz, aºa-numita picturã naivã.“ Sc. 31 V 74 p. 6. „Comentariul, dar mai ales ilustraþiile sînt deosebit de interesante, de la
«Vameºul» Henry Rousseau, la pictorii-þãrani germani.“ R.lit. 10 IV
75 p. 22. „E în stilistica acestui portret amintirea unei viziuni strãvechi
a pictorilor-þãrani din arta româneascã.“ R.l. 27 III 79 p. 2 (din pictor
+ þãran)
picurãtór s.n. –Mic dispozitiv utilizat în bãi ºi bucãtãrii pentru
distribuirea apei dacã nu existã apã curentã– „Printre acestea se aflã
cãzile de baie albe ºi colorate [...] rezervoarele din porþelan,
spãlãtoarele emailate cu suport (picurãtor) pentru bucãtãrii [...] etc.“
R.l. 5 V 77 p. 5 (din picura + -ãtor; DTP, LTR)
piersicãríe s.f. –Livadã de piersici– „Piersicãria de la Gospodãria
de Stat ªimleu a intrat în acest an pe rod.“ Sc. 30 VIII 62 p. 1 (din
piersicã + -ãrie)
piésã-básm s.f. 1967 –Basm transpus într-o piesã de teatru– v.
suspans (din piesã + basm)
piésã-gigánt s.f. –Un obiect foarte mare sau o parte dintr-un
mecanism foarte mare– „Sala de numismaticã a Muzeului de
antichitãþi naþionale din Stockholm s-a îmbogãþit cu 5 noi exemplare
din cele mai mari monede fabricate vreodatã în aceastã þarã [...] Aceste
piese-gigant, realizate din argint ºi cupru, se apropie de dimensiunile
pe care le aveau, la acea vreme, lingourile din metalele respective.“
R.l. 30 I 75 p. 6. „Protagoniºtii, doi ºoferi ce iau startul într-o cursã
dificilã, transportînd o piesã-gigant a industriei noastre spre o uzinã
îndepãrtatã a þãrii, fac parte dintre acei eroi ce-ºi ignorã «bravura».“
Sc. 26 XII 75 p. 2 (din piesã + gigant)
piésã-rádio s.f. 1973 –Piesã (de schimb) pentru aparatele de radio–
v. sculer-matriþer (din piesã [pentru] radio)
piésã-unicát s.f. –Obiect de valoare existent într-un singur exemplar– „O datã cu redeschiderea acestei secþii a muzeului [...] cele douã
piese-unicat vor constitui noi puncte de atracþie atît pentru specialiºti
cît ºi pentru vizitatori.“ Sc. 5 XII 71 p. 2. „Colecþionarul mai are 300 de
embleme, scrisori, plicuri, ilustrate ºi timbre de la aceºti neînfricaþi
cuceritori ai Cosmosului. Între ele, o piesã-unicat.“ Sc. 22 X 74 p. 2.
„La «Grand Palais» din Paris a fost inauguratã o expoziþie cu
piese-unicat de artã din preþiosul tezaur al basilicii veneþiene San
Marco.“ Sc. 31 III 84 p. 6 (din piesã + unicat)
pietonál, -ã adj. (circ.) –Care aparþine pietonilor– „[...] se lucreazã
intens la construirea pasajului subteran pietonal [...]“ R.l. 13 XI 68 p.
7. „Lucrãrile pasajului pietonal de la Casa Scînteii se apropie de
sfîrºit.“ I.B. 24 VII 69 p. 1. „Trotuar intercomunal! Iatã performanþa
locuitorilor din Sãcãºeni, jud. Satu Mare care prin muncã voluntarã au
asfaltat drumul pietonal pînã în comuna învecinatã.“ R.l. 2 XII 72 p. 5;
v. ºi 17 III 71 p. 7, Sc. 8 I 71 p. 2; v. ºi subtraversare (din pieton + -al, cf.
fr. piétonnier; DMC 1965; DEX-S)
piezocerámic, -ã adj. (fiz.) –Referitor la ceramica piezoelectricã–
„[Noul tip de telefon] are o sonerie electronicã piezzo-ceramicã.“ R.l.
31 I 85 p. 5 (din fr. piézo-céramique; DEX-S)
piezoeléctric, -ã adj. (fiz.) –Care îºi modificã dimensiunile sub
acþiunea unui cîmp electric– „Este vorba de transformatori din ceramicã piezoelectricã pentru mãsurarea vibraþiilor care seamãnã ca
aspect cu niºte pastile cu diametrul de 8 mm ºi greutatea de
aproximativ 5 grame.“ Sc. 29 VI 79 p. 5. „Detector piezoelectric. Un
colectiv de cercetãtori [...] a conceput ºi realizat un detector
piezoelectic pentru determinarea concentraþiilor mici din atmosferã.“
R.l. 15 V 82 p. 3. „Capsula microfonicã cu granule de cãrbune
inventatã în 1878 de fizicianul englez David Edward Hughes ºi
montatã de atunci în toate receptoarele telefonice va fi înlocuitã în
curînd cu o capsulã piezo-electricã.“ Sc. 13 VII 83 p. 5 ; v. ºi
microminiaturizare (1975) (din fr. piézoélectrique; LTR; DEX, DN3)
pilier s.m. (sport) –Înaintaº din prima linie la rugbi care îl susþine pe
taloner– „[...] pilierul P. a þinut sã se justifice.“ Fl. 25 V 84 p. 28 [pron.
pi-li-ér] (din fr. pilier; DN, DEX – alt sens, DN3, DEX-S)
pilót-astronaút s.m. (astr.) –Conducãtorul unei nave cosmice–
„Împreunã cu J.K., fizician-astronaut, ºi P.W., pilot-astronaut, C. va
petrece la bordul laboratorului aproximativ 28 de zile.“ R.l. 20 I 72 p. 6
//din pilot + astronaut//
pilót-comandánt s.m. (av.) –Conducãtor de aeronave– „Din
partea echipajului se cere o strînsã colaborare între pilotul-comandant,

pilót-cosmonaút

• 172 •

secund, navigator, radiooperator de bord ºi mecanic.“ Sc. 12 X 62 p. 2
//din pilot + comandant//
pilót-cosmonaút s.m. (astr.) –Conducãtorul unei nave cosmice–
„A fost efectuatã aterizarea navei-satelit avînd la bord pe pilotul-cosmonaut, maiorul Iuri Alexeevici Gagarin.“ I.B. 7 VIII 61 p. 1.
„Comitetul Central al P.C.U.S. ºi Consiliul de Miniºtri al U.R.S.S. au
hotãrît formarea unei comisii guvernamentale pentru elucidarea cauzelor morþii tragice a piloþilor-cosmonauþi.“ Sc. 1 VII 71 p. 6; v. ºi 17 II
64 p. 4; v. ºi fotodocument (din pilot + cosmonaut, dupã rus. liotcik
kosmonavt; Th. Hristea P.E. 160; FC I 64)
pilót-feméie s.m. –Femeie care a îmbãþiºat profesia sau are
calificarea de pilot (de avion, de curse de automobil)– „«Îndrãgostitele
aerului», un volum închinat vieþii curajoase a piloþilor-femei.“ Sãpt. 12
X 84 p. 8. „[Niki Lauda ºi-a trãdat] devotata ºi frumoasa soþie care i-a
stat alãturi în suferinþã, pentru Giovanna Amati, celebrul pilot-femeie
al concursurilor de automobilism din Italia.“ As 74/93 p. 12 (din pilot
+ femeie)
pilúlã s.f. 1993 –Contraceptiv luat pe cale oralã sub formã de pilulã–
v. cabinet de planificare familialã (din fr. pillule, it. pillola; cf. engl.
pill; BD 1965, MP 1967, DPN 1981)
pilulizá vb. I –A transforma în pilule, (aici) a reduce– „Cronometrul
ne spune cã Hamlet, jucat integral ºi cu pauzele de rigoare, dureazã
cinci ore. Regele Lear, cam tot pe atît. Aceste realitãþi ireconciliabile
ne pun în faþa unei dileme: jucãm textul integral cu sala goalã sau îl
«pilulizãm» ca sã nu pierdem publicul?“ R.lit. 28 X 71 p. 21 (din pilulã
+ -iza)
pi-mezón s.m. (fiz.) –Tip de particulã subatomicã– „Dr. H.Y.,
laureat al premiului Nobel (1949) a demonstrat matematic existenþa
particulelor energiilor înalte, «pi-mezoni».“ Sc. 24 XII 75 p. 6 (din p
[pi] + mezon, dupã engl. phi meson; cf. fr. méson p; BD 1971)
pint s. 1976 (anglicism) –Unitate pentru mãsurarea lichidelor, egalã
cu 0,57 litri– v. inch (din engl. pint; D.Am)
pinyin adj. (lingv.; cuv. chinez) –Sistem de transcriere alfabeticã ºi
foneticã a ideogramelor chineze– „Introducerea sistemului «Pinyin»
de transcriere a numerelor proprii [...] potrivit cãruia se unificã redarea
foneticã în toate limbile care folosesc alfabetul latin a numelor proprii
din China [...]“ R.l. 24 I 79 p. 6 (cf. fr. pinyin; PR 1970)
pión s.m. (fiz.) –Tip de particulã subatomicã– „O nouã metodã de
luptã împotriva cancerului va fi supusã în curînd primelor experimente
clinice. Este vorba de iradierea celulelor din tumorile maligne cu
«pioni», particule subatomice, ce au proprietatea de a descãrca energie
asupra unui punct precis.“ Sc. 17 V 79 p. 5; v. ºi spion (1965) (din engl.
pion; cf. fr. pion; PR 1957; DT; DN, DEX, DN3 – alte sensuri)
pioniér-biológ s.m. –Pionier interesat de biologie– „De fiecare datã
în tolba lor de vacanþã, echipajele «Cutezãtorilor» au adus ºi adevãrate
unicate ºtiinþifice, a cãror valoare a fost confirmatã de specialiºtii în
materie. Aºa, bunãoarã, pionierii-geologi au semnalat depozite de
micã în munþii Coziei, pionierii-biologi au reperat buretele parazit din
Delta Dunãrii, care distruge sculele pescãreºti, iar pionierii-speologi
au descoperit o peºterã necunoscutã ºi au cartat alte 12.“ Sc. 14 VII 74
p. 4 (din pionier + biolog)
pioniér-geológ s.m. 1974 –Pionier interesat de geologie– v.
pionier-biolog (din pionier + geolog)
pioniér-speológ s.m. 1974 –Pionier interesat de speologie– v.
pionier-biolog (din pionier + speolog)
pi-pa s. (cuv. chinezesc; muz.) „Sînt 40 de mici artiºti [din Nankin],
ºtiu sã mînuianscã tobe ºi sãbii, ºtiu sã cînte la pi-pa, instrument
tradiþional chinezesc.“ Sãpt. 11 VIII 78 p. 4
pipe-line s.n. (anglicism) –Conductã pentru transportul materiilor
fluide– „Un grup de tehnicieni mexicani reparau un pipe-line avariat
de un tractor ºi prin care se scurgea petrol cînd, în timpul sudãrii, s-a
produs o puternicã explozie.“ R.l. 15 III 82 p. 6; v. ºi
transmediteranean (1974) [pron. páiplain] (din engl. pipe-line; BD
1970; Th. Hristea în LR 3/72 p. 196, atestãri din 1970, L. Seche în LR
2/75 p. 176; DEX, DN3; termenul este mult mai vechi, personal îl
cunosc de la începutul anilor ‘40)
pirofíl, -ã adj. –Care simte atracþie pentru incendii– „[În procesul lui
Klaus Barbie] trebuie verificat dacã morþii au decedat, trebuie aduºi
mulþi martori de la mare distanþã (de pe lumea cealaltã), iar unele
victime n-au proprietãþile pirofile ale pãsãrii Phoenix ºi nu pot renaºte
din propria cenuºã în crematorii.“ Sc. 19 VI 83 p. 6 (din it. pirofilo)
piruetá vb. I (coregr.) –A face piruete– „Era ceva în acelaºi timp
comic ºi fascinant sã o vezi pe femeia aceea fabuloasã jucînd rolul unei
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subrete cu ºorþ alb ºi care pirueteazã brusc, fãcînd un numãr de dans ºi
cîntec.“ Sãpt. 10 V 85 p. 7 (din piruetã; cf. fr. pirouetter; DEX, DN3)
pisiceálã s.f. –Alintare– „Desigur, este numai o pisicealã plictisitã
ºi languroasã pe care o practicã vitejii fii ai lui Adam.“ Sc. 1 XI 74 p. 8
(din pisicí + -ealã; DEX-S)
pisicí vb.refl. IV „Jocul tinerei actriþe este pe tot parcursul sabotat de
tendinþa de a se copilãri, de a se pisici, a se alinta, deci de o stare de
imaturitate vocalã.“ R.l. 7 I 78 p. 2 (din pisicã + -i; DEX)
pistárd s.m. (sport) –Ciclist specializat în concursuri de pistã– „Pe
velodromul Dinamo pistarzii au primit vizita alergãtorilor din R.P.
Bulgaria.“ Sc. 8 VII 63 p. 3 (din fr. pistard; DEX, DN3)
pistól în loc.vb. a pune (cuiva) pistolul pe greabãn (arg. stud.) –A se
rãzbuna pe cineva; a umili pe cineva– „Dorel i-a pus pistolul pe
greabãn lui Ion.“ (v. C. Lupu în LL 3/1972 p. 350)
pistolár s.m. –Trãgãtor abil cu pistolul (mai ales în filme western)–
„O regie suspectã de a transforma eroii în gangsteri din Chicago
localizaþi la Bucureºti sub pãlãrii cît roata carului, pistolari ºi mardeiaºi, într-o inventatã disputã ideologicã.“ Sãpt. 14 IX 79 p. 6; v. ºi
policier (1974) (din pistol + -ar; DEX, DN3)
pitíc s.m. „Trebuia sã dãm peste pitic (semnalul de manevrã – nn),
apoi sã intrãm pe linia de plecare dupã semnalul de ieºire. Nu am vãzut
(dacã l-a dat impiegatul – nn) cã eram pe stînga. Am depãºit piticul,
apoi, dupã 200 de metri, am realizat cã trebuie sã dãm înapoi în garã.
Venea locomotiva dinspre Agigea.“ R.l. 17 VI 95 p. 16
pizza s.f. (alim.) –Mîncare tipic italieneascã pregãtitã (la cuptor) din
aluat garnisit cu mozzarella, peºte, ºuncã, ciuperci, sos picant etc.–
„Diverse alte produse alimentare, de la picanta pizza ºi pînã la fripturi
la tavã cu cartofi prãjiþi.“ Sc. 6 V 79 p. 5; v. ºi I.B. 23 V 75 p. 4; v. ºi
gelato, gin [pron. píþa] (din it. pizza; DN3, DEX-S)
pizzerie s.f. (com.) –Local unde se vinde ºi se consumã pizza– „Una
dintre cele mai bune «pizzerii» din Bucureºti este aceea de pe Bd.
Titulescu.“ Sãpt. 7 IX 84 p. 2. „[În Rm Vîlcea] s-a deschis una dintre
cele mai moderne pizzerii.“ Europa 1–8 XII 92 p. 12 [pron. piþeríe]
(din it. pizzeria; DEX-S)
pix s.n. –Instrument de scris cu pastã ºi cu bilã în vîrf acþionat de un
dispozitiv mecanic– „[...] aºtept cu pixul agãþat de / vîrful unghiei sã
înceapã vorbirea.“ Luc. 12 VII 80 p. 5. „Cu pixul în mînã, calcula ceva
pe o hîrtie“ G. 79-80/96 p. 30; v. ºi fustã-tub, microminiaturizare
(1975) (nume comercial; DEX, DN3)
pînzulíþã s.f. (tehn.) „ªlefuirea «pînzuliþei», a porþiunii de talpã ce
îmbracã tocul, va fi fãcutã mecanic.“ I.B. 23 XII 60 p. 1 (din pînzã +
-uliþã, LTR, DT; DEX-S)
plácã turnántã sint.s. (fig.) –Loc de intersecþie al mai multor
direcþii, interese etc.– „[...] revista americanã «Time», subliniind
«rolul de placã turnantã al Olandei în ce priveºte proiectele
rachetonucleare», citeazã opinia purtãtorului de cuvînt al guvernului
vest-german [...]“ Sc. 20 VI 81 p. 6. „Potrivit statisticilor oficiale
difuzate la Roma, aeroporturile italiene au constituit în 1981 o adevãratã placã turnantã a traficului de droguri.“ R.l. 4 I 82 p. 6. „[...]
apoximativ 400 de bãnci din aceste insule servesc drept «placã
turnantã» financiarã traficului de stupefiante [...]“ R.l. 30 VII 84 p. 6;
v. ºi 16 III 82 p. 6 (din fr. plaque tournante)
placébo s.sg.tant. (farm.) „Este vorba despre aºa-zisele «placebo»,
adicã medicamente care acþioneazã asupra psihicului individului.“ Sc.
24 I 75 p. 5. „S-a vorbit deseori de rolul autosugestiei în medicinã. S-au
fãcut chiar experienþe pe unii pacienþi ce se plîngeau de diferite
afecþiuni, cãrora le-au fost administrate medicamente [...] fictive –
aºa-numitele placebo, care nu au nici un fel de efect terapeutic.“ Sc. 5
XI 75 p. 6. „Cei 27905 medici «cobai» vor trebui sã înghitã zilnic cîte o
ceaºcã de aspirinã, beta caroten, sau placebo (substanþã inactivã
substituitã unui medicament).“ R.l. 28 XII 82 p. 6 (din fr., engl.
placebo; PR 1945, BD 1967; DM; DEX-S)
plachétã s.f. în sint.s. plachetã sanguinã (med.) –Trombocitã– „Se
ºtie cã ateroscleroza se datoreºte aglutinãrii (lipirii) aºa-numitelor plachete sanguine ºi fixãrii acestora de peretele arterei, ceea ce duce la
blocarea circulaþiei în interiorul unor vase sanguine. Rolul
prostaciclinei este acela de a împiedica agluntinarea plachetelor.“ Sc.
16 VIII 79 p. 5 (din fr. plaquette; DN3 – alte sensuri; DEX, DN3)
plaferón s.n. (biol.) „Specialiºtii din Tbilisi [...] au reuºit sã punã la
punct un nou tip de interferon. Supranumit «plaferon», noul produs are
aceleaºi proprietãþi cu interferonul clasic preparat din sîngele uman
folosit cu succes în profilaxia grupei sanguine, a bolilor aparatului
respirator ºi în anumite tipuri de tumori [...]“ R.l. 15 V 85 p. 6
//probabil cuv. rus.//
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plájã s.f. –Distanþa între douã mãsuri sau posibilitãþi– „Senatul
Universitãþii de Medicinã ºi Farmacie «Carol Davilla» din Bucureºti a
aprobat grila salarialã pentru corpul profesoral. S-au stabilit astfel
urmãtoarele plaje valorice: preparatori 44000–54000 lei [...] (în
condiþiile în care [...] o femeie de serviciu de la RENEL cîºtigã circa
65000 lei/lunã).“ R.l. 4 VII 93 p. 3 (din fr. plage; DN, DEX, DN3 – alte
sensuri)
planetoíd s.n. (astr.) –Satelit artificial– „Lansarea planetoidului
«Explorer 49». La Centrul spaþial de la Cape Kennedy a avut loc
duminicã la ora 14,13 G.M.T. lansarea satelitului «Explorer-49», care
urmeazã sã se înscrie, peste cinci zile, pe o orbitã circumlunarã.
N.A.S.A. a precizat cã acest planetoid [...] va efectua cel mai
aprofundat studiu întreprins vreodatã al semnalelor radio provenind
din galaxia noastrã, din afara ei, de pe Pãmînt ºi de pe Jupiter.“ Sc. 11
VI 73 p. 4 (din fr. planétoïde; LTR, DT; DN, DEX, DN3 – alt sens)
planetrén s.n. (cuv. engl. americ.) „ªtiþi ce sînt planetrenurile?
Savantul american R.S. a prezentat [...] proiectele îndrãzneþe care, în
aparenþã, par a þine de domeniul utopiei privind construirea, spre
sfîrºitul primului secol al mileniului urmãtor, a unor trenuri planetare
care sã circule în tuneluri subterane, operaþiunile de foraj fiind
asigurate cu ajutorul unor dispozitive speciale laser. Aceste
«planetrenuri» ar urma sã circule cu viteze de 2500 km/h.“ Sc. 10 V 78
p. 5. „Proiectul [american de trenuri expres] a primit numele de
«Planetran». El înlãturã nu numai roþile, ci ºi un alt obstacol care se
opune sporirii vitezei mijloacelor terestre de transport, ºi anume
rezistenþa aerului.“ Sc. 9 I 82 p. 5; v. ºi Fl. 22 VI 75 p. 23 [var.:
planetran]
planificáre familiálã sint.s. –Controlul naºterilor într-o familie–
„Dupã naºtere, femeia este mai motivatã ca oricînd pentru a folosi
metodele de planificare familialã. Pentru a preveni apariþia unei
sarcini nedorite, imediat dupã naºtere se pot folosi mijloace
contraceptive moderne, reversive. În cazul în care femeia alãpteazã,
metodele de elecþie sînt: minipilula (pilula cu progesteron), metodele
de barierã (prezervativ, diafragme, spermicide), steriletul.“ Z. 13 VI
95 p. 4 (trad. din engl. familial planning)
planning s.n. (americanism) –Planificare– „[Pavarotti] a comunicat
cã «planning»-ul sãu de spectacole este ocupat pînã în 1997.“ R.l. 5 X
93 p. 11
planning familial sint.s. –Controlul naºterilor într-o familie,
planificarea naºterii copiilor– „[...] preºedintele planning-ului familial
din New York le-a þinut partea fabricanþilor, pãpuºile care nasc sînt
foarte bine venite; ele le vor da pãrinþilor ocazia sã le vorbeascã
copiilor despre modul în care se fac copiii [...]“ As 15 XI 92 p. 4.
„Nivelul educaþional este un determinant important al gradului de
cunoaºtere a metodelor de planning familial.“ „22“ 31/94 p. 11; v. ºi Z.
13 VI 95 p. 4; v. ºi contraconcepþie (din fr. planning familial; cf. engl.
family planning; PR 1960, BD 1970)
plan-pilót s.n. –Plan diriguitor– „Visam cã realizãm pentru
muncitori nivelul de viaþã prevãzut de planul-pilot.“ Cont. 31 I 64 p. 6.
„[...] trãieºte în cadrul aºa-numitului plan-pilot ºi altul în cele opt
oraºe-satelit.“ I.B. 16 VII 74 p. 4 (din plan + pilot)
plánºã-hártã s.f. –Planºã conþinînd hãrþi– „Printre ultimele achiziþii ale Muzeului marinei române din Constanþa se numãrã o
valoroasã lucrare editatã în anul 1684 la Veneþia, cuprinzînd 40 de
planºe-hãrþi în care se descrie cursul superior al Dunãrii, cu date
despre navigaþia fluvialã în acea vreme. Preþioase informaþii ºtiinþifice
prezintã ºi harta-mercator întocmitã în anul 1628.“ R.l. 12 I 71 p. 5 (din
planºã + hartã)
plántã-mámã s.f. (bot.) –Plantã cultivatã pentru a genera alte noi
plante– „Cercetãtorii cutreierã pãdurile ºi aleg de acolo speciile cele
mai valoroase. Ele sînt aduse la staþiune ºi devin plante-mamã.“ Sc. 14
V 63 p. 1. „Din seminþele ºi puieþii crescuþi din rãdãcina plantei-mamã
devenitã piesã de muzeu, cresc azi în ghivece speciale cîteva sute de
urmaºi viguroºi.“ Sc. 21 II 82 p. 2; v. ºi I.B. 10 I 78 p. 4 (din plantã +
mamã)
plántã-mártor s.f. 1977 (bot.) –Plantã care serveºte ca termen de
comparaþie, ca reper– v. (în) principal (din plantã + martor)
plasmá vb. I –A crea– „Heliade Rãdulescu credea cã Poetul este
Pãrintele naþiunii ºi cã poezia poate totul. Competenþa ei se întinde de
la gramaticã la creaþia divinã. A scrie este a întemeia, a plasma o
spiritualitate ºi a pune bazele naþiunii.“ R.lit. 13 XI 80 p. 5 (din plasmã)
plasmochímic, -ã adj. –Care aparþine plasmochimiei– „Un procedeu plasmochimic care a condus la aplicaþii industriale este
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transformarea metanului în acetilenã, într-un jet de plasmã de
hidrogen.“ Cont. 3 XII 65 p. 8 (din plasmochimie + -ic)
plasmochimíe s.f. (chim.) –Ramurã a chimiei– „La noi în þarã, cercetãrile din domeniul plasmochimiei au condus la elaborarea unui
procedeu industrial de producere a acetilenei folosind plasma arcului
electric.“ Cont 3 XII 65 p. 8 (din fr. plasmo-chimie; DN3, DEX-S)
plasmódium s.n. (biol.) –Hematozoar al paludismului– „Un
important pas în lupta contra malariei a fost înregistrat de doi
cercetãtori americani care au reuºit sã izoleze substanþa
«plasmodium», care produce aceastã boalã. Aceastã substanþã se aflã
în glandele salivare ale þînþarului Anopheles ºi este introdusã, prin
înþepãtura acestuia, în sîngele uman.“ Sc. 5 II 84 p. 5 [var. plasmodiu]
(din fr. plasmodium; PR 1922; DN3)
plasmosférã s.f. „În prezent, omenirea dispune de numeroase date
privind componenþa atmosferei terestre, cunoaºte centurile de radiaþie
ale Pãmîntului, centura de plasmã a Terrei (plasmosfera).“ R.l. 12 IV
74 p. 6 (din engl. plasmosphere; BD 1971)
plasmotrón s.n. (fiz.) –Generator de plasmã– „Instalaþiile realizate
în þarã – plasmotroanele – se situeazã în privinþa performanþelor la
nivelul celor fabricate în þãri cu tradiþie tehnicã avansatã.“ Sc. 9 XI 67
p. 4. „S-a reuºit mãsurarea temperaturii unor fluxuri de gaze încãlzite
în plasmotroane pînã la 1200 de grade.“ Sc. 22 III 74 p. 6. „Specialiºtii
sovietici au construit «plasmotronul» – maºinã automatizatã destinatã
sã secþioneze termic produse laminate.“ Sc. 8 VI 77 p. 5. „Evenimentul
marca [...] actul de naºtere a producþiei de plasmatroane româneºti, al
celei mai moderne ºi eficiente tehnologii de tãiere a metalelor.
«Cuþitul» de plasmã – un jet de foc cu o temperaturã de peste 30.000o
C – decupa [...] table de oþel inoxidabil groase de 40 mm, cu o vitezã de
8 metri pe orã.“ Sc. 26 VI 84 p. 2; v. ºi R.l. 4 VIII 79 p. 6 [var.
plasmatron] (din fr. plasmatron; DT, DEX, DN3)
plast-stíclã s.f. (chim.) „«Plast-sticlã» s-ar putea denumi noul
material care îmbinã calitãþile sticlei ºi ale materialului plastic, realizat
de oamenii de ºtiinþã din S.U.A. Este vorba, de fapt, de un material
plastic transparent, acoperit cu o peliculã extrem de subþire
(0,075–0,25 mm) de sticlã.“ Sc. 3 VI 76 p. 6 (din plast[ic] + sticlã,
dupã model engl.)
plastifiánt s.m. (chim.) –Substanþã care mãreºte plasticitatea
materialelor cu care este amestecatã– „[...] obþinerea unor produse
care înlocuiesc importul, cum este cazul plastifiantului polimer P-100,
folosit la fabricarea garniturilor ºi izolaþiei pentru diferite instalaþii
electrice.“ Sc.tin. 20 III 84 p. 3 (din fr. plastifiant; PR 1930; DN3)
plastín s.n. 1967 (chim.) –Tip de material plastic– v. textin (din
plast[ic] + -in)
plat s.n. (franþuzism; alim.) –Fel de mîncare– „[...] ne întîlnim de
douã ori pe lunã ºi atunci îi prepar plat-ul preferat: spaghetti.“ Sãpt. 7
VII 78 p. 5 (din fr. plat)
platbándã s.f. 1984 –Fîºie din material plastic– v. extruder (din fr.
plate-bande; DN3)
platfórmã s.f. (constr.) –Suprafaþã de teren pe care se ridicã noi
construcþii tehnice ºi culturale– „Intrarea în funcþiune a noii unitãþi
marcheazã aici debutul celei mai tinere platforme a industriei noastre
electrotehnice.“ R.l. 17 IV 75 p. 1. „Adunarea are loc pe platforma de
la Politehnicã.“; v. ºi Oltcit, spãlãtorie-curãþãtorie (din fr. plateforme;
DEX, DN3)
platfórmã-aerodróm s.f. –Rampã de lansare– „De pe o
platformã-aerodrom tocmai se înalþã elicopterul cu peºte.“ Sc. 28 VIII
65 p. 6 //din platformã + aerodrom//
platizá vb. I –A aplatiza– „Tãiem felii subþiri, 3–4 la porþie, le
platizãm cu ciocanul de bãtut ºniþele, le dãm un praf de sare, piper [...]“
R.l. 14 III 94 p. 14 (din [a face] plat + -iza)
play-back s.n. –Interpretare mimatã a unei înregistrãri anterioare–
„[...] nu o datã am remarcat defecte de sonorizare a play-back-ului.“
Sc. 22 III 74 p. 4 [pron. pléibec] (din engl. play-back, cf. fr. play-back;
PR 1944; VRC 278; DJ; DN3)
play-boy s.m., adj. –Tînãr bogat care-ºi petrece viaþa în distracþii–
„Academicienii par deseori ºomeri ºi play-boys-ii – miliardari.“ Cont.
25 VI 71 p. 6. „Florin Piersic a pus toatã nestinsa lui strãlucire
exterioarã împotriva încãpãþînãrii unora sub înfãþiºarea de
«play-boy».“ R.l. 17 I 75 p. 2. „Templer, Kojak, Columbo erau
convocaþi sãptãmînal sã perforeze enigma. Fiecare o fãcea în felul sãu:
unul în stil play-boy flegmatic, altul în stil bonom populist, altul în stil
nonºalant-intelectual.“ Cont. 23 VI 78 p. 9; v. R.lit. 14 XI 74 p. 24
[pron. pléiboi] (din engl. americ. play-boy, cf. fr. play-boy; PR 1960;
D.Am.; DN3, DEX-S)
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plebiscitát, -ã adj. –Supus plebiscitului– „Plebiscitatã atît de
englezi cît ºi de francezi ea a obþinut, în 1962, premiul naþional al
discului francez.“ Cont. 18 II 64 p. 6 (din plebiscit + -at)
pleistónic, -ã adj. (zool.) „Numai organismele pleistonice, adicã
cele care trãiesc la suprafaþa apei, pot suporta variaþii ale mediului.“
Sc. 9 III 63 p. 4
plenár, -ã adj. 1967 –Deplin, total– v. monografist; v. ºi R.l. 23 XI 79
p. 4, 24 VI 80 p. 5 (din lat. plenarius; cf. fr. plénier; DN – alt sens,
DEX)
plenitudinár, -ã adj. –Total, plenar– „Din toatã distribuþia, se
impun plenitudinar doar doi actori.“ R.lit. 9 II 78 p. 6 (din plenitudine
+ -ar)
pliogríp s. „Experþii afirmã, totodatã, cã sistemul de adezivi bazat pe
compuºi de uree, realizat în ultimii ani ºi denumit «pliogrip», face cu
putinþã asamblarea pieselor de fibrã de sticlã ale caroseriei.“ R.l. 13 IX
77 p. 6
plombáre s.f. 1996 (constr.) –Umplere a unui spaþiu viran, a unei
gropi etc.– v. plombã
plómbã s.f., adj. (arh., constr.) ¨ 1. (ºi în sint. construcþii-plombã,
bloc-plombã) – Imobil construit în spaþiul viran dintre alte douã
imobile– „Sistematizarea trebuie sã-ºi propunã într-un asemenea caz
construcþii-plombã, redistribuirea unor spaþii.“ Sc. 15 I 67 p. 2. „De
foarte mult interes s-a bucurat proiectul Consiliului popular al
Capitalei legat de crearea unor «plombe».“ R.l. 19 XI 75 p. 9; v. ºi Sc.
17 IV 80 p. 2. ¨ 2. –Umplere a unei gropi din asfalt– „Administraþia
strãzilor i-a solicitat primarului H. sã prelungeascã pînã la sfîrºitul
lunii iunie termenul de plombare a gropilor din carosabilul
bucureºtean. Iniþial edilii au întocmit un program de reparaþii (plombe)
pînã la 30 aprilie 1996, urmînd ca dupã aceastã datã toate forþele
disponibile sã fie îndreptate spre turnarea covoarelor asfaltice.“ R.l. 4
V 96 p. 7 (formal din germ. Plombe; DN – alt sens, DEX, DN3)
p.n.a. s. (text.) –Melanã– „O jachetã din p.n.a. pentru copii [...]“ I.B.
21 II 82 p. 2. „Rochiþele din stofã, din p.n.a. [...]“ I.B. 23 IV 84 p. 4–5;
v. ºi froté (1974) [pron. peneá] (abreviere din p[oli] n[itril] a[cril])
pneumoencefalografíe s.f. (med.) –Metodã neuroradiologicã de
diagnostic în care aerul este folosit ca mediu de contrast– „Un aparat
modern, denumit scanner, este utilizat de puþinã vreme, în cîteva
spitale din Anglia ºi S.U.A., pentru realizarea radiografiilor creierului.
Aceste adevãrate «hãrþi ale creierului», pe lîngã faptul cã pot fi
realizate rapid, fãrã spitalizarea bolnavului, prezintã avantajul unei
exactitãþi
mult
superioare
rezultatelor
obþinute
prin
pneumoencefalografie.“ I.B. 27 IV 74 p. 4 (din engl. pneumoencephalography, fr. pneumoencéphalographie; WT, DFMB; DM;
DTN 1974)
PNL –Partidul Naþional Liberal– „[...] mitingul organizat de
P.N.Þ.–C.D., P.N.L. ºi P.S.D., autorizat sã aibã loc duminicã, 26
ianuarie, orele 12,00, într-o zonã de lîngã Teatrul Licurici din Bacãu.“
R.l. 31 I 90 p. 5. „Se spune, printre altele, cã, potrivit programului sãu,
P.N.L. îºi propune înstrãinarea fabricilor, uzinelor, reeditarea vremii
patronilor.“ R.l. 4 II 90 p. 1 (din P[artidul} N[aþional] L[iberal];
denumirea este mult mai veche, dar a reapãrut dupã decembrie 1989)
PNÞ(CD) –Partidul
Naþional
Þãrãnesc
Creºtin-Democrat–
„Guvernul român a acceptat amînarea alegerilor generale din
România, prevãzute iniþial pentru luna aprilie, a declarat preºedintele
Partidului Naþional Þãrãnesc (P.N.Þ.), Corneliu Coposu.“ R.l. 19 I 90
p. 1. „PNÞCD este cea mai puternicã formaþie a opoziþiei
democratice.“ Românul liber XII 95 p. 3; v. ºi 30 I 90 p. 1, 31 I 90 p. 5, 4
II 90 p. 2 (din P[artidul] N[aþional] Þ[ãrãnesc] C[reºtin]
D[emocrat]; denumirea este mult mai veche, dar a reapãrut dupã dec.
1989)
poesifér, -ã adj. –Care este plin de poezie– „Eu am sã izolez, pentru
a demonstra existenþa în culegerea «La echinox de toamnã» a unor
zone poesifere, alte texte.“ Cont. 23 XII 77 p. 6 (din poesie, dupã tipul
aurifer)
poét-actór s.m. –Poet care este în acelaºi timp ºi actor– „Întîlniri – la
graniþa dintre arte – cu poetul-actor Emil Botta, cu scriitorul-sculptor
ºi poet Ion Vlasiu, cu pianistul-poet Virgil Gheorghiu.“ Sãpt. 19 IX 69
p. 3. „ªi i-am recunoscut, erau, fãrã îndoialã, discipolii
poetului-actor care, la începutul secolului trecut, colinda oraºele ºi
satele cîntînd patria, dragostea, natura.“ R.lit. 11 VII 74 p. 24 (din poet
+ actor)
poét-cãrturár s.m. –Poet erudit– „Poet-cãrturar, Vasile Nicolescu
nu este însã un poet livresc, nu este nici un poet descriptiv, ci un liric
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cutremurat de spectacolul firii ºi înfiorat de misterul vieþii.“ R.l. 16 V
77 p. 2 (din poet + cãrturar)
poét-crític s.m. –Poet care se ocupã ºi cu critica literarã– „Desigur,
Florin Mugur are dreptate, opþiunea poetului-critic este mai strictã,
mai severã decît a criticului-poet, ºi deci în mai micã mãsurã un produs
al culturii.“ Cont. 4 VI 71 p. 3. „Luzi intrã în categoria marilor
poeþi-critici, în spiritul tradiþiei lui Valéry sau Machado.“ R.lit. 6 III 75
p. 22; v. ºi critic-poet (din poet + critic)
poét-eróu s.m. –Poet care a cãzut ca un erou– „Cititorul va gãsi în
cartea Elenei Gronov cam tot ce s-ar putea spune despre biografia
poetului-erou Mihail Sãulescu.“ Cont. 8 I 71 p. 3. „Poetul-erou Const.
T. Stoika.“ R.lit. 31 I 74 p. 7 (din poet + erou)
poét-filosóf s.m. –Poet avînd o activitate filozoficã notorie– „Va
trebui sã descopere imaginea adevãrului, aºa cum spunea cîndva
poetul-filosof Lucian Blaga.“ Cont. 30 IX 66 p. 5. „Lucian Blaga –
filosoful-poet, poetul-filosof mi se pare o apariþie deosebitã.“ Luc. 29
IV 78 p. 4 (din poet + filosof)
pointi-sculpturã s.f. (arte) „Tînãra artistã M.C. (Franþa) executã
portrete folosind, în loc de tradiþionalul penel ºi nu mai puþin
tradiþionalele culori, un material neobiºnuit: cuie minuscule. Folosind
aceastã tehnicã ineditã, pe care a botezat-o «pointi-sculpturã», ea a
realizat unele lucrãri [...] apreciate drept reuºite.“ Sc. 27 XII 77 p. 5
[pron. poánti-sculptúrã] (din fr. pointi[llé] + sculpturã, dupã model
fr.)
polár s.n. (lit.) –Roman poliþist– „[Scriitorul] explicã predilecþia
pentru Los Angeles a scriitorului de polar-uri.“ R.lit. 45/95 p. 15 (din
fr. arg. polar; PR 1970)
pólder s.n. –Porþiune de pãmînt smulsã mãrii prin îndiguire– „Pompa
a fost folositã pentru a scoate apã de mare de pe un polder (teren
recuperat din mare) de 1500 hectare, precizeazã ziarul «Le Monde».“
Sc. 21 VI 83 p. 3 (din fr., ol. polder, germ. Polder; cuv. este mai vechi în
românã, cel puþin din anii ‘30)
polemológ s.m. –Cercetãtor al rãzboiului– „Cu un veac ºi jumãtate
în urmã, Karl von Clausewitz, celebrul polemolog, lansase acea nu mai
puþin faimoasã decît primejdioasã definiþie a rãzboiului, declarînd cã
nu-i altceva decît [...] «continuarea politicii prin alte mijloace».“ R.l.
21 VIII 73 p. 1; v. ºi R.lit. 3 XII 81 p. 3 (der. regr. din polemologie; cf. it.
polemologo; DPN 1974; DEX-S)
polemologíe s.f. „Polemologia reprezintã un «capitol al sociologiei» de datã relativ recentã.“ Sc. 12 I 78 p. 4. „Polemologie.
Termenul, ca atare, a fost creat la sfîrºitul anilor ‘50 de Gaston
Bouthoul, pentru a desemna un «nou capitol al sociologiei»: studiului
ºtiinþific al rãzboiului.“ Cont. 10 III 78 p. 2. „Un loc aparte îl ocupã în
ansamblul ºtiinþei, sau ºtiinþelor pãcii polemologia, care îºi propune sã
analizeze cãile de limitare ºi eradicare a conflictelor ºi rãzboaielor. Pe
plan concret, polemologia are menirea sã cerceteze dinamica,
morfologia, dezvoltarea ºi soluþionarea tensiunilor ºi diferendelor
dintre grupuri de state sau dintre state individuale.“ Fl. 8 II 85 p. 31 (din
fr. polémologie, engl. polemology, it. polemologia; DMN 1949, BD
1968, DPN 1970; Th. Hristea în R.lit. 11 XI 76 p. 9; D.Filoz.; DN3,
DEX-S)
polenapín s. (apic.) „Combinatul apicol Covasna prezintã cîteva noi
produse: melcatrinul – cu o acþiune stimulatorie ºi regeneratoare
asupra sistemului nervos, ajutã la calcifierea oaselor; polenovitalul,
care se prezintã cu rezultate deosebite în stãrile de obosealã ºi
surmenaj; polenapinul, folosit în afecþiuni hepatice, gastrice, anemii;
vitadonul, care este un aliment dietetic fortifiant.“ R.l. 30 VI 76 p. 4
(din polen + ap[icol] + -in)
polenovitál s. 1976 (apic.) –Produs farmaceutic contra oboselii,
obþinut din polen– v. polenapin (din polen + vital)
poliacrilnitrílic, -ã adj. (chim.) –Care aparþine unei specii de
materie plasticã– „La toarcerea firului se folosesc douã tipuri de fibre
poliacrilnitrilice (care imitã lîna).“ I.B. 23 XII 61 p. 1 //din poli- +
acril[o]nitril + -ic//
policalificáre s.f. –Calificare în mai multe activitãþi– „Cine posedã
o policalificare are o poliºansã de a rãzbi mai bine în viaþã.“ Sãpt. 12 III
71 p. 4. „Policalificarea – un rãspuns la cerinþele legãrii
învãþãmîntului de viaþã.“ Sc. 10 XII 74 p. 4. „[...] cerinþele de forþã de
muncã au crescut la operaþiile de frezare sau rectificare, astfel cã prin
policalificare s-a ajuns ca fiecare muncitor-aºchietor sã fie în stare sã
lucreze, cînd e cazul, pe oricare dintre maºinile-unelte de bazã.“ R.l.
29 II 84 p. 3; v. ºi 30 X 79 p. 5 (din poli- + calificare; DN3)
policalificát, -ã adj. –Calificat în mai multe activitãþi– „Muncitori
policalificaþi pentru întreþinerea locuinþelor.“ I.B. 3 XI 71 p. 1. „Vom
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organiza un numãr de 10 echipaje de control cu personal policalificat.“
R.l. 2 V 74 p. 3 (din poli- + calificat)
policardiochinetográf s.n. (med.) „Un aparat pentru
înregistrarea funcþionãrii sistemului cardiovascular ºi nervos a fost
construit de doi colaboratori ai Institutului de cercetãri medicale din
Plovdiv – Bulgaria. Policardiochinetograful, cum a fost denumit
aparatul, este o maºinã tranzistorizatã cu ajutorul cãreia se poate stabili
diagnosticul, precum ºi gradul de îmbolnãvire.“ Sc. 5 X 70 p. 4
(probabil cuv. bulg.)
policier s.n. (franþuzism; film, lit.) –Film (roman) poliþist– „«Un
comisar acuzã» se recomandã ca un bun policier, în care protagonistul
îºi conduce actele sale justiþiare pînã la ultimele lor consecinþe,
neutralizînd una cîte una verigile bandei criminale, ceea ce nu
înseamnã cã Moldovan este numai ºi numai un «pistolar».“ Cont. 5 IV
74 p. 5. „Un «policier» naiv, aºadar, minunat fãcut în naivitatea lui,
mut, cu desãvîrºire mut, rapid.“ R.lit. 20 XI 75 p. 17. „În cazul
policierului pornit de la cartea lui N.M. «Cercul magic» dispune de
relaþii umane mai bogate, mai dramatice prin complexitatea lor, decît
multe alte surori întru gen.“ Sc. 18 XII 75 p. 4; v. ºi Cont. 26 XII 75 p. 7,
R.l. 17 IV 80 p. 17; v. ºi film-dezbatere, science-fiction [pron. polisié]
(din fr. policier; DMN 1968)
policitemíe s.f. (med.) –Boalã caracterizatã prin creºterea numãrului de globule roºii– „Potrivit unui studiu publicat într-o revistã
americanã, tutunul este, fãrã îndoialã, principala cauzã a unei maladii a
sîngelui, policitemia, ce se manifestã prin puternice dureri de cap,
obosealã ºi chiar leºinuri.“ R.l. 7 I 78 p. 6 (din fr. polycythémie; L; DM,
DZ; DEX)
policlínicã-spitál s.f. –Spital care funcþioneazã ºi ca policlinicã–
„Policlinica-spital are un laborator ºi o farmacie.“ Sc. 24 XII 66 p. 2
(din policlinicã + spital)
poliecrán s.n. (cinem.) „Poliecranul constituie un mijloc sigur de a
reflecta concomitent toate dimensiunile vieþii interioare, ca ºi ale acþiunii.“ Cont. 22 VI 62 p. 4. „Poliecranul, supraimpresiunea –
procedee cãrora nici în stadiul demiurgic al tehnicii de azi nu li s-au
gãsit funcþiuni cu mult superioare metaforei mecanice – au fost
introduse încã în 1924.“ R.lit. 25 XII 75 p. 17 //din poli- + ecran//
poliestéric, -ã adj. (chim.) –De poliester– „Folia poliestericã se
fabricã pentru prima datã în þarã ºi are utilizãri multiple în industria
electrotehnicã ºi în alte domenii.“ R.l. 9 IV 74 p. 3; v. ºi reper (din fr.
polyestérique)
polifiziográf s.n. (med.) „Întreprinderea experimentalã pentru
tehnicã medicalã din Lódz (Polonia) a început sã producã aºa-numite
polifiziografe, aparate care slujesc la înregistrarea proceselor
elementare biologice ºi fizicochimice care se produc în organismele
vii.“ Sc. 9 II 78 p. 6 //din poli- + fiziograf//
poliglás s. 1970 (chim.) –Material flexibil ºi transparent folosit ca
înlocuitor al sticlei– v. decapotabilitate //probabil din poli- + germ.
glass “sticlã“//
poliglicól s.m. (chim.) –Substanþã chimicã lichidã, incolorã, cu gust
dulceag– „În pîinea care se vinde la Milano au fost descoperiþi
poliglicoli cu efecte cancerigene.“ Sc. 26 X 62 p. 3 //din poli- + glicol//
poligloþíe s.f. –Situaþia celui care cunoaºte mai multe limbi–
„Lanson spunea cã personajele vorbesc, fiecare, altã limbã, potrivit
caracterului lor moral. În filmul nostru vedem cum aceastã poligloþie
poate proveni nu numai din caracter, care e ceva fix, dar ºi din biografia
anterioarã.“ R.lit. 1 VI 75 p. 17 (din poliglot + -ie)
poligón s.n. (circ.) –Teren pe care se deprinde conducerea autovehiculelor– „În ºase ani, poligonul ªcolii de ºoferi amatori din Cluj a
fost mutat de cinci ori.“ R.l. 23 IV 75 p. 5 (formal din fr. polygone,
germ. Polygon; DN3 – alte sensuri, DEX)
poligráf s.m. „În 27 iulie s-a hotãrît sã fie supus unui test la poligraf,
aparatul cunoscut publicului larg sub denumirea de detector de
minciuni.“ R.l. 29 VII 93 p. 9 (din engl. americ. polygraph; DN, DEX,
DN3 – alte sensuri)
polimetálic, -ã adj. –(Despre minerale) Care conþine mai multe
metale– „[...] în exploatarea nodulilor polimetalici, bun al tuturor þãrilor lumii, nu poate fi invocat nici un «drept tehnologic», ci numai
principiul echitãþii.“ I.B. 2 XII 85 p. 8 (din poli- + metalic; DEX)
poliprismátic, -ã adj. –În formã de prismã multiplã– „Reflector
laser poliprismatic.“ Cont. 23 II 73 p. 9 (din poli- + prismatic)
poliºánsã s.f. 1971 (formaþie ad-hoc) –ªansã mare, multiplã– v.
policalificare (din poli- + ºansã)
politológ s.m. –Specialist în politologie– „În diferite ºcoli ºi colegii
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americane au fost organizate cursuri facultative conduse de renumiþi
profesori ºi politologi care pun accentul pe informarea corectã a
tinerilor despre toate aspectele cursei înarmãrilor nucleare.“ R.l. 8 XI
82 p. 6. „Politologi, oameni de ºtiinþã, în fond oameni profund
preocupaþi de destinele omenirii, cautã sã sensibilizeze, astfel, în
cunoºtinþã de cauzã, opinia publicã.“ R.l. 7 XII 83 p. 6; v. ºi 13 VII 82 p.
6, Luc. 10 VII 82 p. 8, Contr. 8 III 91 f.p. (din fr. politologue, it.
politologo; DPN 1971; DEX-S)
politologíe s.f. „Noþiunea de politologie ºi-a fãcut intrarea în
vocabularul ºtiinþific de-abia de aproximativ douã decenii ºi este
folositã pentru a denumi în mod abreviat «ªtiinþa politicã», în sensul
de ºtiinþã despre politicã.“ Cont. 2 IX 77 p. 11 (din fr. polit[ic]ologie, it.
politologia; PR 1957, DPN 1977; Th. Hristea în LR 3/72 p. 192,
atestãri din 1969; DP, D.Filoz.; DN3, DEX-S)
politrúc, -ã s.m.f. (pol., peior.) –Reprezentant al partidului comunist într-un domeniu, care vegheazã la respectarea aplicãrii întocmai a
principiilor ºi intereselor partidului– „Un politruc spãlãþel precum
Adrian Nãstase n-ar fi ocupat atît de uºor locul central în viaþa politicã
de azi.“ R.lit. 30/93 p. 2. „Opinia politrucilor din Ministerul Culturii
este absolut originalã.“ R.l. 7 X 93 p. 9. „M. Daneliuc a fost dat în
judecatã de Georgeta Vîlcu pentru cã a fãcut-o politrucã.“ Z. 6 XI 96 p.
12; v. ºi R.lit. 31/93 p. 6, „22“ 14/96 p. 2 (din rus. politruk)
poliuretán s. (chim.) –Tip de polimer utilizat ca material plastic–
„Pe baza rezultatelor cercetãrilor întreprinse [...] au fost realizate tipuri
noi de tãlpi din poliuretan cu o greutate mai redusã cu 15–20 la sutã, ca
ºi noi modele de tãlpi din cauciuc [...] la care s-a îmbunãtãþit ºi
aspectul, asigurîndu-se vernisarea lor.“ R.l. 12 XII 79 p. 3; v. ºi R.l. 11
VII 80 p. 3; v. ºi pãr cauciucat, pãrplast (1978) (din fr. polyuréthan,
engl. polyurethan, germ. Polyurethane, rus. poliuretan; DMC 1960,
OSRI; DTP, LTR, DC; DEX-S)
poliuretánic, -ã adj. în sint. spumã poliuretanicã (chim.) –Alcãtuit
din poliuretan– „[...] un material compozit, folosit în aviaþie [...] un
amestec de aluminiu, lemn, rãºini sintetice ºi spumã poliuretanicã
[...]“ R.l. 30 VII 80 p. 6; v. ºi caºerat, lactofiltru (din poliuretan + -ic)
polmár s. (tehn.) „În vederea opririi «mareei negre» a fost creat un
vast dispozitiv, denumit polmar (prescurtarea cuvintelor «pollution
maritime» – poluare maritimã).“ Sc. 25 III 78 p. 6 (abreviere fr.)
poltronísm s. (livr.) –Laºitate– „Ni se vorbeºte despre «obsesia
analizei ce migreazã nonºalant pînã spre cele mai ascunse interstiþii ale
operei» [...] este inventat cuvîntul «poltronism».“ R.lit. 25 IV 74 p. 11
(din poltron + -ism; DEX-S)
poluánt, -ã adj. –Care infesteazã aerul, apa etc.– „Preocupãrile
pentru preservarea mediului natural încep sã joace un rol din ce în ce
mai mare în adoptarea sau respingerea unor proiecte legate de
activitãþile poluante.“ R.l. 29 VI 74 p. 6. „Maºina nu rãspîndeºte gaze
poluante în atmosferã.“ Sc. 25 XI 75 p. 6; v. ºi aerobioscop, bioplast
(din fr. polluant; DMC 1965; DEX, DN3)
poluáre s.f. –Acþiunea de a infesta (apele, aerul etc.) –„Poluarea
apelor mãrilor ºi oceanelor este atît de avansatã încît viaþa submarinã a
dispãrut într-o proporþie de 40 la sutã.“ Sc. 18 IX 70 p. 6. „Cel de-al
8-lea simpozion organizat de Comisia pentru combatarea poluãrii
mediului [...] se deschide la 25 noiembrie.“ R.l. 24 XI 75 p. 2.
„Guvernul francez a adoptat o «Cartã a calitãþii vieþii», care cuprinde
mãsuri destinate menþinerii echilibrului ecologic, precum ºi o serie de
prevederi privind limitarea poluãrii sonore în diferite localitãþi din
þarã.“ R.l. 6 I 78 p. 6; v. ºi 9 VIII 75 p. 6, I.B. 20 XII 75 p. 6; v. ºi
aerobioscop, kogai, zonã-cheie (din polua; M. Gheorghiu în LR 2/68
p. 134; DTP; DEX, DN3)
pomáto s. (bot.) „Oamenii de ºtiinþã de la Centrul de cercetãri
Carlsberg din Danemarca nu ºtiu ce nume sã-i dea noului hibrid de
roºie ºi cartof – totayto sau pomato (combinaþia cuvintelor englezeºti
tomato ºi potato).“ R.l. 21 VII 78 p. 6 (abreviere engl.; cf. fr. pomate;
DTN 1978)
pomivitícol, -ã adj. –Care aparþine pomiculturii ºi viticulturii–
„Sfatul popular regional Argeº a luat iniþiativa amenajãrii unui muzeu
pomiviticol, pe o suprafaþã de 5 ha.“ R.l. 20 IX 66 p. 3 (din pomi- +
viticol; FC I 188, atestare din 1962)
pompierfilíe s.f. (filat.) „Pompierfilia-II. Deºi mai puþin prezentã în
emisiunile poºtale, tematica «Pompieri» a stîrnit în 1974 interesul filateliºtilor.“ Sc. 10 IX 76 p. 4. „De douã zile Muzeul pompierilor este
gazda celei de-a doua ediþii a expoziþiei filatelice «Pompierfilia-II.“
I.B. 14 IX 76 p. 2. „Muzeul pompierilor [...] gãzduieºte cea de a IV-a
ediþie a expoziþiei de filatelie «Pompierfilia–80».“ I.B. 1 IX 80 p. 5
(probabil din pompier + [maxima]filie)
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pompierístic, -ã adj. –Care aparþine pompierilor– „Necazuri
pompieristice.“ Sc. 10 IX 67 p. 2 (din pompier + -istic; DEX-S)
poncho s.n. (vest.) –ªal de formã pãtratã, fãcut din stofã de lînã
coloratã, cu o deschizãturã în mijloc pentru cap, folosit la origine de
indienii din America– „Ponchouri subþiri [...] brodate.“ Sãpt. 26 IV 74
p. 12. „Unul dintre veºmintele vedetã ale sezonului este poncho-ul.“
Sãpt. 5 VII 74 p. 8. „Se anunþã cã la mare se va purta short, cã la munte
va fi invazie de poncho-uri caleidoscopic colorate.“ Sãpt. 2 V 75 p. 8;
v. ºi colá [pron. póncio] (din sp. poncho; cf. engl., fr. poncho; D.Am; T.
ªandru-Olteanu în SCL 5/78 p. 609–610; DN3, DEX-S)
pontón-dormitór s.n. –Ponton care e amenajat ca dormitor–
„NAVROM-Galaþi pune la dispoziþia colectivelor din întreprinderi ºi
instituþii, în vederea organizãrii de excursii pe cursul Dunãrii ºi în
Deltã, nave cu 300 ºi 600 locuri ºi un ponton-dormitor cu o capacitate
de cazare de 40 locuri.“ I.B. 9 VIII 75 p. 5. „Dispunem de grupuri mari
de cãsuþe turistice [...] ºi de pontoane-dormitor moderne ºi confortabile.“ Sc. 24 VI 82 p. 4; v. ºi 31 VIII 82 p. 5; v. ºi navã-dormitor (din
ponton + dormitor)
pool s.n. (anglicism) –Grupare a producãtorilor– „Filmul [...] va fi
realizat integral în Brazilia de cãtre un «pool» TV italo-franco-vest
german [...]“ R.lit. 30 IV 81 p. 22. „[...] prima agenþie de presã cu
caracter regional din America Latinã, organizatã sub forma unui
«pool» al agenþiilor naþionale latino-americane ºi caraibiene.“ R.l. 12
X 83 p. 6. „[S-a format] primul pool vesteuropean al telefoanelor.
Protocolul prevede dezvoltarea în comun a subsansamblelor ºi
anumitor elemente ale viitoarelor centrale telefonice, precum ºi a
circuitelor de racordare a abonaþilor.“ R.l. 14 II 85 p. 6; v. ºi Sc. 12 XI
82 p. 6 [pron. pul] (din engl. pool; cf. fr., it. pool; PR 1907, PN 1969;
DN3)
pop s., adj. (muz.; americanism) –Formã de muzicã larg apreciatã,
nãscutã în þãrile anglo-saxone (jazz, folk, rock and roll)– „Valoarea popului muzical actual românesc este nu numai o dovadã a progresului
muzical actual, ci demonstreazã elocvent standardul sãu competitiv.“
Sãpt. 19 IX 75 p. 7. „Pe mãsuþa de alãturi, un magnetofon urlã în
permanenþã muzicã pop.“ Cont. 11 V 79 p. 4. „A existat ºi existã încã
tendinþa multor critici de specialitate de pretutindeni de a folosi
termenii «pop» ºi «rock» pentru a denumi unul ºi acelaºi lucru. Practic
ar fi imposibilã o delimitare sau chiar o încercare de acest fel între
«pop» ºi «rock». Cele douã expresii sînt întotdeauna împreunã, folosindu-se fie una, fie cealaltã, dupã împrejurãri.“ Sãpt. 13 III 81 p. 7; v. ºi
R.l. 27 VII 82 p. 6 (din engl., fr. pop [music]; DMN 1955, BD 1968;
DEX, DEX-S)
pop-árt sint.s. (cuv. engl.; artã) –Formã a creaþiei plastice care constã
mai ales în reunirea unor obiecte (resturi) cotidiene– „În ceea ce
priveºte pop-art-ul, modalitate de sorginte popularã cultivatã de o seamã de artiºti, reprezintã, în realitate, o artã inspiratã de gustul estetic
periferic considerat «popular».“ Sc. 25 X 78 p. 4. „Subjugat de
pop-art, a adus între primii arta americanã în muzeele renane.“ R.lit.
39/95 p. 15; v. ºi Sãpt. 2 XI 79 p. 3 (cf. fr. pop-art; PR 1955, BD 1969;
DN3)
pop-corn s. (cuv. engl. americ.) –Floricele de porumb– „Magoþii,
care trãiesc în libertate, se hrãnesc cu iarbã ºi fructe, primind ºi un
supliment de proteine sub forma pop-cornului pe care sînt autorizaþi sã
li-l ofere numeroºii vizitatori ce se perindã prin rezervaþie.“ R.l. 25 V
79 p. 6 (cf. fr. pop-corn; PR 1954; D.Am.)
populísm s.n. 1994 (pol.) –Atitudine favorabilã satisfacerii dorinþelor poporului, chiar în detrimentul intereselor reale ale acestuia– v.
criptocomunist
pórno adj.inv. (arg. american) –Cu caracter pornografic– „[...]
preferi sã economiseºti cei 10 leuþi sau sã-i dai pe o gazetã porno –
oricum se poartã, nu-i aºa?“ „22“ 25 X–1 XI 91 p. 6; v. ºi canalagiu,
soft, sex-shop (1979) (din porno[grafic]; cf. fr., it. porno; PN 1970,
DPN 1978; DEX-S)
porno-hard sint.s. 1993 (americanism) –v. hard
pórno-magazín s.n. –Magazin unde se vînd obiecte pornografice–
„În Paris, porno-magazinele se înmulþesc.“ Sc. 14 XI 70 p. 6; v. ºi 24
VII 77 p. 6 (din porno- + magazin, dupã model fr.)
pornostár s.n. –Vedetã a filmelor sau revistelor pornografice–
„Dacã prim-miniºtrii sînt lucizi ºi pornostarurile devin doamne.“ Caþ.
15/91 p. 4 (cf. fr., it. pornostar; PN 1981)
porridge s.n. 1975 (cuv. engl.; alim.) –Fel de mîncare din fulgi de
ovãz specific în Anglia– v. breakfast [pron. pórigi](DN3)
port-bebé s.n. –(Ruc)sac matlasat unde este pus copilul purtat pe
spatele sau pe pieptul persoanei care-l duce– „[...] articole pentru
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nou-nãscuþi: costumaºe, botoºei, ghetuþe, port-bebe.“ R.l. 17 XII 80 p.
4. „[...] s-au adus bãiþe, rucsacuri port-bebe, þarcuri [...]“ I.B. 23 IV 84
p. 4–5 (din fr. porte-bébé; PR 1969)
port-bonheur s.n. (franþuzism) –Mic obiect care „aduce“ fericire,
amuletã– „ªi, cine poate ºti dacã aceste flori [...] nu sînt chiar port-bonheurul necesar [...]“ Sãpt. 15 VI 84 p. 8 [pron. portbonör] (din fr.
porte-bonheur)
port-debarcadér s.n. –Debarcader de unde pleacã vaporaºele de
agrement– „Pe Herãstrãu, Floreasca, Tei ºi alte lacuri din Capitalã
navigheazã zilnic zeci de ambarcaþiuni care pornesc din «porturile-debarcader».“ Sc. 28 VII 61 p. 1 (din port + debarcader)
porta-vóce s.f. –Megafon portativ– „Liderii înarmaþi cu porta-voce
anunþã cã vor coborî în mijlocul fanilor, nu înainte de a-ºi asigura
publicul cã spectacolul va continua ºi în seara urmãtoare, cu începere
de la ora 18.“ Ad. 5 V 90 p. 3. „Purtãtorul de porta-voce.“ Libertatea 8
V 91 p. 3. „[...] am fost ºi eu pe 21 decembrie la Universitate, e drept
fãrã porta-voce ºi fãrã texte dactilografiate înainte [...]“ „22“ 24–30
XII 92 p. 7; v. ºi peneþe(ce)dist (din it. portavoce; DEX, DN3)
portbagáj-aúto s.n. –Portbagaj pentru automobile– „Amatorii de
excursii vor gãsi corturi, portbagaje-auto etc.“ Sc. 7 I 67 p. 2 (din
portbagaj + auto)
portelicoptér s.n. (av.) –Navã care permite gararea elicopterelor–
„[...] au sosit, din Anglia, o formaþie de dragoare de mine ºi un
contingent de experþi americani cãrora li se va adãuga, în curînd,
portelicopterul «Iwo Jima».“ Sc. 24 IV 74 p. 8 (din fr.
porte-hélicoptère; PR 1960)
portochelári s.m. –Toc din piele, metal etc. în care se pãstreazã
ochelarii– „Niºte portochelari din piele semãnau mai curînd a cãrþi de
joc.“ Cont. 15 IX 61 p. 2 (din port- + ochelari; DEX)
portprosóp s.n. –Suport pentru prosoape– „S-au instalat cuiere,
port-prosoape ºi alte articole din materiale plastice.“ Sc. 2 IV 62 p. 3
(din port- + prosop; cf. fr. porte-serviettes)
portrét-cádru s.n. –Portret schiþat în linii mari pentru identificarea
unei persoane– „Potrivit diverselor descrieri, cercetãtoarea francezã a
fãcut un portret-cadru al enigmaticilor X, cum i-a denumit ea.“ R.l. 2
XI 78 p. 5; v. ºi consultanþã (1973) //din portret + cadru//
portrét-robót s.n. ¨ 1. –Portret schematic reconstruit din
elemente-tip pentru a identifica pe cineva (ceva)– „Dupã ce presa
britanicã i-a publicat «portretul-robot», acest pãianjen de dimensiuni
neobiºnuite pe continent a fost observat în mai multe rînduri în centrul
Basildonului [...]“ R.l. 14 IX 77 p. 6. ¨ 2. –Ansamblul trãsãturilor
caracteristice unei categorii de persoane sau de lucruri–
„Portretul-robot al telespectatorului nu se poate face pentru [...] cã în
faþa micului ecran [...] nu existã un public, ci publicuri.“ Cont. 5 V 78
p. 9. „Cercetãtorii [...] au întocmit un veritabil «portret-robot» al
longevivului, în care punctele-cheie sînt urmãtoarele [...]“ I.B. 13 VII
82 p. 4. „Studiind aptitudinile unor jucãtori europeni, amintita revistã a
stabilit un portret-robot al marcatorului-tip [...]“ R.l. 25 X 94 p. 15; v.
ºi 20 III 78 p. 6, 1 XII 79 p. 6, Sãpt. 26 VI 81 p. 6 (din fr. portrait-robot;
DMN 1950; DN3)
portskí s.n. –Dispozitiv care ajutã la transportarea skiurilor–
„Cooperativa «Deservirea» din Miercurea Ciuc a început
confecþionarea de port-skiuri care se pot monta deasupra autoturismelor.“ R.l. 8 II 77 p. 5 (din port- + ski)
porþionáre s.f. 1973 –Împãrþire în porþii– v. inscripþionare (din
porþiona; DN3, DEX-S)
porþionát, -ã adj. –Tranºat dinainte în porþii– „Îngheþatã porþionatã“ (afiºe în interiorul cofetãriilor) (din porþiona)
porúmb-silóz s.n. –Porumb care este folosit pentru hrana
animalelor– „Sînt de recoltat încã suprafeþe însemnate cu
porumb-siloz.“ Sc. 24 IX 62 p. 1 (din porumb + siloz)
post-chéie s.n. –Funcþie foarte importantã– „Practica «amakudari»,
care constã în a «paraºuta» un funcþionar de stat într-un post-cheie de
larg interes pentru monopoluri, este curentã în Japonia – informeazã
ziarul «Asahi».“ Sc. 16 III 74 p. 8; v. ºi sculer-ºef (1969) (din post +
cheie, dupã fr. poste-clé; DMN 1966)
postacút, -ã adj. 1974 (med.) –(Stare) de dupã starea maladivã
criticã– v. cãmin-spital (din post- +acut; DEX-S)
postafíº s.n. „Prin noul serviciu postafiº se asigurã efectuarea de
reclamã pentru cei interesaþi, în oficiile poºtale, prin expunerea de
afiºe publicitare sau panouri cu afiºaj electronic.“ R.l. 2 IV 93 p. 6 (din
poºt[ã] + afiº; forma normalã ar fi fost poºtafiº)
postámp s.n. „Postamp, serviciu de publicitate care constã în
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aplicarea de ºtampile cu mesaj publicitar pe scrisorile prezentate ºi
(sau) sosite într-un oficiu poºtal, în funcþie de solicitarea clientului.“
R.l. 2 IV 93 p. 6 (din poºt[ã] + [ºt]amp[ilã]; forma normalã ar fi fost
poºtamp)
postcomunísm s.n. (pol.) –Perioada de dupã cãderea
comunismului– „Postcomunism ºi postmodernism“ Ap. 9/93 p. 22; v.
ºi Tiner. 26 IV–2 V 91 p. 2, EP 22–28 V 91 p. 8 (din post- + comunism;
I. Preda în LR 11–12/92 p. 589, de unde sînt preluate ultimele douã
trimiteri)
postcomuníst, -ã adj. (pol.) –De dupã cãderea comunismului–
„Un simpozion de referinþã pentru România, pentru þãrile post-comuniste“ R.l. 28 III 91 p. 1. „Convulsii post-comuniste“ D. 141/95 p. 7.
„Stigmatul post-comunist“ „22“ 6/96 p. 16 (din post- + comunist)
postcuratív, -ã adj. (med.) –De dupã curã– „Direcþia sanitarã a luat
iniþiativa înfiinþãrii pe lîngã Spitalul judeþean a unei secþii de pediatrie
postcurativã. În aceastã secþie vor fi internaþi copiii în vederea
consolidãrii lor dupã externarea din spital.“ R.l. 13 XI 76 p. 3 (din post+ curativ)
postcúrã s.f. (med.) –Îngrijire medicalã dupã un tratament– „În
mijlocul unui parc secular din comuna Avrig (Sibiu) [...] ºi-a deschis
porþile sanatoriul de postcurã pentru boli profesionale.“ R.l. 26 VII 77
p. 5 (din fr. post-cure; PR 1948; DEX-S)
postdecembríst, -ã adj. (pol.) –Care s-a petrecut dupã decembrie
1989– „Evenimentele postdecembriste îl vor confirma.“ R.lit. 5–11 V
93 p. 9. „Compromiterea unor autoritãþi postdecembriste“ „22“ 12–18
VIII 93 p. 8; v. ºi Azi 13 VIII 91 p. 2, Tiner. 4–10 VI 93 p. 5 (din post- +
decembrie + -ist; I. Preda în LR 1/93 p. 21)
postelectorál, -ã adj. (pol.) –Care urmeazã alegerilor– „Post-electoral“ Sc. 13 IX 67 p. 6. „Sondajele de opinie efectuate de instituþiile
vest-germane specializate nu anticipeazã o deplasare masivã de voturi
de naturã a înclina în mod hotãrîtor balanþa astfel încît sã asigure [...] o
majoritate absolutã în Bundestag, ceea ce lasã deschisã problema
alianþelor postelectorale.“ Sc. 2 III 83 p. 6. „Asistãm, probabil, la cel
mai agitat spectacol politic postelectoral.“ „22“ 50/93 p. 3; v. ºi R.l. 31
VII 84 p. 6 (din post- + electoral; I. Preda în LR 1/93 p. 21)
posteóra s.f. (probabil cuv. polon.; chim.) „Posteora. În Polonia a
fost realizatã o substanþã care neutralizeazã petele de petrol de pe mãri
ºi oceane. Produsul nu este toxic ºi nu intrã în reacþie chimicã cu apa, se
menþine la suprafaþã ºi poate fi uºor îndepãrtat.“ Sc. 6 VIII 77 p. 5; v. ºi
R.l. 8 XII 78 p. 6
póster s.n. –Afiº cu imaginea unui cîntãreþ, actor, sportiv etc. pe care
fanii, de obicei, ºi-l pun pe peretele camerei– „Copilã, mama dormea
cu poza lui Mojoukhine sub pernã. Înaintea logodnei, «poster»-ul ei,
ascuns tot sub pernã, era Valentino.“ R.lit. 7 VI 79 p. 17. „Victoria
asupra campionilor lumii rãmîne o paginã luminoasã în istoria
fotbalului nostru. ªi ea a fost marcatã de apariþia, în «premierã» la noi,
a unui poster editat la Sibiu, la iniþiativa inimosului D.V.“ I.B. 25 V 83
p. 7. „Postere cu [...] Sabrina“ R.lit. 5–11 III 92 p. 3; v. ºi Sãpt. 18 V 84
p. 7, „22“ 44/95 p. 12; v. ºi bikini, gadget (1978) (din engl. poster; cf.
fr. poster; DMC 1965)
postfaþát, -ã adj. ¨ 1. –Urmat de o postfaþã– „În revista «Mioritza»
a Universitãþii de limbi ºi literaturi romanice Rochester din New York
[...], în volumul VIII, dec. 1983, postfaþat de Mircea Eliade [...]“ R.lit.
2 II 84 p. 24. „Umberto Eco – Numele trandafirului. Romanul este
tradus ºi postfaþat de Florin Chiriþescu [...]“ R.lit. 10 I 85 p. 2; v. ºi 16 V
85 p. 24. ¨ 2. –(Prin extensie) Urmat– „Nu cred cã mai este necesar sã
aduc argumente în sprijinul organizãrii unor spectacole de teatru
prefaþate, sau mai bine-zis, postfaþate de un dialog viu, direct între
scenã ºi public.“ Cont. 1 II 75 p. 2 (din postfaþã + -at)
postfaþatór s.m. –Autor al unei postfeþe– „Despre acest best-seller,
postfaþatorul T.V. scrie [...]“ Sãpt. 12 II 82 p. 7 (din postfaþã + -(a)tor;
DN3, DEX-S)
postgaranþíe s.f. –Perioada de dupã expirarea garanþiei unui
produs– „Cooperativa Metalocasnica [...] reparã maºini de spãlat rufe
cu program, atît în garanþie, cît ºi postgaranþie.“ I.B. 11 VIII 80 p. 4.
„[...] organizãm un «Service» pentru intervenþiile în garanþie ºi
post-garanþie.“ R.l. 12 III 85 p. 5. „[...] se efectueazã de curînd ºi
reparaþii post-garanþie pentru autoturismele Oltcit.“ R.l. 24 IV 85 p. 5
(din post- + garanþie)
postgenerál, -ã adj. (înv.) –(ªcoalã) care urmeazã ºcolii generale–
„Dintre absolvenþii de anul trecut ai ºcolii generale, 62 la sutã intrã
acum în ºcolile postgenerale (licee de culturã generalã ºi de
specialitate, ºcoli profesionale ºi tehnice).“ Cont. 15 IX 67 p. 1. „A
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apãrut programa concursului de admitere în învãþãmîntul postgeneral.“ I.B. 20 I 72 p. 1 (din post- + general; FC II 191)
postmesagér s.m. „Postmesager este un nou serviciu care asigurã
clientului (expeditorului) difuzarea informaþiilor pe care doreºte sã le
ofere celor posibil interesaþi, prin intermediul unor foi volante, broºuri
sau cataloage denumite generic «imprimate fãrã adresã», prin care se
distribuie mesaje publicitare sau de informare generalã, în orice
localitate din þarã, fãrã a indica numele sau adresa destinatarului.“ R.l.
2 IV 93 p. 6 (din poºt[ã] + mesager; forma normalã ar fi fost
poºtmesager)
postnatál, -ã adj. 1979 –Care urmeazã dupã naºtere– v. prenatal
(din fr. postnatal; DEX-S)
postnucleár, -ã adj. –Care urmeazã dupã o explozie nuclearã–
„[...] oare eforturile nu ar trebui canalizate mai curînd spre evitarea
«planificãrii morþii«, spre interzicerea producerii bombelor atomice,
decît spre conceperea unor servicii medicale «post-nucleare», ºi care
la drept vorbind, ar fi asigurate de... cine?, de medicii care la rîndul lor
n-ar fi decît niºte naufragiaþi atomici?“ I.B. 22 V 82 p. 8. „[...]
congressmanul democrat de Missouri a conchis despre ideea privind
serviciul post-nuclear al poºtei.“ R.l. 22 III 83 p. 6 //din post- +
nuclear//
postpseudoinsurecþionál, -ã adj. 1990 –Care urmeazã unei
false insurecþii– v. manipula (din post- + pseudo- + insurecþional)
postrãspúns s.n. „Postrãspuns este un nou serviciu de corespondenþã rãspuns intern («CR») care asigurã expeditorilor (persoane
fizice sau juridice) primirea de rãspunsuri la corespondenþa expediatã,
urmînd ca taxele sã fie achitate de aceºtia în momentul primirii
rãspunsului.“ R.l. 2 IV 93 p. 6 (din poºt[ã] + rãspuns)
postsincrón s.n. (cinem.) –Înregistrarea sunetului (dialog,
zgomote etc.) la imaginea deja filmatã– „La un film cum e «Codin»
postsincronul implicã, desigur, dificultãþi. Mai ales cã este vorba de o
înregistrare a dialogului în românã ºi de o alta în francezã.“ Cont. 28
XII 62 p. 5; v. ºi Sãpt. 8 II 80 p. 9 (postverbal de la postsincroniza; cf. fr.
postsynchronisation; PR 1940; DEX-S)
posttotalitár, -ã adj. (pol.) –Care urmeazã unei epoci totalitare–
„Recuperarea «politicului» în societatea româneascã post-totalitarã“
Sfera politicii 7/93 p. 18. „Haosul posttotalitar este resimþit dureros
[...]“ „22“ 45/93 p. 2. „Ieºirea din boala post-totalitarã nu e posibilã
refuzînd remediul, iar remediul este politic.“ R.l. 21 IX 93 p. 1; v. ºi 4 V
91 p. 4 (din post- + totalitar; I. Preda în LR 11–12/92 p. 589)
posttraumátic, -ã adj. (med.) –(Boalã) care este consecinþa unei
lovituri, a unui traumatism– „Aceste rezultate, obþinute ca urmare a
cercetãrilor clinice efectuate în boli neurologice, reumatismale ºi
posttraumatice, demonstreazã eficienþa metodei.“ Cont. 10 II 61 p. 7
(din post- + traumatic; cf. germ. post-traumatisch; DN3, DEX-S)
postumitáte s.f. –Perioada de dupã moartea cuiva– „În toate timpurile ºi în toate culturile, o literaturã naþionalã s-a fãcut mai întîi prin
opere valoroase, durabile. Ele au fost create de autori de geniu, dar în
postumitate aceºti autori nu pot fi acceptaþi ºi explicaþi decît prin
operele lor.“ Sãpt. 2 VII 82 p. 3 (din postum + -itate; DEX)
postuniversitár, -ã adj. –De dupã studiile universitare–
„Concursul de admitere în anul I la învãþãmîntul postuniversitar de
ingineri economiºti se va þine în ziua de 10 nov. 1960.“ Sc. 25 X 60 p. 3.
„Statul nostru adoptã ideea educaþiei permanente, a reciclãrii
profesioniºtilor ºi a ciclãrii amatorilor în cicluri para-universitare sau
postuniversitare în toate meseriile.“ Sc. 7 I 71 p. 4 (din post- +
universitar; cf. fr. post-universitaire; DMC 1968; FC II 191, VRC
273; DEX, DN3)
pozát, -ã adj. (franþuzism) –Mãsurat, calm– „Era un om inteligent,
cu vocea bine pozatã.“ „22“ 28 I–3 II 93 p. 10 (din fr. posé)
pózã-robót s.f. –Portret-robot– „Imaginea parazitului social, voios
ºarjatã pînã la cliºeizare [...] este derutantã. Ea ne propune ca þintã a
ridiculizãrii o fantoºã, un infantil, un întîrziat, aproape inofensiv
ºantajist al afecþiunii familiale. Aºa sã fie? Categoric, nu. Parazitul nu
este un pomanagiu al hatîrurilor ºi cred cã a-i perpetua sus-amintita
pozã-robot e o periculoasã dezinformare.“ I.B. 10 X 80 p. 1 (din pozã +
robot)
pozeur s.m. (franþuzism) –Îngîmfat, afectat– „Tînãrul (D.C.) disimuleazã histrionic. E pozeur, zgomotos, provocator ºi chiar agresiv,
face nu numai pe clovnul, ci ºi pe nebunul, pãrînd la un moment dat
chiar nebun.“ Sc. 30 III 83 p. 4 [pron. pozör] (din fr. poseur; DEX,
DN3)
pozíþie-chéie s.f. –Poziþie strategicã foarte importantã– „Un
comunicat al Statului Major comun argentinian [...] relevã cã britanicii
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au reluat atacul asupra capitalei arhipelagului [...] Ei se aflã la numai 4
kilometri de Puerto Argentino, unde ocupã «poziþii-cheie».“ Sc. 15 VI
82 p. 4; v. ºi neocolonialism (1962) (din poziþie + cheie; cf. fr.
position-clé; DMN 1966)
practicábil, -ã ¨ 1. adj. –Accesibil– v. aspersare (1975). ¨ 2. adj.
(impropriu) –Practic, uºor de purtat– „Ghetele sînt mai uºoare decît
bocancii ºi practicabile.“ I.B. 16 XII 60 p. 2; v. ºi cola. ¨ 3. s.n. (teatru)
–Element în teatru constînd dintr-un podium mobil– „Decorul [este]
compus dintr-o piesã fixã ºi douã practicabile mobile laterale [...]“
R.lit. 12 I 84 p. 16; v. ºi trietajat (1964) (din germ. praktikabel; cf. fr.
practicable; DN – alt sens, DEX, DN3)
prealbíre s.f. –Albire prealabilã– „La fabrica de celulozã a fost datã
în funcþiune cea de-a doua linie a instalaþiei de prealbire a celulozei.“
Sc. 12 XII 61 p. 4 (din pre- + albire)
preambaláre s.f. 1975 (com.) –Ambalare prealabilã vînzãrii– v.
termocontractabil (din pre- + ambalare; DMC 1974)
preambalát, -ã adj. 1975 (com.) –Care a fost ambalat anterior
vînzãrii– v. microcomplex (din pre- + ambalat; FC II 26, 192; DEX)
preamplificatór s.n. 1993 (tehn.) –Amplificator utilizat înaintea
unui amplificator principal– v. cassdeck (din pre- + amplificator)
preanestezíe s.f. (med.) –Administrare a unor medicamente
liniºtitoare înaintea unei operaþii sau a unei anestezii– „Un anestezist
conºtiincios îºi pregãteºte ºi psihic bolnavul, îl pregãteºte cu medicamente ºi alege tipul de anestezie cel mai potrivit, cel mai lipsit de
riscuri. Preanestezia [...] apãrã bolnavul de teamã, îl apãrã de traume
psihice ºi fizice.“ R.l. 12 XII 80 p. 2; v. ºi electrotermocauterizare
(1966) (din fr. préanesthésie; L 1960; DM, DFMB; DEX-S)
preautonomíe s.f. –Statut provizoriu care pregãteºte autonomia–
„În Buletinul oficial al Spaniei au fost publicate cele douã decrete-lege
care prevãd acordarea preautonomiei Þãrii Bascilor.“ Sc. 7 I 78 p. 6.
„Provinciile spaniole Asturias ºi Murcia au obþinut statutul de
preautonomie.“ R.l. 28 VIII 78 p. 6 //din pre- + autonomie//
precancerós, -oásã adj. (med.) –Din perioada de dinaintea
instalãrii cancerului– „Pentru a veni în ajutorul acþiunii de depistare a
stãrilor precanceroase, Ed. Medicalã pregãteºte un atlas de colposcopie.“ Cont. 25 V 62 p. 7 (cf. fr. précancéreux; DFMB; DN3)
precolumbián, -ã adj. –Dinaintea venirii lui Columb (în America)– „O echipã de arheologi ecuadorieni a descoperit recent [...]
ruinele unei aºezãri datînd din mileniul III î.e.n. ce aparþine civilizaþiei
«Valdivia» din perioada precolumbianã.“ I.B. 9 XII 75 p. 6.
„Arheologii au descoperit în provincia Granma din Cuba urme
atestînd existenþa unei aºezãri umane din perioada precolumbianã.“
R.l. 17 IV 80 p. 6 (din fr. précolombien; DN3, DEX-S)
precomándã s.f. (com.) –Comandã prealabilã– „I.C.L. «Mobila» a
reluat, de curînd, sistemul precomenzilor.“ I.B. 31 V 83 p. 2.
„Modalitãþile de desfãºurare a activitãþii de precomandã s-au stabilit
de cãtre ICL Mobila, împreunã cu cele 5 întreprinderi producãtoare
[...]“ I.B. 28 IX 84 p. 3 (din pre- + comandã; DN3, DEX-S)
precompetiþionál, -ã adj. (sport) –De dinaintea unei (unui ºir de)
competiþii– „Ce s-a petrecut la Steaua într-un rãstimp atît de scurt, ce
anume a schimbat aproape complet faþa acestei echipe? Fãrã îndoialã
nu este vorba de nici o minune, ci de cele mai obiºnuite «întîmplãri»: o
perioadã precompetiþionalã judicios folositã a rolurilor din echipã.“
Sc. 7 VI 71 p. 3. „Nu împãrtãºesc deci ideea fotbalului în salã decît cel
mult în perioada precompetiþionalã.“ I.B. 6 XII 72 p. 3. „Tot de la
Steaua aflãm cã în aceastã perioadã precompetiþionalã conducerea
clubului [...] s-a preocupat de studierea celor mai eficiente metode
pentru adaptarea la noile condiþii [...] în sezonul de primãvarã.“ I.B. 1
II 84 p. 3 (din pre- + competiþional; I. Iordan în RRL 5/70 p. 472; FC II
193)
precomprimáre s.f. (tehn.) –Comprimarea iniþialã a betonului
armat, spre a-i mãri rezistenþa– „Am executat o serie de hale
industriale din care: una în soluþia de sheduri turnate monolit pe
cofraje mobile iar altele în soluþia de prefabricate (arce prefabricate
din beton armat asamblate prin precomprimare, plãci termoizolante).“
Sc. 12 XII 63 p. 3 (din pre- + comprimare; cf. fr. précontrainte,
précompression; LTR, DT; DEX, DN3)
precomprimát, -ã adj. –Care a fost supus operaþiei de
precomprimare– „[S-au realizat] kilometri de tuburi din beton
precomprimat, mii de stîlpi electrici ºi altele.“ I.B. 14 X 63 p. 3.
„Cupoletele din masã plasticã [...] elementele curbe din beton
precomprimat contribuie la reducerea de greutate a construcþiei.“ R.l.
10 I 77 p. 3. „Prin înlocuirea platformelor din metal de la basculele-pod
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de 30 tone ºi de 50 tone, cu platforme din beton armat precomprimat cu
un profil special s-a reuºit o creºtere a productivitãþii muncii [...]“ R.l.
19 V 83 p. 3; v. ºi subtraversa (din pre- + comprimat; cf. fr. [béton
armé] précontraint; I. Iordan în RRL 5/70 p. 472; SMFC IV 319, FC II
193; DEX)
preconcépþie s.f. (livr.) –Prejudecatã– „Ei ne fac sã ne gîndim [...]
fãrã preconcepþii la viitor.“ Luc. 1 XII 79 p. 4 (din fr. préconception;
DEX, DN3)
preconferínþã s.f. –Conferinþã preliminarã a unei conferinþe de mai
mare importanþã– „Aceastã preconferinþã are menirea de a netezi
divergenþele.“ Sc. 27 I 61 p. 4 //din pre- + conferinþã; I. Iordan în RRL
5/70 p. 472, FC II 193; DN3//
preconsultáre s.f. –Consultare politicã prealabilã unui eveniment–
„Preºedintele republicii [...] a ºi început de altfel ceea ce au fost
denumite preconsultãri în vederea formãrii unui nou guvern.“ R.l. 10
XI 68 p. 6 //din pre- + consultare//
precontráct s.n. –Contract prealabil– „Cetãþenii care au încheiat
precontracte pentru blocul din str. Cotroceni 5–7 sînt anunþaþi cã [...]
va începe contractarea definitivã.“ I.B. 2 XII 67 p. 2 (din pre- +
contract; cf. engl. precontract)
precontractuál, -ã adj. –De dinaintea semnãrii contractului– „Se
pot prezenta, la datele stabilite, solicitanþii care au încheiat angajamente precontractuale pentru blocurile din Drumul Taberei.“ I.B. 7 XI
66 p. 1 (din pre- + contractual; cf. engl. precontractual; I. Iordan în
RRL 5/70 p. 472; FC II 193)
precumpãrát, -ã adj. în sint.s. bilet / tichet precumpãrat
–Cumpãrat înaintea urcãrii într-un mijloc de transport în comun;
tichet– „Pe aceastã linie biletele precumpãrate (tichetele) nu sînt valabile.“ R.l. 9 IV 71 p. 2. „Tichetele (biletele precumpãrate de 0,50 lei)
nu sînt valabile pe aceastã linie.“ R.l. 27 VII 72 p. 2. „Tariful este unic,
de 0,65 lei; tichetele (biletele precumpãrate de 0,50 lei cãlãtoria) nu
sînt valabile.“ I.B. 1 III 75 p. 3 (din pre- + cumpãrat)
predezvoltá vb. I 1983 (biol.) –A dezvolta înaintea lansãrii, vînzãrii
etc.– v. predezvoltare (din pre- + dezvolta)
predezvoltáre s.f. (biol.) –Dezvoltare prealabilã– „Se aplicã acum
programul pentru reproducerea artificialã a crapului din linia Frãsinet
(cel mai bun material piscicol din þarã) cu o vitezã de creºtere foarte
mare ºi care se preteazã deosebit de bine pentru industrializare. Se
sconteazã pe 12 milioane de larve ce vor fi predezvoltate în bazine
unde se va obþine ºi puietul. O altã noutate, cu eficienþã economicã
aparte, constã în faptul cã predezvoltarea crapului din linia Frãsinet se
va face direct în bazinele de prematurare, urmînd ca din staþie sã se
livreze puiet ºi nu larve, ceea ce înlãturã pierderile.“ R.l. 15 IV 83 p. 5
(din pre- + dezvoltare)
predoctorát s.n. (înv.) „[...] sunteþi coordonatorul [...] unui «predoctorat» în lb. germanã, ce s-a inaugurat zilele acestea la
Universitatea Bucureºti. Vã rog sã-i faceþi o scurtã prezentare. –Este
vorba de un învãþãmînt umanist interdisciplinar pentru absolvenþii cu
diplomã ºi licenþã [...] pe durata de patru semestre [...] Absolvenþii
acestui învãþãmînt vor obþine titlul de «magister», un titlu ºtiinþific ce
ocupã o poziþie intermediarã între titlul de diplomat-universitar ºi cel
de doctor.“ R.l. 1 XI 94 p. 2 //din pre- + doctorat//
preechípã s.f. (sport) –Echipã lãrgitã din care se selecþioneazã
echipa definitivã pentru un meci– „Preechipa se stabileºte în
cantonament [...] de unde cei selecþionaþi vor ºi pleca la Bucureºti.“ Sc.
3 X 69 p. 3 //din pre- + echipã//
preelectorál, -ã adj. –Care precede alegerile– „Secvenþe preelectorale în SUA“ R.l. 25 IX 79 p. 6. „Lupta preelectoralã în vederea
alegerilor din 1980 a început în SUA.“ R.l. 17 X 79 p. 6. „Campanie
preelectoralã“ Dr. 20 II 90 p. 3; v. ºi Sc. 4 XI 82 p. 6 (din fr.
préelectoral; cf. it. preelettorale; PR 1957; DN3)
prefaþá vb. I ¨ 1. –A inaugura cu un discurs– „Noul an teatral va fi
prefaþat de artistul poporului Radu Beligan, apoi vom asista la un
spectacol-recital [...]“ I.B. 3 X 75 p. 2. ¨ 2. –A se afla la început, a
deschide– „Una din clãdirile de referinþã construite în Capitalã: blocul
turn din ansamblul «Ulpia» care prefaþeazã ºoseaua Pantelimon.“ R.l.
7 II 79 p. 1; v. ºi problematic (din prefaþã; DN, DEX, DN3 – alte
sensuri)
prefaþát, -ã adj. –Precedat– „Concert în sala de concerte de la
Muzeul Cotroceni, prefaþat ºi de vizitarea acestuia.“ R.l. internaþ. 13
IX 94 (din prefaþá)
prefaþatór, -oáre adj. –Cu caracter de prefaþã– „În Argumentul
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prefaþator, criticul Mircea Martin îl considerã pe autor «un poet deja
matur».“ R.lit. 24 IV 86 p. 9 (din prefaþã + -tor; DEX, DN3)
preferenþiát s.m. –Preferat– „Aceeaºi maladie poate fi întîlnitã ºi în
alte magazine. La cel cu autoservire din str. Mihai Eminescu nr. 100,
nici mai mult nici mai puþin decît 6.000 kg de fãinã de calitate
superioarã este «pãstratã» pentru preferenþiaþi.“ I.B. 6 VII 77 p. 4
(format din preferenþial, prin substituþie de sufix: -al/-at)
prefinál, -ã adj. –Penultim– „Explozia de exuberanþã din scena
prefinalã ni s-a pãrut însã nefireascã, exterioarã.“ Gaz.lit. 29 XI 62 p. 7
(din pre- + final; I. Iordan în RRL 5/70 p. 472; FC II 193)
prefíx s.n. (comunic.) –Indicativ telefonic– „Din aceastã zi, un nou
prefix – 84.“ I.B. 20 XII 73 p. 3. „Puteþi vorbi telefonic ºi cu Sinaia
formînd înaintea numãrului dorit, prefixul 973.“ I.B. 6 V 74 p. 3.
„Impulsurile electrice pentru convorbirile telefonice interurbane cu
prefix se înregistreazã pe acelaºi contor.“ Sc. 10 XII 75 p. 2; v. ºi I.B. 30
IV 74 p. 1 (din it. prefisso (interurbano); formal din fr. préfixe; DTP;
DN, DEX – alte sensuri, DN3, DEX-S)
pregenéric s.n. (cinem.) –Cadru de film care apare înaintea
genericului– „Pregenericul a fost conceput de Ciulei ca o suitã de
imagini reprezentînd coloane de ostaºi în marº.“ Cont. 27 XII 63 p. 5.
„Silueta omeneascã din pregeneric – un om personificat de doi
bocanci, ca douã ghiulele – mãreºte senzaþia de pustietate.“ R.l. 4 XII
82 p. 2 ; v. ºi Cont. 11 IX 64 p. 5 (din fr. prégénérique; I. Iordan în RRL
5/70 p. 472, FC II 193; DEX-S)
preindustrializáre s.f. –Prelucrare primarã a materiilor prime–
„Lîngã noi – un reprezentant al consiliului popular municipal ºi
directorul întreprinderii D.C.A. (actualmente întreprinderea pentru
preindustrializarea ºi valorificarea ambalajelor).“ Sc. 4 VI 74 p. 2.
„Atunci cum se explicã «muntele» din vecinãtatea oraºului de care mi
s-a vorbit la Centrala de preindustrializare ºi achiziþii a Ministerului
Industriei Uºoare?“ R.l. 10 II 78 p. 3; v. ºi cepuire //din
preindustrializare; FC II 193; LTR; DN3, DEX-S//
preîncãlzíre s.f. –Încãlzire prealabilã, în scopul ameliorãrii unui
proces ulterior– „Unde poate fi aplicat sistemul? La cuptoarele de oþel
(preîncãlzire).“ R.l. 11 IV 72 p. 9. „Am generalizat o metodã
experimentalã cu bune rezultate, anul trecut: amenajarea unor
instalaþii de preîncãlzire a vehiculelor garate pe platformele
exterioare.“ I.B. 23 IX 75 p. 3. „[...] la ora actualã, peste 50 la sutã din
cãldura ce rezultã din procesele tehnologice [...] este recuperatã ºi
folositã în sistemele de preîncãlzire.“ R.l. 31 IV 83 p. 5 ; v. ºi 19 VI 80
p. 1, 5 X 81 p. 5; v. ºi final (din preîncãlzi; cf. fr. préchauffage; DMN
1969; FC II 193; LTR, DTP; DEX)
preîncãlzitór s.n. 1975 –Instalaþie care serveºte la preîncãlzire– v.
cazan-turn, dublor (din preîncãlzi + -tor; cf. fr. [tour de] préchauffage, engl. preheater, germ. Vorwärmer; LTR, DTP; DEX)
preînregistrát, -ã adj. –Înregistrat în prealabil– „Difuzarea mesajelor preînregistrate. Sistemul poate informa în mod automat pasagerii
cînd anume trenul se apropie de o staþie, cînd trece pe lîngã locuri de
interes istoric sau turistic.“ I.B. 8 XI 69 p. 3. „O firmã vest-germanã a
realizat primul sistem comercial de videodiscuri din lume. Este vorba
de un dispozitiv audiovizual denumit T.E.D., care, conectat la un
televizor, permite proiectarea pe ecranul acestuia a unor filme
preînregistrate pe disc.“ Sc. 15 X 75 p. 6 //din pre- + înregistrat//
prelégere-audíþie s.f. –Audiþie muzicalã precedatã de o prelegere– „«Limbajul muzicii ºi tainele lui» – acesta este titlul ciclului de
prelegeri-audiþii care se va desfãºura, sub auspiciile Filarmonicii
bucureºtene, începînd din 22 aprilie 1974.“ Cont. 19 IV 74 p. 6.
„Devenite atît de cunoscute, prelegerile-audiþii pe tema «Muzica ºi
omul» continuã [...] la Ateneu.“ I.B. 23 II 75 p. 2; v. ºi Cont. 30 IV 74 p.
6, I.B. 7 V 74 p. 4, R.l. 10 II 75 p. 5 (din prelegere + audiþie)
preliminá vb. I (cont.) –A calcula anticipat, a prevedea– „Datele
statistice preliminã cã în noul centru comercial vor fi adãpostite circa
16000 de persoane – salariaþi, personal de deservire, locatari.“ I.B. 27
XI 73 p. 4. „Aceste unitãþi ºi-au realizat planul de export, preliminînd
depãºirea sarcinilor anuale.“ Sc. 20 XII 73 p. 4. „Se preliminã cã
populaþia totalã a României va fi încã la sfîrºitul acestui secol de 30 de
milioane de locuitori.“ R.l. 13 I 75 p. 3 (formaþie regresivã din
preliminar; DEX – alt sens, DN3)
prelimináre s.f. (cont.) –Prevedere, calcul anticipat– „Forme
avansate de comerþ. O preliminare semnificativã: aproape 1 milion de
lei desfaceri în anul 1977.“ R.l. 17 I 77 p. 5 (din prelimina; DN – alt
sens, DEX, DN3)
prelucrabilitáte s.f. –Calitatea de a putea fi prelucrat cu uºurinþã–
„[La Roman] au fost produse în premierã pe þarã fire lucioase profilate.

preorãºenésc, -eáscã

Obþinute pe baza unei tehnologii originale, acestea se caracterizeazã
prin efecte optice deosebite ºi un grad sporit de prelucrabilitate, fiind
destinate fabricãrii tricotajelor pentru articole sportive.“ R.l. 5 I 85 p. 5
(din prelucrabil + -itate; DEX, DN3)
premaritál, -ã adj. –Care aparþine perioadei dinaintea cãsãtoriei–
„În policlinicile sectoarelor 2 ºi 6 au luat fiinþã cabinete de sfat
premarital, unde medici, sociologi, psihologi poartã discuþii cu tinerele cupluri privind cãsãtoria, posibilitatea de a avea copiii doriþi la
vîrste tinere.“ I.B. 5 III 84 p. 5. „[...] în cadrul Dispensarului Policlinic
al Spitalului Clinic Municipal s-a deschis un cabinet de sfat
premarital, de tratament al sterilitãþii ºi infertilitãþii, de ginecologie
infantilã.“ I.B. 4 IV 84 p. 5 (din pre- + marital)
premergãtór s.n. (bot.) –Plantã care se cultivã pe un teren înaintea
alteia– „Cele mai bune premergãtoare pentru grîu sînt acelea care au
fost strînse în prima parte a verii ºi anume leguminoasele pentru boabe
(mazãre, fasole etc.). În cadrul acestor categorii de premergãtoare se
vor prefera acele tarlale care au fost fertilizate în anii precedenþi.“ R.l.
14 VIII 76 p. 3 (din pre- + mergãtor; DN, DEX, DN3 – alte sensuri)
premiérã s.f. –Activitate încercatã pentru prima datã, noutate–
„Premierã aviaticã. Primul avion propulsat cu energie solarã a
efectuat, joi, pe aeroportul din Lesham (sudul Angliei) un zbor.“ Sc. 16
VI 79 p. 5. „Premierã tehnicã. Constructorii navali din Orºova au
realizat în premierã naþionalã [...] o instalaþie plutitoare pentru
încãrcarea ºi descãrcarea cerealelor în porturi maritime.“ R.l. 2 VII 79
p. 5. „O premierã pe þarã: recondiþionarea arborilor cotiþi la motoarele
Diesel.“ R.l. 3 VII 79 p. 3; v. ºi autocamerã, contiflux (1973), metrol,
microcurent, poster, solunar, teleºcoalã (din fr. première; DMN 1968,
DN, DN3 – alte sensuri, DEX)
premodérn, -ã adj. –Aparþinînd epocii care o precede pe cea
modernã– „[C. Conachi este] reprezentativ pentru faza premodernã a
literaturii române.“ Cont. 25 X 63 p. 3 (din pre- + modern; cf. fr.
prémoderne; DMN 1967; I. Iordan în RRL 5/70 p. 472, FC II 193)
prenadéz s.sg.tant. (chim.) „În comerþ se gãsesc dale de linoleum, în
diverse culori. Tehnologia de lipire este cu produsul prenadez. Numai
cã în comerþ nu se vinde prenadez.“ R.l. 23 VII 77 p. 5. „Aflãm de la
«Napochim» Cluj-Napoca, cã a început fabricarea unui produs de lipit,
cleiul «napodez». Noul produs are practic acelaºi domeniu de utilizare
ca ºi «prenadez» sau «aracetin».“ R.l. 22 X 77 p. 5. „[...] cîþiva
meseriaºi lipeau cu prenadez într-o încãpere, linoleum.“ R.l. 9 VI 81 p.
5 (format cu -adez[iv]; DEX-S)
prenatál, -ã adj. –Care precede naºterea– „Potrivit Codului Muncii,
femeile beneficiazã de un concediu de maternitate plãtit de 112 zile (52
prenatal ºi 60 postnatal). Dacã naºterea se produce înainte de
expirarea concediului prenatal, concediul postnatal se prelungeºte cu
numãrul zilelor neefectuate anterior naºterii – comunicã forurile de
resort celor interesaþi.“ R.l. 21 XII 79 p. 5 (din fr. prénatal; DEX, DN3,
DEX-S)
preolímpic, -ã adj. (sport) „În acest an preolimpic (de dinaintea
olimpiadei) cei mai buni sportivi români au participat sau vor lua parte
la 11 campionate mondiale.“ Sc. 24 VII 63 p. 3. „Schiorii sovietici au
dominat probele de fond la 15 km din cadrul «Sãptãmînii preolimpice»
de la Sapporo.“ Sc. 11 II 71 p. 7. „Turneul preolimpic de polo pe apã de
la Montreal a fost cîºtigat de echipa U.R.S.S.“ R.l. 11 VIII 75 p. 5; v. ºi
Sc. 21 II 63 p. 5, 25 XII 63 p. 3 (din fr. préolympique; FC II 193, 198;
DMN 1967; DEX)
preomologáre s.f. –Faza preliminarã omologãrii– „Colectivele
consultative din comerþ participã la consultãrile ce au loc în faza de
preomologare a produselor.“ Sc. 19 V 64 p. 1. „În sãptãmîna aceasta
vor fi prezentate la preomologare internã primele modele de pantofi de
damã.“ I.B. 22 II 71 p. 3. „În preomologare la «Didactica», un set de
planºe – proiector cu disc.“ I.B. 23 VII 73 p. 1 (din pre- + omologare)
preoperatóriu, -e adj. 1973 (med.) –Care precede o operaþie
chirurgicalã– v. electroanestezie; v. ºi R.l. 12 XII 80 p. 2 (din pre- +
operatoriu; cf. fr. préopératoire; FC II 195, atestare din 1968; DN3,
DEX-S)
preorãºenésc, -eáscã adj. –Din apropierea oraºului– „Întocmirea proiectului de sistematizare a zonei preorãºeneºti a Bucureºtiului.“ Cont. 10 II 61 p. 7. „În teritoriul preorãºenesc al marilor
oraºe pot fi amplasate aºezãri urbane de tip «satelit» care au rolul de a
descongestiona oraºul.“ Cont. 11 III 66 p. 6. „Începînd cu aceste zile,
secþia transporturi preorãºeneºti de la Autobaza 3 Cãlãtori Bucureºti
introduce autotaxarea.“ R.l. 5 V 78 p. 5. „I.T.B. a înfiinþat cinci linii de
autobuze pe trasee preorãºeneºti al cãror tarif este diferenþiat.“ I.B. 9
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XI 84 p. 6; v. ºi 16 IX 70 p. 1, R.l. 17 IX 74 p. 3, 7 II 75 p. 2, 6 VII 82 p. 6
(din pre- + orãºenesc; FC II 193; DEX-S)
preprínt s.n. –Text tipãrit separat înainte de apariþia sa într-o
publicaþie– „Institutul naþional pentru creaþie ºtiinþificã ºi tehnicã
(INCREST) publicã preprinturi cu rezultatele cele mai proaspete;
specialiºtii din alte þãri iau imediat cunoºtinþã de ele.“ Cont. 26 V 78 p.
4 (din engl. preprint; DEX-S)
prerafináre s.f. –Rafinare prealabilã– „Acidul uzat la rafinarea
benzinei grele [...] este acum întrebuinþat la prerafinarea
«white-spirit»-ului sau ca acid la rafinarea petrolului.“ Sc. 3 XI 63 p. 1
//din pre- + rafinare//
prerepartizáre s.f. (înv.) –Repartizare prealabilã– „În ultimii ani de
studii se va face prerepartizarea tuturor studenþilor.“ R.l. 8 VII 73 p. 2
(din pre- + repartizare)
presaláriu s.n. –(În unele þãri occidentale) Alocaþie acordatã
absolvenþilor unei facultãþi pe timpul cît nu sînt angajaþi ºi deci nu
primesc un salariu– „Peste 600000 de absolvenþi ai facultãþilor sînt în
cãutare de lucru, «presalariul» de 100000 de lire pe lunã acordat unui
student din trei este o indemnizaþie de ºomaj în toatã regula.“ Sc. 31 III
77 p. 6 (din fr. présalaire; PR 1950)
presbiacuzíe s.f. (med.) –Slãbire a auzului la oamenii în vîrstã–
„[Gerovitalul] are o acþiune favorabilã [...] în diminuarea acuitãþii
sensoriale (presbiacuzie, presbiopie, cataractã), în nevrite ºi nevralgii
[...]“ Sc. 16 XII 84 p. 2 [var. prezbiacuzie] (din fr. presbyacousie; DN3,
DEX-S)
presbiopíe s.f. 1984 (med.) –Prezbitism– v. presbiacuzie [var.
prezbiopie] (din fr. presbyopie; DN3, DEX-S)
presciént, -ã adj. (livr.) –Dotat cu capacitatea de a ºti dinainte ce
urmeazã.– „Un Agamemnon prescient de soarta ce îl aºteaptã ºi
înfruntînd-o cu bãrbãþie.“ R.l. 10 XII 75 p. 2 (din engl., fr. prescient)
preseísmic, -ã adj. –Care precede miºcãrile seismice– „În
U.R.S.S., în regiunile seismice recenzate, sînt instalate seismografe de
alertã ce înregistreazã unele semnale preseismice.“ Cont. 11 VI 65 p. 6
//din pre- +seismic//
preselectáre s.f. (tehn.) –Operaþiunea de cãutare a unui selector, în
vederea alegerii liniei de urmat– „Indicatorul de preselectare de pe
strada Barbu Vãcãrescu ar trebui amplasat ceva mai înapoi: acum,
fiind în imediata apropiere a staþiei I.T.B., este adesea mascat de
troleibuzele oprite.“ I.B. 13 IX 75 p. 3 (din preselecta; DN3, DEX-S)
preselectát, -ã adj. –Ales dinainte– „Cele 29 melodii preselectate
de cãtre juriu s-au bucurat de o bunã interpretare.“ I.B. 15 VIII 66 p. 2
(din preselecta)
preselécþie s.f. –Selecþie prealabilã unui concurs– „Cronicari
dramatici ºi oameni de teatru opereazã o preselecþie.“ Sãpt. 6 X 67 p. 4.
„Au fost stabiliþi monitorii de schi printr-un test de preselecþie.“ R.l. 22
XI 75 p. 5. „Societate mixtã organizeazã preselecþie pentru ocupare
post operator PC [...]“ Ev.z. 12 I 95 p. 7. ² în sint. buton de preselecþie
–Buton care mutã radioul, televizorul pe un post ales dinainte– „Va fi
suficient sã se apese pe unul din butoanele de preselecþie ale
televizorului pentru a face sã aparã, între douã imagini de film,
rãspunsul ordinatorului.“ Sc. 2 IV 74 p. 6 (din fr. présélection, engl.
preselection; cf. germ. Vorselektion, Vorwahl; PR 1948; DTP; DN3,
DEX-S)
preselecþioná vb. I –A alege prin preselecþie– „În Japonia au fost
preselecþionaþi ºase bãrbaþi ºi o femeie în vederea efectuãrii unui zbor
de o sãptãmînã la bordul navetei spaþiale americane [...]“ R.l. 4 VI 85 p.
6 (din fr. présélectionner)
preselecþionáre s.f. –Selecþie stabilitã în prealabil– „În cursul
anului care precede concursul de admitere la institutul nostru, sã aibã
loc o preselecþionare a candidaþilor din punct de vedere al aptitudinilor
artistice.“ Sc. 24 VI 65 p. 4 (din pre- + selecþionare, dupã fr.
présélection; DEX-S)
presérie s.f. (com.) –Produs în numãr limitat înainte de a trece la
producþia în serie– „Alt tip «Concorde» din preseria 01, urmeazã sã fie
oferit societãþii aeronautice Duxford.“ R.l. 1 XI 75 p. 6 (din fr.
présérie; PR 1960; DEX-S)
presesiúne s.f. (înv.) –Sesiune care o precede pe cea propriu-zisã–
„Între 9–14 decembrie 1975 va avea loc o presesiune de transferãri în
învãþãmînt pentru posturile din municipii ºi oraºe.“ R.l. 24 XI 75 p. 5
(din pre- + sesiune; DEX-S)
presezón s.n. –Perioada dinaintea începerii sezonului (turistic, de
modã, competiþional etc.)– „Tot în stadiul de bune intenþii au rãmas ºi
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alte activitãþi [...] expoziþii cu produse refuzate la contractãri, lansarea
noutãþilor în presezon [...]“ I.B. 8 XI 72 p. 3 (din pre- + sezon; DEX-S)
présing s.n. (sport) –Sistem de joc bazat pe folosirea apãrãrii om la
om pe tot terenul; presiune exercitatã asupra adversarului– „Dar, din
minutul 36, studenþii au înscris din nou, scor favorabil (60-59) pe care
l-au menþinut pînã la încheierea celor 40 de minute de joc, în ciuda
unor momente dramatice, în ultimul minut, cînd steliºtii au aplicat un
«presing» disperat.“ Sp. 25 III 74 p. 2. „Menotti a demonstrat cã are ºi
forþã atunci cînd e nevoie. Presing necruþãtor pe tot terenul, iuþealã în
execuþii.“ R.l. 27 VI 78 p. 2. „Evident, s-ar putea aduce critici cu
privire la incapacitatea fotbaliºtilor noºtri de a scãpa de «pressingul»
om la om pe tot terenul [...]“ Sc. 24 IX 81 p. 5. „Bãieþii lui Lucescu nu
i-au lãsat pe ai noºtri sã respire nici un moment, intervenind cu un
presing puternic la fiecare minge.“ Sc. 19 IV 83 p. 5 (din engl.
pressing; Il. Constantinescu în LR 1/73 p. 32, L. Seche în P.N. 2/74 p.
45 – atestãri din 1969; DEX, DN3)
presopunctúrã s.f. –Variantã a acupuncturii care constã în
masarea ºi presarea anumitor puncte vitale ale corpului– „Librarul I.C.
ne recomandã, pentru aceastã sãptãmînã, o lucrare cãutatã atît de
femei, cît ºi de bãrbaþi: Presopunctura (un masaj la îndemîna oricui).“
Sãpt. 25 XI 83 p. 7. „Un tip special de sandale, cu «dinþi» din material
plastic a fost realizat la Bacãu, destinate efectuãrii procedurii de presopuncturã.“ R.l. 3 VIII 85 p. 5; v. ºi Sãpt. 6 IV 84 p. 7, Cont. 4 V 84 p. 12
(din pres[are] + [acu]puncturã; DEX-S – presupuncturã)
presortáre s.f. –Acþiunea de a sorta în prealabil– „Prevãzutã cu
staþii moderne de sortare, presortare, concasare ºi spãlare a
materialului, aceastã balastierã va livra anual ºantierelor de construcþii
[...]“ R.l. 20 XII 66 p. 1 (din pre- + sortare)
presostát s.n. „La Întreprinderea «Armãtura» s-a realizat un aparat
denumit «Presostat», menit sã asigure o bunã continuitate în
funcþionarea utilajelor, prevenind, în special, opririle accidentale,
cauzate de defecþiuni în sistemele de ungere.“ R.l. 22 I 81 p. 5 (din fr.
présostat; DN3 – alt sens)
prespãláre s.f. –Spãlare prealabilã– „[...] sîntem obligaþi sã
executãm o prespãlare, în rampã, afarã.“ I.B. 3 VIII 67 p. 1 (din pre- +
spãlare; cf. fr. prélavage; PR 1960)
prespãlát, -ã adj. (vest.) –(Mai ales despre blugi) Din material
spãlat înaintea croirii, astfel încît sã rezulte degradeuri– „Blugii
prespãlaþi nu mai sînt la modã.“ //din pre- + spãlat//
prestáþie s.f. (spect., sport) –Tot ceea ce un actor sau un sportiv oferã
publicului; (aici) interpretare– „V.R. aduce oarecare farmec personal –
dar ºi o lipsã de convingere (sau de forþã interpretativã) care-i pune
prestaþia sub semnul derizoriului.“ Sãpt. 10 II 84 p. 7 (din fr.
prestation; PR 1959; DN – alte sensuri, DEX, DN3)
prestelár, -ã adj. în sint. materie prestelarã (astr.) –Materia din care
se nasc stelele– „Stelele ºi nebuloasele apar simultan din materia
prestelarã de origine hiperonicã.“ Sc. 17 VI 62 p. 4; v. ºi hiperdens (din
engl. prestellar matter, fr. matière préstellaire. it. materia prestellare;
AD; I. Iordan în RRL 5/70 p. 473; FC II 193; DEX-S)
presurizáre s.f. (av., tehn.) „În cursul verii [...] Armstrong ºi Aldrin
au trecut la presurizarea (mãrirea presiunii) «Vulturului» pentru prima
datã de la lansare.“ Sc. 19 VII 69 p. 8 (din presuriza; cf. fr.
préssurisation; DMN 1953; DEX, DN3)
presurizát, -ã adj. (av., tehn.) –Cãruia i s-a asigurat o presiune
normalã sau puþin peste normal– „Principalele dificultãþi pe care le
întîmpinã omul în cursul zborurilor spaþiale sînt: 1) costumul
presurizat [...]“ Sc. 26 VII 69 p. 6. „Sera se construieºte din polietilenã
transparentã sau dintr-un material întãrit cu fibre de sticlã presurizat de
o serie de ventilatoare interioare. În scopul decompresurizãrii, se
prevede închiderea perimetrului serei cu tuburi din plastic umplute cu
apã.“ R.l. 9 II 79 p. 6 (din presuriza; DEX-S)
preºedínte-diréctor genéral s.m. –Preºedinte care îndeplineºte funcþia de director general– „Preºedintele-director general al
societãþii producãtoare de filme Gaumont, Jean Leduc, a înmînat
«Legiunea de onoare» celebrei actriþe Michèle Morgan.“ Cont. 14 III
69 p. 10. „Acuzatul principal J.V.R. preºedinte-director general al
societãþii «Matesa» este pasibil [...] de o pedeapsã de 1290 ani închisoare.“ Cont. 12 IV 74 p. 10 (din preºedinte + director general, dupã fr.
président-directeur général; DMN 1966)
preºtanþát, -ã adj. –ªtanþat în prealabil– „Ieri a început producerea
unui prim lot de prototipuri modele de încãlþãminte bãrbãteascã, cu
tãlpi din translucid preºtanþat.“ R.l. 4 X 67 p. 3 (din pre- + ºtanþat)
pretensionát, -ã adj. (constr.) –Care a fost supus unei tensiuni
înainte de aplicarea sarcinilor reale– „Bolta se sprijinã prin peste o mie
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de armãturi pretensionate [...] care au fost fixate în pereþii stîncii.“ I.B.
8 IV 72 p. 6 (din pretensionare; DEX)
pretextuál adv. 1975 –Ca pretext– v. voyerism (din pretext, dupã
modelul textual)
preturnát, -ã adj. –Turnat dinainte– „La execuþia noilor drumuri
constructorii au folosit larg elemente prefabricate ºi dale preturnate
din beton.“ Sc. 22 XII 63 p. 1; v. ºi 2 V 64 p. 1 (din pre- + turnat)
preþ-recórd s.n. –Preþ foarte ridicat– „O statuetã din bronz suflatã
cu aur, gãsitã la un fermier englez, a fost vîndutã cu un preþ-record:
36750 lire.“ Sc. 18 XII 72 p. 4. „La o licitaþie ce a avut loc la galeriile
«Christie’s» din capitala britanicã, un vas chinezesc din secolul 15 a
fost achiziþionat la preþul record de 183880 dolari.“ R.l. 15 VI 75 p. 6.
„Tabloul «Hina Naruru» de Paul Gauguin a atins la licitaþie la New
York preþul record de 1,9 milioane mãrci.“ R.lit. 17 VII 75 p. 22; v. ºi
R.l. 28 III 74 p. 6, Sc. 28 V 74 p. 6 (din preþ + record)
preuniversitár, -ã adj. (înv.) –Care precede perioada studiilor
universitare– „Însuºi felul cum acest tip de învãþãmînt [primar ºi
secundar] este denumit oficial – învãþãmînt preuniversitar – mi se pare
semnificativ.“ „22“ 39/94 p. 1; v. ºi O.S. 15–22 V 91 p. 2 (din pre- +
universitar; I. Preda în LR 1/93 p. 29)
preuscáre s.f. –Uscare prealabilã– „La întreprinderea de prelucrare
a lemnului Satu Mare a fost pusã în funcþiune prima instalaþie de
preuscare a cherestelei pentru mobilã.“ R.l. 14 I 77 p. 5 (din pre- +
uscare; cf. fr. préséchage; DT)
previzioná vb. I –A prevedea– „Nu e adevãrat cã artistul nu
previzioneazã în nici un fel opera.“ Cont. 29 IX 67 p. 6 (din pre- +
viziona, probabil dupã fr. prévoir; DN3)
previzionál, -ã adj. –Referitor la previziune– „Costul învãþãmîntului în perspectivã previzionalã.“ Forum 10/74 p. 37; v. ºi
prospectologie (1970) (din fr. prévisionnel; DMN 1950; DN3)
previzionáre s.f. –Întocmirea de previziuni– „Ceea ce deosebeºte
aceastã clãdire de celelalte edificii de pe bulevardul «Soare Apune»
din Hollywood este firma de neon agãþatã deasupra intrãrii: «Studioul
de previzionare a reclamelor», proprietate a Companiei de studiere a
reacþiilor publicului.“ Sc. 19 I 74 p. 6 (din previziona; DN3)
prezentísm s.n. (filoz.) –Tendinþã care neagã posibilitatea unei
cunoaºteri istorice obiective– „Viitorismul, milenarist sau nu, este însã
la fel de dãunãtor ca ºi prezentismul. Nu numai prezentul trebuie sã dea
din ce în ce mai mult viitorului, dar ºi viitorul trebuie sã dea mereu mai
mult prezentului.“ Cont. 24 V 74 p. 4 (din prezent + -ism; DN3)
prezumþiozitáte s.f. (livr.) –Aroganþã– „Surprinzãtoare este Gina
Patrichi [...] casantã în vorbã (atît cît sã sublinieze prezumþiozitatea),
vulnerabilã în fond (atît cãt sã justifice duritatea unor reacþii),
purtîndu-ºi personajul cu o afiºatã siguranþã ºi dezinvolturã.“ Cont. 25
IV 80 p. 6 (din prezumþie; cf. it. presumziosità; DN3, DEX-S)
primaquina s.f. 1966 (farm.) –Tip de medicament contra paludismului– v. conductorinã [pron. ºi scris ºi primachina] (din fr.
primaquine; DFMB; DM)
primãríþã s.f. –Femeie care îndeplineºte funcþia de primar– „[...] o
comunã cu primãriþã, preºedintã, secretarã, ingineriþã, ne uimeºte, ne
tulburã, ne stîrneºte entuziasmul [...]“ Cont. 21 VIII 72 p. 5. „Primãriþa mi-a vorbit apoi despre cele 7 sate ale comunei cu cele 7 ferme
ºi 7 ºcoli [...]“ R.l. 8 IV 80 p. 1. „O comunã din Bãrãgan ºi o primãriþã
care-ºi onoreazã mandatul.“ R.l. 8 III 83 p. 3; v. ºi Sc. 1 III 81 p. 1, 4 III
83 p. 2 (din primar + -iþã; DEX)
primitór-distribuitór s.m. –Ocupaþia celui care primeºte ºi
distribuie mãrfurile (într-un depozit)– „M.D. ºi C.G. – foºti
primitori-distribuitori (gestionari) ai Întreprinderii Industria laptelui
Ilfov, au delapidat, în numai douã luni, suma de 159247 lei.“ Sc. 4 II 71
p. 1. „Între atribuþiile de serviciu, în calitate de primitor-distribuitor la
Întreprinderea de reþele electrice Sibiu, S.S. o avea ºi pe aceea de a þine
evidenþa bonurilor de benzinã primite ºi a cantitãþilor distribuite.“ Sc.
13 III 74 p. 4. „32 de lucrãtori auxiliari, din care: 1 arhivar, 1 telexist, 1
parchetar [...] 3 primitori-distribuitori º.a.“ Sc. 27 VII 77 p. 1; v. ºi R.l.
13 VIII 80 p. 4; v. ºi desfacere-transport, turnãtor-formator (din
primitor + distribuitor)
primovaccináre s.f. (med.) –Prima administrare a vaccinului–
„Acþiunea de primovaccinare antipoliomieliticã [...] Primovaccinarea
constã în administrarea sub formã de picãturi pe cale bucalã în douã
reprize, în ianuarie ºi martie, a vaccinului antipoliomielitic trivalent
compensat.“ Sc. 16 I 76 p. 5. „Ministerul Sãnãtãþii aduce la cunoºtinþã
cã între 15–25 septembrie 1977 se desfãºoarã în întreaga þarã acþiunea
de primovaccinare antivariolicã.“ R.l. 17 IX 77 p. 4. „La aceastã
primovaccinare sînt invitaþi sã se prezinte la dispensarele medicale

problemátic, -ã

[...] atît localnicii, cît ºi familiile cu domiciliu flotant [...]“ Sc. 19 X 82
p. 3 //din primo- + vaccinare//
prínceps adj.inv. –Principal, fundamental– „[Sînt] puþine sectoarele
ºi nivelurile de activitate care sã nu fi intrat în impact cu produsul
princeps al inteligenþei naturale, ºi anume inteligenþa artificialã.“
Cronica 11 II 88 p. 6. „Calitatea princeps a celor mai reuºite piese ale
volumului constã tocmai în fixarea acelei trepte în care semnalul iniþial
s-a eliberat de grobianismul ºi tulburãrile stãrii genuine [...]“ Conv.lit.
IV 88 p. 4. „Personajul princeps e chiar actorul M.M., multilateral
înzestrat [...]“ Tr. Rom. 1 VI 88 p. 11 (din lat. princeps; D. Uriþescu CV
101, de unde sînt preluate exemplele)
principál adj. în sint. în principal –În special, mai ales– „Cursurile se
vor desfãºura iniþial în complexele ONT de la Sinaia, Posada ºi Snagov
– în principal – pe baza programelor tip elaborate de Biroul
internaþional al muncii.“ Sc. 8 XI 70 p. 5. „Descoperirea a fost
confirmatã cu ajutorul unei metode devenite clasicã în depistarea
maladiilor vegetale. Ea constã din inocularea unor plante martor
sãnãtoase cu seva plantelor infectate ºi observarea atentã a
simptomelor provocate, în principal frînarea creºterii plantei ºi
leziuni ale frunzelor.“ Sc. 22 VII 77 p. 6. „De data aceasta fondurile
strînse prin organizarea loteriei internaþionale vor fi folosite, în
principal, pentru popularizarea olimpiadei.“ Sc. 10 XI 78 p. 5; v. ºi 11
V 74 p. 2, R.l. 17 XI 76 p. 6, Sc. 29 IV 79 p. 8; v. ºi fotocoagulator (din
în + principal; V. Guþu Romalo C.G. 240–241, atestãri din 1960)
prión s.n. (med.) „«Prionul» – o nouã formã de viaþã lipsitã de cod
genetic. «Prion»-ul, nume derivat din prescurtarea cuvintelor
«proteinã» ºi «infecþie» reprezintã cea mai micã proteinã identificatã
pînã în prezent.“ R.l. 22 II 82 p. 6. „Este vorba [...] de un agent infecþios
care provoacã boli nervoase la animale ºi cãruia i s-a dat numele de
prion [...] prionul se deosebeºte radical de toþi ceilalþi agenþi patogeni
prin faptul cã este alcãtuit numai din albuminã, fãrã sã conþinã acizi
nucleici, care sînt, dupã cum se ºtie, purtãtorii informaþiei genetice la
toate vieþuitoarele.“ Sc. 18 I 84 p. 5; v. ºi 15 VII 82 p. 5 (din fr. prion;
MN 1986)
prioritár, -ã adj. –Care are prioritate– „Adevãrata performanþã în
ciclismul de ºosea presupune etape cu profil cît mai variat, «muntele»
avînd oricum o pondere prioritarã.“ Sc. 7 VII 69 p. 3. „V-am ruga [...]
sã prezentaþi problemele prioritare înscrise pe agenda Automobil
Clubului Român.“ I.B. 19 IV 74 p. 3 (cf. fr. prioritaire; DT; DN3)
privacy (cuv. engl.) –Intimitate– „Expunerea publicã a ceea ce se
numeºte privacy.“ D. 138/95 p. 6. „Membrii acestei familii sînt
protejaþi nu numai de dreptul la privacy, sînt protejaþi ºi de dreptul
divin.“ id. ib. p. 16 [pron. práivãsi] (cf. fr. privacy; MN 1985)
privatizáre s.f. ¨ 1. –Acþiunea de a trece din domeniul statului în
domeniul privat un serviciu public, o întreprindere etc.– „Continuînd
politica sa de privatizare a unor companii de stat, guvernul conservator
britanic [...] a procedat la vînzarea firmei «British Airports Authority»
în pofida protestelor sindicatelor [...]“ I.B. 9 VII 87 p. 8. „Organizarea
procesului de privatizare în alte þãri ale Europei Centrale ºi de Est“ R.l.
7 IX 93 p. 4; v. ºi Ev.z. 135/92 p. 8, Meridian 23 VIII 93 p. 5; v.
ºi decomunizare, liberalizare. ¨ 2. –Manifestarea iniþiativei private–
„Primul val de privatizãri s-a semnalat în comerþ. E vorba de «dughenizare»: insalubrã ca aspect stradal ºi, cel mai adesea, curat speculã.“
Curierul rom. III 91 p. 15; v. ºi buticar, întreprinzãtor, program (din fr.
privatisation; PR 1965; I. Preda în LR 11–12/92 p. 588)
prízã s.f. „[...] element de sintaxã ce se dovedeºte a fi esenþial: relaþia
dintre doi dansatori definitã prin termenul «tehnic» de prizã.“ Cont. 25
IV 80 p. 6 (din fr. prise; DEX, DN3 – alte sensuri)
problemátic, -ã adj. –Care constituie/pune o problemã; cu probleme; privitor la o problemã– „[Ecaterina Oproiu] dã
«Contemporanului» nota de feminitate problematicã, graþios-savantã,
dar de ar fi trãit în timpul primului «Contemporanul», aveam un
Dobrogeanu-Gherea retoric, pãtimaº ºi un tribun de sex slab.“ Sãpt. 16
II 73 p. 6. „«Apãrarea lui Galilei» e cea mai unitarã pe planul
construcþiei, trãdînd o modalitate de roman posibil ºi prefaþînd (poate)
evoluþia prozei lui Octavin Paler, o prozã problematicã, intarsiatã de
incitaþii rafinate.“ Sãpt. 19 I 79 p. 2. „Numãrul 4 al «Revistei
Române», intitulat Educaþie ºi umanism, este dedicat în întregime
unuia din idealurile fundamentale ale noii societãþi româneºti,
relaþiilor profunde dintre vocaþia umanistã a acestei societãþi ºi
perspectiva problematicã ºi aplicativã a instruirii ºi a formãrii
omului.“ R.l. 11 VI 81 p. 2 ; v. ºi Luc. 12 V 79 p. 6; v. ºi dezalergizare
(din problemã, dupã modelul lui programatic; I. Iordan în Omagiu Al.
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Rosetti, Buc. 1965, p. 411, LR 3/68 p. 204, 205, atestãri din 1962; DN –
alt sens, DEX, DN3)
problematizá vb. I ¨ 1. –A sistematiza pe probleme– „Nu se poate
nega, desigur, intenþia autorului de a problematiza [...]“ Sc. 18 XI 75 p.
4. ¨ 2. –A pune probleme– „Scriitorul refuzã sã ilustreze. El vrea ºi
reuºeºte sã problematizeze. Nu e de aceea nici o mirare cã asemenea
serial a inspirat vii ºi interesante discuþii.“ Sc. 6 VIII 82 p. 4. ¨ 3. –A
considera cã se pun probleme– „Dintr-o înþeleaptã deprindere, ne-am
obiºnuit sã problematizãm doar fenomenele în care putem, am putut
sau vom putea interveni.“ R.l. 27 VII 68 p. 7 (din problematic + -iza;
cf. fr. problématiser; MNC 1976; DN3, DEX-S)
problematizáre s.f. ¨ 1. –Sistematizarea unor probleme
importante– „Interpretarea lor [a datelor comunicate de istorie] în
lumina rolului avut. Dar mai cu seamã, problematizarea lor. Punerea,
adicã, în ecuaþie a faptelor.“ R.lit. 26 VI 75 p. 5. „Negaþia e înlocuitã cu
tonul apodictic iar problematizarea cu ºirul aserþiunilor.“ Luc. 9 VII 79
p. 2. „Nu atît un comentariu al unei cãrþi intenþioneazã rîndurile de faþã,
cît problematizarea – sumarã – a unei idei.“ Cont. 16 I 81 p. 4. ¨ 2.
–Metodã de învãþãmînt care foloseºte întrebarea-problemã în scopul
dezvoltãrii gîndirii creatoare a elevilor, studenþilor– „În ºcoalã ºi
facultãþi problematizarea a devenit curentã.“ (din problematiza; DN3
– alt sens, DEX-S)
problémã-chéie s.f. –Problemã foarte importantã– „Cu ce problemã-cheie se confruntã, în momentul de faþã, întreprinderea dv.?“
I.B. 26 II 73 p. 2. „O problemã-cheie: mãsuri concrete, efective de dezarmare ºi dezangajare militarã pe continente“ Sc. 8 VI 77 p. 6.
„Reducerea bugetelor militare – problemã-cheie a unui autentic
proces de dezarmare“ Sc. 7 XII 78 p. 6. „Se pare cã ºi Dalla Chiesa ºi-a
dat seama care este problema cheie [...]“ I.B. 18 IX 82 p. 2; v. ºi 28 V 81
p. 4, 23 V 82 p. 4 (din problemã + cheie; cf. fr. problème-clé; DMN
1964)
procaínã s.f. 1977 (farm.) –Novocainã– v. mezoterapie (din fr.
procaïne; cf. engl. procaine; L; DFMB, DM, LTR, DZ; DN3)
procés-flúviu s.n. (jur.) –Proces de lungã duratã– „Proces-fluviu.
La Tribunalul penal din Napoli a început, marþi, un proces-fluviu
împotriva Camorrei, echivalentul napolitan al mafiei siciliene.“ R.l.
29 XI 83 p. 6. „În cadrul acestui proces-fluviu vor compãrea în faþa
instanþei circa 250 de mafioþi.“ Sc. 4 X 84 p. 6. „Cele 94 de zile ale
procesului-fluviu nu au permis sã se stabileascã unde se aflã în prezent
sumele înmînate de revistã ziaristului H.“ R.l. 9 VII 85 p. 6 (din proces
+ fluviu)
procesáre (de) text(e) sint.s. 1996 –Operaþiunea de introducere
a unui text în computer ºi de scoatere a corecturilor– v. interviu (cf.
engl. word processing)
procesomán s.m. (ironic) –Persoanã care intenteazã procese fãrã sã
aibã motive serioase, care are mania proceselor– „N.C. e un
procesoman ºi un zurbagiu fãrã pereche.“ Sc. 20 IX 61 p. 2. „C.M. ºi-a
cîºtigat un renume de procesoman. Pe «rolul» lui se aflã la ora actualã
10 procese.“ R.l. 13 VII 93 p. 14; v. ºi Sc. 17 V 81 p. 2 (din proces +
-man; Th. Hristea P.E. 57, FC I 140; DEX, DN3)
procesomaníe s.f. –Mania de a intenta, nejustificat, procese–
„Procesomania nu riscã sã rãmînã în urma noutãþilor vieþii. Doar
reclamagiii de rînd se mai judecã pentru cîte un burlan, un coteþ, o
chiuvetã ori – relativ mai nou – pentru un loc de parcare.“ Sc. 7 III 82 p.
2. „Procesomania vadimistã [a lui C. Vadim Tudor] continuã. Ultimul
pîrît: Emil Constantinescu“ R.l. 24 VII 93 p. 9 (din procesoman + -ie;
DEX-S)
procesór s.n. (inform.) –Circuit integrat, subsistem destinat sã interpreteze ºi sã execute comenzile– „Indicativele 2, 3, 4 + 86 din
«numele» computerelor desemneazã de fapt generaþia procesoarelor
cu care sînt dotate.“ Apare ºi în sintagmele: ² procesor de texte 1992
–Microcomputer destinat exclusiv culegerii ºi prelucrãrii de texte– v.
copiator ² procesor video 1991 –Aparat electronic destinat
prelucrãrii imaginilor– v. cassdeck (din engl. processor, fr. processeur;
PR 1969, BD 1970; DEX-S)
procór s. 1975 –Tip de pastã cu care se acoperã pãrþile interioare ale
autoturismelor– v. microuzinã
procustá vb. I (livr.) –A aranja, a scurta– „Ne întrebãm de ce trebuie
în mod necesar sã procustãm cartea [...]“ Sãpt. 12 VIII 72 p. 2.
„Acþiunea nu trebuie rotunjitã ºi procustatã spre a deveni roman cu
tipare didactice.“ Sãpt. 15 III 74 p. 4 (din n.pr. Procust; DN3)
procustianizáre s.f. –Procustare– „Temperament bine stãpînit,
expozeu didactic, dar ferit de procustianizãri ºi opacitate, abilitate
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demonstrativã dar fãrã excese speculative, limbaj precis, dar penetrant
– calitãþi sigure ale unei energii interpretative «de cursã lungã».“ Luc.
17 I 81 p. 2 (din procustian + -izare)
producãtór-delegát s.m. (cinem.) –Delegat al producãtorului
care supravegheazã realizarea unui film– „Despre funcþia de
producãtor-delegat: la început, cînd a fost inventatã, noi credeam cã
producãtorul-delegat va fi un fel de controlor, de inspector. Mi-am dat
seama cã, dimpotrivã, pentru noi a fost un colaborator atent.“ Sãpt. 19
IV 74 p. 6. „Producãtorul-delegat al filmului Mastodontul [...]
pronosticase în seara premierei un frumos succes de casã filmului.“
Sãpt. 21 XI 75 p. 4. „Simt nevoia sã laud [...] energia
producãtorului-delegat [...]“ Sc. 6 VIII 82 p. 4; v. ºi Cinema 6/74 p. 7
(din producãtor + delegat)
productivitáte s.f. –Randament, eficienþã– „Productivitatea muncii – factor cheie“ Sc. 24 V 75 p. 2. „Ritm-record,
productivitate-record.“ R.l. 11 II 77 p. 2; v. ºi producþie-marfã (1974)
(cf. fr. productivité; DMM; DTP; DEX, DN3)
prodúcþie-márfã s.f. (ec.) –Producþie sub formã de marfã–
„Volumul producþiei-marfã creºte cu 24 la sutã faþã de anul trecut,
productivitatea muncii sporeºte cu 17 la sutã.“ Sc. 24 XII 74 p. 2.
„Realizarea suplimentarã [...] a unei producþii-marfã în valoare de 12
milioane.“ Sc. 27 XI 75 p. 2. „Ponderea produselor noi ºi reproiectate –
60 la sutã din valoarea producþiei-marfã [...]“ Sc. 9 III 78 p. 1.
„Producþie-marfã peste plan.“ Sc. 13 V 83 p. 1 (din producþie + marfã;
probabil formaþie mai veche)
prodúcþie-recórd s.f. –Producþie foarte mare– „Producþie-record
la Hunedoara“ Sc. 21 VIII 73 p. 1. „Institutul naþional al cafelei a
anunþat cã Mexicul a obþinut o producþie-record de 1,5 milioane saci
de cafea.“ R.l. 7 VIII 75 p. 6. „Asigurarea unor producþii-record anul
acesta necesitã mai multã preocupare pentru folosirea cu eficienþã
sporitã a fiecãrei palme de pãmînt.“ I.B. 6 IV 84 p. 2.
„Producþie-record de stilouri în R.P. Chinezã“ I.B. 20 V 85 p. 8; v. ºi
Sc. 2 IV 74 p. 2, I.B. 21 III 84 p. 2 (din producþie + record; cf. fr.
production-record; DMN 1968; DMM)
prof, -ã s.m.f. (arg. elevilor) –Profesor, profesoarã– „Uite, eu sînt o
fostã «profã», ceea ce, desigur, nu e de naturã sã te mulþumeascã.“ D.
43/93 p. 2. „Profu’ de englezã nu este altul decît simpaticul actor,
regizor ºi producãtor Dany De Vito.“ R.l. internaþ. 5 VII 95 p. 3; v. ºi 4
II 95 p. 8; v. ºi dirig (1979) (din profesor, profesoarã prin abreviere; cf.
engl., fr., it., germ. colocv. prof; VRC 279; Th. Hristea în R.lit. 26 III 81
p. 8; DFAP 200)
profesiográmã s.f. –Reprezentarea unei activitãþi profesionale sub
aspectul solicitãrilor fizice ºi psihice la care este expus cel care o
depune– „Pe baza profesiogramelor întocmite, pornind de la stabilirea
efortului fizic ºi psihic pe care îl necesitã una sau alta dintre activitãþile
profesionale, am fãcut propuneri care urmeazã sã fie aplicate pentru
corecþiile necesare maºinilor.“ Sc. 4 I 74 p. 2 (din germ.
Professiogramm; F; DN3, DEX-S)
profesiologíe s.f. –Reprezentarea solicitãrilor fizice ºi psihice la
care este supus cel care exercitã o profesie– „S-au întocmit ample
studii în domeniul profesiologiei medicale ºi ergonomiei pentru
industriile uºoarã, construcþii de maºini, electronicã.“ Sc. 4 I 74 p. 2
//din profesie + -logie//
profesionalizáre s.f. –Divizare în meserii, profesiuni– „Pentru cã
oricît am lupta împotriva profesionalizãrii, existã totuºi o profesie de
scriitor.“ Luc. 15 I 61 p. 5 (din profesionaliza; DEX, DN3)
profésor (-oárã)-artíst(ã) s.m.f. (înv.) –Artist (plastic, de teatru
etc.) care este ºi profesor– „Cei mai tineri artiºti, vegheaþi regizoral de
unul din cei mai autentici ºi mai experimentaþi profesori-artiºti, Moni
Ghelerter [...] au compus minuþios universul gorkian, în linii simple ºi
clare.“ R.lit. 17 V 73 p. 20. „Profesoara-artistã. La casa de culturã a
sindicatelor din Sibiu a avut loc un eveniment artistic deosebit,
prilejuit de expoziþia artistei O.A.S., profesoarã în Satu Mare.“ R.l. 10
I 78 p. 2 (din profesor + artist)
profésor (-oárã)-comandánt s.m.f. (înv.) –Profesor care, în
timpul comunismului, conducea activitatea detaºamentului de pionieri– „Profesorul-comandant devine un participant efectiv ºi afectiv
la munca elevilor ºi pionierilor, tovarãºul lor mai mare, exemplul lor.“
Cont. 23 XII 66 p. 8 (din profesor + comandant)
profésor (-oárã)-diriginte (-ã) s.m.f. (înv.) –Profesor care îndeplineºte funcþia de diriginte– „Faptul cã în prezent profesorul-diriginte
este ºi conducãtorul detaºamentului de pionieri a dus la înlãturarea
paralelismului în munca educativã.“ Cont. 23 XII 66 p. 9. „Cunoscînd
din vreme preferinþele tematice ale profesorilor-diriginþi ºi ale
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elevilor, specialiºtii muzeului pregãtesc ºi pun la dispoziþia acestora
cele necesare desfãºurãrii orelor de dirigenþie.“ R.l. 20 III 71 p. 2.
„Aflu apoi aceastã împrejurare de la un profesor-diriginte [...]“ Sc. 4
IV 81 p. 2 (din profesor + diriginte)
profésor (-oárã)-logopéd s.m.f. (înv.) –Profesor care se ocupã cu
problemele tulburãrilor de vorbire ale copiilor– „Profesoara-logoped
D.V. a vizitat apoi ºcolile de 8 ani, a ascultat cum vorbesc copiii.“ Sc. 1
III 64 p. 3 (din profesor + logoped)
profésor-oáspete s.m. (înv.) –Profesor invitat pentru a þine
cursuri la o universitate strãinã– „Dan Grigorescu, profesor-oaspete la
Departamentul de Literaturã comparatã al Universitãþii Washington
din Seattle.“ Cont. 12 III 71 p. 10. „Eugenia Popescu-Judeþ,
profesor-oaspete de la Universitatea din Pittsburg, a prezentat creaþia
muzicalã cantemireascã în istoria muzicii turceºti.“ Sc. 29 X 73 p. 6; v.
ºi R.lit. 27 XII 73 p. 31 (din profesor + oaspete, dupã germ.
Gastprofessor; cf. engl. visiting-professor)
profíl s.n. ¨ 1. –Specialitate, specific– „Unele mici modificãri în materia cerutã la concurs, faþã de anul 1973, sînt prezente în profilele:
biologie, farmacie [...]“ Sc. 24 III 74 p. 4. „Salonul ºi terasa de la parter
însumeazã circa 400 de locuri de mese, cu profil de berãrie.“ I.B. 22
VIII 79 p. 7. „Galaþi: Un grup de specialiºti de la I.M.E.H. ºi de la
facultatea de profil din cadrul Universitãþii a pus la punct un nou
procedeu de superfinisare a cilindrilor hidraulici ce intrã în
componenþa echipamentelor hidraulice prin deformarea plasticã a
suprafeþelor acestora.“ R.l. 15 IV 83 p. 1; v. ºi Sc. 10 VIII 79 p. 1; v. ºi
instituþionalizare, lãcãtuº-montator (1963), miniatelier, prioritar. ¨ 2.
–Conturul unei secþiuni plane a unui element de construcþie–
„Scheletul lor este format dintr-un profil de oþel special iar greutatea
umbrelei s-a redus cu 30 la sutã [...]“ R.l. 16 II 80 p. 5. „Între casã ºi
garaj – copertinã de profile metalice ºi sticlã.“ Sc. 7 IX 82 p. 2; v. ºi Sc.
20 II 80 p. 2; v. ºi precomprimat (formal din fr. profil; DN, DEX – alte
sensuri, DN3 – sensul 2)
profiteról s.n. (alim.) –Prãjiturã cu cremã, cu îngheþatã ºi cu friºcã–
„Contrazicîndu-ºi denumirea, cofetãria «Casata» din centrul
Bucureºtiului nu mai oferã de la un timp cumpãrãtorilor decît un singur
sortiment de îngheþatã: profiterol.“ R.l. 21 III 74 p. 5 (din fr.
profitérole; DEX, DN3)
progería s.f. (med.) –Îmbãtrînirea prematurã a þesutului cutanat–
„La Johannesburg s-au întîlnit luni doi copii suferind de o boalã rarã,
care afecteazã în lume o persoanã din opt milioane. [...] Amîndoi au
nouã ani, sînt bolnavi de progeria – o maladie care îmbãtrîneºte
organismul – ºi par ca niºte oameni bãtrîni.“ R.l. 24 VI 82 p. 6 (din fr.
progérie; DEX-S)
prográm s.n. –Totalitatea acþiunilor propuse a se îndeplini pentru a
ajunge la rezultatul dorit– „Cu aproximativ doi ani în urmã, autoritãþile
române au solicitat un sprijin guvernului american, sub forma unui
program, care sã sprijine procesul de privatizare prin informarea
populaþiei.“ R.l. 7 XII 93 p. 4 (din fr. programme; DN, DEX – alte
sensuri, DN3)
programábil, -ã adj. –Care poate fi programat– „Vînd Recorder
JVC, programabil, nou.“ R.l. 20 XI 91 p. 7 (din programá; cf. fr.
programmable)
prognozáre s.f. –Prevedere– „O reþea de asemenea puþuri permite
nu numai prognozarea, ci ºi localizarea cutremurelor.“ Cont. 3 XI 78 p.
5. „[...] specialiºtii din Kirghizia sovieticã au elaborat o metodã de
sondare electromagneticã la mare adîncime pentru prognozarea
cutremurelor.“ I.B. 9 VII 82 p. 4; v. ºi maree neagrã (din prognozã)
prognozát, -ã adj. –Prevãzut– „Evoluþia bruscã a centrilor de
acþiune atmosfericã din Europa a determinat o schimbare a vremii din
þara noastrã, diferitã de cea prognozatã.“ Sc. 1 II 72 p. 2 (din prognozã)
prográm-cádru s.n. –Program elaborat în linii generale–
„Programul-cadru, un instrument eficient de desfãºurare a acþiunii.“
I.B. 18 V 72 p. 1. „Comisia Pieþii comune a elaborat un program-cadru
privind politica energeticã a comunitãþii.“ R.l. 22 VII 74 p. 5 (din
program + cadru)
prográm-típ s.n. 1970 –Program standard– v. principal (din
program + tip)
programatór, -toáre s.m.f. ºi adj. (inform.) ¨ 1. –Persoanã
însãrcinatã cu alcãtuirea de programare pentru computer– „Cîteva
tinere programatoare – cu copii mici – ºi-au instalat în camere
echipamente terminale pentru ca, dupã ce-ºi adorm copiii, sã poatã
intra în legãturã cu calculatoarele în vederea testãrii unor programe.“
R.l. 15 VII 76 p. 6. „Programarea unui calculator este o specialitate
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anume. Dar care programator sã fi fãcut treaba asta pentru noi fãrã sã
cunoascã ce are de fãcut instalaþia noastrã?“ Sc. 20 V 79 p. 2.
„Condiþii: studii superioare, vechime în domeniu ºi programator
calculatoare minim 5 ani.“ Ev.z. 12 I 95 p. 7; v. ºi fotozaþ. ¨ 2.
–Mecanism de programare– v. microprocesor (1976) (din it.
programmatore; cf. fr. programm[at]eur, DMN 1950; DT; DEX, DN3
– sens 1)
prohibí vb. IV –A interzice– „Nu mi-aº îngãdui sã vã prohib venirea
la Televiziune.“ R.l. 4 XII 93 p. 3 (din fr. prohiber; DN3)
proiéct-típ s.n. –Proiect standard– „Ministerul Petrolului a
întrebuinþat [...] un proiect-tip.“ Sc. 27 I 67 p. 1; v. ºi refolosibil (1961)
(din proiect + tip; cf. fr. projet type; DT)
proiectánt-arhitéct s.m. –Proiectant în arhitecturã– „[...] o
discuþie pe care arh. D. o poartã cu proiectanþii-arhitecþi.“ Pr.R.TV 28
XI –5 XII 70 p. 4 (din proiectant + arhitect)
proiecþioníst, -ã s.m.f. (cinem.) –Operator însãrcinat cu proiecþia
unor filme, diapozitive etc.– „ªeful cu protecþia muncii [...] are în
subordine ºoferul ºi proiecþionista E.H. Pînã acum doi ani, R. avea
douã maºini, un ARO ºi autocaravana.“ R.l. 3 X 81 p. 3 (din fr.
projectionniste; cf. it. proiezionista; PR 1907, DPN 1961; DN3,
DEX-S)
pronunciamiento s.n. (cuv. sp.) „Republica Dominicanã [...] ºi
Bolivia [...] au fost teatrul unor încercãri de «pronunciamento»
(termen folosit în America Latinã pentru denumirea intervenþiilor
armatei în viaþa politicã) care au eºuat.“ Sc. 23 X 79 p. 4 [pron.
pronunsiaménto] (cf. fr., it. pronunciamiento; DEX-S)
propólis s.sg.tant. (apic.) „Apiterapie. Mai concret: tratînd cu
propolis (produs biologic de apãrare a vieþii în stup, sau cleiul de albine
– cum i se mai spune în limbaj popular) afecþiuni tiroidiene, am obþinut
urmãtorul rezultat [...]“ R.l. 15 III 75 p. 3. „În magazinele «Apicola»
din þarã s-au pus în vînzare cremele de propolis ºi miere superioarã de
pãdure, cu calitãþi terapeutice deosebite.“ Sc. 18 X 77 p. 5; v. ºi R.l. 2
VIII 77 p. 2 (din fr. propolis; DZ; DN3, DEX-S)
prospectá vb. I (com.) –A cerceta cererea ºi oferta de mãrfuri pe
piaþa comercialã– „Ce poate face un editor pentru a prospecta mai bine
gustul real al publicului? [...] El îmi spune lucruri orientative [...] De
exemplu îmi spune cã nu se vinde la un stand cartea scumpã.“ R.l. 23
IV 74 p. 2; v. ºi 13 VI 80 p. 6 (din fr. prospecter; cf. engl. to prospect;
DT, DMM; DN – alt sens; DEX, DN3)
prospectológ s.m. –Specialist în prospectologie– „Prospectologul
Mihai Botez“ „22“ 30 X–5 XI 92 p. 8–9. „Prospectologii ºtiu însã cã
din eºecurile previziunilor se învaþã.“ R.lit. 25/93 p. 8 (din prospecta +
-log)
prospectologíe s.f. (ec.) –ªtiinþa care se ocupã cu studiul
perspectivelor de viitor– „Succesele mondiale înregistrate de
prospectologie ilustreazã eficienþa ei practicã. În numeroase þãri [...] se
dezvoltã programe previzionale.“ Sc. 29 X 70 p. 3. „Mihai Botez
venea doar ca fost specialist în prospectologie sau ca fost cunoscut
disident.“ „22“ 30 X–5 XI 92 p. 8–9 //din prospect + -logie//
prostaciclínã s.f. (med.) „Prostaciclina este o nouã prostaglandinã
care împiedicã globulele roºii sã se coaguleze ºi sã se fixeze pe
suprafaþa internã a arterelor. Cercetãtorii din R.P. Ungarã au reuºit sã
sintetizeze o prostaciclinã activã mult mai stabilã decît cea naturalã.“
Sc. 23 V 81 p. 5; v. ºi plachetã (1978)
prostaglandínã s.f. (med.) „Prostaglandinele sînt foarte
abundente în sperma umanã, precum ºi în cea de maimuþã ºi de miel.
Ele se gãsesc, de asemenea, în cantitãþi apreciabile în unele organisme
marine ºi în corali, care ar putea sã devinã furnizori ieftini de
prostaglandine.“ Fl. 30 I 71 p. 18. „Un ºir de substanþe, denumite
prostaglandine, sînt pe cale sã revoluþioneze farmacologia modernã.
Aceºti «super-hormoni» sînt cele mai puternice substanþe active din
punct de vedere biologic.“ Sc. 13 V 77 p. 5. „Dupã cum demonstrazã
observaþiile fãcute pînã acum, se pare cã fasciculele laser stimuleazã
sinteza prostaglandinelor, substanþã care accelereazã refacerea
þesuturilor.“ Sc. 25 V 83 p. 5. „În prezent, Comitetul guvernamental
britanic pentru securitatea medicamentelor analizeazã un preparat
pentru terapia ulcerelor gastrice ºi duodenale din aºa-numita «a treia
generaþie», avînd la bazã hormoni din categoria prostaglandinei [...]“
I.B. 7 V 86 p. 4; v. ºi prostaciclinã, supracongelat (din fr. prostaglandine, engl. prostaglandin; BD 1969, DMN 1970)
protéic, -ã adj. ¨ 1. 1977 (biol.) –Care se referã la proteine– v.
interferon. ¨ 2. –Referitor la protezele dentare– „Pentru tratamentele
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de restaurare proteicã existã tarife diferenþiate [...]“ R.l. 27 V 80 p. 5
(din fr. protéïque; DEX, DN3, DEX-S – sensul 1)
proteinemíe s.f. (med.) –Cantitatea de proteine din sînge– „Acest
echilibru proteinemic – denumit cu un termen uzual proteinemie – este
menþinut constant faþã de mediul intern sau extern.“ Cont. 10 XI 61 p. 7
(din fr. protéïnémie; DFMB; DN3, DEX-S)
proteinográmã s.f. 1961 (med.) –Diagrama proteinemiei– v.
electroforegramã (din fr. protéïnogramme; L; DFMB, DM; DN3,
DEX-S)
protestatár, -ã s.m.f. (pol.) –Persoanã care protesteazã (contra
unui anumit regim politic, a unei ideologii etc.) –„Monica Lovinescu
era la curent cu poziþia de protestatar pe care o afiºeazã O. Paler la
ºedinþele de birou ale Uniunii Scriitorilor.“ Ev.z. 13 IX 95 p. 2 (din fr.
protestataire; DEX, DN3)
protezáre s.f. (tehn. med.) –Executarea de proteze– „Suportul-protezã comandat de D.C. la Întreprinderea de produse ortopedice ºi
protezare [...] n-a ajuns, nici la ora actualã, în posesia destinatarului.“
R.l. 6 X 80 p. 5. „Formaþia de protezare Tg. Mureº [...] anunþã pe cei
interesaþi cã executã proteze [...]“ R.l. 25 II 81 p. 4 (din protezã + -are)
protídic, -ã adj. (biol.) –Care conþine protide– „A fost descoperitã o
substanþã protidicã (identificatã la cãmile) denumitã «betta andorfinã»
care are o forþã analgezicã (împotriva senzaþiei de durere) de 30 de ori
mai mare decît morfina (cînd este injectatã în creierul unor animale de
laborator) ºi care va putea aduce servicii enorme neurologiei [...]“ Sc.
13 V 77 p. 5 (din fr. protidique; PR 1950; DEX, DN3)
protocroníe s.f. „Ov. S. Crohmãlniceanu: Tovarãºul Ungheanu v-a
propus douã sensuri ale termenului protocronie, extrase din cartea dv.
Unul însemnînd originalitate simultanã, altul însemnînd anticipaþie. E.
Papu: Una [o definiþie] o implicã pe cealaltã.“ Luc. 15 X 77 p. 3 (din
proto- + -cronie, dupã modelul lui sincronie; DEX-S)
protocronísm s.m. –Stabilirea prioritãþii cu orice preþ a unei idei, a
unei teme etc.– „De multã vreme o carte de criticã nu a tulburat apele
prea liniºtite ale vieþii noastre literare ca aceastã «Din clasicii noºtri»,
cu subtitlul «Contribuþii la ideea unui protocronism românesc»,
semnatã de Edgar Papu [...]“ „...eu nu-mi pot revendica decît
paternitatea formulei de protocronism românesc, gîndit în opoziþie cu
ideea sincronismului [...]“ Luc. 1 IX 79 p. 3. „Prof. Edgar Papu a numit
fenomenul de anticipaþie cu un cuvînt care a iscat vîlvã:
protocronism.“ Sc. 29 VI 82 p. 4 ; v. ºi Sec. 20 5–6/74, 6/76, R.lit. 25 X
79 p. 8, Sãpt. 7 XII 79 p. 3 (din proto- + cronie + -ism)
protocroníst s.m. –Adept al protocronismului– „[...] protocroniºtii
replicau, de cele mai multe ori, cu argumente ºi exemple peremptorii.“
Luc. 1 IX 79 p. 3; v. ºi lambada (din protocronie + -ist; DEX-S)
protonegociére s.f. „O parte interesantã a cãrþii este consacratã
aºa-numitelor «protonegocieri» care se deruleazã fãrã contactul
pãrþilor ºi unde comunicarea se realizeazã prin observarea reciprocã.“
Sc. 7 X 72 p. 5 //din proto- + negociere//
protoplanétã s.f. (astron.) „Astronomii de la Observatorul din
Stockholm considerã a fi descoperit în steaua RU Lupi un sistem
planetar în formare. Condensarea datoritã propriilor forþe
gravitaþionale ar putea transforma norii opaci de pulbere din jurul
nucleului fierbinte al stelei în bulgãri denºi de materie (protoplanete).“
Cont. 8 XI 74 p. 5. „O ipotezã interesantã a fost [...] avansatã de
astronomul californian D.L. care considerã cã respectivul corp cosmic
[...] ar putea fi o «protoplanetã», adicã o planetã în curs de formare.“
R.l. 26 V 83 p. 6 (din engl. protoplanet, fr. protoplanète, rus.
protoplaneta, germ. Protoplanet [Urplanet]; AD; DT)
protopopiát s.n.
(rar)
–Protopopie–
„Protopopiatul
Romano-Catolic Bucureºti vinde prin licitaþie publicã un autoturism
Dacia 1300.“ R.l. 8 II 84 p. 4 (din protopopie + -at)
protostéa s.f. (astron.) –Stea în faza de formare– „Este vorba de o
planetã, de o cometã gigant, de o proto-stea sau de o galaxie
îndepãrtatã?“ R.l. 7 II 84 p. 6 (din proto- + stea; cf. fr., engl. protostar;
DEX-S)
prounta s.n. (cuv. ebraic) „[...] lira israelianã a fost redusã la exact o
sutime din valoarea pe care o avea în acea perioadã, iar puterea ei de
cumpãrare actualã echivaleazã cu un «prounta», un bãnuþ din 1951.“
L. 28 II 80 p. 19
prozaicitáte s.f. –Platitudine, prozaism– „Prozaicitatea evidentã e
aici ascunsã de un vãl de pseudopoezie, în fond de un retorism fãrã
acoperire.“ Cont. 1 IV 63 p. 3 (din prozaic + -itate; DN3)
prozaizáre s.f. –Acþiunea de a face sã devinã prozaic– „Denunþarea
erorii mitice, în primul caz, se produce sub semnul «prozaizãrii» pre-
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textului mitologic (în sensul umanizãrii lui).“ Luc. 30 I 71 p. 2 (din
prozaiza; DN3)
prózã s.f. (lit.; acum des la pl.) –Scrierile artistice în prozã ale unui
autor– „Înainte de orice, prozele lui R.P. sînt «exerciþii de stil» ºi mai
ales de compoziþie.“ Cont. 12 IX 75 p. 10. „[...] prozele lui Mircea
Nedelciu [...]“ R.lit. 12 VII 84 p. 8. „D.C.T. lasã o oarecare libertate
textului, prozele sale fiind, adesea, greu de încadrat.“ Sãpt. 10 VIII 84
p. 7 (din fr. prose, it. prosa; V. Guþu Romalo C.G. 87, atestare din 1971;
DN – alte sensuri, DEX, DN3)
prozós, -oásã adj. (lit.; peior.) –Prozaic– „L.T., mai mult dramaturg decît poet, încearcã ºi el în niºte prozoase poeme marea cu
degetul.“ Sãpt. 24 II 84 p. 2. „Curios lucru, F. nu simte cã versul final
[...] este prozos ºi ucide restul.“ Sãpt. 4 IV 84 p. 2 (din prozã + -os)
PSD 1990 –Partidul Social-Democrat– v. PNL
pseudodemocraþíe s.f. (pol.; peior.) –Falsã democraþie– „Sclavia
absolutã a pseudodemocraþiei are o singurã vinã: vrea sã disciplineze
electoratul, fãcîndu-l docil la rãcnetul strãzii [...]“ Ad. 8 V 90 p. 1 (din
pseudo- + democraþie)
pseudopoezíe s.f. 1969 (lit.; peior.) –Poezie lipsitã de calitãþi– v.
prozaicitate (din pseudo- + poezie)
psihedélic, -ã adj. (muz.; anglicism) –Inspirat de efecte vizuale sau
sonore produse asupra omului de droguri– „Valurile stîrnite pe coasta
de vest a Statelor Unite de cãtre noul curent al muzicii psychedelice nu
reuºesc sã clinteascã pilonii blues-ului britanic.“ Sãpt. 26 X 74 p. 7.
„Muzica «psychedelicã » a constituit o muzicã de avangardã, inspiratã
de moda lansatã de muzicienii ºi formaþiile de pe Coasta de vest a
Americii. [...] Epoca «psychedelicã» a cuprins toate domeniile artei ºi,
în mod deosebit, muzica, pictura, filmul.“ Sãpt. 26 VI 81 p. 7; v. ºi R.l.
16 V 96 p. 2; v. ºi ralanti [scris ºi psychedelic] (din engl. psychedelic,
fr. psychédélique, it. psichedelico; BD 1964, DPN 1965, DMN 1967;
DN3, DEX-S)
psihobiologíe s.f. –Disciplinã care studiazã psihicul în legãtura sa
cu funcþiile biologice– „Primul laureat este Roger Sperry [...] profesor
la catedra de psihobiologie de la Institutul de tehnologie din Pasadena,
pentru descoperirile sale care «au extras secretul» specializãrii funcþionale a emisferelor creierului.“ R.l. 12 X 81 p. 6; v. ºi Cont. 16 I 81 p.
4 (din fr. psychobiologie; PR 1950)
psihofarmacologíe s.f. (farm.) –Ramurã a farmacologiei care se
ocupã cu studiul substanþelor psihotrope– „[...] aþi efectuat timp de
aproape zece ani cercetãri laborioase în vastele arii ale psihofarmacologiei clinice.“ Mag. 16 VII 83 p. 8 (din fr.
psychopharmacologie; DN3)
psihofiziológ s.m. –Specialist care studiazã procesele psihologice
în legãturã cu cele fiziologice– „Psihofiziologii letoni au ajuns la
concluzia cã la persoanele cu o activitate foarte intensã a emisferei
stîngi a creierului, emisferã despre care se ºtie cã asigurã funcþiile
vorbirii ºi gîndirii, se constatã adesea o creºtere a nivelului de stres, în
timp ce emisfera dreaptã, care dirijeazã procesele cunoaºterii, este
insuficient solicitatã.“ Sc. 12 II 82 p. 5 //din psiho- + fiziolog//
psihografíe s.f. (psih.) „Este de fapt un laborator în care sute de
oameni sînt analizaþi cu de-amãnuntul în cadrul unei noi ºtiinþe numite
aici «psihografie». Este vorba de o complexã combinaþie între
psihologie, sociologie, statisticã, matematicã ºi prognozã.“ Sc. 19 I 74
p. 6 (din fr. psychographie; FC I 139; DN3)
psihoinformatést s.n. (psih.) „Este vorba de un aparat de
verificare ºi mãsurare a atenþiei ºi operativitatea deciziei. Cu alte
cuvinte, «Psihoinformatest» realizeazã un examen automat al caracteristicilor psihice ale persoanelor testate.“ R.l. 26 IV 74 p. 5 //din psiho+ informa[re] + test//
psihokinezíe s.f. 1975 (med.) –Miºcare comandatã psihic– v.
paranormal (cf. fr. psychokinèse; DFMB)
psihoprofesiográmã s.f. „Cercetãrile întreprinse pînã acum au
permis întocmirea mai multor «psihoprofesiograme» – diagrame ale
caracteristicilor psihice necesare candidatului într-o anumitã
profesie.“ I.B. 18 XI 68 p. 1 (din fr. psycho-professiogramme; DN3,
DEX-S)
psihosociológic, -ã adj. (psih.) –Referitor la psihosociologie–
„Înaintea manualelor, tratatelor, laboratoarelor ºi teoriilor
psiho-sociologice au existat romanele, poeziile, piesele de teatru,
basmele ºi miturile.“ R.lit. 12 I 84 p. 19 (cf. fr. psychosociologique; PR
1966; DN3)
psihosociologíe s.f. (psih.) –Studiul psihologic al faptelor
sociale– „Psihosociologia organizãrii.“ Cont. 3 II 67 p. 8.
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„Psihosociologia în producþie“ R.l. 31 III 81 p. 1. „Fãrã a exagera prea
mult se poate afirma cã psiho-sociologia [...]“ R.lit. 12 I 84 p. 19 (cf. fr.
psychosociologie; PR 1950; DEX, DN3)
psihosomátic, -ã adj. (med.) –(Privitor la medicina) care studiazã
bolile legate de cauze psihice– „Cu cîþiva ani în urmã, peste 500 de
specialiºti – medici, psihiatri, anesteziologi, chirurgi, psihologi –
întruniþi în primul Congres internaþional de hipnozã ºi medicinã
psihosomaticã de la Paris au dezbãtut aspecte ale acestor fenomene atît
de discutate.“ Sc. 9 IX 67 p. 6; v. ºi scientolog, stresant (din fr.
psychosomatique, engl. psychosomatic; PR 1946; DN3)
psihoterapíe s.f. 1986 –Metodã de tratare a bolnavilor prin tratarea
psihicului lor– v. moarte albã (din fr. psychotérapie; DEX, DN3)
psihotrónicã s.f. –Disciplinã biofizicã ce se ocupã cu studiul
interacþiunilor la distanþã între diferiþi subiecþi senzitivi– „La sediul
B.C.U. [...] s-a inaugurat expoziþia de carte «Psihotronica / Domeniu
interdisciplinar», care reuneºte lucrãri ale unor specialiºti remarcabili
[...]“ R.l. 15 VI 93 p. 9 (din engl. psychotronics; DN3)
psihotróp, -ã adj. ºi s.n. (med.) „Sub egida ONU, la începutul
anului 1971 se va întruni o conferinþã a plenipotenþiarilor statelor
membre ºi ai altor state, cu scopul de a adopta un Protocol asupra
substanþelor psihotrope (halucinogene, stupefiante etc.).“ Cont. 27 II
70 p. 12. „Abuzul de psihotrope (medicamente ce acþioneazã asupra
creierului) constituie, potrivit Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii, cel
mai grav dintre fenomenele de supraconsum medical.“ Sc. 11 VI 74 p.
6. „Trei laboratoare clandestine care produceau milioane de pilule
psihotrope destinate «pieþii» din Statele Unite, au fost descoperite de
poliþia din Mexic.“ R.l. 12 VII 78 p. 6 (din fr. psychotrope; PR 1950;
DM; DN3, DEX-S)
psihovigilizánt, -ã adj. (med.) „Substanþele psihovigilizante, ce
întreþin ºi stimuleazã starea de veghe, sînt folosite des în chiar aceastã
perioadã. Studenþii au examene, absolvenþii de liceu la fel. E perioada
cînd aceºtia beau cafea în cantitãþi mari, cînd se cumpãrã fiole de cofeinã.“ R.l. 8 VII 78 p. 5 //din psiho- + vigilizant//
pubélã s.f. –Recipient portabil pentru gunoi– „Am relevat ºi
iniþiativa I.S.B.-ului sã instaleze în locuri anumite din preajma
blocurilor – containere ºi pubele speciale, în care populaþia sã poatã
depozita hîrtia din gospodãriile proprii.“ I.B. 9 V 74 p. 3. „[S-a fãcut]
economie la resturi menajere, cruþînd astfel pubelele ºi tomberoanele.“ Ap. 7–8/93 p. 11; v. ºi salubrizare (din fr. poubelle, de la numele
prefectului de Seine, E. Poubelle, care a impus aceste recipiente; FS
267, 270; DN3)
public relations sint.s. (anglicism) –Serviciu de relaþii cu publicul– „Necunoscut ºi inexistent, practic, în România, pînã la revoluþie,
serviciul de «public relations» este adevãrata emblemã a unei instituþii
bancare. (ªi nu numai.)“ As 9/93 p. 4. „Toate serviciile de
public-relations pentru aceastã sesiune a Uniunii Interparlamentare
sînt asigurate de 82 de angajaþi ai firmei Perfect.“ R.l. 13 X 95 p. 3
[pron. páblic-riléiºãns] (cf. fr. public relations; DMC 1957)
pucíst s.m. –Participant la un puci– „Acest tribunal militar ºi-a
cucerit o tristã faimã prin indulgenþa sa faþã de puciºtii din aprilie 1961
din Algeria.“ Sc. 11 I 62 p. 6 (din germ. Putschist, fr. putschiste; DMN
1964; DN3, DEX-S)
pudrát, -ã adj. 1991 –Fardat– v. fesenism (din pudrá)
pufoáicã s.f. (vest.) –Hainã scurtã, vãtuitã ºi matlasatã– „[...]
entuziasmul pe care l-au stîrnit ºi succesul de care s-au bucurat
salopetele-pufoaicã sau pufoaicele-salopetã, cum doriþi sã le spuneþi.“
Sãpt. 15 XI 84 p. 8 (din rus. fufaika, apropiat de puf + oaicã; Th.
Hristea PE 267; DEX)
pulsár s.n. (astron.) „Pulsarele, se ºtie, sînt acele obiecte ciudate care
emit pulsaþii radio într-un ritm extrem de regulat (cuprins între o
treizecime de secundã ºi 3,7 secunde).“ Cont. 18 VII 69 p. 9. „Aflat la
«periferia» galaxiei noastre, cel mai rapid pulsar descoperit pînã-n
prezent efectueazã 600 de rotaþii pe secundã ºi este de o mie de ori mai
puternic decît Soarele.“ Sãpt. 18 V 84 p. 2; v. ºi R.l. 28 V 83 p. 6; v. ºi
quasar, radioimpuls (din engl. americ. puls[ating radio source] +
[quas]ar, fr., it. pulsar; CD; DMC 1960, BD 1969; DN3, DEX-S)
pulsatór s.m. –Dispozitiv care aruncã apa în jeturi identice– „[...]
maºinile de spãlat rufe cu pulsator [...]“ R.l. 19 II 82 p. 2 (din pulsa +
-tor)
pulsatóriu, -e adj. –Alcãtuit dintr-o succesiune de impulsuri
identice– „Un colectiv [...] din municipiul Gh. Gheorghiu-Dej a
realizat o staþie mobilã pentru spãlarea mijloacelor de transport ºi a
utilajelor grele folosite la punctele de lucru dispersate. prevãzutã cu un
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dispozitiv de spãlare cu jet pulsatoriu [...]“ R.l. 14 X 82 p. 1 (din pulsa
+ -toriu)
punct s.n. în loc.vb. a face punctul –A face bilanþul– „Pentru moment
sã facem punctul, sã citãm din prefaþa lui I.V.“ „22“ 49/94 p. 9 (trad. fr.
faire le point) ² în sint.s. punct de rouã „[...] fenomenul de «punct de
rouã» acid (transpiraþie a þevilor) ce se produce la pornirea cazanelor ºi
care duce la depuneri masive de praf pe serpentinele acestora.“ R.l. 4
XII 82 p. 5
punct-chéie s.n. –Element foarte important– „Observatorii politici
din Roma considerã cã ele nu afecteazã punctele-cheie ale
Concordatului.“ I.B. 15 XI 69 p. 6. „Dar punctul-cheie al numãrului îl
constituie spovedania dramaticã a lui Panait Istrati din «Ultimele
cuvinte» scrisã la 1 ian. 1921.“ R.lit. 4 III 71 p. 12. „Inginerul ajunsese
cu istorisirea în punctul-cheie al întîmplãrii.“ Sc. 6 VI 75 p. 4; v. ºi L. 3
XII 70 p. 26 (din punct + cheie; cf. fr. point clé; DMC 1970)
punctá vb. I ¨ 1. –A sublinia– „Filmul puncteazã apãsat o
problematicã bine cunoscutã în scene cu valori simbolice: armata românã, cot la cot cu armata sovieticã în lupta pentru zdrobirea hitlerismului e ilustratã în secvenþele cu dialogul rãspicat ºi solemn dintre
ofiþerii români ºi mareºalul Malinovski.“ R.l. 20 VIII 80 p. 2. ¨ 2. –A
obþine puncte într-o întrecere sportivã– „Noi am punctat cel mai mult
[...]“ Sc. 27 XI 81 p. 7. ¨ 3. –A da note, puncte pentru o prestaþie
sportivã– „Sportivele noastre au fost în nenumãrate rînduri punctate
sub valoarea evoluþiilor.“ R.l. 26 VII 80 p. 5 (din punct, dupã fr.
ponctuer, pointer; DN – alte sensuri, DEX, DN3)
punctificáre s.f. (sport) –Transformarea într-un punct a unei situaþii
sau faze favorabile a meciului– „Trebuie subliniatã evoluþia bunã a
cuplului nostru [...] ca ºi punctificarea cu mult aplomb a situaþiilor
favorabile.“ Sp. 22 VII 74 p. 2 (din punct + -ificare)
punctuál, -ã adj. –Exact, precis– „Voita crizã a culturii poate fi
aºadar atinsã (ºi rezolvatã) în problema punctualã a instituþiei
teatrale.“ „22“ 27/93 p. 15. „«Intelectualii sînt acum peste tot, ºi în
Guvern ºi în Opoziþie», a spus istoricul ª.T. (ale cãrui intervenþii s-au
dovedit punctuale ºi echilibrate).“ „22“ 46/93 p. 5; v. ºi PAC (din
punct, dupã fr. ponctuel, it. puntuale; PR 1950; DEX – alte sensuri,
DN3)
púne pe líber loc.vb. 1993 (fam.) –A concedia din serviciu– v.
însãcui
punk s. ºi adj. (cuv. engl. americ.) „«Punk» se numeau prostituatele
din Anglia secolului XV. În jargon american termenul este o insultã:
nenorocit, ratat, stîrpiturã. Azi îºi spun «punk» grupurile de tineri
americani care se chinuie sã imite formaþiile Sonesc, Who, Animals.
Sînt a patra generaþie a rock-ului.“ Cont. 27 V 77 p. 6. „Cuvîntul
«punk» provenit din limba englezã însemna în secolul al XVI-lea
vagabond, haimana sau dacã se aplica unei femei, prostituatã. În
limbajul argotic american este echivalent astãzi cu «epavã umanã»,
«ratat», «putreziciune», «fiinþã mizerabilã vrednicã de plîns». Astãzi
fenomenul «punk-rock», care a mocnit mai bine de un deceniu, rãbufneºte [...] ca un animal sãlbatic, în multe din capitalele occidentale.“
Sc. 17 VI 77 p. 6. „Timp de trei zile, la Hanovra (R.F. Germania) au
avut loc mai multe ciocniri între grupuri de tineri «punk» [...] ºi
poliþie.“ Sc. 9 VIII 82 p. 6; v. ºi Sc. 29 VII 77 p. 6, Cont. 14 X 77 p. 4; v.
ºi hard-rock [pron. panc] (D.Am.)
punkist s.m. –Persoanã care aderã la fenomenul punk– „Cîþiva
punk-iºti îmbrãcaþi în costume de piele neagrã de tristã amintire au
replicat prin parafraze în opoziþie: «Tot ce avem nevoie e ura!» ca o
dezvoltare a principalului lor slogan «Vã urãsc pe toþi!» [...]“ R.lit. 17
VI 82 p. 21 [pron. panchíst] (din punk + -ist)
pusher s.m. (cuv. engl.) „Traficanþii – aºa-numiþii «pushers» – atrag
pe naivi, oferindu-le, la început gratuit, o þigarã sau un pliculeþ de praf
[cu drog].“ Sc. 16 VII 76 p. 6 [pron. páºer] (cf. it. pusher; DPN 1979)
pusilánim, -ã adj. (rar) –Fricos; (aici) fragil– „Cînd se explicã,
poetul devine pusilanim trecînd în metaforã [...] Totul e frumos spus,
dar futil.“ Sãpt. 27 V 83 p. 2. „«Cîntecul pentru Gicã piratul», cam
pusilanim, bate ºi el undeva [...]“ Sãpt. 24 II 84 p. 2 (din fr., engl., it.
pusilanime; DN3, DEX-S)
puºtísm s.n. –Comportament caracteristic copilãriei– „La un
moment dat însã [...] puºtismele au încetat sã-þi mai ºadã bine.“ Sc. 9 X
66 p. 4 (din puºti + -ism)
puzzle s. (cuv. engl.) ¨ 1. –Joc, la origine englezesc, alcãtuit din
fragmente decupate care trebuie aºezate în aºa fel încît, îmbinate, sã
alcãtuiascã o imagine– „Cel mai mic tren din lume [...] un miniplanetariu, o miniroatã ºi un puzzle (joc de rãbdare) cu 3000 de piese
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componente – acestea sînt doar cîteva din noutãþile prezentate la cel
de-al 23-lea tîrg internaþional desfãºurat recent la Nürnberg (R.F.G.).“
I.B. 1 IV 72 p. 6. „Am amintit de toate acestea (care nu rãpesc
cititorului nimic din plãcerea vizionãrii sale viitoare, cãci interesul
rãmîne acel al trebii de detectiv ºi al reconstituirii unui puzzle) – pentru
a marca originalitatea «cazului».“ R.lit. 18 XII 75 p. 17. „T.C.
reconstituie ca într-un joc de puzzle avatarurile Cetãþeanului Kane.“
R.lit. 3 VIII 78 p. 9. „Sã reunim piesele acestui puzzle.“ R.lit. 30 VIII
90 p. 2. ¨ 2. (fig.) –Amestec de elemente eterogene– „Un film
important în puzzle-ul cinematografic.“ D. 146/95 p. 8 [pron. pazl] (cf.
fr. puzzle; PR; DN3, DEX-S)
PVC s. 1974 (chim.) –Tip de material plastic– v. fonoizolare; v.
ºi microuzinã (abreviere din engl. P[oly] V[inyl] C[hlorid]; cf. fr.
PVC; DTN 1973)

pýrrona

pygmalionésc, -ã adj. –În genul lui Pygmalion– „La portretul de
cãlãtor în stele, imaginaþia popularã, care e ºi ea pygmalionescã,
adaugã o trãsãturã savantã de distracþie, de tinereþe exuberantã ºi pãtimaºã.“ Luc. 7 IV 73 p. 1 (din n.pr. Pygmalion + -esc)
pygmalionizá vb. I –A transforma precum Pygmalion– „Este
adevãrat cã a avut o idee fixã: sã mã smulgã teatrului pentru a face din
mine o actriþã de film, m-a «pygmalionizat».“ R.lit. 11 X 84 p. 20 (din
n.pr. Pygmalion + -iza)
pýrex s. 1975 –Sticlã rezistentã la cãldurã– v. iena (din fr. pyrex;
DN3)
pýrrona s. 1966 (chim.) –Tip de polimer– v. pasphil

Q

qat s.n. (cuv. arab; bot.) „Poliþia somalezã a confiscat peste 3 tone de
tulpini ºi frunze amãrui de qat, considerate de medici a fi «cocaina
Africii».“ R.l. 13 V 83 p. 6 (din fr. qat; PR 1966)
quark s.n. (fiz.) „Lucrarea pune sub semnul incertitudinii existenþa
partonilor sau quarkurilor (ipotetice particule din care ar fi alcãtuite
particulele elementare).“ Cont. 8 XI 74 p. 5. „Un succes care
îndrituieºte optimism este regãsirea de cãtre Gell-Mann a unor
proprietãþi ale quarkurilor ca, de exemplu, sarcina lor fracþionarã.“
Cont. 27 IV 79 p. 1. „La San Francisco are loc prima conferinþã
internaþionalã consacratã particulei nucleare cunoscutã sub numele de
Quark, care se crede cã este cea mai micã particulã nuclearã.“ R.l. 11
VI 81 p. 6. „A.B. se ocupã de modelul de quark propus încã în 1964 de
fizicianul american M.G.-M.“ Mag. 9 II 85 p. 5; v. ºi Sc. 9 VI 81 p. 3; v.
ºi hadron [pron. cuárc] (din engl., fr. quark; PR 1967, BD 1970; DN3)
quasar s.m. (astron.) „[Radiotelescopul] va fi destinat studierii
quasarilor, galaxiilor, planetelor ºi atmosferei terestre.“ R.l. 17 IV 74
p. 6. „Astronomii australieni au anunþat descoperirea unei noi
superstele – quasar.“ Sc. 9 XI 76 p. 5. „Studierea unora dintre cele mai
misterioase obiective din Univers – pulsarii, quasarii, stelele în
explozie ºi golurile negre – acesta va fi misiunea noului satelit ºtiinþific
Heao-1 pe care N.A.S.A. îl va lansa astãzi la Cap Canaveral.“ R.l. 15
IV 77 p. 6. „Oamenii de ºtiinþã au reuºit sã defineascã dimensiunile ºi
structura unui quasar – o supernovã aflatã la cîteva miliarde
ani-luminã depãrtare de Pãmînt.“ Sc. 5 VI 83 p. 5. „Întrebarea: «ce sînt
quasarii» a provocat controverse aprinse în ultimele douã decenii.“
I.B. 19 VI 85 p. 4; v. ºi extragalactic, gaurã neagrã, interferometrie
[pron. cuasár] (din engl. americ. quas[i stell]ar [object]; cf. fr.
quasar; DMN 1961, BD 1969; DN3)
quebecoas adj. (cuv. fr.) –Din Québec– „Fiecare stat federal

pãstrîndu-ºi simbolul aparte – crinul, în cazul steagului quebecoas.“
R.lit. 23 X 75 p. 24 [pron. chebecoás] (PR 1865)
quechua adj., s.f. –Limba vorbitã de indienii din regiunea Cuzco a
Americii Latine; privitor la aceastã limbã– „[...] povestirile au fost
redactate în limba quechua, vorbitã de indienii care locuiesc în regiunea cu acelaºi nume din America Latinã.“ R.lit. 1 V 80 p. 22. „Din
Lima se anunþã cã Academia de Limbã ºi Literaturã Quechua va edita
o nouã ediþie a dicþionarului de limbã ºi gramaticã quechua [...]“ Sãpt.
5 VIII 83 p. 2; v. ºi Sc. 31 VII 83 p. 5 [pron. chéciua] (cuv. din lexicul
indigen al spaniolei americane; LI 114, Th. Hristea O 52)
quetzal s. „Statuia zeului focului ºi cununa împãratului Montezuma,
fãcutã din pene de quetzal, pasãre care simbolizeazã dorinþa de
libertate.“ I.B. 9 VI 75 p. 4 [pron. cheþál] (cuv. amerind.; cf. sp., fr.
quetzal; LI 115; DN3 – alt sens)
quick s.n. (alim.) –Tip de bãuturã rãcoritoare– „Quiq ºi porto, altceva
nu þinem, a venit rãspunsul vînzãtoarei.“ Sc. 11 II 82 p. 2 [pron. cuic]
(din engl. quick; Th. Hristea în R.lit. 29 VI 78 p. 5)
quick-cóla s.f. (alim.) –Tip de bãuturã rãcoritoare– „O bãuturã
unicã – quick-cola“ R.l. 13 IV 83 p. 3; v. ºi carbogazos, cico (1974)
(din engl. quick-cola)
quinoa s.f. (cuv. amerind.; bot.) „Quinoa – o supercerealã a
viitorului? O cerealã mai puþin cunoscutã – quinoa – de provenienþã
sud-americanã, ar putea constitui [...] o sursã extrem de promiþãtoare
de hranã.“ Sc. 28 VII 77 p. 6 [pron. chinóa] (cf. fr. quinoa)
quipre s. (cuv. amerind.) „Incaºii foloseau pentru a înregistra
evenimente, date statistice, cantitãþi de bunuri, un ºnur, aºa-numitul
«quipre» pe care fãceau noduri de forme, culori ºi mãrimi diferite.“ Sc.
9 II 78 p. 6 [pron. chípre]

R

rabatá vb. I –A lãsa în jos, a plia, a îndoi– „Spãtarul scaunului poate fi
reglat în înãlþime, adîncime sau poate fi rabatat.“ R.l. 9 IV 84 p. 5 (cf.
fr. rabattre)
rachétã s.f. (mil.) Apare în sintagmele: ² rachetã apã-apã „De
curînd faimoasa rachetã apã-apã Exocet [...] ºi-a gãsit «naºul».“ R.l.
20 XII 84 p. 6 (cf. fr. missile eau-eau) ² rachetã de croazierã „În urma
protestelor opiniei publice nipone, vizita navei militare americane
«New Jersey» dotatã cu rachete de croazierã în porturile japoneze a
fost suspendatã.“ R.l. 28 IV 84 p. 6. „Oraºele sînt vulnerabile la
rachetele de croazierã, care zboarã la micã înãlþime.“ R.l. 23 II 85 p. 6;
v. ºi Sc. 19 XI 82 p. 6 ² rachetã sol-aer „O experienþã încercatã cu o
rachetã americanã «sol-aer» de tip Nikezeus [...] a eºuat miercuri
seara.“ Sc. 26 X 62 p. 6. „Incendiu la baza de rachete sol-aer McGuire
din New Jersey.“ R.l. 18 XII 81 p. 6. „A fost o lipsã de cooperare – ºi la
sol-sol, ºi la sol-aer.“ R.l. 4 XI 93 p. 10 (din fr. missile sol-air; PR
1954) ² rachetã-sondã „O rachetã-sondã [...] s-a prãbuºit în mare la
scurt timp dupã start.“ R.l. 27 XI 66 p. 2 ² rachetã sol-sol v. sol-aer
(din fr. sol-sol; DMC 1966) (din germ. Rakete, rus. raketa, fr.
raquette; în DN, DEX, DN3 nu sînt înregistrate sintagmele
substantivale de mai sus)
rachetomodél s.n. –Model de rachetã de mici dimensiuni– „Dintre
cei 28 astronauþi potenþiali, doi fraþi, juniorii E ºi V.S., deþin întîietãþi
naþionale de rachetomodele ºi elicoptere cu motor de cauciuc.“ Sc. 20
III 71 p. 1 (din rachetã + model, dupã aeromodel; DN3, DEX-S)
rachetomodelíst s.m. –Persoanã care se ocupã cu
rachetomodelismul– „ªcolarii de la Scãieºti (Dolj) sînt cunoscuþi ca
activi rachetomodeliºti.“ R.l. 11 III 78 p. 5. „[...] sã relevãm succesele
tinerilor rachetomodeliºti români [...]“ Fl. 23 V 86 p. 8 (din
rachetomodel + -ist; DN3)
rachetotéhnicã s.f.
–Tehnica
fabricãrii
rachetelor–
„Rachetotehnicienii. Oamenii pãmîntului românesc au adus o
însemnatã contribuþie în multimilenara istorie a rachetotehnicii,
ajunsã astãzi la un adevãrat apogeu în era aviaþiei reactive ºi a zborurilor cosmice.“ Fl. 21–23 V 86 p. 8 (din racheto- + tehnicã)
rachetotehnicián s.m. 1986 –Specialist în realizarea rachetelor–
v. rachetotehnicã (din racheto- + tehnician)
rack s.n. 1991 (anglicism) –Cadru metalic pe care se pot fixa aparate
componente ale unui sistem– v. telecomandã (din engl. rack; DEX-S)
racket (cuv. engl. americ.) ¨ 1. s.n. –Asociaþie de bandiþi care storc
bani prin violenþã– „F.F. ia la rînd toate «racket»-urile, toate soiurile de
tîrguri, toate tertipurile ºi demonstreazã cã oamenii de afaceri pot face
orice.“ R.lit. 7 IV 77 p. 22. ¨ 2. s.m. –Hoþ care stoarce bani prin
violenþã– „Rakeþii n-au mai apucat sã-ºi foloseascã prada pentru cã
poliþia, fiind pe fazã, i-a depistat.“ R.l. 14 VII 93 p. 14; v. ºi Ev.z. 8 III
97 p. 3 [pron. ráchet; scris ºi raket] (cf. fr. racket; D.Am.)
racolá vb. I –A atrage prin promisiuni, presiuni etc.– „Pe o plantaþie
lîngã Brisbane (Australia) a fost descoperit un mare lagãr de
concentrare cu zeci de oameni puºi la muncã forþatã de stãpînul
plantaþiei. Ancheta a dezvãluit cã este vorba de ºomeri ºi oameni fãrã
ocupaþie care erau racolaþi din diverse oraºe australiene, cu promisiuni
de muncã ºi apoi reþinuþi cu forþa în condiþii de veritabilã sclavie pe
aceastã plantaþie.“ R.l. 3 XI 77 p. 6. „305000 de cadre cu înaltã
calificare racolate în 15 ani din þãrile în curs de dezvoltare.“ Sc. 17 II
79 p. 6; v. ºi 6 V 77 p. 6, 13 XI 77 p. 5 (din fr. racoler; FC II 209; DN3,
DEX-S)
racoláre s.f. (fig.) –Recrutare– „Cunoscînd «racolãrile» tot mai
frecvente pe care le face... cicloturismul, iatã, deocamdatã, douã
adrese pentru repararea-întreþinerea bicicletelor ºi motocicletelor.“
I.B. 3 IV 74 p. 3; v. ºi moonist (din racola)
rádio- (tehn.) Element de compunere cu semnificaþia: ¨ 1. (relativ la)
emisiunile radio. ¨ 2. (relativ la) aparatul de radio. ¨ 3. (relativ la)
undele electromagnetice. ¨ 4. (relativ la) energia radiantã ºi radiaþii. ¨
5. staþie de emisie radio (din fr., engl., it. radio-; DEX, DN3)

radioactualitáte s.f. „Aplauze – radioactualitate muzicalã româneascã.“ Pr.R.TV 8 II 78 p. 8 (din radio-1 + actualitate)
radioastronóm s.m.
(astr.)
–Cercetãtor
în
domeniul
radioastronomiei– „Dupã cum a precizat radioastronomul R.B.,
suprafaþa grupului de pete este de 25 de ori mai mare decît suprafaþa
Terrei, dimensiune pe care au depãºit-o numai petele observate pe
Soare în aprilie 1947 ºi în mai 1951. Actualele pete, care sînt o urmare
a «subrãcirii magnetice» a gazelor cu o temperaturã de 5800 grade
Celsius de la suprafaþa Soarelui, au provocat [...] mari perturbãri ale
emisiilor radio pe unde scurte.“ Sc. 16 VII 82 p. 6; v. ºi an-luminã
(1966), radiogalaxie (din fr. radioastronome; PR 1950; DEX-S)
radioastronomíe s.f. (astr.) –Studiul fenomenelor din Univers pe
baza undelor radio emise de corpurile din spaþiul cosmic– „[M.R.] a
fost profesor de radioastronomie ºi director al Observatorului de
radioastronomie din Cambridge.“ R.l. 18 X 84 p. 6 (din fr.
radio-astronomie, germ. Radioastronomie; DEX, DN3)
radiobiologíe s.f. (biol.) –Specialitate care cerceteazã acþiunea
radiaþiilor ionizante asupra organismelor– „[...] echipa care a pregãtit
ºi executat transplantul [...] s-a bucurat de colaborarea secþiei de
radiobiologie a Spitalului Fundeni.“ R.l. 4 V 79 p. 5 (din fr.
radiobiologie; DEX, DN3)
radiocabinét s.n. –Cabinet de informare prin radio– „Radiocabinet
de informare ºi documentare“ Pr.R.TV 6 X 76 (din radio-1 + cabinet)
radiocálciu s.n. –Calciu radioactiv– „S-a studiat, cu ajutorul
radiofosforului ºi a radiocalciului, depunerea fosforului ºi a calciului
în þesuturile ºi organele gãinilor ouãtoare, în scopul mãririi producþiei
de ouã.“ Cont 17 VIII 62 p. 7 (din radio-4 + calciu; DEX-S)
radiocapsúlã s.f. (tehn. med.) „Pentru mãsurarea activitãþii
intestinului, o echipã medicalã în colaborare cu Centrul de cercetãri
nucleare din Strasbourg a pus la punct o radiocapsulã miniaturalã
autonomã.“ R.l. 19 XII 81 p. 6 //din radio-4 + capsulã//
radiocárte s.f. „La festivalul internaþional al cãrþii, deschis zilele
acestea la Nice (Franþa), a fost expusã prima «radiocarte». Fiecare
exemplar, prezentat sub forma unei cãrþi legate, conþine o casetã ºi o
broºurã.“ Sc. 17 V 78 p. 6. „O ºtire recentã ne informeazã cã acum, în
preajma verii, la Festivalul internaþional al cãrþii de la Nisa a fost
expusã prima radiocarte.“ R.lit. 25 V 78 p. 17; v. ºi R.l. 12 VII 78 p. 6
(din radio-3 + carte, dupã fr. radio-livre)
radiocasetofón s.n. –Aparat muzical compact conþinînd un
radioreceptor ºi un casetofon– „Radiocasetofonul umplea vãzduhul cu
muzicile sale, iar posesorul lui îl purta peste tot.“ R.l. 12 VI 80 p. 2; v. ºi
Sc. 11 VI 80 p. 2 (din radio-1 + casetofon; DEX-S)
radioceás s.n. ¨ 1. „Un radio-ceas, de o concepþie originalã, a fost
realizat de cãtre colectivul condus de prof. dr. docent G. Cartinau [...]
O staþie de emisie transmite, pe baza unui cod, anumite impulsuri,
receptoarelor de unde radio, care sînt, de fapt, ceasornicele
propriu-zise.“ R.l. 18 VI 75 p. 5. ¨ 2. „Radio-ceas. Ceasul cu afiºaj
electronic din imagine prezintã avantajul suplimentar de a fi în acelaºi
timp ºi un miniaparat de radio.“ Sc. 19 VIII 82 p. 5; v. ºi Mag. 5 VII 75
p. 4 (sensul 1 din radio-3 + ceas; sensul 2 din radio-2 + ceas; C. Lupu
în SCL 6/82 p. 504)
radiocenáclu s.n. –Emisiune radio realizatã sub forma unei ºedinþe
de cenaclu– „În 1972, postul de radio îºi propune îmbunãtãþirea ºi
lãrgirea emisiunilor existente. Apoi, un radio-cenaclu al tinerilor inspiraþi publicaþi sau încã nu.“ R.lit. 24 II 72 p. 24; v. ºi Pr.R.TV 29 V 84
(din radio-1 + cenaclu)
radiochimíe s.f. 1978 (chim.) –Ramurã a chimiei care studiazã
modificãrile provocate de radiaþiile ionizate– v. interdisciplinaritate
(din fr. radiochimie; cf. engl. radiochemistry; DT, DM; DEX, DN3)
radiocoástã s.f. –Staþie de transmisie ºi de recepþie, situatã pe
coasta unei mãri, a unui ocean, cu funcþia de dispecerat– „La staþia
radiocoastã a postului Constanþa s-au recepþionat semnale SOS.“ Sc. 1
XII 63 p. 3; v. ºi R.l. 31 XII 80 p. 5 (din radio-5 + coastã)
radiocomandát, -ã adj.
–Dirijat
cu
ajutorul
undelor
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electromagnetice– „Poliþiºtii din camioanele ºi jepurile
radiocomandate, neliniºtiþi, aºteaptã momentul sã intervinã.“ Sc. 19
VIII 62 p. 3. „Printre creaþiile prestigioase ale micilor electroniºti de
aici se numãrã robotul «Ilie» ºi automobilul radiocomandat.“ R.l. 25
III 75 p. 2 (din radio-3 + comandat; DT)
radiocompléx s.n. –Aparataj de emisie ºi recepþie cu ajutorul
undelor electromangetice– „Din radiocomplexul celor douã
cosmonave fãcea parte aparatajul pentru trei linii bilaterale de
telecomunicaþii radiotelefonice.“ Sc. 23 X 62 p. 4 //din radio-3 +
complex//
radiocronologíe s.f. –Ramurã a ºtiinþei care efectueazã datãri cu
ajutorul C 14, izotopul radioactiv al carbonului– „Datãrile corecte
fãcute în prezent cu ajutorul radiocronologiei permit sã se afirme cã
[...] abia astãzi se pun bazele ºtiinþifice ale preistoriei ºi istoriei
Africii.“ Sc. 4 V 65 p. 4 //din radio-4 + cronologie//
radiofonorámã s.f. –Titlul unui ciclu de emisiuni radiofonice care
îºi propune sã treacã în revistã fenomenul muzical– „Radiofonorama.
Interpreþi români de muzicã uºoarã.“ Pr.R.TV 5–11 I 75 p. 5.
„Radiofonorama (stereo)“ Pr.R.TV 12 VIII 76 p. 11.
„Radiofonorama“ Pr.R.TV 29 IX 77 p. 11 (din radio-1 + fono- +
-ramã; L. Seche în SCL 2/76 p. 202, LR 4/78 p. 341)
radiofonotécã s.f.
–Titlul
unei
emisiuni
radiofonice–
„Radiofonotecã pentru tineret.“ Pr.R.TV 29 IX 77 p. 11.
„Radiofonotecã ºcolarã.“ Pr.R.TV 29 IV 78 p. 14 (din radio-1 +
fonotecã; L. Seche în SCL 2/76 p. 202, LR 3/77 p. 272, atestare din
1976)
radiofósfor s.n. 1962 (fiz.) –Fosfor radioactiv– v. radiocalciu (din
engl. radiophosphorus; WT; DEX-S)
radiogalaxíe s.f. „De ex. aºa-numitele radiogalaxii, deci acele
galaxii care emit unde radio anormal de puternice (de aceea sînt ºi
numite radiogalaxii), de sute de mii de ori mai puternice decît galaxia
noastrã.“ Sc. 17 VI 62 p. 4. „Majoritatea radiogalaxiilor au o structurã
fibroasã.“ Cont. 7 X 66 p. 8. „O nouã radiogalaxie, a treia sursã de
radiaþii radio a Universului ca întindere, a fost descoperitã în spatele
Cãii Lactee de radioastronomii Institutului Max Planck din Bonn.“
R.l. 12 II 85 p. 6; v. ºi interferometrie, radioundã (din engl.
radiogalaxy, fr. radiogalaxie; BD 1968)
radioheliográf s.n. –Instalaþie tehnicã pentru înregistrarea undelor
radio provenite de la Soare– „Radioheliograful din Culgood.“ R.l. 5 X
67 p. 6 //probabil din radio-3 + heliograf//
radioimpúls s.n. –Variaþie bruscã ºi de scurtã duratã a unui semnal
radio– „A fost captat «glasul» pulsarilor. Oamenii de ºtiinþã [...] din
Ucraina au izbutit sã capteze [...] ºi sã înregistreze pentru prima datã
radioimpulsurile acestor corpuri cereºti pe frecvenþa de 10–25
megahertzi.“ Sc. 22 I 75 p. 6 //din radio-3 + impuls//
radioimunodozáre s.f. 1978 –Disciplinã de graniþã în care
colaboreazã imunologia, imunochimia, radiochimia ºi biomatematica– v. interdisciplinaritate //din radio-4 + imuno- + dozare//
radiolocatór s.n. (tehn.) –Instalaþie radar– „Specialiºtii japonezi au
construit un radiolocator cu ajutorul cãruia pot fi depistate bancurile
de peºti.“ Sc. 11 XII 77 p. 5 (din rus. radiolokator, engl. radiolocator;
Th. Hristea P.E. 127; OSRI; DTP; DEX, DN3)
radiometeorológic, -ã adj. –Care transmite datele meteorologice
prin unde electromagnetice– „Staþii radiometeorologice în derivã“ Sc.
3 XI 62 p. 3 //din radio-3 + meteorologic//
radioolimpiádã s.f. –Tip de activitate (pioniereascã) transmisã
prin radio– „În zilele vacanþei, pionierii bucureºteni vor participa la o
serie de activitãþi cu profil tehnico-aplicativ, dintre care menþionãm:
«Radioolimpiada pionierilor» [...]“ I.B. 18 XII 75 p. 1 (din radio-1 +
olimpiadã)
radiooperatór, -toáre s.m.f. 1962 –Operator radio, de obicei pe o
navã– v. pilot-comandant (din engl. radio operator; D.Tr., DT; DN3,
DEX-S)
rádio-pirát s. –Post de radio clandestin– „O nouã staþie de radio-pirat [...] va intra în curînd în funcþie în larg.“ R.l. 1 X 66 p. 4 (din
fr. radio-pirate; DMN 1966)
radioprográm s.n. –Program de radio– „Radioprogramul
dimineþii.“ Pr.R.TV 22–28 XII 74 p. 5. „Radioprogram matinal.“
Pr.R.TV 1 VI 77 p. 9. „Radioprogramul satelor.“ Pr.R.TV 11 VI 78 p.
2; v. ºi Sc. 25 IV 80 p. 4 (din radio-1 + program; L. Seche în SCL 2/76
p. 202; DN3)
radioreléu s.n. –Instalaþie care permite realizarea unei comunicaþii
fãrã fir prin intermediul staþiilor intermediare– „A fost construitã ºi

radiotelemétric, -ã

datã în exploatare noua linie radio-releu Moscova-Bucureºti. S-a creat
astfel posibilitatea conectãrii televiziunii române la sistemul de
«Interviziune» din care fac parte U.R.S.S. ºi R.P. Polonã.“ Sc. 2 II 63 p.
1. „Pe platforma termocentralei electrice de ºisturi bituminoase de la
Crivina a fost construitã o staþie de radioreleu menitã sã conecteze
oraºul Anina la sistemul telefonic automat interurban.“ R.l. 30 VII 83
p. 3 (din radio-3 + releu; cf. engl. radio-relay, rus. radiorele; VRC
273; LTR, DTP; DEX, DN3)
radioreportáj s.n. –Reportaj transmis prin radio– „Înfrãþiþi în
muncã ºi în idealuri – radioreportaj în com. Tinca-Bihor.“ Pr.R.TV 11
VI 78 p. 2 (din fr. radioreportage; DEX, DN3)
radiosémn(al) s.n.
–Semn(al)
transmis
prin
radiaþii
electromagnetice– „Radiosemnalele nu se pot deplasa cu o vitezã mai
mare decît aceea a luminii. S-a calculat cã vor trece [...] 800 de ani de la
emitere pînã cînd ele vor ajunge la cea mai apropiatã dintre civilizaþiile
posibil existente [...]“ I.B. 23 X 86 p. 8; v. ºi extragalactic (1966) (din
radio-3 + semn(al); cf. engl. radio signal, fr. signal radio-électrique;
D.Tr.)
radiosimpozión s.n. –Simpozion prezentat în cadrul emisiunilor
radiofonice– „Radiosimpozion: Receptivitate la nou.“ Sc. 4 IX 67 p. 2.
„Amfiteatru politico-ideologic. Radiosimpozion.“ Pr.R.TV 14 VI 78
p. 9; v. ºi 15–21 XII 74 p. 3, 10 VIII 77 p. 9 (din radio-1 + simpozion;
DEX-S)
radiospectroscópic, -ã adj. –Referitor la undele radio ºi la
radiaþile electromagnetice emise de un corp ceresc– „Cu ajutorul
analizei radio-spectroscopice, cercetãtori de la un observator din
Arizona (S.U.A.) au descoperit etanol (alcool etilic) sau alcool pur
într-un imens nor de gaze din spaþiul interstelar.“ Sc. 7 XI 74 p. 6 //din
radio-3 + spectroscopic//
radiosteá s.f. (astron.) –Radiosursã de dimensiuni foarte mici–
„Astronomul sovietic S. a determinat distanþa la care se aflã cea mai
îndepãrtatã radiostea: zece miliarde de ani luminã.“ Sc. 16 XI 63 p. 3
(din radio-4 + stea, dupã fr. radioétoile, engl. radiostar, germ.
Radiostern, rus. radiozvezda; L, WT, OSRI, AD; VRC 273; LTR;
DEX)
radiostéreo adj.inv. –Tip de radio cu reproducerea stereofonicã a
sunetelor– „Uzinele «Rolls-Royce» au trecut la producþia unui nou
model de automobil de lux [...] Caroseria este confecþionatã din
aluminiu produs de Marea Britanie, iar aparatura radio-stereo este de
fabricaþie vest-germanã.“ Sc. 7 III 75 p. 6 //din radio-2 + stereo//
radiostimuláre s.f. (biol.) –Metodã de stimulare a creºterii
(plantelor) prin iradiere– „O metodã mult utilizatã în practica agricolã
este cea a radiostimulãrii seminþelor înainte de însãmînþare.“ Cont. 17
VIII 62 p. 7 (cf. fr. radiostimulation; DN3, DEX-S)
radiostimulatór s.m. 1978 (med.) –Stimulator al refacerii sau
dezvoltãrii þesuturilor prin emisia de radiaþii– //din radio-4 +
stimulator//
radiotéhnic, -ã adj. 1962 –Privitor la radiotehnicã– v.
radiotelemetric (din fr. radiotechnique; TDE; DEX, DN3)
radiotelefón s.n. (comunic.) –Telefon fãrã fir care asigurã
transmisia prin unde hertziene– „Convorbiri radiotelefonice cu nava
«Vostok»-3 [...] O convorbire prin radiotelefon cu cosmonautul maior
N.“ Sc. 12 VIII 62 p. 4. „[...] prin radiotelefonul instalat în maºinã a
fost solicitatã o altã autosanitarã, care s-a îndreptat imediat spre
comuna V., acordînd primul ajutor pacientului.“ R.l. 10 II 67 p. 3. „[...]
toate navele strãine aflate în rada principalului nostru port maritim
comercial pot comunica în permanenþã, prin radiotelefon, atît cu
armatorii din porturile Europei cît ºi cu familiile membrilor
echipajelor respective.“ R.l. 28 IV 81 p. 1; v. ºi 24 V 83 p. 6; v. ºi
dictafon, maxitaxi, taxifurgonetã (din fr. radiotéléphone, rus.
radiotelefon; cf. engl. radiotelephony; DMN 1965; OSRI; D.Tr.;
DEX, DN3)
radiotelefónic, -ã adj. 1962 –Privitor la radiotelefonie– v.
radiocomplex, radiotelefon (din fr. radiotéléphonique; L; DN3,
DEX-S)
radioteleghidát, -ã adj. –Teleghidat prin unde electromagnetice–
„Un dirijabil radioteleghidat destinat fotografierii de la mari înãlþimi a
fost pus la punct de compania niponã «Fudzi Seisakuse».“ R.l. 8 XII 75
p. 6 //din radio-3 + teleghidat; DEX-S//
radiotelemétric, -ã adj. –Care serveºte la mãsurarea distanþelor
folosind undele radio– „La bordul satelitului «Cosmos 5» a fost
instalat un sistem radiotelemetric cu mai multe canale ºi dispozitive
radiotehnice.“ Sc. 29 V 62 p. 4. „La Havana a fost inauguratã o staþie
radiotelemetricã destinatã recepþionãrii informaþiilor ºtiinþifice culese
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de sateliþii artificiali ai Pãmîntului.“ Sc. 18 XI 76 p. 6 (din
radiotelemetrie; cf. fr. radiotélémetrique, it. radiotelemetrico; DN3,
DEX-S)
radioteodolít s.m. –Radiogoniometru care serveºte la reperarea în
înãlþime– „La observatorul din Constanþa se instaleazã un
radioteodolit destinat cercetãrii straturilor superioare ale atmosferei.“
Sc. 12 III 64 p. 5 (din germ. Radiotheodolit; LTR; DN3, DEX-S)
radiotransmisioníst s.m.
–Persoanã
care
asigurã
radiotransmisiunea — „Alãturi de el se aflã [...] radiotransmisionistul
[...]“ Pr.R.TV 9 V 63 p. 16 (din radio-5 + transmisionist; DEX-S)
radioúndã s.f. –Undã electromagneticã– „Radioundele spaþiale se
vor reflecta la un singur post de recepþie [...] Acest uriaº radiotelescop
va servi la rezolvarea mai multor probleme importante ca, de exemplu:
formarea universului, astronomia extragalaxicã, natura radiogalaxiilor.“ Sc. 12 XI 64 p. 6 (din radio-3 + undã [electromagneticã],
dupã engl. radio waves, germ. Radiowellen; AD; DT; DEX-S)
Rádu n.pr. în sint. sistem Radu „Acea gravã disfuncþiune [a lui M.
Botez] se datora sinistrului sistem Radu, diminutivul ºmecheresc, din
jargonul bãieþilor, sub care era cunoscutã cea mai odioasã metodã
practicatã de Securitate de eliminare a adversarilor politici: supunerea
victimelor, fãrã ºtirea lor, la radiaþii.“ D. 146/95 p. 15
ragazza s.f. 1979 (cuv. it.) –(aici) Vînzãtoare– v. supercivilizaþie
[pron. ragáþa]
ragtime s.n. (muz.; cuv. engl. americ.) –Muzicã sincopatã ºi rapidã a
negrilor americani– „Un roman al vremii cînd erau la modã
ragtime-urile sincopate ale lui Scott Joplin, «Ragtime» evocã perioada
premergãtoare celui dîntîi rãzboi mondial. Este, în saga în curs de
constituire a Bicentenarului american, un capitol original, în care
probleme sociale serioase sînt tratate într-un stil jucãuº [...]“ R.lit. 8 IV
76 p. 20 [pron. regtáim] (cf. fr. ragtime; D.Am., D.Muz.; DEX-S)
raid-anchétã s.n. –Anchetã efectuatã în diferite întreprinderi,
localitãþi etc.– „Raid-anchetã prin cooperativele din regiunea Cluj.“
Sc. 27 I 67 p. 3. „Raid-anchetã în cîteva oraºe.“ Sc. 28 I 75 p. 2; v. ºi 29
I 67 p. 3 (din raid + anchetã; FC I 48, H. Mirska în SMFC I 172, L.
Seche în SCL 2/76 p. 204; DEX)
ralantí s.n. (cinem.) –Proiecþie în care miºcãrile apar mai lente decît
în realitate– „[...] vivacitatea filmãrilor, ingeniozitatea unghiurilor de
filmare, folosirea inspiratã a stop-cadrului, a ralantiului, a filmãrilor
combinate, a combinãrii de culori cu exuberanþe psihedelice etc.“ R.l.
20 V 77 p. 2 [scris ºi ralenti] (din fr. ralenti; DEX – alt sens, DN3)
rámã s.f. (transp.) –ªir de vagoane cu autonomie de mers legate unul
de altul– „Intervalul de 15 minute între rame ni s-a pãrut puþin cam
mare [...]“ R.l. 24 IX 93 p. 16 (din fr. rame; DN, DEX – alte sensuri)
rámurã-chéie s.f. –Sector (industrial) foarte important– „[...]
aceastã ramurã-cheie a dezvoltãrii – industria constructoare de
maºini.“ I.B. 10 X 70 p. 1. „Sume importante sînt prevãzute, de
asemenea, pentru dezvoltarea ramurilor industriale-cheie.“ Sc. 5 V 78
p. 6 (din ramurã + cheie)
rand s.m. –Unitate monetarã principalã în Africa de Sud ºi în
Namibia– „Salariul minimal al africanilor se situeazã între 6 ºi 11 ranzi
pe lunã.“ R.l. 31 X 77 p. 6. „Moneda sud-africanã, randul, înregistreazã sãptãmîna aceasta o nouã scãdere masivã a valorii sale.“ R.l.
2 VIII 85 p. 6. „15 bandiþi înarmaþi [...] au jefuit cinci milioane de ranzi
(circa 1,7 milioane dolari) la 12 km de Pretoria.“ R.l. 3 IX 93 p. 8; v. ºi
Sc. 10 IV 81 p. 4 (din fr. rand; L; DN3)
ranger s.m. (cuv. engl.) –Jandarm– „Escaladarea fortificaþiilor de la
Pointe du Hoc de cãtre o unitate de «rangers».“ R.l. 7 VI 74 p. 6 [pron.
rénger]
rap s.n. (americanism; muz.) –Stil muzical al anilor ‘90, constînd în
declamare pe fondul ritmic monoton al unei baterii– „Mi-a povestit
cum dãdea spargeri în magazine ca sã-ºi procure bani pentru cocainã.
Rap-ul lui e o confesiune.“ As 35/92 p. 12. „Bucureºtiul va asista în
luna mai la concertul cel mai temut din cîte s-a anunþat, primul rap în
România, cu participarea grupului far al rapului francez [...]“ R.l. 23
III 93 p. 2; v. ºi Viitorul rom. 4 VI 91 p. 1; v. ºi hard-core [pron. rep;
scris ºi rapp] (cf. fr., it. rap; PN 1982)
raper s.m. (americanism; muz.) –Persoanã care cîntã sau cãreia îi
place sã asculte muzicã rap– „[Cioran] anticipa oare tezele rap-arilor
de azi?“ R.l. 23 III 93 p. 2. „[Colegii] nu-ºi dau seama cã pot trãi fãrã sã
aibã gaºca lor de rock-eri sau rap-eri.“ „22“ 13/94 p. 2; v. ºi Viitorul
rom. 4 VI 91 p. 1 [pron. répãr; pl. rapari, raperi; scris ºi rapper]
rappy s. „Potrivit documentelor existente în cancelaria comunei,
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pentru prinderea unui ºoarece autoritãþile plãteau 10 rappy (veche monedã elveþianã).“ Sc. 2 II 77 p. 5
ratatuí s.n. (franþuzism; alim.) –Ghiveci– „Ratatui. 1 vînãtã mijlocie,
3 dovlecei, 3 roºii tari, 1 ceapã mare, 4–6 linguri ulei de mãsline, 3
cãþei de usturoi, sare, 1 lingurã de mãghiran tocat, brînzã rasã.“ As
74/93 p. 6 (din fr. ratatouille)
raþiocináre s.f. (livr.) –Raþionament subtil, pedant– „Nu-mi face
plãcere ºi nici nu cred cã sînt utile, în aceastã fazã a vieþii mele,
raþiocinãrile asupra problemelor personale, de creaþie sau altele.“
R.lit. 5 IX 85 p. 16 (din raþiocina, din it. raziocinare; DN3)
ravióli s.m. pl. tant. (alim) –Un tip de colþunaºi– „[Marco Polo] a adus
spaghetti ºi ravioli.“ R.lit. 40/96 p. 21 (din it. ravioli)
rãmîne vb. III (folosit absolut; pol.) –În timpul comunismului, a nu se
mai întoarce din Occident, a „fugi“, a pãrãsi ilegal þara– „Maestre
Marin Constantin, aþi cãlãtorit prin lume ºi... v-aþi întors totdeauna
acasã. Nu insinuãm cu aceasta nici o acuzaþie la adresa artiºtilor
români care au rãmas.“ Curierul rom. IX 92 p. 3. „Pînã acum mai
oscilam, mai cochetam cu gîndul de a rãmîne aici (cu sau fãrã azil
politic; în definitiv am viza francezã încã un an).“ R.lit. 4–10 XI 92 p.
7. „[A aflat] cã scriitorul cutare «a rãmas», adicã nu s-a înapoiat din
Occident unde plecase ºi, în consecinþã, nu mai putea fi pomenit.“ Lit.
24/93 p. 14; v. ºi R.lit. 41/95 p. 3, J.lit. 37–40/95 p. 2 (DEX – alte
sensuri)
rãspîndác s.m. (pol.) –Persoanã care preia ºi rãspîndeºte zvonuri cu
intenþii rãuvoitoare– „Punctajul (= document secret al FDSN pentru
instructajul eºaloanelor inferioare) se adreseazã rãspîndacilor, cei mai
în mãsurã sã vehiculeze asemenea idei în rîndurile electoratului.“ R.l.
14 IX 92 p. 3 (din rãspîndi + -ac; R. Zafiu în Luc. 12/93, A. Stoichiþoiu
în Hyperion III/94 p. 175)
rãu s.n. în sint.s. rãu de spaþiu „«Rãul de spaþiu», consecinþã a
imponderabilitãþii, afecteazã aproximativ 80 la sutã dintre astronauþi
[...] apreciazã dr. B.C., medic la Centrul Naþional de studii spaþiale din
Franþa.“ R.l. 3 VII 85 p. 6 (traduce fr. mal d’espace)
rãzãtoáre-strecurãtoáre s.f. (gosp.) –Obiect de uz casnic, ce
serveºte atît ca rãzãtoare, cît ºi ca strecurãtoare– „Priviþi, de pildã,
rãzãtorile-strecurãtori din tablã albã.“ I.B. 8 IX 67 p. 1 (din rãzãtoare
+ strecurãtoare)
rãzbóiul stélelor sint.s. „«Rãzboiul stelelor» (numele sub care
este cunoscut programul american de transferare în spaþiul cosmic a
cursei înarmãrilor nucleare) e zadarnic, primejdios ºi costisitor.“ R.l.
23 II 85 p. 6. „Japonia a anunþat [...] oficial cã a aprobat participarea
firmelor nipone la programul american de cercetãri militare «Iniþiativa
de Apãrare Strategicã» (S.D.I.), cunoscut sub numele de «rãzboiul stelelor» [...]“ I.B. 4 IX 86 p. 4 (trad. din engl. Star War, fr. guerre des
étoiles)
reabilitáre s.f. (arg. elevilor) „[Elevii spun] în loc de reexaminare,
atunci cînd notei insuficiente îi urmeazã altã notã bunã, reabilitare
(eºti reabilitat).“ R.lit. 19 VII 79 p. 9 (formal din fr. réhabiliter)
reaclimatizá vb. I –A aclimatiza din nou– „Se studiazã, de
asemenea, posibilitatea ca animalele nãscute în captivitate sã fie
reaclimatizate în pãdurile unde au trãit strãmoºii lor.“ R.l. 20 XI 75 p. 6
(din re- + aclimatiza; DN3)
realégere s.f. –Acþiunea de a realege ºi rezultatul ei– „Un mãgar
compromite alegerile din San Miguel del Tigre (Columbia); în timp ce
comisia numãra buletinele de vot, patrupedul bagã capul pe fereastrã
ºi, plãcîndu-i culoarea roz a buletinelor de vot, le mãnîncã pe aproape
toate [...] Acum e nevoie de realegeri.“ Sãpt. 30 VI 72 p. 2 (din
realege; DEX, DN3)
realizá vb. I ¨ 1. –A lucra, a înfãptui, a efectua– „Un grup de
cercetãtori francezi ºi-a propus construirea unui oraº în miniaturã în
care toate elementele sã fie realizate pe bazã de materiale plastice.“ Sc.
3 XII 66 p. 4. „La noi s-a organizat o reþea oncologicã ºi prin
intermediul ei se realizeazã depistarea precoce a celor bolnavi.“ Fl. 2
VIII 79 p. 9; v. ºi construcþii-montaj, recuplare. ¨ 2. –A produce, a
fabrica, a confecþiona– „La fabrica de încãlþãminte ºi mase plastice
«Victoria» din Timiºoara se realizeazã un variat sortiment de
produse.“ R.l. 7 XII 66 p. 1; v. ºi afiº-panou, corelatron, metrol, piesã
gigant, relotin, rotisor, terilenã (1960), termocontractabil. ¨ 3. –A
alcãtui, a elabora– „Emisiune concurs realizatã de Redacþia pentru
tineret.“ Pr.R.TV 4–10 VII 71 p. 7; v. ºi fotodocumentar,
pneumoencefalografie. ¨ 4. –A stabili– „La Opera din Bucureºti
comuniunea dintre public ºi scenã se realizeazã încã de la primele
arii.“ Cont. 10 XII 65 p. 7. ¨ 5. –A publica– „Se va edita un ghid al
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oraºului Bucureºti ºi se vor realiza materiale de popularizare a
obiectivelor importante din acest punct de vedere.“ I.B. 18 X 66 p. 3. ¨
6. –A duce la capãt, a duce la bun sfîrºit– „Propunîndu-ne tema acestei
anchete, am bãnuit de la început dificultãþile de a o realiza: vastitatea
inepuizabilã a aspectelor concrete.“ Sc. 30 XII 65 p. 7. ¨ 7. –A lua– v.
reportaj-interviu (1974). ¨ 8. –A picta– „La Londra, la galeriile
Sotheby’s, Picasso a înregistrat [...] un succes personal – natura
moartã: «Sticla de vin», realizatã în 1925, a fost adjudecatã de un
cumpãrãtor elveþian, pentru o jumãtate de milion lire sterline.“ R.l. 5
VII 79 p. 6. ¨ 9. –A concepe, a imagina– v. sitografie (1975). ¨ 10. –A
scrie– v. reportaj-anchetã (1972). ¨ 11. –A înþelege– „Nu pot sã
realizez ce înseamnã cu adevãrat aproape 500 de milioane de copii care
suferã de foame.“ Fl. 25 I 77 p. 9. „Abia noaptea, în tãcerea hotelului,
putem realiza locul înalt ºi incomparabil pe care l-am cercetat.“ R.lit.
10 V 79 p. 24. „Realizam cã acþionaserã cu bunã-credinþã ºi nu
înþelegeam de ce erau reduºi la tãcere.“ Fl. 2 VIII 79 p. 9 (din fr.
réaliser; sensul 11 calchiat – ºi în fr. – dupã engl. to realize; Fl.
Dimitrescu în RRL 4/75 p. 333–336, C. Lupu în SCL 6/82 p. 504; DN,
DEX, DN3 – unele sensuri)
realizatór, -toáre s.m.f. –(În special la radio, TV, film, teatru)
Persoanã care conduce operaþiunile de pregãtire ºi de înfãptuire a unui
spectacol, a unei emisiuni etc.– „Realizatorul-actor va dubla vocile lui
Don Quijote ºi Sancho Panza.“ Cont. 30 IX 66 p. 5. „ªi dupã ce
realizatorii principali ai programului [...] ºi-au petrecut nopþi întregi
pe platouri, alãturi de alþi realizatori, dupã ce alþi zeci de interpreþi au
cîntat, dansat ºi spus bancuri «vesele», venim noi [...] ºi începem
disecarea.“ Sãpt. 10 I 75 p. 6; v. ºi Cont. 22 III 74 p. 10, 14 IX 79 p. 4; v.
ºi carte-film (din fr. réalisateur; DN – adj.; DEX, DN3 – alte sensuri)
reanimáre-terapíe (intensívã) s.f. (med.) –Procedeu terapeutic
folosit în vederea restabilirii funcþiilor vitale ale organismului– „Poate
aceste dezechilibre trebuie corectate astfel ca analizele sã ajungã cel
puþin aproape de normal. Aceasta este o reanimare-terapie intensivã
preoperatorie.“ R.l. 12 XII 80 p. 2 (din reanimare + terapie intensivã;
DEX)
rebolºevizáre s.f. (pol.) –Revenirea, dupã 1989, a bolºevismului–
„Desovietizare ºi rebolºevizare“ „22“ 45/93 p. 16 (din re- +
bolºevizare)
rebrusamént s.n. (circ.) –Schimbare a direcþiei unui tren prin
întoarcerea locomotivei– „Rebrusament [cuv. apare într-un plan al
metroului]“ Sc. 4 VI 85 p. 5 (din fr. rebroussement; DEX, DN3)
rebrusáre s.f. (circ.) „Staþia Gara de Nord avînd caracterul de staþie
terminus are rezolvatã ºi zona de rebrusare (întoarcere) a trenurilor,
lucru ce se rezolvã la nivelul fiecãrei magistrale“ R.l. 9 VII 84 p. 5 (din
fr. rebrousser)
rebusíst, -ã adj. –Referitor la rebus– „49 expoziþii rebusiste vizitate
de 16400 persoane.“ R.l. 13 IV 77 p. 5 (din rebus + -ist; DEX-S)
recalificá vb.refl. I –A se pregãti în vederea unei noi calificãri
profesionale– „Reciclare, recalificare, policalificare. Meserii apar,
dispar, se transformã, slujitorii lor se recalificã pentru a þine pasul cu
evoluþia ºtiinþei ºi tehnicii.“ Sãpt. 12 III 71 p. 4 (din re- + califica;
SMFC II 74, FC II 205; DEX, DN3)
recalificáre s.f. 1971 –Pregãtire în vederea obþinerii unei noi
calificãri– v. recalifica (din recalifica; DEX, DN3)
recesiúne s.f. (ec.) –Scãdere temporarã a producþiei, a vînzãrilor
etc.– „Perioada de recesiune prin care trece în prezent economia
americanã ar urma sã se prelungeascã pînã la mijlocul anului viitor.“
Sc. 8 XII 74 p. 4. „Între aceste fenomene [numeroase sinucideri] ºi
recesiunea economicã din Japonia existã o strînsã legãturã.“ Sc. 7 I 78
p. 5. „Lipsitã de turiºtii din fostele þãri comuniste afectate de recesiune,
Europa de Est cunoaºte o puternicã creºtere a turismului popular.“ R.l.
12 VIII 93 p. 8; v. ºi R.lit. 35/93 p. 12; v. ºi dirijism (din fr. récession,
engl. recession; PR 1959; D.Am., DMM; DEX, DN3)
recicláre s.f. ¨ 1. „Reciclarea – readaptarea organizatã a cunoºtinþelor de specialitate în raport cu necontenitele progrese ale ºtiinþei,
tehnicii ºi culturii contemporane (nu ne-am permis sã punem o
definiþie, ci doar sã încercãm explicarea acestei noþiuni) – a devenit o
necesitate obiectivã în orice þarã [...]“ R.l. 7 II 71 p. 1; v. ºi Cont. 5 X 79
p. 3; v. ºi postuniversitar, recalifica. ¨ 2. „Reciclarea automobilelor.
În condiþiile penuriei de materii prime, «reciclarea», respectiv
reintroducerea în circuitul productiv a automobilelor uzate, s-a
dovedit o bunã metodã de recuperare a unor importante cantitãþi de
diferite metale [...]“ Sc. 29 III 77 p. 8. „Reciclarea (reintroducerea în
ciclul productiv a deºeurilor) ar trebui sã devinã un principiu axial al
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economiei.“ Sc. 7 X 78 p. 5; v. ºi R.l. 14 VIII 80 p. 6 (din recicla; cf. fr.
récyclage, engl. recycle, recycling; DMN sensul 1, BD sensul 2, 1970;
DT, DMM; DEX, DN3 – sensul 1, DEX-S)
recitál-spectácol s.n. –Spectacol constituit dintr-un recital– „În
aceastã searã, la Buzãu va avea loc o manifestare a studioului de poezie
din localitate. Este vorba despre recitalul-spectacol «Sînt suflet din
sufletul neamului meu».“ Sc. 29 XI 71 p. 2 (din recital + spectacol)
recognoscíbil, -ã adj. (livr.) –Care poate fi recunoscut– „Escher
se bazeazã pe un principiu decorativ abstract, dar concretizeazã ºi
«narativizeazã» [...] compoziþia, folosind elemente figurative,
stilizate, totuºi recognoscibile.“ R.lit. 2 V 74 p. 21 (din re- +
cognoscibil, dupã it. reconoscibile; DN3, DEX-S)
recomunizáre s.f. (pol.) –Revenirea comunismului– „În ce termeni
vedeþi restauraþia actualã sau, în termenii lui Jozef Darski,
recomunizarea?“ „22“ 3 I 94 p. 9 (din re- + comunizare)
reconversiúne s.f. (econ.) –Adaptare la noile condiþii economice–
„Reconversiune. Arabia Sauditã, þara care posedã cele mai mari
rezerve petrolifere din lume, se gîndeºte încã de pe acum cum sã
economiseascã aceste rezerve.“ Sc. 22 IV 75 p. 6 (din fr. réconversion,
engl. reconversion; PR 1945; DT, DMN; DEX, DN3)
reconvertí vb. IV 1978 –A retransforma– v. geosincron (din fr.
reconvertir; PR sec. XX; DT; DN3, DEX-S)
recórder s.n. 1991 –Videorecorder– v. programabil (din engl.
recorder)
recórding s. (tehn.) –Înregistrare fonograficã– „Se poartã moda
«recording».“ Sãpt. 5 XII 75 p. 8 (din engl. recording; DN3)
recordíst, -ã adj. –Care stabileºte un record– „I.B. este
îngrijitorul-mulgãtor al unui lot de 12 vaci recordiste. În acest lot sînt ºi
vacile Ada (cu o producþie record de 12056 litri lapte la lactaþia a
doua), Nina (8401 litri la prima lactaþie).“ R.l. 21 II 77 p. 5 (din record
+ -ist; DEX-S)
recrutór s.m. –Cel care recruteazã (soldaþi mercenari)– „Individul
este un anume Brown, de meserie vînzãtor de arme ºi recrutor de
mercenari pentru Africa australã.“ Sc. 19 I 78 p. 6 (cf. fr. recruteur;
DN3)
rectoscóp s.n. 1964 (med.) –Aparat cu care se examineazã rectul–
v. esofagoscop (din fr. rectoscope; DM; DN3, DEX-S)
recuperabilitáte s.f. –Caracterul a ceea ce este recuperabil–
„Datele indicã printre materialele cu indicii de «recuperabilitate» cele
mai ridicate – prin prisma valorii nete ce se obþine la tona de deºeuri –
metalele neferoase, hîrtia de calitate superioarã, cauciucurile [...]“ Sc.
18 IX 77 p. 5 (din recuperabil + -itate; DEX-S)
recupláre s.f. –Cuplare intervenitã dupã o perioadã de decuplare–
„Ora 23,35. Recuplarea a reuºit perfect! La centrul de la Huston au fost
însã cîteva momente de «suspense», datoritã faptului cã joncþiunea s-a
realizat în timp ce modulul ºi nava-mamã se aflau în partea invizibilã a
Lunii, ceea ce a provocat deteriorarea comunicaþiilor radio.“ Sc. 22
VII 69 p. 6 (din re- + cuplare; cf. fr. rattachement; DT)
recurát, -ã adj. 1992 (jur.) –(Hotãrîre) împotriva cãreia s-a declarat
recurs– v. computa (cf. fr. recourrir)
redáctor-feméie s.f. –„Scrise numai de redactori-femei, cele douã
noi reviste vor da prioritate informaþiei, comentariilor, anchetelor ºi
interviurilor cu ºi despre femei.“ Sc. 1 II 78 p. 6 (din redactor + femeie)
redactoríþã s.f. –Femeie redactor de carte– „E.B., o femeie cu
deosebit gust pentru poezie, o redactoriþã admirabilã.“ R.l. 21 III 81 p.
2 (din redactor + -iþã)
redecontamináre s.f. –Acþiunea de eliminare repetatã a
radioactivitãþii unui material– „(Re)decontaminarea navei
astronauþilor.“ Emisiune radio 24 VII 69 (din re- + decontaminare)
redegíst, -ã s.m.f. –Locuitor al fostei Republici Democrate
Germane– „Stãrile de umilinþã ale Ossi-ului (fost redegist, omul din
Est) s-ar datora ºi modului în care el se raporteazã la slujbã, la job.“
„22“ 28/94 p. 1 (abreviere din R[epublica] D[emocratã] G[ermanã] +
-ist; cuvîntul este mult mai vechi)
redimensionáre s.f. –Realizare la noi dimensiuni, de obicei mai
reduse– „Colectivele de muncã din Alexandria desfãºoarã o intensã
activitate de redimensionare a unor produse [...]“ R.l. 24 II 77 p. 5 (din
redimensiona; DN3)
redingotát, -ã adj. –Evazat– „Croiala lor [a pantalonilor] va fi uºor
redingotatã.“ Mag. 29 X 66 p. 6 (din redingotã + -at)
redozáre s.f. –Stabilirea unui nou cuantum– „Asasinul, culmea
tupeului, cere redozarea pedepsei [...]“ R.l. 16 IV 93 p. 8 (din re- +
dozare)
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reeºaloná vb. I (fin.) –A stabili noi termene pentru plata unei
datorii– „[...] Clubul de la Paris, care reuneºte principalele bãnci
occidentale creditoare, a acceptat reeºalonarea pe o perioadã de 10 ani
a datoriei externe a Guineei Ecuatoriale.“ R.l. 25 VII 85 p. 8 (din re- +
eºalona)
refegíst, -ã s.m.f., adj. –Locuitor al fostei Republici Federale
Germania– „E un «Wessi», spun uneori chiar foºtii refegiºti despre
unul dintre ei cãruia vor sã-i accentueze aroganþa faþã de oamenii din
Est.“ „22“ 27/94 p. 12; v. ºi 28/94 p. 11 (abreviere din R[epublica]
F[ederalã] G[ermania] + -ist; cuvîntul este mult mai vechi)
referát-sintézã s.n. –Referat care sintetizeazã– „[Editorii] au
întocmit un referat-sintezã.“ Gaz.lit. 6 IV 67 p. 6 (din referat + sintezã)
referéndum s.n. 1972 –Consultare a tuturor membrilor unui grup,
pe o temã oarecare– v. compozitor-poet (din lat. referendum, fr.
référendum; DEX, DN3 – doar cu sensul din domeniul politic)
reflectorizá vb. I (circ.) –A rãsfrînge lumina– „Buton reflectorizant
cu ºurub pentru fixarea numerelor de circulaþie. Acesta reflectorizeazã
puternic orice fascicol de luminã, contribuind la siguranþa circulaþiei.“
R.l. 3 III 71 p. 4 (din engl. to reflectorize; DEX-S)
reflectorizánt, -ã adj. (circ.) –Care are proprietatea de a reflecta
lumina– „În bãtaia farurilor, semnul de circulaþie capãtã o strãlucire
neobiºnuitã [...] Secretul semnalului luminos? Un material plastic pe
suprafaþa semnului de circulaþie, devenit – pentru a folosi termenul de
specialitate – «indicator rutier reflectorizant».“ Sc. 21 IX 65 p. 1.
„Verificãri ºi la claxon, faruri, capacitatea de încãrcare a bateriilor de
acumulatoare, existenþa triunghiului reflectorizant.“ I.B. 12 IV 74 p. 3.
„[...] iar marcajul de cel mai modern ºi eficient tip (cu microbile
reflectorizante) s-a extins pe circa 14000 kilometri.“ R.l. 10 II 77 p. 1;
v. ºi Cont. 1 VIII 67 p. 9; v. ºi catadioptru, microbilã, reflectoriza (din
reflectoriza; DEX, DN3)
reflectoterapíe s.f. (med.) –Metodã terapeuticã bazatã pe
provocarea de reflexe cu rol util în alte pãrþi ale organismului– „Dupã
cercetãrile efectuate la Institutul pentru reflectoterapie din Moscova
s-a ajuns la concluzia cã acupunctura poate constitui un mijloc eficient
pentru combaterea fumatului.“ Sc. 27 V 78 p. 5. „[...] acupunctura – alt
fel zis reflexotherapia – permite influenþarea nu numai a funcþionãrii
mecanismelor sistemului nervos central, ci ºi a activitãþii funcþionale
stomaco-intestinale.“ I.B. 12 XI 84 p. 8 [ºi reflexoterapie] (cf. fr.
réflexothérapie; DEX, DN3 – reflexoterapie)
reflexogén, -ã adj. (med.) –Care determinã sau intensificã un
reflex– „Stimulo-terapia cutanatã – cunoscutã sub denumirea de
acupuncturã – este o metodã de tratament care obþine efectul dorit prin
iritaþia anumitor puncte ºi zone reflexogene ale pielii. Efectul se obþine
printr-o serie de reacþii neuro-endocrine ºi humorale, tinzînd
funcþional sã restabileascã echilibrul funcþional al organismului
dereglat de boalã.“ I.B. 23 VII 69 p. 3 (din fr. réflexogène; DZ; DEX,
DN3)
refolosíbil, -ã adj. –Care poate fi utilizat din nou– „Pentru
popularizarea unor proiecte-tip refolosibile etc., ar fi bine sã se editeze
un buletin [...]“ Sc. 26 X 61 p. 3 (din re- + folosibil; DEX-S)
refóntã s.f. (franþuzism) –Refacere– „Nu era nevoie de o refontã,
deoarece în versiunea ei iniþialã dramatizarea este remarcabilã.“ R.l.
25 VII 75 p. 2 (din fr. refonte)
refriºá vb. I (franþuzism) –A împrospãta, a face ca nou– „[...] ateliere
pentru refiºat îmbrãcãmintea, cãlcat pãlãrii etc.“ R.l. 24 I 73 p. 5 (din
fr. rafraîchir; DEX-S)
regál s.n. (livr.) –Cadou, desfãtare– „Cu greu se pot gãsi cuvinte de
mulþumire ºi apreciere pentru cei de la televiziune care duminicã între
orele 18 ºi 19 au oferit celor mici un adevãrat «regal» tele!“ Sãpt. 2 IV
76 p. 6. „Tot duminicã, pe TVR1, un regal cu «Divertis».“ Ev.z. 31 I 97
p. 11; v. ºi 4 V 84 p. 4 (din it. regalo, fr. régal; DN – alt sens, DEX,
DN3)
reggae s. 1984 (americanism; muz.) –Muzicã ritmicã de origine
jamaicanã pe care se dansa în anii ‘70– v. disco [pron. réghe] (cf. it.
reggae; DPN 1980)
regíe s.f. (ec.) –Întreprindere de interes public naþional, proprietate a
statului, administratã de cãtre funcþionari numiþi de Guvern, ale cãrei
eventuale deficite sînt acoperite de la buget– „Majoritatea regiilor
merg astãzi în pierdere.“ (din fr. régie, germ. Regie; cuv. este mult mai
vechi, dar a reapãrut dupã decembrie 1989)
regízor-actór s.m. –Actor care face regie– „Stimularea actorilor
spre regie, promovarea de regizori-actori cît mai numeroºi.“ R.l. 8 II
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67 p. 2. „[...] un regizor devenit regizor-actor, un regizor-actor devenit
scenarist [...]“ R.l. 11 II 77 p. 2 (din regizor + actor)
regízor-artíst s.m. –Regizor de înaltã calitate– „Cel dintîi act de
creaþie care îl valideazã pe regizorul-artist este selecþia interpreþilor.“
Cont. 17 II 67 p. 5. „Aici se vede clar cã a lucrat ºi gîndit un
regizor-artist.“ R.lit. 14 XI 74 p. 16 (din regizor + artist)
regízor-autór s.m. –Regizor care scrie texte literare (dramatice)–
„Nimeni nu-l înþelege pe bãiat, nimeni nu încearcã sã se apropie de el
(nici chiar regizorul-autor) ºi el rãmîne singur, singur.“ R.l. 7 X 73 p. 2
(din regizor + autor)
regízor-culíse s.m. –Responsabil cu pregãtirile din culise pentru
buna desfãºurare a unui spectacol– „Teatrul C. Nottara anunþã concurs
pentru un post de regizor-culise.“ I.B. 1 XI 61 p. 4 (din regizor [de]
culise)
regízor-feméie s.m. –Regizoare– „La Paris a avut loc primul
festival al filmelor regizate de regizori-femei.“ Cinema 4/74 p. 17 (din
regizor + femeie)
regízor-operatór s.m. (cinem.) –Regizor care este ºi operator al
filmului– „Regizorul-operator D.T. face prin acest film încã o datã, ºi
dovada calitãþilor care l-au consacrat, colaborînd aici cu operatorul
M.P.“ Cont. 26 V 78 p. 8 (din regizor + operator)
regízor-pedagóg s.m. –Regizor cu calitãþi ºi/sau îndeletniciri de
pedagog– „Aici e cît se poate de necesar acum regizorul-pedagog
sosit, nu pe fugã, ci cu intenþia de a lucra realmente cu colectivul în
bunã parte rutinizat.“ Cont. 11 XI 66 p. 4. „Fãrã îndoialã, piesa de
rezistenþã a colectivului continuã sã fie «Azilul de noapte», spectacol
creat acum mai bine de 15 ani de cunoscutul regizor-pedagog L.S.
Vivien.“ Cont. 15 XI 74 p. 9 (din regizor + pedagog)
regízor-producãtór s.m. –Producãtor de film care semneazã ºi
regia– „Filmul pe care îl pregãteºte acum regizorul-producãtor St.
Kramer [...]“ Cont. 2 XI 62 p. 5. „Producãtorul-regizor ºi
regizorii-producãtori“ Cont. 18 XII 70 p. 5 (din regizor + producãtor)
regízor-scenaríst s.m. –Regizor care semneazã scenariul unei
piese de teatru, unui film etc.– „Intenþia regizorului-scenarist A.S. a
fost aceea de a crea mai degrabã o comedie amarã decît una plãcutã.“
Cont. 12 IV 63 p. 5. „Coincidenþã? Reproducere involuntarã din partea
regizorului-scenarist? Probabil ºi una ºi alta. Viaþã ºi rampã se
împletesc, se întrepãtrund.“ R.lit. 21 X 76 p. 17. „Toate acestea
se-ntîmplã, pesemne, din dorinþa regizorului-scenarist de a-i conferi
eroului principal – cartoforul – un dram de complexitate.“ Sãpt. 19 X
84 p. 5 (din regizor + scenarist)
regízor-scenográf s.m. –Regizor care se ocupã ºi cu scenografia–
„Este admirabil dirijatã punerea în scenã a regizorului-scenograf român Liviu Ciulei.“ R.l. 4 VI 74 p. 24 (din regizor + scenograf)
regulamént-cádru s.n. –Regulament cu caracter general– „Regulamentul-cadru privind rãspunderile, organizarea, funcþionarea ºi
dotarea cluburilor de performanþã.“ Sc. 22 XII 77 p. 5 (din regulament
+ cadru)
rehidratáre s.f. –Reechilibrarea substanþelor lichide într-un
organism deshidratat– „Grupa sanguinã nu a putut fi însã stabilitã, fie
din cauzã cã substanþele care o determinã dispãruserã, fie cã au fost
îndepãrtate prin procesul de rehidratare.“ Sc. 21 VII 73 p. 6 (din re- +
hidratare; DZ)
rejucáre s.f. în sint. meci rejucare (sport) –Partidã jucatã în întîlnirile
de cupã în cazul în care echipele au terminat un meci anterior la
egalitate– „În meci rejucare contînd pentru optimile de finalã ale
«Cupei ligii engleze» la fotbal, echipa Tottenham Hotspur a învins cu
scorul de 2–0.“ R.l. 26 XI 75 p. 5 (din re- + jucare)
reláþie s.f. (circ.) –Traseu– „Aceleaºi tarife se practicã pe relaþia
Germania–Bucureºti.“ R.l. 6 IX 91 p. 14. „[La metrou] în prezent, se
circulã cu viteze de 60 km/h pe relaþia Republica–Armata Poporului.“
R.l. 17 V 94 p. 16; v. ºi Libertatea 6 X 95 p. 24; v. ºi vîrf (1977) (formal
din fr. relation, it. relazione; DN, DEX, DN3 – alte sensuri)
relecturá vb. I (semidoct) –A reciti– „A relectura istoria, a afla în
faptele ei ideile scrierii unor noi opere, înseamnã [...] preþuire faþã de
paginile inspirate, nemuritoare ale înaintaºilor.“ I.B. 19 I 76 p. 5 (din
re- + lectura)
relectúrã s.f. –Recitire, a doua lecturã– „G.S. mi-a promis o
relecturã atentã [...]“ R.lit. 5 XI 70 p. 20. „Juriul premiului anual
pentru roman Goncourt s-a reunit la 1 octombrie dupã ce s-au fãcut
«lecturile de vacanþã», în total 174 de romane. S-au ales 24 de cãrþi
pentru «relecturã».“ R.lit. 17 X 74 p. 23. „M.D. cîºtigã la relecturã,
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senzaþia prospeþimii se pãstreazã intactã.“ R.lit. 20 VII 78 p. 2 (din re+ lecturã; cf. fr. relecture; DEX-S)
relín s.n. (text.) „Relin este denumirea þesãturii destinatã unor astfel
de huse, realizate din fire de in ºi de relon, rezistentã, neºifonabilã ºi cu
un aspect plãcut.“ R.l. 24 XI 66 p. 4 (din rel[on] + in)
relón s.n. 1960 (text.) –Tip de fibrã sinteticã– v. electropluºat, relin,
relotin (dupã nailon, cu iniþiala de la România; T. Hristea PE 33; LTR,
DC; DN3)
reloníst s.m. (text.) –Lucrãtor la fabrica de relon– „Oraºul
reloniºtilor.“ Sc. 15 XI 60 p. 1 (din relon + -ist; DN3)
relontéx s.n. (text.) „Au început sã se producã la fabrica «Tînãra
Gardã» bluzele, scampolourile, jachetele ºi cãmãºile bãrbãteºti din
relontex, un fir sintetic, subþire, vopsit în tonuri calde.“ Sc. 16 XII 65 p.
5 (din relon + tex[til])
relotín s.n. (text.) „Colectivul fabricii Pavel Tcacenco din Capitalã a
realizat noi modele de ciorapi din relotin (combinaþie de fire relon ºi
bumbac mercerizat)“ Sc. 22 I 61 p. 1 (din relon; LTR; DN3)
remake s.n. (cinem.; anglicism) –Ecranizare nouã a unui film turnat
mai demult– „Industria mondialã a filmului practicã, pe scarã largã,
«remake»-uri dupã opere sau scenarii de prestigiu.“ Sc. 28 IX 74 p. 4.
„«Regina africanã», frumosul film al lui Houston închinat curajului ºi
speranþei, va fi sursa unui remake pentru televiziune.“ I.B. 8 IV 77 p. 2.
„Adevãratul zel comparativ al stagiunii s-a manifestat în cele douã
cicluri magistrale care au traversat-o: Variaþiuni pe aceeaºi temã ( [...]
remake-uri) ºi Premiile de la Cannes.“ R.lit. 13 IX 79 p. 17; v. ºi 11 VIII
75 p. 3, 20 XI 75 p. 17, Cont. 31 XII 76 p. 12 [pron. riméic] (din engl.
remake; cf. fr. remake; PR 1945; DN3, DEX-S)
remantadín s. (cuv. leton; farm.) „În R.S.S. Letonã a fost creat ºi
experimentat un nou medicament contra gripei. Folosit în scopuri
profilactice în anul 1976, medicamentul, care a primit numele de
Remantadin, a permis evitarea epidemiei de gripã în republicã.“ Sc. 13
IV 77 p. 4
remarcáre s.f. –Punere din nou de marcaje pe traseele turistice–
„[...] acþiunile din cadrul «Asaltului Carpaþilor» care vizeazã
marcarea, remarcarea, întreþinerea de trasee turistice, crearea altora
noi.“ R.l. 30 VI 84 p. 3 (din re- + marcare)
remorcábil, -ã adj. 1970 –Care se remorcheazã– v. sãrãriþã (din
remorca + -bil; DEX-S)
remorcã-camping s.f. –Vehicul pentru camping, tras de un
vehicul cu motor– „Coop. Precizia din Arad a început construcþia unor
remorci-camping, ataºabile la autoturismele de tipul ºi mãrimile
existente în þara noastrã.“ Sc. 7 II 67 p. 2 [pron. remórcã chémping]
(din remorcã + camping, dupã fr. remorque de camping; D.Tr.)
renegociá vb. I –A negocia din nou– „Free-lance-ul nu beneficiazã
de bonus. Bonus-ul se renegociazã în momentul cînd îþi schimbi
serviciul [...]“ „22“ 3–9 XII 92 p. 16 (cf. fr. renegocier; I. Preda în LR
11–12/92 p. 588)
renegociére s.f. –Negociere repetatã– „Cartea Albã privind renegocierea aderãrii Angliei la C.E.E.“ Sc. 28 III 75 p. 6 (din re- +
negociere)
Renél s.n. –Regia Naþionalã de Electricitate– „Luni [...] vor începe
lucrãrile seminarului cu tema «Relaþia furnizor-consumator de energie
electricã», în organizarea RENEL.“ R.l. 17–18 X 92 p. 3. „Renelul ne-a
fericit cu 28 lei pe chilowat.“ R.lit. 35/93 p. 12; v. ºi R.l. 7 X 92 p. 1, 7
XI 92 p. 2, 13 XII 96 p. 9; v. ºi plajã (Abreviere din Re[gia] N[aþionalã
de] El[ectricitate])
rentabilizáre s.f. –Acþiunea de a face rentabil– „Întrunit ieri dupã
amiazã, Colegiul lãrgit al Ministerului Comerþului a analizat modul în
care s-a desfãºurat pînã acum în întreprinderile din subordine acþiunea
de rentabilizare.“ R.l. 8 III 67 p. 3 (din rentabiliza; cf. fr.
rentabilisation; DMN 1969; DN3)
reologíe s.f. (fiz.) „Reologia studiazã deformarea ºi curgerea unor
materiale care au proprietãþi complexe: de exemplu, în anumite situaþii
ele se comportã ca un corp solid, iar în alte situaþii ca un corp fluid.“ Sc.
30 XI 63 p. 4; v. ºi R.l. 13 II 84 p. 2 (din fr. rhéologie; cf. engl. reology,
germ. Rheologie, rus. reologhiia; PR 1943; OSRI; LTR, DC, DTP;
DEX, DN3)
reométru s.n. (fiz.) –Regulator de debit al unui fluid supus la
presiuni variabile– „Avantajele invenþiei: [viscozimetrul «Lari»] eliminã total importul de rheometre, poate fi utilizat direct la sonde [...]“
R.l. 2 IV 74 p. 5 [scris ºi rheometru] (din fr. rhéomètre; cf. engl.
rheometer, germ. Rheometer, rus. reometr; DTP, LTR; DEX, DN3)
reorientá vb.refl. I –A se orienta într-o nouã direcþie– „K.G.B.-ul se
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reorienteazã [...] atenþia agenþilor sovietici s-a deplasat acum de la
secretele militare la informaþiile cu caracter economic, ºtiinþific ºi
tehnologic.“ R.l. 5 XI 91 p. 5 (din re- + orienta; cf. fr. réorienter;
DEX-S)
repansát s.n. (text.) –Repararea defectelor la þesãturi– „În atelierele
de repansat abia ai loc sã calci din cauza valurilor de þesãturi.“ Sc. 26
III 61 p. 3
repér s.n. (tehn.) –Fiecare dintre elementele componente ale unui
obiect tehnic complex– „Un numãr mare de repere care se realizeazã
din mase de presare poliesterice (silurex-premix), fabricate pentru
industria constructoare de maºini, electrotehnicã, transporturi etc.,
materializeazã cercetarea ºtiinþificã româneascã în domeniul
înlocuitorilor.“ R.l. 11 II 76 p. 3. „Repere de metal“ R.l. 16 I 79 p. 1; v.
ºi 3 IV 81 p. 5 (din fr. repère, rus. reper; DTP, LTR; DN, DEX – alte
sensuri, DN3)
repertoriál, -ã adj. (teatru) –Privitor la repertoriu– „Am adresat
cîteva întrebãri cu privire la programul artistic al teatrului, criteriile
selecþiei repertoriale [...]“ Sc. 14 XI 70 p. 4. „Selecþia repertorialã,
apelul la partituri celebre a dovedit cã interpretãrile de elitã [...]
întrunesc întotdeauna adeziunea unanimã a publicului.“ Sc. 2 III 71 p.
7. „Teatrul «Ion Vasilescu» ridicã stacheta repertorialã prin asemenea
piese care nu meritã sã rãmînã doar amintiri.“ Cont. 18 I 73 p. 4 (din
engl. repertorial; V. Guþu Romalo C.G. 206–207, 237, I. Iordan în SCL
4/64 p. 413; DN3, DEX-S)
repertorizá vb. I –A înscrie într-un repertoriu, a înregistra– „Un
aparat destinat sã «repertorizeze», pe cale matematicã, atît culorile cît
ºi nuanþele lor, a fost prezentat la salonul de inovaþii «Inova ‘73» de la
Paris.“ R.l. 22 VI 73 p. 6 (din repertoriu + -iza; cf. fr. répertorier;
DEX-S – ºi repertoriá; S. ªora, RLR 52/88 p. 12)
réplicã s.f. ¨ 1. (artã) –Copie, reproducere a unui original– „Statuile
respective urmeazã sã fie înlocuite cu replici în curs de realizare în
atelierele din Londra ale lui British Museum, unde se deþin mulaje ale
originalelor [...]“ Sc. 23 X 76 p. 5; v. ºi R.l. 15 XII 80 p. 6. ¨ 2. (geol.)
„[Cutremurele] au fost urmate de replici în general slabe, replici care
s-au înregistrat ºi de aceastã datã în noaptea de 4 spre 5 martie.“ Sc. 6
III 77 p. 2. „Replicile – miºcãri tectonice ulterioare acestor seisme de
mare adîncime ºi foarte puternice – apar la scurt interval, în
succesiune, avînd o micã intensitate.“ Sc. 10 III 77 p. 5. „În urma
principalului cutremur înregistrat duminicã dimineaþã au avut loc
replici cu intensitate de peste 5 grade pe scara Mercalli pînã în
dimineaþa zilei de 16 aprilie.“ Sc. 17 VI 77 p. 6; v. ºi R.lit. 16 VI 77 p. 8
(sensul 1 din fr. réplique, engl. replica; DEX, DN3 – sensul 1)
réplicã-chéie s.f. –Replicã foarte importantã– „O replicã-cheie a
lui Brâncoveanu.“ R.lit. 13 XI 69 p. 25. „Douã replici-cheie pentru
înþelegerea lui Play Strindberg [...]“ Cont. 11 III 71 p. 4. „Nu putem ºti
totdeauna, sub specia vieþii, cine e locatar principal ºi cine tolerat –
spune una din replicile-cheie ale piesei.“ Sc. 28 I 77 p. 4 (din replicã +
cheie; A. Giurescu M.C. 33)
reportáj-anchétã s.n. –Reportaj sub formã de anchetã–
„Remarcãm, de asemenea, paginile memorialistice semnate de M.P
[...] ºi reportajul-anchetã realizat de S.P.“ Cont. 24 III 72 p. 3.
„Urmãtoarea rubricã, o rubricã menitã sã ne dea speranþe [...] în cea
mai mare parte realizabile, aºa cum am putut constata urmãrind
reportajul-anchetã al emisiunii Magazinul femeilor.“ Sãpt. 27 VI 75 p.
6. „Ce e nou în salonul de picturã ºi sculpturã al municipiului Bucureºti
– reportaj-anchetã de R.G.“ Pr.R.TV 13 I 77 p. 10; v. ºi Sãpt. 26 III 76
p. 5; v. ºi reportaj-interviu (din reportaj + anchetã)
reportáj-eséu s.n. –Reportaj cu calitãþi de eseu– „Povestirea este
mai mult un reportaj-eseu.“ Cont. 25 VI 62 p. 3. „Pledoarie pentru
viaþã (color). Reportaj-eseu“ Sc. 23 XI 86 p. 5; v. ºi reportaj-interviu
(din reportaj + eseu)
reportáj-intervíu s.n. –Material publicistic în care sînt folosite
deopotrivã procedeele reportajului ºi ale interviului– „Unul din
ultimele numere ale revistei «Esquire» publicã [...] un reportaj-interviu cu prolificul scriitor american Tennessee Williams.“ Cont. 17 XII
71 p. 10. „[...] iugoslavul B.K., membru în biroul F.I.D.E., a realizat un
reportaj-interviu în care «personajul central K [...] face unele
mãrturisiri interesante».“ Sãpt. 15 III 74 p. 14. „Reportajul-poem ºi
reportajul-monografic, reportajul-eseu ºi reportajul anchetã,
reportajul-evocare ºi reportajul-dialog, reportajul-interviu ºi
reportajul sociologic, iatã numai cîteva din tipurile de reportaje
prezente.“ R.lit. 28 XI 74 p. 17 (din reportaj + interviu)
reportáj-poém s.n. –Reportaj cu calitãþi de poem– „Marile
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reportaje-poeme [ale lui Geo Bogza]“ Cont. 18 IX 64 p. 3; v. ºi
reportaj-interviu (din reportaj + poem)
repórter-documentaríst s.m. „Cu 44 de ani în urmã, scrie în
concluzie Sulzberger, mi-am fãcut intrarea în presã ca
reporter-documentarist la «morga» unui ziar din Pennsylvania (în
limbajul presei americane prin «morgã» se înþelege sala de
documentare unde se pãstreazã colecþiile ziarelor).“ Sc. 11 I 78 p. 6
(din reporter + documentarist)
repórter-fotográf s.m. 1975 –Reporter care executã fotografii– v.
artist-fotograf (din reporter + fotograf)
repórter-operatór s.m. (cinem.) –Reporter care este ºi operator–
„Lenau ºi Banatul. 175 de ani de la naºterea poetului. Documentar în
colaborare cu F.L. ºi N.B.; reporter-operator I.E.“ Pr.R.TV 12 VIII 77
p. 12 (din reporter + operator)
repórter-prozatór s.m. –Reporter care scrie prozã– „Prozatori
reporteri ºi reporteri-prozatori scriu pagini de notaþie directã sau
divagheazã inspirat într-o eseisticã de bunã calitate.“ R.l. 18 II 67 p. 2
(din reporter + prozator)
reportofón s.n. –Magnetofon special pentru reportaje ºi interviuri–
„[...] refuzînd reportofonul oferit, preferã sã-mi dea rãspuns scris.“
Sãpt. 28 IX 75 p. 4. „Am reuºit sã vorbim doar cu unul dintre ei
[biºniþari], iar acesta a refuzat sã-ºi spunã numele. Ceilalþi au fugit de
reportofon ca dracu’ de tãmîie.“ Cotid. 1 X 92 p. 6. „Ziaristul C.N.
gãsea oricînd un rãspuns în faþa reportofonului deschis.“ „22“ 32/93 p.
5 (din repor[ter] + [magneto]fon; DEX-S)
reprezentativitáte s.f. (pol.) –Reprezentarea unei instituþii, a unui
stat etc. în relaþiile cu alte instituþii, state etc.– „Prima funcþie a unui
preºedinte este reprezentativitatea“ „22“ 1–8 XII 92 p. 7 (cf. fr. représentativité; PR 1954; DN3)
reprint s. (cuv. engl.) –Retipãrire– „A început publicarea unui
«reprint», ºi anume Cartea cu poze pentru copii, apãrutã la Weimar, în
vremea lui Goethe.“ Cont. 10 III 78 p. 12 [pron. riprínt] (DEX-S)
reprografíe s.f. (tehn.) „Reprografia în pericol. Au trecut oare
vremurile bune ale tehnicii de fotocopiat acte? [...] Prin generalizarea
folosirii acestei descoperiri, uriaºa industrie a «reprografiei» (ºtiinþa
sau tehnica reproducerii) este ameninþatã cu dispariþia. La prima
vedere pare surprinzãtor cã tehnica anticopie a fost pusã la punct
tocmai de cãtre «Rank Xerox», societatea cãreia îi revin 60 la sutã din
profiturile industriei mondiale a reproducerii documentelor.“ Sc. 14
XI 74 p. 6 (din fr. reprographie, engl. reprography; DMN 1963, BD
1967; DEX-S)
reptílã monetárã sint.s. 1976 (ec., fin.) –Limitã a fluctuaþiei
cursului bancar pentru un ansamblu anumit de monede– v. ºarpe
monetar //din reptilã + monetarã//
reradiá vb. I –A retransmite (semnalele radio sau de televiziune)–
„Semnalele de televiziune emise de staþiunea din Andover (statul
Maine, SUA) au fost recepþionate pe satelit ºi, dupã o prealabilã
amplificare, ele au fost reradiate cãtre staþiile corespunzãtoare din
Europa.“ Sc. 4 VIII 62 p. 3 (din re- + radia)
resentimentár, -ã adj. –Care nu poate trece peste amintirea unor
neplãceri din trecut– „Redacþia «22» nu împãrtãºeºte opinia [...] cã deþinuþii politici ar reprezenta opoziþia resentimentarã.“ „22“ 24–30 XII
92 p. 13. „Alþi autori de memorii sînt însã pãtimaºi pînã la a fi
revendicativi, resentimentari cu ostentaþie.“ R.lit. 23/93 p. 1; v. ºi „22“
7–13 I 93 p. 1 (din resentiment + -ar; cf. fr. ressentimental; MNC
1977)
resortisánt s.m. (jur.) –Persoanã protejatã de þara de origine, chiar
dacã se aflã pe un teritoriu strãin– „Autoritãþile guvernamentale ale
Laosului au dispus dizolvarea a douã organizaþii reacþionare din
aceastã þarã. Este vorba de aºa-numita «asociaþie a resortisanþilor
chinezi», fondatã în 1952 de interpuºi ai regimului din Taiwan, ºi de
aºa-zisa «uniune a asociaþiilor laoþiene».“ Sc. 24 VI 75 p. 6; v. ºi R.l. 30
IX 93 p. 8 (din fr. ressortissant; DEX, DN3)
respíro s.sg.tant. (livr.) ¨ 1. –Relaxare, repaus– „În genere, ziua de
odihnã este un eficient «respiro» pentru toþi membrii caravanei
despresuraþi de grijile presante ale programului zilnic.“ R.l. 17 VI 74 p.
5; v. ºi Sc. 19 XII 79 p. 1. ¨ 2. (impropriu) –(Ultima) orã– „Stirile de
ultim respiro referitoare la mode.“ Sãpt. 23 I 76 p. 8 (din it. respiro;
DEX-S; cuv. este mai vechi în românã)
respirométru s.n. (med.) „Prof. E.W.B. de la Universitatea din
Columbia britanicã (Canada) a pus la punct un «respirometru», aparat
care permite modificarea artificialã a presiunii atmosferice pentru
adaptarea atleþilor la altitudini mari.“ Sc. 4 III 67 p. 7; v. ºi Sc. 27 IX 74
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p. 5 //din respiro + -metru, probabil dupã un model engl.; C. Lupu în
SCL 6/82 p. 505; DEX-S//
restauránt-berãríe s.n. –Restaurant în care (ca bãuturã) se
serveºte mai ales ori exclusiv bere– „În 1955–1956 acest
restaurant-berãrie a fost în întregime renovat.“ Cont. 10 III 67 p. 7
(din restaurant + berãrie)
restauránt-cabánã s.n. –Restaurant amenajat într-o cabanã–
„Avem un restaurant-cabanã în pãdurea Adîncata care este nerentabil.“ Sc. 11 XII 67 p. 2 (din restaurant + cabanã)
restauránt-cantínã s.n. –Restaurant cu profil de cantinã– „TAPL
Bucureºti ne-a anunþat ieri cã a deschis în localul fostului
restaurant-cantinã din str. Lipscani un nou restaurant cu autoservire,
prevãzut cu o linie modernã.“ R.l. 24 II 67 p. 3. „Ar fi mult mai
necesare restaurante-cantinã.“ Cont. 26 II 74 p. 9 (din restaurant +
cantinã)
restauránt-cherhaná s.n. –Restaurant cu specific de cherhana–
„De curînd, pe malul lacului Siutghiol s-a deschis acest nou
restaurant-cherhana.“ R.l. 25 VII 69 p. 2 (din restaurant + cherhana)
restauránt-crámã s.n. –Restaurant cu specific de cramã– „La
subsol se va amenaja un restaurant-cramã ce va fi legat de un alt
restaurant care va funcþiona la parter.“ Sc. 2 IV 78 p. 5. „Între
restaurantul-cramã Universal [...] ºi restaurantul Bucur [...] existã
multe puncte comune.“ I.B. 14 IX 84 p. 6 (din restaurant + cramã)
restauránt-grãdínã s.n. –Restaurant cu grãdinã– „La cunoscutul,
greoiul ºi etc., etc. restaurant-grãdinã «Mioriþa», cînd e sare nu-i
mãlai [...]“ Sc. 11 VIII 67 p. 2 (din restaurant + grãdinã)
restauránt-hotél-ºcoálã s.n. –Restaurant ºi hotel cu rol de
ºcoalã– „Înfiinþarea complexului «restaurant-hotel-ºcoalã Viilor» are
un scop foarte precis: practica elevilor sã se desfãºoare sub supravegherea instructorilor, în condiþii identice cu cele existente în reþeaua de
deservire.“ I.B. 5 XII 67 p. 4 (din restaurant + hotel + ºcoalã)
restauránt-ospãtãríe s.n. –Restaurant cu specific de birt– „La
Cãlãraºi ºi Alexandria s-a deschis cîte un restaurant-ospãtãrie.“ Sc. 8
V 62 p. 1 (din restaurant + ospãtãrie)
restauránt-pensiúne s.n. –Restaurant cu specific de pensiune–
„Unele restaurante-pensiune refuzã sã serveascã elevilor masa de
prînz.“ I.B. 20 X 69 p. 1; v. ºi ceainãrie-cofetãrie (din restaurant +
pensiune)
restauránt-pizzeríe s.n. –Restaurant cu specific de pizzerie–
„[Mafia] dispune, în prezent, de o vastã reþea comercialã: restaurante-pizzerii, mari magazine alimentare cu autoservire,
întreprinderi de import-export ºi de turism.“ R.l. 18 VII 85 p. 6 (din
restaurant + pizzerie, dupã it. ristorante-pizzeria)
restauránt-terásã s.n. –Restaurant pe terasã– „La punctele de
îmbarcare au fost construite douã restaurante-terasã de toatã frumuseþea, din sticlã ºi masã plasticã.“ Sc. 24 VII 63 p. 3; v. ºi I.B. 19 V
67 p. 1 (din restaurant + terasã)
restauránt-zahaná s.n. –Restaurant cu specific de zahana– „La
restaurantul-zahana «Bumbeºti» am fãcut cunoºtinþã cu cîteva
inovaþii (nu prea noi, e drept) în materie de mãsurã: coniacul – cîntãrit
cu... ochiometrul.“ I.B. 13 XII 73 p. 3 (din restaurant + zahana)
restauráþie s.f. (pol.) –(Dupã 1989) Revenirea la putere a
neocomuniºtilor, recomunizare– „«Restauraþia» realizatã prin
acapararea feroce a puterii ºi legitimatã prin «alegerile» din 20 mai
1990 a creat condiþiile ideale pentru refacerea faþadei.“ R.lit. 21 II 91 p.
4. „Restauraþia. La vremuri noi – eºalonul doi.“ R.l. 19 VIII 93 p. 11.
„Un proces de restauraþie cripto-comunistã sub oblãduirea puterii
actuale.“ R.lit. 4/96 p. 3; v. ºi 11/92 p. 3, Calende V 93 p. 10, D. 33/93 p.
3, „22“ 41/93 p. 9; v. ºi recomunizare (cf. fr. restauration; DN, DEX,
DN3 – alte sensuri)
restructurá vb. I (eufemism din perioada comunistã) –A da afarã
dintr-un serviciu pe cei consideraþi a nu avea „dosarul bun“– „Bietul X
a fost restructurat, fiind fiul lui Y, epurat (comprimat) în anii ‘50.“
(Magdalena Vulpe în LR 1–2/92 p. 105–107)
reºapát s. 1975 (tehn.) –Recondiþionarea unei anvelope uzate prin
adãugarea unui nou strat de cauciuc– v. tipodimensiune; v. ºi Cont. 31
V 80 p. 10 (din fr. rechapé; DN3)
rétro adj.inv. –Care marcheazã o întoarcere (reluînd sau imitînd un
stil mai vechi)– „[...] o modã «retro» a pãlãriilor ºi coafurilor aducînd
încã aminte de moda anilor dinainte de primul rãzboi mondial.“ R.l. 15
VII 75 p. 6. „A adopta stilul retro, în concepþia lor, înseamnã a da
libertatea sã se foloseascã toate formele, schemele, combinaþiile care
de-a lungul anilor au prins la public, au fãcut vînzare, au avut succes.“
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Sãpt. 3 XI 78 p. 8. „Parfumul «retro» al strãzilor, cafenelelor bucureºtene [...]“ Sc. 22 II 79 p. 4 (abreviere din fr. retro[grade]; DMC
1973; L. Seche în SCL 2/76 p. 202; DEX-S)
retroproiectór s.n. 1971 (tehn.) –Aparat de proiecþie pe un ecran
aflat în spatele operatorului– v. audiovizual (din fr. retroprojecteur;
DMC 1965; DEX-S)
retroproiécþie s.f. (fig.) –Proiectare înapoi în timp– „Portretele sale
cuprind notaþii ale psihologului moralist [...] dar ºi reflecþii ale
criticului care procedeazã la o retroproiecþie a operei în existenþa
autorului ei.“ Luc. 8 XII 73 p. 6 (cf. fr. retroprojection; FC II 214, 215;
DTP; DN3 – alt sens, DEX-S)
revanºísm s.n. (pol.) –Atitudine politicã dictatã de spiritul de
revanºã, dupã o înfrîngere– „Italienii încep sã înþeleagã din ce în ce
mai bine realitatea pericolului revanºismului ºi al militarismului
vestgerman ºi chiar consecinþele pe care le are în propria þarã.“ R.l. 16
IX 61 p. 4 (din germ. Revanschismus, fr. revanchisme; PR 1950, F;
DEX, DN3)
reveioná vb. I (rar) –A petrece revelionul– „Împreunã cu alþi colegi
de-ai mei, de la Teatrul Naþional ºi de la alte teatre, voi reveiona la
ATM.“ I.B. 31 XII 60 p. 1 (din fr. réveillonner; DN3)
revendicá vb. I –A-ºi atribui, a-ºi asuma (de obicei o crimã, un
atentat, rãpirea unei persoane etc.)– „Douã organizaþii teroriste diferite
au «revendicat» – acesta este termenul încetãþenit în vocabularul
ziarelor care sînt puse mereu în situaþia de a relata despre asemenea
nemernicii – asasinarea remarcabilului irlandez.“ R.lit. 3 V 79 p. 22.
„Pînã în prezent, cele cinci atentate nu au fost revendicate.“ R.l. 21 V
79 p. 6 (din fr. revendiquer; DN, DEX, DN3 – alte sensuri)
reversív, -ã adj. 1995 –Care are efect doar pe durata administrãrii
sau funcþionãrii– v. planificare familialã (din fr. réversif; DN3,
DEX-S)
revigorá vb. I –A înviora– „[...] fumãtorii care renunþã la fumat se
nasc a doua oarã, organismul lor se revigoreazã ca prin miracol.“ I.B. 4
I 74 p. 1. „La Anticariat deocamdatã nimic nou; poate ar trebui
întreprins ceva spre a fi revigorate Anticariatele.“ Sãpt. 24 I 75 p. 3
(din fr. revigorer; A. Beyrer în SCL 5/76 p. 537; DN3)
revigoráre s.f. –Înviorare– „Prin publicarea acestor teze de doctorat
se poate observa o revigorare a criticii de tip universitar.“ Argeº 9/73 p.
5. „[...] o binevenitã (chiar dacã nu suficient încã) revigorare a
interesului pentru dramaturgia interbelicã.“ Cont. 9 VII 76 p. 9 (din
revigora; DN3)
revistoíd, -ã adj. (peior.) –Cu caracter de revistã– „În 1932, într-un
film revistoid de mîna a patra, o debutantã se afla înþepenitã în centrul
unui ecran gol ºi negru.“ I.B. 11 IV 73 p. 2 (din revistã + -oid)
revízor-contábil s.m. –Contabil care îndeplineºte munca de
revizor– „Cînd revizorul-contabil M.I [...] a venit sã controleze
unitatea din str. Brezoianu nu s-a descoperit mare lucru.“ Sc. 18 II 67 p.
1. „Sînt promovaþi în funcþia de revizor-contabil începãtori lipsiþi de
pregãtire.“ Sc. 29 III 71 p. 2 (din revizor + contabil)
revopsíre s.f. 1975 –Acþiunea de a vopsi din nou– v. zebrã (din re- +
vopsire)
revuíst s.m. (spect.) –Autor de spectacole de revistã– „Un încercat
revuist, H.N., ne invitã la Teatrul «Ion Vasilescu» în dubla calitate de
autor ºi regizor [...]“ I.B. 2 IV 75 p. 5 (din fr. revuiste; C. Lupu în CL
1/83 p. 50; DEX)
rezidént, -ã s.m.f. (înv. medical) –Absolvent medicinist care îºi
perfecþioneazã practica în spital– „La încheierea fiecãrei etape,
rezidentul va susþine un examen.“ R.l. 5 X 95 p. 5. „Cunoºtinþele
necesare studentului în medicinã ºi rezidentului în obstetricã ºi
ginecologie.“ R.l. 1 V 96 p. 5 (din fr. résident; DEX, DN3 – alte
sensuri)
rezidenþiát s.n. (înv. medical) „Ministerul Sãnãtãþii organizeazã
concurs de intrare în rezidenþiat (fostul secundariat).“ R.l. 5 X 95 p. 5.
„Medicii aflaþi în stadiu de rezidenþiat.“ R.l. 15 V 96 p. 5; v. ºi Ev.z. 8
XI 96 p. 16, 13 III 97 p. 6 (din rezidenþã + -iat, dupã modelul lui
secundariat; cf. fr. résidanat; MNC 1979)
rezistént, -ã s.m.f. (pol.) –Patriot care se împotriveºte unui regim
totalitar– „Deºliu a fost un rezistent adevãrat, care a plãtit cu douã
decenii de marginalizare ºi umilinþe un deceniu de privilegii. A încetat
de a mai fi, prin opþiune proprie, nomenklaturist cultural.“ R.lit. 28/92
p. 15; v. ºi „22“ 25/92 p. 2 (din fr. résistant, it. resistente; DN, DEX,
DN3 – alte sensuri)
rezisténþã s.f. (pol.) –Împotrivire la un regim totalitar– „Elisabeta
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Rizea [este o] figurã de luminã a rezistenþei româneºti.“ R.lit. 29/93 p.
9 (din it. resistenza; cf. fr. résistence; DN, DEX, DN3 – alte sensuri)
rezultát-surprízã s.n (sport) –Rezultat neaºteptat– „N-a lipsit mult
ca meciul de asearã dintre «Politehnica Bucureºti» ºi «Politehnica
Braºov» sã se încheie cu un rezultat-surprizã.“ Sc. 26 XII 70 p. 7.
„Rezultate-surprizã ºi cîteva modificãri de clasament.“ Sc. 21 XI 75 p.
3. „Scoruri mari, rezultate-surprizã, interes sporit pentru viitoarele
etape [...]“ R.l. 23 V 77 p. 5; v. ºi Sc. 10 IV 76 p. 5 (din rezultat +
surprizã)
rezultatív, -ã adj. –Care aduce un bun rezultat– „De altfel,
majoritatea pugiliºtilor sovietici au vãdit înclinaþii cãtre un stil de box
clasic ºi foarte rezultativ (8 semifinaliºti, 6 finaliºti, 5 campioni).“ Sc.
16 XI 70 p. 3 (din rezultat; cf. fr. résultatif, rus. rezultativnîi; I. Iordan
în SCL 2/60 p. 183–184, 3/63 p. 310; DN3)
Riceteín s. 1976 –Produs bogat în proteine– v. superproteic
ridicá vb. I –A aresta– „Poarta înaltã de fier a fost ridicatã (ce bizar,
mama a folosit acest cuvînt pe care-l folosea ºi cînd vorbea de arestarea
cuiva). Da, a fost ridicatã de niºte indivizi de la ICRAL.“ LAI 5 VI 95 p.
7 (DEX – alte sensuri; sensul este mai vechi)
rift s.n. (geol.) „Rifturile reprezintã marile rupturi ale scoarþei, un fel
de ferestre deschise în carapacea solidã a globului spre misterele
mantalei superioare.“ Cont. 10 II 78 p. 5 (din fr., engl. rift [valley]; PR
1959, BD 1970; LGG, DG; DN3)
rigidizá vb. I –A face sã devinã (mai) rigid– „Mai nepotrivitã este
aplicarea unei singure metode, fie ºi a celei comparatiste, ceea ce rigidizeazã, din pãcate, structura cãrþii.“ R.lit. 26 II 76 p. 8 (din rigid +
-iza; cf. fr. rigidifier; DMC 1950; DEX – alt sens)
ring s.n. (tehn.) –Maºinã folositã în industria textilã pentru întinderea
tortului, rãsucirea firului ºi înfãºurarea lui pe þevi– „Sînt viitori filatori,
acum elevi practicanþi. Zilnic cîte o grupã de 70 din aceºti tineri
monteazã utilaje – ringuri, flevere, bataje – sub conducerea directã a
directorului întreprinderii [...]“ R.l. 11 VII 78 p. 5 (din germ. Ring;
DEX, DN3)
ripáre s.f. (tehn.) „În pregãtirea haldelor, s-a luat mãsura ca toate
lucrãrile de ripare (deplasãrile transportoarelor) sã fie încheiate încã în
luna octombrie.“ R.l. 30 IX 85 p. 5 (din ripa; DN3)
rituálic, -ã adj. (rar) –De ritual– „[...] au gîndit piesa [...] într-un sens
ritualic, al unei geometrizãri pregnante a tensiunii dramatice.“ Luc. 23
IX 78 p. 4 (din ritual + -ic; DEX)
rizofúlg s.m. 1979 (alim.) –Fulgi de orez– v. griºpandin (probabil
din fr. riz “orez“ + fulg, dupã modelul lui cartofulg)
road s. 1985 (anglicism) –Drum– v. avenue [pron. rãud]
robóticã s.f. „Dezvoltarea tot mai mare pe care a luat-o în ultimul
timp robotica, conducerea ºi desfãºurarea automatã a proceselor de
producþie, a determinat Universitatea «Paul Sabatier» din Toulouse sã
organizeze un curs special în acest domeniu.“ Sc. 25 VI 81 p. 7. „ªi în
aceste sectoare robotica va avea prioritate.“ R.l. 19 III 84 p. 3; v. ºi 8 IV
84 p. 6 (din fr. robotique; cf. engl. robotics 1941; MNC 1944; DEX-S)
robotizá vb.refl. I –A deveni un (fel de) robot– „Cîntãreþii au trebuit
sã renege totul, sã intre într-un «tipar», sã se supunã «echipei», sã-ºi
schimbe numele, sã se robotizeze.“ Cont. 16 II 73 p. 11 (din robot +
-iza; cf. fr. robotiser; DMC 1960)
robotizáre s.f. ¨ 1. „Condiþia succesului – robotizarea – intrarea
într-un «tipar».“ (O ilustraþie la articolul „Reþetã pentru fabricarea
unui cîntãreþ“) Cont 16 II 73 p. 11. „Ilie Nãstase este considerat ca unul
din ultimii oameni de geniu din acest sport, total opus tendinþei de
robotizare a sportului cu racheta.“ R.lit. 10 VII 75 p. 22. ¨ 2. –Dotare
cu roboþi industriali– „Care este stadiul actual ºi programele de viitor
ale robotizãrii industriei pe plan mondial ºi în þara noastrã?“ Cont. 24
X 80 p. 5; v. ºi I.B. 21 VI 85 p. 4 (din robotiza; cf. fr. robotisation; PR
1965)
robotologíe s.f. –Tehnica construirii roboþilor industriali–
„Lucrãrile celei de-a ºaptea reuniuni internaþionale consacrate roboþilor industriali [...] a avut loc la Tokio ºi a prilejuit o analizã a
actualului stadiu al «robotologiei». R.l. 4 II 78 p. 6 (din robot + -logie)
rocãríe s.f. (geol.) –Teren plin de pietre, de roci sau de stînci– „În
afarã de aceasta, parcul va mai avea ca elemente decorative: pergole,
ziduri ºi rocãrii.“ R.l. 27 XI 76 p. 4 (din rocã + -ãrie; cf. fr. rocaille)
róchie-furóu s.f. –Rochie dreaptã, în formã de furou– „Blazers [...]
rochia de searã-furou, fãrã spate, drapatã dupã legile artei statuilor.“
Sãpt. 12 V 72 p. 16. „Rochiile de casã au decoltee asemenea rochiilor
de searã [...] Sînt simple rochii-furou, lungi, brodate cu paiete sau
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purtate cu o floare mare roºie.“ Sãpt. 4 VII 75 p. 8 (din rochie + furou,
dupã fr. robe fourreau)
róchie-túb s.f. –Rochie dreaptã, în formã de tub– „Rochiile-tub în
culorile toamnei, sub impermeabile ºi paltoane lungi, aceasta este
recomandarea caselor de modã pariziene.“ Sc. 18 IV 75 p. 2 (din rochie
+ tub)
rock (and roll) s.n., adj. (anglicism; muz.) –Muzicã modernã
americanã, nãscutã din jazz; dans pe aceastã muzicã– „În vacarmul
care s-a iscat, cutii de conserve ºi sticle de bere au fost lansate
împotriva agenþilor, în timp ce formaþiile de muzicã rock continuau sã
cînte suprasolicitînd aparatura de amplificare, pentru a acoperi
strigãtele.“ R.l. 30 IV 74 p. 6.„Supunînd un numãr de plante unor
«doze» apreciabile de «rock’n roll», s-a observat o încetinire a creºterii
acestora [...]“ Sc. 30 VI 74 p. 6. „Tot în Bucureºti se aflã ºi A.U.: se
pare cã va imprima la Electrecord un disc cu [...] rock-uri! Nu-i cam
mare distanþa dintre jaz ºi rock and roll?“ Sãpt. 5 VII 74 p. 7. „Regele
rock-ului, Elvis Presley, ºi-a schimbat total modul de viaþã [...]“ Sãpt.
14 III 75 p. 5; v. ºi 14 II 75 p. 4, Pr.R.TV 16 X 83; v. ºi comics,
disco-ghid-rock, folkist, pop, stres, week-end [pron. roken(d)ról; scris
ºi rock’n roll] (din engl. rock (and roll); cf. fr. rock (and roll); PR,
DMN 1957; DJ; DN3)
rocker s.m. (anglicism; muz.) ¨ 1. –Cîntãreþ de rock– v. fan. ¨ 2.
–Adept al muzicii rock; tînãr care se îmbracã ºi se poartã asemenea
cîntãreþilor de rock– „Curiozitatea m-a fãcut sã urmãresc un grup de
rockeri.“ R.l. 24 IX 93 p. 16; v. ºi raper (cf. fr. rocker; DMC 1969)
rockotécã s.m. (muz.) –Discotecã specializatã în muzicã rock– „În
timpul liber merg de obicei la rockotecã, la petreceri.“ „22“ 22–28 IV
93 p. 9. „Week-end-ul se petrece la iarbã verde [...] la ski sau în vreo
discotecã sau «rockotecã».“ Lit. 18/93 p. 2 //din rock + -tecã//
rodopsín s. (biol.) „Specialiºtii sovietici în domeniul oftalmologiei
au descoperit cã ochiul uman transformã energia luminii în energie
electricã cu ajutorul albuminei care se gãseºte în retina ochiului [...]
Albumina respectivã, denumitã «rodopsin», face, în prezent, obiectul
unei cercetãri atente pentru a i se stabili structura.“ R.l. 6 XI 77 p. 6 [ºi
rodopsinã] (din fr. rhodopsine; PR 1950; DT, LTR; DEX-S)
rofotipíe s.f. „Ce este rofotipia? Un procedeu nou de multiplicare a
lucrãrilor grafice mono- sau policrome. Sub acest titlu procedeul a fost
brevetat în anul 1963 ºi oferit Uniunii artiºtilor plastici de autori, N.R.
ºi A.D.“ Sc. 12 VI 73 p. 4 (probabil din Ro[mânia] + fo[tografie] +
-tipie)
rol s.n. în sint.s. guler rol –Guler în formã de rulou– „Linia actualã:
rochii ºi fuste mai lungi, de format tubular, mîneci cãzute, guler rol
foarte pronunþat care poate servi drept glugã.“ R.l. 27 XI 75 p. 3.
„Costum cu guler rol.“ Emisiune TV 9 I 84 (dupã fr. [col] roulé; DN,
DEX, DN3 – alte sensuri)
rol-chéie s.n. 1977 –Rol de mare importanþã– v. rutin (din rol +
cheie)
rollerskate s.n. (anglicism; sport) „Dupã modelul anglicizãrii
rotilelor – rollerskate, a alergatului – jogging ºi «a sãri coarda» a primit
acum în Occident denumirea de skipping.“ R.l. 28 V 80 p. 6 [pron.
rolerskéit]
rom s.m. –Þigan– v. ºmenar (1995) (din þig. rom “om”; DEX; cuvîntul
este mai vechi, dar a început sã fie folosit frecvent dupã 1989)
román-biografíe s.n. –Roman în care se porneºte de la o biografie–
„Roman-biografie, asemenea «Intrusului» (chiar dacã aici e vorba
doar de un fragment biografic).“ Sc. 4 VI 72 p. 1. „Un roman-biografie
[Paul Georgescu, «Doctorul Poenaru»]“ Cont. 31 XII 76 p. 10 (din
roman + biografie)
román-crónicã s.n. –Roman care îºi propune sã fie o cronicã a
epocii pe care o prezintã– „În ce priveºte modalitatea
romanului-cronicã, putem depista rãdãcinile pînã la Neculce.“ Luc. 3
VIII 67 p. 9. „Scriitorul îºi propune, aºadar, sã realizeze un
roman-cronicã, o radiografie cît mai exactã a evenimentelor, a
comportamentului uman în faþa unor evenimente-limitã pline de
tragism [...]“ R.lit. 3 X 74 p. 4. „Romanul cronicã“ R.lit. 17 VIII 78 p.
9; v. ºi Sãpt. 28 XII 73 p. 4, R.l. 21 II 75 p. 2 (din roman + cronicã)
román-epopée s.n. –Roman care evocã fapte eroice ºi glorioase–
„Articolele lui I.I. aduc elogii succeselor repurtate de romanul-epopee
din proza realismului socialist.“ Gaz.lit. 16 XI 61 p. 2. „În
romanul-epopee «Centennial» [...] filonul indian este prezent în
genealogia mai fiecãrei familii americane.“ R.lit. 3 VIII 75 p. 22. „Un
roman-epopee de G.K.“ R.lit. 21 VIII 75 p. 22 (din roman + epopee)
román-foiletón s.n. –Roman publicat pe fragmente în reviste sau
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ziare– „Cu 55 de ani în urmã, un editor dibaci, Arthème Fayard, lansa
primul roman-foileton din seria «Fantomas» [...]“ Cont. 1 VII 66 p. 4.
„Voga serialelor de televiziune a dat un subprodus, succesorul modern
al romanelor-foileton [...]“ R.lit. 27 IX 84 p. 22 (din roman + foileton;
DN3)
román-fréscã s.n. –Roman care prezintã amplu o epocã– „În cadrul
discuþiilor despre prozã [...] alarmarea, iritarea ºi furia multora a fost
romanul-frescã.“ Gaz.lit. 16 XI 61 p. 2. „Succesul romanului-frescã al
lui G. se datoreazã prezentãrii la televiziunea francezã a serialului.“
Cont. 18 XII 70 p. 10. „Romanul-frescã «Timpul ºi furtunile» nu e
lipsit de momente dinamice ºi nici chiar de episoade palpitante,
precum [...] acela al asasinãrii ministrului de interne Banciu, în care
naratorul introduce ºi întreþine cu iscusinþã suspens-ul.“ Sc. 13 III 78 p.
4; v. ºi Sec. 20 3/62 p. 185, Sc. 31 I 63 p. 4, Luc. 10 X 70 p. 4, 22 II 75 p.
4, R.l. 12 III 75 p. 2 (din roman + frescã)
román-meditáþie s.n. –Roman în care predominã meditaþia– „Sã
avansãm, deocamdatã, cîteva reflecþii despre douã romane-meditaþii,
cãci «Galeria cu viþã sãlbaticã» ºi «Racul», diferenþiate ca expresie, îºi
apropie vocile, totuºi, în slujba aceluiaºi dialog despre Om în relaþiile
cu Societatea, despre temporar ºi eternitate.“ R.lit. 19 V 77 p. 6. „E un
roman-roman, adicã viaþã, acþiune, psihologie, dramã, tragedie,
absurd, grotesc, umor, adicã tot ce intrã în registrul existenþei eterne a
vieþii [...] Desigur este ºi un roman-meditaþie, dar nu un roman
dizertaþie, decît dacã presupuneþi cã romanul meu nu e bun [...]“ R.l. 23
V 77 p. 2 (din roman + meditaþie)
román-pamflét s.n. –Roman cu caracter de pamflet– „[...] ample
romane-pamflet menite sã înfãþiºeze pe o osaturã de fapte reale, nu
fictive, peisajul politico-social al epocii monarhice.“ R.lit. 25 III 71 p.
6. „În 1937, Lion Feuchtwanger aborda romanul pamflet.“ R.l. 20 I 75
p. 2 (din roman + pamflet)
roman-puzzle s.n. –Roman alcãtuit din fragmente, ca în jocul
puzzle– „Romanul-puzzle alcãtuit din aceste proze e plin de «viziuni»
al cãror echivalent în literatura românã n-ar putea fi cãutat decît în
Eminescu.“ LAI 7 VI 93 p. 3. „[...] ciclul de povestiri «Pergamentul
diafan», dispus în forma unui roman-puzzle.“ Lit. 21/93 p. 4 [pron.
román-pázl] (din roman + puzzle)
román-reportáj s.n. –Roman alcãtuit din alãturarea unor
reportaje– „«Oameni ca zeii» e un roman-reportaj.“ Cont. 6 II 65 p. 3.
„Eu cred cã niºte bune romane-reportaj, indiferent de cît de durabile
sînt, n-ar strica deloc.“ R.lit. 25 II 71 p. 11; v. ºi Cont. 21 X 66 p. 2 (din
roman + reportaj)
romaníst, -ã s.m.f. (pol.) –Adept al politicii duse de Petre Roman–
„Aceºtia – þãrãniºtii, romaniºtii ºi patricii – ar fi categoriile umane care
pericliteazã soarta þãrii în concepþia domnului Ion Iliescu.“ R.l. 17 IX
92 p. 1 (din n.pr. Roman + -ist)
róngo-róngo s. 1974 –Tip de scriere din Insula Paºtelui– v. tokapu
roºcartóf s.m. (bot.) „În diferite ziare au apãrut, recent, relatãri amãnunþite despre un hibrid inedit – de roºie ºi cartof – realizat de
geneticienii vest-germani în colaborare cu cei danezi. [Noua plantã] a
fost botezatã potatomato, de la cuvintele englezeºti «potato» (cartof) ºi
«tomato» (roºie) – ceea ce s-ar putea traduce prin roºcartof.“ Sc. 27
VII 78 p. 6 (C. Lupu în SCL 6/82 p. 503)
róºu carmín adj.inv. –Roºu aprins– „Florile sînt mãriºoare [...]
alcãtuite din cinci petale late, de culoare roºu-carmin.“ Sc. 21 VII 62 p.
4 (din roºu + carmin)
róºu-cãrãmizíu, -íe adj. –Roºu care bate în cãrãmiziu– „Dar, de
fapt, acest sol roºu-cãrãmiziu e un sol foarte prielnic bananierilor.“ Sc.
19 II 67 p. 5 (din roºu + cãrãmiziu)
róºu-fluorescént adj.inv. 1967 –Roºu electric– v. roz-electric (din
roºu + fluorescent)
róºu-móv adj.inv. 1967 –Roºu bãtînd în mov– v. roz-electric (din
roºu + mov)
róºu-oránj adj.inv. –Roºu care bate în portocaliu– „În cursul cãderii
a trecut de la un albastru clar la roºu-oranj ºi, în acel moment, a început
sã se dezintegreze.“ R.l. 13 VII 79 p. 6 (din roºu + oranj)
rotáþie s.f. (pol.) –(De obicei în sint.s. rotaþia cadrelor) Schimbare de
funcþii la nivel înalt, în comunism– „Despre rotaþia cadrelor. Un ºtab
care s-a dovedit incapabil într-un loc este mutat în alt loc, la acelaºi
nivel.“ LAI 5 VI 95 p. 6 (din fr. rotation; DEX – alte sensuri)
rotíre s.f. (pol.) –(De obicei în sint.s. rotirea cadrelor) Schimbare de
funcþii la nivel înalt, în comunism– „MAE funcþioneazã în principal cu
aceiaºi oameni dinainte, numiþi însã în alte posturi, conform bãtrînului
ºi eficientului principiu al rotirii cadrelor.“ Expres 18–24 II 92 p. 5. „A
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urmat o masivã rotire a cadrelor [...]“ D. 113/95 p. 9 (din roti; DEX –
alte sensuri)
rotiseríe s.f. 1981 –Tip de restaurant în care se servesc pãsãri
pregãtite la rotisor– v. bracá (din fr. rôtisserie)
rotisór s.n. (franþuzism) –Aparat, electric sau cu raze infraroºii,
pentru frigerea cãrnii– „Ne-am propus de asemenea sã realizãm în anul
viitor alte utilaje electrocasnice apreciate de gospodine ca, de
exemplu, rotisoare pentru fripturi (de capacitate micã, pentru o
familie).“ I.B. 29 IV 74 p. 4. „Vînd rotisor capacitate 12 pui [...]“ R.l.
26 IX 91 p. 7; v. ºi expres (1972) (din fr. rôtissoire; DN3, DEX-S)
rotunditáte s.f. –Caracterul a ceea ce este rotund, sferic– „Urmãrile
aspre ale economiei de piaþã au dictat aceastã fragmentare a unui întreg
ce avea rotunditatea universului interior.“ R.lit. 4–10 XI 92 p. 11 (cf.
fr. rotondité)
roz-eléctric adj.inv. –De culoare roz aprins– „În materie de culori
predominã cele pastel sau acide: portocaliu, mov, roz-electric,
roºu-mov, roºu-fluorescent.“ R.l. 18 I 67 p. 5 (din roz + electric)
roz-oránj adj.inv. –Nuanþã de roz care bate în portocaliu–
„Saint-Laurent prezintã fuste negre, drepte [...] sau vesta rose-orange,
violet, verde-iarbã cu eºarfe ºi pãlãrii asortate.“ Sãpt. 18 VIII 78 p. 8
[scris ºi rose-orange] (din roz + oranj)
rozáriu s.n. –Spaþiu în care se planteazã trandafiri– „Va înfiinþa la
Baldovineºti ºi un rozariu, care va cuprinde toate speciile posibile de
trandafiri.“ R.l. 15 IV 74 p. 5 (din it. rosario; cf. fr. rosaire; DN3 – alt
sens, DEX-S)
ruandáre s.f. 1994 –Aducerea unei þãri în situaþia dezastruoasã la
care a ajuns Ruanda dupã rãzboiul de la începutul anilor ‘90– v.
iugoslavizare (din Ruanda)
rubán s.n. 1974 (franþuzism) –Panglicã– v. design (din fr. ruban)
rulmentíst s.m. –Muncitor la o fabricã de rulmenþi– „ªi iatã-ne azi
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confruntaþi cu problemele complexe ale unui nou cincinal, cu creºterea
tinerei generaþii de rulmentiºti moscoviþi.“ Sc. 24 XII 75 p. 5 (din
rulment + -ist; DEX-S)
rulótã-dormitór s.f. –Rulotã amenajatã ca dormitor– „Este vorba
de rulota-dormitor «Albina» cu 10 paturi, instalatã pe ºasiul unui
autocamion (fiind semiremorcatã) care asigurã condiþii confortabile
de locuit ºi odihnã lucrãtorilor de pe ºantierele de drumuri naþionale.“
Sc. 25 VII 75 p. 5 (din rulotã + dormitor)
rumaníþã s.f. „Chihlimbarul de Colþi (Buzãu), cunoscut ºi sub
numele de rumaniþã, este considerat ca deosebit de frumos.“ R.l. 17 I
78 p. 5 (probabil din romaniþã “floare de culoare galbenã“)
rumoáre s.f. –Zvon– „Construieºti totul pe rumori, pe posibilitãþi ºi
pe probabilitãþi, n-ai informaþii ci informatori.“ „22“ 14/93 p. 6. „S-a
þesut un complex de rumori în jurul circuitului de înmulþire a banilor de
la Cluj.“ R.lit. 3/94 p. 2; v. ºi „22“ 20/93 p. 16, 12/95 p. 14 (din fr.
rumeur; DN, DEX, DN3 – alte sensuri)
rutieríst s.m. –Tractorist care are dreptul de a conduce pe ºosele ºi în
oraºe– „Trustul construcþii montaj minereuri [...] cautã pentru
provincie asfaltatori, dulgheri, mozaicari, caloriferiºti, rutieriºti.“ I.B.
21 V 64 p. 4. „I.F., tractorist la S.M.A. Bãileºti, a fost oprit ºi amendat
în comuna Negoi (Dolj) pentru cã circula pe o ºosea naþionalã fãrã
permis de rutierist.“ R.l. 28 X 76 p. 5 (din rutier + -ist)
rutín s. (farm.) „Cei doi cercetãtori au constatat cã aceastã substanþã,
o proteinã denumitã rutin, acþioneazã asupra unei componente a
sîngelui care joacã un rol-cheie în formarea cheagurilor.“ R.l. 20 IX 77
p. 6 [ºi rutinã] (din fr. rutine; DFMB, LTR, DC)
rutináre s.f. –ªablonizare a lucrului– „Rutinarea, blazarea,
plictisirea [...] intervin la noi prea repede ºi prea des [...]“ R.lit. 42/93 p.
11 (din rutiná)
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sabátic adj. în sint.s. an sabatic (înv.) –An de studiu, acordat
profesorilor universitari în unele state, cînd aceºtia nu au obligaþii
didactice– „Universitatea poate crea centre ºi echipe de cercetare [...]
acestea pot fi petrecute prin an sabatic petrecut fie în strãinãtate, fie în
institute.“ „22“ 41/93 p. 8. „La ºapte ani, profesorii universitari au
dreptul la un an sabatic.“ R.l. 23 I 97 p. 2; v. ºi visiting-professor (din
engl. sabbatical (year) 1903, fr. sabbatique; PR 1948; DN3, DEX-S)
sachet s.n. 1961 (franþuzism) –Punguliþã, sãculeþ– v. termoplastic
[pron. saºé] (din fr. sachet)
sacralitáte s.f. –Caracter sacru– „Naturalitatea în sculpturã este
gîndire alegoricã, simbol, sacralitate sau cãutarea esenþelor ascunse în
material, ºi nu reproducerea fotograficã a aparenþelor exterioare.“ Luc.
5 VIII 67 p. 10 (din sacral + -itate; DEX-S)
sacrificiál, -ã adj. –Cu caracter de sacrificiu– „N-a venit încã
momentul ca actul sacrificial al scriitorului ce ºi-a pãrãsit masa de
lucru sã fie întrerupt.“ R.l. 5 X 93 p. 2. „Ce-a spus Virgil adineauri
(starea sacrificialã) este într-adevãr o realitate.“ „22“ 38/93 p. 8 (din fr.
sacrificiel; PR sec. XX)
safári s.n. –Expediþie de vînãtoare în Africa– „Din cînd în cînd,
pentru divertisment, vînãtorii cu casca albã de plutã organizau
Safari-uri. Oamenii hãituiau ºi vînau lei ºi tigri, pantere ºi antilope.“
Sc. 25 III 79 p. 6. „Agenþia kenyanã de informaþii a folosit cu succes
mai mulþi porumbei cãlãtori pentru a transmite ºtiri despre desfãºurarea întrecerilor automobilistice ce au avut loc în cadrul competiþiei
«safari raly».“ R.l. 23 IV 79 p. 8; v. ºi aviocar (1974) (cuv. african; cf.
fr. safari; PR 1950; DN3, DEX-S)
sága s.f. (cuv. scand.) –Istorie (a unei familii) cu aspect de legendã–
„Trilogia face parte, probabil, din acea saga proiectatã în nouã volume
sub titlul «O cronicã româneascã a secolului XX».“ I.B. 27 XII 75 p. 5.
„O saga a societãþii moderne.“ R.lit. 30 VIII 79 p. 22. „[...] a realizat de
asemeni peste treizeci de volume de tãlmãciri literare ce merg de la
saga miturilor hyperboreene, repovestite în româneºte [...] pînã la
Thomas Mann [...]“ R.lit. 31 I 85 p. 23; v. ºi baleia, ragtime (cf. fr.
saga, germ. Saga; PR 1949; DTL; DN, DEX – alt sens, DN3)
sahariánã s.f. (vest.) –Hainã sportivã foarte uºoarã, de varã, cu
mîneci scurte– „În uzajul, deci ºi în asentimentul tinerelor femei dar ºi
al frumoºilor bãrbaþi se aflã sahariana, acea hainã trei sferturi, sau
ceva mai scurtã, împodobitã cu douã buzunare pe piept, cu douã
buzunare sub talie.“ Sãpt. 23 I 76 p. 8 (din fr. saharienne; PR 1949;
DEX-S)
Sahél s.n. „Sahelul, cuvînt de origine arabã, care înseamnã «brîu,
margine, centurã» ºi care desemneazã zonele de la marginea Saharei,
cuprinzînd mai multe state, între care Mauritania, Mali, Niger,
Senegal, Ciad, Volta Superioarã etc., trebuie sã se aºtepte la noi
perioade de secetã la fel de pustiitoare ca cele care au marcat ultimii
ani.“ Sc. 13 I 78 p. 5. „Þãrile din Sahel grav afectate de secetã“ I.B. 20
IV 84 p. 4; v. ºi R.l. 7 II 80 p. 6 [scris ºi shakel] (din fr. sahel; DEX,
DN3)
sahelián, -ã adj. –Referitor la Sahel– „Secetã prelungitã în þãrile
saheliene“ R.l. 18 II 84 p. 6 (din fr. sahélien, -ienne)
saké s.n. 1994 (alim.) –Bãuturã alcoolicã japonezã obþinutã prin
fermentarea orezului– v. mortal (din fr. saké; DEX-S)
sálã-studió s.f. –Salã de teatru, de obicei de proporþii mici, care
serveºte drept atelier de experienþã al anumitor piese, experimente
regizorale etc.– „Noua salã-studio cu 200 locuri a Institutului de teatru
din Tg. Mureº.“ Sc. 21 XI 62 p. 2; v. ºi Cont. 16 IX 66 p. 4 (din salã +
studio)
saledúct s.n. –Conductã pentru transportul lichidelor sãrate–
„Muncitorii I.C.S.M. din oraºul Gheorghe Gheorghiu-Dej au început
construcþia unui saleduct pentru transportul saramurei de la salina Tg.
Ocna la Combinatul chimic din Bucureºti.“ R.l. 20 XI 66 p. 1 (din lat.
sal “sare“ + [con]duct; M. Gheorghiu în LR 2/68 p. 133; DN3)
salidiurétic s.n. (farm.) –Tip de diuretic– „La 83 de persoane atinse
de aterosclerozã [...] cantitatea de sare din hranã a fost redusã,

administrîndu-li-se în plus, sãptãmînal, un salidiuretic.“ R.l. 10 XII 76
p. 6 //din lat. sal “sare“ + diuretic//
saloon s.n. (cuv. engl. americ.) –Cîrciumã (în filmele western, în
special)– „În mica localitate Pawder Valley soseºte un
pseudocrescãtor de oi, mr. J.S.; intrã în saloon, cumpãrã un trabuc ºi
începe bãtaia.“ Sãpt. 19 IV 74 p. 6. „Curþile interioare, pavate cu
lespezi colorate, sînt autentice patios hispane; cofetãriile, restaurantele, cluburile de noapte, unde cîntã în stilul dixiland trei sau patru
negri, sînt concepute în stilul de saloon american.“ R.lit. 22 III 79 p. 24
[pron. salún] (cf. fr. saloon)
salubrizáre s.f. –Acþiunea de a face salubru un anumit spaþiu–
„Pentru a asigura eficienþa acestei acþiuni, sînt necesare realizarea unei
salubrizãri exemplare, îndepãrtarea gunoaielor, a resturilor menajere,
depozitarea lor în pubele acoperite cu capac. Totodatã, trebuie
etanºeizate diversele orificii (conducte etc.) care pot permite intrarea
reziduurilor [...]“ I.B. 26 III 84 p. 6 (din salubru + -izare)
salvamár s. –Serviciu (pe litoral) care se ocupã cu salvarea celor în
pericol de înec (pe mare)– „Salvamarul se numeºte Ambiþie!“ I.B. 7 II
84 p. 3; v. salvamarist (1978) (din salva[re] + mar[e, -inã]; DEX-S)
salvamaríst s.m. –Persoanã care se ocupã cu salvarea celor în
pericol de înec pe mare– „Salvamariºtii patrupezi. O ºcoalã specialã
salvamar funcþioneazã în orãºelul francez Gramat, departamentul Lot.
Cursanþii sãi sînt cîini.“ Sc. 21 X 78 p. 5. „Cei 24 de turiºti ºi patru
«salvamariºti» au fost readuºi la þãrm.“ Sc. 16 VIII 79 p. 5 (din
salvamar + -ist; DEX-S)
salvamónt s. –Organizaþie care se ocupã cu salvarea celor rãtãciþi pe
munte, celor surprinºi de viscole, avalanºe etc.– „Trei ore a muncit
echipa Salvamont sã-l transporte la spital [...]“ M. 10 IV 73 p. 1
„Acþiuni Salvamont.“ R.l. 11 IX 79 p. 6 (din salva[re] + mont[anã];
DEX-S)
salvamontíst s.m. –Persoanã sau animal care salveazã pe cei
rãtãciþi pe munte, pe cei surprinºi de avalanºe, viscole etc.– „Alarmã
pentru salvamontiºti [...]“ R.l. 26 VI 79 p. 2; v. ºi 20 III 81 p. 5 (din
salvamont + -ist; DEX-S)
salvárium s. (iht.) „O specie de peºti periculoºi, ale cãror muºcãturi
pot provoca moartea sau paralizia parþialã, a fost detectatã pe mai
multe plaje ale litoralului spaniol. Este vorba de o specie numitã
«salvarium» care trãieºte în special în zonele adînci ale mãrii.“ R.l. 17
VIII 78 p. 6
salvaspéu s. „E.C., maestru emerit al sportului, pregãteºte o echipã
de salvatori în peºteri, dintre alpiniºtii care au ºi preocupãri
speologice. O astfel de echipã, de specialiºti în salvaspeu, este
necesarã în zonele accidentate, deoarece salvãrile în peºteri sînt
anevoioase.“ R.l. 31 III 74 p. 7 //din salva[re] + gr. speo “peºterã“//
samizdát s.n., adj. (cuv. rus.) –Lucrare reprodusã artizanal ºi
difuzatã clandestin în URSS, apoi ºi în alte þãri cu regim totalitar.
Noþiunea era cunoscutã, dar înainte de decembrie 1989 nu se putea
folosi public– „[...] numãrul. 2 al revistei samizdat «România liberã»
care apare la Budapesta.“ Lupta 22 VI 88 p. 1. „Am întîlnit ºi o
traducere a lui Heidegger, «Sein und Zeit» care circula în samizdat.“
R.lit. 52/89 p. 24. „Scrierile de spiritualitate creºtinã ortodoxã
continuau sã circule sub formã de dactilograme (pe vremea cînd
tehnica xeroxului nu era cunoscutã la noi!) [...] A fost, de fapt, cum s-a
spus, cea mai importantã ºi poate singura formã de samizdat cunoscutã
în România epocii comuniste.“ R.l. 22 I 94 p. 2; v. ºi 26 I 90 p. 1,
Cuvîntul 4/93 p. 2, R.lit. 34/93 p. 12, 47/93 p. 3, 14/96 p. 7 (cf. fr., engl.,
it. samizdat; PR 1960, BD 1970, DMC, DPN 1976)
sandiníst, -ã s.m.f., adj. (pol.) –Luptãtor pentru eliberarea
Nicaraguei care ºi-a luat drept model figura generalului Augusto César
Sandino– „Sandiniºtii au luat ostatici 34 de personalitãþi politice din
Managua.“ Meridian 23 VIII 93 p. 9; v. ºi D. 198/96 p. 5 (din fr.
sandiniste, it. sandinista; DPN 1978)
sánie-amfíbie s.f. „A fost realizatã o sanie-amfibie, înzestratã cu un
motor de 350 CP. Vehiculul poate [...] circula pe orice teren – pe
zãpadã, în mlaºtini sau în alte zone greu accesibile.“ Sc. 28 III 78 p. 6.
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„La biroul de proiectãri «Tupolev» din Moscova a fost realizatã o
sanie-amfibie, înzestratã cu motor de 350 C.P.“ R.l. 12 IV 78 p. 6 //din
sanie + amfibie, probabil dupã model rus.//
sapropélic, -ã adj. (biol.) –Bogat în substanþe organice aflate în
diferite stadii de descompunere– „Proprietãþile, le-aº numi unice, ale
nãmolurilor sapropelice din lacurile Amara ºi Techirghiol sînt folosite
cu mare eficienþã în «Pell Amar» ºi «Pelox».“ R.l. 16 V 74 p. 3.
„Posibilitãþi terapeutice de întãrire a sãnãtãþii: bãi cu apã mezotermalã
sulfuroasã ºi împachetãri cu nãmol «sapropelic».“ Sc. 18 VI 78 p. 4; v.
ºi 1 XII 79 p. 3 (din fr. sapropélique; DEX, DN3)
saríf(ã) s. „Lutul crãpat de soare al «sarifelor» – bordeiele de tristã
amintire, a fãcut loc pietrei ºi betonului.“ Sc. 28 IX 74 p. 4
sat-pilót s.n. –Sat model– „Preºedintele H.B. a inaugurat un nou
sat-pilot algerian [...] Zeci de alte aºezãri rurale de acest fel, moderne,
sînt în curs de amenajare.“ R.l. 19 VIII 73 p. 5. „Oficiul general pentru
locuinþe al Libiei a semnat cu o întreprindere de construcþii un contract
[...] privind construcþia unor sate-pilot.“ I.B. 28 XII 76 p. 4; v. ºi I.B. 26
III 74 p. 4, Sc. 2 VI 74 p. 6, 13 III 75 p. 6 //din sat + pilot, dupã fr.
village-pilote; DMN 1966//
satánic, -ã adj. –Referitor la anumite secte ale cãror ritualuri sînt
închinate lui Satana– „[...] sînt teme satanice care nu irump în mod
obligatoriu din grupãri satanice (foarte rare la noi în þarã).“ „22“ 35/94
p. 9; v. ºi demonizare (1993) (din fr. satanique; DN, DEX, DN3 – alte
sensuri)
satanizá vb. I –A acuza, a afurisi– „[...] unii din colegii lui de breaslã
au devenit, vorba lui Nichita Stãnescu, activiºti ai suferinþei, fac
guverne, desfac guverne, satanizeazã, culpabilizeazã pe cei ce stau
deoparte [...]“ Lit. 21/93 p. 3 (din Satana)
satelizá vb. I ¨ 1. –A transforma în satelit– „[...] un astfel de avion
care ar decola de pe Terra ar traversa atmosfera ºi s-ar «sateliza»,
pentru ca apoi sã coboare ca un aparat normal [...]“ R.l. 13 I 84 p. 6. ¨
2. (fig.) –A pune sub influenþa, a face sã graviteze în jurul cuiva–
„Numeroasele peisaje «satelizate» de autor în jurul eroului titular au
fost minuþios pregãtite [...]“ Sc. 7 VII 84 p. 4 (din satelit + -iza)
satelizáre s.f. –Transformare în satelit (de obicei despre o þarã mai
slabã)– „[...] printre rarisimele publicaþii în care se putea analiza
fenomenul satelizãrii.“ „22“ 30/95 p. 13 (din sateliza; cf. fr.
satellisation, it. satellizzazione; PR 1957, DPN 1979)
satirizábil, -ã adj. –Care poate fi satirizat– „Mã duc frumuºel la
doctor ºi-i cer sã-mi facã ºi mie cîteva radiografii satirice, sã ºtiu eu ce
e satirizabil în mine.“ I.B. 4 VI 77 p. 6 (din satiriza + -bil)
savánt-atomíst s.m. –Om de ºtiinþã specialist în probleme
atomice– „[Un film] închinat savanþilor-atomiºti din Uniunea Sovieticã.“ Sc. 5 I 62 p. 3 //din savant + atomist//
savánt-patriót s.m. –Om de ºtiinþã patriot– „Savantul-patriot,
acad. Horia Hulubei a contribuit la crearea ºi dezvoltarea primelor
unitãþi de cercetare din domeniul fizicii în România.“ Sc. 24 XI 72 p. 7
(din savant +patriot)
sãniér s.m. (sport) –Sportiv care practicã sportul cu sania– „Dincolo
de performanþele tehnice, sãnierul rãmîne totuºi factorul principal în
asemenea competiþii.“ Emisiune Radio 19 III 84 p. 4; v. ºi bober (1984)
(din sanie, dupã modelul bober)
sãptãmînã-recórd s.f. –Sãptãmînã foarte importantã dintr-un
anumit punct de vedere– „În cadrul sãptãmînii record a muncii
patriotice [...] principalele obiective vizeazã înfrumuseþarea strãzilor
ºi bulevardelor.“ I.B. 1 II 75 p. 1. „Luni, în numeroase întreprinderi din
Capitalã, a început o sãptãmînã record a activitãþii productive.“ R.l. 8
VII 75 p. 4; v. ºi 4 XII 79 p. 1 (din sãptãmînã + record)
sãrãríþã s.f. „Pe porþile celor trei garaje I.S.B. au început sã iasã
maºinile de împrãºtiat sare ºi nisip cu încãrcare manualã, la care s-au
adãugat, pentru prima datã anul acesta, 5 «sãrãriþe» (dispozitive
mecanice remorcabile). Dupã acestea au pornit autoperiile.“ I.B. 22 X
70 p. 1. „La ora 2 ºi jumãtate noaptea au apãrut 14 [...] sãrãriþe (utilaje
care împrãºtie sarea).“ R.lit. 13 III 73 p. 4 (din sare + -ãriþã)
sãrãturát, -ã adj. –(Despre pãmînt) Îmbibat cu sãruri vãtãmãtoare
pentru plante– „Primii paºi au fost destul de grei, din cauza pãrerii
înrãdãcinate din moºi-strãmoºi cã solurile sãrãturate sînt «blestemate», cã nu se poate creºte pe ele nici o plantã folositoare.“ R.l. 8 III
67 p. 3; v. ºi 10 IV 81 p. 5 (din sãrãturã; DEX-S)
scafándru-biológ s.m. –Biolog care lucreazã sub apã, ca
scafandru– „O serie de specii de mici varietãþi marine, descrise în urmã
cu 70–80 de ani ºi care nu mai fuseserã studiate între timp [...] au fost
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redescoperite de scafandrii-biologi.“ Sc. 12 IV 65 p. 1 (din scafandru
+ biolog)
scaner s. (med.) –Aparat medical modern de radiografie completat
cu un ordinator– „Un scanner ultrasonic ce permite mãsurarea
adîncimii unei arsuri; cu ajutorul sãu se poate da un diagnostic mai
precis ºi eventual se poate interveni mai rapid chirurgical.“ R.l. 16 I 79
p. 6. „Scannerul din imagine [...] poate realiza o secþiune anatomicã a
întregului corp uman în numai 20 secunde.“ Cont. 9 XI 79 p. 4; v. ºi R.l.
3 VII 81 p. 6; v. ºi pneumoencefalografie (1974) [pron. skénãr; scris ºi
scanner] (din engl., fr., it. scanner; PR, DMC 1964, BD 1966, DPN
1974; DEX-S)
scanográf s.n. 1984 (med.) –Scaner– v. microtomografie (din fr.
scanographe)
scáun-balansoár s.n. –Scaun funcþionînd ca un balansoar– „Se
propun jocurile Pãcãlici, Þintar, un scaun-balansoar, un colþ al
poveºtilor etc.“ Sc. 29 I 63 p. 1. „Magazinul prezintã, în special,
produsele cooperativei «Metalocasnica»: piese de mobilier – biblioteci, baruri, fotolii, scaune-balansoar, canapele.“ Sc. 7 I 71 p. 2 (din
scaun + balansoar)
scáun-etalón s.n. –Scaun folosit ca etalon– „Anul acesta, fabrica
de mobilã curbatã din cadrul C.I.L. Comãneºti produce 650000 de
scaune-etalon.“ Sc. 18 XI 69 p. 5 (din scaun + etalon)
scáun-fotóliu s.n. –Scaun confortabil în formã de fotoliu–
„Salonaº cu ºase scaune-fotoliu ºi cu o mãsuþã la mijloc.“ R.l. 8 XI 67
p. 1; v. ºi camerã-birou (din scaun + fotoliu)
scáun rulánt s.n. (tehn. med.) –Cãrucior cu rotile în formã de scaun
pentru transportul handicapaþilor– „Pentru a veni în ajutorul ºcolarilor
handicapaþi fizic, în Japonia au fost puse în circulaþie autobuze
speciale. Ele dispun de o platformã anume amenajatã în care încap 7
scaune rulante [...]“ R.l. 23 II 74 p. 6 (din scaun + rulant, dupã fr.
chaise-roulante)
scãunár s.m. (formaþie ironicã) –Persoanã care se agaþã de scaunul
(funcþia) sa– „Despre scaune ºi scãunari s-au scris numeroase
pamflete.“ R.l. 18 IV 74 p. 2 (din scaun + -ar)
scenáriu-documént s.n. –Scenariu cu valoare documentarã–
„«Vocile independenþei» se intituleazã scenariul-document pus pe
disc.“ R.l. 11 II 78 p. 2. „«Atît de aproape de stele», scenariu-document
de M.S [...]“ Sãpt. 10 III 78 p. 6. „Teatru TV. «Martor ºi judecãtor».
Scenariu document de I.B.“ Pr.R.TV 22 IV 85; v. ºi concreteþe (1974)
(din scenariu + document)
scénã-chéie s.f. –Scenã de mare importanþã într-un spectacol–
„Spectacolul debuteazã puternic ºi se continuã pe (sic!) cîteva
scene-cheie.“ Cont. 11 VIII 61 p. 4. „Valoarea unui film stã în calitatea
ºi cantitatea detaliilor, a unor scene-cheie.“ Cont. 10 XII 70 p. 5.
„Trebuie citatã, de asemenea, G.M., emoþionantã într-o scenã-cheie.“
R.l. 2 VI 75 p. 6; v. ºi Cont. 3 XI 62 p. 5, R.lit. 12 II 70 p. 24, Cont. 26 IV
74 p. 5 (din scenã + cheie; Fl. Dimitrescu în LR 4/62 p. 392)
scenetístic, -ã adj. –De (pentru o) scenetã– „Cînd ai la-ndemînã o
campioanã ca Tamara Buciuceanu, o pui sã suie Ceahlãul, nu sã batã
ºotronul. Dar textele scenetistice au devenit o poveste cu cocoºul
roºu.“ Cont. 9 III 79 p. 8 (din scenetã + -istic)
scepticoíd, -ã adj. (formaþie peior.) –Plin de scepticism– „Unele
lucrãri afiºeazã un aer dezabuzat, scepticoid, bîntuit amarnic de
fantoma grotescului.“ Sc. 25 VI 71 p. 4 (din sceptic + -oid)
schiábil, -ã adj. (sport) –(Loc) în care se poate schia– „Dupã
cantitatea de zãpadã existentã în zonele schiabile am putea spune cã ne
aflãm la începutul iernii.“ Sc. 21 III 84 p. 5 (din schiá)
schilíft s.n. –Instalaþie pentru transportul schiorilor pe vîrful unei
pîrtii– „Amatorii de schi vor gãsi la Sinaia un nou schilift.“ Sc. 12 XII
61 p. 1. „Pînã la Bîlea-lac, situatã la peste 2000 m altitudine, unde se
aflã cele douã schi-lifturi.“ R.l. 3 III 77 p. 5 (din engl. skilift; DN3,
DEX-S)
schimba prefixul sint. v. –A împlini o vîrstã rotundã ºi a schimba
cifra zecilor– „Astãzi Ilie Balaci schimbã prefixul, aniversînd
împlinirea vîrstei de 40 de ani.“ Ev.z. 13 IX 96 p. 15. „Felicitându-vã la
a 60-a aniversare [...] ne-aþi putea spune ce aþi câºtigat ºi ce aþi pierdut o
datã cu schimbarea «prefixului»?“ Lit. 51–52/96 p. 6
schistosomiázis s.n. 1978 (med.) –Tip de boalã parazitarã– v.
filariozis (cf. fr. schistosomiase; DFMB; DM)
science-fiction s. ºi adj.inv. (cuv. engl.) –Operã literarã sau film
care introduce ceva ºtiinþific posibil într-o lume imaginarã– „S-a
subliniat în repetate rînduri (inclusiv în numãrul special consacrat de
«Viaþa Româneascã» literaturii ºtiinþifico-fantastice) cã valoarea
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artisticã a unei cãrþi, a unui film, a unei piese de teatru încadrabile în
genul science-fiction stã nu atît în precizia datelor tehnice [...] ci în
abordarea unor adevãrate preocupãri, speranþe, temeri ºi aspiraþii
umane.“ Cont. 30 IV 74 p. 10. „De la science-fiction-ul liric «Comedie
fantasticã» pînã la science-fiction-ul cu peripeþii filosofice «Hyperion» sau pînã la policier-ul fãrã pretenþii «Cercul magic» – filmele
s-au adresat spectatorilor pe partituri de genuri foarte diferite.“ Cont.
26 XII 75 p. 7. „Printre ºtirile care au cutreierat globul pe
teleimprimatoarele agenþiilor de presã figureazã una care, deºi pare de
domeniul science-fiction-ului, ne intereseazã în cel mai înalt grad:
duminicã searã sonda spaþialã «Voyager-1» a atins punctul cel mai
apropiat de planeta Jupiter.“ R.l. 13 III 79 p. 1. „[...] deºi vechi de
cîteva zeci, sute sau mii de ani, science fiction-ul este un început.“
R.lit. 2–8 XII 92 p. 3; v. ºi 24 IV 75 p. 22, 22 V 75 p. 22, 22 II 78 p. 9, 14
XII 78 p. 24, R.l. 16 VI 93 p. 11; v. ºi catastrofism, paraliteraturã,
thriller, voyerism [pron. sáiãns-fícºãn] (cf. fr. science-fiction; DMN
1950; DN3, DEX-S)
sciénticã s.f. „Scientica sau ºtiinþa despre ºtiinþã“ Ateneu 7/71 p. 14.
„Scientica este tocmai aceastã disciplinã apãrutã cu drepturi autonome
prin deceniul al treilea al sec. XX, care studiazã ºtiinþa, colectivul
ºtiinþific, pe omul de ºtiinþã.“ Mag. 11 X 79 p. 6 //din lat. scientica; DF;
DN3, DEX-S//
scientizát, -ã adj. –Pãtruns de spirit ºtiinþific– „Poate tocmai pentru
cã lumea noastrã e atît de scientizatã, de specializatã, soluþiile
simplitãþii credinþei prind foarte repede.“ Cont. 22 III 74 p. 8
scientológ s.m. –(Aici) Vraci cu pretenþii de cunoaºtere ºtiinþificã,
aparþinînd Bisericii Scientologice– „Dupã cum a arãtat în rechizitoriul
sãu substitutul procurorului Republicii Franceze, «ºedinþele de
mãrturisiri», psihoterapia, electrometria, reþetele de vindecare
psihosomaticã ºi alte asemenea procedee la care recurg «scientologii»
nu sînt decît manevre frauduloase pentru a genera o falsã speranþã în
rîndurile celor împinºi pe panta disperãrii de racilele sociale.“ Sc. 21 II
77 p. 5 (din scientologie; cf. engl. scientologist; BD 1970; DEX-S alt
sens)
scientológic, -ã adj. –Care aparþine scientologiei– „În realitate –
scrie Stern – falºii profeþi ai sectelor lumii de azi se aseamãnã mai
degrabã cu managerii unor concerne riguros administrate. Ei se pricep
nu numai la treburile supranaturale, ci ºi la contabilitate ºi finanþe.
Organizaþiile lor storc milioane din «consultaþii spirituale» («Biserica
scientologicã»).“ Sc. 23 IX 79 p. 6. „«Biserica Scientologicã» este o
sectã «sinistrã ºi periculoasã», «imoralã ºi nocivã» sub raport social
[...]“ R.l. 25 VII 84 p. 6 (din scientolog + -ic; DN – alt sens, DEX-S)
scientologíe s.f. ¨ 1. „Revista de ªtiinþe a U.R.S.S. a consacrat un
numãr aproape întreg scientologiei, ca teorie generalã a dezvoltãrii
ºtiinþei.“ Cont. 1 XI 74 p. 10. ¨ 2. –Ideologia sectei scientologice–
„Scientologia este un fel de scamatorie pseudoºtiinþificã, o combinaþie
ciudatã de science-fiction ºi metempsihozã.“ R.l. 16 VI 93 p. 11 (din
engl. scientology; BD 1968; DF; DN3, DEX-S)
scintigráfic, -ã adj. (med.) –Obþinut prin scintigrafie– „«Imaginea
scintigraficã în practica clinicã», volum alcãtuit de [...]“ I.B. 26 XI 85
p. 2 (din engl. scintigraphic; DEX-S)
scippo s. (cuv. it.) „Femeile nu mai îndrãznesc sã iasã singure pe
stradã cu o geantã în mînã. Ele sînt sistematic atacate de motocicliºti
care practicã aºa-numita «scippo» (smulgerea genþii [...] din zbor).“
R.l. 3 VI 77 p. 6. „[D.F.] a suferit la Milano ceea ce se numeºte în
limbaj adecvat «un piccolo scippo»; i s-a furat portofelul cu paºaport ºi
bani din borselina prea «americanã» ca aspect exterior. Acum se
strãduie sã rezolve situaþia puþin imbarazzante în care se aflã.“ R.lit. 26
VII 84 p. 24 [pron. ºípo]
scóci v. scotch
scoop s.n. (cuv.engl.) „Ceea ce intereseazã astãzi mijloacele de
informare este ceea ce se cheamã scoop (exclusivitate ºi întîietate în
difuzarea unei informaþii), este noutatea, revelaþia.“ D. 151/95 p. 15
[pron. scup] (cf. fr. scoop)
scopochrome s. (cinem.; cuv. fr.) „Datoritã unui procedeu pus la
punct de cineastul francez Jacques Tati (procedeu denumit
«scopochrome»), filmele vechi în alb-negru vor putea rula ca producþii
în culori.“ Sc. 6 XII 64 p. 3 [pron. scopocróm]
scopolamínã s.f. 1974 (med.) –Medicament înrudit cu atropina– v.
chimioterapie; v. ºi R.l. 12 X 79 p. 6 (din fr. scopolamine; DT, LTR,
DZ; DEX, DN3)
scor-flúviu s.n. (sport) –Scor foarte mare– „U.T.A. a suferit o
înfrîngere la un scor-fluviu.“ Sc. 3 XI 69 p. 3. „Am jucat în douã partide
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încheiate cu scoruri-fluviu.“ I.B. 15 X 73 p. 3. „Fotbaliºtii români ºi-au
dat seama destul de repede cã pot realiza un scor-fluviu.“ R.l. 12 V 75
p. 5 (din scor + fluviu)
scor-límitã s.n. (sport) –Scor minim– „La prima vedere, elveþienii,
dupã scorul-limitã din faþa echipei vest-germane, par a fi mai
redutabili decît francezii.“ Sc. 28 II 70 p. 7. „14 [meciuri] s-au încheiat
cu scorul-limitã de 1–0.“ I.B. 5 X 70 p. 4 (din scor + limitã)
scotch 1 s.n. –Whisky scoþian– „Asociaþia producãtorilor de whisky
scoþian se plînge cã de la intrarea Angliei în Piaþa comunã s-au înmulþit
discriminãrile partenerilor europeni faþã de «scotch».“ Sc. 18 II 75 p.
6. „Scotch-ul ieftin [...] este mult mai inofensiv.“ Ev.z. 20 XII 96 p. 5
[pron. scóci] (din engl. scotch [whisky]; cf. fr., it. scotch; PR 1950,
DPN 1970; DEX – alt sens, DN3)
scotch 2 s.n. –Bandã transparentã adezivã– „[...] avem de gînd sã
facem ºi vom face material izolant fãrã nici un suport. –Ceva ca un
scoci? –Exact.“ R.l. 25 IX 85 p. 9. „[Plicul] era lipit cu scoci“ „22“
3/97 p. 6 [pron. ºi scris ºi scóci] (din engl. scotch (tape); cf. fr. scotch;
PR 1950; DEX, DN3)
scrabble s.n. (cuv. engl.) –Joc de societate care constã în
combinarea unui set de litere în cuvinte cît mai lungi– „[...] se mai aflã
în execuþie ºi o serie de jocuri poligrafiate, cum ar fi [...] Scrable (sic!)
[...] Colorama [...]“ R.l. 24 II 84 p. 5. „[...] cele douã actriþe omorau
timpul dintre reprezentaþii jucînd «scrabble» – ceea ce le punea la
contribuþie tot vocabularul, plus o seamã de cunoºtinþe enciclopedice
ca sã alcãtuiascã cuvinte.“ Sãpt. 20 IV 84 p. 7 [pron. screbl] (cf. fr.
scrabble; PR 1960; DEX-S)
scribofón s. (electron.) „Scribofon este numele unui aparat
electronic care permite scrierea prin telefon ºi care este introdus
experimental sãptãmîna aceasta în premierã mondialã.“ R.l. 27 IX 78
p. 6; v. ºi scribofonic //din lat. scrib[ere] + gr. -fon//
scribofónic, -ã adj. –Care aparþine unui scribofon– „Primul
scribofon, aparat de comunicare la distanþã ce permite scrierea prin
telefon, a fost recent prezentat în Olanda. Prezentarea primului aparat
de acest fel a coincis cu inaugurarea primei linii scribofonice care are
un caracter experimental ºi leagã Olanda cu Indonezia.“ Sc. 27 IX 78
p. 5 (din scribofon + -ic)
scriitór-diplomát s.m. „Inaugurãm cu acest numãr rubrica «Scriitori-diplomaþi», care îºi propune sã înfãþiºeze în cîteva trãsãturi pe cei
mai iluºtri ºi mai interesanþi scriitori din toate timpurile care au avut de
îndeplinit misiuni diplomatice sau au fost diplomaþi de carierã.“ L. 30
VI 66 p. 24 (din scriitor + diplomat)
scriitór-þãrán, -toáre/-cã s.m.f. –Þãran[cã] ce scrie opere literare– „100 de ani de la naºterea scriitorului-þãran M.K.“ Sc. 29 XII 71
p. 4. „Scriitoare-þãrancã“ R.l. 14 XI 75 p. 2 „[La Arad] prima întîlnire
a scriitorilor-þãrani din România [...] Întîlnirea a reunit 22
scriitori-þãrani din 15 judeþe ale þãrii.“ R.l. 3 X 76 p. 2. „Recent a avut
loc la Arad cea de-a doua întîlnire a scriitorilor-þãrani din România.“
Cont. 24 XI 78 p. 8; v. ºi R.l. 11 III 76 p. 2 (din scriitor [-toare] +
þãran[cã])
scripetoterapíe s.f. (med.) –Tip de terapie folositã pentru
recuperare– „Piscina are o capacitate de 7000 litri apã ºi este dotatã cu
instalaþii de scripetoterapie, baie, scãri, un panou de baschet. Tratamentul este continuat în sala de kinetoterapie.“ R.l. 21 II 75 p. 5 //din
scripet + -terapie//
script s. (anglicism) –Scenariul unui film, al unei emisiuni– „[...]
schiþa unei lumi pe care actorii au cãutat s-o diversifice în bunã mãsurã
dupã chipul ºi asemãnarea lor mai mult decît dupã script.“ Cont. 3 II 84
p. 13 (cf. fr. script; PR, DMC 1950)
sculér-matriþér s.m. –Sculer care este ºi matriþer– „Discutînd
despre emisiunea «Searã pentru tineret», sculerul-matriþer Vasile C.,
Daniela T., confecþionerã de piese radio, s-au referit la caracterul
neconvingãtor al unora dintre rubricile acestei emisiuni.“ Sc. 27 III 73
p. 4; v. ºi R.l. 12 VII 79 p. 6 (din sculer + matriþer)
sculér-ºéf s.m. –ªef al unei echipe/secþii de sculãrie– „Unii dintre
aceºtia deþin chiar posturi-cheie în diferite sectoare ale uzinei; doi
mecanizatori de agriculturã coordoneazã producþia de locomotive
electrice [...] inginerul minier e sculer-ºef etc.“ Sc. 12 XI 69 p. 4 (din
sculer + ºef)
scúlpto-pictúrã s.f. „Nu este, de fapt, picturã. Ci
«sculpto-picturã». Acest «Marº al omenirii» este un fenomen de
combinare a douã forme de artã.“ Cont. 8 XII 67 p. 10 //din sculpt[urã]
+ picturã//
scúlptor-gravór s.m. –Sculptor care este ºi gravor– „Fiecare
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medalie este opera unui sculptor-gravor, reprezentînd ea însãºi o
valoare artisticã.“ R.l. 23 XI 76 p. 5 (din sculptor + gravor)
scut s.n. (tehn.) „În adunarea de dare de seamã ºi alegeri, maistrul
miner C.N. a criticat lipsa uleiului hidraulic atît de necesar bunei funcþionãri a scuturilor (utilajele care sapã tunelurile metroului).“ Sc. 5 X
84 p. 1. „În prezent, creãm condiþiile necesare lansãrii la lucru ºi a celui
de al doilea scut [...]“ R.l. 5 IV 85 p. 2; v. ºi interstaþie
secretizáre s.f. –Inserarea unor elemente care împiedicã
falsificarea unor date, documente etc.– „Direcþia Generalã de Paºapoarte anunþã editarea unui nou tip de paºaport care conþine elemente
de secretizare ºi de protecþie împotriva falsificãrii.“ Timiºoara
internaþ. 31/94 p. 4 (din secret + -izare)
secretomaníe s.f. –Mania de a considera ºi þine totul secret–
„Începe prin a combate el însuºi secretomania.“ R.lit. 11 X 90 p. 2.
„Probabil cã dacã eram vreun comerciant arab mi se deschideau
imediat porþile celor mai secrete unitãþi militare. Aºa însã... Secret.
Sau secretomanie absurdã.“ R.l. 10 VI 93 p. 2. „Secretomania este de
naturã sã mãreascã suspiciunile.“ R.l. 18 III 94 p. 3; v. ºi Ev.z. 11 IX 96
p. 1 (din secret + -manie)
sectorizát, -ã adj. –Divizat, împãrþit pe sectoare– „Peste douã
treimi din numãrul expoziþiilor colective au avut loc la tîrguri
specializate ºi sectorizate, în scopul promovãrii exporturilor noastre
de produse.“ Sc. 20 XII 73 p. 3 (din sector)
secúnd s.m. (mar.) –Ofiþer care îndeplineºte funcþia de ajutor al unui
cãpitan de vas– „[...] au numai cuvinte de laudã, atît pentru
comandantul S.M., cît ºi pentru prima femeie secund din þara noastrã –
Elena M.“ R.l. 30 V 82 p. 2 (din fr. second; cf. it. secondo; DEX, DN3)
secúndã s.f. în sint. secundã atomicã / astronomicã „Secunda
atomicã, noul etalon oficial de mãsurare a timpului introdus în
U.R.S.S., permite o creºtere a preciziei de 30 de ori – informeazã agenþia T.A.S.S. Ca unitate de mãsurã a fost luatã perioada trecerii de la un
nivel energetic la altul a unui atom de cesiu. Pînã acum, etalonul de
mãsurare a timpului îl constituia a 86400-a parte din perioada de
rotaþie a Pãmîntului în jurul axei sale – secunda astronomicã.“ R.l. 29 I
77 p. 5 (din fr. seconde)
sécu (lb. vorbitã; pol.) ¨ 1. –Securist– „Ãsta e Secu al Facultãþii
noastre.“ „Nea Alecu, nea Alecu, frate bun cu nenea Secu.“ ¨ 2.
–Securitate– „Atenþie! e de la Secu.“ „Doar cã nu pune pistolul pe
masã, nu dã telefon la Secu: «Umflaþi-l».“ „22“ 9/96 p. 13 (prescurtare
din secu[ritate/-rist]; folosit numai oral înainte de 1989)
securíst, -ã s.m.f. –Persoanã care executã ordinele Securitãþii,
angajatã sau nu a acesteia– „Securistul fie el profesionist cu studii de
specialitate sau amator talentat [...] este ºi rãmîne, în esenþã, trãdãtorul
aproapelui, al semenului sãu.“ „22“ 7/90 p. 6. „[Casele naþionalizate]
au fost închiriate, în principal, securiºtilor ºi nomenklaturiºtilor, care,
cu rari excepþii, le ocupã ºi în prezent.“ R.l. 12 V 93 p. 8. „[Cei doi ºefi
de stat] s-au îndepãrtat înconjuraþi de securiºtii-diplomaþi.“ R.l. 10
VIII 93 p. 8; v. ºi Ap. 8/95 p. 15; v. ºi colaboraþionist (din secur[itate]
+ -ist; DN3 – definiþie specificã perioadei comuniste)
Securitáte s.f. (pol.) –Sistem politico-poliþienesc represiv
atotputernic în timpul comunismului– „În fapt, Securitatea «noastrã»
este un adevãrat cancer generalizat în trupul naþiunii.“ „22“ 7/90 p. 6;
v. ºi intoxicare, lucrãtor, muºard, Radu (cf. fr. sécurité; R. Zafiu L. 2 V
90 p. 4 – termen intrat în lb. fr., v. Le Parisien 25 XII 89 p. 2; DN3, DEX
– definiþii specifice perioadei comuniste)
sedáre s.f. (med.) –Liniºtire, sedaþie– „Grupa culorilor albastre face
sã scadã tensiunea arterialã, încetineºte ritmul cardiac ºi respirator,
provocînd sedarea sistemului nervos central ºi reducerea oboselii.“
R.l. 30 XI 77 p. 6 (din sedaþie, prin substituþie de sufix: -þie/-re)
seguidilla s.f. 1975 –Dans popular spaniol cu ritm rapid ºi marcat la
3/4– v. jota [pron. seghidília] (din sp. seguidilla; cf. fr. séguedille; T.
ªandru-Olteanu în SCL 5/78 p. 610, El. Toma în ER 472, 474–475; D.
Muz.; DEX, DN3)
seismotectónic, -ã adj. (geol.) –Privitor la miºcarea scoarþei
pãmîntului– „Modul în care s-au produs cele douã cutremure aratã cã
activitatea seismotectonicã a intrat în normal ºi deci nu existã pericolul
de producere a unor ºocuri cu o magnitudine egalã sau mai mare.“ Sc.
22 IV 77 p. 5 //din seismo- + tectonic//
sejúr s.n. –ªedere temporarã într-un loc/hotel/vilã pentru vacanþã,
tratament etc.– „O.J.T. ºi I.T.H.R. Bucureºti asigurã sejururi în
hoteluri ºi vile din staþiunile Sinaia, Predeal, Poiana Braºov, Buºteni.“
Sc. 11 I 77 p. 4. „[3.000.000 de vilegiaturiºti]. O cifrã record în ce
priveºte sejuririle pe riviera româneascã.“ Sc. 12 IV 79 p. 4.

semiconsérvã

„Reprezentanþii acestor firme, cele mai multe englezeºti, vînd dreptul
de proprietate (cu drept de moºtenire cu tot) asupra unui sejur anual
într-un club de vacanþã [...]“ R.l. 31 X 94 p. 4; v. ºi Sc. 9 III 77 p. 5 (din
fr. séjour; Th. Hristea în LR 3/72 p. 186; DEX, DN3)
selenaút s.m. (astr.) –Astronaut care cãlãtoreºte spre/pe Lunã– „Aºa
aratã costumul în care cei doi selenauþi Armstrong ºi Aldrin vor pãºi pe
Lunã.“ Sc. 19 VII 69 p. 8. „A fost urmãrit cu emoþie mesajul transmis
selenauþilor de cãtre preºedintele Nixon.“ Sc. 22 VII 69 p. 6. „Primii
selenauþi nu au reuºit sã viziteze nici mãcar un hectar din suprafaþa
Lunii.“ Sc. 26 VII 69 p. 6; v. ºi Cont. 25 VII 69 p. 10; v. ºi
micrometeorit, telebasculã (din gr. sele[ne] + -naut, dupã tipul
cosmonaut; FC I 156, 284, V. Guþu Romalo C.G. 233, Al. Graur în
R.lit. 30 ºi 35/69; DN3, DEX-S)
seléno-satelít s.m. 1970 (astr.) –Satelit al Lunii– v. aselenizabil
//din gr. selene + satelit; cf. fr. satellite lunaire, engl. lunar/moon
satellite, germ. Mondsatellit; AD//
self-contról s.n. 1971 (anglicism) –Control asupra propriei
persoane– v. autocontrol (din engl. self control; cf. fr. self control;
DN3)
self-made-man (sint.s. engl.) –Om ajuns într-o situaþie bunã prin
forþe proprii– „Nu vreau sã þin isonul acestui self-made-man care a
început cãrînd cabluri ºi reflectoare, iar acum, la 40 de ani, are la
activul sãu 22 filme regizate ºi foarte multe filme produse.“ Cont. 9 VII
78 p. 8 [pron. selfméidmen] (cf. fr. self-made-man; DN3, DEX-S)
sélvã s.f. (geogr.) –Pãdure ecuatorialã în America Latinã– „J.A.
acaparase o întreagã zonã din selva (junglã) situatã pe malul fluviului
Putumaya.“ Sc. 28 XII 75 p. 4 (din sp., port. selva, fr. selve; El. Toma în
ER p. 473–474; DEX, DN3)
semafór vérde sint.s. –Aprobare, liberã trecere– „[...] înainte de a
avea semafor verde de la Paris.“ R.lit. 19/92 p. 24 (din semafor +
verde, dupã fr. feu vert)
semaforizáre s.f. (circ.) –Reglementarea circulaþiei cu ajutorul
semaforului– „Deseori, la intersecþia Podului Grant cu Calea Griviþei
se produc blocãri de maºini; traficul este deosebit de intens. O soluþie o
reprezintã semaforizarea zonei.“ I.B. 11 X 74 p. 3. „Direcþia
domeniului public ne informeazã cã se vor lua urmãtoarele mãsuri:
semaforizarea trecerii de pietoni, distanþarea staþiilor.“ R.l. 11 VII 78
p. 5. „Semaforizarea noului drum de acces spre Aeroportul Otopeni“
R.l. 6 X 95 p. 19 (din semafor)
semaforizát, -ã adj. (circ.) –Dotat cu un semafor– „Noi intersecþii
semaforizate în Bucureºti între stãzile [...]“ R.l. 7 VII 77 p. 5 (din
semafor)
seméstru álb sint.s. (pol.) „Preºedintele Italiei [...] a inaugurat, o
datã cu Anul Nou, «semestrul alb»: ultimele ºase luni ale mandatului
sãu, în cursul cãrora constituþia interzice ºefului statului sã dizolve
parlamentul. Hotãrît imediat dupã înlãturarea fascismului, pentru a
proteja tînãra republicã italianã împotriva oricãrei tentaþii autoritare la
sfîrºitul mandatului, «semestrul alb» marcheazã în general începerea
marilor manevre ale principalelor partide politice în vederea alegerilor
prezidenþiale.“ R.l. 7 I 85 p. 6 (traduce sint.s. it. semestre bianco)
semiaríd, -ã adj. (geol.) –(Despre o regiune, un þinut) Caracterizat
prin ploi foarte rare– „H.L. considerã cã terenurile semiaride situate la
vest de meridianul 100, ce taie Statele Unite în zonele oraºelor Dodge
City (statul Kansas), ºi Abilene (statul Texas) cunosc de secole, la
intervale regulate de circa 20 de ani, perioade de secetã.“ Sc. 19 XI 75
p. 4. „68 milioane de locuitori din America Latinã ºi zona Caraibilor
trãiesc în aºezãri situate în zone aride ºi semiaride [...]“ I.B. 10 V 84 p.
5 (din semi- + arid, dupã fr. sémi-aride, engl. americ. semi-arid; D.
Am.; DN3)
semicabínã (fónicã) s.f. 1966 –Pupitru separat de cele din jur prin
elemente despãrþitoare (geamuri, panouri) ºi dotat cu echipament
audiovizual– v. clasã-laborator (din semi- + cabinã)
semicentrál, -ã adj. –Situat în apropierea centrului unei localitãþi
mari– „Pentru unitãþile semicentrale ºi periferice magazinele vor avea
acelaºi orar ca ºi al magazinelor alimentare generale.“ I.B. 17 XII 61 p.
2 (din semi- + central; DN3, DEX-S)
semicomandát, -ã adj. (constr.) –(Apartament) din care o camerã
are o intrare separatã ºi prin cealaltã se trece– „Ofer apartament douã
camere semicomandate confort I [...]“ R.l. 23 V 78 p. 7; v. ºi R.l. 29 X
91 p. 7 (din semi- + comandat; DEX-S)
semiconsérvã s.f. –Conservã sterilizatã parþial, cu o duratã de
pãstrare în general scurtã– „Am mutat centrul investigaþiilor pe
ºantierul Fabricii de semiconserve de ºuncã.“ Sc. 25 VII 69 p. 3.
„«Neptun», socotit ca o pescãrie-model, va oferi cumpãrãtorilor
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diverse sortimente de peºte conservat prin frig, semiconserve pregãtite
în secþia de semiindustrializare a întreprinderii º.a.“ I.B. 5 VI 72 p. 1.
„Magazinul staþie-pilot de testare a preferinþelor, îndeosebi faþã de semiconservele ºi conservele de peºte care au o însemnatã pondere în
activitatea întreprinderii.“ I.B. 8 III 75 p. 6 (din semi- + conservã, dupã
fr. sémiconserve; PR 1950; LTR; DEX, DN3)
semicósmic, -ã adj. –Care zboarã la foarte mare înãlþime–
„Avioanele «semicosmice» vor folosi drept combustibil anumite
compoziþii din care va face parte oxigenul acumulat din atmosferã.“
Sc. 13 I 63 p. 3 //din semi- + cosmic//
semicristál s.n. –Cristal de calitate inferioarã– „Vor fi produse noi
modele de servicii de tort, dulceaþã, complot etc. din semicristal.“ Sc.
28 VI 61 p. 1 //din semi- + cristal; Fl. Dimitrescu în LR 4/62 p. 382//
semicúmpene s.f. pl. (circ.) –Bariere scurte la trecerile peste calea
feratã– „Nu vã angajaþi în traversarea cãii ferate printre
semicumpenele barierei închise.“ R.l. 23 VII 84 p. 4. „Unele bariere
automate (BAT) au fost transformate în instalaþii de semnalizare
automatã, fãrã semicumpene la trecerile de nivel (SAT).“ R.l. 26 IX 85
p. 2; v. ºi Ev.z. 25 I 97 p. 8 (din semi- + cumpene)
semicúrse adj.inv. –(Despre biciclete) Bicicletã cu pinion pentru
schimbarea vitezelor– „[Vînd] bicicletã semicurse [...]“ R.l. 5 XII 83
p. 4. „[Vînd] bicicletã damã semicurse [...]“ R.l. 24 IV 85 p. 4 (din
semi- + curse)
semicursiérã s.f. –Bicicletã cu pinion pentru schimbarea vitezelor– „Al 23-lea tip de bicicletã fabricatã la întreprinderea «6 Martie»
din Zãrneºti se numeºte «Torpedo» ºi este o semicursierã cu patru
viteze.“ R.l. 2 VIII 85 p. 5 (din semi- + cursierã)
semidecomandát, -ã adj. (constr.) –(Apartament) în care prin
unele camere se trece, iar altele au intrare separatã– „Vînd 3 camere
semidecomandate [...]“ I.B. 21 II 84 p. 3. „[Vînd] garsonierã
semidecomandatã [...]“ R.l. 15 IX 93 p. 12 (din semi- + decomandat)
semidemontábil, -ã adj. –Pe jumãtate demontabil– „Datoritã
greutãþilor reduse, cît ºi faptului cã sînt semi-demontabile, ele
[chioºcurile] pot fi uºor transportabile.“ I.B. 21 I 63 p. 2; v. ºi R.l. 31 III
81 p. 6 (din semi- + demontabil)
semideºért s.n. –Regiune de trecere între stepã ºi deºert– „Perspectivele de dezvoltare ale unei regiuni de semideºert.“ R.l. 8 III 67 p.
5 (cf. it. semideserto, engl. semidesert; CD, LGG, DZ; DEX, DN3)
semideºértic, -ã adj. –Alcãtuit din semideºert– „O importantã
descoperire arheologicã a fost fãcutã în stepa semideºerticã din
Turkmenia sovieticã.“ Sc. 26 XII 74 p. 6; v. ºi R.l. 15 VIII 80 p. 6 (din
fr. semi-désertique; DMN 1966)
semidoctísm s.n. 1969 –Culturã superficialã, stare de semidoct– v.
sfertodoctism (din semidoct + -ism; DN3)
semifinisát, -ã adj. (ind., ec.) –Finisat parþial– „În prezent, prin
folosirea panourilor masive, a cofrajelor glisante, construcþia brutã sau
semifinisatã se executã într-un timp foarte scurt.“ Sc. 16 V 63 p. 3 (din
semi- + finisat; DEX-S)
semifinít,-ã adj. 1970 (ind., ec.) –(Despre un produs) Care nu este
prelucrat definitiv pentru a fi comercializat– v. navã-uzinã (din semi+ finit, dupã fr. semi-fini; PR 1964; DN3, DEX-S)
semigarsoniérã s.f. (constr.) –Garsonierã foarte micã– „Ofer
semigarsonierã ultracentralã pentru garsonierã bloc nou.“ R.l. 4 I 67 p.
4 (din semi- + garsonierã)
semiín s.n. „Þesãturile de in ºi semiin (în amestec cu bumbac)
datoritã calitãþilor lor sînt mult apreciate de cumpãrãtori.“ R.l. 16 IX
61 p. 1 (din semi- + in; Fl. Dimitrescu în LR 4/62 p. 392; DEX-S)
semiindustrializá vb. I 1974 –A transforma parþial în produs
industrial– v. semiindustrializare (din semi- + industrializa)
semiindustrializáre s.f. –Transformare parþialã în produs
industrial– „La Boteni (Argeº) vizitãm mai întîi Centrul de
semiindustrializare condus de ing. C.L. Este drept cã fructele ºi
legumele aduse aici se semiindustrializeazã, dar ele ar merita o soartã
mai bunã.“ R.l. 16 XI 74 p. 3; v. ºi semiconservã (1972) (din semi- +
industrializare)
semiindustrializát, -ã adj., s.n. 1974 –Prelucrat parþial în produs
industrial– v. mostrã-etalon; v. ºi ketering, microcomplex (din semi- +
industrializat; cf. fr. semi-industrialisé; DMN 1966)
semiínimã artificiálã s.f. (med.) „Pînã acum s-au implantat cu
succes unor animale jumãtãþi de inimã artificialã, ventriculi fabricaþi
în laborator, care au permis menþinerea în viaþã ºi însãnãtoºirea unor
inimi bolnave. O astfel de semiinimã artificialã i-a permis doctorului
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M.D. de la Houston sã salveze viaþa unui tînãr mexican.“ Cont. 18 XII
70 p. 10 //din semi- + inimã artificialã, probabil dupã model engl.//
semimanuál, -ã adj. –Lucrat parþial cu mîinile– „Industria noastrã
posedã, pe lîngã imprimare semimanualã cu planºe, maºini moderne
[...]“ Cont. 3 VIII 62 p. 2 //din semi- + manual//
semimát, -ã adj. –Aproape mat– „Culori, culori, culori! incorporate
în glazuri strãlucitoare ori semimate [...] cromatismul aleargã cu un fel
de libertate pe materie sugerînd simboluri posibile.“ Cont. 3 II 67 p. 7
(din engl. semimat; WT)
semimilenár, -ã adj. –Care dateazã de 500 de ani– „O întreprindere
semimilenarã [...] Cehoslovacia posedã cea mai veche fabricã cu acest
profil [sticlãrie] de pe continent.“ Sc. 19 III 78 p. 6. „Semi-milenarele.
Dupã documente de arhivã, cîteva sate din judeþul Gorj împlinesc anul
acesta cinci sute de ani de existenþã, doveditã prin înscrisuri.“ R.l. 7 II
84 p. 2 //din semi- + milenar//
semimonopól s.n. –Monopol parþial– „Mult timp domeniul unei
minoritãþi cãreia instituþiile îi rezervau un semimonopol, cunoaºterea
avea un circuit închis.“ R.lit. 14 VI 73 p. 29 //din semi- + monopol//
semiopacitáte s.f. –Calitatea a ceea ce este parþial opac– „Calitãþile acestui material la un an de la uscare: suprafaþã marmoratã, luciu
de lac incolor, semiopacitate etc.“ R.l. 26 VIII 73 p. 2 //din semi- +
opacitate; DEX-S//
semióptic, -ã adj. (med.) –Care nu ajutã decît parþial la vedere– „Se
produc, în fabricile de sticlã tehnicã [...] sticlã opticã ºi semiopticã.“
Sc. 2 III 64 p. 3 //din semi- + optic; DEX-S//
semipiramídã s.f. –O jumãtate de piramidã realizatã printr-o
secþiune transversalã– „Oraºul olimpic din Montreal va fi alcãtuit din
douã structuri în formã de piramidã, divizate, la rîndul lor, în patru
semipiramide, fiecare cu 19 etaje.“ R.l. 16 VII 74 p. 6 //din semi- +
piramidã//
semipreparát s.n. 1974 (alim.) –Hranã parþial preparatã de cãtre
producãtor– v. ketering (din semi- + preparat)
semiprofesionál, -ã adj. –(Aparat) care are în bunã parte
caracteristicile de mare performanþã ale celor profesionale– „Vînd
walkman semiprofesional [...]“ R.l. 20 VIII 91 p. 7. „Vînd [...] trusã
foto semiprofesionalã (aparat, tele, blitz, etu) [...]“ R.l. 18 X 91 p. 7.
„Vînd magnetofon Orbita, semiprofesional [...]“ R.l. 10 XI 91 p. 6 (din
semi- + profesional)
semirecitál s.n. –Recital alcãtuit din douã pãrþi, fiecare susþinut de o
altã persoanã– „La sala Studio a Ateneului, pianista C.I.R. ºi
violoncenistul A.C. [...] susþin cîte un semirecital.“ I.B. 17 I 72 p. 2.
„De un real interes semirecitalul sopranei V.M., cuprinzînd lieduri
româneºti.“ Sãpt. 19 V 72 p. 7 //din semi- + recital; DEX-S//
semiremorcát, -ã adj. 1975 –Remorcat, cu o singurã osie ºi cu
partea din faþã sprijinitã de spatele platformei tractoare– v.
rulotã-dormitor (din semi- + remorcã + -at)
semirobót s.n. (tehn.) –Mecanism aproape complet robotizat–
„Specialiºtii de la Combinatul de utilaj greu din Cluj-Napoca au
conceput ºi realizat manipulatoare complexe [...] adevãraþi semiroboþi
care deservesc presele de 2000 tone.“ R.l. 15 IV 85 p. 1 (din semi- +
robot)
semiscufundát, -ã adj. –Pe jumãtate scufundat– „Noua dragã,
denumitã «Stevin-80», este cea mai mare din lume [...] Ea lucreazã
semiscufundatã, putînd fi ancoratã printr-un sistem de picioare
mecanice, care se extind pînã la fundul mãrii ºi cu ajutorul cãrora se
poate deplasa în funcþie de mersul lucrãrilor.“ R.l. 21 III 79 p. 6 //din
semi- + scufundat//
semisilóz s.n. (zoot.) „Este un mare cîºtig, deoarece prin
conservarea ierburilor sub formã de semisiloz pierderile de substanþe
nutritive sînt cu peste 50% mai reduse în comparaþie cu uscarea pe
brazde a fînului pe vreme ploioasã.“ Sc. 13 VI 71 p. 4. „Am introdus în
alimentaþie un semisiloz, un tip de furaj preparat din porumbul siloz pe
care îl recoltãm doar atunci cînd este uscat pe jumãtate.“ Sc. 10 III 78 p.
3 //din semi- + siloz//
semisimfónic, -ã adj. –(Despre o orchestrã) Care are în
componenþã ºi instrumente specifice orchestrelor de estradã– „Pe
lîngã casa raionalã de culturã din Cîmpulung-Muscel [...] a luat fiinþã o
orchestrã semisimfonicã.“ Sc. 15 II 63 p. 5. „Aici e cazul sã se
organizeze o stagiune de concerte simfonice, ori semisimfonice.“ R.lit.
29 XI 73 p. 17; v. ºi Cont. 1 IX 67 p. 7 (din semi- + simfonic; cuvînt mai
vechi în românã)
semistabuláþie s.f. (zoot.) –Procedeu de creºtere ºi întreþinere a
vitelor prin menþinerea lor aproape tot timpul în grajd– „Extinderea
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sistemului de semistabulaþie la bovine ºi la ovine în zonele de cîmpie
necesitã o serie de mãsuri.“ Sc. 10 VII 64 p. 2 (din semi- + stabulaþie)
semisubmersíbil, -ã adj. –Scufundat parþial în apã– „Natura
dezlãnþuitã din Marea Nordului afecteazã în mod serios lucrãrile de
prospectare a þiþeiului: din decembrie bîntuie fãrã întrerupere furtuni
puternice [...] mai multe platforme semisubmersibile de foraj fiind
avariate sau scoase din uz.“ Sc. 2 II 74 p. 6 //din semi- + submersibil//
semisuculént, -ã adj. –De o suculenþã medie– „Strugurele de
masã «Roz românesc» (rezistent la ger ºi secetã, cu bobul mare,
semisuculent)“ R.l. 23 II 78 p. 5 (din semi- + suculent)
semitelecomandát, -ã –Pe jumãtate telecomandat– „A fost pus la
punct un cleºte semitelecomandat.“ Sc. 20 I 64 p. 4 //din semi- +
telecomandat//
semitîrîtór, -toáre adj. (bot.) –(Plantã) a cãrei tulpinã se întinde
parþial pe pãmînt– „Aceasta [volbura de nisip maritim] este o plantã
semitîrîtoare ºi cu rizom foarte lung, care fixeazã nisipul.“ Sc. 21 VII
62 p. 4 (din semi- + tîrîtor)
semitransparént, -ã adj. 1978 –Aproape transparent– v. stereoocular //din semi- + transparent//
semnál vérde sint.s. ¨ 1. (circ.) –Permisiune de trecere– „50 de
trenuri-navetã aºteaptã remorcarea ºi semnalul verde pentru a porni
spre cele aproape 30 importante termocentrale.“ R.l. 1026/93 p. 1. ¨ 2.
(fig.) –Permisiune, aprobare– „La semnalul verde al Fondului Monetar
Internaþional ºi-au deschis pungile Banca Mondialã, programul Phare
[...]“ Libertatea 1331/94 p. 3 (din semnal + verde, dupã fr. feu vert; R.
Zafiu în R.lit. 15/95 p. 9, de unde am preluat cele 2 exemple)
senáj s.n. (zool.) „Inutil sã apelaþi la dicþionare! Cuvîntul senaj – un
termen folosit în prezent tot mai mult în practica zootehnicã – n-a fost
încã preluat de lingvisticã. În fond este vorba de un nutreþ conservat
printr-o metodã nouã, care constã în însilozarea plantelor verzi la
umiditate redusã (50–60 la sutã) fãrã sã se adauge substanþe ce
stimuleazã fermentaþia lacticã.“ R.l. 6 VI 74 p. 3
sensitométru s.n. (med.) „Acest laborator (de tipul KTD) asigurã,
printre altele: mãsurarea pulsului cu ajutorul unui sensitometru
special, determinarea timpului de reacþie la stimulenþi acustici ºi luminoºi [...]“ Sc. 19 III 78 p. 6 (din fr. sensitomètre; DTP, LTR; DEX, DN3
– alt sens)
sénsor s.m. (fiz.) –Dispozitiv foarte sensibil care sesizeazã un
anumit fenomen– „Autoritãþile din capitala japonezã au dispus
introducerea a ceea ce se apreciazã a fi cel mai avansat sistem de
dirijare computerizatã din lume. O reþea de 2000 sensori ultrasonici
montatã deasupra magistralelor pentru înregistrarea vitezei de
deplasare ºi a numãrului de maºini ce trec.“ Sc. 20 VI 74 p. 6. „Este
suficient sã se fixeze senzorul unui locator ultrasonic cu impulsuri pe
pieptul unui om pentru ca pe ecran sã aparã linii care indicã atît
funcþionarea muºchilor cordului, cît ºi a valvulelor.“ R.l. 5 II 84 p. 6
[scris ºi senzor] (din engl. sensor; WT; DEX-S)
separatór s.m. „[...] bãrbaþii ºi femeile vor cãlãtori separat în
mijloacele de transport în comun din capitala iranianã, Teheran [...]
Femeile vor cãlãtori pe locurile din spate ºi în fiecare autobuz se va afla
cîte un «separator» în uniformã specialã.“ Ev.z. 28 XI 92 p. 5 (din
separa + -tor; DN, DEX – alt sens)
seralíst, -ã s.m.f. –Elev, student care urmeazã cursul seral– „Complicatele înlãnþuiri ale formulelor chimice au fost scrise... pe o
prozaicã bucatã de tablã. Ceea ce nu-i împiedicã însã pe «seraliºtii» de
la matriþerie sã descifreze cu aceeaºi pasiune, ca într-o salã de curs,
sensurile unei formule.“ Sc. 28 VII 63 p. 1. „[...] trebuie sã mãrturisesc
cã elevii mei, viitori electroniºti de pe platforma «Pipera», sau tineri
muncitori de aceeaºi specialitate («seraliºtii») se însufleþeau mai cu
seamã cînd discuþia privea ceea ce am numit personajul profund.“
R.lit. 27 IX 84 p. 5. „[...] întîia clasã de seraliºti de la IATC.“ I.B. 11 XII
85 p. 2 (din seral + -ist; DEX-S)
sérã-combinát s.f. –Serã mare cu caracter de combinat– „Am
intrat împreunã într-o serã-combinat unde ne-a întîmpinat o cãldurã de
40 de grade.“ Sc. 24 VI 63 p. 3 (din serã + combinat)
seriál s.n., adj. –(Roman, film, reportaj) apãrut în presã sau prezentat
la radio sau televiziune în fragmente– „În curs de realizare se aflã un
serial-dezbatere publicã la teatrul «Tãnase».“ I.B. 10 I 74 p. 2.
„Serialul care s-ar putea numi al «anti-neglijenþelor» dã prilej
televiziunii sã obþinã succese de calibru. Aþi înþeles cã numim «serial»
reportajele «în serie» care imortalizeazã, pe cîþiva metri de peliculã,
isprãvi absurde, neglijenþe penibile [...]“ R.lit. 23 X 75 p. 16. „Film
serial : Dallas [...]“ Pr.R.TV 8 IX 79 p. 14; v. ºi Pr.R.TV 20 IV 79 p. 13;
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v. ºi roman-frescã (1970), ciné-verité, muppet, teleecraniza (din engl.
serial [story]; cf. fr. sériel, it. seriale; DEX, DN3)
serigrafiá vb. I –A reproduce prin serigrafie– „[Wahrol] serigrafia
«idoli» unanim adulaþi: Marilyn, Elvis etc.“ D. 132/95 p. 13 (din
serigrafie)
serigrafiát, -ã adj. –Imprimat prin serigrafie– „[...] pahare
serigrafiate pentru îngheþatã [...]“ R.l. 22 II 84 p. 1 (din serigrafiá)
serigrafíe s.f. –Procedeu de imprimare cu ajutorul unui ecran de
mãtase– „[...] mijloacele grafice cele mai moderne, în tehnica
serigrafiei, a gravurii care utilizeazã ca mediu de imprimare o mãtase
special preparatã.“ R.lit. 17 V 84 p. 20 (din fr. sérigraphie, germ.
Serigraphie; PR 1953; DN3)
serodiagnóstic s.n. (med.) –Diagnostic serologic– „Vineri, la
Institutul oncologic din Bucureºti a avut loc conferinþa publicã ºi
demonstraþia practicã de serodiagnostic al bolii canceroase, susþinute
de ing. chimist N.I.D.“ R.l. 15 IV 78 p. 4; v. ºi R.l. 27 VI 80 p. 5 (din fr.
sérodiagnostic; DM, DZ; DEX, DN3)
seropozitív, -ã s.m.f., adj. (med.) –(Persoanã) care prezintã un
serodiagnostic pozitiv, în special pentru virusul bolii Sida– „[...]
bolnavii suferinzi de artrita reumatismalã numitã artritã seropozitivã.“
R.l. 15 VI 85 p. 6. „[...] poporul elveþian sã înveþe cã seropozitivii ºi
bolnavii de SIDA nu prezintã nici un risc în viaþa cotidianã, cu excepþia
relaþiilor sexuale neprotejate [...]“ Ad. 1 VII 92 p. 2. „Personajul
principal [era] bisexual ºi seropozitiv.“ R.lit. 4–10 XI 92 p. 22 (din fr.
séropositif)
seroreácþie s.f. (med.) –Reacþie serologicã– „Testarea
posibilitãþilor reale ale seroreacþiei de diagnostic s-a efectuat pe sute
de probe de sînge integral a cîte 5 ml fiecare.“ R.l. 10 IV 78 p. 7 (din fr.
séroréaction; L; DN3)
serpentárium s.n. –Grãdinã zoologicã (rezervaþie) cu ºerpi– „Un
crocodil [...] dintr-o grãdinã zoologicã cu ºerpi ºi alte reptile din
Miami, a omorît un bãieþel de 6 ani, al cãrui tatã, imprudent, îl lãsase
singur pe un zid [...] Proprietarul serpentariumului a împuºcat
crocodilul ºi a închis grãdina sa zoologicã.“ R.l. 7 IX 77 p. 6; v. ºi Sc.
10 IV 81 p. 3 (din engl. americ. serpentarium; WN)
sertizá vb. I –A asambla– „Maºina de sertizat este opera lui S.“ R.l.
29 IX 86 p. 1 (dupã fr. sertir; DN, DEX, DN3 – alte sensuri)
servíciu de politéþe sint.s. „[...] în fine, voi menþiona cã staþiile au
fost dotate special pentru aºa-numitele «servicii de politeþe», curãþirea
parbrizelor, a farurilor ºi stopurilor în timpul alimentãrii maºinilor la
pompe.“ R.l. 21 V 77 p. 5 (din serviciu + de + politeþe)
servodirécþie s.f. –Dispozitiv de comandã a direcþiei
autovehiculelor care micºoreazã efortul conducãtorului– „[...] un nou
produs solicitat cu prioritate de industria auto româneascã –
servodirecþia hidraulicã.“ R.l. 17 XII 84 p. 5. „Vînd Opel Rekord [...]
super-accesoriatã – închidere centralizatã, geamuri electrice, oglinzi
electrice, servodirecþie [...] preþul 6300 dolari, tratabil.“ R.l. 8 XII 92 p.
10; v. ºi servofrînã (din fr. servodirection, dupã it. servosterzo; PR,
DMC 1950)
sérvofrînã s.f. –Frînã extrem de sensibilã, cu servomecanism care
transmite comenzile amplificat– „[Vînd] Mitsubishi [...] servofrînã,
servodirecþie [...]“ R.l. 22 VIII 91 p. 7 (din servo- + frînã, dupã fr.
servofrein; DEX, DN3)
servomotór s.n. –Motor al unui sistem de comandã automatã–
„Aici vor fi instalate servomotoare cu cursa cea mai lungã ce s-a
realizat vreodatã.“ Sc. 20 VII 68 p. 5 (din fr. servomoteur; DEX, DN3)
sesizór adj. (tehn.) –Element al unui mecanism care sesizeazã o
anumitã mãrime– „[Automatul] are un dispozitiv sesizor de ºocuri ºi
vibraþii [...]“ I.B. 9 II 84 p. 2 (din sesiza; DEX, DN3)
sevillan, -ã s.m.f., adj. 1985 –Locuitor din Sevilla– v. malagueño
[pron. sevilián] (din Sevilla + -an)
sex-clúb s.n. –Club erotic– „Industria sexului – cãrþi, sex-cluburi,
afiºe, sãptãmînale specializate – a realizat în 1969 în S.U.A. o cifrã de
afaceri de 2 miliarde dolari.“ Sc. 14 XI 70 p. 6 //din sex + club//
sex-magazín s.n. –Magazin care desface obiecte cu caracter
pornografic sau pentru uz sexual– „De pe urma sutelor de milioane de
reviste tipãrite anual ºi ale celorlalte «produse» pornografice,
desfãcute în «sex-magazine» cu autoservire ºi program non-stop [...]
se realizeazã profituri fabuloase la adãpostul libertãþii individuale.“
Sc. 24 VII 77 p. 6 (din sex + magazin, dupã engl., fr. sex-shop; PR,
DMC 1970)
sex-shop s.n. (anglicism) –Magazin care desface obiecte
pornografice sau pentru uz sexual– „Explozia publicitarã pe care
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Festivalul a cunoscut-o în ultimii ani, tendinþa spre gigantism, inflaþia,
competiþiile paralele, avalanºa de interese nonartistice (vezi secþia
porno care la un moment dat transformase cîteva sãli în sexy-shopuri)
umflau nesperat cifra de afaceri a Festivalului, dar subminau
considerabil prestigiul lui cultural.“ R.lit. 17 V 79 p. 24. „Cu bastonul
prin sex-shopurile din Bucureºti“ As 183/95 p. 3 [ºi sexy-shop] (cf. fr.
sex-shop; PR, DMC 1970)
sex-simból s.n. 1993 –Persoanã (mai ales femeie) care reprezintã
modelul de frumuseþe fizicã al unei epoci, þãri etc.– v. bikini (din engl.
sex-symbol)
séxi adj.inv. (cuv. engl. american) ¨ 1. –Referitor la sex ºi
pornografie– „Spectacol foarte sexy.“ Sãpt. 5 XII 81 p. 8. ¨ 2. –(De
obicei despre persoane) Atrãgãtor, cu vino-ncoace– „Eºti cel mai
sexi bãrbat din lume.“ R.lit. 34/95 p. 13; v. ºi bikini [scris ºi sexy] (cf.
fr., it. sexy; DMC 1950, PR 1954, DPN 1980; Guþia A. 24; DEX-S)
sexíst, -ã adj. –Care are prejudecãþi privitoare la deosebirile dintre
sexe– „Universitarul californian [are] ezitarea lui de a flata o femeie ºi
de a trece astfel drept «sexist».“ D. 140/95 p. 3 (din engl. sexist, fr.
sexiste; BD, DMC 1970)
sexpórt s.n. „Numai sexportul (se numeºte astfel exportul de
pornografie) a adus, anul trecut, afaceriºtilor danezi, valutã forte
echivalînd cu 600 milioane franci!“ Sc. 14 XI 70 p. 6 //din sex +
[ex]port//
sezón álb sint.s. –Iarna– „În întîmpinarea sezonului alb se fac
intense pregãtiri în toate staþiunile montane de odihnã ºi sporturi de
iarnã.“ R.l. 20 XI 78 p. 5. „La Mangalia, în «sezonul alb».“ Sc. 6 XII 78
p. 2. „Cele trei renumite staþiuni montane pot primi de-a lungul
întregului sezon alb peste 100000 de vilegiaturiºti.“ Sc. 21 XII 78 p. 4
(din sezon + alb)
sfertodóct, -ã adj., s.m.f. –(Om) care se crede cult dar are
cunoºtinþe superficiale, mai puþine chiar decît un semidoct– „Ultima
carte pe care a citit-o [...] a fost un almanah vechi uitat de un cãlãtor
într-un tren de cursã lungã. Mimantul nostru nu-i nici mãcar un
semidoct. Eventual un sfertodoct.“ I.B. 18 XII 71 p. 1. „Vã mãrturisesc
cã tonul scrisorii dv. nu mi-i pe plac. Asemenea ton e îndreptãþit numai
cînd e vorba sã fie atacat un sfertodoct cu fumuri, care se vîrã unde nu-i
fierbe oala.“ R.lit. 14 II 74 p. 25; v. ºi R.l. 19 X 71 p. 1 (din sfert + -doct,
dupã modelul lui semidoct)
sfertodoctísm s.n. „Semidoctismul, dacã nu chiar sfertodoctismul,
ameninþã întotdeauna afirmarea unei ºtiinþe la modã.“ Sc. 21 XI 69 p.
4; v. ºi 17 VIII 80 p. 2 (din sfertodoct + -ism)
sfîrºitór s.m. –Rãufãcãtor care distruge totul– „[...] camera închiriatã de Grupul «Divertis» [...] a fost vizitatã [...] de o echipã
profesionistã comandatã. «Sfîrºitorii» [...] au furat aparaturã în
valoare de peste 2500 dolari. La plecare, ce nu au putut lua, au distrus,
dînd foc.“ R.l. 21 I 93 p. 1 (din sfîrºi + tor)
sfumatúrã s.f. –Estompare– „Totul mi s-a pãrut sfumaturã, vag,
incert.“ R.lit. 3 V 84 p. 14 (din it. sfumatura)
sgubilít(ic), -ã adj. (arg. elevilor, peior.) „Sgubilitic, excentric,
deosebit printr-o comportare proprie, ciudatã. Termenul, prin structura
sa foneticã ºi accentualã, trimite la paralitic etc., cu utilizare hazlie
evidentã.“ R.lit. 19 VII 79 p. 9. „Niºte zgubiliþi“ R.lit. 35/96 p. 18 [scris
ºi zgubilitic] (C. Lupu în SCL 6/82 p. 505)
shaktist s.m., adj. 1974 –Adept al cultului zeiþei Shakti (în
hinduism)– v. conºtientizare [pron. ºactíst] (din n.pr. Shakti)
shamisen s. (cuv. jap.; spect.) „Bunraku – teatrul de marionete,
constituie unul din aspectele cele mai interesante ale artei dramatice
japoneze. El are trei elemente de bazã: «joruri» – naraþiunea,
«shamisen» – muzica unui instrument cu coarde originar din Okinawa,
ºi marionetele [...] Mînuitorul principal, denumit «Omozukai», face sã
funcþioneze mîna dreaptã a marionetei ºi susþine cu braþul stîng
întreaga greutate a acesteia (cam 19 kg)“ R.l. 1 VIII 74 p. 6 [pron.
ºamisén]
shed s.n. 1963 (constr.) –Tip de formã de acoperiº– v. precomprimare
[pron. ºed] (din engl. shed; LTR; DN3)
shinkansen s. (cuv. jap.; transp.) „În cei 20 de ani de cînd a intrat în
funcþiune, pe ruta Tokio–Osaka, cel mai rapid tren japonez, «Shinkansen» («noua linie principalã») a transportat aproximativ douã
miliarde de persoane.“ R.l. 19 X 84 p. 6. „[...] tunelul principal va fi
echipat cu douã linii feroviare tip «Shinkansen», trenul de mare vitezã
[...]“ R.l. 5 III 85 p. 6 [pron. ºincansén]
shogun s.m. (cuv. jap.) –La origine, cuvîntul desemna casta
dictatorilor militari japonezi dintre secolele XII-XIX, care au
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constituit adevãrate dinastii; autohtonizat, termenul desemneazã un
ºef, boss al unei organizaþii criminale– „[...] dl. C.M., zis Shogunul, a
fost învoit, pãrãsind arestul poliþiei, pentru a participa la funeraliile
mamei sale.“ R.l. 14 II 94 p. 16. „Shogunul se destãinuie“ R.l. 26 II 94
p. 16; v. ºi 17, 18 II 94 p. 1 [pron. ºi scris ºi ºogun](DN3 – cuvînt larg
difuzat de la începutul anilor ‘90 mulþumitã unei cãrþi ºi unor
ecranizãri)
shoking adj.inv. (anglicism) –ªocant– „Ultima ediþie a Invitaþiilor
Euterpei [...] a programat o emisiune cu un titlu menit sã intrige, cu o
uºoarã tentã shoking: «La mulþi ani, Antonio Vivaldi».“ Sãpt. 9 VI 78
p. 6 [pron. ºóching] (din engl. shoking; Th. Hristea în LR 3/72 p. 186;
DEX, DN3)
shop s. (anglicism) ¨ 1. –Magazin în care, înainte de decembrie
1989, se vindeau la noi mãrfuri, de obicei de lux, pe valutã– „Hotel
«Continental» din Calea Victoriei [...] cu restaurant, grãdinã, snackbar
ºi shop.“ I.B. 18 V 74 p. 6. „Multe din obiecte sînt aduse aici direct din
shop.“ Sc. 7 IX 82 p. 2. ¨ 2. –Magazin în care se vînd mãrfuri, de
obicei de lux– v. supercivilizaþie (1979) [pron. ºop] (din engl. americ.
shop; D.Am.; DN3, DEX-S)
shoping s. (anglicism) –Mersul la cumpãrãturi– „[...] eroina [...] e
gata sã devinã o soþie transoceanicã: shopping, cãrþi de credit, spirit
competitiv.“ R.lit. 30 III 85 p. 21; v. ºi D. 172/96 p. 6 [pron. ºóping] (cf.
fr., it. shoping; DPN 1960)
short v. ºort
show s.n. (cuv. engl.; spect.) –Tip de spectacol de varietãþi, muzicã
uºoarã, susþinut de un singur actor/cîntãreþ sau de o formaþie– „O
comunã olandezã [...] numãrînd vreo 6500 locuitori, ºi-a construit prin
«autofinanþare» un studio de televiziune. Programul [...] neglijeazã
meciurile echipei Ajax ºi show-urile lui R.C. în favoarea spectacolelor
de pãpuºi, a emisiunilor de informaþii locale de politicã.“ Cont. 22 III
74 p. 10. „În Japonia a avut loc ceea ce pare sã fie unul din cele mai
lungi programe TV din lume: un «show» care a durat 25 de ore!“ R.l.
15 IV 75 p. 6. „Cel mai atractiv show vizionat pînã acum la noi – cel al
formaþiei Omega.“ Sãpt. 16 V 75 p. 7. „Un show cu formaþia ABBA ºi
alte recitaluri ale unor interpreþi cunoscuþi.“ Cont. 31 VIII 79 p. 8. „A rãmas fascinaþia [...] feluritelor «show»-uri [...]“ Sc. 6 IV 84 p. 4; v. ºi 31
VII 75 p. 4; v. ºi telenoapte (1971), surclasa [pron. ºou] (cf. fr. show;
PR 1954; DEX, DN3)
show-business loc.s. (engl. americ.; spect.) –Industria
spectacolelor– „Ca aproape tot ce s-a scris despre scurta existenþã a
uneia din cele mai mari celebritãþi ale filmului, Marilyn Monroe, piesa
trateazã despre gloriile ºi decãderile show-business-ului [...]“ R.lit. 23
V 78 p. 23. „Cu performanþa ei în musicalul «Tovarich», Vivien Leigh
a cîºtigat pe Broadway un Tony – premiu echivalent cu Oscarul
cinematografic, în show-business.“ Sãpt. 10 V 85 p. 7; v. ºi R.l. 1 III 82
p. 6, R.lit. 24 V 84 p. 8 [pron. ºoubíznis] (cf. fr. show-business; DMC
1960)
showman s.m. (cuv. engl.) –Realizator de show-uri– „De altfel,
regizorul Alexandru Bocãneþ fusese un incomparabil organizator de
spectacole TV, un foarte talentat «showman».“ R.lit. 29 V 77 p. 17
[pron. ºóumen] (DN3 – alte sensuri)
shuttle s. (astr.; anglicism) –Navetã spaþialã– „Avem în fazã de
proiect noul concept de zbor spaþial, cu ajutorul vehicolului shuttle, cu
caracteristici deosebite – lansare asemeni rachetei, revenire din
cosmos ºi aterizare similar aeroplanului.“ Sc.t. 18 IV 74 p. 6; v. ºi
avion-rachetã [pron. ºatl] (din engl. [space] shuttle; BD 1971)
siáj s.n. în constr. a fi în siajul cuiva (franþuzism) –A urma un
maestru– „Romanul [...] pluteºte undeva în siajul «Muntelui vrãjit».“
R.lit. 1–7 IV 93 p. 9 (traduce fr. être dans le sillage de...; DEX – alt
sens)
siblocórd s. (probabil cuv. rus.; farm.) „Institutul unional de chimie
farmaceuticã din URSS a pus la punct o substanþã, siblocordul, sub
formã de pastile, care ajutã la stimularea memoriei.“ Sc. 28 I 77 p. 5
sicofánt s.m. 1990 –Delator, muºard– v. yesman (din fr. sicophante;
DEX; cuv. este mai vechi, dar a devenit larg cunoscut datoritã
aserþiunii dlui Silviu Brucan cã preºedintele postrevoluþionar Ion
Iliescu s-a înconjurat de „yesmeni ºi sicofanþi“)
Sída s.f. (med.) „Primele cazuri de SIDA au fost înregistrate în 1981
în Statele Unite, caracterizîndu-se printr-o scãdere brutalã a apãrãrilor
imunitare, ceea ce permite unor afecþiuni în mod obiºnuit benigne –
denumite «oportuniste» sã se dezvolte în chip grav [...]“ R.l. 1 VII 83 p.
6. „Existã pericolul ca SIDA (sindromul imunitaro-deficitar dobîndit)
– teribilul flagel ce bîntuie de cîtãva vreme în America ºi care a trecut
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acum ºi oceanul – sã devinã «problema sanitarã mondialã numãrul 1»
[...]“ Sc. 29 X 85 p. 4. „[...] în România existã între 2500 ºi 3000 de
persoane infectate cu virusul ce provoacã Sindromul Imunodeficienþei
Dobîndite (SIDA).“ R.l. 10 VI 93 p. 8. ² (fig.) „[Comunismul] este o
excrescenþã maladivã a organismului social, un cancer sau o SIDA a
istoriei umane.“ R.lit. 1 XI 90 p. 2; v. ºi R.l. 5 V 84 p. 6, 27 V 85 p. 6, 17
V 86 p. 6, Sãpt. 23 V 86 p. 2, LAI 14 X 91 p. 7, R.l. 5 X 92 p. 1; v. ºi HIV,
seropozitiv (abreviere din fr. S[yndrome] I[mmuno] D[éficitaire]
A[cquis]; PR 1983, MNC 1985)
sigilográfic, -ã adj. 1979 –Privitor la sigilografie– v. sigilografie
(din fr. sigillographique; DEX, DN3)
sigilografíe s.f. „Între 27 ºi 29 septembrie va avea loc la Bucureºti
reuniunea Comitetului internaþional de sigilografie. Organism creat pe
lîngã Consiliul Internaþional al Arhivelor, Comitetul orienteazã
cercetãrile ca ºi acþiunile practice privind conservarea ºi valorificarea
sigiliilor.“ Cont. 22 IX 78 p. 11. „În lumea [...] sigilografiei. Cel ce
pãºeºte în aceste zile pragul Muzeului Arhivelor din Bucureºti
pãtrunde într-o expoziþie de o facturã aparte, într-o lumea a raritãþilor
ºi curiozitãþilor [...] sigilografice.“ Sc. 6 IV 79 p. 4 (din fr.
sigillographie; DEX, DN3)
silenþiatór s.n. (tehn.) –Amortizor de zgomot– „O invenþie brevetatã de Institutul naþional pentru creaþia ºtiinþificã ºi tehnicã din
Bucureºti a început sã fie materializatã în atelierele de
micro-producþie. Este vorba de silenþiatoarele [...] pentru expansii de
gaze ºi aburi.“ R.l. 14 II 75 p. 6 (din it. silenziatore; DN3)
silenþiós, -oásã adj. –Care nu produce zgomot, tãcut– „La
«Albina» e ventilator de vreo treizeci de ani. La «Unic» ºi «Turist» nu
funcþioneazã deloc, fiindcã nu erau silenþioase.“ Sc. 12 I 67 p. 2.
„[Motoreta Elmo este] un mijloc de transport silenþios ºi antipoluant.“
R.l. 11 IV 75 p. 5. „Aceste tipuri de întrerupãtoare au fost înlocuite [...]
cu alte tipuri (cumpãnã), mult mai silenþioase ºi cu performanþe
superioare în exploatare.“ R.l. 26 III 76 p. 5. „O ºalupã de agrement,
care are douã mari calitãþi – este silenþioasã ºi nu polueazã apele – face
curse zilnice [...]“ R.l. 30 X 84 p. 4; v. ºi antistres (din it. silenzioso; cf.
fr. silencieux; DTM; DEX, DN3)
silenþiozitáte s.f. –Lipsã de zgomot, caracter silenþios–
„Silenþiozitatea, o componentã a ocrotirii sãnãtãþii publice.“ Sc. 21 II
67 p. 2. „Inginerii de la firma britanicã «Fodens Ltd» au construit un
camion de 32 tone care nu va produce un zgomot mai mare decît un
autoturism obiºnuit. Aceste performanþe de silenþiozitate au fost
obþinute prin efectuarea unor modificãri la motor [...]“ R.l. 29 III 79 p.
6 (din silenþios + -itate; cf. it. silenziosità; M. Gheorghiu în LR 2/68 p.
134; DEX, DN3)
silimarínã s.f. 1980 (farm.) –Substanþã care intrã în componenþa
medicamentelor antihepatice– v. armurariu
silipór s. (probabil cuv. rus.; constr.) „Un nou material de construcþie
cu performanþe care întrec pe cele ale produselor de origine mineralã
utilizate pînã în prezent a fost realizat de inginerii sovietici. Denumit
[...] «silipor» (silicat poros), acest metarial, foarte uºor, are proprietãþi
termice deosebite.“ Sc. 6 IV 78 p. 5
silistór s. (cuv. fr.; electron.) „Inventatorul francez A.B. a elaborat un
dispozitiv electronic universal – silistorul – care poate fi utilizat, dupã
caz, ca baterie, element fotosensibil, transformator, acumulator de
energie, condensator electric etc.“ Sc. 6 IV 65 p. 4
siluetá vb. I (teatru, film) –A crea un anumit personaj– „Mihai
Berechet l-a siluetat în creion pe doctorul Caius.“ Cont. 20 IX 63 p. 4.
„Mihaela Juvara a siluetat cu duritate ºi simþ al proporþiilor o
femeie-fiarã.“ R.lit. 2 V 74 p. 17; v. ºi 1 XII 79 p. 6 (din siluetã; cf. fr.
silhouetter; DN3 – alte sensuri)
silúr s.n. 1976 –Tip de material sintetic– v. difur, adidas (probabil din
sil[en] + [dif]ur)
siluréx-premíx s. 1976 (chim.) –Tip de material plastic– v. reper
simetrizáre s.f. –Stabilire de simetrii– „Dignitatea criticii nu poate
veni din simetrizarea abuzivã a unor domenii distincte – artã ºi ciberneticã, arta ºi structurile limbajului etc., ci din puterea lãuntricã de a
depãºi disparitatea unei epoci fãrîmiþate analitic.“ Sec. 20 12/66 p. 28,
29. „Grupul este o entitate structuratã într-un mod armonios, posedînd
un înalt grad de simetrizare.“ Luc. 21 I 67 p. 7 (din simetrie)
simézã s.f. 1979 –Panou într-o galerie de tablouri– v.
granulopintorelief; v. ºi specios; v. ºi numele unei galerii de artã din
Bucureºti (din fr. cimaise; DN3)
simigeríe-patiseríe s.f. –Patiserie în care se produc ºi se vînd
covrigi– „De asemenea, în trei dintre spaþiile existente se vor amenaja
simigerii-patiserii.“ Sc. 17 II 78 p. 2 (din simigerie + patiserie)
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simultán s.n. (sport) –Joc al unui ºahist cu mai mulþi adversari
deodatã– „[...] Au loc simultane date de marii maeºtri G. ºi O [...] ºi
turnee dupã sistemul elveþian.“ R.l. 26 XI 76 p. 6 (din germ. Simultan;
cf. fr. simultané; DN – alt sens, DEX, DN3)
simultaneizá vb. I –A face sã se petreacã în acelaºi timp– „Acelaºi
mod de a fractura scheletul naraþiunii, de a amesteca planurile, de a
dispersa episoadele poveºtii, de a simultaneiza momentele consumate
la mari distanþe de timp, de a asambla imagini derulate în spaþii
diferite.“ Cont. 12 IX 75 p. 10 (din simultan + -iza; DN3)
sincrofazotrón s.n. (fiz.) –Tip de accelerator ciclic pentru
particule grele– „Într-un viitor apropiat, instalaþia «Foton» va fi
utilizatã într-o serie de experienþe la sincrofazotronul institutului.“ Sc.
19 I 75 p. 4 (din fr., engl. synchrophasotron; Al. Graur în LR 2/58 p. 3,
FC I 135, DTP, DC; DEX, DN3)
sincróno-cineproiécþie s.f. (cinem.) –Proiectarea unui film
concomitent cu spectacolul propriu-zis– „Sincrono-cineproiecþia, iatã
ce aduce nou Lanterna magicã.“ Cont. 22 VI 62 p. 4 //din sincrono- +
cineproiecþie//
sincrotrón s.n. (fiz.) –Accelerator în care electronii sînt acceleraþi
întîi de un cîmp magnetic, apoi de unul electric– „Spre deosebire de
acceleratoarele existente [...] noul sincrotron va avea un cîmp
magnetic cu autoreglare.“ Sc. 8 II 62 p. 5 (din fr. synchrotrone; PR
1950; LTR, DC; DEX, DN3)
Sinerdól s. (farm.) „Cel mai nou produs purtînd emblema fabricii de
antibiotice din Iaºi se numeºte «Sinerdol» – medicament ce acþioneazã
cu eficienþã deosebitã în tuberculoza pulmonarã, în special în formele
cronice.“ R.l. 13 III 76 p. 5
single adj., s.n. (anglicism) ¨ 1. (muz.) –Disc ce conþine cîte o
singurã piesã pe fiecare faþã– „Anul trecut în Statele Unite au fost
decernate 189 «discuri de aur»: 117 pentru albume, 72 pentru single.“
Sãpt. 22 II 74 p. 13. „«Roxanne» ºi «Can’t Stand Losing You» n-au fost
scrise pentru acest album ci au existat ca single-uri, fiind incluse
ulterior [...]“ Sãpt. 12 XII 79 p. 7; v. ºi L.P. ¨ 2. (turism) –Camerã,
cabinã de wagon-lit ocupatã de o singurã persoanã– „În cãlãtorie,
Domnica a luat un single în tren.“ [pron. singl] (din engl. single; DN3)
sinistritáte s.f. –Caracterul a ceea ce este sinistru– „Termenii
imunidicitate, periclitate ºi sinistritate nu existã în vreo altã limbã, din
care autorii pasajelor respective sã-i fi putut lua. De asemenea, limba
românã nu cunoaºte adjectivele: imundic, pericl ºi sinistr din care, cu
ajutoprul lui -itate, sã poatã fi obþinute substantivele imundicitate,
periclitate ºi sinistritate.“ I.B. 25 I 72 f.p. (din sinistru + -itate; Th.
Hristea P.E. 34, I. Iordan în LR 3/62 p. 228; DN3)
sinterizát, -ã adj. (tehn.) –Care a fost legat numai prin încãlzire ºi
presare, fãrã ajutorul unui liant– „Lagãrele sinterizate, realizate prin
presare în matriþe a pulberilor metalice, ºi-au îmbunãtãþit
caracteristicile tehnico-funcþionale.“ I.B. 13 I 62 p. 1. „Este vorba
despre producerea unei game de piese [...] pentru industria
automobilului, piese din pulberi metalice presate, sau, în termeni de
specialitate, sinterizate.“ Sc. 11 XI 74 p. 1 (din sinteriza; LTR)
sintónic s.n. 1974 –Tip de bãuturã rãcoritoare– v. café-bar, cico,
cico-cola (probabil din sin[tetic] + -tonic)
sintoníe s.f. (fig.) –Înþelegere– „Am fãcut turul lumii împreunã.
Sintonie totalã.“ D. 146/95 p. 15 (din fr. syntonie; DN, DEX – alt sens,
DN3)
sintetizatór s.n. (muz.) –Instrument electronic cu o largã paletã de
sonoritãþi– „Vînd sintetizator Korg [...]“ R.l. 29 X 91 p. 7 (din it. sintetizzatore; DPN 1979; DN3)
sir s.m. –Titlu englez care precede numele cavalerilor ºi al baronilor–
„Dupã cum s-a relatat, Charles Chaplin a primit titlul de «sir» pentru
meritele sale artistice deosebite.“ R.l. 14 III 75 p. 6; v. ºi copreºedinte
(1973) [pron. sör] (din engl. sir; DEX, DN3; cuv. este mai vechi în
rom.)
sirecárd s. (probabil cuv. germ.; med.) „Sirecard. Un nou aparat
destinat sã readucã la normal, într-un timp record, bãtãile inimii în caz
de accidente, de încetinire sau accelerare a pulsului, a fost realizat de
firma vest-germanã Siemens.“ Sc. 20 VII 75 p. 6
sistematizá vb. I –(Aici – despre sate ºi clãdiri, în timpul lui
Ceauºescu) A distruge– „Comuna Þepuº, altãdatã sat mare rãzãºesc,
figura printre localitãþile care urmau sã fie «sistematizate», cu alte
cuvinte sã disparã [...]“ Lit. 32/93 p. 5. „Centrul Bucureºtiului a fost
sistematizat în timpul lui Ceauºescu.“ (din fr. systématiser; DN, DEX,
DN3 – alte sensuri)
sistemíst s.m. –Persoanã care lucreazã în sistemul energetic
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naþional– „Experienþa pe care am acumulat-o în cariera mea de
«sistemist» – am fost dispecer energetic ºi inginer de serviciu în
centrale mulþi ani – mi-a arãtat cã unii dintre [oameni] depãºesc
consumurile normate nu din lipsã de bunãvoinþã de a se încadra în
aceste norme, ci pentru cã n-au instrumente corespunzãtoare de
gestiune operaþionalã în timp real care sã le permitã sã ia decizii
corespunzãtoare.“ R.l. 14 VII 84 p. 2 (din it. sistemista; DPN 1960)
sitál s.n. (chim.) „Noul material sintetic «sital». Acest material
compus din sticlã ºi cristale se obþine dintr-o materie primã ieftinã,
zgura.“ Sc. 18 I 63 p. 3 //probabil din si[ntetic] + [cris]tal//
sitografíe s.f. „Un colectiv de la întreprinderea sighiºoreanã a pus la
punct un nou procedeu de sitografie. Ca urmare, cele mai dificile
desene se pot imprima pe vasele de faianþã în mod mecanic cu ajutorul
unei maºini realizate tot de ei.“ R.l. 28 I 75 p. 3 //probabil din sitã
(folositã în acest procedeu) + -grafie//
situáþie-límitã s.f. –Situaþie care nu dã posibilitatea alegerii,
impunînd folosirea la maximum a capacitãþilor (fizice, psihice etc.)–
„Autorul alege o formulã dramaticã prin firea ei explicitã, relevîndu-ºi
eroii, am spune, în situaþii-limitã.“ Cont. 15 V 64 p. 4. „Preluînd
schema literarã a nuvelei «medievale», M.L.C. încearcã ºi reuºeºte, în
fond, niºte foarte largi portrete surprinzînd [...] caracterele umane
într-o situaþie-test, sau dupã un termen de mult acreditat,
situaþie-limitã.“ R.l. 8 X 72 p. 2; v. ºi Mag. 4 II 67 p. 5, Luc. 11 III 67 p.
20, Cont. 9 VI 67 p. 5; v. ºi impact (din situaþie + limitã; cf. fr.
situation-limite; DMN 1965; FC I 65, A. Giurescu M.C. 35)
situáþie-tést s.f. 1972 –Situaþie care poate servi drept test– v.
situaþie-limitã (din situaþie + test)
situaþionál, -ã adj. –Care este legat de o anumitã situaþie– „În
«Princepele» se folosesc cãrãmizile factuale ºi situaþionale oferite de
texte literare ºi documente mai mult sau mai puþin cunoscute.“ R.lit. 1
II 79 p. 4 (din it. situazionale, cf. engl. situational; CD; DEX, DN3)
skai s.n. 1976 (chim.) –Tip de piele sinteticã– v. guler-glugã [scris ºi
scay] (din fr. skaï; PR 1955; DEX)
skin(head) s.m. (cuv. engl.) „Skinheads: tineri violenþi care aparþin
extremei drepte, dar numai o zecime dintre ei sînt neonaziºti. Se rad pe
cap. Skins sînt organizaþi în grupe mai mari sau mai mici. Nu au o
conducere supraregionalã a activitãþilor lor. Contactele lor cu partidele
de dreapta sînt mai mult sau mai puþin intensive. Scopul lor este
curãþirea þãrii de strãini ºi adepþi ai politicii de stînga.“ R.l. 18 IX 92 p.
7. „Un tînãr german în vîrstã de 23 de ani a decedat dupã ce a fost bãtut
cu bastoane de baseball de cãtre un grup de 30–40 de skinheads [...]“
R.l. 29 IV 93 p. 3. „Vineri [...] trecãtorii din zona Podul Grozãveºti au
fost martorii unei tentative de rãpire. Autorii: doi skinheads (capete
rase) autohtoni.“ R.l. 17 V 93 p. 2; v. ºi 26 VIII 92 p. 6; v. ºi capete rase,
cocktail Molotov, neonazist [pron. schínhed] (cf. fr., it. skinhead; BD
1970, DPN 1983, PN 1987)
skípping s. 1980 (cuv. engl.) –Sãritul coardei– v. rollerskate
Skylab s. (astr.) –Laborator spaþial american lansat în 1973– „Scopul
unei noi vizionãri a staþiei orbitale de cãtre astronauþi l-ar constitui, în
primul rînd, recuperarea unei capsule lãsate în interiorul sãu de ultimii
sãi «locatari», G.C., E.G., ºi W.P. (Skylab III), capsulã ce conþine
diferite tipuri de unelte, produse alimentare [...] ºi [...] textul unor
mesaje transmise prin teleimprimator.“ R.l. 23 IV 74 p. 6. „Skylab la a
doua numãrãtoare inversã.“ Sc. 11 V 79 p. 5. „Din cele 4600 obiecte
cosmice lansate pînã acum de om, vreo 3000 însumînd o greutate cît 65
de Skylaburi, au ºi cãzut înapoi pe Pãmînt fãrã sã provoace cuiva vreun
cucui sau vreo zgîrieturã.“ Sc. 8 VII 79 p. 6 [pron. scáilãb] (cuv. engl.
americ, din sky + lab[oratory]; BD 1970)
slalomá vb. I (sport) –A face slalom (la ski); (extins în sporturile cu
mingea) a fenta, a trece rînd pe rînd printre adversari– „De-abia reluat
jocul, P. slalomeazã în careul advers.“ Emisiune TV 17 III 85 (din
slalom)
slalomíst, -ã s.m.f. ¨ 1. –Sportiv (schior) care participã la un
slalom– „Cei mai buni slalomiºti ai noºtri, D.C., G.V. ºi V.B.“ Sp. 12
IV 71 p. 3. ¨ 2. (fig.) –ªofer care conduce maºina în zigzag– „Încã un
amãnunt: afumatul «slalomist», pe nume V.P., nu poseda permis de
conducere.“ I.B. 10 I 74 p. 3 (din slalom + -ist; cf. it. slalomista; fr.
slalomeur; L; DN3, sensul 1, DEX-S)
slapstick s. (cinem.; cuv. engl.) –Tip de comedie bazatã pe gaguri
ieftine– „Fac eforturi, spune Edwards, sã ridic nivelul slapstick-ului ºi
sã simplific – mergînd pe linia naturalului – ceea ce este sofisticat.“
R.l. 8 I 75 p. 2 [pron. slépstic] (DN3)
slimline s. (cuv. engl.; tehn.) „«Slimline». Societatea britanicã «Arc
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Concrete» a pus în fabricaþie conducte rezistente de beton armat cu
fibre de sticlã pentru sistemele de canalizare ºi transportul apei la
suprafaþã. Compoziþia acestor conducte, denumite «Slimline» este de
99 la sutã beton de înaltã rezistenþã ºi 1 la sutã sticlã, ceea ce le face
imune la mediul alcalin.“ Sc. 8 X 77 p. 5 [pron. slímlain]
sloop s. (mar.; cuv. engl.) –Ambarcaþiune micã de tipul cuterului–
„D.C. a pãrãsit, duminicã, portul Toulon, la bordul unui «sloop» de opt
metri, pentru a încerca sã traverseze solitar Oceanul Atlantic.“ R.l. 8
IV 75 p. 6 [pron. slup] (D.Tr.; DN3 – slup)
slum s.n. (cuv. engl.) –Cartier (casã) insalubru/ã ºi foarte sãrãcãcios/oasã– „30–50 la sutã din populaþia urbanã a þãrilor sãrace
trãieºte la ora actualã în «slums»-uri, în condiþii înspãimîntãtoare.“ Sc.
2 XI 75 p. 4. „Este porecla pe care localnicii au dat-o slums-ului
Nishinari, cea mai mare aglomeraþie de cocioabe din Japonia încã de
acum 50 de ani. Avînd o suprafaþã de 0,62 km pãtraþi, slums-ul se
întinde în sud-vestul oraºului Osaka.“ Sc. 8 VII 76 p. 4. „[Imaginea]
slumsului din New York.“ R.l. 30 VI 80 p. 6; v. ºi Sc. 26 XII 75 p. 3; v. ºi
favela [pron. slam; scris ºi slums, pornindu-se, greºit, de la pl. engl.]
(DN3)
smeceá vb. I (sport) –A face un smeci– „Dupã trei schimburi,
Nãstase smeceazã.“ R.l. 22 VII 74 p. 5 (din smeci; cf. engl. to smach, fr.
smasher; DN3)
sméci s.n. (tenis) –Loviturã puternicã executatã deasupra capului
prin care mingea este trimisã la pãmînt ºi fãcutã sã sarã departe de locul
unde se aflã adversarul– „Aici are loc primul dintre cele cinci seriale
«smeci-lob» ale meciului, în care atît Nãstase cît ºi Þiriac au creat
momente de mari emoþii.“ R.l. 22 VII 74 p. 5 [pronunþarea corectã este
smeº, dar se pronunþã smeci sub influenþa lui meci] (din engl., fr.
smash; Th. Hristea în LL 4/72 p. 596–597, Al. Graur în R.lit. 12 X 72;
DEX, DN3)
smog s.n. (anglicism) „Pe mãsura agravãrii smogului (ceaþã
combinatã cu fumul industrial) umanitatea riscã sã fie constituitã cu
preponderenþã din femei.“ R.l. 7 X 74 p. 6. „Municipalitatea din Tokio
a recomandat ca uzinele ºi fabricile din perimetrul oraºului sã-ºi
reducã cu 40 la sutã consumul de combustibil din cauza gradului înalt
de poluare a aerului, care a condus la formarea unui strat gros de
«smog».“ R.l. 17 VII 75 p. 6. „Dantelãriile de piatrã ale Parlamentului
ºi Mãnãstirii Westminster au fost spãlate de funinginea timpului ºi a
dispãrutului smog englezesc.“ R.lit. 17 I 85 p. 24; v. ºi 3 VI 71 p. 4, I.B.
28 II 75 p. 4, Luc. 6 X 79 p. 3, I.B. 5 IV 84 p. 8 (din engl. smog; PR
1962; DEX, DN3)
snack(-bar) s.n. (anglicism) –Bufet expres– „Într-un snack-bar din
New York au nãvãlit ieri noapte trei tineri înarmaþi.“ R.l. 9 X 74 p. 6.
„În corpul «B», cumpãrãtorii vor avea la dispoziþie, foarte curînd, un
restaurant, cofetãrie, un snack-bar.“ Sc. 14 XII 75 p. 3. „În 2–3
sãptãmîni dãm drumul ºi la snack în timpul zilei.“ R.l. 27 X 92 p. 6; v. ºi
bracá, shop [pron. snéc-bar] (din engl. snack-bar; cf. fr. snack-bar;
DN3, DEX-S)
snobá vb. I (franþuzism) –A trata pe cineva cu dispreþ– „Pentru prima
datã în istoria lui, festivalul aºeza în deschidere un film comercial, de
public, hollywoodian, categorie pe care, pînã acum, a «snobat-o».“
R.lit. 28/92 p. 17 (din fr. snober; PR 1921)
snobít, -ã adj. –Persoanã care a cãpãtat obiceiuri de snob– „Pe ici, pe
colo, observatori snobiþi ºi acri au mîrîit cã filmul e prea simplu.“ I.B. 5
IV 74 p. 1 (din snob)
sobornicitáte s.f. –Caracter ecumenic– „Credem cã restaurarea
sobornicitãþii Bisericii reprezintã cheia regenerãrii, în aºa fel încît
toate stãrile ei blocate de infiltraþia aparatului de represiune totalitar sã
fie drenate ºi eliberate, sã-ºi recapete elasticitatea ºi sã comunice pînã
în profunzimea capilaritãþii informaþia ºi opiniile întregului corp al
Bisericii.“ R.l. 30–31 V 92 p. 7 (din sobornic + -itate)
soccer s.n. (sport) –Fotbal de tip european– „[...] doctorul D.T. se
aflã în prima linie a soccerului din þara noastrã, ocupîndu-se [...] de
sãnãtatea fotbaliºtilor [...]“ Sãpt. 7 IX 84 p. 8. „Noii veniþi [...] vor
încruciºa spadele cu [...] exponenþi de seamã ai «soccer»-ului
britanic.“ Ev.z. 17 XI 93 p. 3 [pron. sókãr] (din engl. soccer; Th. Hristea în R.lit. 4 V 78 p. 19; DN3)
societáte s.f. 1977 –Grup, mai mult sau mai puþin numeros ºi
organizat, în care trãiesc unele fiinþe– v. sociobiologie, etologie (din fr.
société; DN, DEX, DN3 – doar cu referire la oameni)
societáte de consúm sint.s. 1974 –Tip de societate în care
sistemul economic împinge la consum ºi creeazã nevoi în sectoarele
care îi sînt profitabile– v. hippy, marketing (din fr. société de
consommation)
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societizáre s.f. –Integrare în societate– „Societizarea individului
prin educaþie.“ R.lit. 23 XI 78 p. 8 (din societate)
sociobiologíe s.f. „Sociobiologia în disputã. Numeroºi biologi
s-au constituit într-un aºa-numit «Sociobiology Study Group» (Grupul
de studiu al sociobiologiei) pentru criticarea bazelor ideologice ale
noii direcþii de studiere a societãþilor animale ºi umane, promovatã de
profesorul Wilson ca nouã disciplinã universitarã.“ Cont. 23 XII 77 p.
4. „[...] o teorie nou-nouþã [...] sociobiologia. Pe scurt, potrivit acestei
teorii, indivizii unei anumite specii nu sînt nimic – totul sînt genele,
purtãtoarele «codului ereditar».“ Sc. 8 IX 79 p. 6. „Se pune întrebarea
de ce o schemã atît de evident falsã renaºte periodic din propria sa
cenuºã. La 30 de ani dupã Auschwitz o regãsim din nou la originea
sociobiologiei propovãduite de americanul E. Wilson, dar pe care nici
un genetician nu o poate accepta.“ Sc. 8 II 81 p. 5 (din engl.
Sociobiology, fr. sociobiologie; DTN 1977)
sociogónic, -ã adj. –Care se referã la originea ºi evoluþia
societãþii– „Poemul clasicului literaturii maghiare este o amplã ºi o
originalã sintezã a douã dintre marile sugestii romantice: poemul
sociogonic ºi poemul faustic.“ Cont. 6 II 65 p. 3 (din fr. sociogonique;
DN3, DEX-S)
sodomizá vb. I –A supune sodomiei– „Arestat, anchetat, sodomiza,
olandezul a fost în final convertit.“ R.l. 22 IX 93 p. 1; v. ºi
femeie-soldat (din fr. sodomiser; cf. it. sodomizzare; DPN 1983)
sodómo-gomóric, -ã adj. –Decãzut ca în Sodoma ºi Gomora–
„Nu voi spune cã a cãzut, cã s-a prãbuºit într-un mediu
sodomo-gomoric.“ Gaz.lit. 29 IX 61 p. 6 (din sodom[ic] + gomoric; Fl.
Dimitrescu în LR 4/62 p. 393)
sofrológ s.m. 1974 (med.) –Specialist în sofrologie– v. sofrologie
(der. regr. din sofrologie; cf. fr. sophrologue; DTN 1976)
sofrologíe s.f. (med.) „O nouã disciplinã medicalã a cãpãtat în
ultimul deceniu largã extindere: «sofrologia», de la grecul sos phren
«echilibrul spiritului». Graþie anumitor exerciþii, organismul uman
poate fi adus într-o stare de totalã relaxare fizicã ºi psihicã, dupã care se
acþioneazã asupra subconºtientului pacientului respectiv, fie pentru a-l
vindeca de o maladie, fie pentru a-i da încredere în forþele sale etc.,
dupã caz. Sofrologii [...] citeazã cazuri de hipertensiune, astm,
migrene, boli de piele în care tehnica relaxãrii ºi-a dovedit eficienþa.“
Sc. 15 V 74 p. 6; v. ºi R.l. internaþ. 10 VIII 94 (din it. sofrologia, fr.
sophrologie; DTN 1972)
soft adj. (americanism) –Uºor– „Dintr-o altã categorie porno, cea
«soft» (adicã mai cu perdea) face parte ºi sexy cabaret.“ R.l. 1 X 93 p. 2
(cf. fr. soft)
software s. (cib.; cuv. engl. americ.) „Programarea calculatorului,
adicã «softwarea» reprezintã [...] chiar 90% din valoarea utilajului.“
R.l. 9 I 76 p. 1. „Asistenþã tehnicã ºi întreþinere pentru sisteme de calcul
ºi software de aplicaþie.“ R.l. 16 IX 93 p. 11 [pron. sóftuer] (cf. fr.
software; BD 1964, DMN 1965; D.Am., TDE; DN3, DEX-S)
sol s.m. 1977 –Monedã naþionalã peruanã– v. minidevalorizare, inti
(din sp. sol; cf. fr., engl. sol; PR 1961; DEX, DN3)
solár, -ã adj. –Care utilizeazã energia solarã– „Vilã solarã. Prima
locuinþã din R.F. Germania alimentatã cu energie solarã a fost
inauguratã nu de mult în localitatea Aachen.“ R.l. 20 VI 75 p. 6. „În
1976-77 s-au realizat ºi s-au dat în funcþiune primele case solare
sistem pasiv ºi activ la Cîmpina [...] Televizor alimentat de o baterie cu
pilã solarã (SUA)“ R.l. 26 VI 79 p. 6 (cf. fr. solaire; DMC 1970; DN,
DEX, DN3 – alt sens)
solarmobíl s. (probabil cuv. germ.; tehn.) „Asociaþia pentru
protecþia mediului înconjurãtor ºi a naturii din Freiburg (R.F.G.) a
prezentat la o expoziþie de mecanisme acþionate cu energie solarã un
tip de bicicletã numit «Solar-mobil». Este vorba de prima bicicletã din
Europa care funcþioneazã cu energie solarã captatã de o instalaþie
fixatã deasupra cadrului.“ Sc. 10 VI 78 p. 5. „Solarmobil. Un ingenios
vehicul alimentat cu energie solarã [...] a fost prezentat recent în R.F.
Germania de cãtre un inginer electronist.“ Sc. 4 VIII 78 p. 5
soldát-píctor s.m. 1977 –Pictor care este militar– v. soldat-poet
(din soldat + pictor)
soldát-poét s.m. –Poet care este militar– „A fost un soldat-poet care
a cîntat patria ºi poporul ºi tot ce n-a reuºit sã spunã prin mijlocirea
versului a spus prin sacrificiul suprem în vara lui 1916.“ Sãpt. 18 VII
75 p. 3. „Un soldat-pictor ºi un soldat-poet mãrºãluiau în toamna
anului 1944 într-o coloanã militarã spre Clujul eliberat [...]“ Sc. 1 IX
77 p. 1 (din soldat + poet)
sóldi s.pl. 1981 (cuv. it.) –Bani– v. glamour
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solilocvá vb. I (livr.) –A monologa– „Ne-am întrebat vreodatã,
solilocvînd, cîte [...] momente unice de spiritualitate româneascã îºi
mai aºteaptã în noi exploratorul?“ R.l. 22 II 73 p. 5 [var. solilocá] (din
fr. soliloquer; DN3)
solitón s. (fiz.) „Rezultatele recente sînt apariþia în teorie a unei noi
particule, solitonul.“ Cont. 27 IV 79 p. 7 //format cu -on, dupã modelul
lui electron//
solunár s. (cuv. fr.; tehn.) „Solunar este un ceasornic de mînã, de
precizie, fabricat la Bienne (Elveþia), care afiºeazã timpul solar ºi
timpul lunar, indicînd totodatã, în premierã mondialã, fluxul ºi
refluxul marin cotidian, cu douã sãptãmîni înainte.“ I.B. 10 II 76 p. 4
(DEX-S)
solúþie-tip s.f. 1977 –Rezolvare generalã– v. subramurã (din soluþie
+ tip)
somatostatínã s.f. (biol.) „Insulina este cel de al doilea hormon
sintetizat printr-un procedeu de «recombinare-geneticã», cel dintîi
fiind somatostatina [...] (un hormon care regularizeazã creºterea la
om).“ Cont. 14 VII 78 p. 5
somatotropínã s.f. (biol.) „Prin tratarea vacilor cu doze infime ale
unui hormon de creºtere – somatotropinã –, specialiºtii în medicinã
veterinarã ai Universitãþii Cornell au reuºit sã sporeascã substanþial
producþia de lapte a acestora.“ R.l. 24 V 85 p. 8 (din fr. somatotrophine;
PR 1959)
sombréro s.n. 1975 (cuv. sp.) –Pãlãrie cu boruri largi purtatã mai
ales în America Latinã– v. fiesta (cuvîntul este mai vechi în românã)
sonát, -ã adj. (lb. vorbitã) –Zãpãcit, trãsnit– „Fata asta este cam
sonatã.“ (din it. sonato; cf. fr. sonné; Th. Hristea în R.lit. 25 X 79 p. 8;
DN3)
sondár s. (cuv. engl.; tehn.) „ªi tot radarul uimitorului liliac este la
originea unei alte invenþii engleze, «sondarul», care permite orbilor sã
se deplaseze, ocolind obstacolele întîlnite pe drum.“ Sc. 25 XII 77 p. 5
sondór s.m. –Persoanã care efectueazã un sondaj de opinie–
„Enervat, M.M. a pus punctul pe i, recunoscînd [...] cã atît întrebãrile
cît ºi intimidãrile pe care sondorii le formuleazã, sînt absolut normale
ºi fireºti într-o perioadã de campanie electoralã.“ R.l. 2 X 96 p. 3 (din
sondaj)
song s.n. (anglicism) ¨ 1. –Cîntec– „Ne reþine atenþia limbajul
cinematografic al acestui film-song, film-baladã de un farmec ciudat ºi
captivant.“ Luc. 13 I 73 p. 8. „[...] o casetã cu cîteva din cele mai
cunoscute ºi îndrãgite songuri ale poetului scoþian Robert Burns [...] în
forma lor autenticã [...]“ R.lit. 21 II 85 p. 22. ¨ 2. –Numele unui
ansamblu muzical de tineret– „Este vorba de formaþia Song alcãtuitã
din studenþi de la toate facultãþile bucureºtene.“ Cont. 28 VII 78 p. 8.
„În urmã cu cîþiva ani am remarcat o formaþie ce abia se afirma. Se
numea «Song». Am avut atunci discuþii lungi cu ceilalþi membri ai
juriului ce nu suportaserã impactul cu noutatea.“ Sãpt. 31 X 79 p. 6 (din
engl. song; Th. Hristea în LR 3/72 p. 186; DN3, DEX-S)
sonográmã s.f. „Pediatrii finlandezi pun mare preþ pe... glasul
noilor nãscuþi. De-a lungul a douã decenii de cercetãri, ei au putut izola
o serie de aºa-numite sonograme – înregistrãri ale profilului vocii.“ Sc.
1 X 78 p. 5 //din sono- + gramã//
sonomanometríe s.f. 1976 (med.) –Metodã utilizatã în operaþiile
pe ureche– v. crenoterapie
sorbitól s. (farm.) „Sectorul de produse zaharoase a introdus în
fabricaþie, începînd din acest an, douã sortimente de ciocolatã cu un
înlocuitor de zahãr numit sorbitol.“ R.l. 5 IX 79 p. 5 (din fr. sorbitol;
PR 1949; LTR, DC)
sorescián, -ã adj. –Specific creaþiei scriitorului Marin Sorescu–
„Poezia-parabolã tipic sorescianã.“ Luc. 30 I 71 p. 2 (din n.pr. Sorescu
+ -ian)
sortát-ambalát s. –(Secþie în care) se sorteazã ºi se ambaleazã–
„Atelierul de sortat-ambalat al întreprinderii «Apollo».“ I.B. 11 V 74
p. 3 (din sortat + ambalat)
sortimentál, -ã adj. –Referitor la sortiment– „Italia a adus la
Bucureºti o variatã paletã sortimentalã a industriei sale constructoare
de maºini.“ I.B. 23 X 70 p. 3. „Din scrisoare aflãm cã, pentru anul
1975, sînt create condiþii pentru diversificarea structurii sortimentale
(pantofi, sandale, etc.) ºi culori.“ R.l. 4 VI 74 p. 2. „Colecþiile pentru
viitorul sezon [...] oglindesc în mai mare mãsurã preocupãrile pentru
diversificarea gamei sortimentale.“ R.l. 29 X 75 p. 2; v. ºi café-frappé
(din sortiment + -al; DN3)
soþíe-mámã s.f. –Soþie care are copii– „T.J. a interpretat rolul
zgomotoasei, certãreþei ºi vãicãreþei soþii-mame a familiei italiene de
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mare sãrãcie.“ R.l. 7 IV 71 p. 2. „Ce mai putea face I.M.? Sã-ºi
asocieze pentru rolul soþiei-mame o intepretã finã, inteligentã ºi
sensibilã, ca O.T.“ R.l. 14 III 74 p. 2 (din soþie + mamã)
soul s. (muz.) –Tip de muzicã modernã lentã, nãscutã din folclorul
negrilor nord-americani– „Formaþia vocal-instrumentalã «Eruption»
în concerte extraordinare de muzicã soul, funky, disco.“ R.l. 11 VI 79
p. 4; v. ºi hard-rock (1974) [pron. sãul] (din engl. soul [music]; BD
1969; DJ)
sovietizáre s.f.
(pol.)
–Transformarea
unei
realitatãþi
social-economice ºi politice dintr-una specific naþionalã într-una de tip
sovietic, comunizare– „Sovietizarea sistemelor de drept în Europa de
Est“ Cotid. 24 V 91 p. 2 (A. Stoichiþoiu în Hyperion IV p. 209)
Spacelab s. (astr.) „Douã serii de repetiþii vor fi realizate în cursul
urmãtoarelor zile în S.U.A. pentru pregãtirea zborurilor laboratorului
european «Spacelab», ce va fi trimis în spaþiu în 1980 cu ajutorul
navetei spaþiale.“ R.l. 18 V 77 p. 4. „{Experienþe] ce urmeazã a fi
efectuate, în 1980, la bordul laboratorului spaþial «Spacelab».“ R.l. 26
V 77 p. 6; v. ºi Sc. 27 XII 77 p. 5; v. ºi modul (1974), NASA [pron.
spéislãb] (din engl. americ. spacelab; cf. it. spacelab; DPN 1979)
spaghetti-western s.n. 1978 (cinem.) –Western realizat în Italia–
v. box-office [pron. spaghéti-uéstern] (din it. spaghetti-western, cf. fr.
spaghetti-western; PN 1977, DMC 1968)
spanglish s. –Limba spaniolã împãnatã cu multe elemente englezeºti– „Spanglish. În Statele Unite literatura hispanicã în limba
englezã iese din diversele ghettouri (mexican, portorican, cubanez) ºi
îºi creeazã propria industrie culturalã.“ R.lit. 37/93 p. 23; v. ºi E-mail
[pron. spángliº] //din span[iolã] + [en]glish; BD 1967//
spárge vb. I (inform.) –A intra ilegal într-o reþea de calculatoare ocolind mãsurile de securitate– „[Cãlin Mateiaº] a spart calculatoarele
Pentagonului ºi a fost dat în urmãrire de FBI“ Ev.z. 18 I 97 p. 3
sparring-partner s.m. (cuv. engl.; sport) –Partener de
antrenament– „Gazdele meritã felicitãri pentru modul în care au
evoluat, amintindu-ne ºi de faptul cã în octombrie s-au dovedit foarte
bine aleºi ca sparring-partneri ai naþionalei.“ I.B. 18 II 74 p. 3.
„Adversarul sãu de ieri, S.B., a dovedit frumoase calitãþi [...] fiind un
excelent sparring-partner.“ I.B. 13 VII 74 p. 7; v. ºi Sãpt. 22 III 74 p. 10
[pron. sparinpártner] (cf. fr. sparring-partner; I. Gheþie în LR 4/57 p.
21, atestãri din 1956–1957)
spasmolític, -ã adj. (farm.) –(Despre medicamente) Care suprimã
starea spasmodicã– „Plecînd de la efectul medicaþiei spasmolitice în
tratarea hipertensiunii arteriale ºi a anginei pectorale [s-au aplicat]
medicamentele specifice ºi în cazul unor bolnavi de stenoze pilorice
ale stomacului.“ R.l. 20 V 85 p. 5 (din fr. spasmolitique; PR 1953;
DEX, DN3)
spáte în expr. a veni (puternic) din spate 1984 –A fi în ascensiune
valoricã, a promite– v. ºutér
spaþialitáte s.f. 1964 –Lãrgime, spaþiu deschis– „Conceput pe
spaþialitate [...] spectacolul tragic se desfãºoarã într-un cadru cu totul
deosebit.“ Sc. 12 III 64 p. 2 (cf. fr. spatialité, it. spazialità; L. Seche în
P.N. 2/74 p. 45 – exemple din 1957; DN3)
spaþionaút s.m. (astr.) –Cãlãtor în spaþiul cosmic, astronaut–
„Specialiºtii au evaluat la peste 15000 numãrul acestor spaþionauþi
fãrã orbitã stabilã.“ I.B. 15 XI 85 p. 4 (cf. fr. spationaute, dupã
aéronaute; PR 1962)
spãlá vb. I în constr. a spãla bani –A investi bani obþinuþi pe cãi
ilegale în afaceri legale– v. narcorublã (1993) (traduce fr. blanchir de
l’argent, des capitaux)
spãláre s.f. în sint.s. spãlarea banilor –Investirea banilor „murdari“,
obþinuþi pe cãi ilegale, în afaceri „curate“, legale– „O lege din 1992
pedepseºte aspru crima organizatã; din iunie 1993 va apãrea [în
Japonia] ºi o lege contra spãlãrii banilor.“ „22“ 1–8 XII 92 p. 13. „[...]
cazinoul [din Herculane este] locul de spãlare a banilor [...]“ R.l. 16
IV 93 p. 9 (traduce fr. blanchir de l’argent, des capitaux)
spãláre-gresáre s.f. –Activitatea de spãlare ºi gresare (a maºinilor)– „Cu titlu de exemplu amintim aici crearea unor staþii
sezoniere de spãlare-gresare ºi mici intervenþii în Capitalã ºi în alte
oraºe mari din þarã.“ R.l. 21 V 77 p. 5 (din spãlare + gresare)
spãlát adj. în sint. bani spãlaþi –Bani obþinuþi pe cãi ilicite investiþi în
afaceri legale– „Gaudino a publicat o carte, devenitã repede un
best-seller, intitulatã «Ancheta imposibilã», în care se fac dezvãluiri
senzaþionale privind modul în care bani «spãlaþi» ºi venituri ilicite [...]
au fost folosite pentru finanþarea campaniei electorale a Partidului
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Socialist, de guvernãmînt, în 1988 [...]“ R.l. 20 III 91 p. 8 (din spãlá
dupã fr.)
spãlãtór-ungãtór aúto s.m. –Persoanã încadratã pentru a spãla ºi
gresa maºinile– „Banca Naþionalã a Republicii Socialiste România
[...] încadreazã mecanic auto ºi spãlãtor-ungãtor auto.“ R.l. 27 XII 77
p. 4 (din spãlãtor + ungãtor auto)
spãlãtoríe-curãþãtoríe s.f. –Unitate comercialã unde se spalã ºi se
curãþã hainele– „Vizitãm pe platforma Militari cea mai mare unitate de
spãlãtorie-curãþãtorie din þarã.“ R.l. 20 II 75 p. 1; v. ºi
dulciuri-rãcoritoare (1974) (din spãlãtorie + curãþãtorie)
spãlãtoríe-fúlger s.f.
–Spãlãtorie
rapidã–
„Cooperativa
«Sîrguinþa» a înfiinþat o spãlãtorie-fulger, cu cîteva centre de primire a
rufelor.“ Sc. 21 X 63 p. 2 (din spãlãtorie + fulger)
spãrgãtór de gheáþã-institút s.n. –Institut de cercetare amenajat pe un spãrgãtor de gheaþã– „Spãrgãtor de gheaþã-institut.
Deocamdatã, un asemenea «institut plutitor» se aflã abia în stadiul de
proiect.“ Sc. 6 XII 77 p. 5. „Un spãrgãtor de gheaþã-institut, primul de
acest fel din lume, va fi construit în curînd în Uniunea Sovieticã.“ R.l.
20 XII 77 p. 6 (din spãrgãtor de gheaþã + institut, probabil dupã model
rus; spãrgãtor de gheaþã, dupã fr. brise-glace[s], engl. ice breaker,
germ. Eisbrecher; DTP, LTR)
speaker s.m. (cuv. engl.) „[...] marþi a sosit în Capitalã lordul
cancelar E.J., speaker-ul Camerei Lorzilor din Marea Britanie.“ R.l.
15 IX 76 p. 5. „O recepþie oferitã în cinstea solilor poporului român, la
Palatul Westminster, sediul parlamentului, de cãtre speaker-ul
(preºedintele) Camerei Comunelor [...]“ Sc. 15 VI 78 p. 1. „S-a
procedat la alegerea preºedintelui (speaker) camerei.“ R.l. 11 V 79 p.
6. „H.W., speaker adjunct al Camerei Comunelor“ R.l. 13 III 85 p. 6
[pron. spicher, greºit ºpicher] (CO; Th. Hristea P.E. 136, Graur T. 291,
C. 15; DN, DEX – alt sens, DN3)
speciós, -oásã adj. (impropriu) –Deosebit, special, specific–
„Colecþia sau seria nu înseamnã întotdeauna ºi tiraj mare, aºa cum se
crede de obicei. O carte mai specioasã, dintr-o colecþie, poate avea
tirajul unei cãrþi de poezie.“ R.l. 17 II 73 p. 2. „În aceste zile, pereþii
«Simezei» au fost incendiaþi de Dipºe. Dar incendiaþi benefic, feeric.
Într-un roºu dominant, cãruia, pentru cã nu ºtim sã-i zicem pe numele
lui specios (dacã va fi existînd vreunul), îi vom spune «roºu de
Maramureº».“ Sc. 1 VII 75 p. 4. „[...] o oarecare uscãciune, o
dificultate în receptare, precum ºi trimiterea, nu de puþine ori, la
termeni specioºi [...]“ Sãpt. 4 X 85 p. 2; v. ºi campus (din fr. spécieux,
legat de rom. special prin etim. pop.; Graur C. 55, Th. Hristea în Sc. 13
I 76 p. 4; DN, DEX, DN3 – alt sens)
spectácol-coláj s.n. –Spectacol alcãtuit din multe bucãþi legate
tematic sau prin autor– „Istorie fabuloasã a fabulei [...] constituie un
foarte reuºit spectacol-colaj.“ V.stud. 27 III 74 p. 14. „Ultimul
spectacol vizionat [...] a fost un spectacol-colaj cu textele lui N.O.“
R.lit. 25 IX 75 p. 24 (din spectacol + colaj)
spectácol-concúrs s.n. –Spectacol în cadrul cãruia are loc un
concurs– „Trei autori vor încerca în spectacolul concurs «Se cautã o
vedetã», pe care Teatrul «C. Tãnase» îl organizeazã la Sala Palatului
[...] sã gãseascã vedete de «varietãþi ºi de muzicã uºoarã» din rîndul
publicului.“ I.B. 28 X 70 p. 2. „Pe lîngã spectacolul-concurs vor avea
loc ºi recitaluri extraordinare de muzicã cultã ºi dans clasic.“ R.l. 14
XII 74 p. 2 (din spectacol + concurs)
spectacol-coupé s.n. –Spectacol alcãtuit din fragmente, piese
diverse– „Colectivul teatrului organizator a prezentat [...]
spectacolul-coupé «Tipuri ºi tertipuri» cuprinzînd selecþiuni din
creaþia lui Caragiale.“ R.l. 31 I 77 p. 5. „Teatrul Giuleºti a prezentat în
premierã [...] un spectacol-coupé alcãtuit din piesele «Rochia» de Romulus Vulpescu ºi «Autograful» de Paul Everac.“ R.l. 15 XII 78 p. 5
[pron. spectácol-cupé] (din fr. spectacle-coupé)
spectácol-dezbátere s.n. –Spectacol cu caracter de dezbatere–
„«Dupã cãdere» – un spectacol-dezbatere; publicul devine participant
la confesiunea dramaticã asupra unei realitãþi occidentale.“ Sãpt. 10
XI 72 p. 7. „«Apostolul bãtut în cap», «Fratele Alioºa» ºi «Ascensiune
pe Fudjiama» – sînt toate [...] spectacole-dezbateri, spectacole de
cugetare filozoficã.“ R.lit. 29 III 73 p. 32. „[...] caracterul
spectacolului, acela de spectacol-dezbatere.“ R.lit. 12 I 84 p. 16; v. ºi
I.B. 10 IV 74 p. 2, Sc. 12 VII 74 p. 4, 21 II 75 p. 4, 19 I 76 p. 5, R.l. 14 II
77 p. 2 (din spectacol + dezbatere)
spectácol-divertismént s.n. –Spectacol uºor, de varietãþi– „Am
impresia cã va fi un «spectacol-divertisment».“ Cont. 31 X 69 p. 4.
„Dar se pare cã acest adevãr a fost uitat chiar de libretist, principalul
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autor al spectacolului-divertisment.“ Sc. 4 IV 75 p. 4 (din spectacol +
divertisment)
spectácol-evenimént s.n. –Spectacol de mare importanþã,
constituind un eveniment artistic– „Dar, cu toate cã în aceastã stagiune
au lipsit «spectacolele-eveniment», publicul continuã sã vinã la
teatru.“ Sãpt. 3 VIII 73 p. 7. „Moni este autorul unor
spectacole-eveniment, momente de culme ale artei noastre teatrale.“
Fl. 13 I 77 p. 18. „Un spectacol-eveniment, «Rãceala» de Marin
Sorescu, la Teatrul «Bulandra».“ R.lit. 10 III 77 p. 16 (din spectacol +
eveniment)
spectácol-lectúrã s.n. –Spectacol care constã din lectura artisticã
a unui text literar– „Ideea organizãrii unui ciclu de
spectacole-lecturã la Teatrul Mic s-a nãscut din necesitatea de a
confrunta cu publicul o seamã de texte dramatice care deocamdatã nu
intrã în repertoriul curent al acestei instituþii.“ I.B. 16 IX 66 p. 1.
„Sãptãmîna Teatrului «Nottara», din programul cãruia spicuim:
avanpremiera de luni cu spectacolul-lecturã «Oratoriu pentru Dimitrie Cantemir».“ Cont. 8 II 74 p. 4; v. ºi 23 IV 65 p. 4, R.l. 1 I 67 p. 2,
Cont. 10 II 67 p. 4, I.B. 10 IV 74 p. 2, Sc. 29 XI 75 p. 4 (din spectacol +
lecturã)
spectácol-oratóriu s.n. –Spectacol în cadrul cãruia se
interpreteazã un oratoriu– „Spectacol-oratoriu.“ Cont. 12 XII 69 p. 4.
„Am avut prilejul sã vãd la Budapesta un spectacol-oratoriu cu trei
piese într-un act [...]“ R.lit. 31 XII 70 p. 25 (din spectacol + oratoriu)
spectácol-procés s.n. –Spectacol în cadrul cãruia are loc o
dezbatere eticã, un proces– „[...] la un spectacol-proces cum a fost
«Charly».“ Cont. 12 XII 74 p. 9. „«Pragul conºtiinþei civice» de I.D.S.
este un spectacol-proces. Proces la propriu. O mamã care odinioarã
spãlase pe la casele altora pentru ca sã-ºi poatã ridica copiii la rosturile
vieþii este nevoitã sã-i cheme pe aceºtia în faþa instanþei de judecatã
pentru a le reaminti, spre stupoarea lor, cã existã.“ Sc. 25 X 78 p. 4. „Un
incitant spectacol-proces («Antigona» la Teatrul Bulandra) intentat
intoleranþei, obtuzitãþii, aberaþiei.“ „22“ 40/93 p. 15 (din spectacol +
proces)
spectácol-recitál s.n. –Spectacol susþinut de un singur interpret
sau în care se evidenþiazã un anumit interpret– „Spectacolul-recital de
actor.“ Cont. 7 I 66 p. 2. „Teatrul «Mihai Eminescu» din Botoºani [a
fost premiat] pentru spectacolul-recital «Viaþa unei femei» de A.
Baranga.“ Sc. 17 V 78 p. 5; v. ºi 26 I 67 p. 4, I.B. 3 X 75 p. 2; v. ºi prefaþá
(din spectacol + recital)
spectácol-reconstituíre s.n. –Spectacol care are ca obiect
reconstituirea unui eveniment din trecut– „Teatrul «Manuscriptum»
debuteazã în aceastã stagiune cu un spectacol-reconstituire intitulat
«Dosarul unei crime politice: N. Iorga».“ R.lit. 14 XI 74 p. 2. „Teatrul
Muzeului literaturii române «Manuscriptum», în colaborare cu Teatrul
«Ion Creangã» prezintã spectacolul-reconstituire «Ciºmeaua Roºie».“
R.l. 22 V 75 p. 2; v. ºi I.B. 21 V 75 p. 5 (din spectacol + reconstituire)
spectácol-ºcoálã s.n. ¨ 1. –Spectacol model, care poate fi folosit
în scop didactic– „Unul din cei mai mari regizori amatori ai teatrului
românesc, autorul unor spectacole celebre, spectacole-ºcoalã pentru
generaþii întregi de actori nu ºi-a semnat niciodatã operele regizorale
de un prestigiu unanim recunoscut: P. Gusti.“ Luc. 14 I 67 p. 8. ¨ 2.
–Spectacol dat de o clasã a Academiei de Teatru ºi Film– „În mãsura în
care spectacolele «Casandrei» sînt spectacole-ºcoalã în primul rînd,
cel cu «Diavolul alb» ºi-a atins scopul.“ Cont. 22 I 71 p. 4; v. ºi Sc. 22
XII 63 p. 2 (din spectacol + ºcoalã)
spectácol-tãiát s.n. –Spectacol alcãtuit din fragmente, piese
diverse– „Regizorul spectacolului tãiat de la Bulandra, D.M., nu l-a
uitat mãcar în ceea ce priveºte Conul Leonida faþã cu reacþiunea,
rezultatul fiind un spectacol bun.“ R.l. 26 IX 79 p. 2 (din spectacol +
tãiat, dupã fr. spectacle-coupé.)
spectacologíe s.f. –Totalitatea spectacolelor– „Creaþia Valeriei
Seciu constituie un moment antologic în spectacologia ultimelor stagiuni.“ Cont. 1 XII 78 p. 12 (din spectacol + -logie)
spectacolografíe s.f. –Palmares de spectacole– „Absolventã a
Institutului de teatru din Tg. Mureº (1965), M.S. nu are o
spectacolografie specialã [...]“ Cont. 25 XII 70 p. 4 (din spectacol +
-grafie)
spectranalític, -ã adj. (fiz.) –Care utilizeazã analiza spectralã–
„Laboratorul de Chimie Fizicã de la Muzeul Regional Würtemberg
din Stuttgart studiazã obiectele de aur preistoric dupã o metodã
spectranaliticã.“ Luc. 15 XII 73 p. 9 //din spectr[al] + analitic//
spectrozonál, -ã adj. „În ultimii ani, aerofotografia a fost mult
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perfecþionatã. Utilizarea unor filme de diferite sensibilitãþi, de filme
color, de filme spectrozonale, care recepþioneazã numai anumite
culori, permite identificarea a mult mai multor amãnunte ale solului.“
Sc. 6 XI 65 p. 4 (din spectru + zonal; cf. fr. spectrozonal; DNT 1973)
speed s. (cuv. engl.) –Tip de halucinogen– „Poliþia canadianã a
confiscat, într-o fermã izolatã din regiunea Toronto, o cantitate de 45
kg methamphetaminã. Comercializat la bursa neagrã, drogul –
cunoscut ºi sub numele de «speed» – ar fi adus traficanþilor cîºtiguri
evaluate la peste 13 milioane dolari.“ I.B. 23 IX 75 p. 4 [pron. spid]
speleotémã s.f. (geol.) –Concreþiune specificã peºterilor, formatã
prin precipitare fizico-chimicã– „În «Sala roºie» din Peºtera Muierii
existã o serie de speleoteme curioase, de mare varietate coloristicã,
care distoneazã cu formaþiunile concreþionare caracteristice peºterii
[...]“ R.l. 27 I 75 p. 5 (din engl. speleotheme)
speospórt s.n. (sport) –Vizitarea ºi cercetarea peºterilor ca sport–
„Speo-sport. O acþiune reuºitã. Zeci ºi zeci de oameni pãtrund în
peºteri, atraºi de liniºtea tainicã a adîncurilor pãmîntului.“ R.l. 6 II 74
p. 5. „La tradiþionala întîlnire «Speo-sport» ‘75 desfãºuratã între 2–5
noiembrie la Leºu Baraj (Valea Iadului, Munþii Apuseni) au participat
26 de cercuri de speologi amatori.“ R.l. 8 XI 75 p. 5. „În staþia Criva, pe
malul lacului de acumulare Bîrzava (Caraº-Severin), a avut loc la
sfîrºitul lunii octombrie cea de-a V-a ediþie Speo-sport.“ R.l. 14 XI 77
p. 5 (din speo[logie] + sport)
speoterapeúticã s.f.„Speologii ºi medicii se gîndesc la o
colaborare: speoterapeutica; s-a constatat cã în subteran se pot trata
cei suferinzi de astm, reumatism, guturai cronic etc.“ R.l. 18 XI 75 p. 5
//din speo- + terapeuticã//
spe(le)oterapíe s.f. (med.) „Speleoterapie. În Grota Pãcii, de lîngã
Josvafo (Ungaria) a început sã se practice tratamentul traheitei, al
bronºitei cronice ºi afecþiunilor astmatice. Se studiazã posibilitãþile
extinderii speleoterapiei ºi la alte grote.“ I.B. 23 XI 72 p. 4.
„Eficacitatea tratãrii unor forme de astm în minele de sare.
«Speoterapia», cum a fost denumit acest tratament, a fost
experimentatã în Polonia ºi în U.R.S.S.“ R.l. 1 II 78 p. 6 //din spe(le)o
+ terapie; DN3//
spermicíd s.n. 1995 (biol.) –Substanþã care distruge spermatozoizii;
anticoncepþional– v. diafragmã, planificare familialã (din fr.
spermicide; DMC 1950, PR 1965)
spin s.m. (fiz.) „Particule al cãror spin se mãsoarã cu numere întregi,
0, 1, 2 [...] se numesc «bozoni» ºi au proprietatea cã pot sã se suprapunã
oricîte în aceeaºi stare.“ Cont. 12 I 79 p. 5. „Spin (momentul cinetic
intern) [...] Particulele avînd valori fracþionare ale spinului (numite
fermioni) se distribuie astfel încît sã nu existe douã într-o aceeaºi stare
energeticã, pe cînd particulele cu spinul întreg (numite bozoni) pot
exista oricîte în aceeaºi stare.“ Cont. 27 IV 79 p. 7; v. ºi spion (1965),
supergravitaþional, superparticulã (din engl., fr. spin; LTR, DF; DEX,
DN3)
spión s.m. (fiz.) „Ultimul numãr (4) din Buletinul de informare
publicat de institutul de fizicã atomicã din Bucureºti anunþã, printre
altele, descoperirea unei noi particle nucleare, numite spion (de la
spinning pion, adicã o particulã avînd masa apropiatã de cea a
particulei denumite pion, dar avînd spin).“ Cont. 14 V 65 p. 7 (din engl.
sp[inning] pion)
spionítã s.f. (ironic) –Mania de a vedea spioni peste tot– „Ziariºtii ºi
cititorii au fost contaminaþi de un nou virus care dã boala spionitã.“
R.l. 18 III 94 p. 3; v. ºi „22“ 140/90 p. 12; citat de A. Stoichiþoiu în
Hyperion III (din spion + -itã)
spiralát, -ã adj. –(Despre coafurã) Ondulat în formã de spiralã– „Un
permanent spiralat – 2024 lei“ R.l. 15 IV 93 p. 2. „Permanentul
spiralat se poate obþine în schimbul sumei de 8096 lei.“ R.l. 21 IX 93 p.
5 (din spiralã + -at; cf. fr. spiralé; DN, DEX, DN3 – sensul general)
spitál-policlínicã s.n. –Spital în care funcþioneazã o policlinicã–
„La Hîrºova s-a dat în folosinþã un nou spital-policlinicã.“ Sc. 24 XII
66 p. 2 (din spital + policlinicã)
spînzurá vb. I (în combinaþie cu bani, parale, chenzina, salariul
etc.; lb. vorbitã) –A cheltui– „Am spînzurat toþi banii în magazinul
ãsta.“ (Comunicat de M. Caragiu-Marioþeanu)
spleen s.n. 1993 (anglicism) –Stare de melancolie– v. expanda
[pron. splin] (cf. fr. spleen)
spondilárd, -ã s.m.f. –Persoanã bolnavã de spondilozã– „Ceilalþi,
colegii lui de serviciu, dormeau bine, în camere aerisite, pe paturi
comode, în afarã de doi spondilarzi, care dormeau pe scîndurã, ca sã-ºi
menþinã dreaptã ºira spinãrii.“ R.lit. 20 XI 69 p. 16 //din spondil[ozã]
+ -ard//
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spónsor s.m. –Persoanã, firmã sau organism oficial care susþine
financiar o acþiune cu caracter cultural, sportiv etc.– „Alfa
Romeo-Euroracing mai are un sponsor cît de cît... inedit: Coca-Cola!“
Sãpt. 27 XII 85 p. 12. „O încercare de atragere de noi sponsori.“ R.l. 14
IX 92 p. 2. „[...] AGES – sponsorul oficial al oltenilor [...]“ Ev.z. 12 I
95 p. 7; v. ºi Libertatea 8 V 91 p. 1 (din engl. sponsor; cf. fr. sponsor;
DMC 1970, PR 1972; FS 314; DN3 „anglicism“)
sponsorizá vb. I –A susþine financiar o persoanã sau o acþiune cu
caracter cultural, sportiv etc.– „Bineînþeles cã vom mai sponsoriza
asemenea concursuri.“ R.l. 26 IX 91 p. 2. „Acþiunea va fi filmatã de un
echipaj de la BBC, care a iniþiat ºi sponsorizat aceastã impresionantã
acþiune umanitarã.“ R.l. 20 XI 91 p. 1; v. ºi 26 IV 91 p. 3, Cotid. 13 IX
91 p. 15 (din fr. sponsoriser, it. sponsorizzare; DPN 1978; FS 314; I.
Preda în LR 11–12/92 p. 589)
sponsorizáre s.f. –Acþiunea de a sponsoriza– „Pentru mine,
sponsorizarea seamãnã cu un fel de ajutor.“ R.l. 26 IV 91 p. 3; v. ºi 24
IX 96 p. 5; v. ºi contraparte (din sponsoriza)
sport-rége s.n. –Sport de mare popularitate; fotbal– „Nu sînt
microbist, nu mã ocup cu problemele diverse ºi complexe pe care le
ridicã sportul-rege, n-am mai fost pe un stadion de ani de zile.“ I.B. 5
XII 73 p. 1. „Aceastã anchetã este binevenitã în rîndul amatorilor
sportului-rege.“ I.B. 19 III 74 p. 3. „Mingea folositã de sutele de
bãrbaþi eroi ai sportului-rege a fost conceputã special pentru condiþiile
din Mexic [...]“ I.B. 6 VI 86 p. 7 (din sport + rege)
sportív-turístic, -ã adj. –Cu caracter sportiv ºi turistic– „Calendarul sportiv-turistic cuprinde de asemenea manifestãri în cadrul
«Cupei cutezãtorilor» la minifotbal.“ R.l. 9 VII 74 p. 5; v. ºi
cultural-artistic (din sportiv + turistic)
spot s.n. ¨ 1. –Scurt anunþ, la radio sau la televiziune, folosit în
special pentru reclame comerciale– „S-a calculat cã sãptãmînal, în
medie, un copil urmãreºte nu mai puþin de 55 de «spoturi» (mici filme
publicitare care îndeamnã pe cei mici sã cumpere dulciuri, jucãrii
etc.).“ Sc. 26 I 79 p. 5; v. ºi 3 VIII 80 p. 2, R.lit. 1 VIII 85 p. 23. ¨ 2.
–Fascicul de luminã pentru luminarea scenei sau a unui actor– „Filmul
[...] este o micã rãzmeriþã împotriva realitãþii de pe platou, cu tot ceea
ce presupune ea: fotogenie, glanþ, spilcuialã, spot, glamour.“ R.l. 3
VIII 80 p. 2 (din engl. spot; cf. fr. spot; DPN 1960, DMN 1968; DMC
1972, DPN 1979; CD; DN, DEX, DN3 – alt sens, DEX-S)
SPP-ist, -ã s.m.f. 1995 –Angajat al Serviciului de Protecþie ºi Pazã,
înfiinþat dupã 1990, bodyguard al unui personaj politic important– v.
body-guardá (din S[erviciul de] P[rotecþie ºi] P[azã] + -ist)
spray s.n., adj. –Lichid (parfum, dezodorizant) proiectat în picãturi
fine de atomizor; atomizor– „Sã amintim dintre ele cele trei sortimente
insecticide – spray, detergenþii lichizi «Devalco» ºi «Dero».“ R.l. 16 V
74 p. 3. „În ultimii ani au apãrut diverse substanþe lichide ambalate în
flacoane tip spray: deodorante, insecticide, diverse fixative etc.“ R.l.
13 XI 75 p. 2. „Întreprinderea «Nivea» din Braºov va lansa în curînd în
comerþ: spray-uri «Confort» ºi «Moldi» pentru geamuri, parbrize etc.
[...] ºamponul «Irinel» [...]“ (f.d.); v. ºi R.l. 9 XI 82 p. 1; v. ºi clansman,
freon, jensen [pron. sprei, greºit ºprai, ºprei] (din engl., fr., it. spray;
DMC 1960, PR 1964; Graur C. 15; DN3, DEX-S)
sprayát, -ã adj. –Dat cu spray, parfumat– „România a ajuns un fel de
anticamerã a Germaniei prospere, igienizate, sprayate.“ Curierul rom.
III 93 p. 12 [pron. spreiát] (din spray)
squatter s.m. (cuv. engl.) „Nouã din cele 29 de ateliere aflate în
aºa-numitul «Cité fleurie» de pe bulevardul A. din Paris, sînt ocupate
de «squatters». Termenul – englez – defineºte o întreagã categorie
socialã, care, din lipsã de locuinþe, se instaleazã în clãdirile abandonate
ce urmeazã sã fie supuse demolãrii. În Anglia, fenomenul
«squatterismului» a devenit, de zece ani încoace, o amplã miºcare
socialã.“ Sc. 1 XII 76 p. 6. „S-au instalat fãrã autorizaþie în acest imobil
rãmas neocupat de doi ani de zile, în aºteptarea demolãrii. Aºa a
devenit «squatter», nume dat celor ce ocupã, fãrã aprobare, locuinþe
neutilizate.“ Sc. 5 VI 77 p. 6. „La Londra ca ºi în multe din marile oraºe
industriale din Marea Britanie existã între 35000–40000 de asemenea
chiriaºi ilegali denumiþi squatters, dormind cîte 7 într-o camerã.“
Cont. 31 VIII 79 p. 12 [pron. scuótãr] (cf. fr. squatter; PR 1948)
squatterism s. 1976 –Condiþia de squatter– v. squatter [pron.
scuoterísm] //din squatter + -ism//
SRI (pol.) –Serviciul Român de Informaþii– „De la început de tot SRI a
încercat sã acrediteze ideea cã este singurul abilitat sã mînuiascã documente secrete.“ R.lit. 30 V 91 p. 2. „Triada conservatorilor [...] la care
se aflã remorcat ºi ºeful SRI-ului a fost explicit somatã de Petre Roman
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sã-ºi alcãtuiascã, de vrea, un partid al ei!“ R.l. 30 XI–1 XII 91 p. 2; v. ºi
CEPECA, foc verde, mineriadã [pron. sereí] (abreviere din S[erviciul]
R[omân de] I[nformaþii])
srilankéz, -ã adj. –Care aparþine statului Sri Lanka– „Eforturile
poporului srilankez pentru dezvoltarea þãrii sale [...]“ Sc. 4 II 84 p. 6
(din Sri Lanka + -ez)
SRL s. –Sãptãmînã redusã de lucru (pînã în 1989, cînd o datã pe lunã
nu se lucra sîmbãta)– „Sîngele în SRL“ (Titlu al unui reportaj despre
imposibilitatea efectuãrii transfuziilor în zilele de sîmbãtã) Emisiune
PRO-TV 1 VI 97 (din S[ãptãmîna] R[edusã de] L[ucru])
staff s. (cuv. engl.) –Grup de persoane cu o misiune de conducere–
„Boema artisticã a fost înlocuitã [...] de un staff, mai bine zis de un trust
de staff-uri multinaþionale, compuse din persoane care n-au ochi nici
pentru marea de azur ºi, într-o oarecare mãsurã, nici pentru steluþele în
cãutarea ºansei.“ R.lit. 2 VI 77 p. 24. „Expertul manipulîndu-ºi
chief-ul, chief-ul manipulat de staff, staff-ul manipulînd electorii,
bancherul manipulînd politicienii.“ Cont. 16 III 79 p. 8. „Aceºti
absolvenþi vor constitui practic staff-ul birourilor de relaþii publice.“
R.lit. 34/93 p. 4 (cf. fr. staff; PR 1950; DN3)
stagfláþie s.f. (americanism; ec.) „Stagflaþia va fi la ordinea zilei în
Europa occidentalã în 1974. Acest termen economic, relativ nou,
denotã o îmbinare între stagnarea producþiei ºi inflaþie.“ Sc. 26 I 74 p.
6. „Uitaþi inflaþia, deflaþia ºi stagflaþia! îºi îndeamnã clienþii, într-o
reclamã apãrutã în «Le Monde», cu litere de-o ºchioapã, agenþia de
voiaj francezã «Jet Tours».“ Sc. 7 XI 76 p. 5 (din engl. americ.
stag[nation] + [in]flation; cf. fr. stagflation, it. stagflazione; DMC
1960, BD 1971, PN 1976; DEX-S)
stalactític, -ã adj. –Referitor la stalactite– „Peºtera Polovraci, cu
bolþi imense ºi remarcabile formaþiuni stalactitice.“ Sc. 18 VIII 62 p. 4
(din stalactitã + -ic)
stalinísm s.n. (pol.) –Politica de autoritate exacerbatã impusã de I.V.
Stalin– „În Rusia, de la stalinism s-a trecut direct la mafiotism.“
Ramuri 9–10/95 p. 15 (din Stalin + -ism)
stand-by în împrumut/credit stand-by 1990 (fin.; anglicism) –Linie
de credit care acordã beneficiarului dreptul de a obþine succesiv
împrumuturi, dupã nevoi, într-o perioadã convenitã (de obicei 3–5
ani), pînã la un total prestabilit– v. FMI [pron. stendbái]
standing s. (cuv. engl.) ¨ 1. –Poziþie socialã, economicã înaltã–
„Casa «la centru» devenea o firmã ºi o condiþie exterioarã a standing-ului cetãþeanului.“ R.l. 25 V 78 p. 2. ¨ 2. (sport) –(Prin extensie)
Poziþie înaltã într-un clasament– „La întrecerile Olimpiadei albe noi
nu am atins încã un «standing» care sã ne permitã sã emitem pretenþii
deosebite.“ I.B. 7 II 84 p. 3 [pron. sténding] (cf. fr. standing; DMN
1950, BD 1965)
star s.n. (anglicism; fig.) „Se poate vorbi despre Ecaterina Oproiu ca
despre un «star» al presei actuale.“ R.l. 24 II 75 p. 2 (din engl. star; cf.
fr. star; Th. Hristea în LR 3/72 p. 187, 188, atestare din 1970, R.lit. 4 V
78 p. 19, Guþia A. 26, Graur T. 90; DN – alt sens, DEX, DN3)
star-sistém s. (anglicism) –Organizare a industriei cinematografice
ºi a spectacolului pornind de la publicitatea ºi cultul vedetei (starului)–
„Televiziunea, care a pus capãt starsistemului, îl reînvie [...]“
Almanah Cinema 1973 p. 24. „Specificul acestui nou tip de
superproducþii pune un accent important pe star-sistemul incriminat
pînã nu demult.“ R.lit. 3 IV 75 p. 23. „Un Cannes debucolizat,
renunþînd la circul star-sistemului ºi la naive euforii cinefile.“ R.lit. 2
VI 77 p. 24. „[...] sute, poate mii de admiratori – recrudescenþa
star-sistemului! – se reped asupra propriului idol ºi-s gata sã-l devore
[...]“ R.lit. 30 V 85 p. 20. „Vechea idiosincrazie a star-sistemului a dispãrut [...]“ R.lit. 6 VI 85 p. 21 (din engl. star-system; cf. fr. star-system;
DMC 1950; C. Lupu în SCL 6/82 p. 504)
starlétã s.f. (cinem.) –Debutantã în cinematografie– „Starleturile
(un fel de vedetã în ou, un fel de pui care la anul vor deveni poate
celebre) sînt prezente la toate reprezentaþiile de galã.“ Cont. 19 V 61 p.
5. „Adio cu Cannes-ul starletelor ºi al bãtãilor cu garoafe.“ R.lit. 17 V
79 p. 24. „La o reuniune mondenã [...] starleta A.K. a venit decisã sã
atragã atenþia potentaþilor industriei cinematografice.“ Ev.z. 1 VI 93 p.
8 (din engl. starlet, fr. starlette; Fl. Dimitrescu în LR 4/62 p. 393, Th.
Hristea în R.lit. 4 V 78 p. 19, Guþia A. 27)
stáþie-pilót s.f. –Staþie model, etalon– „Gospodãriile etalon au
menirea ca în linii generale sã îndeplineascã în reþeaua Gostat funcþiile
unor staþii-pilot.“ R.l. 9 II 67 p. 1. „În lume ºi la noi lucreazã pentru
pielea sinteticã o serie de staþii-pilot, modelul de atins fiind virtuþile
pieilor naturale.“ R.l. 4 VI 74 p. 3. „Ultimul obiectiv al vizitei de lucru
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l-a constituit staþia-pilot pentru realizarea de apartamente din
elemente spaþiale prefabricate din beton.“ R.l. 4 I 77 p. 3. „[...] a fost
realizatã o staþie-pilot pentru valorificarea plantelor.“ R.l. 9 XI 82 p. 1;
v. ºi Sc. 22 V 74 p. 4, R.l. 17 II 75 p. 2, 21 III 75 p. 3, 22 III 75 p. 3, 21 V
77 p. 3, 11 VIII 80 p. 3; v. ºi semiconservã, microuzinã, vivierã (din
staþie + pilot; cf. fr. station-pilote; DMN 1966; A. Beyrer în SCL 5/76
p. 537)
stáþie-pirát s.f. –Staþie radiofonicã clandestinã– „Lupta între
autoritãþile britanice ºi staþiile-pirat se apropie de confruntarea
finalã.“ R.l. 1 X 66 p. 4. „[...] Vã aduceþi aminte probabil de cazul
staþiilor-pirat organizate în limitele apelor teritoriale engleze?“ Sãpt.
1 X 71 p. 1; v. ºi R.l. 9 XI 82 p. 1, R.lit. 25 IV 85 p. 24 (din staþie + pirat;
cf. fr. station [de radio] pirate; DMN 1969)
stáþie-reléu s.f. „Pentru recepþionarea ºi vizionarea în condiþii
îmbunãtãþite a programelor Studioului central de televiziune, în cursul
acestui an urmeazã sã fie date în funcþiune noi staþii-releu de translaþie.“ Sc. 7 III 75 p. 5 //din staþie + releu//
stea-roentgen s.f. (astron.) –Stea care emite radiaþii X– „Oamenii
de ºtiinþã din R.S.S. Azerbaidjanã au infirmat opinia potrivit cãreia
aºa-numitele stele-roentgen se sting ºi dispar dupã o perioadã de
strãlucire.“ R.l. 4 VII 78 p. 6 [pron. stea rönghen] //din stea +
roentgen//
stea-triúnghi s.f., adj.inv. (tehn.) –Comutator care permite ca la
tensiunea trifazicã sã se treacã de la legãtura în stea la legãtura în
triunghi– „În fotografie [...] noul tip al comutatorului automat
stea-triunghi de 25 A, realizat în întreprindere.“ Sc. 26 I 61 p. 1 //din
stea + triunghi; Fl. Dimitrescu în LR 4/62 p. 393//
stek s. (anglicism; alim.) –Fripturã la grãtar– „Stek este numele unui
sortiment deosebit de gustos preparat, la cerere, de personalul de
servire al vagoanelor restaurant Romvared.“ I.B. 17 III 76 p. 2 (din
engl. stek; cf. fr. steak)
stekloprofilít s. (probabil cuv. rus.; constr.) „În construcþia unei noi
întreprinderi din oraºul Gorki s-a renunþat la ferestre, deoarece pereþii
clãdirii sînt alcãtuiþi dintr-un nou material de construcþie, care permite
trecerea luminii, denumit stekloprofilit.“ Sc. 31 III 65 p. 6
stelíst s.m. (sport) –Sportiv aparþinînd clubului „Steaua“ sau
suporter al acestei echipe– „Stelistul N. priveºte cu încredere spre...
titlul de golgeter.“ I.B. 18 V 74 p. 7. „La antrenamentul steliºtilor“ I.B.
31 VII 74 p. 7; v. ºi Sãpt. 8 II 80 p. 7; v. ºi presing (din pl. stele [clubul
Steaua] + -ist; LRC II 162)
stentorál, -ã adj. –(Despre glas) Puternic– „[...] cînd directorul le
strigã, stentoral, «Bunã ziua, copii!», rãspund toþi, în acelaºi timp, pe
toate glasurile [...]“ R.l. 21 II 82 p. 1 (din stentor + -al)
stéreo adj.inv. –Stereofonic– „Ministerul Comerþului Interior ne
informeazã cã, începînd din acest trimestru, magazinele de specialitate
vor primi ºi vinde aparate radioreceptor «Bucur» stereo cu care se pot
recepþiona ºi emisiunile stereo de pe programul 3.“ R.l. 5 V 77 p. 5; v. ºi
autostop (din fr. stéréo; DMC 1950; L. Seche în SCL 2/76 p. 202; FC I
25; LTR; DEX, DN3)
stereofónic, -ã adj. –Care foloseºte douã difuzoare distincte,
pentru a crea impresia de reflief acustic– „O bancã din S.U.A. a
cumpãrat de la o companie de radio 48 de ore de emisie, dar în acest
timp nu s-a transmis nici un singur sunet. «Antiemisiunea» a fost
precedatã de urmãtorul anunþ: «Cele 48 de ore de liniºte stereofonicã
destinatã dv., care vor urma dupã acest anunþ, au fost plãtite de banca
X».“ Cont. 19 VII 68 p. 10; v. ºi bar-discotecã (din fr. stéreóphonie;
PR 1949; DEX, DN3)
stereooculár s.n. –Ocular multiplu– „O firmã americanã a început
producþia unor microscoape care permit examinarea unor preparate simultan de cãtre cinci persoane. Sistemul optic, care constã din prisme
ºi oglinzi semitransparente, «multiplicã» imaginea trimiþînd-o în cinci
stereooculare.“ R.l. 9 XI 78 p. 6 //din stereo- + ocular//
stereorámã s.f. –Titlul unei emisiuni stereofonice transmise la
radio ºi televiziune– „Stereorama“ Pr.R.TV 29 V 77 p. 3.
„Stereorama. Tonomat melodii.“ Pr.R.TV 4 III 79 p. 3 //din stereo +
-rama; L. Seche în LR 4/78 p. 341, atestãri din 1976; DN, DEX, DN3 –
alt sens//
stereoteleviziúne s.f. –Sistem de transmisie a emisiunilor de
televiziune care creeazã impresia de relief al imaginilor– „La
Expoziþia realizãrilor economiei naþionale a U.R.S.S. din Moscova
este prezentatã o instalaþie de stereoteleviziune cu douã canale.
Datoritã unor efecte speciale, telespectatorii devin parcã participanþi
nemijlociþi la acþiunea prezentatã pe ecran.“ Sc. 11 XII 64 p. 3 //din
stereo + televiziune//

stradál, -ã

sterilét s.n. –Dispozitiv anticoncepþional care, introdus în uter,
asigurã o sterilitate permanentã dar reversibilã– „Steriletul poate fi
folosit cu succes.“ Cotid. 2 X 95 p. 7; v. ºi R.l. 1 III 97 p. 11; v. ºi cabinet
de planificare familialã (1993), diafragmã (din fr. stérilet; PR, DMC
1960)
sterimobíl s. (cuv. fr.; tehn.) „O întreprindere belgianã a realizat o
instalaþie, numitã «Sterimobil» care poate furniza douã elemente din
cele mai susceptibile sã lipseascã în zonele afectate de vreo calamitate
– apa potabilã ºi electricitatea. Cum aratã ºi numele, instalaþia este
mobilã. Sistemul sãu special de filtre, împreunã cu dispozitivul cu raze
ultraviolete pentru distrugerea bacteriilor purificã ºi sterilizeazã în
interval de o orã 2500 l de apã.“ R.l. 27 III 77 p. 6
sterinól s. –Specie de dezinfectant– „Spãlarea mîinilor chirurgilor, a
pereþilor sãlilor de operaþii cu «sterinol» are un pronunþat efect
antibacteric.“ Sc. 2 IV 62 p. 2 (din sterinã + -ol)
sterioríd s. (bot.) „Cea mai dulce plantã din lume este sterioridul, o
buruianã din America de Sud.“ I.B. 25 III 61 p. 3 (Fl. Dimitrescu în LR
4/62 p. 393)
steroíd s.m. 1978 (chim.) –Substanþã în structura cãreia intrã un
sterol de tipul colesterol, ergosterol– v. cardiomiopatie (din engl.
steroide, fr. stéroïde; PR 1950; LTR, DC; DN3)
sticloplást s.sg.tant. –Specie de material plastic– „Ce este
sticloplastul? Un material care poate fi asemãnat cu betonul armat. În
sticloplast, rolul barelor de oþel îl joacã fibrele de sticlã, iar rolul
betonului, materialul plastic.“ Sc. 4 XII 65 p. 4; v. ºi I.B. 21 I 63 p. 2; v.
ºi pasphil //din sticlã + -plast, dupã tipul leucoplast//
stilíst s.m. „E nesãbuitã nãdejdea cã într-o bunã zi vom avea ºi noi un
stilist, adicã un fel de sculptor al materiei vii? Un modelist, care va
lucra cu cei care apar mai des la televizor, îi va învãþa ce îi avantajeazã
ºi ce nu, va povãþui femeile cum sã-ºi punã în valoare calitãþile.“ Cont.
20 VI 69 p. 5; v. ºi Sãpt. 27 X 81 p. 8 (din fr. styliste; DMC 1950; DN,
DEX, DN3 – alt sens)
stimabilitáte s.f. –Caracterul a ceea ce este stimabil– „Principiul
stimabilitãþii (cu cele douã alternative extreme: admiraþia ºi
desconsiderarea) este prefãcut în regim de existenþã a criticei sale.“
Luc. 7 IV 73 p. 2 (din stimabil + -itate)
stimulatór cardiác sint.s. 1974 –Protezã cardiacã electronicã;
pace-maker– v. pace-maker, electrocardioscop (din fr. stimulateur
cardiaque)
stimuloterapíe s.f. 1969 (med.) –Terapie bazatã pe folosirea
stimulilor– v. reflexogen //din stimulo- + terapie//
stíplex s.sg.tant. (chim.) –Combinaþie între sticlã ºi plexiglas–
„Nasturi fantezi fabricaþi din stiplex.“ I.B. 21 IX 62 p. 1; v. ºi Sc. 18 IV
67 p. 1 (din sti[clã] + plex[iglas]; DEX, DN3)
stînjenél s.m. (lb. vorbitã) –Securist– „Stînjeneii stãteau înºiraþi pe
traseul lui Ceauºescu. Stînjenei, adicã «flori» (ce-or fi stricat bietele
flori?) verticale, rigide, în plus ºi albastre, precum «culorile
securitãþii».“ Al. Niculescu în Ap. 8/95 p. 15 (din stînjen + -el)
stop-cádru s.n. (cinem.) –Imagine asupra cãreia se opreºte aparatul
de filmat– „ªi filmul se sfîrºeºte cu un emoþionant stop-cadru al celor
doi îmbrãþiºaþi.“ R.lit. 10 II 77 p. 17. „[...] acea masã familiarã din care
filmul îºi ia stop-cadrele [...]“ Sc. 9 VII 80 p. 4; v. ºi fondu (1976),
ralanti //din stop + cadru; DEX-S//
Stórting s.n. (cuv. norvegian) –Parlamentul norvegian– „Sesiunea
de primãvarã a Stortingului (parlamentul) Norvegiei va fi dominatã de
problemele deosebit de controversate ale politicii în domeniul
petrolier [...]“ R.l. 20 III 84 p. 6 (DN3)
story s. (cuv. engl.) –Povestire, poveste, istorisire– „Decorul lui
V.M., inteligent ºi la obiect, reuºeºte sã confere «Oraºului» [...] un aer
de autenticitate care nici în story nu prea existã.“ Sãpt. 21 XI 75 p. 4.
„Luînd drept pretext cunoscuta poveste «Capra cu trei iezi», V.L.,
autoarea scenariului, a actualizat-o cu imaginaþie, propunînd un alt
story, în care lupul a devenit un rãufãcãtor al timpului nostru.“ Sc. 1
XII 77 p. 4. „Înscris în categoria subiectelor neºtiinþifico-fantastice,
story-ul devine antrenant, mai ales datoritã simpatiei contagioase
rãspîndite de protagonist ºi strãlucirii oligofrene a bandei de piraþi ai
aerului prevãzuþi cu tot felul de gadgeturi ºi fulare de mãtase.“ R.l. 6 II
79 p. 2. „Filmul este un story subþire.“ R.lit. 24/93 p. 17; v. ºi R.l. 7 I 78
p. 2, Sãpt. 29 IX 78 p. 2; v. ºi bluesman (1974) (Th. Hristea în LR 3/72
p. 187, atestare din 1970; DN3)
stradál, -ã adj. –Care dã cãtre stradã; care aparþine strãzii–
„Mobilierul stradal de pe cele cinci artere va spori prin montarea a 200
de bãnci pentru odihnã.“ I.B. (f.z.) V 84 p. 6. „[Comerþul] stradal –
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care se efectueazã pe stradã, în chioºcuri etc.“ R.l. 18 II 92 p. 5. „3
camere, etaj 2, stradal, decomandat [...]“ R.l. 10 III 94 p. 11; v. ºi 21 I
97 p. 17; v. ºi micromagazin (1977) (din it. stradale; DEX, DN3)
strádã-muzéu s.f. „Strada-muzeu oferea privirilor cîteva opere
reprezentative semnate Zadkine, Okamoto, Schoffer ºi alþii.“ Sc. 19 VI
71 p. 6. „Cracovia: O stradã-muzeu [...] Este vorba de un program de
restaurare a strãzii principale de acces spre cunoscutul castel de pe
colina Wawel, în prezent transformat în muzeu.“ I.B. 10 I 74 p. 4.
„Stradã-muzeu. Municipalitatea Parisului a hotãrît sã transforme
celebra stradã Grande Armée într-un original muzeu. Astfel, în
vitrinele magazinului auto de pe aceastã stradã au fost expuse piese
vechi de automobile, în cele ale magazinului de obiecte radiofonice –
tipuri dintre cele mai curioase aparate ieºite din uz.“ I.B. 10 II 76 p. 4
//din stradã + muzeu//
straniér, -ã s.m.f. (cuv. it.) –Persoanã venitã din strãinãtate (în
special într-o echipã sportivã)– „G.K. face o figurã aparte între
stripteusele straniere care evolueazã în România.“ Ev.z. 29 IX 93 p. 6.
„Dihonia recentã care se iscã între autohtonul nostru A.G. ºi cei doi
«stranieri» L.R. ºi M.C. mã înviorã subit.“ R.lit. 39/94 p. 19. „Ultimii
stranieri sosiþi în lot sînt I.D. ºi M.B.“ Cotid. 3–4 VI 95 p. 1; v. ºi R.l. 7
IX 96 p. 15
street s. 1975 (cuv. engl.) –Stradã– v. avenue [pron. strit]
stres s.n. (med.; anglicism) ¨ 1. –Nume dat oricãrui factor care
provoacã organismului uman o reacþie anormalã– „Stress-ul modern
[...] Psihiatri de seamã, doctori ºi psihologi [...] vor examina probleme
ale combaterii stress-ului modern.“ I.B. 13 VI 74 p. 4. „Cîntãreþul rege
al rock-ului, ca sã scape de stress-ul modului de viaþã american, s-a
decis sã cumpere o proprietate la distanþa de 385000 km.“ Sãpt. 20 XII
74 p. 5. ¨ 2. –Rãspuns al organismului la factorii de mediu care
constituie o agresiune– „Alãturi de nicotinã, alcool, stress ºi grãsimi,
zahãrul constituie unul din cei mai periculoºi factori de risc ai bolii
cardiace.“ R.l. 11 IX 75 p. 6; v. ºi psihofiziolog [scris ºi stres; pron.
greºit ºtres] (din engl. stress; cf. fr. stress; PR 1950; Th. Hristea în LR
3/72 p. 197, atestare din 1971; DM; DEX, DN3)
stresá vb. I –A produce stres– „Copilul ãsta care streseazã pe toatã
lumea [...]“ „22“ 10–16 XII 92 p. 1 (din stres; cf. fr. stresser; PR 1950)
stresánt, -ã adj. (med.) –Care provoacã stres– „Ei [literaþii] sînt mai
puternici în faþa situaþiilor stressante din viaþã ºi apãraþi de eventuale
boli psihosomatice care pot lua naºtere pe aceastã cale.“ Cont. 15 XI 73
p. 12. „Dupã cum au evidenþiat sondajele, zgomotul deþine primul loc
în rîndul factorilor stresanþi.“ R.l. 17 VIII 78 p. 6; v. ºi Cont. 14 XII 73
p. 1 [scris ºi stressant; pron. greºit ºtresant] (din fr. stressant; DMC
1960; Th. Hristea în LR 3/72 p. 197; DN3)
stre(t)ch s. adj. (anglicism, vest.) –(Þesãturã) elastic(izat)ã, strîmtã–
„Mulþi se mulþumesc doar sã «admire» preþurile. Cîteva exemple: un
pantalon gen strech – 60800 lei.“ R.l. 20 XI 93 p. 12. „Sînt 3 tendinþe:
rochia cu bretele ºi bustier [...] 2) Rochia jumãtate matã – jumãtate
transparentã ºi 3) rochia stretch (strîmtã).“ As 143/94 p. 6 [pron.
stréci] (cf. fr. stre(t)ch; DMC 1960, PR 1963)
stríca vb. I în a strica dosarul –(În comunism) A-ºi pecetlui soarta, a
face ca dosarul „de cadre“ („curat“) al cuiva sã devinã „negativ“– „X
ºi-a stricat dosarul cãsãtorindu-se cu Y care are rude («rãmase») în
strãinãtate.“
stricnizáre s.f. –Omorîrea cu stricninã a cîinilor vagabonzi–
„Lipsesc ºi seringile pentru stricnizarea intracardiacã a cîinilor
sacrificaþi [la hingheri].“ Expres 46/94 p. 9 (din stricninã + -izare)
stripping s. (cuv. engl.; med.) –Metodã chirurgicalã de smulgere a
varicelor– „Doctorul român H.A. a fãcut operaþii demonstrative la
clinica universitarã din oraº ºi a prezentat filmul «Chirurgia varicelor
fãrã stripping».“ R.l. 17 X 78 p. 6. „Modalitatea operaþiilor de varice la
membrele inferioare fãrã stripping (smulgere) a fost publicatã ºi
aplicatã în þarã, încã din 1969.“ R.l. 18 III 93 p. 2 (cf. fr. stripping; PR
1950)
striptease s.m. (anglicism) –Spectacol de cabaret în cadrul cãruia
una/unul sau mai multe/mulþi femei/bãrbaþi se dezbracã progresiv cu
miºcãri lascive– „Fiindcã aceastã actriþã este la antipodul solistelor de
striptis ºi de muzicã uºoarã, mulþi spectatori bucureºteni o socot urîtã,
anostã ºi netalentatã.“ R.lit. 10 X 74 p. 17; v. ºi topless ² (fig.) „Varza
este o legumã care face [...] striptease!“ Sãpt. 17 V 74 p. 8 [scris ºi
striptis; pron. stríptiz] (din engl. strip-tease; cf. fr. strip-tease; PR
1950; Th. Hristea P.E. 136–137, VRC p. 278; DEX, DN3)
stripteuz(ã) s.m.f. –Femeie sau bãrbat care face striptease– „Iatã
mai jos clasamentul primelor cinci balerine [...] ºi localul unde
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danseazã stripteusa.“ Ev.z. 1 VI 93 p. 6. „Stripteuza M.M.“ Ev.z.
377/93 p. 1. „Tînãra stripteuzã ne-a declarat timidã: «Eu joc teatru pe
scenã, e doar un rol [...] ªi asta, pentru bani».“ Ev.z. 12 VII 93 p. 6.
„Stripteuzii italieni ºi-au fãcut o echipã [sportivã]“ R.l. 12 XII 96 p.
23; v. ºi stranier [pron. striptézã] (din fr. stripteaseuse, prin analogie
cu diseuzã; R. Zafiu în R.lit. 47/94 p. 11, de unde provin ºi citatele din
Ev.z.)
strîmb, -ã adj. în expr. a bãga strîmbe (lb. vorbitã) –A face afirmaþii
în defavoarea unei persoane, a unei idei etc.– „Enciclopedii franþuzeºti
ºi englezeºti «bagã strîmbe» cum cã sloganul ar fi o formã de
manipulare.“ D. 112/95 p. 14
stroboscópic, -ã adj. (fiz.) –Privitor la observaþia corpurilor aflate
într-o miºcare periodicã– „Dispeceratul de serviciu al atelierului [...]
ne-a rãspuns cã «aici nu se pot face asemenea verificãri ºi reglaje,
neexistînd – sau fiind defecte – lampa stroboscopicã, testerul
electronic, analizatorul de gaze...».“ Sc. 23 VI 79 p. 5 (din fr.
stroboscopique; LTR, DF; DN3, DEX-S)
stroc s.n. (sport) –În sporturile cu vîsle, cadenþa cu care sînt introduse
vîslele în apã– „Un stroc susþinut a fost înregistrat ºi de componentele
echipajului nostru de 4 + 1 vîsle, care [...] au reuºit sã întreacã
reprezentativa sovieticã.“ Sp. 2 IX 74 p. 1 (Coman Lupu în CL 3/83 p.
50, Il. Constantinescu în LR 2/73 p. 111)
strungãríþã s.f. –Muncitoare care a îmbrãþiºat meseria de strungar–
„Trimestrial conducerea întreprinderii se întîlneºte cu aceste fete, care
formeazã prima promoþie de strungãriþe a uzinei.“ R.l. 14 XI 75 p. 2; v.
ºi sudoriþã (din strungar + -iþã; Ec. Goga Lex. 54; DEX – alt sens,
DEX-S)
studént-actór s.m. –Actor recrutat dintre studenþii la Teatru, sau
chiar ai altor institute de învãþãmînt superior– „În «Anna Christie»
studenþii-actori nu imitã pe nimeni.“ Cont. 5 II 65 p. 4. „Remarcãm cu
satisfacþie numãrul mult sporit de studenþi-actori care, încã de pe
bãncile institutului, au fost solicitaþi ºi au jucat anul acesta pe scene
profesionale sau în filme.“ Cont. 16 VII 71 p. 8; v. ºi I.B. 5 XI 62 p. 2; v.
ºi student-regizor (din student + actor)
studént-arhitéct s.m. –Student la Arhitecturã– „Organizat de
teatrul «Ion Creangã», spectacolul va fi realizat de studenþii arhitecþi
G.T. ºi D.I.“ Cont. 19 VII 68 p. 4. „T.C., student-arhitect din Cluj.“
Sãpt. 24 V 74 p. 7 (din student + arhitect)
studént-club(-bar) s.n. 1968 –Club (bar) al studenþilor– v.
club-bar (din student + club [+bar]; M. Avram în SCL 3/72 p.
289–293)
studént-regizór s.m. –Student la secþia de regie a unei instituþii de
învãþãmînt superior– „Între catedrã ºi scenã. Urmãrind o promoþie de
studenþi-regizori.“ I.B. 24 IX 69 p. 2. „Spectacolul – pus în scenã de un
student-regizor ºi încercînd sã reînvie ceva din verva ºi puterea de
improvizaþie a «Commediei dell’arte» – a oferit unora dintre tinerii
studenþi-actori posibilitatea sã-ºi demonstreze din plin capacitatea
inventivã.“ Sc. 27 VI 75 p. 4; v. ºi I.B. 15 XI 62 p. 2, Luc. 22 II 75 p. 5; v.
ºi cineclubist (din student + regizor)
stúdiu s.n. în sint.s. (ciclu de) studii aprofundate (înv.) –Masterat–
„Ministerul Învãþãmîntului a aprobat recent Metodologia de
organizare ºi desfãºurare a dizertaþiei pentru absolvenþii ciclului al
III-lea de învãþãmînt (studii aprofundate).“ R.l. 15 VI 95 p. 5; v. ºi
master
stufícol, -ã adj. (bot.) –De stuf– „Am vizitat marele combinat
stuficol de la Brãila.“ Sc. 15 IV 61 p. 3 (din stuf + -icol; Graur T. 268,
Fl. Dimitrescu în LR 4/62 p. 393; LTR; DEX, DN3)
stuficultúrã s.f. (bot.) –Cultivarea ºi exploatarea stufului– „Stuficultura – valorificarea complexã a inepuizabilei bogãþii dunãrene.“
Cont. 10 XI 61 p. 2 (din stuf + culturã; LTR; DEX, DN3)
stufozitáte s.f. –Încãrcãturã inutilã– „Pe alocuri, cititorul întîlneºte
un exces de aglomerãri descriptive, episoade inutile [...] stufozitãþi.“
Sc. 9 IV 71 p. 4 (din stufos + -itate)
subacvátic, -ã adj. 1967 –Care trãieºte/se petrece sub apã– v.
miniscaf (din sub- + acvatic, dupã fr. subaquatique; DMN 1966; DEX,
DN3)
subansámblu s.n. (pl. subansamble, subansambluri) –Parte dintr-un ansamblu care acþioneazã ca unitate funcþionalã distinctã–
„Stãnicã voia sã înlocuiascã nituirea manualã la unele subansamble
[...] cu nituirea pneumaticã.“ I.B. 21 IV 61 p. 1. „Organizarea unor
fluxuri de montaj pentru electropalane, cãrucioare, reductoare ºi subansamble export.“ R.l. 31 III 74 p. 3. „S-a redus durata prelucrãrii unor
piese ºi subansambluri.“ R.l. 14 IV 79 p. 5. „Perfecþionarea unor
subansambluri ale compresoarelor a condus la reducerea greutãþii lor
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proprii.“ I.B. 25 IV 84 p. 8; v. ºi Sc. 10 V 65 p. 2, 4 VII 69 p. 3, Luc. 4 XI
78 p. 5, R.l. 9 V 84 p. 1, 10 XII 84 p. 5; v. ºi agabaritic, pool (din sub- +
ansamblu, dupã fr. sous-ensemble; PR 1950; FC II 230, 231, 234, Fl.
Dimitrescu în LR 4/62 p. 393; DEX, DN3)
subantreprenór s.m. –Executant al unei lucrãri în subantreprizã–
„De multe ori, mormanele de pãmînt provin din neglijenþa subantreprenorilor I.H.C.F., care executã termoficarea.“ Sc. 20 V 62 p. 3 (din
sub- + antreprenor, dupã fr. sous-entrepreneur, sous-traitant; FC II
230; DEX-S)
subantreprízã s.f. –Subcontractare de cãtre un antreprenor general
a executãrii anumitor obiective parþiale ale unei lucrãri– „[...] la efectuarea lucrãrilor de metrou mai participã alþi 3000 de constructori,
aparþinînd subantreprizelor care realizeazã o serie de obiective
concrete.“ R.l. 7 II 84 p. 1 (din sub- + antreprizã)
subcelulár, -ã adj. (biol.) –Care este inclus în celulã–
„Cercetãtoarea C.S. pregãteºte o experienþã în vederea separãrii
particulelor subcelulare.“ Sc. 7 XII 62 f.p. //din sub- + celular//
subdimensionát, -ã adj. –Dimensionat (greºit), sub normele
obiºnuite– „Chiar linguriþa de lemn [...] se lucreazã uneori neîngrijit la
Întreprinderea I.R.I.L. Bistriþa (cu cãuºul de o grosime neuniformã ºi
subdimensionatã).“ Sc. 28 V 64 p. 4 //din sub- + dimensionat; FC II
230; DEX-S//
subexpúnere s.f. 1972 (foto) –Expunere la luminã a materialelor
fotosensibile un timp mai scurt decît cel necesar obþinerii unei imagini
clare– v. supraexpunere (din sub- + expunere, dupã fr.
sous-exposition; FC II 230, 231; DTP, LTR; DEX, DN3)
subfurnizór s.m. –Furnizor de piese ºi componente– „Ritmicitatea
este posibilã. Din nou despre furnizori ºi subfurnizori.“ R.l. 9 V 79 p. 1.
„Toate mijloacele s-au dovedit bune pentru patronat spre a obþine
concesii salariale din partea angajaþilor – anunþarea falimentului cu
scopul anulãrii acordurilor colective, ameninþarea cu închiderea
întreprinderii, utilizarea de subfurnizori nesindicalizaþi etc.“ R.l. 26 II
85 p. 6 (din sub- + furnizor)
subinginér s.m. 1981 –Tehnician plasat, ierarhic ºi ca pregãtire,
imediat sub inginer– v. sudoriþã (din fr. sous-ingénieur; DN3)
subliminál, -ã adj. (psih.) –Care este inferior pragului conºtiinþei–
„Fotografiile subliminale sînt imagini proiectate cu o vitezã mai mare
decît poate percepe spectatorul, dar care se pot fixa în subconºtientul
sãu.“ R.l. 17 XI 76 p. 5 (din fr. subliminal; PR 1950; DEX, DN3)
subliterár, -ã adj. –Care nu are calitãþile unei bune literaturi– „În
America este la modã genul subliterar al falselor romane, al romanelor
pretext care au menirea de a susþine argumentat o anumitã tezã.“ R.lit.
4 IV 74 p. 22. „[...] sã cazi în extaz în faþa penibilului subliterar, a
maculaturii.“ Cont. 13 VII 79 p. 2 (din sub- + literar; DEX-S)
subliteratúrã s.f. –Literaturã de calitate inferioarã– „Este oricum
uimitor cum criticul trece cu seninãtate prin faþa acelor mostre de
subliteraturã ce tind sã devinã coºmaruri ale librarilor.“ Sãpt. 28 II 75
p. 3. „Þinînd seama de funcþia educativã a radioului (inclusiv o
educaþie esteticã) semnalãm producþiile de subliteraturã în speranþa
cã, totuºi, ceva se va îndrepta.“ Luc. 11 XI 78 p. 5; v. ºi Sc. 20 I 81 p. 4,
R.lit. 3 V 84 p. 21 (din sub- + literaturã, dupã fr. souslittérature; DMN
1968; FC II 231; DEX-S)
submarginál, -ã adj. –Mai mult decît marginal, inferior– „Inechitatea fundamentalã a unui sistem social care permire formarea,
fiinþarea ºi perpetuarea aºa-numitei «civilizaþii sub-marginale»,
«civilizaþiei ghettourilor», «civilizaþiei bidonville».“ Cont. 30 III 79 p.
6 //din sub- + marginal//
submediocritáte s.f. –Lucrare lipsitã total de calitãþi– „Se
încearcã soliditatea opiniilor estetice cu sãgeþile boante ale submediocritãþilor în genul «Mongolii».“ I.B. 2 VIII 62 p. 2 (din sub- +
mediocritate)
submediócru, -ã adj. –De calitate inferioarã– „A mai apãrut pe
ecranele noastre în unele producþii anoste, submediocre.“ Gaz.lit. 28
XII 61 p. 7. „O carte submediocrã din punct de vedere artistic.“ Sc. 2
IV 63 p. 2; v. ºi Cont. 9 VI 67 p. 5, R.l. 3 VIII 67 p. 2 (din sub- +
mediocru; FC II 230, 231)
submilimétric, -ã adj. (fiz.) –Privitor la lungimi de undã mai mici
de un milimetru– „Informaþiile referitoare la radiaþiile submilimetrice
ale atmosferei terestre permit identificarea existenþei ºi deplasãrii unor
zone active de umiditate sporitã.“ R.l. 23 II 78 p. 6 //din sub- +
milimetric//
subnormál, -ã adj. –Cu dezvoltare intelectualã întîrziatã– „Eroul este
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un bãiat internat într-un institut pentru copii subnormali.“ Cont. 12 VII
63 p. 5 (din sub- + normal, dupã fr. sous-normal; FC II 230)
subnucleár, -ã adj. (fiz.) –Care se referã la substructurile existente
în particule– „Pentru multe procese care se desfãºoarã în lumea
particulelor subnucleare, o secundã reprezintã o veºnicie. Unitãþi de
mãsurã cum sînt milisecunda ºi microsecunda încep sã devinã
incomode în calculele specialiºtilor. Prea mari se dovedesc a fi de
asemenea nanosecunda ºi picosecunda, prima reprezentînd a miliarda,
iar cea de-a doua a bilioana parte dintr-o secundã [...] Astfel, a trilioana
parte dintr-o unitate de mãsurã se va numi femtosecunda, iar a quadrilioana parte – attosecunda.“ Sc. 13 VI 64 p. 4. „Pînã în prezent au
fost identificate în lume mai mult de 100 de particule subnucleare.“ Sc.
8 VI 77 p. 5; v. ºi bellezza, substructurã (din engl. subnuclear; cf. fr.
subnucléaire; BD 1967; DT; DEX-S)
subponderál, -ã adj. (med.) –Care are o greutate inferioarã celei
normale– „Din 100 de copii latino-americani, 40 sînt subponderali,
din cauza proastei alimentaþii.“ Sc. 19 IV 78 p. 6 //din sub- + ponderal;
FC II 230; DM; DEX, DN3//
subprodús s.n. –Produs de tip inferior– „Arta decorativã e
consideratã adesea ca un subprodus al artei majore.“ Cont. 13 XII 63 p.
2. „Acesta este cazul filmului «Torino negru»: un fabricat oarecare, un
subprodus artistic.“ Sãpt. 7 XII 73 p. 6. „Dificultãþile în receptarea
dramaturgiei ca literaturã provin, desigur, ºi din cantitatea relativ mare
de subproduse ºi chiar de maculaturã care obscurizeazã peisajul.“
R.lit. 22 III 79 p. 1. „Contrar a ceea ce se crede uneori, distrugerea
progresivã a pãdurilor tropicale este un subprodus al sãrãciei [...]“ I.B.
30 X 85 p. 4; v. ºi Cont. 14 V 73 p. 5, Sc. 18 VI 75 p. 4, Cont. 18 VII 75
p. 12, Sc. 11 XI 79 p. 5; v. ºi roman-foileton (din sub- + produs, dupã fr.
sous-produit; FC II 230, 231, 232, 265, 268; DN, DEX, DN3 – alte
sensuri)
subrámurã s.f. –Sector de activitate care nu are independenþã–
„Soluþii-tip specifice fiecãrei subramuri.“ R.l. 7 XI 77 p. 3 (din sub- +
ramurã, dupã fr. sous-branche; DMN 1959; FC II 230)
subrãcíre s.f. 1982 (fiz.) –Starea unui corp care, în condiþii
determinate, îºi pãstreazã starea de agregare la o temperaturã care ar fi
trebuit sã determine schimbarea acestei stãri– v. radioastronom (din
sub- + rãcire; cf. fr. sous-refroidissement; DEX)
subredácþie s.f. –Redacþia localã a unui ziar, a unei reviste etc., cu
redacþia principalã în Capitalã– „La subredacþia din Ploieºti am fost
vizitat de octogenarul T.D.“ R.l. 15 V 70 p. 2. „Am primit scrisoarea
dv. prin care solicitaþi un sprijin din partea subredacþiei ziarului
«Scînteia» din Oradea.“ Sc. 13 XII 75 p. 3 (din sub- + redacþie; FC II
230)
subsoláj s.n. (agr.) –Tip de lucrare agricolã prin care se scormoneºte
pãmîntul la arat sub adîncimea la care ajunge plugul– „Arãtura la
cormanã cu subsolaj [...] a dat sporuri ºi mai mari.“ Sc. 22 I 63 p. 1
(dupã fr. sous-solage; DEX, DN3)
substructúrã s.f. (fiz.) –Structurã a materiei din interiorul
particulelor– „Descoperirea ºi cunoaºterea tainelor «substructurilor»
existente în interiorul particulelor formeazã obiectul unei noi ramuri a
fizicii, care a primit denumirea de fizicã subnuclearã.“ Sc. 5 I 78 p. 6
(din engl. substructure; DEX-S)
subtémã s.f. –Temã care derivã ºi se subordoneazã unei teme mai
mari– „Aceeaºi temã, a dublei consecinþe, cu subtema justiþiei imanente, ar fi de cãutat în folclor, în basme.“ R.lit. 3 I 74 p. 7 //din sub- +
temã; FC II 230; DEX-S//
subtraversá vb. I –A traversa pe dedesubt– „Conductã de tuburi de
beton precomprimat [...] a subtraversat pînã acum 6 cãi ferate.“ Sc. 16
XII 65 p. 4; v. ºi R.l. 15 VII 80 p. 5 //din sub- + traversa; DEX-S//
subtraversáre s.f. –Acþiunea de a subtraversa– „Accesul în staþia
de metrou [...] se va face tot printr-un pasaj subteran ce va realiza în
acelaºi timp subtraversarea pietonalã a cãii Griviþei.“ R.l. 9 VII 84 p.
5. „A fost realizatã subtraversarea Dunãrii a conductei de gaz metan“
R.l. 17 XI 90 p. 3; v. ºi 7 II 84 p. 1, Sc. 12 I 84 p. 2 (din subtraversa)
subumán, -ã adj. –Care nu corespunde omului, animalic– „Exaltarea vieþii umilitoare, subumane, din lagãr.“ Gaz.lit. 14 III 63 p. 7; v. ºi
Sec. 20 6/66 p. 165 (din sub- + uman, dupã fr. sous-humaine; DMN
1964)
suculénte s.f. pl. –Nutreþuri provenite din plante cu tuberculi ºi din
rãdãcinoase– „Furajele nu sînt asigurate în sortimentul ºi cantitãþile cît
de cît potrivite unei bune furajãri a animalelor, deficitul ridicîndu-se la
cantitãþi de sute ºi sute de tone, îndeosebi de fîn, iar din suculente a
rãmas o cantitate îngrijorãtor de redusã.“ R.l. 10 I 84 p. 3 (formal din fr.
succulent; DN – adj., DEX, DN3 – alt sens)
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sudoríþã s.f. –Muncitoare specializatã în lucrãri de sudurã– „Cele
peste 300 de sudoriþe, strungãriþe, electriciene fac treabã bunã.“ Sc. 21
XI 75 p. 6. „Cu douã sãptãmîni în urmã au venit douã fete: sudoriþe.“
Sc. 19 IV 80 p. 1. „Meseria: sudoriþã. Acum Milica este ºi studentã la
Facultatea de subingineri, curs seral.“ Sc. 20 I 81 p. 3 (din sudor + -iþã;
DEX)
sufletísm s. 1979 (lb. fam.) –Acþiune generoasã, entuziastã– v.
sufletist (din suflet + -ism; Al. Niculescu în R.lit. 4 X 79 p. 8; DEX-S)
sufletíst, -ã s.m.f. (lb. fam.) –Generos, entuziast– „Sufletistul
echivalat de autoare ca animator [...] a devenit, astfel, autorul unui act
de sufletism.“ Cont. 14 IX 79 p. 9 (din suflet + -ist; V. Guþu Romalo
C.G. 193–194, Al. Niculescu în R.lit. 4 X 79 p. 8; folosit din 1944 –
comunicat de Al. Graur; DEX-S)
suicidologíe s.f. „Specialiºtii francezi folosesc tot mai des cuvîntul
suicidologie, care desemneazã un ansamblu de cãutãri originale avînd
ca obiect sinuciderea.“ Sãpt. 26 II 71 p. 2 (din fr. suicidologie; cf. engl.
suicidology; BD 1971)
suk s.n. (cuv. arab) –Piaþã, bazar– „Atare pitoresc mercantil n-am mai
întîlnit decît [...] la Constantinopol, în bazar, la suk.“ A. 9/93 p. 20 (cf.
fr. souk)
sumarizá vb. I (rar) –A avea în sumar– „Începem cu antologia
clujeanã, care sumarizeazã cincisprezece debutanþi (relativi, cu o
medie de zece texte per autor [...]“ R.lit. 14 II 85 p. 10 (din sumar +
-iza)
súmã-recórd s.f. –Sumã extrem de mare– „O performanþã în
domeniul vînzãrilor la licitaþie: la Londra, un vas de porþelan
chinezesc [...] a fost plãtit cu suma-record de 210000 guinee.“ R.l. 23
VI 72 p. 6. „«Negresa blondã» a lui Brâncuºi [...] a fost vîndutã cu
suma de 750000 dolari [...] Este vorba de o sumã record – cea mai mare
plãtitã în ultimii ani pentru o sculpturã.“ Sc. 20 V 75 p. 2.
„Sumã-record. În cadrul unei licitaþii desfãºurate la Hamburg un
timbru suedez a fost achiziþionat cu un milion de mãrci vest-germane,
un record în materie.“ R.l. 19 X 78 p. 6. „A 90-a ediþie a renumitului
maraton de la Boston [...] va fi dotatã cu suma-record de 300000 de
dolari.“ Sc.tin. 11 XI 85 p. 3; v. ºi R.l. 22 VI 73 p. 6, 21 V 85 p. 6 //din
sumã + record//
summit s.n. (cuv. engl.; pol.) –Întîlnire la nivel de ºefi de stat–
„Maastricht-ul [...] este în aceste zile în atenþia generalã datoritã
summit-ului CEE [...]“ „22“ 13–20 XII 91 p. 8. „Summit-ul de la Viena
a decis: Europa vrea liniºte!“ D. 40/93 p. 5. „Cel de-al nouãlea
summit franco-spaniol“ R.l. 20 X 95 p. 8; v. ºi R.l. 14 I 94 p. 1, 20 XII
95 p. 8, R.l. internaþ. 19 III 95 p. 9; v. ºi euro ² (fig.) –Primul eºalon–
„[...] a fost, cu nedezminþitã constanþã, în summit-ul scriitorimii [...]“
„22“ 45/94 p. 14 [pron. sámit] (Irina Preda în LR 11–12/92 p. 590)
supãrát, -ã adj. în sint. muzicã supãratã (arg. tinerilor) –Muzicã
durã, heavy-metal, pentru non-conformiºti ºi anarhiºti– „Mihai a sunat
la postul de radio ºi a cerut o melodie supãratã.“; v. ºi crack (1994)
súpco s.n. 1973 –Tip de supã praf în plic– v. diminutiv (probabil din
sup[ã] + co[ncentratã])
superaccesoriát, -ã adj. –(Despre autoturisme) Dotat cu
numeroase accesorii– „Urgent, Fiat [...] impecabilã, superaccesoriatã
[...]“ R.l. 11 IX 92 p. 6. „Alfa Romeo [...] superaccesoriatã, superbã
[...]“ R.l. 3–4 IV 93 p. 7; v. ºi servodirecþie (din super- + accesori[i] + [
dot]at, -ã)
superautomobíl s.n. „Superautomobil. Un autocamion gigant –
destinat transportului de cãrbune, avînd capacitatea de 240 tone.“ R.l.
13 I 67 p. 3. „Dupã nouã ani de existenþã, Can-Am, campionatul
«superautomobilelor» în care se confruntau «monºtrii» a cãror
capacitate cilindricã depãºea 8000 de cm cubi, nu va mai avea loc.“ Sc.
21 XI 74 p. 6 //din super- + automobil//
supercalculatór s.n. (electron.) –Calculator de foarte mare
capacitate– „Societatea israelianã de electronicã «Elbit» a anunþat cã a
pus la punct un supercalculator ce poate realiza 34 de miliarde de
operaþii pe secundã.“ R.l. 14 VII 93 p. 8 //din super- + calculator;
DEX-S//
supercámerã s.f. (foto) „Cea mai mare camerã de luat vederi din
lume, de tip «Polaroid», se aflã expusã la Muzeul artelor frumoase din
Boston (S.U.A.) De dimensiunea unei încãperi [...] ea a fost construitã
în mod special pentru fotografierea color la scarã 1:1, a unui celebru
goblen vechi de 500 de ani. Pentru a evita neclaritãþile de detaliu,
inerente tehnicii fotografice curente de mãrire a imaginilor, a fost
aleasã soluþia acestei supercamere.“ Sc. 9 III 78 p. 5 //din super- +
camerã//

superdetectív

supercampión, -oánã s.m.f. (sport) –Campion de prim rang– „La
capãtul unui «maraton» transcontinental de aproape 3.000 de
kilometri, cãþeluºul «Whisky» a ajuns, dupã nouã luni, într-un loc
situat la 250 km de casã. Aici supercampionul canin, complet epuizat,
a fost observat de un prieten al stãpînului sãu, care recunoscuîndu-l, l-a
readus cu maºina la «domiciliul» sãu.“ Sc. 19 VII 74 p. 6. „Nadia
Comãneci, supercampioanã de gimnasticã la 15 ani neîmpliniþi.“ Sc.
22 VII 76 p. 5. „Continuãm sã vã prezentãm fragmente din scrisoarea
deschisã adresatã de fostul super-campion al boxului profesionist Joe
Louis mai tînãrului sãu succesor Floyd Patterson.“ Fl. 8 II 85 p. 29 (din
super- + campion, dupã fr. superchampion; PR 1950; DEX-S)
supercarburánt s.m. –Carburant cu calitãþi superioare– „În
Franþa, de pildã, este comercializat un «supercarburant», aºa-numit
«Eifmoins», conþinînd un aditiv care permite o reducere cu 6 la sutã a
consumului de benzinã.“ Sc. 8 I 78 p. 6 (din fr. supercarburant;
DEX-S)
supercentrálã (eléctricã) s.f. –Centralã (electricã) de mare
capacitate– „Pãmîntul – o supercentralã electricã. Primele calcule
aratã cã utilizarea numai a unei mici pãrþi din energia electricã nãscutã
în nucleul lichid al Pãmîntului ar fi mai mare de 2000 de ori decît toate
centralele electrice existente în lume.“ Sc. 5 XI 77 p. 6 //din super- +
centralã//
supercereálã s.f. 1977 –Cerealã foarte productivã– v. quinoa //din
super- + cerealã//
supercinerámã s.f. –Cineramã pe ecran foarte larg– „«O lume
nebunã, nebunã, nebunã», comedie în culori ºi pentru supercineramã.“ Cont. 6 XII 63 p. 5 //din super- + cineramã//
supercivilizáþie s.f. –Civilizaþie superioarã– „El nu renunþã, însã,
deocamdatã la presupunerea cã aceasta ar putea fi ºi restul unei
supernove. Dr. N.K. este adeptul pãrerii cã a fost descoperitã o
supercivilizaþie.“ Sc. 14 IV 65 p. 4. „Ifosele ºi excrescenþele
supercivilizaþiei (esplanade, piscine, groom-ul de la recepþie, boy-ul
de la lift, ragazza de la shop, cadînele de la bar).“ R.l. 6 II 79 p. 2 //din
super- + civilizaþie; FC II 234//
supercompúter s.n. (electron.) –Computer de foarte mare
capacitate– „În Japonia [...] se preconizeazã punerea la punct [...] a
unui «supercomputer» destinat utilizãrii în special în domeniul
cercetãrii ºtiinþifice ºi tehnicii.“ I.B. 20 IV 84 p. 4. „Dintre cele 84 de
supercomputere aflate în funcþiune, unele comportã peste 200000 de
«pastile» de siliciu ºi pot efectua mai multe sute de milioane de
operaþii pe secundã.“ Sc. 23 IX 84 p. 5; v. ºi I.B. 1 II 84 p. 4
superconductór s.n. (electr.) –Conductor electric de mare
capacitate– „Detaliu dintr-un superconductor pentru energetica de
mîine, mãrit de cîteva sute de ori. Cele peste 3000 de fire, realizate
dintr-un aliaj de niobiu-titan, se aflã în interiorul unui cablu cu
grosimea de un mm.“ R.l. 31 XII 76 p. 6 (din engl. superconductor;
DTN 1975; CD)
supercoóp adj.inv., s.n. –Cu caracter de magazin universal cooperativist– „În numeroase comune au fost înãlþate magazine
universale moderne, tip «supercoop», în care sãtenii gãsesc o gamã
largã de produse, de la cele alimentare ºi de uz casnic pînã la aparate de
radio ºi televizoare, biciclete, motociclete, mobilã.“ Sc. 31 I 75 p. 5.
„În ultimul timp, într-o serie de comune, cooperaþia de consum vrînceanã a construit unitãþi mari de tip «supercoop», «supermagazin» ºi
magazine universale moderne.“ Sc. 12 III 75 p. 4; v. ºi 8 VIII 75 p. 2
(din super-[magazin] + coop[erativist]; FC II 6, 234, 235, 236)
supercoroánã s.f. (astron.) –Nebulozitate în jurul coroanei solare–
„Lucrãrile în domeniul cercetãrii supercoroanei solare prezintã o mare
însemnãtate practicã pentru studierea continuã a sistemului solar.“ Sc.
4 III 63 p. 4 //din super + coroanã//
supercúpã s.f. (sport) –Competiþie dintre cîºtigãtorii unor mari
cupe (continentale, naþionale)– „Supercupa mondialã [la handbal
masculin] din R.F.G.“ Sc. 21 II 84 p. 3. „[...] dupã eºecul de la
Supercupã, un altul, mult mai grav [...] vine sã ridice noi semne de
întrebare.“ Fl. 10 I 86 p. 20. „Monaco a refuzat sã gãzduiascã
«Supercupa» [...]“ Sãpt. 12 IX 86 p. 8 (din super + cupã)
superdéns, -ã adj. (fiz.) „[...] fizicieni din cadrul Universitãþii
Berkeley, din California, au obþinut o formã nouã, superdensã, de
materie, în care protonii ºi neutronii se aflã la distanþe extrem de mici
unii de alþii.“ Sc. 10 VI 85 p. 5 (din super- + dens)
superdetectív s.m. –Detectiv foarte dibaci– „Cartea «Ultima
enigmã» este consideratã cîntecul de lebãdã al celei care l-a plãsmuit
pe «superdetectivul» Hercule Poirot.“ Sc. 19 IX 76 p. 6; v. ºi interpol
(1973) //din super- + detectiv//
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superdozáre s.f. –Dozare excesivã– „[...] respectivele
tranchilizante, cu certã valoare terapeuticã, produc o dependenþã a
organismului iar abuzul ºi superdozarea declanºeazã alte probleme
medicale.“ R.l. 29 II 84 p. 6. „Superdozare. Anemia, ameþelile, lipsa de
poftã de mîncare ºi cãderea pãrului sînt o consecinþã directã a unei
superdoze de vitamina A, absorbite în diverse forme farmaceutice.“
R.l. 22 III 84 p. 6 (din super- + dozare)
superdózã s.f. 1984 –Dozã excesiv de mare– v. superdozare (din
super- + dozã; cf. engl. overdose)
superexprés s.n., adj. (transp.) –(Tren) extrem de rapid– „La
începutul acestei sãptãmîni a avut loc inaugurarea liniei ferate
superexpres [...] care asigurã ultrarapid legãtura directã între capitala
niponã, Tokio, ºi oraºul Hakata.“ R.l. 14 III 75 p. 6. „Acþionat de o
locomotivã electricã de 8400 kw, superexpresul acoperã distanþa
dintre cele douã oraºe [Moscova-Leningrad] în trei ore.“ Sc. 2 VI 77 p.
6. „Trenurile superexpres care circulã pe aceastã magistralã feroviarã
[...] ating o vitezã de peste 200 km la orã.“ R.l. 9 XI 78 p. 6; v. ºi
bifuncþional (din fr. superexpres; DMN 1968)
superfiért, -fiártã adj. „În Oceanul Pacific, la vest de Ecuator, au
fost luate de la adîncimea de 3000 metri primele probe de «apã
superfiartã». Dupã cum se ºtie, aici, fundul oceanului este brãzdat de o
imensã crãpãturã prin care apa, în contact cu magma, atinge
temperaturi superioare gradului ei de fierbere în condiþiile de la
suprafaþã.“ I.B. 30 III 77 p. 8 //din super- + fiert//
superfinisáre s.f. (tehn.) –Acþiunea de netezire foarte finã a
asperitãþilor unor piese sau organe de maºini– „Un reºiþean – dr. ing.
I.L. – a studiat modul în care s-ar putea optimiza operaþia de
superfinisare a unor piese de la motoarele termice.“ R.l. 11 XI 78 p. 5.
„Maºini de superfinisat. Specialiºtii [...] din Bîrlad au realizat un set de
maºini speciale, moderne pentru superfinisarea rulmenþilor.“ R.l. 24
VII 84 p. 5. v. ºi profil (1983) (din super + finisare; FC II 235; DN3)
superfinisát, -ã ¨ 1. adj. (constr.) –(Despre apartamente) cãruia i
s-au adus îmbunãtãþiri suplimentare (montat gresie faianþã, tapet etc.)–
„[Vînd] apartament de lux, 3 + 4 camere superfinisate.“ R.l. 8 XII 92 p.
10. „Apartament 3 camere, parchet, gresie, faianþã, superfinisat.“ R.l.
3 VIII 93 p. 12; v. ºi 4 VIII 93 p. 12. ¨ 2. s.n. 1984 (tehn.)
–Superfinisare– v. superfinisare (din super- + finisat)
superfúlger s.n. (fiz.) „Descãrcînd fiecare o energie de un milion
waþi-secundã (un watt-secundã reprezintã a 3,6-a milioana parte
dintr-un kilowatt-orã), ele sînt de o mie de ori mai puternice decît
fulgerele obiºnuite [...] Într-un interval de 40 de luni au fost
înregistrate 17 superfulgere.“ Sc. 22 XII 77 p. 5. „ªi mai interesant este
faptul cã aparatele instalate pe sateliþi au înregistrat aºa-numite
superfulgere.“ Sc. 17 VI 78 p. 6 //din super- + fulger; DEX-S//
supergalaxíe s.f. (astr.) –Grup ipotetic de galaxii, foarte apropiate
una de alta– „Doi astronomi de la Universitatea din New Mexico sînt
de pãrere cã au descoperit cel mai mare corp celest observat vreodatã
în Univers, o super-galaxie lungã de 730 milioane ani-luminã.“ R.l. 30
I 84 p. 6 (din fr. supergalaxie; DN3)
supergravitáþie s.f. (fiz.) „Cum va arãta în viitor piesajul energetic
al omenirii, atunci cînd supergravitaþia ºi transformarea de supersimetrie vor fi folosite pentru a ne satisface necesitãþile de deplasare în
spaþiu?“ Cont. 12 I 79 p. 5; v. ºi supersimetrie //din super- +
gravitaþie//
supergravitaþionál, -ã adj. (fiz.) –Relativ la supergravitaþie–
„N., F., G. [...] au generalizat teoria lui Einstein construind un cîmp
supergravitaþional în cadrul cãruia regãsim teoria relativitãþii generale, dar care prezice prezenþa unei noi particule, denumitã gravitino ºi
avînd un spin de 3/2.“ Cont. 12 I 79 p. 5 //din supergravitaþie + -onal//
supergreá adj.f. (sport) –Categorie la box a pugiliºtilor de peste 100
de kg– „[...] la Los Angeles se va disputa ºi categoria supergrea la care
vor fi admiºi numai 12 pugiliºti [...]“ I.B. 1 I 84 p. 3 (din super- + grea)
supergréu, -a adj. (fiz.) „Elemente supergrele? În naturã ar fi
existat elemente cu mult mai grele decît acelea pe care omul a fost
capabil sã le obþinã cu ajutorul unei tehnologii costisitoare.“ R.l. 31 III
72 p. 6 (din super- + greu; DEX-S)
supergrîu s.n. (bot.) „Pe un teritoriu de peste 500000 ha [...] se
cultivã anul acesta «supergrîul» triticale – obþinut prin încruciºarea
grîului din specia «Triticum» cu secara.“ Sc. 19 II 74 p. 6 //din super- +
grîu//
superhormón s.m. 1977 (biol.) –Substanþã foarte activã din punct
de vedere biologic– v. prostaglandinã //din super- + hormon//
superinstaláþie s.f. (tehn.) –Instalaþie extrem de complexã– „[...]
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realizarea «superinstalaþiei» nu va fi posibilã decît printr-o colaborare
la scarã mondialã.“ Sc. 5 I 78 p. 6. „O superinstalaþie de irigat pe
terenurile noastre [...]“ R.l. 13 VIII 93 p. 9 (din super- + instalaþie)
superîngúst, -ã adj. (foto, cinem.) „Prin introducerea peliculei
superînguste de 8 mm alãturi de pelicula clasicã de 35 mm ºi a celei
înguste de 16 mm tehnica filmului este pe cale de a suferi o adevãratã
revoluþie.“ Sc. 11 VII 74 p. 6 //din super- + îngust//
superlóng s.n., adj.inv. (cuv. engl.) –Extrem de lung– „Ce se mai
gãseºte prin unele din magazinele Capitalei: Haiduc tzuika-special [...]
ambalatã în cutii cilindrice din tablã superlong.“ Sãpt. 31 V 74 p. 2. „O
þigarã cît se poate de «superlong» în colþul gurii.“ I.B. 6 VI 74 p. 1.
„[...] unii vînzãtori din comerþ nu vînd mãrfurile ce le sînt încredinþate
decît contra superlonguri ºi pungi de cafea.“ Sãpt. 22 II 85 p. 2 (cf. fr.
superlongue; DMN 1968; A. Bantaº BE 123; DEX-S)
supermagazín s.n. –Magazin (universal) de mari proporþii– „În
cartierul Berceni-Sud din Capitalã este în construcþie un nou tip de
unitate comercialã, aºa-numitul supermagazin – în cadrul cãruia se va
organiza desfacerea atît a mãrfurilor alimentare, cît ºi nealimentare
prin sistemul autoservirii.“ Sc. 5 I 66 p. 3. „M. a fugit de la locul
accidentului ºi a izbit ºi alte automobile, pînã a trecut prin vitrina unui
supermagazin.“ R.l. 12 VII 75 p. 6; v. ºi inscripþionare, minicec,
supercoop (din super- + magazin, dupã engl. supermarket, fr.
supermarché; DMN 1960; FC II 235–236, A. Beyrer în SCL 5/76 p.
537; DN3, DEX-S)
supermagnét s.n. –Magnet foarte puternic– „Supermagnet. De
dimensiunea unei mici monede (în greutate de un gram), un magnet
«reþine» o greutate de douã kilograme. Aceastã performanþã a fost realizatã de cãtre un grup de savanþi sovietici.“ Sc. 2 III 75 p. 6 (din super+ magnet, probabil dupã model rus.)
superman s.m. (cuv. engl.) –Om cu calitãþi ieºite din comun,
supraom– „E foarte clar cã autorii acestui Sherlock Holmes
[Columbo] vor sã construiascã un detectiv care sã întoarcã pe dos mitul
[...] detectivului superman: memorie electronicã, þintaº-computer,
poliþistul gadget etc.“ Fl. 19 VIII 76 p. 18. „[...] pantofii din pînzã [...]
vor lua locul Adidaºilor care acum se vînd [...] prin mai toate
magazinele: practici, aspectuoºi, amintind de supermeni [...]“ Sãpt. 2
III 84 p. 8; v. ºi I.B. 26 III 81 p. 4; v. ºi supermarket [pron. supermén]
(cf. fr. superman; PR 1950; DEX-S)
supermaratón s.n. (sport) –Întrecere sportivã care cere un efort
mai mare chiar decît maratonul– „Faimoasa cursã contra-cronometru
Bordeaux-Paris (un supermaraton al ciclismului, aproape 600 km
parcurºi fãrã escale)“ I.B. 23 XI 72 p. 3. „K.B. a încheiat unul din cele
mai originale ºi dificile supermaratoane atletice.“ R.l. 2 IX 75 p. 6.
„Supermaraton. Irlandezul T.M. a realizat un neobiºnuit record, la
alergare, parcurgînd în 53 de zile distanþa de 3046 mile dintre New
York ºi San Francisco.“ Sc. 29 X 77 p. 6. „Un supermaraton pe o
distanþã de 3400 km de-a lungul Marelui Zid Chinez [...]“ I.B. 10 VII
86 p. 8; v. ºi Sc. 12 VI 80 p. 5 (din fr. supermaraton; PR 1950; DEX-S)
supermárket s.n. (cuv. engl. americ.) –Magazin universal de mari
proporþii– „La o expoziþie din strãinãtate, am vãzut odatã tineri artiºti
vînzînd trãsnete de carton, fulgere, nori ºi fulgi de zãpadã într-un
«supermarket» al lor.“ I.B. 25 IV 74 p. 1. „Brigada antidrog a poliþiei
italiene a dat peste un «supermarket» al automobilelor furate la
Roma.“ R.l. 1 III 78 p. 6. „[...] copii hrãniþi din cutiile de conserve
multicolore ale supermarket-ului, modelaþi dupã Superman ºi
condiþionaþi de reclamele televizate [...]“ R.lit. 12 IV 84 p. 22. „Vitan
Bîrzeºti [este] un super-market în aer liber.“ R.l. 30 VI 93 p. 5 (DMN;
D.Am.; DN3)
supermercáto s.n. (cuv. it.) –(Aici) Cea mai mare piaþã unde se fac
transferurile de sportivi– „«Calcio» nu are bani sã-l plãteascã pe Hagi
[...] «Supermercato»-ul italian a plãtit pentru transferuri peste 200
milioane dolari.“ R.l. 3 VIII 93 p. 15
supermicroscóp s.n. –Microscop de mare precizie– „Oamenii de
ºtiinþã de la Universitatea japonezã Kyoto au construit un
supermicroscop electronic cu care se pot distinge combinaþiile de
atomi din majoritatea moleculelor.“ Sc. 1 V 75 p. 6 //din super- +
microscop; FC II 235; DN3; DEX-S//
superminiaturizát, -ã adj. –Extrem de mic– „Un grup de ingineri
japonezi a realizat o maºinã electronicã de calcul superminiaturizatã
care a putut fi plasatã în corpul unui stilou de dimensiuni obiºnuite.
Minicalculatorul [...] este manevrat cu ajutorul unui inel rotativ ºi al
unui buton terminal.“ Sc. 8 XII 74 p. 4 (din super- + miniaturizat, dupã
fr. superminiaturisé; DMN 1965)
supermorfínã s.f. (biol.) „O echipã de medici de la Institutul de
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cercetãri clinice din Montreal a descoperit cã una din glandele
endocrine, hipofiza, secretã un hormon natural, supermorfina – un
alcaloid asemãnãtor morfinei [...] Efectele secundare ale hormonului,
denumit ºtiinþific beta-andorfinã, sînt mai puþin periculoase decît cele
produse de morfinã.“ R.l. 22 XII 76 p. 6 //din super- + morfinã//
supernávã s.f. –Navã de tonaj foarte mare– „O supernavã cu un
deplasament de 265000 tone va fi construitã la ºantierul naval
«Ulianik» din Pola, R.S.F. Iugoslavia.“ Sc. 29 III 71 p. 4. „Prototipul
unei supernave de pescuit [...] a fost realizat la un ºantier din Gdansk.“
Sc. 5 VI 79 p. 3 (din super- + navã, dupã fr. super-navire; DMN 1969;
DEX-S)
supernóvã s.f. (astron.) „Supernovele sînt stele care explodînd au o
strãlucire ºi mai mare decît novele.“ Sc. 14 XII 63 p. 4. „O supernovã
(un astru în explozie) a produs probabil o puternicã impresie unui
indian primitiv din Bolivia acum 10000 sau 20000 de ani,
determinîndu-l sã reproducã aceastã rarã catastrofã cosmicã sub forma
unui desen sãpat în stîncã.“ Cont. 21 XII 73 p. 10. „Sãptãmîna trecutã
un grup de cercetãtori au observat explozia unei supernove cu ajutorul
satelitului artificial «IUE».“ R.l. 8 V 79 p. 6; v. ºi Sc. 14 IV 65 p. 4, 27
VIII 75 p. 6; v. ºi supercivilizaþie ² (fig.) –Superstar– „Supernova
Michael Jackson a pulverizat toate moleculele sufletelor celor prezenþi.“ R.l. 2–3 X 92 p. 3 (din fr., engl. supernova, germ. Supernova;
PR sec. XX; AD; FC II 235; DEX, DN3)
superordinatór s.n. (eletron.) –Ordinator de foarte mare
capacitate– „Superordinator. Firma japonezã «Fujitsu» a anunþat
realizarea unui superordinator capabil sã efectueze un miliard de
operaþii pe secundã.“ I.B. 22 I 85 p. 4. „Primele modele ale unei game
de superordinatoare au fost prezentate marþi la New York de I.B.M.“
R.l. 14 II 85 p. 6; v. ºi I.B. 2 III 85 p. 8, R.l. 30 IX 85 p. 6; v. ºi megabit
(1984) //din super- + ordinator//
superoþél s.n. „La institutul de cercetãri în domeniul fierului ºi
oþelului de pe lîngã Universitatea din Tokio a fost elaborat un
«superoþel». Calitatea principalã a acestui nou oþel japonez – care nu
are structurã cristalinã – constã în rezistenþa sa neobiºnuitã la ruginã.“
R.l. 28 VII 74 p. 6 //din super- + oþel//
superpartículã s.f. (fiz.) „Prin analogie cu «simetria izotopicã»
care coreleazã particule cu aceeaºi valoare a spinului, s-a introdus o
«supersimetrie» care coreleazã particule cu valori diferite ale spinilor
(adicã fermionii ºi bozonii), acestea putînd fi privite ca stãri ale unei
«superparticule» ipotetice.“ Cont. 27 IV 79 p. 7 //din super- +
particulã)//
superpetroliér s.n. (mar.) –Petrolier de mari proporþii– „Strîmtoarea Malacca poluatã de naufragiul unui superpetrolier.“ R.l. 8 I 75
p. 6. „Un superpetrolier de 540 mii tone a fost lansat în noul port
francez Antifer.“ Sc. 26 VI 76 p. 6. „Douã superpetroliere s-au ciocnit
în apropiere de Trinidad ºi au luat foc.“ Sc. 21 VII 79 p. 6 (din fr.
superpétrolier; DMC 1960; DEX-S)
superpiáþã s.f. –Piaþã de foarte mare importanþã– „O «superpiaþã»
a heroinei a funcþionat aproape un an la numai 50 de metri de Înaltul
Comisariat pentru lupta împotriva Mafiei, la Palermo.“ R.l. 24 III 84 p.
6 (din super- + piaþã)
superplástic, -ã adj. (fiz.) „Noul Centru al artelor în curs de
realizare pentru Universitatea Angliei de est va fi prima clãdire din
lume îmbrãcatã în panouri din aluminiu superplastic. Noutate în
domeniul construcþiilor, acest material, ca aspect foarte plãcut – în
limbaj tehnic «Supral» – este un aliaj pe bazã de aluminiu cu calitãþi
deosebite.“ Sc. 27 XI 76 p. 5 (din engl. superplastic, fr. superplastique;
BD 1968, DTN 1973)
superprodúcþie s.f. (cinem.) –Film de mare anvergurã– „Se
programeazã pe ecranele a opt cinematografe superproducþia pseudoistoricã – Mongolii.“ Gaz.lit. 26 VII 62 p. 7.
„«Superproducþie inteligentã», «mare televiziune de tip francez» ºi
alte asemenea expresii puncteazã elogiile criticii.“ Cont. 17 XI 78 p.
11. „Forman [...] între timp a trecut la splendide superproducþii de tip
Amadeus [...]“ R.lit. 30 V 85 p. 21 (din engl. americ., fr.
superproduction; D.Am.; DEX, DN3)
superprofít s.n. –Profit extrem de important– „[Se] «extrag» din
þãrile în curs de dezvoltare superprofituri de ordinul a 50–100 miliarde
dolari.“ I.B. 12 III 84 p. 8 (din fr. superprofit; PR 1964)
superprotéic, -ã adj. „Aliment superproteic. Un nou produs bogat
în proteine – «Ricetein» – a fost pus la punct, dupã patru ani de
cercetãri, de cãtre douã mari companii alimentare mondiale.“ Sc. 22
IX 76 p. 6 //din super- + proteic; DEX-S//
superrezistént, -ã adj. „Geamuri superrezistente. Un geam
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special de o mare rezistenþã la diferite ºocuri a fost fabricat de
specialiºtii din Essen (R.F.G.).“ Sc. 11 IV 79 p. 5 (din super- +
rezistent, probabil dupã model germ.; cf. fr. surrésistant; DMN 1969;
DEX-S)
supersatelít s.n. –Satelit (de telecomunicaþii) de mare capacitate–
„Potrivit agenþiei Kyodo, acest «supersatelit» ar avea o greutate de
aproximativ douã tone [...]“ R.l. 20 XI 84 p. 11. „«Super satelit» de
telecomunicaþii“ I.B. 11 XII 84 p. 4; v. ºi R.l. 25 X 84 p. 6 //din super- +
satelit//
supershow s.n. (anglicism) –Spectacol de mare amploare,
superspectacol– „Despre ansamblul spectacolului, nu vom spune:
«That’s entertainment» (Aceasta-i distracþie, nu glumã!) – cãci nu este
nici «supershow» nici «all stars out», ci pur ºi simplu, vers ºi vis [...]“
R.lit. 24 XI 77 p. 17. „În stilul sãu caracteristic, Cassius Clay, alias
Mohammad Ali, a declarat cã va anunþa retragerea sa din activitatea
competiþionalã în cadrul unui supershow televizat.“ R.l. 3 II 79 p. 6
[pron. superºóu] (din engl. supershow)
supersimetríe s.f. (fiz.) „Se constatã cã prin supersimetrie apare în
mod natural gravitaþia în teoria cuanticã. Se întrevede unificarea îndelung cãutatã: teoria a fost botezatã supergravitaþie ºi descrie
relativitatea generalizatã în termenii teoriei cîmpurilor.“ Cont. 27 IV
79 p. 7; v. ºi supergravitaþie, superparticulã //din super- + simetrie//
superspectácol s.n. (spect.) –Spectacol de mare amploare–
„Ceremonia – constînd dintr-un superspectacol în beneficiul UNICEF –
va avea loc la Euroviziune la Teatrul «Fonti».“ R.l. 24 II 77 p. 5; v. ºi
film-gigant (1969) (cf. engl. super-show)
superstár s.n. (anglicism; spect.) –Vedetã (de cinema, în sport) de
maximã mãrime– „Nadia Comãneci a devenit primul super-star al
celei de-a 21-a ediþii a Jocurilor Olimpice.“ Sc. 22 VII 76 p. 5.
„Superstarul cel mai excentric al acestui «nou val».“ R.l. 27 VII 82 p.
6. „Destãinuiri cu un super-star mondial: Gheorghe Zamfir“ R.l. 5 III
93 p. 2; v. ºi Sc. 28 VIII 77 p. 6, R.l. 27 VI 84 p. 6 (din engl. superstar;
cf. fr., it. superstar; DMN 1967, DPN 1975; FC II 235–236; DEX-S)
supersteá s.f. 1976 (astron.) –Stea de dimensiuni uriaºe– v. quasar
//din super- + stea//
supertánc s.n. –Petrolier de mare capacitate– „Supertanc petrolier
vîndut pe... un franc.“ Sc. 26 VIII 77 p. 6 (din engl., fr. supertanker;
CD, PR 1964; DEX-S)
supertráuler s.n. –Trauler de mare capacitate– „Supertraulerul
«Bistriþa» a ancorat de curînd în portul Sulina.“ R.l. 8 II 77 p. 5.
„«Rarãu», un nou supertrauler de pescuit oceanic lansat la apã“ R.l. 14
VIII 84 p. 1; v. ºi desalinizare //din super- + trauler; DEX-S//
supertrén s.n. –Tren extrem de rapid– „[...] supertrenurile care
asigurã legãtura între Tokio ºi Osaka au trebuit sã rãmînã în garã.“ R.l.
23 IX 74 p. 6. „Supertrenul, comparabil cu o rachetã, va dezvolta
viteze de pînã la 2000 km/h ºi se va deplasa pe unde electromagnetice
în interiorul unui tunel cu vid.“ Sc. 3 VIII 76 p. 6. „O premierã absolutã
în practica mondialã: formarea ºi rularea cu succes pe magistralele
feroviare sovietice a unui super-tren de marfã cu o greutate de 30200
tone.“ R.l. 2 VII 84 p. 6 //din super- + tren; DEX-S//
supertrúst s.n. (ec.) –Trust care cuprinde întreprinderile dintr-o
ramurã de producþie din mai multe þãri– „Arbitrariul supertrusturilor
în atenþia forurilor internaþionale“ Sc. 27 III 73 p. 6. „Supertrustul
nãscut din fuziunea puternicei «United Fruit Company» cu cel mai
mare producãtor de carne al Statelor Unite, «United Brands
Company».“ Sc. 27 XII 75 p. 6; v. ºi Cont. 16 III 79 p. 8 (din engl.
supertrust; FC II 235–236, VRC 273; DEX, DN3)
superturnéu s.n. (sport) –Mare turneu (sportiv)– „Organizatorii
competiþiei ºi-au anunþat intenþia de a repeta, ºi în anul ce vine, un
superturneu de aceeaºi forþã.“ Fl. 25 V 84 p. 29. „Superturneul
internaþional de ºah s-a încheiat cu doi cîºtigãtori [...]“ Sp. 27 IV 87 p.
4; v. ºi Fl. 5 X 84 p. 22, 10 I 86 p. 21 //din super- + turneu//
suplinitoriát s.n. (înv.) –Statutul profesorului suplinitor–
„Suplinitoriatul este, pe alocuri, o problemã încã nerezolvatã.“ Cont.
17 III 72 p. 2 (din suplinitor)
supraadãugát, -ã adj. –Adãugat peste altceva– „Copilul se naºte
cu o boalã [...] pe care el a dobîndit-o antenatal. În funcþie de existenþa
supraadãugatã a unui fond moºtenit de la pãrinþi, bolii congenitale i se
poate asocia, în mod inconstant ºi o componentã ereditarã patogenicã.“ Cont. 16 III 79 p. 5 (din supra- + adãugat; FC II 237, 239, 265)
supraaglomeráre s.f. –Aglomerare foarte mare– „Ultima noutate
în domeniul cercetãrilor legate de navigaþia aerianã a viitorului: hidroavioanele-gigant pentru transportul de cãlãtori. Scopul: evitarea
supraaglomerãrii aeroporturilor [...]“ Sc. 21 I 77 p. 5. „Conform
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observaþiilor, supra-aglomerarea de galaxii, cãreia aparþine ºi Calea
noastrã Lactee, este virtual staþionarã în interiorul Universului.“ Mag.
9 II 85 p. 9 (din supraaglomera; DEX)
supraalbíre s.f. –Acþiunea de a face ca un material (stofã, pînzã etc.)
sã devinã de un alb strãlucitor– „Vitrinele magazinelor vor prezenta în
curînd o noutate: «þesãtura supraalbitã». Cum se va realiza
supra-albirea? Cu ajutorul apei oxigenate.“ I.B. 31 XII 61 p. 2 (din
supra- + albire; FC II 237, Fl. Dimitrescu în LR 4/62 p. 393)
supraalbít, -ã adj. 1961 –Devenit foarte alb– v. supraalbire (din
supra- + albit; Fl. Dimitrescu în LR 4/62 p. 393)
supraconductibilitáte s.f. (fiz.) –Proprietate a unor metale aflate
la temperaturi scãzute de a-ºi pierde rezistenþa electricã– „Supraconductibilitatea a fost astfel denumitã datoritã faptului cã unele metale se
«metamorfozeazã» brusc cînd sînt supuse unei anumite temperaturi
critice, caracteristicã fiecãrui metal, pierzînd orice rezistenþã la
curentul electric, pentru a deveni conductori ideali,
«supraconductori», de unde ºi numele fenomenului.“ Sc. 9 I 74 p. 7; v.
ºi crioturbogenerator (din fr. supraconductibilité; DF, LTR; DN3)
supraconductór, -toáre adj., s.m. (fiz.) –Care prezintã
supraconductibilitate– „Specialiºtii americani au realizat o sîrmã de
niobiu-staniu cu proprietãþi supraconductoare.“ Sc. 5 XII 64 p. 4. „Un
nou element electronic supraconductor. Un grup de cercetãtori
americani au prezentat un nou element electronic supraconducãtor –
Quiteron – care prezintã caracteristici asemãnãtoare cu ale unui tranzistor cu semiconductori, dar se supune unor legi fizice total diferite.
El funcþioneazã la temperaturi criogenice [...]“ Sc. 29 XII 84 p. 5; v. ºi
17 II 84 p. 5; v. ºi supraconductibilitate [ºi supraconducãtor] (din fr.
supraconducteur; DT, DF, LTR; DEX, DN3)
supracongelát, -ã adj. –Congelat foarte puternic– „În 1956 dr. B.
reia studiul asupra acestei chestiuni ºi descoperã cã se poate extrage
prostaglandinã (la acea epocã nu se cunoºtea decît un singur tip) din
glandele de miel supracongelate.“ Fl. 30 I 71 p. 18 (din supra- +
congelat)
supraconsúm s.n. –Consum exagerat– „Un semnal de alarmã:
supraconsumul de medicamente.“ Sc. 24 I 75 p. 5; v. ºi psihotrop
(1974) (din supra- + consum; dupã fr. sur-consommation; PR 1955)
supradimensionát, -ã adj. –De dimensiuni exagerate– „Nu vrem
sã înþelegem izolaþia fonicã a apartamentului ca o izolaþie
supradimensionatã, în stare sã atenueze orice stridenþe.“ R.l. 23 XI 66
p. 3. „Supradimensionatul cãmin cultural.“ R.l. 19 IV 74 p. 3.
„Asistentul de legi a trecut pe la fiecare fatã ca sã semneze
impunãtoarele
contracte
–
niºte
formulare
tipãrite,
supradimensionate.“ Sãpt. 7 XI 86 p. 7 (din supradimensiona; cf. fr.
surdimensionné; DMN 1966; FC II 238)
supradotát, -ã adj. –(Despre copii) Cu calitãþi intelectuale ieºite
din comun– „Încã din copilãrie, Orson Welles a fost un supradotat
[...]“ R.lit. 6 VI 85 p. 22 (din supra- + dotat, dupã fr. surdoué; DMC
1969, PR 1975; DEX-S)
supradozáj s.n. –Dozã exagerat de mare (de droguri)– „Folosirea
heroinei administratã pe cale intravenoasã este însoþitã de grave
probleme de sãnãtate – hepatite ºi decese în urma supradozajelor.“
Cont. 11 V 79 p. 4 (din supra- + dozaj, dupã fr. surdosage; PR 1964;
DEX-S)
supradózã s.f. –Dozã exagerat de mare (de droguri)– „Cu ultimele
resurse bãneºti pe care le-au avut, au închiriat o camerã la hotel ºi ºi-au
cumpãrat medicamente în supradoze nocive. Le-au ingerat ºi urmarea
se cunoaºte.“ R.l. 1 VI 77 p. 6. „95 de persoane îºi datoreazã moartea
unor «supradoze» [...]“ R.l. 31 X 84 p. 6; v. ºi Sc. 25 XII 79 p. 5 (din
supra- + dozã, dupã engl. overdose; cf. fr. surdosage; PR 1964;
DEX-S)
supraetajáre s.f. ¨ 1. (constr.) –Acþiunea de a supraetaja– „Acest
apartament s-a construit prin supraetajare.“ ¨ 2. (rar) –Extindere de
sens– „Macrocuvintele au acest privilegiu cã implicã în bogãþia lor o
multiplicitate de nuanþe, o supraetajare mirificã, îmbietoare prin care,
lãsînd în urmã schema, putem pãtrunde în miezul viu ºi delicat al
modulaþiilor noastre.“ Cont. 9 VI 67 p. 9 (din supraetaja; DEX, DN3)
supraetaját, -ã adj. ¨ 1. (constr.) –Construit deasupra unei clãdiri
existente– „Un apartament supraetajat.“ ¨ 2. (rar; glumeþ) –De mari
dimensiuni– „Un bãrbat înalt, voinic, de 36 de ani, þinutã
ultrabulevardistã, frizurã supraetajatã.“ I.B. 6 I 62 p. 2 (din supraetaja; DEX-S)
supraexploatáre s.f. –Exploatare neraþionalã, exageratã– „În
prezent au loc o supraexploatare a zonelor de pescuit ºi o enormã
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risipã a avuþiilor ihtiologice.“ Sc. 27 III 79 p. 3 //din supra- +
exploatare; DEX-S//
supraexpúnere s.f. (foto) –Expunere îndelungatã la luminã a
emulsiei fotografice– „Subexpunerea sau supraexpunerea, douã
procedee în fond similare, deºi atît de voit extreme, stabilesc un punct
de coincidenþã cãzut gãunos în afara artei.“ Luc. 15 I 72 p. 6 (din supra+ expunere, dupã fr. surexposition; LTR; DEX, DN3, DEX-S)
supraexpús, -ã adj. (foto) –Supus unei supraexpuneri– „Parcã
niciodatã ca la filmul «Cowboy» copia n-a fost atît de mizerabilã.
Supraexpusã probabil, aceastã copie ne-a dat ocazia sã vizionãm un
film fãrã a distinge, de multe ori, chipurile protagoniºtilor, aflate într-o
perpetuã umbrã.“ Sãpt. 13 IV 73 p. 15 //din supra- + expus//
suprafluiditáte s.f. (fiz.) –Proprietatea heliului de a-ºi pierde
vîscozitatea la temperaturã foarte scãzutã– „Academicianul Landau a
dezvoltat teoria macroscopicã a fenomenului suprafluiditãþii heliului
lichid.“ Sc. 2 XI 62 p. 4 (din suprafuid + -itate; cf. fr. suprafluidité;
DTN 1976; FC II 238; DN3, DEX-S)
suprageneratór s.n., s.m. (fiz.) ¨ 1. –Generator extrem de
puternic– „Acest reactor, numit supragenerator, dezvoltã o putere de
20 megatone.“ Sc. 30 I 67 p. 4. ¨ 2. –Generator care produce mai mult
material fizionabil decît consumã– „Se estimeazã cã nocivitatea
plutoniului rezultat din funcþionarea «suprageneratoarelor» atomice
este atît de puternicã încît «doza mortalã» pentru întreg pãmîntul ar
putea intra într-o minge de mãrimea unei portocale.“ Cont. 13 XII 74 p.
5. „[S. este bãnuit cã] ar fi urmãrit culegerea de informaþii asupra
experienþelor întreprinse în India în domeniul suprageneratorilor.“
R.l. 7 VIII 85 p. 6 (din supra- + generator, dupã fr. surgénérateur;
DMN 1966, PR 1970; DEX-S)
supragreutáte s.f. –Obezitate– „Majoritatea longevivilor nu au
supragreutate, numai 6,8 la sutã din ei aveau peste greutatea normalã.“
Sc. 16 XII 84 p. 2. „Supragreutatea excesivã, denumitã obezitate,
constituie un factor major de risc pentru apariþia bolilor
cardiovasculare.“ I.B. 27 X 89 p. 4 (din supra- + greutate)
supragreá adj. (sport) „Halterofilii avînd o greutate mai mare de
110 kg vor concura în cadrul categoriei supra-grea.“ Sc. 14 X 68 p. 3
(din supra- + grea)
supraimpresionát, -ã adj. (foto) –Adãugat peste o altã imagine–
„Chipul Tatianei S. este supraimpresionat pe ecranul oscilografului
catodic, cu linia fosforescentã a fluxului de electroni desenatã pe
ecran.“ Cont. 8 XI 63 p. 8 (din supra- + impresionat; cf. fr.
surimpression; DTP; DEX-S)
suprainfectáre s.f. (med.) –Infectare adãugatã alteia– „Bronºite
acute sau pneumonii virotice care devin apoi «mixte» prin
suprainfectare cu bacterii patogene.“ Sc. 19 I 67 p. 2 (din supra- +
infectare, dupã fr. surinfection)
suprainformáþie s.f. –Informaþie bogatã, abundentã care depãºeºte posibilitãþile de asimilare– „Cum s-ar zice, se iveºte o crizã de
suprainformaþie, care afecteazã negativ personalitatea tînãrului în
dezvoltare.“ Cont. 11 XI 66 p. 4; v. ºi Sc. 27 III 64 p. 3 (din supra- +
informaþie, dupã fr. surinformation; DMN 1969)
supraînsãmînþáre s.f. –Însãmînþare suplimentarã– „S-au fãcut
supraînsãmînþãri cu seminþe de ierburi, graminee ºi leguminoase.“ Sc.
10 VII 64 p. 2 //din supra- + însãmînþare//
suprál s. (fiz.) „«Supral» – aliajul miraculos. Este numele pe care
cercetãtorii englezi l-au dat unui nou aliaj tot atît de uºor ca ºi masele
plastice ºi foarte rezistent, care poate fi produs sub formã de tablã.“ Sc.
25 VI 77 p. 5; v. ºi superplastic (1976) (din engl. supral)
supranormatív, -ã adj. –Care depãºeºte un normativ, în afara
normei– „IPCR Griviþa Roºie a redus stocurile supranormative de
material cu 103000 lei.“ I.B. 22 VII 61 p. 1. „Stocurile supranormative
pot fi lichidate prin întãrirea disciplinei în aprovizionare.“ Sc. 29 V 79
p. 2 (din supra- + normativ; FC II 238; Fl. Dimitrescu în LR 4/62 p.
393; DEX, DN3)
suprapoluát, -ã adj. –Extrem de poluat– „Autorii respectivei
invenþii i-au hãrãzit un dublu scop: curãþirea apei suprapoluate ºi
recuperarea [...] petrolului provenit din scurgerile tancurilor petroliere.“ Sc. 6 XII 73 p. 6. „Tokio este un oraº suprapoluat, caracterizat
printr-un labirint derutant de strãzi.“ I.B. 5 IV 84 p. 8 //din supra- +
poluat; DEX-S//
supraponderabilitáte s.f. (fiz.) –Starea unui corp a cãrui greutate
a crescut în urma unei forþe gravitaþionale sporite– „Sol cauciucat,
spongios ºi elastic, care îi obligã la un fel de mers de astronauþi, dar nu
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în imponderabilitate, ci în supraponderabilitate.“ R.lit. 10 V 74 p. 2
//din supra- + ponderabilitate; DEX-S//
supraponderál, -ã adj., s. „Prima anchetã arãta un procentaj
important de copii rahitici, cea de a doua [...] semnala un procentaj de
40 la sutã de elevi atonici ºi supraponderali (adicã cu o greutate peste
media normalã).“ Sc. 7 VI 71 p. 3; v. ºi 30 XI 78 p. 5; v. ºi breakfast
//din supra- + ponderal; DEX-S//
supraputére s.f. –Mare putere mondialã– „Este limpede de pe
acum cã pe planetã a rãmas o singurã supraputere politicã: SUA.“
R.lit. 12 IX 91 p. 2 (cf. fr. surpuissance)
supraputérnic, -ã adj. –Care are o mare capacitate– „Noile
termocentrale supraputernice vor fi dotate cu turbine cu o putere de
500000– 800000 KW.“ Sc. 30 X 62 p. 4 (din supra- + puternic, dupã fr.
surpuissant; PR 1968)
suprarapíd, -ã adj. –Extrem de rapid– „Reþeaua de linii pe care
circulã trenurile suprarapide (cu viteze de la 130 pînã la 200 km pe
orã) urmeazã sã fie extinsã în urmãtorii ani, în Japonia.“ Sc. 31 VII 77
p. 6 //din supra- + rapid//
suprarezistént, -ã adj. –Extrem de rezistent– „Cartofi suprarezistenþi...? Pînã în prezent [...] specialiºtii au descoperit douã
varietãþi care rezistã la temperaturi ridicate, la ploi ºi la insecte
caracteristice zonelor tropicale.“ Sc. 3 I 76 p. 4. „A fost nevoie de 12
pompieri ºi de o targã specialã pentru a-l scoate din casã ºi de
improvizarea la spital a unui pat suprarezistent.“ Sc. 2 IV 78 p. 6 (din
supra- + rezistent, dupã fr. surrésistant; DMN 1969; DEX-S)
supraterán s., adj. (constr.) –Aflat pe sol– „[...] amplasarea
suprateranã ºi a staþiei electrice [...]“ R.l. 6 V 85 p. 5. „[La mineri]
salariul mediu lunar [propus] este: pentru suprateran 114468 lei,
pentru subteran 174968 lei.“ R.l. 5 VIII 93 p. 9 (din subteran, prin
schimbarea lui sub- cu supra-)
supratraversá vb. I –A traversa (un drum, o garã etc.) pe deasupra–
„Pentru îmbunãtãþirea circulaþiei pe Podul Grant, se prevede începerea
în anul viitor a construcþiei unui pasaj rutier, paralel cu actualul pod,
care va supratraversa atît pachetul de linii de cale feratã cît ºi Calea
Griviþei.“ R.l. 11 VIII 75 p. 3 //din supra- + traversa//
supraucíde vb. III –A ucide de mai multe ori– „Acest incident este
relatat de fizicianul american R.L. într-o carte intitulatã «A ucide ºi a
supraucide».“ Sc. 23 X 62 p. 4 //din supra- + ucide, probabil dupã
model engl.//
supraucigáº s.m. –Ucigaº perfecþionat– „Scriitorul american I.L.
ºi-l imagineazã pe sadicul doctor continuîndu-ºi experienþele, de data
aceasta pentru a crea o rasã de supraucigaºi.“ Sc. 28 II 78 p. 4 (din
supra- + ucigaº, probabil dupã model engl.)
surclasá vb. I (franþuzism) –A depãºi– „[...] mai îndrãgit chiar decît
A.F. de la Kiss (sã nu uitãm cã acesta din urmã împreunã cu formaþia sa
i-a cam surclasat pe mulþi titani, la capitolul show...)“ Sãpt. 15 IV 77 p.
7 (din fr. surclasser; FC II 243–244; DN3)
surdiná vb. I –A diminua– „Educaþia [sa] profund creºtinã îi
surdineazã impulsurile brutale.“ R.l. 1 X 68 p. 20. „Clay a pierdut
într-adevãr ºi credem cã îl va face sã mediteze la croºeul stîng al lui
Frazier, surdinînd fanfaronada sa un pic medievalã.“ R.lit. 18 III 71 p.
27 (din fr. sourdiner; L; L. Vasiliu în SMFC III 116)
surdinizáre s.f. –Atenuare– „Un fel de voitã impersonalizare sau
mãcar de surdinizare a emoþiei.“ R.lit. 24 II 72 p. 4 (din surdiniza)
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surdobarocámerã s.f. –Camerã rezistentã la presiuni mari, cu
izolaþie fonicã perfectã– „Pe ecran apare un om nebãrbierit de mult.
Abia a ieºit din surdobarocamerã. Este o lume a tãcerii absolute,
asemenea celei ce-l aºteaptã în Cosmos. Cînd a intrat în camerã, el nu
ºtia cîte zile o sã stea în aceastã liniºte absolutã, izolat complet de tot ce
e viu.“ T.N. 30/61 p. 30; v. ºi Cont. 29 IX 61 p. 5 //din surdo[camerã] +
barocamerã; Fl. Dimitrescu în LR 4/62 p. 393; DN3//
surf s. (sport) –Tip de sport nautic pe o planºã plutitoare (acvaplan)–
„Canalul Mînecii a fost traversat în fel ºi chip – nu însã cu piciorul.
Aceastã realizare aparþine englezului J.W., de profesie pilot. Nu este
vorba de nici o minune, el avînd sub picioare, totuºi, ceva solid –
scîndura de «surf».“ Sc. 20 I 78 p. 5 [pron. sãrf] (din engl. surf, cf. fr.
surf; PR; DN3 – alt sens, DEX-S)
surfing s.n. (sport) –Sport nautic constînd în plutirea pe crestele
valurilor cu ajutorul unor planºe speciale– „[R.B.] a þinut sã ofere o
probã de mãiestrie sportivã în surfing la Santa Claus, lîngã celebra
staþiune Malibu.“ R.l. 13 XII 93 p. 8; v. ºi iachting (1984) [pron.
sãrfing] (din engl. surfing; cf. it. surfing; DPN 1978; DN3, DEX-S)
surmontá vb. I –A depãºi, a trece peste un obstacol– „[...] existã o
diferenþã culturalã – care poate nu e chiar atît de imposibil de
surmontat – între expresiile teatrului din România ºi cele ale teatrului
basarabean [...]“ R.l. 17 XI 92 p. 5 (din fr. surmonter; DN3)
sursológ s.m. (lit., ironic) –Autor de contribuþii documentare brute–
„[...] nu este decît un sursolog oarecare, ce nici nu meritã sã mai fie
citat.“ Luc. 28 IV 84 p. 6 (din sursã + -log)
sursologíe s.f. (lit., ironic) „Ar fi însã incorect sã las despre cartea
lui S.C. impresia cã se reduce la «sursologie». (Nu mai ºtiu cine a pus
în circulaþie acest minunat cuvînt de jargon ca sã desemneze ironic pe
autorii de, exclusiv, contribuþii documentare.)“ R.lit. 1 XI 84 p. 9 (din
sursã + -logie)
suspáns s.n. –(Într-un film, spectacol) Moment de aºteptare
încordatã, care produce teamã– „Bine construitã, cu momente de
emoþie ºi de «suspense» care menþine treazã atenþia micilor spectatori,
piesa nu depãºeºte totuºi nivelul mediu al unor piese-basm cunoscute.“
Sc. 22 I 67 p. 4. „Un suspens realizat cinematografic din tãieturi
nervoase.“ Luc. 15 IX 79 p. 6; v. ºi happy-end, recuplare, roman-frescã
[scris ºi suspens, suspense] (din engl., fr. suspense; DMN 1955; DN3)
susþinãtór s.n. –Întãritor– „În nici un caz nu a folosit substanþe
interzise. M. avea nevoie de orice, numai de susþinãtoare nu. Era ca o
stîncã, nu-l putea opri nimeni.“ Ev.z. 8 II 93 p. 11 (din susþine + -tor;
DEX – alte sensuri)
sushi s. (cuv. jap.; alim.) „Foarte rãspîndit este aºa-numitul sushi:
cilindri mici de orez fiert înveliþi într-o algã, la mijloc o legumã
(castravete), deasupra icre de Manciuria, felii de peºte crud, creveþi,
fructe de mare.“ „22“ 3–9 XII 92 p. 16; v. ºi carpaccio
syspurdérm s. (probabil cuv. germ.) „Un înlocuitor de piele umanã
facilitînd îndeosebi tratarea arsurilor grave a fost pus la punct pentru
prima datã în Europa de un grup de cercetãtori din R.D.G.
Supranumitã «syspurderm», aceastã piele realizatã dintr-o þesãturã
sinteticã permite acoperirea ºi protejarea de infecþii a porþiunilor
afectate de arsuri.“ Sc. 22 V 79 p. 5
Szoah (cuv. ebraic) „Cu toate eforturile, de la sfîrºitul anilor ‘50, de a se
înlocui cuvintele Szoah (exterminare) ºi Holocaust, Auschwitz a
devenit simbolul Szoah-ului ºi Holocaustului.“ „22“ 5/95 p. 10
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ºalánger s.m. (sport) –Sportiv care are dreptul de a disputa un titlu
de campion direct cu deþinãtorul acestuia– „Foreman este apt sã-ºi
apere centura la 30 octombrie în faþa ºalangerului sãu oficial, Cassius
Clay.“ Sc. 9 X 74 p. 5 (din engl. challenger, fr. challengeur; DMN
1966; Il. Constantinescu în LR 1/73 p. 34, atestãri din 1969; DEX,
DN3)
ºaléu s.n. (franþuzism) –Vilã la munte (în stil elveþian)– „În
imaginaþia noastrã, portretul lui Chaplin nu se decupeazã pe un
«ºaleu» ci într-o cabanã, la o masã de scîndurã negeluitã, unde Charlot
îºi devoreazã ºireturile de la ghete [...]“ Sc. 27 XII 77 p. 3 [scris ºi
chalet] (din fr. chalet; DN3)
ºalúpã-automobíl s.f. –ªalupã care îndeplineºte rolul de
automobil (în Deltã)– „Vor exista [în Deltã] ºalupe, remorchere,
bacuri-dormitoare elegante ºi confortabile, ºalupe-automobile ºi bãrci
cu motor.“ Cont. 28 VI 63 p. 7 (din ºalupã + automobil)
ºantieríst, -ã s.m.f. –Persoanã care lucreazã pe un ºantier– „Într-o
altã povestire, «Mîinile», un tînãr ºantierist îºi mãsoarã cantitatea de
existenþã dupã modificãrile de dimensiune, culoare ºi asprime ale
mîinilor.“ R.lit. 25 IV 74 p. 11. „Fiind la Turnu Mãgurele, am întîlnit un
fost ºantierist, un om pe care îl cunoscusem în primele mele drumuri
de reporter pe cînd sãpa o groapã pe malul Dunãrii.“ Sc. 21 X 78 p. 2.
„Vizitatorul rãmîne vizitator, iar «ºantieristul» (am auzit ºi eu expresia
chiar la faþa locului ºi o folosesc cu titlu de împrumut) rãmîne
ºantierist.“ Cont. 3 II 84 p. 3; v. ºi Sãpt. 24 II 84 p. 5 (din ºantier + -ist;
L. Seche în LR 1/60 p. 64)
ºantiér-ºcoálã s.n. –ªantier unde lucreazã elevi/studenþi– „La
Pietroasele, în judeþul Buzãu, s-au deschis douã noi ºantiere
arheologice: Gruiu-Dãrii, ºantier-ºcoalã, unde lucreazã studenþi ai Facultãþii de istorie de la Universitatea Bucureºti [...]“ R.l. 22 VII 75 p. 5
(din ºantier + ºcoalã)
ºapóu s.n. –Scurtã introducere aºezatã în capul unui articol de ziar
sau de revistã– „În numãrul 47 al revistei noastre, în ºapoul textului
[...] în loc de [...] se va citi [...]“ „22“ 3–9 XII 92 p. 2. „[În revista
Familia] p. 11 aflãm dintr-un ºapou cã Paul Goma intenþioneazã sã
publice în «Biblioteca revistei Familia» un volum de scrisori.“ R.lit.
48/93 p. 24. „Chapeau-ul care precede interviul a fost comandat de
redacþia noastrã unei persoane cunoscute pentru competenþa sa în
problemele româneºti.“ „22“ 50/93 p. 2 [scris ºi chapeau] (din fr.
chapeau; DN3)
ºárpe monetár sint.s. (ec., fin.) –Limite, socotite normale, ale fluctuaþiei cursului pentru un ansamblu de monede– „Agenþia France
Presse transmite numeroase reacþii faþã de retragerea francului din sistemul monetar al flotãrii concertate [...] Comisia C.E.E., întrunitã luni
la Bruxelles, a luat în dezbatere problema retragerii francului din
«ºarpele monetar».“ R.l. 17 III 76 p. 6. „Este semnificativ cã în R.F.G.
cercuri influente se pronunþã tot mai limpede în favoarea renunþãrii la
«ºarpele monetar», menþinerea lui devenind prea costisitoare pentru
economia vest-germanã [...] Ziarul «Les Echos» considerã cã
preocuparea principalã nu trebuie sã constea în a salva ceea ce
comentatorul numeºte «celebra reptilã monetarã» ci de a se trece la o
veritabilã reformã monetarã.“ R.l. 20 X 76 p. 6. „Suedia a anunþat
devalorizarea coroanei cu 10 la sutã ºi ieºirea din acordul «ºarpele
monetar» vest-european, acord destinat sã reprezinte prima etapã a
unei Uniuni monetare ºi economice vest-europene.“ R.l. 30 VIII 77 p.
7; v. ºi Sc. 12 I 77 p. 6 (calc. dupã fr. serpent monétaire; PR 1972)
ºedínþã-maratón s.f. „Cea mai lungã ºedinþã înregistratã de
Camera Comunelor din Marea Britanie din 1951 încoace a luat sfîrºit
vineri, dupã 26 de ore ºi jumãtate de dezbateri [...] Înainte de a se
despãrþi, dupã ºedinþa maraton, mai mulþi deputaþi au þinut sã aducã un
omagiu rezistenþei de care a dat dovadã [...] ministrul muncii, deosebit
de solicitat în decursul celor 26 de ore.“ Sc. 27 VII 75 p. 4 (din ºedinþã
+ maraton, dupã fr. séance-marathon; DMN 1968)
ºerpáº s.m. –Membru al unor triburi din India, Nepal etc. care
însoþeºte expediþiile pe Himalaia cãrînd poverile– „Patru alpiniºti
japonezi ºi doi ºerpaºi nepalezi au escaladat zilele trecute vîrful

Baruntse (7220 metri) din masivul Himalaya [...]“ R.l. 27 XII 80 p. 6.
² (fig.) „Ce vã fac ºerpaºii, tovarãºe inginer? Aºa le spune el celor din
colectivul de proiectare: ºerpaºii.“ R.l. 15 VI 79 p. 4; v. ºi 25 XII 79 p. 6
(din engl. sherpa, pl. sherpas; BD 1972; DEX)
ºiít, -ã adj. 1988 –Musulman care nu recunoaºte completãrile aduse
Coranului în sec. al IX-lea– v. hezbollah, termen-limitã (din fr. chiite,
engl. shiite; DEX-S)
ºlam s.n. –Deºeu provenit din fãrîmiþarea minereului– „[...] se
asigurã valorificarea ºlamului de la uzina cocso-chimicã.“ R.l. 14 III
84 p. 1. „[...] ºlamul rezultat dupã recuperare [...] este trimis fabricilor
de ciment, iar argila – celor de cãrãmizi ºi de þigle.“ Sc. 15 III 86 p. 5
(din germ. Schlamm; cf. fr. schlamm; DEX, DN3)
ºlem s. (sport) „Laver, noua sa achiziþie, cîºtigãtor al «Marelui ºlem»,
semnase contractul trecerii la profesionism în schimbul unei sume
uriaºe pentru acea vreme.“ Mag. 23 III 74 p. 8. „Prin aceastã decizie,
cei doi ºi-au vãzut compromisã ºansa de a mai izbîndi în tentativa de
cucerire a marelui «ºlem», care în limbajul tenismenilor se traduce
prin cîºtigarea în cursul aceluiaºi an a turneelor de la Melbourne,
Roland Garros, Wimbledon ºi Forest Hills.“ I.B. 8 VI 74 p. 7 (din fr.
chelem, schelem, germ. Schlemm; cf. engl. slam; F, CD; DEX-S)
ºmen s. ¨ 1. „[...] agresiunea este un act de rãzbunare din partea celor
doi – «eroi» ai unui reportaj ce a avut ca subiect «ºmenul» (înºelarea
naivilor prin metoda teancului de ziar, pus între douã bancnote în
valutã) [...]“ R.l. 5 VIII 92 p. 2. „ªmen – în argou: operaþie de
substituire frauduloasã a unui original cu un fals (bani, bijuterii,
tablouri, regulamente de funcþionare etc.).“ R.l. 7 VII 93 p. 1. ¨ 2.
–Pachetul de bancnote false plasat naivilor care schimbã valutã în mod
ilegal– „[...] cu prestidigitaþie de veritabil scamator scotea «ºmenul»
din buzunar ºi-l arunca la canal.“ R.l. 16 IV 93 p. 7
ºmenár s.m. –Persoanã care înºealã la schimbarea ilegalã a banilor–
„Teritoriul [unde se amplaseazã TIR-uri] a devenit un paradis al
proxeneþilor, ºmenarilor, tîlharilor.“ R.l. 24 III 93 p. 8. „[...] poliþiºtii
[...] au parcurs bulevardul [...] cu scopul de a depista ºi anihila
grupurile de ºmenari.“ R.l. 7 IV 93 p. 5. „Dacã vreun «ºmenuit» are
relaþii sus-puse la Circa 10, poliþistul îl aduce pe ºmenar ºi îi împacã pe
cei doi, banii fiind restituiþi.“ D. 101/94 p. 9. „Diplomaþi americani
agresaþi de romi ºmenari de valutã nu lipsesc.“ Expr. Mag. 10/95 p. 2;
v. ºi xerox (din ºmen + -ar)
ºmenuí vb. IV „Patru poliþiºti [...] au surprins luni, în flagrant, doi
indivizi care ºmenuiserã un cetãþean (a ºmenui – în cazul unui schimb
valutar la negru = înlocuirea unui teanc de bancnote numãrate corect
cu altul, «de þeapã», cu hîrtii ordinare sau cu bancnote de valoare inferioarã).“ R.l. 7 IV 93 p. 5. „[...] naivele erau invitate la restaurante
luxoase unde se lãsau «ºmenuite» [...]“ R.l. 16 IV 93 p. 7 (din ºmen)
ºmenuít s. 1994 –Persoanã înºelatã de un ºmenar– v. ºmenar (din
ºmenui)
ºofér-încercãtór s.m. 1971 –ªofer care încearcã autoturismele
înainte de a fi vîndute– v. controlor-încercãtor (din ºofer + încercãtor)
ºoferíþã s.f. 1978 –Femeie conducãtoare de automobil– v.
contraturã (din ºofer + -iþã; DEX, DN3)
ºort s.n. (anglicism; vest.) –Pantalon de sport foarte scurt– „Toatã
lumea este de acord cã va fi o varã albã, pentru cã taiorul-pantalon,
shorturile, rochiile de plajã, dar ºi cele ale oraºului [...] toate vor fi
albe.“ Sãpt. 17 V 74 p. 8; v. ºi giacã, poncho [ºi short] (din engl. short;
DEX, DN3)
ºtergãtór (de parbríz)-stropitoáre s.n. „ªtergãtoare de parbriz-stropitori. O companie suedezã de maºini a gãsit o soluþie
originalã pentru a îmbunãtãþi sistemul de curãþire automatã a
parbrizului. Astfel, în locul obiºnuitei pompe care stropeºte geamul,
s-au introdus ºtergãtoare-stropitori ale cãror cauciucuri au fiecare opt
orificii prin care apa curge, la comandã.“ R.l. 19 IV 74 p. 6 (din
ºtergãtor [de parbriz] + stropitoare)
ºtiínþã-ficþiúne s.f., adj. –(Film, scriere) Care are caracter ºtiinþifico-fantastic– „Am cunoscut ºi strãmoºii italieni ai filmelor de
aventuri, ai filmelor de ºtiinþã-ficþiune, ai comediei briante ºi

ºtiinþífico-fantástic, -ã
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absurde.“ Cont. 4 VII 69 p. 5. „Editura Calmann-Levi, în cadrul
scrierilor ºtiinþã-ficþiune, a tipãrit volumul [...]“ I.B. 2 XII 74 p. 7 (din
ºtiinþã + ficþiune, dupã engl., fr. science-fiction; PR 1950)
ºtiinþífico-fantástic, -ã adj. 1974 –(Despre filme, scrieri) Cu
caracter de ficþiune ºtiinþificã– v. science-fiction (din ºtiinþific +
fantastic; FC I 188, 193; DEX-S)
ºtiinþífico-téhnic, -ã adj. 1976 –Cu caracter ºtiinþific ºi tehnic– v.
cultural-artistic (din ºtiinþific + tehnic; FC II 172)
ºtiúcã s.f. (lb. vorbitã) ¨ 1. –Pantofi cu vîrful foarte ascuþit– „Sandu
a fost sfãtuit de croitor sã-ºi comande la prietenul de vis-à-vis [...] ºi o
pereche de ºtiuci.“ Sc. 7 I 61 p. 2. ¨ 2. –ªofer care efectueazã, ilegal,
curse de taximetru cu maºina proprie– „Ica a venit de la Garã cu o
ºtiucã.“ (prin asemãnare cu ºtiuca, tip de peºte prãdãtor; Fl.
Dimitrescu în LR 4/62 p. 394)
ºubát s. (cuv. cazah) „În peninsula Mangîºlak de la Marea Caspicã
(Kazahstan) a luat naºtere prima fermã mecanizatã de cãmile. Ferme
asemãnãtoare urmeazã sã fie organizate acum în apropierea unor
centre industriale din republicã. Ele vor produce aºa-numitul «ºubat»
– un fel de lapte bãtut – extrem de hrãnitor.“ Sc. 20 VI 75 p. 6
ºuetárd, -ã adj. (peior.) –Palavragiu, care se þine de ºuete– „În faþa
unor asemenea muncitori, «plimbãreþii» ºi «ºuetarzii» pe care i-am

ºutér

întîlnit ar avea toate motivele sã roºeascã.“ Sc. 12 VI 74 p. 4.
„Mahomed, tiran inteligent ºi brutal, poet orgolios ºi strateg intuitiv,
ºuetard amuzant ºi ucigaº cu sînge rece [...]“ R.lit. 21 III 77 p. 16 (din
ºuetã + -ard)
ºuntá vb. I –A devia; a scurtcircuita– „Dl. Iliescu dã seamã la
Consiliul Europei. ªase întrebãri care îºi aºteaptã rãspunsul. Cu
viclenia, a ºuntat democraþia“ R.l. 9 X 94 p. 1 (din ºunt; cf. fr. shunter;
DEX, DN3)
ºuntáre s.f. –Scurtcircuitare– „Teama de ºuntare“ T. Slama-Cazacu
în R.lit. 16–22 XII 93 p. 13 (din ºunta)
ºuºaníst, -ã s.m.f. –Artist care face ºuºanele– „Mare e grãdina
ºuºaniºtilor...“ R.l. 6 VIII 93 p. 2 (din ºuºanea)
ºut s.m. –Hoþ de buzunare– „Pe linia autobuzului 331 [...] opereazã
patru echipe a cîte patru hoþi de buzunare (ºuþi).“ R.l. 24 III 93 p. 8.
„ªuþii lucreazã, cu profesionalism, la buzunare“ Expres 45/94 p. 6 (din
ºutí)
ºutér s.m. (sport) –Sportiv care ºuteazã bine la poartã– „Un ºuteur
care vine din spate, M.“ I.B. 28 II 84 p. 3. „[...] eficienþa în atac a
ºuterilor [...]“ R.l. 13 VIII 84 p. 5 [scris ºi ºuteur] (din engl. shooter, fr.
shooteur; DEX, DN3)
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TAB s.n. –Transportor auto blindat– „[...] s-a instalat la comanda
tancurilor ºi TAB-urilor, strivind sub ºenile trupuri nevinovate de bãieþi
ºi fete.“ R.l. 30 XI–1 XII 91 p. 1. „De la Cotroceni ieºeau 4 TAB-uri
însoþite de o maºinã a poliþiei.“ Cotid. 18 III 92 p. 1. „Ordin de la
înlocuitorul comandantului UM 01315 Bucureºti [...] sã pregãtim [...]
TAB-uri.“ R.l. 8 IX 93 p. 1; v. ºi R.lit. 50/95 p. 8, Est-Vest VI 95 p. 5, Z.
18 XI 96 p. 1 (abreviere din T[ransportor] A[uto] B[lindat])
tábãrã-cúrs s.f. –Tabãrã în care se þin cursuri de specializare– „În
aceastã varã Societatea de ºtiinþe naturale ºi geografie va organiza
pentru profesorii care predau geografia ºi ºtiinþele naturii în ºcolile
generale ºi licee tabere-curs, cu program de geografie ºi biologie.“ I.B.
28 II 67 p. 2; v. ºi Sc. 8 III 67 p. 4, 16 VII 68 p. 2 (din tabãrã + curs)
tabletá vb. I (farm.) –A face tablete– „[...] s-au refãcut 80 de camere
ale vechiului laborator, s-au montat ºi maºinile de tabletat.“ R.l. 11 I 84
p. 5 (din tabletã)
tablétã s.f. ¨ 1. –Articol (de gazetã) foarte scurt– „M.J. a încredinþat
Editurii Eminescu volumul de poezii «Arena» [...] cu o tabletã prefaþã
de Geo Bogza.“ R.lit. 25 IV 74 p. 2. „Mai puþin întîlnit pînã acum,
Fãnuº Neagu e redutabil ºi-n tableta-poem [...]“ Sãpt. 21 IV 77 p. 3. ¨
2. în sint.s. tabletã de prospeþime –Preparat contra mucegaiului– „Prin
descompunerea lor treptatã, tabletele emanã o cantitate micã de gaz cu
conþinut de sulf, care protejeazã legumele ºi fructele proaspete
împotriva mucegaiului. Potrivit noii metode de depozitare, «tabletele
de prospeþime» se introduc în lãzile cu legume sau fructe, care se aºazã
în încãperi frigorifice.“ Sc. 11 V 78 p. 3 (formal din fr. tablette; DN –
alte sensuri, DEX, DN3, sensul 1)
tabloíd s.n. –Referitor la o publicaþie al cãrei format este jumãtate din
formatul folosit obiºnuit pentru ziare– „Locuitorii Parisului au la
dispoziþie un nou cotidian, «L’Imprévu», condus de M.B. ºi B.H.L.
Noua publicaþie, de format tabloid, are 16 pagini ºi [...] va fi un ziar al
stîngii populare.“ Sc. 28 I 75 p. 6. „[Revista] a compilat, în devãlmãºie,
din tabloidele ºi hebdomadarele de scandal occidentale.“ Cuvîntul
52/93 p. 4 (din engl. tabloid, fr. tabloïde; PR 1950; CD; DEX-S)
tabuizáre s.f. (fig.)
–Transformarea în tabu– „Un alt caz
simptomatic îl reprezintã tabuizarea lui Marin Preda, prozator de vazã,
dar asupra cãruia a pogorît, de asemenea, harul factice al admiraþiei
globale, interzicînd opinia spontanã, disocierea, analiza.“ Sãpt. 28 II
86 p. 2 (din tabuiza; DN3, DEX-S)
taciturníe s.f. –Starea celui care este taciturn– „Nu este vorba de
taciturnia lui Brâncuºi.“ Sc. 21 X 67 p. 5 (din taciturn + -ie)
tacîm s.n. –Carcasã (de obicei de pui); sens foarte rãspîndit în
vremurile grele din timpul comunismului– „Adidaºi de porc sau
tacîmuri de pui.“ R.l. 5 XII 96 p. 24
tagalóg adj., s. „Guvernul se strãduieºte, în prezent, sã creeze o
limbã unicã filipinezã pe baza unei limbi mai rãspîndite în arhipelag –
limba tagalog.“ Sc. 16 VIII 79 p. 5 (cf. fr. tagal “limba malaio-polinezianã“)
tahográf s.n. (tehn.) „În legãturã cu remarca cititorului R.G. din
Cluj-Napoca privind inutilizarea tahografelor, aparate care urmãresc
ºi controleazã circulaþia autovehiculelor, furnizînd date importante,
Centrala de Transporturi Auto ne comunicã [...]“ R.l. 12 II 77 p. 5.
„Tahograful – «cutia neagrã», cum i se mai spune – înregistreazã sub
formã de diagrame un numãr mare de date privind conducerea
maºinii.“ R.l. 31 XI 77 p. 6 [ºi tahigraf] (din germ. Tachograph; cf. fr.
tachygraphe; DMC 1970; LTR; DEX, DN3)
taíno s., adj. (cuv. amerind.) „Sînt 450 de piese excepþionale, vestigii
ale culturii taino care a înflorit între anii 600 ºi 1492 pe teritoriul de
astãzi al Republicii Dominicane. E cultura populaþiei bãºtinaºe a
acestor meleaguri, populaþie pe care Cristofor Columb a gãsit-o cînd a
debarcat pe respectiva insulã a Antilelor Mari [...] ºi care l-a primit pe
corãbierul spaniol cu ospitalitate ºi bunãvoinþã (într-o traducere
aproximativã taino înseamnã de altfel «om bun»).“ R.l. 26 VII 77 p. 6
(cf. engl. taino; LI 120)
taiór-pantalón s.n. (vest.) –Costum de damã alcãtuit din jachetã
asortatã cu un pantalon– „Voi opta pentru marea reîntoarcere la

tailleur, tailleur-pantalon, ce a cîºtigat unul dintre primele locuri pe
podiumul feminitãþii.“ Sãpt. 16 VII 71 p. 26. „Taioare-pantalon, în
variante albastru-marin ºi alb, evocã þinuta sportivilor ce se vor alinia
la defilarea prilejuitã de deschiderea Jocurilor Olimpice.“ R.l. 27 I 72
p. 6; v. ºi ºort [scris ºi tailleur-pantalon] (din fr. tailleur-pantalon)
talasoterapíe s.f. (med.) –Tratament medical în climat marin, prin
bãi de mare în special– „Regizorul francez A.J. turneazã în momentul
de faþã, pe malul Atlanticului, «Tratament de ºoc», film în care se
preconizeazã un tratament al maladiilor psihice [...] talasoterapia.“
Cont. 17 XI 72 p. 5. „În talasoterapie rolul principal revine bãilor de
mare, dar desigur acestea sînt combinate cu helio- ºi aeroterapia, care
la un loc constituie complexul binecunoscut sub denumirea de curã
helio-marinã.“ Sc. 7 VIII 77 p. 4; v. ºi nãmoloterapie [scris ºi
talazoterapie] (din fr. thalassothérapie; DMC 1950; DEX, DN3)
talidomidomaníe v. thalidomidomanie
talk-show s. (cuv. engl.) –Program de radio sau de TV în care un
personaj cunoscut conduce o discuþie sau este intervievat– „[...] la un
talk-show, o doamnã m-a întrebat de ce mã sapã dl. M.“ Dr. 6/92 p. 16.
„În fiecare zi, de luni pînã vineri, puteþi asculta la Radio Total [...]
talk-show-uri live.“ D. 135/95 p. 15. „Sectorul privat al
audiovizualului n-are cum sã fie altfel decît frivol, condamnat la a
difuza muzicã ºi talk-show-uri.“ D. 138/95 p. 14; v. ºi 191/96 p. 7, „22“
10/96 p. 5 [pron. tocºóu] (cf. it. talk-show; BD 1970, DPN 1980)
talkie-walkie s. (cuv. engl. americ.) –Aparat portativ de radio
emisie-recepþie– „[...] gangsteri veritabili în autoturisme Dacia,
cascadorie pe douã roþi, pe o roatã, printre vestigii istorice, peste
capete de turiºti, aparate talkie-walkie, whisky.“ Sãpt. 9 II 79 p. 4.
„Toki-oki e staþia radio pe care o poartã cu ei poliþiºtii: talkie-walkie.
Unii îi spun talkivalki, alþii pur ºi simplu staþie.“ R.l. 8 V 96 p. 1; v. ºi
emisie-recepþie [pron. tóki-óki; var. walkie-talkie] (cf. fr.
talkie-walkie; DMN 1954, BD; D.Am.; DN3 – walkie-talkie, DEX-S)
talonér s.m. (sport) –Jucãtor de rugbi care are sarcina de a talona–
„M., puternicul ºi activul taloneur al naþionalei noastre [...]“ Fl. 25 V
84 p. 28 [scris ºi taloneur] (din fr. talonneur; DN3)
taluzát, -ã adj. –Pietruit, bine tasat– „«Bahluiul» ºerpuieºte elegant
printre maluri taluzate, mãrginite de arbori proaspãt plantaþi.“ Cont. 23
III 62 p. 1 (din taluza; DEX-S)
tanc petroliér s.n. –Vas care transportã petrol– „Tanc petrolier –
spãrgãtor de gheaþã. Ingineri norvegieni au elaborat proiectul unui
spãrgãtor de gheaþã destinat transportãrii petrolului extras din
zãcãmintele arctice.“ Sc. 4 VI 76 p. 8 //din tanc + petrolier//
tarabagíu s.m. (peior.) –Negustor care vinde la o tarabã– „Peste 100
de tarabagii care fac negoþ cu haine ºi articole gospodãreºti [...]
protesteazã [...]“ R.l. 6 X 95 p. 9 (din tarabã + -giu)
tarát, -ã adj. –(Despre pui) Mic, sub o anumitã greutate, de obicei de
circa 500 gr.– „Am cumpãrat doi pui taraþi.“ (probabil din tarà
“greutate“ + -at, sau din tarat ”cu tare“; DN, DEX, DN3 – alt sens)
tastá vb. I –A apãsa tastele telefonului, computerului etc.– „O voce
electronicã te îndeamnã de la celãlalt capãt al firului sã tastezi pe
aparat codul.“ „22“ 7/95 p. 10 (din germ. tasten; DN3 – alt sens)
tastatúrã s.f. –Claviaturã (de computer etc.)– „Douã computere
ACER [...] cu tastaturã ACER [...] ºi imprimantã Panasonic [...] au
fost evaluate la suma totalã de 23000 dolari SUA.“ R.l. 28 VII 93 p. 10;
v. ºi microcomputer (1983) (din germ. Tastatur; DEX-S)
taºíst, -ã adj. (artã) „Dar, cãutînd mijloace noi, V. ªt. ne-a înfãþiºat o
expoziþie de picturã «taºistã», adicã de pete de culoare, pe care le
foloseºte mai mult pentru un efect decorativ.“ Sc. 16 XII 65 p. 4 (din fr.
tachiste; DN3)
tatámi s.n. (cuv. jap.) ¨ 1. –Rogojinã tradiþionalã japonezã care
serveºte drept pat– „Am aºezat-o pe tatami; corpul a început sã-i
tremure convulsiv.“ Sc. 28 VII 74 p. 7. ¨ 2. –Spaþiu strict delimitat pe
care se desfãºoarã unele întreceri sportive tradiþionale japoneze (de ex.
judo)– „[...] ieºirile de pe tatami, indiferent de motivaþie [...] vor fi
penalizate.“ Sp. 25 II 85 p. 4; v. ºi judoka. ¨ 3. –Aºternut din pai pentru
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plajã– „Am cumpãrat un tatami bej.“ (din fr. tatami; L 1960; C. Lupu
în SCL 6/82 p. 503)
taxi-girl s.f. (cuv. engl. americ.) –Prostituatã care îºi aºteaptã clienþii
într-un taxi– „A treia categorie o constituie «taxi-girls», sînt ruda sãracã, de obicei puºtoaice tuciurii sau femei trecute prin multe. Aºteaptã
ore în ºir într-un taxi oprit în apropiere.“ Expres 9–15 VI 92 p. 7. „În
parcul de autocare mai poate fi racolatã o «taxi-girl». Dacã este
româncã, preþul urcã la 20–25 mii lei, dacã este ºi studentã – 45–50 mii
lei.“ R.l. 17 II 94 p. 5 [pron. taxigãl] (cf. fr. taxi-girl; PR 1963)
taxicamión s.n. –Camion care funcþioneazã ca taxi– „ªtim cã 30 de
taxi-camioane nu pot face totdeauna faþã cerinþelor.“ Sc. 7 VII 63 p. 2
(din taxi + camion; DEX-S)
taxifurgonétã s.f. –Autofurgonetã care funcþioneazã ca taxi– „În
staþia de taximetre din faþa complexului «Bucur-Obor» din Capitalã
s-a înfiinþat ºi o staþie de taxifurgonete.“ R.l. 17 XII 75 p. 5. „Aflãm de
la [...] ºeful autobazei de taxifurgonete din I.T.B. cã pe încã 20 de
maºini au fost instalate staþii de radiotelefon.“ R.l. 26 XII 77 p. 5 (din
taxi + furgonetã; Fl. Dimitrescu în LR 4/62 p. 39; FC I 48; DEX-S)
taximetríst s.m. –ªofer de taximetru– „La o rãspîntie din
Cluj-Napoca, taximetristul H.G. a observat un cetãþean fãcîndu-i
semne disperate.“ Sc. 24 XII 74 p. 2. „În punctele de aglomeraþie din
marile oraºe apar adesea taximetriºti de ocazie, adicã indivizi care îºi
transformã autoturismele personale în maºini de piaþã.“ R.l. 5 V 79 p. 2
(din taximetru + -ist; DEX-S)
táxi-párti s.n. –Taximetru particular (dupã decembrie 1989)–
„Taxi-parti în condiþii foarte avantajoase – piese ºi servicii gratuite.“
R.l. 10 X 91 p. 5. „Cel reþinut de poliþie [este] patronul unei firme de
taxi-parti.“ R.l. 7 VIII 93 p. 16; v. ºi 4 VIII 93 p. 16 (abreviere din
taxi[metru] parti[cular])
taxofón s.n. (cuv. fr.; telecom.) „În Franþa a fost introdus în
exploatare un aparat de telefon denumit «taxofon» care stabileºte
automat legãtura interurbanã, dupã introducerea unei monede.“ Mag.
29 XII 66 p. 4
team s. (cuv. engl.) ¨ 1. –Echipã sportivã– „[...] un antrenor cu mînã
de fier ar face curînd un team de care sã tremure toatã Europa [...]“ I.B.
7 II 84 p. 3; v. ºi I.B. 26 XI 85 p. 3. ¨ 2. –(Prin extensie) Echipã,
colectiv– „Zoe Dumitrescu-Buºulenga a fost activã în team-ul de
conducere al congresului [...]“ R.lit. 6 IX 79 p. 24; v. ºi Cont. 19 XII 80
p. 9 [pron. tim] (cf. fr. team; Th. Hristea în LR 3/92 p. 187, O. 45)
teatrotécã s.f. „La Paris a luat fiinþã o «teatrotecã», un teatru care va
reprezenta în suitã cele mai mari succese ale scenelor pariziene din
ultimul sfert de secol.“ Cont. 27 IX 63 p. 5 (din fr. théatrothèque; L.
Seche în LR 3/77 p. 272)
teátru-documént s.n. –(Piesã de) teatru cu valoare de document–
„[...] în categoria teatrului-document pot fi încadrate spectacolele
teatrului Taganka din Moscova.“ R.l. 26 II 84 p. 2. „Din categoria
teatrului-document, «Ghetou» [...] reconstituie o dureroasã realitate a
anilor ‘40.“ „22“ 25/93 p. 15 (din teatru + document)
teátru-laboratór s.n. –Teatru experimental (de tineret)– „Teatrul
laborator al studenþilor bucureºteni, «Podul», îºi reia activitatea.“
Cont. 15 I 71 p. 4. „Teatrul viu (Living Theatre), cea mai cunoscutã
grupare de avangardã din S.U.A., s-a afirmat la New York ºi a fost
stimulat de modelul Teatrului-laborator al lui Jerzy Grotowski.“ (f.d.)
(din teatru + laborator)
TEC s. –Dozator de sucuri– „Comerþul a pãtruns ºi în piaþa de legume,
unde cîþiva oameni cu iniþiativã ºi-au instalat mãsuþe cu tot felul de
produse, maºina de îngheþatã sau de TEC, fãrã sã se gîndeascã cã
micºoreazã prea mult spaþiul.“ R.l. 19 IV 93 p. 5 (din numele firmei
TEC care importã dozatoarele)
teenager s. (cuv. engl.) –Adolescent de la 13 la 19 ani– „Junocraþia.
De cîþiva ani moda se aflã sub tutela unui despot tînãr. Teenager-i au
impus minijupa.“ Cont. 4 VII 69 p. 6 [pron. tíneigeãr] (cf. fr. teenager;
DMN 1962)
teflón s.n. –Material plastic derivat din etilenã ºi fluor, foarte
rezistent la acþiunea agenþilor chimici ºi la temperaturã– „Tigaie de
teflon în care se prãjeºte fãrã grãsime.“ Mag. 9 II 77 p. 5; v. ºi R.l. 28 IX
79 p. 4; v. ºi pasphil (1966) (din fr. téflon; cf. engl., rus. teflon; PR
1948; El. Carabulea în LR 3/74 p. 188; LTR, DTP; DN3, DEX-S)
teflonát, -ã adj. –(Despre vase metalice) Acoperit cu teflon– „La fel
ºi pentru vasele teflonate, cunoscute ºi apreciate deja de cumpãrãtoare
pentru dublul avantaj ce-l prezintã: de a fi curãþate uºor ºi a se putea
prãji fãrã grãsime.“ I.B. 3 IV 78 p. 4 (din teflon + -at; cf. fr. teflonisé;
PR 1963; DEX-S)
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tehnoéxpo s.n. –Expoziþie tehnicã– „Începînd de ieri, Capitala
gãzduieºte o nouã expoziþie internaþionalã a progresului tehnic, o largã
confruntare deschisã unora dintre cele mai moderne creaþii
contemporane dintr-o serie de ramuri de larg interes ale construcþiei de
maºini, toate reunite sub genericul «Tehnoexpo ’75».“ R.l. 13 X 75 p.
1. „De duminicã, 12 octombrie, Capitala þãrii noastre este gazda primei ediþii a expoziþiei tehnice internaþionale «Tehnoexpo’ 75».“ Sc. 14
X 75 p. 1; v. ºi TIB (din tehno + expo[ziþie])
tehnofílm s.n. 1971 –Film cu caracter tehnic– v. film-comandã //din
tehno- + film//
tele- 1 –Abreviere pentru televiziune– v. regal (1976) (cf. fr. télé;
DMN 1959; L. Seche în LR 1/74 p. 77)
tele- 2 –Prefixoid cu sensul “departe“– (FC I, VIII, 25, I. Iordan în
RLR XXXI 1967 p. 247, L. Seche în LR 1/74 p. 77)
teleafiºáj s.f. –Afiºare a informaþiilor pe monitoare, în cadrul unui
sistem de televiziune cu circuit închis– „Gara de Nord se poate lãuda
astãzi cu un sistem de informare bine pus la punct. Panouri fixe,
teleafiºaj cu monitoare în toate sãlile de aºteptare [...]“ R.l. 3 X 84 p. 5.
„Pentru informaþii mai funcþioneazã un ghiºeu în holul caselor de
bilete, precum ºi instalaþii de teleafiºaj.“ R.l. 26 V 86 p. 5 (din tele-1 +
afiºaj)
teleanchétã s.f. –Anchetã a televiziunii– „Spicuim cîteva rubrici:
«teleancheta» (trei întrebãri ºi fireºte... trei rãspunsuri)“ Pr.R.TV 8 III
62 p. 8 (din tele-2 + anchetã; Fl. Dimitrescu în LR 2/70 p. 143;
DEX-S)
teleást s.m. ¨ 1. –Realizator sau autor de emisiuni de televiziune–
„Un termen nou trebuie introdus în vocabular, pentru cã din ce în ce
mai des va trebui sã numim pe acei pionieri care fac ca aceastã artã
nouã sã-ºi ocupe locul ei sub soare. Foarte, foarte curînd va trebui sã
spunem teleast, cu uºurinþa cu care rostim celãlalt cuvînt al culturii
moderne: cineast.“ Cont. 30 XII 66 p. 4. „Ioan Grigorescu subliniazã
cum românii – constructori, arheologi, teleaºti – vor avea o contribuþie
substanþialã.“ Sc. 4 IV 79 p. 4; v. ºi Cont. 10 II 67 p. 5, Luc. 27 V 78 p. 4;
v. ºi hanta. ¨ 2. –Amator de programe serioase de televiziune–
„Altminteri, ador televiziunea, dar nu sînt teleast, ci televizorist, adicã
îmi place sã mã ºi distreze ceea ce vãd.“ Sãpt. 2 II 73 p. 6 (din fr.
téléaste; DMN 1963; FC I, V 21, Fl. ªuteu în P.N. 5/67 p. 267, RRL
1/69 p. 21–22, F. Hassan în LR 3/74 p. 195, A. Giurescu M.C. 41; DN3,
DEX-S)
telebascúlã s.f. –Cîntar folosit în cosmos– „Greutatea totalã a
probelor de rocã se ridicã la 54,4 kg. Calculul a putut fi rapid efectuat
cu ajutorul unei «telebascule» care face parte din echipamentul
selenauþilor. Rocile strînse se depun pe un cîntar special, conceput pe
baza raportului dintre forþele de gravitaþie ale Lunii ºi ale Terrei (1:6).“
Sc. 7 II 71 p. 8 (din tele-2 + basculã, probabil dupã model engl.)
telebatoscóp s.n. (cuv. rus.) „Telebatoscop este numele unui aparat
nou, conceput de tehnicienii sovietici, în colaborare cu medicii. Acest
aparat este destinat detectãrii corpurilor strãine din þesuturi.“ Mag. 12
XI 66 p. 3 (Fl. Dimitrescu în LR 2/70 p. 142)
telebilánþ s.n. –Bilanþ al emisiunilor de televiziune (la sfîrºitul unui
an)– „Telebilanþ“ Cont. 3 I 64 p. 5. „Telebilanþ. Cu o anumitã depãrtare
în timp, adicã dupã trecerea unui an [...] avem senzaþia satisfãcãtoare
cã undele rotunde ale radioteleviziunii ºi rectilinii ale televiziunii nu
s-au difuzat în spaþiu fãrã urme.“ R.lit. 1 I 76 p. 16 (din tele-1 + bilanþ)
telecabínã s.f. –Instalaþie cu cablu pentru transportat persoane în
cabine suspendate– „În Poiana Braºov funcþioneazã o telecabinã cu 40
de locuri ºi patru teleschiuri. Cum zãpada a ºi venit, s-a început
montarea a încã trei baby-schi-lifturi.“ R.l. 22 XI 75 p. 5; v. ºi
teletransport (1971) (din it. telecabina, fr. télécabine; DMC 1966;
DN3, DEX-S)
telecámerã s.f. –Camerã de televiziune de luat vederi– „Cunoºtinþele robotului sînt depozitate într-un miniordinator, montat în
dreptul pieptului. «Vabot-1» îºi serveºte creatorii cu ceai, cãutînd cu
cele douã telecamere ce-i slujesc drept ochi ceainicul, apucîndu-l ºi
turnînd conþinutul în ceaºcã.“ Sc. 15 III 77 p. 6. „Telecamera
zburãtoare, care va fi în curînd lansatã pe piaþã în Statele Unite, este
destinatã transmiterii de reportaje TV, controlului aerian al
circulaþiei.“ Sc. 2 II 79 p. 5; v. ºi telecopter (din fr. télécaméra; DMN
1956; DEX-S)
telecárd s.n. (med.) „Telecard PP este un aparat original, realizat de
cercetãtori bulgari, care permite efectuarea electrocardiogramelor
prin telefon.“ I.B. 14 XII 74 p. 8 (din tele[fon] + card[iogramã],
probabil dupã model bulg.)
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telecasétã s.f. –Casetã care cuprinde un film înregistrat pe bandã
magneticã– „Apariþia telecasetei sau videocasetei, cum se mai
numeºte ea, va constitui, probabil, o revoluþie în informaþii.“ Sãpt. 12
III 71 p. 13 //din tele-1 + casetã, probabil dupã model engl.//
telecéntru s.n. –Centru de televiziune– „Blocul redacþional de la
viitorul telecentru.“ Cont. 1 VIII 67 p. 5 (din tele-1 + centru; Fl.
Dimitrescu în LR 2/70 p. 143)
telecinemá s. –Emisiune de filme transmisã prin televiziune–
„Telecinema“ R.lit. 25 IV 74 p. 17 (din fr. télécinéma; L. Seche în LR
3/65 p. 409; DEX, DN3)
telecobaltoterapíe s.f. (med.) –Tratamentul de la distanþã al
tumorilor cu radiaþii emise de cobaltul radioactiv– „A intrat în
funcþiune secþia de telecobaltoterapie de la Spitalul clinic Colþea“ R.l.
17 I 84 p. 5 (din fr. télécobaltothérapie; DN3)
telecomándã s.f. –Mic instrument care transmite de la distanþã
comenzi pentru aparatul TV, sistemele auto antifurt etc.– „[Vînd
televizor] color Philips, telecomandã, diagonala 37, rack Siemens
[...]“ R.l. 19 X 91 p. 7. „[Vînd] televizoare color, cu telecomandã.“ R.l.
29 VII 93 p. 13. „[...] s-au nãscut în case în care telecomanda ºi
zapping-ul între zeci de programe TV se fãcea curent. Lipsa de interes
a unei emisiuni era imediat amendatã prin comutarea pe un alt canal.“
D. 134/95 p. 14; v. ºi R.l. 10 IX 92 p. 6; v. ºi minitelecomandã (din it.
telecomanda, fr. [boîte de] télécomande; DPN 1982; DN – alte
sensuri, DEX, DN3)
teleconcúrs s.n. –Concurs transmis prin televiziune– „Sã
transmitem o suitã de teleconcursuri gen «Cine ºtie, cîºtigã».“ Cont. 1
VIII 67 p. 5. „Teleconcursul golea strãzile.“ Cont. 26 IX 69 p. 5 (din
tele-1 + concurs; FC I 140; DN3)
teleconferínþã s.f. –Procedeu modern de telecomunicaþii– „Au fost
confecþionate ºi montate 4 instalaþii de teleconferinþã pentru
asigurarea unei legãturi permanente între regulatoarele de circulaþie
din raza Direcþiei regionale CFR Timiºoara.“ Sc. 2 V 64 p. 1. „În
Franþa a fost construitã o reþea naþionalã de teleconferinþe, respectiv de
telecomunicaþii, care permite desfãºurarea unor reuniuni între douã
sau mai multe oraºe fãrã deplasarea participanþilor [...] Se prevede, de
asemenea, construirea unor sãli de videoconferinþe, unde participanþii
îºi vor vedea interlocutorii, graþie ecranelor de televiziune.“ Sc. 13 III
77 p. 5. „Teleconferinþa ce a urmat imediat CPEx“ R.l. 4 XI 93 p. 10; v.
ºi Ev.z. 17 X 95 p. 1; v. ºi telematicã (din fr. téléconférence; DTN 1974,
DMC 1976, PR 1982; A. Beyrer în SCL 5/76 p. 537)
teleconvertór s.n. (tehn.) –Convertor pentru televizoare– „Cumpãr
teleconvertor ºi teleobiectiv 200 sau 400 pentru Zenit TTL.“ R.l. 13 II
85 p. 4 (din tele-2 + convertor)
telecoptér s.n. „Telecamerã zburãtoare. E vorba de o «libelulã
mecanicã» – un mic elicopter, fãrã cabinã ºi fãrã pilot, care transportã o
telecamerã de luat vederi. Înzestrat cu un motor în doi timpi,
«telecopterul» are o autonomie de zbor de peste o orã.“ Sc. 2 II 79 p. 5;
v. ºi telematicã (din tele[camerã] + [heli]copter, probabil dupã model
engl.; DEX-S)
telecronicár, -ã s.m.f. –Cronicar al emisiunilor de televiziune–
„Telecronicari ºi telecronicare, ascuþiþi-vã creioanele.“ Fl. 14 I 67 p. 2.
„În curînd telespectatorii vor avea prilejul sã-ºi spunã cuvîntul. Iatã ºi
pentru confraþii telecronicari un prilej fericit de a privi cu atenþie o
realizare ambiþioasã ºi care a cerut într-adevãr sacrificii.“ Sãpt. 13 VI
75 p. 4; v. ºi Cont. 9 V 69 p. 1 (din tele-1 + cronicar; DEX-S)
telecrónicã s.f. –Cronicã a emisiunilor de televiziune– „Telecronica“ Luc. 26 II 66 p. 8; v. ºi 4 II 67 p. 2 (din tele-1 + cronicã; L.
Seche în LR 1/74 p. 77; DEX-S)
teledetécþie s.f. (tehn.) –ªtiinþa ºi tehnica detecþiei la distanþã–
„Teledetecþia, tehnicã polivalentã (de cercetare, supraveghere, descoperire ºi inventariere a resurselor pãmîntului), permite obþinerea
unei cantitãþi uriaºe ºi exacte de informaþii, imposibil de colecþionat
prin metode clasice.“ I.B. 25 IV 77 p. 2. „Teledetecþia hidrologicã – O
imagine a planetei Terra?“ Pr.R.TV 25 I 78 p. 10. „Peste cîteva
sãptãmîni, fotografiile sateliþilor americani «Landsat» de teledetecþie
a resurselor terestre, vor fi realizate în zece zile, în loc de 30.“ R.l. 3 V
79 p. 6; v. ºi 31 X 79 p. 6, 21 VI 84 p. 6 (din fr. télédétection; PR 1960;
DEX-S)
teledialóg s.n. –Dialog prin intermediul televiziunii– „Teledialog
între noi, tinerii.“ Pr.R.TV 12–18 I 75 p. 8 (din tele-1 + dialog; Th.
Hristea P.E. 137, FC I 142, L. Seche în LR 3/65 p. 409, atestare din
1964; DEX-S)
teledirijáre s.f. –Acþiunea de a dirija de la distanþã– „Teledirijarea
automatã a traficului feroviar cuprinde sectoare de linie de 200–300
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km pe care circulaþia se desfãºoarã conform cu varianta de scurgere a
garniturilor de tren.“ Sc. 31 VII 66 p. 4 (din teledirija; Fl. Dimitrescu
în LR 2/70 p. 142; DN3)
teledivertismént s.n. –Emisiune distractivã de televiziune–
„Studioul include mai marcat «teledivertismentul» în programele de
sîmbãtã ºi duminicã.“ Cont. 18 VI 65 p. 6; v. ºi Sãpt. 1 X 71 p. 13 (din
tele-1 + divertisment; DEX-S)
tele-dupã-amiázã (duminicálã) s.f. –Programul de televiziune
al dupã-amiezei– „Iniþiativa diversificãrii tele-dupã-amiezelor duminicale, astfel încît ele sã rãspundã unor preferinþe cît mai variate ºi sã
ofere posibilitatea opþiunii, este binevenitã.“ Cont. 25 VII 75 p. 5.
„«Linia maritimã Onedin» [...] constituie centrul de atracþie ºi interes
al tele-dupã-amiezelor noastre duminicale.“ Cont. 8 XII 78 p. 11 (din
tele-1 + dupã amiazã [duminicalã])
teleecrán s.n. –Ecranul televizorului– „Numeroasele lui spectacole
«de salã» [...] i-au asigurat o experienþã în lucrul cu actorii, o
experienþã care, mai ales aici, pe teleecran, s-a dovedit o condiþie a
reuºitei.“ Gaz.lit. 2 III 67 p. 2. „Ecran TV gigant. [...] La construirea
teleecranului au fost folosite 450000 de elemente cinescopice.“ Sc. 26
XII 84 p. 5 (din tele-1 + ecran; cf. fr. télécran – alt sens; PR 1956; Fl.
Dimitrescu în LR 2/70 p. 143)
teleecranizá vb. I –A ecraniza special pentru televiziune– „Serialul
ne-a fãcut însã sã ne gîndim cã mai avem o sumedenie de cãrþi ce s-ar
putea «teleecraniza».“ Sãpt. 12 IX 75 p. 6 (din tele-1 + ecraniza;
DEX-S)
teleeducáþie s.f. „Sîntem într-un secol al teleeducaþiei. Vrem sã ne
educãm ºi prin televizor.“ Cont. 17 XII 65 p. 4. „Teleeducaþia prin
sateliþi [...] Timp de un an, cu ajutorul satelitului vor fi retransmise
programe de radio ºi televiziune – îndeosebi educative ºi în domeniul
medicinii.“ Sc. 7 VI 74 p. 6 (din tele-1 + educaþie; Fl. Dimitrescu în
LR 2/70 p. 144; DEX-S)
teleemisiúne s.f. –Emisiune TV– „Nu vreau ca teleemisiunea sã se
transforme în revista «ªtiinþã ºi tehnicã».“ Cont. 9 XII 66 p. 4.
„Evident, o teleemisiune are coordonatele ei ample ºi direcþiile precise
implicate de un program ferm.“ R.lit. 16 X 69 p. 27. „Tendinþe de
oblomovism spiritual ale consumatorului mediu de teleemisiuni
artistice.“ Luc. 21 IX 72 p. 7 (din tele-1 + emisiune)
teleenciclopedíe s.f. –Emisiune cu caracter enciclopedic prezentatã de televiziune– „Unele emisiuni noi, primite cu interes, dau de
pe acum semne de obosealã – ca în cazul «Teleenciclopediei», care a
început sã includã subiecte nesemnificative, întîmplãtoare.“ Cont. 18
VI 65 p. 2. „Teleenciclopedia este una din emisiunile cele mai
interesante ale televiziunii.“ Cont. 18 II 66 p. 6. „Cel puþin
teleenciclopedia [...] reuºeºte sã fie animatã.“ R.lit. 3 IV 75 p. 16; v. ºi
emisiune-mamut (din tele-1 + enciclopedie; L. Seche în LR 1/74 p. 77;
DEX-S)
telefagíe s.f. „Dupã ºase ani de telefagie, viciu obligatoriu pentru
cine se încumetã sã þinã o cronicã TV, ajunsesem la saturaþie.“ R.lit. 31
I 74 p. 30. „Telefagia dãuneazã sãnãtãþii. Cei ce obiºnuiesc sã consacre
prea mult timp emisiunilor micului ecran riscã sã facã o crizã cardiacã.“ Sc. 3 II 79 p. 5 (din tele-1 + gr. -fagie “mîncare“, ”absorbþie“,
dupã tipul cronofagie; DEX-S)
telefáx s.n. (comunic.) ¨ 1. –Aparat care transmite ºi reproduce
documente prin reþeaua telefonicã; fax– „Telefax producþie 1992,
inclusiv telefon [...] garantat de firma Minolta.“ R.l. 26 III 93 p. 7. ¨ 2.
–Document transmis ºi reprodus prin reþeaua telefonicã– „Diverse
telexuri ºi telefaxuri trimise din Grecia“ R.l. 16 II 93 p. 1. ¨ 3. –Numãr
de telefon la care se pot trimite faxuri– „Lista reprezentanþilor. R 01:
Virginia Impex – Galaþi, telefon [...] telefax [...]“ R.l. 12 V 92 p. 3; v. ºi
copiator //din tele[fon] + fax//
telefilíe s.f. (formaþie glumeaþã ad-hoc) –Ataºament faþã de emisiunile de televiziune– „Unii au hemofilie. Vornicu are telefilie, într-o
formã rebelã ºi molipsitoare.“ Cont. 5 VIII 77 p. 9 (din tele-1 + -filie
“iubire“, dupã tipul hemofilie)
telefílm s.n. –Film transmis ºi uneori special realizat pentru
televiziune– „Nu mã îndoiesc cã cei care se ocupã de telefilm cunosc
bine diferenþa dintre Buster Keaton ºi Louis de Funès.“ R.lit. 20 V 71 p.
29. „Scenariu devenit telefilm datoritã regizorului D.N.“ R.l. 5 XI 77 p.
2 (din fr. téléfilm; L. Seche în LR 3/65 p. 409, atestãri din 1965, F.
Hassan în LR 3/74 p. 195; DEX, DN3)
telefón mobíl s.n. (comunic.) –Telefon portativ, celular– „Vom
avea telefoane mobile“ R.l. 14 XI 92 p. 2 (din telefon + mobil)
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telefón-teleimprimatór s.n. 1978 –Telefon cu teleimprimator
destinat surzilor– v. minitelex //din telefon + teleimprimator//
telefón-televizór s.n. –Telefon dublat de un televizor– „Societatea
«Nippon Electr. Company» a anunþat ieri cã a început sã
comercializeze un telefon-televizor, care este primul de acest fel din
lume în folosinþã comercialã. Instalaþia, denumitã «sistemul videofon
NEC», cuprinde un televizor emiþãtor ºi receptor [...] ºi un sistem
automat de reglare [...]“ I.B. 18 X 67 p. 4 //din telefon + televizor//
telegénic, -ã adj. –Bun pentru televiziune, care are o prezenþã
plãcutã la televiziune– „Televiziunea [...] are nevoie de telereporteri –
adicã de ziariºti care sã posede pe lîngã calitãþile fireºti ale
semnatarilor de articole, «stil», dicþie, inteligenþã spontanã, simþul
umorului, într-un cuvînt farmec telegenic.“ Sc. 13 I 66 p. 4 ²
(impropriu) „O idee telegenicã: emisiunea «360 de grade», deºi, dupã
ce am scris despre ea, ne-a oferit destule inegalitãþi.“ Cinema 12/72 p.
44 (din fr. télégénique; PR 1961; FC I 24, L. Seche în LR 3/65 p. 409,
atestãri din 1964, Th. Hristea P.E. 137; DEX – alt sens, DN3)
telegestiúne s.f. (inform.) –Mod de tratare a informaþiilor la
distanþã cu ajutorul unui sistem de teleinformaticã– „O valoroasã
realizare tehnicã româneascã. Telegestiunea energeticã“ R.l. 14 VII 84
p. 2 (din fr. télégestion, it. telegestione; PR 1966, DPN 1979)
telegrãdiníþã s.f. 1975 –Emisiune de televiziune pentru copiii de
grãdiniþã– v. teleºcoalã (din tele-1 + grãdiniþã)
telegrizometríe s.f. (tehn.) „Pînã în prezent, în acest scop au fost
utilizate lampa cu flacãrã, apoi grizometrul electric. Acestor mijloace,
ce se mai utilizeazã încã, li s-a adãugat în urmã cu cîþiva ani
telegrizometria: captatoare instalate în punctele sensibile care
transmit la fiecare patru minute informaþii din galeriile de fund.“ R.l.
22 XII 77 p. 6 //din tele-2 + grizometrie//
teleimprimatór s.n. (comunic.) –Aparat telegrafic care permite
transmiterea directã a unui text prin dactilografiere ºi recepþia lui la
postul de destinaþie– „La mai mult de o sãptãmînã de la tragicul
eveniment, Televiziunea Românã n-a gãsit ºtirea pe
teleimprimatoarele sale. Pe ecranul vinovatei tãceri, lozinca
ucigãtoare: «Moarte intelectualilor!».“ R.l. 8 VI 91 p. 4; v. ºi display
(1975) (din tele-2 + imprimator, dupã fr. téléimprimeur; DEX)
teleînregistráre s.f. –Înregistrare de la distanþã– „Metoda teleînregistrãrii parametrilor biologici permite cercetãtorilor sã studieze
comportarea organismului uman la excitaþiile venite din mediul
înconjurãtor.“ Sc. 11 XII 65 p. 6 //din tele-2 + înregistrare; Fl.
Dimitrescu în LR 2/70 p. 143; DEX-S//
telejurnál s.n. –Emisiune de televiziune în care se transmit ºtirile
curente– „Telejurnalul (de ce nu «teleziarul»?) se prezintã într-un
cadru nou.“ R.lit. 15 VIII 75 p. 17 (din tele-1 + jurnal, dupã modelul
lui radiojurnal; Th. Hristea P.E. 137; L. Seche în LR 3/65 p. 409, 1/74
p. 77, FC I 24, 140, VRC 273; DEX, DN3)
telemaníe s.f. (peior.) –Mania de a urmãri cu orice preþ ºi în orice
condiþii emisiunile de televiziune– „[Cik Damadian] reuºeºte în
«Munca silnicã» o satirã elocventã a telemaniei.“ Sc. 30 VI 68 p. 4 (din
tele-1 + manie; cf. fr. télémanie; MNC 1976; DN3)
telemátic, -ã adj. –Care foloseºte reþelele de telematicã– „Annecy
va fi primul oraº telematic din Franþa.“ R.l. 12 X 79 p. 6; v. ºi viditel
(din fr. télématique; DMC 1978)
telemáticã s.f. (inform.) „Informaþia «telematizatã». Autoritãþile
franceze au anunþat recent un ºir de hotãrîri privind crearea unei vaste
reþele de «telematicã», tehnica transmiterii la mare distanþã ºi
valorificãrii informaþiilor, care combinã informatica (computere de
mari dimensiuni ºi «bãnci» gigantice de date) cu sateliþi ºi alte
procedee moderne de comunicaþii (telefonie, telex, teleconferinþã, videoconferinþã, instalaþii de telecoptere, sisteme teletext).“ Sc. 3 III 79
p. 5 (din fr. télématique; cf. it. telematica; DMC 1978, DPN 1979)
telematizát, -ã adj. 1979 –Referitor la telematicã– v. telematicã
telemecánic, -ã adj. –Care controleazã ºi comandã funcþionarea
mecanismelor de la distanþã– „La Dnepropetrovsk (Uniunea
Sovieticã) a fost realizatã o instalaþie telemecanicã pentru una din
minele carbonifere ale bazinului Doneþ.“ Sc. 25 III 64 p. 3 (din fr.
télémécanique; Fl. Dimitrescu în LR 2/70 p. 143; DTP; DEX, DN3)
telemobíl s.n. (comunic.) –Telefonie mobilã celularã– „Telemobil
vã însoþeºte pretutindeni. Telemobil vã apropie la dorinþã orice colþ al
lumii. Pentru a nu pierde nici o afacere, pentru a putea fi contactat
oriunde, abonaþi-vã la serviciul Telemobil oferit de Telefónica
România.“ R.l. 6 IV 93 p. 13. „Abonaþi-vã la serviciul Telemobil oferit
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de Telefónica România.“ Ev.z. 1 VI 93 p. 2.; v. ºi telefon mobil celular
//abreviere din tele[fon] + mobil//
telenoápte s.f. (rar) –Noapte (de revelion) cu program non-stop la
televiziune– „Alãturi de clou-ul celei mai lungi telenopþi – am numit
«show-ul» lui A.B. – secvenþele de teatru au pigmentat programul cu
cîteva clipe preponderent vesele, aºa cum se cuvenea în noaptea dintre
ani.“ Cont. 8 I 71 p. 4; v. ºi happy-end (din tele-1 + noapte)
telenovélã s.f. (spect.) –Serial TV, de obicei latino-american–
„Telenovela este un foileton televizat, inspirat din soap opera [...]“ D.
141/95 p. 2. „Un cuplu de aur al telenovelei.“ Ev.z. 14 XI 96 p. 14; v. ºi
29 XI 96 p. 16 (din sp. telenovela; DPN 1983)
teleobservá vb. I –A observa cu atenþie emisiunile de televiziune–
„Cineva, nicãieri nu s-a specificat cine anume (sau oare
teleobservatorul n-a teleobservat cu atenþia cuvenitã?), a scris în sfîrºit
o partiturã, ºi nu o partiturã «în general», ci o partiturã pentru un
anumit actor.“ Cont. 9 III 79 p. 8 (din tele-1 + observa; DEX-S)
teleobservatór s.m. –Observator atent al emisiunilor de televiziune– „Teleobservator“ Cont. 18 X 74 p. 6; v. ºi teleobserva (din
tele-1 + observator; DEX-S)
teleonomíe s.f. (biol.) „Pentru prima datã noþiunea teleonomie a
fost definitã de cãtre C.S. Pitterndrich, în lucrarea sa «Behavoir and
evolution» (Comportare ºi evoluþie), 1956, pentru a desemna
mecanismele de reglare celularã care sînt determinate în mod obiectiv
de anumite legitãþi. Tot în cadrul biologiei, noþiunea teleonomie deþine
un loc central, în interpretarea naturii organismelor vii, la cunoscutul
om de ºtiinþã francez Jacques Monod.“ Cont. 8 IV 77 p. 2 (din fr.
télé[o]nomie; PR 1972; DN3, DEX-S)
teleoperatór s.n. „Este lesne de înþeles ce poate fi un teleoperator.
Este un aparat care executã o serie întreagã de miºcãri dintre cele mai
complicate sub directa îndrumare a omului, care se aflã la mare
distanþã de mediul în care opereazã aparatul, dar care vede pe un ecran
de televiziune ceea ce are de fãcut.“ Cronica 5 IX 75 p. 10 (din engl.
teleoperator, fr. téléopérateur; BD 1970, PR 1973; DEX-S)
teleportánþã s.f. 1975 –Purtare la distanþã– v. paranormal //din
tele-2 + portanþã//
telepublicitáte s.f. –Publicitate prin intermediul televiziunii–
„Telepublicitate?“ Cont. 24 IX 65 p. 2 (din tele-1 + publicitate;
DEX-S)
telerecitál s.n. –Recital susþinut în cadrul unei emisiuni de televiziune– „Telerecitalul Al. Giugaru de sãptãmîna trecutã în care
Goldoni, Molière, Caragiale ne-au apãrut luminaþi de rîsul tranºant al
protagonistului.“ R.lit. 21 VI 73 p. 23. „Cãci ceea ce unifica «mãºtile»
telerecitalului de sãptãmîna trecutã era tocmai inteligenþa ca vocaþie a
meseriei.“ R.lit. 25 IX 75 p. 17 (din tele-1 + recital; DEX-S)
teleredáctor s.m. –Redactor al emisiunilor de televiziune– „Telespectatorii au putut urmãri cu interes ºi satisfacþie pe scriitorii aflaþi la
masa lor de lucru, cãrora teleredactorii le-au pus întrebarea stereotipã
dar esenþialã: ce ne veþi da în ‘75?“ R.lit. 9 I 75 p. 16 (din tele-1 +
redactor; DEX-S)
teleredácþie s.f. –Redacþie a emisiunilor de televiziune– „Lãudabilã intenþia de luni seara a teleredacþiei literare [...] de a face pe
telespectatori sã rîdã.“ R.lit. 3 IV 75 p. 16 (din tele-1 + redacþie;
DEX-S)
telerepórter s.m. 1966 –Reporter al emisiunilor de televiziune– v.
telegenic (din tele-1 + reporter; cf. fr. téléreporter; FC I 140, L. Seche
în LR 3/65 p. 410, atestãri din 1964; DEX-S)
telerevelión s.n. –Emisiune de televiziune prezentatã în noaptea de
revelion– „Toma Caragiu a avut cîteva clipe memorabile de haz care
vor rãmîne în antologia telerevelioanelor.“ Cont. 8 I 71 p. 4.
„Telerevelion. Ora 21. Apãsãm pe butonul televizorului ºi... începe
programul festiv din noaptea Anului Nou.“ I.B. 20 XII 73 p. 3.
„Apreciind cum se cuvine munca intensã a regizorilor, redactorilor,
cîntãreþilor, actorilor, sã selectãm din telerevelion [...]“ f.d. (din tele-1
+ revelion)
telerúbricã s.f. –Rubricã fixã la emisiunile de televiziune– „Prezentatorii unora din telerubricile noastre sînt însã la acest punct într-un
mare defect.“ Cont. 18 II 66 p. 6. „Se pare însã cã cel puþin una din
poveþele persiflante ale lui Anton Pann este urmatã cu grijã de unele
tele-rubrici.“ Gaz.lit. 25 VII 68 p. 6 (din tele-1 + rubricã)
telescáun s.n. (sport) –Teleferic cu cablu unic de care sînt ataºate
scaune– „În anii 1969–1970 vor mai fi realizate: un teleschi la Sinaia ºi
un telescaun la Predeal.“ R.l. 13 XI 68 p. 7. „La Predeal, cele douã
telescaune ºi douã teleschiuri au fost renovate ºi modificate.“ R.l. 22
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XI 75 p. 5; v. ºi teleschi, teletransport (1971) (din tele-2 + scaun, dupã
fr. télésiège; DMN 1966; Fl. Dimitrescu în LR 2/70 p. 143, A. Beyrer
în SCL 5/76 p. 537; DEX-S)
teleschí s.n. (sport) –Instalaþie de teleferic pentru schiori–
„Elicopterul francez Super-Frelon 03 a realizat recent o performanþã,
transportînd de la Nisa la staþia teleschi din Auron (2.500 m) un cablu
de teleschi cîntãrind circa 2 tone.“ R.l. 10 IV 65 p. 3. „Telescaunele ºi
teleschiurile de la Cota 1400 ºi Vîrful cu Dor vor funcþiona cu program
continuu [...]“ Sc. 29 XII 76 p. 5; v. ºi minicar, telecabinã, telescaun
(din fr. téléski; DMC 1966; Fl. Dimitrescu în LR 2/70 p. 143; DN3;
DEX-S)
telescopát, -ã adj. –(Obiect) compus din elemente care se introduc
unul în altul– „A fost expusã o colecþie de caravane ºi remorci. Unele,
pliante, încap în portbagaj, altele, ingenios telescopate, se transformã
pe loc într-un apartament cu trei camere ºi tot confortul.“ Cont. 16 V 69
p. 10 (cf. fr. telescoper, engl. americ. to telescope; DZ)
telescriptór s.n. (comunic.) –Teleimprimator– „Un telefon obiºnuit
ºi un telescriptor, de asemenea obiºnuit, conectate printr-un phonotip –
un aparat care transformã sunetele în semne grafice [...] reprezintã un
sistem de telefon pentru surzi, prezentat recent la Geneva.“ I.B. 22 III
73 p. 4 (din fr. téléscripteur; LTR, DTP; DEX, DN3)
teleshoping s.m. (cuv. engl.) –Emisiune de televiziune care
cuprinde sfaturi pentru cumpãrãturi– „Teleshoping“ Ev.z. 12 I 95 p. 6;
v. ºi 29 XI 96 p. 7 (cf. it. teleshoping, fr. télé achat; PN 1987)
telespectatór, -toáre s.m.f. 1975 –Persoanã care urmãreºte
emisiunile de televiziune– v. flash, numãr-record, telecronicar,
teleredactor, teleredacþie, teletext, videopicup (din tele-1 + spectator;
cf. fr. téléspectateur; PR 1949; Fl. Dimitrescu în LR 4/62 p. 394; FC I
140, L. Seche în LR 3/65 p. 410, F. Hassan în LR 3/74 p. 195; DEX,
DN3)
telespectatoríme s.f. –Mulþimea telespectatorilor– „Am fi vrut sã
scriem despre ciocãnitoarea Woody [...] cioara Inki, ursul Panda ºi alþi
eroi care au cucerit telespectatorimea.“ R.lit. 6 IV 78 p. 17. „Iatã un
Jerry Lewis care, din cîte ºtiu, a fãcut sã se zguduie de rîs
telespectatorimea de duminicã seara.“ R.lit. 14 IX 78 p. 17 (din
telespectator + -ime)
telespícher 1 s.m. –Crainic al televiziunii– „De aceea, pronunþarea
incorectã a unor nume proprii, mai ales la telespicher, îl surprinde pe
spectatorul informat.“ Cont. 23 IV 65 p. 2; v. ºi Sc. 9 XII 65 p. 5 [pron.
greºit teleºpicher] (din tele-1 + spicher; cf. fr. téléspeaker)
telespícher 2 s. (tehn.) –Tip de aparat prin care se comunicã la
distanþã– „Timp de zece zile ei «se scufundã» treptat la o adîncime
simulatã de 40 metri (40 de atmosfere), rãmînînd în tot acest timp în
legãturã cu lumea exterioarã prin intermediul telespeakerului.“ Sc. 3
IV 74 p. 6 [scris ºi telespeaker; pron. greºit teleºpicher] (din tele-2 +
spicher, dupã model engl.)
teleºcoálã s.f. (înv.) –Emisiune de televiziune pentru elevi care vine
în sprijinul ºcolii– „Emisiunile de teleºcoalã sau telelecþiile se vor
adresa, desigur, în primul rînd, elevilor, dar ºi populaþiei adulte.“ Cont.
1 VIII 67 p. 5. „În premierã [...] «telegrãdiniþa». Televiziunea ºi-a
inaugurat un nou ciclu de emisiuni dedicate celor mai mici «elevi» –
preºcolarii. În fiecare marþi ºi miercuri [...] în cadrul cunoscut de cîþiva
ani al rubricii «Teleºcoalã».“ Sc. 26 X 75 p. 4 (din tele-1 + ºcoalã; cf.
fr. télé-enseignement; DMC 1960; DN3)
teletáx s. (telef.) „Aparatul care înregistreazã impulsurile se numeºte
«teletax» ºi este din import.“ I.B. 15 XII 73 p. 3 //din tele[fon] +
tax[are]; DEX-S)//
teletécã s.f. –Colecþie de filme de televiziune– „«Cadavrul viu»
poate fi considerat una dintre realizãrile televiziunii care meritã sã
figureze într-o «filmotecã» sau «teletecã» de aur.“ Sãpt. 18 IV 75 p. 6
(din fr. téléthèque; DMC 1966)
teletéxt s.n. (tehn.) „Vizitatorii [expoziþiei din Berlinul occidental]
au privit cu interes sistemul denumit «Videotext» sau «Teletext»,
graþie cãruia telespectatorii pot primi la domiciliu «programe de
actualitãþi individualizate», adicã programe alcãtuite, pe baza
preferinþelor abonatului respectiv, comunicate prin telefon unui
ordinator central care dispune – în dispozitivul sãu de memorizare – de
o «bancã» de ºtiri privind evenimentele zilei.“ Sc. 7 VIII 77 p. 6. „Vînd
televizor Akai, model deosebit, superprofesional, sigilat, teletext [...]“
R.l. 9 VII 93 p. 12. „Televiziunea danezã a inaugurat cu titlu
experimental un nou gen de emisiuni, denumit teletext. Ele constau în
transmiterea de informaþii scrise pe care telespectatorul, dupã dorinþã,
le poate face vizibile pe micul ecran.“ Sc. 1 X 77 p. 6; v. ºi R.l. 29 V 80
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p. 6; v. ºi telematicã, videotape (1980) //din tele-1 + text; cf. it. teletext;
DPN 1981; DEX-S//
teletóp s.n. –Emisiune de televiziune în care se prezintã topurile–
„Iatã, de pildã, deschizi, numai pentru o clipã, sã vezi «Teletopul».
Pentru cã de multe ori aceastã emisiune a avut un spirit deosebit,
constaþi cã s-a produs o schimbare.“ R.lit. 28 VII 72 p. 25. „A doua
emisiune aflatã ºi ea la cea de a doua ediþie este Parada cîntecului
pentru copii. N-au tinerii «teletop», dar bine mãcar cã au o astfel de
emisiune puºtanii.“ Sãpt. 16 VI 78 p. 6 (din tele-1 + top; DEX, DN3 –
alt sens)
teletranspórt s.n. –Transport cu ajutorul telefericului– „Poiana
Braºov. Peste cîteva zile un eveniment în «teletransporturile»
montane: se fac ultimele probe ºi vor fi date în folosinþã noile
«telecabine». Traseul lor este paralel cu al vechilor «telescaune
duble», care, de altfel, vor continua sã funcþioneze.“ Cont. 22 I 71 p. 2
(din tele-2 + transport; DEX-S)
televizionítã s.f. (glumeþ) ¨ 1. – „Boalã“ a celui care apare (prea)
des în emisiunile de televiziune– „M.C. a fost, ca de obicei, foarte
plãcutã, dar, cu ceva mai mult «botiºor» ºi rãsfãþ bulevardist: primele
semne ale «televizionitei», pe sãnãtatea acestei talentate actriþe.“ R.l.
27 XII 74 p. 2. ¨ 2. –Obiceiul de a privi prea mult emisiuni de
televiziune– „Consecinþele «televizionitei» la copii. Nervozitate,
insomnie, scãderea puterii de concentrare, dureri de ochi ºi de cap,
agresivitate – toate acestea constituie, conform unui studiu alcãtuit de
«Institutul pentru educaþie sanitarã» din Stuttgart, efectele secundare
ale vizionãrii excesive a emisiunilor de televiziune de cãtre copii.“ Sc.
12 II 77 p. 5 (din televiziune + -itã, dupã tipul apendicitã)
televizoríst, -ã s.m.f. 1973 ¨ 1. –Persoanã cãreia îi plac
programele distractive de televiziune– v. teleast. ¨ 2. –Depanator de
televizoare– „Landa a chemat un televizorist.“ (din televizor + -ist;
DEX-S – sensul 2)
télex s.n. (comunic.) –Serviciu de dactilografiere la distanþã cu
ajutorul teleimprimatorului– „Telex comercial.“ I.B. 11 IV 74 p. 1.
„Spre deosebire de convorbirea telefonicã, dupã cum bine vã este
cunoscut, telexul are avantajul cã oferã un document scris, înlãturînd
astfel posibilitatea eventualelor greºeli.“ R.l. 8 II 75 p. 3. „Nu, spune
un fost funcþionar la telex [...]“ R.l. 14 XII 78 p. 2; v. ºi telematicã,
terminal, telefax, Transpac (din fr. télex; PR 1958, BD 1968; A. Beyrer
în SCL 5/76 p. 538; LTR; DEX, DN3)
telexíst, -ã s.m.f. 1977 –Persoanã care lucreazã la telex– v.
primitor-distribuitor (din telex + -ist; cf. fr. télexiste; PR 1972)
teleziár s.n. 1975 (formaþie glumeaþã, ad-hoc) –Emisiune de
televiziune unde se transmit ºtirile curente– v. telejurnal
tenorín s. (muz.) „Dupã cum se ºtie, violoncelul îndeplineºte, ca sã
spun aºa, funcþia de tenor. Noul nostru instrument ocupã aceeaºi
întindere, ºi, ca atare, l-am numit «tenorin». Cutia de rezonanþã, însã,
are o altã formã. În plus, existã un dispozitiv electronic special care
amplificã ºi modificã timbrul sunetului, în limite foarte largi,
producînd efecte sonore cu totul deosebite faþã de instrumentele
tradiþionale.“ R.l. 13 VI 73 p. 5. „De un larg interes s-au bucurat ºi
studiile prezentate asupra unui nou instrument românesc: tenorinul
realizat la Reghin, dupã proiectul unui grup de muzicologi clujeni.“
R.lit. 6 VI 74 p. 2 (din tenor + -in)
tensioactív, -ã adj. (chim.) –Care poate modifica tensiunea
superficialã a unui lichid– „Anul acesta în schelã au fost extinse un ºir
de metode avansate de extracþie a þiþeiului, cum sînt [...] tratamente cu
substanþe tensioactive.“ Sc. 15 IX 62 p. 1 (din fr. tensioactif, engl.
tensioactive; PR 1950; D.Min.; DN3, DEX-S)
tensioná vb. I –A produce încordare– „Dar un joc simulat,
inautentic, un joc ce nu decomprimã, ci tensioneazã spiritul, o falsã
jubilaþie [...]“ R.lit. 9 V 74 p. 5 (din tensiune; V. Guþu Romalo C.G.
168–169, atestãri din 1971)
teráriu s.n. (bot.) ¨ 1. „În prezent, la Grãdina Botanicã se lucreazã la
amenajarea unui terariu (stîncãrie) unde vor fi cultivate plante
ornamentale care în mod obiºnuit cresc în sol pietros.“ Sc. 10 III 61 p.
1. ¨ 2. –Spaþiu amenajat pentru creºterea ºi observarea anumitor
animale– „Dornic de senzaþii tari, T.K. din Johannesburg ºi-a petrecut
nici mai mult nici mai puþin decît 36 de zile într-un terariu, în
compania unor drãgãlaºe ºi nervoase cobre [...]“ Sãpt. 22 III 74 p. 2
(din lat., fr., engl. terrarium, germ. Terrarium; Al. Graur în LR 2/58 p.
2, Fl. Dimitrescu în LR 4/62 p. 394; DN3)
terasiér, -ã adj. –Care þine de terasament– „Constructorii Trustului
utilaj terasier Bucureºti au terminat ºi dat în exploatare primul
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obiectiv din cadrul Complexului de amenajãri hidroameliorative
Albiþa-Fãlciu.“ R.l. 29 IX 67 p. 1 (din terasã + -ier; DN, DN3 – alt
sens, DEX-S)
teratrón s. (cuv. engl.; tehn.) „Teratron poate vedea prin ceaþã [...]
Curiosul instrument este, cum era de aºteptat, opera savanþilor
britanici. El emite unde a cãror lungime depãºeºte lungimile de undã
ale luminii, dar este mai micã decît cele folosite în radiolocaþie.“ Cont.
10 IX 65 p. 9 (DEX-S)
terawát s.m. 1977 –Care are o putere de un miliard de kilowaþi– v.
nanosecundã //din gr. teras “un milion de milioane“ + wat//
tercót s.n. (text.) „Impermeabile de tercot (un material indigen –
poliester de bumbac, produs la «Dacia»-Bucureºti)“ Mag. 29 X 66 p.
6; v. ºi Sc. 14 III 81 p. 2 (din ter[gal] + cot[on])
tergál s.n. (text.) –Tip de fibre textile obþinute sintetic, þesãturã din
astfel de fibre– „Pentru început, þesãtoria din Smeeni produce
tergaluri, materiale pentru rochii ºi uniforme ºcolare.“ R.l. 3 III 75 p. 2
(din fr. tergal; PR 1958; LTR, DC; DEX, DN3, DEX-S)
terilénã s.f. (text.) –Tip de fibrã sinteticã în amestec cu lîna– „Nou e
faptul cã þesãtura din terilenã va fi realizatã ºi pentru perdele.“ I.B. 31
XII 60 p. 2. „Institutul pentru protecþia muncii din Polonia a
confecþionat pentru muncitorii care lucreazã în secþii cu temperaturi
ridicate o vestã-frigider din terilen. În þesutul vestei sînt încorporate
canale prin care circulã aer rece.“ Sc. 12 XI 67 p. 5 [ºi terilen s.n.] (din
fr. térylène; PR 1950; Fl. Dimitrescu în LR 4/62 p. 394; LTR, DC;
DEX, DN3)
teritál s.n. (text.) „Pentru prima oarã s-au produs la noi în þarã perdele
din fire de terital, fire sintetice superioare.“ Sc. 2 XII 62 p. 2 (din it.
terital, numele comercial al terilenei; DPN 1963; DN3)
teritorialitáte s.f. în sint.s. teritorialitatea legii (jur.) „Principiul
teritorialitãþii legii penale, conform cãruia legea penalã românã se
aplicã infracþiunilor sãvîrºite pe teritoriul þãrii noastre, fie cã sînt
comise de cetãþeni români, fie cã sînt sãvîrºite de cãtre strãini sau de
cãtre oameni fãrã patrie.“ Sc. 22 VI 68 p. 2 (din territorialité; DEX,
DN3)
térmen-límitã s.n. –Ultimul termen– „Patinatorii au termene-limitã
de evoluþie pe gheaþã: o orã ºi jumãtate sau douã ore.“ Cont. 22 I 71 p.
2. „De reþinut cã nu existã un termen-limitã de înscriere a dobînzii.
Dimpotrivã, operaþiunile de înscriere în librete sau de platã efectivã se
fac oricînd.“ Sc. 10 VIII 75 p. 3. „Liderul organizaþiei politico-militare
ºiite «AMAL», N.B., a declarat ziariºtilor cã nu este legat de un
termen-limitã în ceea ce priveºte problema ostaticilor [...]“ R.l. 26 V
85 p. 6 (din termen + limitã)
termicém s. (tehn.) –Tip de lubrefiant– „Termicemul lubrefiazã
pereþii interiori ai lingotierelor, asigurînd astfel fabricarea unor
lingouri cu suprafaþe curate, fãrã defecte ºi impuritãþi.“ Sc. 17 III 71 p.
6 (probabil din term[ic] + ICEM “Institutul de Cercetãri
Metalurgice“)
termicián s.m. „O profesiune nouã: termicienii. Preocuparea tot mai
largã pe toate meridianele pentru economisirea energiei ºi
combustibilului a dat naºtere la o nouã profesie, «termicienii». Aceºtia
îºi propun sã identifice cãi ºi mijloace prin care sã se reducã cît mai
substanþial consumul de energie ºi combustibil în întreprinderi ca ºi în
locuinþele particulare.“ Sc. 31 V 79 p. 5 (din fr. thermicien; PR 1950;
DEX-S)
terminál, -ã adj. –Care terminã, care reprezintã punctul final–
„Calculatorul electronic din Wiesbaden este legat de 800 echipamente
terminale cu afiºaj luminos ºi telex, instalate pe întregul teritoriu al
þãrii.“ R.l. 1 X 76 p. 6; v. ºi bancã (de informaþii), display (1975),
ordinator, programator, superminiaturizat
terminál s.n. ¨ 1. (transp.) –Ansamblul instalaþiilor pentru
încãrcarea/descãrcarea petrolierelor, la capãtul unui pipe-line–
„Regina Marii Britanii, Elisabeta a II-a, a inaugurat [...] noile
terminale de la Sf. Fergus, de pe þãrmul scoþian al Mãrii Nordului,
destinate recepþionãrii gazelor naturale exploatate la Frigg.“ Sc. 10 V
78 p. 6. ¨ 2. (transp.) –Ansamblul echipamentelor pentru încãrcarea/
descãrcarea containerelor în/din mijloacele de transport– „Recent, a
luat fiinþã în staþia Ploieºti Nord un terminal – cum se spune – de
transcontainere de care vor beneficia ºi localitãþile Brazi, Valea
Cãlugãreascã, Scãieni.“ Sc. 24 III 74 p. 5. ¨ 3. (transp.) –Aerogarã
urbanã care serveºte drept punct de sosire sau de plecare a pasagerilor–
„Terminalul companiei Alitalia la Roma este la Stazione Termini.“ ¨
4. (inform.) –Periferic al unui calculator, organ de intrare sau ieºire a
datelor– „Terminalul cãrbunelui. Rapoartele statistice primite de
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Ministerul Industriei Cãrbunelui al R.S.S. Ucrainiene s-au împuþinat
considerabil. Ele au fost înlocuite prin canalele de televiziune ale
instalaþiilor videoterminale [...] Cu ajutorul «terminalului», cum au
denumit specialiºtii acest sistem, se poate lua legãtura imediat cu
centrul de calcul principal al ministerului, obþinînd pe ecran
rãspunsurile ce intereseazã.“ Sc. 23 II 74 p. 6. „[...] se poate elabora un
sistem de trasat curbe plane folosit în proiectãri automate, precum ºi în
realizarea unor terminale.“ R.l. 15 XII 78 p. 5; v. ºi Euronet,
minicalculator (din engl., fr. terminal; BD 1966, PR – sensul 1 – 1950,
sensul 2 – 1970, sensul 3 – 1960, sensul 4 – 1960; LTR, DTR; DEX –
alt sens, DN3, DEX-S)
termíst-tratamentíst s.m. 1974 –Muncitor termist specializat în
tratarea
plãcilor
fibrolemnoase–
v.
curãþitor-sablator,
turnãtor-formator (din termist + tratamentist)
termistór s.n., s.m. (fiz.) „–Nu ne-aþi spus totuºi ce sînt
termistoarele [realizate la Cluj] –Niºte elemente de circuit în
semiconductoare care au proprietatea de a-ºi modifica rezistenþa
electricã în raport de temperaturã. Se folosesc la protecþia circuitelor ºi
a tuburilor electrice, la pornirea motoarelor, la reglarea temperaturii
etc.“ R.l. 10 I 75 p. 3; v. ºi microproducþie (din fr., engl. thermistor; PR
1956; DF, DMA, LTR, DTR, TDE, DTM; DN3, DEX-S)
termoacústic, -ã adj. 1971 (tehn.) –Referitor la cãldurã ºi la
sunete– v. locuinþã-tip (din fr. thermo-acoustique; DEX, DN3,
DEX-S)
termobiológic, -ã adj. (biol.) „Biologul doctor C. Picos,
conferenþiar la Universitatea din Bucureºti, are o pasiune mai puþin
obiºnuitã. De aproximativ un sfert de secol el ºi-a consacrat eforturile
ºtiinþifice studierii efectelor temperaturii asupra organismelor vii. Ale
temperaturilor ridicate ºi ale celor scãzute. Universul termobiologic pe
care i l-a deschis acest studiu s-a dovedit, de la început, surprinzãtor.“
Trib. Rom. 1 XII 78 p. 5 //din termo- + biologic//
termobúr s. (cuv. rus.; tehn.) „În Pamir, ca ºi în apropierea polilor
Nord ºi Sud, a fost încercat noul instrument sovietic de forat gheþarii,
termoburul.“ I.B. 31 VIII 73 p. 4
termocoláre s.f. (tehn.) –Lipire (a stofei) cu ajutorul cãldurii–
„Greutatea costumului bãrbãtesc de 1,8 kg a fost diminuatã la 1,3 kg.
Acest lucru a fost posibil prin reducerea greutãþii þesãturilor ºi a unor
materiale auxiliare, prin introducerea tehnologiei de termocolare în
confecþii, îmbunãtãþindu-se concomitent parametrii funcþionali.“ R.l.
11 I 77 p. 3. „Operaþia de termocolare se aplicã ºi la costume de
ºcolari.“ f.d. (din fr. thermocollage; DT)
termocontractábil, -ã adj. –Care se contractã la cãldurã– „Pentru
preambalare, atît a produselor legumicole proaspete, cît ºi a celor în
stare prelucratã, institutul nostru [...] a realizat alte douã sortimente de
peliculã termocontractabilã, de astã datã din policlorurã de vinil.“ R.l.
23 X 75 p. 2; v. ºi inscripþionare (1973) (din termo- + contractabil;
DEX-S)
termocúplu s.n. 1975 (fiz.) –Dispozitiv folosit pentru mãsurarea
cãldurii– v. microproducþie, debitmetru (din fr., engl. thermocouple;
DTP, LTR, DF, TDE, DTM; DEX, DN3)
termofosfát adj., s.m. (tehn.) „În cadrul uneia din secþiile expoziþiei
din Moscova a Uniunii artiºtilor plastici din U.R.S.S. s-a prezentat un
peisaj executat în pastel pe o placã de aluminiu. Este însã vorba de un
pastel «termofosfat». Procedeul constã în a înlocui tradiþionalii fixativi
organici, care se descompun rapid, cu fixativi minerali, ca, de
exemplu, cei fosfatici.“ Sc. 21 III 74 p. 6 (din fr. thermophosphate, rus.
termofosfat; LTR, DT, OSRI)
termográf s.n. 1975 –Aparat care înregistreazã grafic variaþiile de
temperaturã– v. termoviziune (din fr. thermographe; DEX, DN3)
termográfic, -ã adj. –Realizat cu ajutorul termografului– „În
institutul unde lucrez s-a realizat în premierã naþionalã ºi mondialã
mãsurarea termograficã a rãspunsului tumorii faþã de o substanþã
toxicã ºi netoxicã.“ Fl. 2 VIII 79 p. 9 (din termograf + -ic; DN3)
termográmã s.f. (tehn.) –Curbã de înregistrare graficã a
temperaturii– „În mai multe clinici din Moscova, Leningrad ºi Kiev se
utilizeazã un nou mijloc de diagnostic – metoda termogramei. Primele
experienþe sînt bazate pe proprietatea cristalelor lichide de a se
împrãºtia asemenea apei ºi de a-ºi schimba culoarea în urma
fluctuaþiilor de temperaturã. Ele au demonstrat cã temperatura pielii
creºte în zona unde are loc un proces inflamator, sau unde se dezvoltã o
tumorã.“ R.l. 8 XI 76 p. 6 (din fr. thermogramme, engl. thermogram,
germ. Thermogramm; LTR, TDE; DN3)
termominerál, -ã adj. –(Apã termalã) cu sãruri minerale– „În urma
descoperirii unor izvoare cu apã termomineralã, în judeþul Timiº ºi
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Bihor se vor amenaja sere ºi solarii calde, care vor utiliza energia
termicã eliberatã prin circulaþia apei termale.“. R.l. 13 IX 77 p. 5 (din
termo- + mineral)
termoplástic, -ã adj. (chim.) –Care capãtã plasticitate sub efectul
cãldurii– „Au apãrut sachetele termoplastice, perfect impermeabile,
pentru bomboane.“ Sc. 7 X 61 p. 4; v. ºi pasphil (din fr.
thermoplastique, engl. thermoplastic; PR 1956; TDE, TDTF; DEX,
DN3)
termorezistént, -ã adj. (tehn.) –Rezistent la temperaturi înalte sau
la presiune– „Aceste þesãturi sînt neinflamabile, termorezistente.“ I.B.
28 III 63 p. 3. „De remarcat de asemenea ºi noile produse executate –
pentru prima oarã – din sticlã termorezistentã cu grad sporit de
rezistenþã la ºocuri puternice de la 250 la 25 grade Celsius.“ R.l. 3 VIII
79 p. 2; v. ºi vitrat (din fr. thermorésistant; PR 1968; LTR; DN3)
termosudábil, -ã (adj.) –Care se sudeazã prin cãldurã– „Încã din
primele zile ale anului, cumpãrãtorii au remarcat în magazinele
alimentare [...] carnea în caserole de polistiren cu folie termosudabilã.“ I.B. 11 II 76 p. 1; v. ºi R.l. 8 XII 81 p. 5 (din termo- + sudabil)
termoviziúne s.f. (tehn.) –Vizualizare a variaþiilor ºi diferenþelor de
temperaturã– „Printre metodele folosite la reconstrucþia «oraºului
vechi» [Cracovia] se aflã ºi cea care, cu ajutorul unei camere de
«termoviziune», «ilumineazã» faþadele clãdirilor vechi. Astfel, sînt
descoperite, sub stratul de zugrãvealã, modificãri diverse ºi rãmãºiþe
ale arhitecturii ºi decoraþiilor interioare vechi [...] Termoviziune este
numele procedeului de detectare rapidã ºi prevenire a incendiilor în
regiunile acoperite cu pãduri pus la punct în Suedia. Este vorba de o
camerã de televiziune ce înregistreazã, de la 200–300 metri înãlþime,
diferenþa de temperaturã, la sol, începînd cu 0,2 grade Celsius. În felul
acesta «termoviziunea» poate semnala din timp cel mai mic incendiu.“
I.B. 7 II 75 p. 4. „La institutul de oncologie din Capitalã se foloseºte de
curînd, cu succes, termograful – un nou aparat pus la punct de
cercetãtori români – în diagnosticarea tumorilor profunde. Faþã de
aparatele clasice, aºa-numitele aparate de termoviziune, termograful
înregistreazã nu numai radiaþiile infraroºii, ci ºi cãldura în general,
transmisã de þesuturile din profunzime.“ R.l. 25 XII 75 p. 5 //din termo+ [tele]viziune, dupã un model strãin//
termovizór s. (med.) „Termovizorul este un aparat folosit de
institutul de chirurgie clinicã ºi experimentalã a Academiei de ªtiinþe
Medicale din U.R.S.S. pentru diagnosticarea bolilor vaselor
sanguine.“ Cont. 29 X 65 p. 8. „[...] aparatul denumit termovizor care
urmãreºte cîmpurile termice ale scoarþei cerebrale.“ R.l. 10 VI 86 p. 6
(din rus. termovizor; DEX-S)
terocél s. 1978 –Tip de colorant– v. colorom
terpinól s.n. (chim.) „«Terpinol» este numele unei soluþii ce se poate
utiliza în gospodãrie la subþierea vopselelor ºi emailurilor [...]“ R.l. 8
VII 85 p. 5 (din fr. terpinol; DEX-S)
Terrashima s.f. –Întregul glob distrus ca Hiroºima– „[...] Pãmîntul
sã nu devinã niciodatã o Terrashima, pe care nu ar mai exista nici hibakusha, nici nissei.“ R.l. 13 VIII 85 p. 6 [pron. teraºíma] (din Terra +
[Hiro]shima)
terturán s. 1966 –Tip de material plastic– v. pasphil
téster s.n. (tehn.) –Dispozitiv de încercare, de probã– „Am reþinut, de
asemenea, cã I.D.M.S.-ul, la livrarea autoturismelor, asigurã un
serviciu nou – verificarea maºinilor cu tester electronic ºi reglarea
acestora [...]“ R.l. 21 V 77 p. 5. „Unitatea «Autoservice» [...] a fost
dotatã cu un tester electronic capabil sã stabileascã orice defect la
motor.“ R.l. 29 XI 77 p. 5. „Dispecerul de serviciu al Atelierului
A.C.R. din str. S.R. ne-a rãspuns cã aici nu se pot face asemenea
verificãri ºi reglaje, neexistînd [...] testerul electronic, analizatorul de
gaze [...]“ Sc. 23 VI 79 p. 5; v. ºi R.l. 26 IV 77 p. 5 (din engl. tester, fr.
testeur; PR 1950; LTR; DEX – alt sens, DN3, DEX-S)
tetrafoníe s.f. 1975 –Tehnicã de înregistrare ºi redare muzicalã
bazatã pe folosirea a patru surse acustice– v. ambiofonie (din fr.
tétraphonie; PR 1970; DEX-S)
tetrapác s. „La Întreprinderea de industrializare a laptelui din Piatra
Neamþ a fost pusã în funcþiune o nouã instalaþie de mare capacitate
pentru îmbutelierea laptelui în ambalaje nerecuperabile, denumitã
«Tetrapac», capabilã sã livreze zilnic comerþului circa 10000 pungi
din carton caºerat de 0,5 litri.“ R.l. 7 IX 76 p. 5. „În ultimul trimestru al
acestui an vom face cunoºtinþã cu cîteva noutãþi: lapte livrat în
tetrapak, un nou tip de ambalaj gen pachet, din carton caºerat.“ R.l. 30
IX 77 p. 5 [scris ºi tetrapak] //din tetra “patru“ [colþuri] + pac[het];
LTR//
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tetraploíd, -ã adj. 1984 (biol.) –(Despre celule) care are patru seturi
de cromozomi– v. diploid (din fr. tétraploïde; PR 1948)
textíle-galanteríe-tricotáje s. –Magazin unde se desfac textile,
obiecte de galanterie ºi tricotaje– „Tot aici existã o unitate de
textile-galanterie-tricotaje, alta pentru desfacerea cãrnii, precum ºi o
piaþã agroalimentarã acoperitã.“ Sc. 17 XI 78 p. 5 (din textile +
galaterie + tricotaje)
textín s. –Tip de material din care se lucreazã încãlþãminte– „În
colecþia de modele pregãtitã de fabricile de încãlþãminte pentru
diferitele sezoane ale acestui an, un loc însemnat îl ocupã cele din
textin ºi plastin.“ Sc. 13 II 67 p. 2 (din text[il] + -in)
textofón s.n. (cuv. engl.; comunic.) „În Marea Britanie a avut loc o
premierã mondialã [...] au fost instalate telefoane pentru surzi.
Principiul acestei invenþii inedite, care poartã numele de «textofon»,
este simplu: abonatul sau clientul cu defecte ale sistemului auditiv
imprimã cu degetele pe claviatura aparatului telefonic automat textul
mesajului [...] Operatorul de la telefoane transmite aceste texte unei
persoane cu auz normal, cãreia îi este adresat mesajul.“ R.l. 17 VI 93 p.
8
textoíd s.m. 1978 –Segment minimal de text unitar semantic– v.
microsegment //din text + -oid//
TGV s.n. (transp.) –Tren de mare vitezã construit de francezi–
„«T.G.V.» sînt trei iniþiale pronunþate foarte des de francezi ºi de turiºtii
strãini de vreo doi-trei ani încoace. Ele înseamnã «Train de Grande
Vitesse».“ Sc. 14 VII 84 p. 5 [pron. tejevé] (din fr. T[rain de] G[rande]
V[itesse]; DMC 1970)
thalidomídã s.f. (farm.) „A fost evocat cu acest prilej cazul
thalidomidei – un produs vest-german care, consumat de
femeile-mame, a dus la naºterea unor copii anormali.“ Sc. 3 IX 72 p. 6.
„Multe medicamente tranchilizante (cum ar fi thalidomida sau
conterganul care a fost utilizat în þãrile occidentale pînã mai acum
cîþiva ani ca antivomitiv la femeile însãrcinate în primele luni de
gestaþie) pot exercita o acþiune nocivã.“ Cont. 16 III 79 p. 5. „Mamele
victimelor se trataserã la începutul sarcinei cu contergan; thalidomida,
una din componentele conterganului, a fost vinovatã pentru
malformaþiile copiilor.“ R.l. 26 V 79 p. 6. „Presa internaþionalã revine
asupra cazului Thalidomidei.“ D. 98/94 p. 5; v. ºi copil-monstru (1962)
[ºi talidomidã] (din germ., fr., engl. thalidomide; PR 1960; DC;
DEX-S)
thalidomidomaníe s.f. 1973 –Consum exagerat de thalidomidã–
v. focomelie (din thalidomidã + -manie)
thanatologíe s.f. –ªtiinþa cauzelor ºi naturii morþii– „Ca ºi
dragostea, moartea este consideratã un subiect acceptabil numai în
planul ficþiunii [...] Aºa se întîmplã ºi cu thanatologia, care degenereazã în pãlãvrãgealã despre circumstanþe exterioare, despre
atitudinea celor din jur, despre o mie de problemuþe adiacente, de la
primele asigurãrilor pe viaþã, pînã la pompele funebre.“ R.lit. 7 II 75 p.
20. „Comunicãrile ºi referatele înscrise în program vizeazã o vastã arie
de probleme referitoare la thanatologie, toxicologie, serologie
medico-legalã [...]“ R.l. 14 IX 84 p. 5 [scris ºi tanatologie] (din fr.
thanatologie; PR 1950; DEX, DN3)
thinsulate s. (text.) „Iarna viitoare în S.U.A. îºi va face apariþia pe
piaþã o þesãturã nouã, supranumitã «thinsulate». La fel de cãlduroasã
ca ºi clasicele þesãturi destinate îmbrãcãminþii groase de iarnã, noua
stofã este mult mai subþire. Este vorba de un amestec de microfibre
þesute cu macrofibre, stratul izolator de aer dintre fibre împiedicînd
împrãºtierea cãldurii interne.“ Sc. 13 V 79 p. 5. „În Statele Unite a fost
realizatã o þesãturã cu proprietãþi deosebite. A fost denumitã
«Thinsulate» ºi este produsã din amestecuri de microfibre pentru
urzealã ºi de macrofibre pentru bãtãturã.“ R.l. 17 V 79 p. 6 [pron.
tinsuléit] (din engl. americ. thinsulate)
thriller s.n. (cuv. engl.) –Roman, piesã de teatru sau film care
provoacã senzaþii tari– „Un thriller nu poate fi lãsat pe seama
improvizaþiei.“ Cont. 13 II 60 p. 5. „Thrillerul are, însã [...] legile lui:
trebuie sã respecte logica ºi realitatea, sau mãcar sã dea o convenþie
credibilã, cãci altfel ajunge sã semene a science-fiction.“ R.lit. 6 VI 74
p. 16. „[...] cinema-ul cunoaºte un singur «thriller», al lui Russel
Braddon, intitulat «Finaliºtii», în care un criminal se ascunde sub
acoperiºul Wimbledonului, pentru a þinti spre loja regalã.“ Cinema
11/79 p. 17. „«Basic Instinct» [...] avea o acþiune trepidantã, un
scenariu substanþial, un autentic thriller.“ R.l. 2 X 95 p. 2; v. ºi Cont. 14
II 69 p. 5, R.lit. 7 XI 74 p. 17 [pron. trílãr] (cf. fr. thriller; DMC 1958;
Th. Hristea în LR 3/72 p. 187, Guþia A. 28; DN3, DEX-S)
TIB s. „Alãturi de Tîrgul Internaþional Bucureºti – TIB – ºi Tîrgul
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internaþional de primãvarã – TIBCO – Tehnoexpo întregeºte
programul principalelor reuniuni economice internaþionale.“ I.B. 9 X
75 p. 1 (din T[îrgul] I[nternaþional] B[ucureºti])
TÍBCO s. –Tîrgul internaþional de bunuri de consum– „Constructorii
din Piteºti ºi Cîmpulung Muscel expun la TIBCO ‘78 patru variante de
automobile Dacia 1300 – în construcþie standard, de lux, break ºi tip
camionetã.“ R.l. 5 V 78 p. 3. „Între 4 ºi 12 mai a.c. Bucureºtiul va
gãzdui pentru a ºasea oarã Tîrgul internaþional de primãvarã – TIBCO
’79.“ R.l. 4 IV 79 p. 4; v. ºi Sc. 3 V 79 p. 3; v. ºi TIB (1975) (din T[îrg]
I[nternaþional de] B[unuri de C[onsum])
tichét s.n. 1971 –În transportul urban, pînã prin anii ‘80, bilet de
cãlãtorie cumpãrat în avans, la un preþ redus, în cel puþin zece
exemplare– v. precumpãrat (din engl., fr. ticket; DN, DEX, DN3 – alte
sensuri)
tiermondíst, -ã adj. –Privitor la „lumea a treia“– „«Alianþa
Popularã Revoluþionarã Americanã» [...] este o demagogicã
formaþiune politicã tiermondistã cãreia Internaþionala Socialistã îi
oferã o suspectã «ospitalitate».“ „22“ 46/93 p. 14 (din fr.
tiers-mondiste; cf. it. terzo-mondista; DPN 1980)
tifoso s.m. (cuv. it.; sport) –Microbist– „Ziarele de searã anunþã cã
Italia a jubilat dupã cea de a doua victorie a echipei sale. Parcul
Borghese a fost invadat de tifosi ºi se semnaleazã chiar un mort.“ R.l. 9
VI 78 p. 2. „La orele 12,32, tifosii [...] veniþi peste noapte din toate
colþurile Italiei, au explodat.“ Sãpt. 30 VII 82 p. 12; v. ºi 12 VI 81 p. 8
[pron. tifózo]
timbrál, -ã adj. (muz.) –Caracteristic timbrului (muzical)– „Suita a
II-a de balet «Daphnis ºi Chloe» de Ravel a cunoscut ceea ce se poate
numi bogãþia coloristicã timbralã redatã în tuºe generoase, inspirate,
dar totodatã atent trasate: colaborarea cu corul «Madrigal» a fost
exemplarã în obþinerea unui preþios aliaj timbral.“ Sc. 13 X 73 p. 6; v. ºi
oratorial (din timbru + -al; DEX-S)
tímbru s.n. 1974 (med.) –Bucãþicã de hîrtie, plastic etc. care se lipeºte
pe piele, servind drept suport pentru o substanþã cu rol terapeutic– v.
chimioterapie (formal din fr. timbre; DEX, DN3 – alte sensuri)
time-out s. (cuv. engl.) –În unele sporturi, scurtã întrerupere
regulamentarã a jocului acordatã de arbitru ºi, prin extensie, scurtã
întrerupere de orice tip– „Sunã telefonul. «Time-out», pentru
antrenorul N., solicitat de revista «Flacãra» la o întîlnire cu întreaga
echipã.“ I.B. 13 III 74 p. 3. „[...] cu cîteva ore înainte de partidã,
Karpov cere un time-out, evident pentru a se mai reface.“ R.l. 13 II 85
p. 5. „Time-out explicativ la evenimentele zilei.“ R.l. 1 IX 93 p. 9
[pron. táim-aut] (Il. Constantinescu în LR 1/73 p. 34, atestãri din 1969;
DN3, DEX-S)
time-share s. (cuv. engl.) –Cumpãrarea unei locuinþe dintr-o
staþiune turisticã de cãtre mai mulþi clienþi, fiecare avînd dreptul sã petreacã în ea un interval de timp proporþional cu suma achitatã– „Nu de
mult timp, pe piaþa româneascã a intrat un nou tip de servicii turistice –
se pare destul de agreat peste hotare – vacanþele time-share.“ R.l. 1 X
94 p. 4. „Dupã toate aparenþele, în România afacerea de tip
«time-share» este o afacere prosperã. Altfel nu se explicã numãrul
mare de firme specializate în «vînzarea de timp», care au apãrut în
ultima perioadã precum ciupercile dupã ploaie.“ Expres 4/95 p. 15
[pron. taimºéãr]
time-sharing s.n. (cuv. engl.) –Time-share– „Odatã aflate numele
ºi adresa completã a posibilului client, acesta era invitat sã participe la
o prezentare de ofertã, unde i se propunea de fapt un tîrg: încheierea
unui contract de «time-sharing».“ Expres 42/94 p. 7. „Clienþii
«time-sharing»-ului din Baloteºti [...] sînt atraºi printr-o scrisoare în
care sînt anunþaþi cã au cîºtigat o excursie în Spania [...]“ Expres 4/95
p. 15 [pron. taimºéãring]
timing s. (cuv. engl.) –Alegerea momentului sau a cadenþei potrivite
în desfãºurarea unei acþiuni, a unui joc sportiv etc.– „Prestînd un joc în
adîncime, punînd mingea în joc cu un «timing» aproape fãrã cusur, el
ºi-a þinut adversarul pe fundul terenului sau l-a atras la fileu pentru a-l
pasa.“ R.l. 20 VII 74 p. 5. „[Schimbãrile trebuie] sã fie treptate ºi sã se
respecte un anumit timing al derulãrii lor.“ „22“ 18/94 p. 11 [pron.
táiming] (cf. fr. timing; CD; DMN 1962)
timoréz s.m. –Locuitor al insulei Timor– „Sãrãcia localnicilor [din
insula Timor] ºi starea de înapoiere în care sînt þinuþi îþi sare în ochi.
Este un lucru frecvent ca timorezii de sub stãpînirea portughezã sã se
descopere la trecerea albilor.“ I.B. 12 III 74 p. 4 (din Timor + -ez)
timp-recórd s.n. –Timp foarte scurt– „Oamenii au fãcut eforturi
deosebite, s-au familiarizat într-un timp-record cu materialele inedite
folosite, cu utilajele de înaltã tehnicitate.“ R.l. 10 VII 69 p. 1.
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„Redactarea într-un timp-record de trei ani, sub conducerea unui «stat
major» alcãtuit din 20 de persoane, a acestui prim volum a fost
controlatã în permanenþã de un calculator electronic.“ Sc. 5 II 75 p. 6;
v. ºi gonflabil (din timp + record; cf. fr. temps record; DMN 1969)
tinerét-rezérve s. (sport) –Lot cuprinzînd echipa a doua–
„Intenþionez sã promovez în primul lot pe U. ºi S.N., care s-au
remarcat în echipa de tineret-rezerve.“ R.l. 14 XII 71 p. 2. „La Piteºti
L. a jucat la tineret-rezerve ºi a fãcut o partidã grozavã.“ V.stud. 17 X
73 p. 6. „Echipa de fotbal (tineret) a þãrii noastre [...] va întîlni de la ora
15,30 pe stadionul Dinamo echipa de tineret-rezerve a clubului
Dinamo.“ R.l. 9 X 74 p. 6 (din tineret + rezerve)
tipát, -ã adj. –Construit, modelat dupã un tip fix– „Manu, un
gangster, nu este totuºi tipat dupã modelele lansate dincolo de ocean.
Atunci cînd împrejurãrile îl aduc în preajma unei femei tinere care are
un copil, el dã la ivealã setea dupã o altã existenþã.“ R.l. 11 VIII 69 p. 3
(din tip “model, formã“ + -at; cf. fr. typé; PR, L; C. Lupu în SCL 6/82 p.
506)
tipizáre s.f. (tehn.) –Acþiunea de standardizare– „Reducerea ciclului
de cercetare-proiectare ºi asimilare în fabricaþie a produselor [...] prin
extinderea tipizãrii ºi standardizãrii subansamblelor, produselor ºi
tehnologiilor [...]“ I.B. 18 I 85 p. 2 (din tipizá; DEX, DN3)
tipodimensiúne s.f. –Dimensiune tip– „Fabrica de maºini unelte ºi
agregate, de pildã, va asimila în acest an 9 tipodimensiuni de maºini ºi
agregate, din care 4 de concepþie proprie, precum ºi o gamã de 11
elemente tipizate pentru maºini agregate.“ I.B. 15 II 67 p. 1. „La Luduº
a început sã funcþioneze a patra fabricã de reºapat cauciucuri. Aici vor
fi recuperate ºi revalorificate 50000 cauciucuri în opt tipodimensiuni.“
R.l. 5 V 75 p. 5. „Tipurile de apartamente vor fi altele decît cele
actuale, avînd o reglare a instalaþiilor pentru lãþimi de 3–3,60 metri ºi
lungimi de 5–7,50 metri, cu posibilitãþi de diversificare faþã de aceste
tipodimensiuni.“ R.l. 17 III 79 p. 3; v. ºi Sc. 4 VII 69 p. 3; v. ºi cepuire
//din tipo- + dimensiune; A. Beyrer în SCL 5/76 p. 537; DEX-S//
tipotécã s.f. „Pe lîngã Imprimeria naþionalã din Franþa funcþioneazã
un original muzeu al caracterelor tipografice (cunoscut sub numele de
«tipotecã»), care reuneºte seturi complete de litere ºi caractere din
toate scrierile lumii.“ Sc. 14 VII 77 p. 5 (din tip “caracter de literã“ +
-tecã, dupã model fr.; DEX-S)
tiramisù s. (cuv. it.) –Desert tipic italienesc– „Mina a spus cã nu
mãnîncã tiramisù.“ R.l. 16 VIII 96 p. 15; v. ºi Ev.z. 2 IX 96 p. 5
tisulár, -ã adj. (biol.) –Referitor la þesuturi– „Studiile [...] au urmãrit
evoluþia fenomenelor de îmbãtrînire, atît la nivel subcelular, celular,
tisular, cît ºi al întregului organism [...]“ Sc. 16 XII 84 p. 2 (cf. fr.
tissulaire; DN3)
titaníst s.m. 1985 –Pasager pe vasul Titanic în timpul naufragiului
acestuia– v. bãrbat-cavaler (din Titan[ic] + -ist)
titrá vb. I –A da un titlu (într-un ziar, revistã etc.) –„Cei 24 de copii
sînt, cum titreazã ziarul austriac «Volksstimme», victimele setei de
profit.“ Sc. 3 IX 72 p. 6 (din fr. titrer; DN3 – alt sens)
tîmplár-modelór s.m. –Tîmplar care confecþioneazã modele–
„Vedeþi, am lucrat ca tîmplar-modelor la turnãtoria uzinelor
«Tractorul» ºi am o pensie bunã.“ R.l. 1 IV 75 p. 2 (din tîmplar +
modelor)
tîmplár-montatór s.m. 1964 –Tîmplar care monteazã mobilele– v.
magazin-expoziþie (din tîmplar + montator)
tînãr lup v. lup tînãr
tîrg-concúrs s.n. –Tîrg în cadrul cãruia au loc concursuri– „Se va
deschide reputatul tîrg al olarilor, dar ºi unul – în piaþa Griviþa – de
jucãrii ºi miniaturi din ceramicã realizate de copii, un tîrg-concurs cu
premii.“ R.l. 31 VII 73 p. 2 (din tîrg + concurs)
tîrg-expozíþie s.n. –Expoziþie cu vînzare în cadrul unui tîrg–
„Acum cîteva zile a avut loc la Sighet primul tîrg-expoziþie din rasa
brunã de Maramureº.“ Sc. 31 III 62 p. 1 (din tîrg + expoziþie)
toaletáre s.f. –Acþiunea de a curãþa ºi face mai estetic– „ªi în zona
Casei Scînteii s-au efectuat lucrãri de toaletare a spaþiilor verzi [...]“
I.B. 2 IV 84 p. 3. „Se va face ºi toaletarea arborilor, plantîndu-se puieþi
în locul celor bãtrîni ºi uscaþi.“ Libertatea 2 X 95 p. 2 (din toaletá;
DN3)
tokápu s. (cuv. amerind.) „Recent, o comunicare a profesorului
vest-german T.B. de la Universitatea din Tübingen (cel ce a descifrat
scrisul rongo-rongo al populaþiei bãºtinaºe din Insula Paºtelui) repune
lucrurile în adevãrata lor valoare: ºi incaºii îºi aveau scrierea lor. Timp
îndelungat, prof. B. a studiat semnele ºi desenele de pe vasele de lut
[...] ajungînd la concluzia cã figurile geometrice policrome aºezate în
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pãtrate, cunoscute sub denumirea de tokapu, care împodobesc aceste
vestigii ale vechii culturi precolumbiene, sînt în realitate ideograme
[...]“ I.B. 23 III 74 p. 6
tokiót, -ã adj. –Care aparþine oraºului Tokio– „Rata de creºtere a
populaþiei tokiote [...] a fost cea mai scãzutã din ultimul deceniu.“ R.l.
15 IV 73 p. 6 (din Tokio + -ot; DEX-S)
tolár s.m. (cuv. sloven) „Tolarul, moneda naþionalã a Sloveniei, ar
putea deveni integral convertibil la sfîrºitul acestui an.“ Expres 5/95 p.
13
tombaróli s.pl.tant. (cuv. it.) „Obiectele antice de mare valoare
sustrase de aceºti «tombaroli», cum sînt numiþi profanatorii de
monumente istorice, sînt vîndute la preþuri mari.“ R.l. 28 II 77 p. 6
tomóffle s. (cuv. danez; bot.) „Patru exemplare ale unui hibrid creat
artificial dintr-o celulã de roºie ºi una de cartof cresc de un an într-o
serã a unui centru ºtiinþific de la Copenhaga. Unul dintre «pãrinþii»
acestei noi plante, profesorul V.W., a denumit-o în limba danezã
«Tomoffle» (derivat din tomatã ºi cartof).“ R.l. 24 VII 78 p. 6.
„Tomoffel-ul nãscut în Danemarca vine dintr-o tomatã ºi un Kartoffel,
cum se numeºte în danezã cartoful.“ Fl. 3 VIII 78 p. 20
tomográf s.n. (tehn. med.) –Aparat folosit pentru tomografii– „Prin
tomograful computerizat ºtiinþa pune la îndemîna medicinei încã o
armã eficace de luptã în slujba sãnãtãþii ºi vieþii.“ R.l. 27 XII 82 p. 5
(din fr. tomographe; DN3, DEX-S)
tomografíe s.f. (tehn. med.) –Procedeu de explorare radiograficã
prin care se obþine o radiografie a unui singur plan de profunzime–
„Tomografia prin calculator permite sã se «vadã» creierul sau alte pãrþi
ale corpului omenesc în toate detaliile [...]“ R.l. 15 X 79 p. 6. „O
metodã perfecþionatã de tomografie prin computer cu folosirea
efectului emisiei de pozitroni pentru obþinerea imaginilor creierului
uman a fost pusã la punct în S.U.A.“ I.B. 12 XII 85 p. 8 (din fr.
tomographie; PR 1930; DEX, DN3)
tomosintézã s.f. (med.) „Radiografii tridimensionale. O nouã
metodã de radiografie, bazatã pe «tomosinteza electronicã», a fost
pusã la punct în R.F. Germania: în doar cîteva secunde se obþine o imagine tridimensionalã completã a organului respectiv. Imaginile sînt
înregistrate pe o placã video-magneticã ºi proiectate pe un ecran TV
permiþînd astfel stabilirea operativã a diagnosticului.“ Sc. 21 II 75 p. 6
//din fr. tomosynthèse; DTN 1974//
tóner s.n. (cuv. engl.; tehn.) –Pulbere de grafit folositã la copiatoare ºi
imprimante laser pentru reproducerea documentelor– „Pentru unii,
exilul nu-ºi mai avea altã menire decît furnizarea de ajutoare: xeroxuri,
tonner, computere, fax-uri, video º.a.m.d.“ D. 149/95 p. 15. „Aproape
o sãptãmînã rãmãsese pe scãri urma tonnerului care se vãrsase din
copiatoare.“ „22“ 14/96 p. 9 [ºi tonner] (cf. it. toner; PN 1981)
tonétã s.f. (com.) –Stand mic pe stradã unde se vînd cãrþi, dulciuri
etc.– „În vara acestui an vor funcþiona cu aproximaþie 150 mai multe
unitãþi sezoniere (piaþete, tonete-gherete, cãrucioare-scutere,
triciclete) decît în vara anului trecut.“ I.B. 12 IV 62 p. 1; v. ºi
micromagazin (dupã fr. tonnelet; Al. Graur în SMFC IV 82, A. Beyrer
în SCL 5/76 p. 537; DN3, DEX-S)
Tónic-Gál s.n. (alim.) „Cercetãtorii de la Facultatea de industrie
alimentarã din Galaþi, în colaborare cu specialiºtii de la întreprinderea
de industrie localã, au realizat un nou tip de bãuturã rãcoritoare:
«Tonic-Gal».“ R.l. 19 VIII 75 p. 5 (din tonic + Gal[aþi])
tontonmacút s.m. (cuv. fr.) –(Fig.) Bãtãuº– „Din acelaºi leat
juvenil acneic erau recrutaþi ºi tontonmacuþii nocturni [...]“ R.lit. 25/93
p. 7
top (anglicism) ¨ 1. s.n. –Clasament al preferinþelor, în special pentru
spectacole, muzicã etc.– „Unii soliºti de muzicã popularã,
soliºti-vedete pe care îi întîlnim în toate top-urile de specialitate, au
început sã lanseze în textele lor mentalitãþi curioase.“ Sc. 9 IV 74 p. 4.
„Clasamentul se referã la prostul gust privind îmbrãcãmintea,
respectiv top-ul pe 1977 al celor ce deþin palmaresul prostului gust în
modã.“ R.l. 24 XII 77 p. 6. „«Videodisco la Tãnase» cu un bogat
program de show-uri, melodii din top-uri, program electronic de
lumini [...]“ R.l. 30 VII 84 p. 4; v. ºi Sãpt. 5 IV 74 p. 7, 28 VI 74 p. 8, 29
XII 78 p. 1, Luc. 16 XII 78 p. 4, Sãpt. 16 V 85 p. 7; v. ºi compozitor-poet
(1972), LP, topist. ¨ 2. în sint. engl. top secret “ultrasecret” „Aparatul
se plimbã printre mesele de party fastuos, se strecoarã pe coridoare
«top secret», traverseazã spaþii aparent pustii [...]“ Cont. 16 III 79 p. 8
(din engl. top; DMC 1960; M. Avram în SCL 3/72 p. 290; DEX, DN3)
top-modél s.n. –Manechin– „Sharone Stone, fostã top-model [are] o
frumuseþe, paradoxal, glacialã.“ R.lit. 28 IX 92 p. 10. „[Claudia
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Schiffer] va deveni noul top-model al casei Chanel.“ R.l. 13 IX 93 p. 11
„[...] top-modelele noastre sînt mai puþin [...] vorbãreþe, e greu sã legi o
discuþie cu ele.“ As 182/95 p. 11 (din engl. top-model; cf. it.
top-model; PN 1981)
topíst, -ã s.m.f. –Persoanã care alcãtuieºte o clasificare a preferinþelor, în special muzicale– „«Poliþia mulþumeºte» intrã în top direct pe
locul 6, la insistenþele top-iºtilor bucureºteni.“ Sãpt. 2 II 73 p. 9. „În
atenþia «top-iºtilor». Pentru a realiza o mai strînsã ºi mai dinamicã
colaborare cu dvs. [...] vom publica «mini-teste» de cunoºtinþe, mai
exact de informaþii muzicale.“ Sãpt. 16 III 84 p. 7. „S.C. (Tulcea): bine
ai venit printre «topiºti»!“ Sãpt. 10 V 85 p. 7 (din top + -ist; cf. C. Lupu
în SCL 6/82 p. 505; DEX-S)
tópless s. –Numãr de dans, de obicei pe scena unui cabaret, într-un
costum de baie care lasã descoperiþi sînii– „Vom vedea la lucru, la dezbrãcat, la topless sau cum vreþi sã-i spuneþi, ºase fete curajoase.“
Expres 45/94 p. 5. „Club Aristocrat angajeazã fete între 18–30 ani [...]
dansatoare (topless, striptease) ºi animatoare.“ Ev.z. 12 I 95 p. 7 (din
engl. topless; cf. fr., it. topless; BD 1964, DPN 1970)
tópo s.n. –Plan topografic– „În scaunul din stînga, cu ochii la reperele
de identificare dar ºi la harta «topo» pe care creionul traseazã fiecare
profil acoperit, se aflã inginerul geofizician F.“ R.l. 13 I 84 p. 5 (din fr.
topo[graphie]; DEX, DN3 – exclusiv ca element de compunere cu
sensul “loc“)
topoclimatologíe s.f. –Ramurã a climatologiei care studiazã
datele meteorologice de lîngã sol– „Institutul de geografie anunþã
scoaterea la concurs a unui post de cercetãtor ºtiinþific principal gr. III
la laboratorul de geografie fizicã, colectivul de topoclimatologie.“ R.l.
30 XII 74 p. 4 //din gr. topos “loc“ + climatologie; LGG; DN3,
DEX-S//
tópos s.n. 1984 –Cliºeu cultural– v. barochist, debuta (din gr. topos
“loc“)
torþionár s.m. ¨ 1. –Persoanã care tortura, care schingiuia în
închisorile comuniste– „Un torþionar în Biroul Electoral Suceava“ R.l.
21 IX 92 p. 2. „Cîþi torþionari (nu numai cîte victime!) a produs acest
regim?“ R.l. 26 II 93 p. 1. „Anchetatorii de la MAI l-au închis în celulã
cu doi torþionari plãtiþi care au primit misiunea sã-l tortureze.“ 11
46/95 p. 7; v. ºi Lupta 7 XI 95 p. 3; v. ºi partizan. ¨ 2. (greºit) –Purtãtor
de torþã– R.l. 30 XII 77 p. 1; cf. Th. Hristea în Semanticã ºi semioticã,
1981, p. 273 (din fr. tortionnaire; DEX-S „livresc“)
totalitarísm s.n. (pol.) –Sistemul politic al regimurilor totalitare–
„Nu este vorba numai de a demola [...] nomenclatura pentru cã ar fi fost
prin statut privilegiatã, fãrã a avea competenþã ºi moralitate. A
schimba fundamental sistemul generator de totalitarism înseamnã a
demonta acele nervuri care mergeau pînã la celulele societãþii.“ R.l. 3
V 90 p. 2. „Þara aceasta a trecut prin totalitarism, ale cãrui
caracteristici le ºtim cu toþii (arestarea inocenþilor, schizofrenizarea
societãþii, dedublarea limbajului etc.).“ „22“ 38/93 p. 8 (din fr.
totalitarisme; PR 1940; DEX, DN3)
totáyto s. 1978 (bot.) –Hibrid de roºie ºi cartof– v. pomato //din
to(ma)to//
toxicomán, -ã s.m.f. –Persoanã dependentã de droguri– „În Italia
se vorbeºte de peste 200000 de tineri toxicomani, iar substanþa cea mai
folositã este heroina.“ I.B. 20 IV 84 p. 4; v. ºi emisiune-anchetã (1972)
(din fr. toxicomane; DEX, DN3)
toxicomaníe s.f. (med.) –Dependenþã în consumul de droguri– „E.
de V., în bagajele cãruia a fost descoperit un stoc de produse dopante, a
recunoscut cã în ultimul timp nu se putea lipsi de stimulente, implicînd
ºi doi medici care i le procurau. Unul dintre aceºtia, dr. M.,
binecunoscut în cercurile sportive cicliste ca un promotor al campaniei
împotriva dopingului, nu recunoaºte sã fi încurajat toxicomania. M.
afirmã cã el s-a limitat sã ajute un ciclist aflat în «crizã de formã».“ R.l.
20 XI 75 p. 5. „Potrivit unui studiu al Asociaþiei de ajutorare a
victimelor toxicomaniei din R.F.G., 63% din populaþia activã
vest-germanã consumã bere în timpul serviciului [...]“ I.B. 30 V 86 p.
4; v. ºi Cont. 17 X 80 p. 8 (din fr. toxicomanie; DEX, DN3)
toxiinfécþie (alimentárã) s.f. (med.) –Infecþie provocatã de
alimente contaminate cu substanþe toxice– „Provocînd toxiinfecþii
alimentare ºi alte boli, aceste animale [rozãtoarele] constituie un
pericol pentru sãnãtate.“ I.B. 21 V 75 p. 4. „Prevenirea toxiinfecþiilor
alimentare în sezonul de varã.“ Sc. 12 VI 77 p. 4 (din fr. toxi-infection;
DEX)
toxoplasmózã s.f. (med.) –Boalã produsã de sporozoarul numit
toxoplasmã, care paraziteazã celulele sistemului limfatic– „[...] unui
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copil de cîteva luni, pediatrii i-au diagnosticat toxoplasmozã congenitalã, diagnostic confirmat apoi de noi ºi de parazitolog.“ Cont. 3 II 84
p. 6 (din fr. toxoplasmose; PR sec. XX; DN3, DEX-S)
toy-terrier s. (zool.) „Cîinele de pazã absolut ºi cel mai mare
concurent al legendarelor gîºte capitoline este micuþul cîine din rasa
«toy-terrier». Simþul lui auditiv este atît de dezvoltat încît simte
miºcãri practic imperceptibile pentru celelalte rase canine.“ R.l. 19 X
78 p. 5 [pron. toi-teriér] (din engl. toy-terrier)
tracomán, -ã s.m.f., adj. –Persoanã care face din traci ºi din
studierea istoriei ºi civilizaþiei lor o adevãratã obsesie– „[...] primii sînt
«sincroniºti»
(maiorescieni,
lovinescieni...),
ceilalþi
sînt
«protocroniºti»
(tracomani,
«particulariºti»,
pârvanieni,
cãlinescieni).“ Luc. 11 II 84 p. 11 (din trac + -man; DEX-S)
tractoríst-rutieríst s.m. –Tractorist care are dreptul sã conducã pe
drumurile publice– „Calificat în meseria de tractorist-rutierist, a
schimbat întinderea ogoarelor cu bãtutul trotuarelor.“ Sc. 27 XI 73 p.
4. „Maiºtri construcþii ºi instalaþii, muncitori, zidari, zugravi, izolatori
termici ºi hidrofugi, necalificaþi, tractorist-rutierist.“ I.B. 16 IV 74 p.
3. „[...] cursuri intensive pentru calificarea mecanizatorilor ºi ca
tractoriºti-rutieriºti.“ R.l. 14 III 84 p. 1 (din tractorist + rutierist)
trafalgár s.n. –Covoraº cu subiecte orientale naive– „O sumedenie
de carpete pluºate, aºa-zisele «trafalgaruri»: cerbi ºi pãuni, minarete,
seraiuri ºi lei, toate de provenienþã indianã.“ R.l. 9 VIII 93 p. 3 (din
n.pr. Trafalgar)
tráge (a-ºi) vb. III –A-ºi clãdi sau cumpãra ceva, de obicei cu
mijloace nu tocmai licite, mai ales de cãtre noii îmbogãþiþi de dupã
1989– „Am primit aurul înapoi [þiganii], ne-am tras casele astea, cum
sã nu-l votãm pe Iliescu [...]“ R.l. internaþ. 28 XI 94. „ªmecherii ºi-au
tras vile, maºini ºi costume în valutã.“ R.lit. 35/94 p. 24; v. ºi Expr.
Mag. 19/95 p. 2
tráge în piept loc.vb. –A înºela, a minþi– „El ne «trage în piept» [cã
are 70 de ani] fiindcã, de fiecare datã, el împlineºte numai douãzeci de
ani.“ Lit. 12–13/96 p. 1. „Cum au tras fraþii Pãunescu în
piept Renel-ul“ R.l. 15 XII 96 p. 9
tráge la xérox loc.vb. 1978 –A reproduce cu xeroxul– v. xerox (R.
Zafiu în R.lit. 35/94 p. 9)
tráiler s.n. –Tip de remorcã folositã pentru transportul pieselor grele–
„În dreptul podului de peste Cibin, un tractorist l-a avertizat pe ºofer cã
podul este mult mai îngust decît gabaritul trailerului.“ R.l. 21 III 74 p.
2 (din engl. trailer; D.Tr.; DN3, DEX-S)
training s.n. –Antrenament, pregãtire– „Am aflat de iniþiativa
înfiinþãrii unui centru de jurnalism (training) sub auspiciile Fundaþiei
pentru Jurnalism Independent din New York.“ R.l. internaþ. 14 XI 94
[pron. tréining] (din engl. training; cf. fr. training; DMC 1975; DN3;
cuv. este relativ vechi în rom. cu sensul “hainã pentru sport“)
trampolíno s. (cuv. it.; sport) „[...] þãri care nu figureazã în nici un
clasament olimpic se pot considera virtuale medaliate în probe ca
trampolino (salturi la plasa elasticã) [...]“ R.l. 11 V 93 p. 1
tramvái-bibliotécã s.n. „Bibliotecile mobile au devenit un lucru
obiºnuit în R.P. Ungarã. Tramvaiele-biblioteci circulã la intervale
regulate în diferite centre ale Budapestei.“ I.B. 17 V 62 p. 3; v. ºi 30 IX
64 p. 3 (din tramvai + bibliotecã)
tranchilizánt s.n. (med.) –Sedativ, substanþã care produce o stare de
calm– „Sînt pe cale tranchilizantele sã cucereascã în Occident statutul
mitic deþinut de aspirinã? – se întreabã revista francezã «L’Express».“
Sc. 11 VI 74 p. 6. „Totalitatea eforturilor ce se fac pentru protecþia
mediului fizic extern, pentru curmarea abuzului de medicamente
(sedative, tranchilizante, diferite toxice, antibiotice) [...] converg spre
eliminarea factorilor nocivi care favorizeazã apariþia bolii.“ Sc. 19 XI
78 p. 4. „S.N., 28 de ani, actor la rîndul sãu, a murit, aparent accidental,
din cauza combinãrii alcoolului cu un tranchilizant (valium).“ R.l. 22
XI 78 p. 6 (din fr. tranquillisant; PR 1950; DZ; DEX, DN3)
transafricán s. –Drum care traversezã Africa– „Construcþia transafricanului avanseazã.“ R.l. 30 V 79 p. 6 (din trans- + african; cf. fr.
transafricain; A. Rudeanu în SMFC II 91; DEX-S)
transalaskán adj. 1977 –Care strãbate Alaska– v. oleoduc (din
trans- + Alaska + -an)
transamazonián s. –Drum care strãbate Amazonia– „[Preºedintele Braziliei] a inaugurat o nouã rutã-gigant (3100 km) care uneºte
oraºele Belem Sao Luis ºi Brasilia, la 15 zile dupã darea în folosinþã a
transamazonianului.“ I.B. 14 II 74 p. 4. „Este a cincea oarã cînd se
întîmplã aºa, începînd din 1975, cînd s-a deschis transamazonianul.“
R.l. 19 VI 79 p. 6. „Recent a fost dat în folosinþã un nou segment [...] al
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«transamazonianului» – ºoseaua menitã sã introducã în circuitul
economic brazilian vastul bazin al marelui fluviu.“ R.l. 19 X 84 p. 6
(din trans- + amazonian; DEX-S)
transarábic adj. –(Drum) care traverseazã peninsula Arabia–
„Construirea unui drum transarabic.“ Sc. 13 XI 63 p. 3 (din trans- +
arabic; cf. engl. trans-Arabian; DEX-S)
transcanadián adj. 1984 –Care traverseazã Canada de la un ocean
la celãlalt– v. camion-cisternã (din fr. transcanadien; PR înc. sec. XX)
transcendentál s.m. 1990 –Adept al „meditaþiei transcendentale“,
grup prezentat de cãtre autoritãþile comuniste, la mijlocul anilor ‘80,
drept agenturã de spionaj ºi element nociv în viaþa societãþii, ai cãrui
membri au fost pedepsiþi prin îndepãrtarea din posturile pe care le
ocupau sau prin deportare– v. bridgeist
transcontáiner s.n. –Container de mare capacitate utilizat în
transporturile internaþionale de mãrfuri– „Un transcontainer numãrul
0558 se afla încãrcat cu piese de schimb pentru maºini agricole în gara
bucureºteanã «16 Februarie».“ Sc. 31 X 75 p. 4. „Mobila va fi livratã
prin sisteme avantajoase (transcontainere sau cu maºini specializate)
ºi în ambalaje cu costuri reduse.“ R.l. 14 X 76 p. 3; v. ºi Sc. 6 XII 75 p.
4; v. ºi terminal (1974) [scris ºi transconteiner] (din fr. transcontainer;
DMN 1968; DEX-S)
transcontainerizáre s.f. 1976 –Transport cu transcontainere– v.
containerizare (din transcontainer)
transdúcere s.f. „Un specialist în biologie marinã din Sydney a
prezentat recent o tehnologie sonicã pentru izgonirea rechinilor ºi
protejarea plajelor australiene [...] Ea constã din aºa-zise transduceri,
respectiv megafoane subacvatice plasate pe fundul mãrii ºi conectate
la magnetofoane situate pe þãrm.“ R.l. 19 X 77 p. 6 (cf. engl.
transducer)
transductór s.n. 1984 –Organ care converteºte un fenomen fizic în
vederea transmiterii– v. magnetostrictiv (din fr. transducteur; PR sec.
XX)
transeuropeán, -ã adj. „Magistralã transeuropeanã. În baza unui
proiect al Programului Naþiunilor Unite pentru dezvoltare (P.N.U.D.)
10 þãri de pe continentul nostru, între care ºi România, au convenit sã
participe la construirea autostrãzii transeuropene Nord-Sud.“ Sc. 6 IV
79 p. 4 (din trans- + european; DEX-S)
Transfãgãrãºeán s. –ªosea care traverseazã munþii Fãgãraºului–
„Pentru amatorii de schi în aceastã zonã alpinã a masivului Fãgãraº
accesul se face acum mai uºor, pe Transfãgãrãºan, deschis pînã la
complexul hotelier Bîlea-cascadã.“ R.l. 3 III 77 p. 5. „De asemenea se
reaminteºte cã pe drumul naþional nr. 7 C – Transfãgãrãºean [...]
circulaþia prin tunel se face dupã urmãtorul program [...]“ R.l. 4 VIII 79
p. 5 (din trans- + fãgãrãºean)
transformáre s.f. (sport) –Loviturã la rugbi acordatã echipei care a
reuºit un eseu– „[...] au înscris G., C. ºi I. – eseuri, B. – transformare.“
R.l. 18 XI 86 p. 5 (din transforma; DEX – alte sensuri, DN3)
transfúg s.m. –Persoanã care-ºi pãrãseºte ilegal þara, în general din
motive politice, consideratã „trãdãtor“ de cãtre regimul comunist–
„Petru Dumitriu, «transfugul» din 1970.“ Lit. 32–34/95 p. 2. „În
critica ºi istoria literarã trebuie readuºi în structurã «transfugii» (M.
Cãlinescu, Nemoianu, M. Popa etc.).“ D. 142/95 p. 13 (cf. fr.
transfuge; DN, DEX, DN3 – cu definiþii specifice epocii comuniste)
transfrontaliér, -ã adj. 1993 –Realizat pe deasupra frontierelor– v.
euroregiune (din fr. transfrontalier)
transgrésie s.f. –Deviere, fãrã temei, spre alt domeniu– „Se
constatã o transgresie de la analiza complexelor (structurilor) de fapte
sociale concrete, empirice, îndeosebi noi, spre analize conceptuale
abstracte, de la ontologie ºi gnoseologie spre epistemologie.“ Cont. 10
V 74 p. 4 (cf. fr., engl. transgression; DEX-S)
transmediteraneán, -ã adj. –Care traverseazã Mediterana–
„Proiectul unei conducte transmediteraneene. Firmele italiene se pregãtesc sã construiascã o conductã de gaz de 2500 km lungime, între
coasta africanã ºi Sicilia. «Pipe-line»-ul ar pleca din Algeria, ar trece
prin Tunisia ºi ar urma, de la Capul Bon, fundul Mãrii Mediterane pînã
în Sicilia. Apoi traseul ar deveni din nou subacvatic [...]“ Sc. 3 X 74 p.
6; v. ºi 22 V 80 p. 6 (din fr. transmediterranéen, engl.
trans-mediteranean, it. transmediterraneo; DMN 1970; A. Rudeanu
în SMFC II 91; DN3)
Transpác s. (cuv. fr.; inform.) „Pentru sfîrºitul anului 1978 a fost
programatã sã intre în funcþiune în Franþa reþeaua publicã de
transmitere a datelor – Transpac. Spre deosebire de celelalte reþele de
comunicaþii existente pe teritoriul francez (telefon, telegraf, telex),
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Transpac permite abonaþilor sãi sã dialogheze cu computerele
existente în diferite centre din þarã, sã utilizeze calculatoarele
electronice ºi sã aibã acces direct la un mare numãr de bãnci de date.“
R.l. 5 I 79 p. 6
transplánt s.n. (med.) ¨ 1. –Transplantare de organe, þesuturi
printr-o intervenþie chirurgicalã– „Congresul mondial consacrat
problemei transplantului de organe a reunit la New York somitãþi
mondiale.“ Fl. 21 IX 68 p. 28; v. ºi L. 24 IV 69 p. 21–22, Sc. 30 XI 79 p.
5; v. ºi bancã (de transplantologie), imunologie. ¨ 2. –Trecere
dintr-un domeniu în altul– „Alt transplant de inteligenþã ºi
perseverenþã umanã: sonda Surveyor-7.“ Luc. 13 I 68 p. 3.
„Transplanturi se pot face în orice domeniu, dupã cum vedem în zilele
noastre, dar culturile naþionale refuzã soluri strãine.“ Luc. 6 IV 68 p. 10
(din engl. transplant; cf. fr. transplant; DMC 1950; Th. Hristea în LR
3/72 p. 198–199; DZ; DEX, DN3; cuvîntul a început sã fie folosit
frecvent numai dupã ce la 3 XII 67 a fost efectuat primul transplant de
inimã de la om la om)
transplantá vb. I 1973 (fig.) –Transporta– v. lumiduct (din fr.
transplanter; DN, DEX, DN3 – alte sensuri)
transplantologíe s.f. 1977 (med.) –Studiul organelor, þesuturilor
menite transplantului– v. bancã (din transplant + -logie)
transrapíd ¨ 1. adj. (transp.) –(Despre trenuri) Care dezvoltã o
mare vitezã– „Cercetãrile începute cu zece ani în urmã [în R.F.
Germania] la proiectul «transrapid», cu susþinere magneticã, au intrat
acum în faza de experimentare: o garniturã «transrapid» [...] a atins
[...] 355 km/h [...]“ R.l. 10 I 86 p. 6. „Primele încercãri la o vitezã de
peste 400 km pe orã ale trenului transrapid vest-german pe «pernã
magneticã» vor avea loc în primãvara viitoare [...]“ R.l. 6 XI 86 p. 6. ¨
2. s.n. –Tren de mare vitezã– „[...] pînã acum transrapidul a parcurs
32000 km în diverse încercãri [...]“ R.l. 6 XI 86 p. 6 //din trans[port] +
rapid, probabil creat în germ.//
transsexuál, -ã adj. (biol.) ¨ 1. –Referitor la trecerea de la un sex
la altul– „Existã în lume circa 20000 de persoane pe an care vor sã-ºi
schimbe sexul, nefiind nici bãrbaþi nici femei. Existã ºi un pionier al
chirurgiei trans-sexuale, doctorul B. din Casablanca, care are la activ
800 de operaþii reuºite, din 1966 cînd au început aceste intervenþii.“ Sc.
19 IV 74 p. 2. ¨ 2. s. –Persoanã cãreia i s-a fãcut operaþia de schimbare
a sexului– „G.B. din Noua Zeelandã este primul primar transexual ales
din lume.“ R.l. 18 X 95 p. 5 (din fr. transsexuel, engl. transsexual; PR
1965, BD 1970; DEX-S)
transsónic, -ã adj. (fiz.) –(Despre viteze) Supersonic– „Primul
tunel aerodinamic transsonic din Europa, destinat sã simuleze – pentru
construcþiile aeronautice – situaþii de vitezã supersonicã va fi realizat
la Köln [...]“ R.l. 29 III 85 p. 8 (din fr. transsonique; PR 1953; DN3)
transuránic, -ã adj. (fiz.) „Elementele transuranice (sub aceastã
denumire sînt cunoscute acele elemente care au numãrul atomic
superior lui 92, numãrul atomic al uraniului considerat îndeobºte ca
ultimul printre elementele naturale) existã ºi în naturã [...]“ Sc. 10 II 78
p. 5 (cf. germ. transuranisch; DN3)
transvazáre s.f. (tehn.) –Trecerea dintr-un recipient în altul– „A
luat bidonul de plastic ºi a început sã toarne benzinã în rezervor. Dintr-odatã, benzina a luat foc [...] în timpul transvazãrii benzinei, prin
frecare, în condiþii de temperaturã ridicatã, se creeazã un cîmp electric
atît de puternic încît poate produce scîntei.“ Sc. 18 VIII 77 p. 5 (din
transvaza; LTR; DEX, DN3)
tranzistór s.n. –Aparat de radio portativ cu tranzistori– „Un Mitrea
Cocor, cu cinstea lui ºi curãþenia trupeascxã ºi sufleteascã, ar face hazul noilor criticaºtri, autori ºi ei de nuvele în care þãranul devine un fel
de hippy pe tractor, înarmat cu tranzistor.“ Sc. 24 IV 74 p. 6 [var.
transistor] (din engl. americ., fr. transistor; PR 1953; V. Guþu Romalo
C.G. 81–84, FC II 246; D.Am., LTR; DEX, DN3)
tranzistorizát, -ã adj. –Care funcþioneazã pe bazã de tranzistori–
„Radioreceptorul tranzistorizat «Dunãrea», staþionar, cu 3 lungimi de
undã (lungi, medii ºi scurte), utilizînd schema constructivã a
radioreceptorului «Delta» va fi prezentat într-o casetã furniruitã.“ I.B.
6 I 66 p. 1; v. ºi Sc. 2 V 64 p. 1; v. ºi intruziune, policardiochinetograf
[var. transistorizat] (din fr. transistorisé, engl. transistorized, it.
transistorisato; DMN 1968; DN3)
tranzitáre s.f. 1974 –Acþiunea de a tranzita– v. bretelã (din tranzita;
DEX, DN3)
trapezísm s.n. 1978 –Acrobaþie la trapez– v. cascadorism (din
trapez + -ism)
traséu-ºcoálã s.n. –Drum folosit anume de ºcolile de ºoferi– „[...]
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Suferã ºi controlul pe traseele-ºcoalã unde elevii fac practicã.“ Sc. 24
VI 65 p. 5 (din traseu + ºcoalã)
trash s. (cuv. engl.) –Maculaturã, gunoi– „Cînd piaþa cãrþii este
invadatã de literatura de consum, de trash-ul cu sloganul «sex,
violenþã, pasiune, sirop», soluþia noastrã este una singurã: încercarea
[...] de a face din fiecare apariþie editorialã un eveniment cultural.“ R.l.
9 VIII 93 p. 2. „Ceea ce rezultã din aceste proiecte este hotãrîrea
editurii Univers de a se pãstra în sfera culturii autentice, chiar dacã
astfel nu va avea cîºtigurile fabuloase pe care alþi particulari [...] le-au
obþinut ºi le mai obþin editînd cu precãdere ceea ce anglo-americanii
numesc «trash».“ R.l. 6 V 96 p. 2 [pron. treº]
tras-terminát s. –Tragere la maºinã ºi încheiere (a încãlþãmintei)–
„Instalarea de benzi rulante la secþiile de tras-terminat la fabricile
«Carmen», «Flacãra Roºie».“ I.B. 7 II 61 p. 1 (din tras + terminat; Fl.
Dimitrescu în LR 4/62 p. 394)
tratamentíst s.m. –Muncitor calificat în tratarea la cald a plãcilor de
fibre lemnoase– v. I.B. 11 VIII 80 p. 7 (din tratament + -ist; Ec. Goga
Lex. 120, I. Moise în LR 6/78 p. 588; DN3, DEX-S)
tratoría s.f. (cuv. it.) –Birt, restaurant– „Tot în cadrul Complexului
funcþioneazã un salon cu specific vînãtoresc, Tratoria cu specific
italian [...]“ R.l. 31 V 82 p. 4
tráuler s.n. 1970 (nav.) –Navã de pescuit dotatã cu nãvoade în formã
de sac (traule) pe care le trage dupã ea– v. navã-bazã, navã-uzinã (din
rus. trauler, engl. trawler, germ. Trawler; OSRI; D.Tr., LTR; DEX,
DN3)
tráuler-uzínã s.n. –Trauler pe care este amenajatã ºi o uzinã de
prelucrare a peºtelui– „La ºantierele navale din Gdansk se aflã în
construcþie un nou trauler-uzinã, care depãºeºte prin proporþii tot ceea
ce s-a construit pînã acum în Polonia în acest domeniu.“ Sc. 16 V 78 p.
5 (din trauler + uzinã)
traváliu s.n. –Lucru, muncã– „Echipa României a pus stãpînire pe
centrul terenului graþie eficientului travaliu al terþetului K., B., B.“ Sc.
19 IV 83 p. 5. „[...] travaliul pe care îl depunea în redacþia Europei
Libere pãrea sã-l absoarbã complet.“ „22“ 8/96 p. 14 (din it. travaglio;
DEX, DN3)
tráveling s.n. (cinem.) –Procedeu de filmare folosindu-se un aparat
mobil– „O aglomerare de expresii calchiate dupã limbajul crainicilor
sportivi de la radio ºi televiziune, al comentatorilor insipizi de filme
etc. Sînt pline scrisorile lor de «lovituri de pãianjen», de
«prim-planuri» ºi «travelinguri», de «secvenþe» ºi «protagonisme».“
R.lit. 26 VII 73 p. 8; v. ºi Cinema 4/74 p. 40, R.lit. 34/95 p. 15 [scris ºi
trav(el)ling] (din engl., fr. travelling; L. Seche în PN 2/74 p. 44; DN –
alt sens, DEX, DN3, DEX-S)
travestít s.m. –Homosexual, îmbrãcat (ºi fardat) ca o femeie– „Piaþa
Spaniei, cu magazinele sale de lux, este goalã. Grãdinile Pincio sînt
regatul travestiþilor ºi prostituatelor.“ Sc. 15 II 78 p. 5. „[Bãieþi] care
urmeazã sã se prostitueze ca travestiþi.“ Ev.z. 22 I 97 p. 5 (din it.
travestito, cf. fr. travesti, engl. transvestist; PR 1950, BD 1967)
trãgãtoríe s.f. –Locul unde se transformã oþelul în fire de sîrmã– „Pe
o suprafaþã de 3970 mp se construieºte trãgãtoria de oþel moale nr. 2,
cu o producþie anualã de 15000 tone sîrmã trefilatã.“ Sc. 2 V 64 p. 1
(din trage + -ãtorie)
treáptã s.f. ¨ 1. (înv.) –Pînã în dec. 1989, partea I (cl. IX–X) ºi partea
a II-a (cl. XI–XII) a liceului– „În acest an în sesiunea iulie, concursul
de admitere în clasa a XI-a (pentru treapta a II-a) de liceu se desfãºoarã
dupã urmãtorul program [...]“ R.l. 8 VIII 77 p. 5. „Întreprinderea de
autoturisme Piteºti-Colibaºi încadreazã absolvenþi treapta I ºi a II-a de
liceu profil mecanic ºi electromecanic în vederea calificãrii prin stagiu
de practicant în urmãtoarele meserii [...]“ Sec. c. 10 VIII 79 p. 4. ¨ 2.
(lb. colocv.) –Pînã în dec. 1989, examen susþinut de elevi pentru a intra
în clasa a XI-a de liceu– „Marius ºi-a luat strãlucit treapta în iulie.“
(din lat. trajecta; DEX – alte sensuri, DEX-S)
tréce vb. III –(Despre o emisiune, un film etc.) A fi difuzat de un post
de televiziune– „Este convocatã o conferinþã de presã pentru
prezentarea în faþa mediilor de informare a unei emisiuni ce urmeazã
sã «treacã» în aceeaºi searã, la ora 20,45.“ Aici Radio Europa liberã
18–24 VI 91 p. 9. „Cum nu sîntem [...] siguri cã aceastã coproducþie a
trei canale de prestigiu din Franþa, Anglia ºi Statele Unite, are vreo
ºansã sã treacã ºi la Televiziunea Românã [...] poate c-ar fi util sã
descriem secvenþele mai importante din filmul «Ceauºescu. Motivele
mîniei».“ „22“ 25 X–1 XI 91 p. 11 (dupã fr. passer [à la TV])
trefiláre s.f. –Trecere forþatã a unui metal printr-o filierã, pentru a
obþine sîrmã– „Ea lucreazã cu succes pe un grup de ºase maºini de
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trefilare [...]“ Sc. 18 II 80 p. 2. „Noutatea produsului [...] constã în
posibilitatea trefilãrii firului [...] la diametre mult mai mici.“ R.l. 14 IX
84 p. 5 (din trefilá; DEX, DN3)
tréflã (stradálã) s.f. (circ.) –Pasaj (denivelat), de obicei de forma
unui trifoi cu patru foi– „La suprafaþã, circulaþia vehiculelor, în sensul
Calea Moºilor – ªoseaua Colentina ºi invers, a fost conceputã a se
realiza la nivelul rutier actual, cu posibilitãþi fluente de angajare în
toate direcþiile prin trefle stradale speciale.“ Sc. 11 I 78 p. 1 (din fr.
croisement/carrefour en trèfle, sau, prin elipsã, trèfle; DMC 1960;
DN, DEX – alt sens, DN3)
tren-avión s.n. „Inginerul englez M.B. a elaborat proiectul unui
tren-avion. Un tren monorai (care face legãtura între oraº ºi aeroport)
intrã direct în fuselajul avionului special amenajat.“ Mag. 15 X 66 p. 3
//din tren + avion//
tren-cistérnã s.n. –Tren alcãtuit din vagoane care transportã, în
recipiente special amenajate, anumite lichide– „Întîlnirea cu
trenul-cisternã incendiat.“ Cont. 1 X 61 p. 2 (din tren + cisternã)
tren-cúrsã s.n. „În staþie a intrat apoi trenul-cursã de persoane
4371.“ Sc. 26 III 71 p. 2. „12 persoane ºi-au pierdut viaþa ºi alte 100 au
fost rãnite la Rio de Janeiro, cînd un tren-cursã [...] a deraiat de pe
linie.“ R.l. 19 VII 75 p. 6 (din tren (de) cursã)
tren-macará s.n. –Tren care are în compunere un vagon prevãzut cu
macara– „Punînd în miºcare un tren-macara ei nu au fixat cum trebuie
braþul de calare al acestuia.“ Sc. 1 II 72 p. 2. „Alertã în grupul de
muncitori ceferiºti cãlãtorind cãtre casã în vagoanele unui
tren-macara.“ R.l. 9 XII 76 p. 3 (din tren + macara)
trénã de viáþã sint.s. –Mod, fel de a trãi, standard de viaþã– „[...]
locuind în palat ºi ducînd o trenã de viaþã pe care puþini o puteau
concura.“ R.lit. 21–27 VII 93 p. 14 (din fr. train de vie)
trend s.n. (cuv. engl.) –Tendinþã– „Se ºtie cã civilizaþia modernã,
crescînd laicizatã, suportã din ce în ce mai greu manifestãrile
tradiþionale. Iar evreii, mai ales tineretul, nu fac excepþie de la acest
trend general al vremurilor.“ „22“ 40/95 p. 13. „1995 a continuat acest
trend al unui autoritarism tot mai pronunþat.“ D. 155/96 p. 14 (cf. it.
trend; DPN 1963; DN3)
tréndy adj.inv. 1978 (cuv. engl.) –Sofisticat– v. hobby
triacontanól s. (chim.) „Cercetãtorii de la Universitatea din
Michigan susþin cã un alcool de origine vegetalã, «triacontanol», ar
putea sã determine o mare sporire a diferitelor recolte.“ R.l. 16 XI 77 p.
6 (LTR)
trial s.n. (sport) –Meci de selecþie– „Ieri a avut loc la Bucureºti un
trial pentru alcãtuirea loturilor reprezentative A, olimpic ºi tineret.“
Sc. 2 II 78 p. 5 [pron. tráiãl] (din engl. trial [match]; cf. it. trial; Il.
Constantinescu în LR 1/73 p. 34, atestãri din 1969; DMC 1970, DPN
1978; DEX – alt sens, DN3, DEX-S)
trialóg s.n. –Dialog în trei– „Nu spun cã dezbaterile sub forma
dialogurilor, trialogurilor, anchetelor etc. nu sînt necesare, ci
dimpotrivã.“ R.l. 14/71. „Trialogul pe care l-a avut M.M. ºi V.P. cu
M.F.I., la Paris.“ R.lit. 9–15 XII 92 p. 24 (din fr. trialogue; DMC 1979;
Th. Hristea în LL 4/72 p. 602)
tribalísm s.n. (soc.) –Organizare socialã pe triburi– „Or, tribalismul
face sã apese asupra regiunilor noastre [în Africa] o ameninþare mult
mai gravã decît însãºi subdezvoltarea.“ Sc. 29 VI 67 p. 6 (din fr.
tribalisme; DMC 1972; DN3)
tribolít s. (cuv. fr.; text.) „Pentru schiori ºi în general pentru
persoanele care au de înfruntat condiþiile aspre de climã a fost creatã,
dupã un patent francez, o þesãturã specialã – tribolit [...] Prin simpla
frecare a fibrelor de veºmintele purtate pe dedesubt se produce
electricitate staticã, care încãlzeºte corpul.“ Sc. 24 XII 77 p. 6
tribologíe s.f. (tehn.) „Tribologia a devenit în ultimul timp un nou
domeniu de mare importanþã al tehnicii avansate. El se ocupã cu
studiul problemelor de frecare, ungere ºi uzare a mecanismelor într-o
strictã interdependenþã cu mecanica, fizica solidelor, chimia fizicã,
studiul lubrifianþilor ºi al maselor plastice ºi al rezistenþei
materialelor.“ R. l. 7 VI 79 p. 1 (din engl. tribology, fr. tribologie; BD
1968, PR 1972; DN3, DEX-S)
tricolór s.m. 1975 (sport) –Component al echipei naþionale– v.
meci-ºcoalã; v. ºi Sc. 11 XII 79 p. 3, Sãpt. 8 VIII 80 p. 8 (din fr.
tricolore; DEX, DN3)
tricotáj(e)-merceríe s.n. –Unitate comercialã unde se desfac
obiecte de tricotaj ºi mercerie– „În cartierul Strungul au mai luat fiinþã
un magazin modern de încãlþãminte ºi un magazin de
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tricotaje-mercerie.“ Sc. 23 II 61 p. 1 (din tricotaj[e] + mercerie; Fl.
Dimitrescu în LR 4/62 p. 392)
trienálã s.f. (pol.) –Convenþie interstatalã semnatã de trei þãri–
„«Trienala» vrea sã intre în N.A.T.O. Într-o declaraþie datã publicitãþii
[...] miniºtrii de externe ai Poloniei, Ceho-Slovaciei ºi Ungariei s-au
pronunþat pentru intrarea celor trei þãri ca membre cu drepturi depline
în NATO [...]“ R.l. 8 X 91 p. 3 (formal din fr. triennal; formaþie greºitã,
pentru cã trienal se referã la un rãstimp de trei ani)
trietaját, -ã adj. –Alcãtuit din trei etaje– „Practicabilul trietajat pe
care se desfãºoarã acþiunea e fãrã nici o ornamentaþie.“ Sc. 12 III 64 p.
2 (din tri- + etajat)
trifurcá vb.refl. I –A se împãrþi în trei– „Ajungînd aici acþiunea se
trifurcã.“ R.lit. 30 V 85 p. 21 (din fr. trifurquer; DN3)
trigémeni s.m.pl.tant. –Trei copii nãscuþi deodatã de aceeaºi mamã–
„Printre cei mai tineri cetãþeni ai oraºului de numãrã trigemenii
Corneliu, Bogdan ºi Viorel.“ R.l. 6 X 73 p. 5 (din tri- + gemeni; DN,
DEX, DN3 – alt sens)
trigger s.n. 1982 (cuv. engl.; biol.) –Factor declanºator al unui ºir de
reacþii– v. electroacupuncturã [pron. trígãr] (DN3, DEX-S – alt sens)
trilaterálã s.f. (pol.) –Convenþie interstatalã semnatã de trei þãri–
„Premierul britanic [...] a ajuns la Budapesta, marcînd astfel încheierea
periplului sãu prin þãrile «trilateralei de la Visegrad».“ R.l. 30–31 I 92
p. 1. „[...] noii candidaþi la integrarea în Comunitatea Europeanã cu
ºanse mult mai sporite decît ale altora (ºtim noi care...) sînt þãrile
«Trilateralei de la Viºegrad» – Ceho-Slovacia, Ungaria ºi Polonia.“
R.l. 27 V 92 p. 5; v. ºi R.M. 20 IX 91 p. 6, Lit. 4 X 91 p. 14, R.l. 26 XI 92
p. 8 (formal din fr. trilatéral; I. Preda în LR XLI 11–12 p. 586)
trimilionár, -ã s.m.f., adj. –(Aici) Care a efectuat trei milioane de
kilometri (de zbor)– „Tovarãºii de muncã îl felicitã, îi oferã flori, i se
înmîneazã insigna de trimilionar.“ I.B. 20 XI 61 p. 1 (din tri- +
milionar)
trimíte în loc. vb. a trimite pe cineva dupã þigãri ¨ 1. (arg. stud.) –A
se dovedi superior cuiva– „La comunicarea de azi, X l-a trimis dupã
þigãri pe Y.“ ¨ 2. (arg. sportiv) –A dribla un jucãtor cu mingea– „X a
trimis dupã þigãri fundaºul central.“ (C. Lupu în LL 3/72 p. 350)
tripléþi s.m.pl.tant. –Trei copii nãscuþi deodatã de aceeaºi mamã– „96
tripleþi la un milion de prunci.“ Sc. 14 III 79 p. 5 (cf. fr. triplés; PR
1950; DN, DEX, DN3 – alte sensuri)
triplicitáte s.f. –Ipocrizie, fãþãrnicie în cel mai înalt grad–
„Duplicitatea este un lucru destul de rãu, dar X demascã [...] o
manifestare de triplicitate.“ L. 1 XII 66 p. 27 (din triplu, dupã tipul
duplicitate; DN3 – alt sens)
triplusaltíst s.m. (sport) –Sportiv care face triplu salt– „Oricum,
duetul Corbu-Sancev, aceºti cei mai buni triplusaltiºti de pe continent,
primeºte un nou element de considerare prin victoria sportivului
nostru.“ Sc. 21 II 72 p. 3 (din triplu salt + -ist; DEX-S)
trireactór s.n. (av.) –Avion propulsat de trei reactoare– „În cîteva
minute de la decolare de pe aeroportul «Charles de Gaulle» din Boissy,
comandantul unui trireactor gigant «DC-10» [...] a auzit un zgomot
surd.“ R.l. 23 IV 74 p. 6 (din fr. triréacteur; DMC 1960)
trisomíe s.f. (biol.) –Anomalie datoratã prezenþei unui cromozom în
plus– „Celulele care alcãtuiesc organismul indivizilor atinºi de aceastã
tarã [boala Langdon-Down] posedã un cromozom suplimentar; este
trisomia 21 ºi se întîlneºte la copiii de toate rasele.“ Cont. 16 III 79 p. 5
(din fr. trisomie; DMN 1968; DEX-S)
triticála s.f. (bot.) „Triticala. Este numele unei noi cereale rezultate
din încruciºarea grîului cu secara.“ I.B. 11 IV 74 p. 4. „Triticale
(triticum + secale, adicã grîu + secarã) este o cerealã nouã, moºtenind
calitãþile de panificaþie ale grîului ºi rezistenþa la frig, umiditate ºi
secetã a secarei.“ Cont. 7 VII 78 p. 5; v. ºi supergrîu (din lat. triti[cum]
+ [se]cale; cf. fr. triticale; DTN 1974; DEX-S)
triunghiulár, -ã adj., s.n. –(Competiþie sportivã) la care participã
trei echipe sau reprezentanþi a trei þãri– „«Triunghiular» internaþional
pentru juniori [...] va avea loc un «triunghiular» la care vor participa
selecþionatele Bulgariei, Ungariei ºi României.“ I.B. 3 III 84 p. 7 (din
triunghi, dupã fr. triangulaire; DEX, DN3)
trivaccín s.n. (med.) –Vaccin complex alcãtuit din vaccin
antidifteric, antitetanic ºi antituse convulsivã– „Copiilor trebuie sã li
se administreze trivaccin.“ (din tri- + vaccin; Fl. Dimitrescu în LR
4/62 p. 394; DN3, DEX-S)
troglodític, -ã adj. –Specific trogloditului– „Bãutura poate fi,
pentru unii, refugiu în cadrul trogloditic al locuinþelor reci ºi
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întunecate.“ R.lit. 35/93 p. 13 (din troglodit + -ic; formaþie personalã a
dnei Tatiana Slama-Cazacu)
trogloditísm s.n. –Caracter troglodit– „[Profesorul] se întoarce la
trogloditism.“ R.lit. 35/93 p. 13 (din troglodit + -ism; formaþie
personalã a dnei Tatiana Slama-Cazacu)
trogloditizáre s.f. „Limba românã suportã ºi ea greutãþile tranziþiei
[...] referitor la felul cum aratã aceastã limbã de tranziþie, d-na Tatiana
Slama-Cazacu foloseºte un cuvînt foarte sever, neînregistrat în DEX:
trogloditizare. Altfel spus, limba s-ar afla într-un îngrijorãtor proces de
degradare, devenind primitivã ºi grosolanã.“ R.lit. 35/93 p. 1 (din
troglodit + -izare; formaþie personalã a dnei Tatiana Slama-Cazacu)
troglodíþie s.f. „Acum, în troglodiþia de erã civilizatã, vom pune pe
calorifer mîncarea «la rece» (frigiderul, congelatorul, gata cu ele!) ºi
zbughi în pat – dacã ai o provizie bunã de plãpumi [...]“ R.l. 35/93 p. 12
(din troglodit + -iþie; formaþie personalã a dnei Tatiana Slama-Cazacu)
tróicã s.f. (cuv. rus.; pol.) ¨ 1. –Convenþie interstatalã constituitã de
Olanda, Portugalia ºi Luxemburg– v. Ad. 6 VIII 91 p. 6. ¨ 2. –Orice
asociere (politicã) între trei entitãþi– „Un grup de conspiratori [...]
Printre ei se aflã troika Armatã, KGB, Interne.“ Ad. 21 VIII 91 p. 1; v.
ºi Cotid. 11 IX 91 p. 2 [scris ºi troika] (cf. fr. troïka; I. Preda în LR XLI
11–12 p. 586; DEX – alt sens)
trómbã s.f. în loc.adv. în trombã (franþuzism) –Vertiginos, rapid–
„Degeaba, nicãieri nici un taxi [...] În sfîrºit, unul a binevoit sã ne ia
strãbãtînd în trombã Parisul [...]“ R.lit. 27 XII 84 p. 20. „Maºina demareazã în trombã, face la stînga [...]“ R.l. 1 VII 93 p. 11; v. ºi R.lit. 18 X
84 p. 16, Lit. 21/93 p. 2, Ev.z. 1 XI 93 p. 4 (din fr. [entrer en] trombe)
trufá vb. I (franþuzism) –A umple (cu)– „Introducerea, joncþiunea
pãrþilor ºi momentelor epilogale au fost trufate cu citate-aforisme,
citate-meditaþii ºi citate-lozinci.“ R.l. 5 IV 72 p. 2 (din fr. truffer)
trunchi s.n. (tel.) –Tulpinã de numere de telefon– „Trunchiul 061 al
«Salvãrii» – ne explicã forurile de resort – cuprinde 12 linii. Orice apel
telefonic este recepþionat de toate mesele celor 12 operatoare de
serviciu.“ R.l. 19 XII 78 p. 5 (prin asemãnare cu trunchiul de copac cu
ramificaþiile lui; DEX – alte sensuri, DEX-S)
tsunami s.n. (cuv. jap.; geol.) „O serie de valuri seismice, cunoscute
sub numele de «tsunami» ºi a cãror înãlþime depãºeºte adesea 30 metri,
s-au abãtut marþi asupra coastei de est a insulei Hokkaido.“ R.l. 12 VI
75 p. 6. „[...] în vederea prevenirii catastrofelor pricinuite de mult
temutele «tsunami» – uriaºele valuri iscate de cutremure care, odatã
ajunse la þãrm, provoacã grave distrugeri ºi mari inundaþii.“ R.l. 23 XI
76 p. 6 [pron. þunámi] (cf. fr., engl. tsunami; DN3)
tubá vb. I (tehn.) –A pune tuburi de oþel– „Se merge deasupra
zãcãmîntului [...] se sapã puþul, se tubeazã cu oþel, dupã care se dã în
exploatare [...]“ R.l. 29 I 85 p. 5 (din fr. tuber; DEX-S)
tuberculostátic, -ã adj. 1961 (farm.) –Care are proprietatea de a
inhiba înmulþirea ºi rãspîndirea bacililor tuberculozei– v. amidazinã;
v. ºi Cont. 1 IX 61 p. 7 (din fr. tuberculostatique; DZ; DN3, DEX-S)
túlburã-sãrbãtoáre sint.s. (franþuzism) –Persoanã care stricã
buna dispoziþie a altora– „O trupã de «tulburã-sãrbãtoare» a pãtruns
în salã.“ R.lit. 32/94 p. 11 (trad. fr. trouble-fête)
tulnicãreásã s.f. –Femeie care cîntã din tulnic– „Rãsãritul soarelui
îi va prinde pe oaspeþii tîrgului pe muntele Gãina, unde-i întîmpinã cu
cîntec 16 tulnicãrese.“ R.l. 7 VII 77 p. 5 (din tulnic + -ar + -easã,
formaþie, probabil, mai veche)
tuner s.n. –Radioreceptor fãrã amplificator de putere, înglobat
într-un sistem– „Primul sistem muzical complex (picup, tuner,
casetofon, amplificator) – o veritabilã combinã audio – a intrat în
fabricaþie [...] la Iaºi.“ R.l. 10 X 84 p. 5 [pron. tiúnãr] (din engl. tuner;
cf. fr. tuner; PR 1960, FS 283, 306; DEX-S)
tupál s. „Un industriaº din Valencia a creat o nouã limbã universalã
numitã tupal.“ Sc. 4 IV 75 p. 4. „«Tupal» nu seamãnã, ca sistem, cu
esperanto, întrucît se bazeazã pe un cod de numere cãrora le corespund
17 litere.“ Sc. 5 VI 77 p. 5 (C. Lupu în SCL 6/82 p. 504)
tupeíst s.m. (limba vorbitã) –Persoanã cu tupeu, impertinent–
„Tupeistul. I.N.P. pãgubeºte SNCFR cu 138.411.158 lei ºi cere
României libere 100.000.000 lei despãgubiri... morale.“ R.l. 8 IV 95 p.
5 (din tupeu + -ist)
turboagregát s.n. (tehn.) –Agregat prevãzut cu o turbinã– „Pe
ºantierul Centralei termoelectrice Mintia-Deva, a început montajul
turboagregatului nr. 5 de mare capacitate.“ Sc. 11 I 76 p. 1 (din
turb[inã] + agregat; DEX-S)
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turbofrézã s.f. (tehn.) –Frezã acþionatã de o turbinã– „Celor aproape
300 de utilaje obiºnuite folosite pentru deszãpezire li se adaugã utilaje
grele – turbofreze, buldozere, ce vor fi folosite în cazul depunerii unor
mari cantitãþi de zãpadã.“ R.l. 18 I 77 p. 3 (din turb[inã] + frezã)
turbomodél s.n. (av.) –Model de turboreactor– „Noul turbomodel
«AN-26» pus în serviciul Flotei aeriene sovietice, poate lua la bord o
încãrcãturã de 5,5 tone.“ I.B. 6 XI 74 p. 8 (din turbo[reactor] + model,
dupã model rus.)
turbosuflántã s.f. (tehn.) –Suflantã cu mare vitezã de rotaþie–
„F.D., proaspãt absolvent al Facultãþii de tehnologia construcþiilor de
maºini, este preocupat de realizarea proiectului de examen de stat
referitor la un prototip de turbosuflantã.“ R.l. 10 III 75 p. 2.
„«Hidromecanica» a realizat ºi livrat un modern stand pentru
încercarea noilor tipuri de turbosuflante cu care se echipeazã
motoarele autocamioanelor de mare putere ºi tonaj.“ R.l. 24 IV 85 p. 5;
v. ºi 8 XII 81 p. 5 (din fr. turbosoufflante; PR 1960; LTR, D.Tr.;
DEX-S)
turbotrén s.n. –Tren foarte rapid acþionat de motoare cu turbinã–
„Un turbotren care poate atinge viteze mai mari de 300 kilometri pe
orã a parcurs luni, experimental, distanþa Bordeaux-Hendaye.“ Sc. 13
VII 76 p. 6 (din engl., fr. turbotrain; BD 1966, PR 1968; DEX-S)
turdatérm s. 1975 –Tip de sticlã rezistentã la foc produsã la Turda–
v. iena (din n.pr. Turda + -term “cãldurã“)
turnãtór, -oáre s.m.f. (peior., fam., pop.) –Denunþãtor, securist–
„C. Vadim Tudor nu era informator, ci turnãtor benevol la Securitate.“
Ev.z. 13 IX 95 p. 1. „[Securiºtii] erau desemnaþi prin turnãtor, delator,
ciripitor sau prin... tãcere, însoþitã de gestul cunoscut indicînd
epoleþii.“ Ap. 8/95 p. 15. „E turnãtor? am întrebat.“ R.l. 21 IX 96 p. 1;
v. ºi R.lit. 43/96 p. 2 (din turna; DEX – alte sensuri; acest sens este mai
vechi în rom.)
turnãtór-formatór s.m. –Muncitor care lucreazã forme de turnãtorie– „De asemenea, angajeazã oþelari, forjori, termiºti-tratamentiºti, turnãtori-formatori, strungari, frezori, rectificatori, curãþitori-sablatori
[...]
sculer
S.D.V.,
zidari-ºmotori,
primitori-distribuitori [...]“ I.B. 10 IV 74 p. 3; v. ºi R.l. 12 VII 79 p. 6; v. ºi
curãþitor-sablator (din turnãtor + formator)
turnéu-fúlger s.n. –Turneu de foarte scurtã duratã– „Un
turneu-fulger prin staþiunile de odihnã de la mare sau munte.“ Cont. 9
VII 65 p. 4. „Cunoscutul actor ºi cîntãreþ muzical Frank Sinatra [...]
efectueazã un turneu-fulger prin cîteva oraºe ale Statelor Unite.“ R.l.
24 IV 74 p. 6. „[...] vom putea efectua un turneu-fulger de pregãtire în
Antile, Bahamas [...]“ Sãpt. 28 XII 84 p. 9; v. ºi Sc. 3 I 74 p. 3, 11 I 77 p.
5 //din turneu + fulger//
turnéu-tést s.n. –Turneu artistic (sportiv) cu valoare de test– „Cãtre
fiecare final de stagiune Teatrul «Giuleºti» întreprinde deplasãri în
mari centre ale þãrii cu cele mai reprezentative montãri din repertoriul
anului. De fapt, e vorba de turnee-test, prilejuind o atentã sondare a
opiniilor ºi preferinþelor publicului.“ I.B. 24 V 72 p. 2. „Turnee-test
[...] în rugbyul mondial.“ Luc. 4 XI 78 p. 7 //din turneu + test//
tusigén, -ã adj. (farm.) –Care produce tuse– „Florile de tei pot fi
înlocuite cu numeroase alte specii cu acþiune tusigenã, expectorantã ºi
antibronºiticã. Este vorba de cimbriºor, muguri de plop, frunze de
nalbã sau patlaginã.“ R.l. 15 IV 77 p. 5 (din fr. tussigène; DZ; DN3,
DEX-S)
tuºiér s.m. (sport) –Arbitru de tuºã– „Tot despre arbitri: de la
Petroºani se relateazã cã la golul marcat de S. tuºierul O.S. ar fi trebuit
sã semnalizeze ofsaid.“ R.l. 6 XI 78 p. 5 (din tuºã + -ier; DEX, DN3)
tutu s.n. „Azi le-au luat locul simplitatea, asceza chiar. Celebra «tutu»
(fustã încreþitã de tul) e acum înlocuitã cu maioul colant ºi salopeta de
lucru.“ Cont. 8 II 74 p. 12. „Un «policier» în «tutu» – cum l-au numit
cronicarii de specialitate. În imagine – o scenã din spectacolul
coregrafic «Le Concours».“ R.lit. 23 V 85 p. 22 [pron. tütü] (din. fr.
tutu; DEX, DN3; cuvîntul este mai vechi în rom.)
TVA s.n. (ec., fin.) „Înainte de a-mi explica ce este Taxa pe Valoarea
Adãugatã (T.V.A.) te-aº ruga sã-mi spui cum calculãm Valoarea Adãugatã (V.A.). Ca sã ºtiu eu din ce îmi iei tu mie 18 la sutã.“ R.l. 3 XII 92 p.
6. „Aplicarea T.V.A. a generat în aproape toate magazinele creºteri de
preþuri“ R.l. 9 VII 93 p. 5; v. ºi 30 VI 93 p. 1, 13 VII 93 p. 4, 15 VII 93 p.
4; v. ºi impozitare [pron. teveá] (din fr. T[axe à la] V[aleur] A[joutée])

Þ

þárã-arhipelág s.f. –Þarã alcãtuitã dintr-un arhipelag– „[...] stîncile
ºi marea sînt însãºi substanþa fizicã a acestei þãri-arhipelag [Grecia].“
Sc. 21 VIII 66 p. 3. „Republica Indonezia, þarã-arhipelag [...]“ I.B. 18
VIII 86 p. 8 (din þarã + arhipelag)
þárã-gázdã s.f. –Þarã care gãzduieºte un congres, o expoziþie, o
competiþie sportivã etc.– „R.D. Germanã, þarã-gazdã, expune într-un
ºir de pavilioane un numãr mare de produse.“ Sc. 8 III 64 p. 4. „Cu cei
peste 800000 de locuitori ai sãi, cu puternica dezvoltare economicã ºi
urbanisticã, Amsterdamul se înscrie pe harta þãrilor-gazdã drept cel
mai mare oraº.“ R.l. 11 IV 73 p. 2. „De la colegii noºtri spanioli am
aflat cã echipa þãrii-gazdã se aflã de mai multe zile în cantonament.“
R.l. 16 IV 75 p. 5; v. ºi 26 XII 74 p. 6, 25 XI 75 p. 5 (din þarã + gazdã)
þãrãníst s.m. (pol.) –Membru al partidului þãrãnesc– „Noul lider
þãrãnist surprinde încã o datã prin noutatea propunerilor sale.“ „22“
6/96 p. 3; v. ºi romanist (1992) (din þãran + -ist; DEX; cuv. este mai
vechi în rom., dar a revenit în actualitate dupã decembrie 1989)
þãrãnitáte s.f. –Specificul þãrãnimii– „[Horia Bernea] are o bunã
experienþã a þãrãnitãþii.“ „22“ 38/95 p. 7 (din þãran + -itate)
þeápã s.f. 1993 (arg.) –Înºelãtorie– v. ºmenui; loc. vb. a da/trage o
þeapã –A înºela– „ªi C. a dat o þeapã la Dacia Felix.“ R.l. 29 IV 96 p.
24. „A tras o þeapã“ Ev.z. 14 XI 96 p. 8 (comunicat Mihaela Macovei)
þepuitór s.n. (arg.) –Cel care „dã o þeapã“, care furã prin înºelãtorie,
ºmenar– (din þeapã + -itor; comunicat Mihaela Macovei)

þestoásã s.f. ¨ 1. 1992 –Luptãtor ninja– v. ninja. ¨ 2. (arg. stud.)
„Accesul manifestanþilor [studenþi] pe Bd. Kogãlniceanu fusese blocat
de dubele Poliþiei («þestoase» în limbajul studenþilor), jandarmi ºi
cordoane de scutieri.“ R.l. 21 X 95 p. 1 (din þest + -oasã)
þigárã adj. inv. –(Despre pantalonii la modã în anii ‘70) Strîmþi în
partea de jos– „Bogdan poartã pantaloni þigarã.“ (prin asemãnare cu
þigara)
þol s.n. în sint. la þol festiv 1993 (lb. vorbitã) –(Îmbrãcat) în haine de
galã– v. xerox (expresia este mai veche)
þúþãr s.m. –Persoanã uºor manevrabilã; favorit; profitor– „Vadim
Tudor, þuþerul lui Eugen Barbu.“ Cuvîntul 33/93 p. 6. „Cînd este doar o
micã secãturã [...] se dã pe lîngã alþii mai ajunºi ºi este [...] un fripturist,
un þuþãr ºi un ticãlos.“ R.l. 27 V 94 p. 2. „Iatã o meserie, am putea zice
chiar o vocaþie, care nu va dispãrea niciodatã: aceea de þuþãr. Greu de
gãsit în dicþionare, cuvîntul desemneazã o realitate umanã complexã, un
amestec inextricabil de inhibiþii, aspiraþii secrete ºi orgolii dramatice,
la limita balamucului. [...] Þuþãrul doar se învîrte în jurul persoanei ori
grupului în orbita cãrora l-au împins interesele, mãrginindu-se a scoate
nu învãþãminte din existenþa pilduitoare a modelului, ci doar oala lui de
noapte.“ „22“ 2/95 p. 7; v. ºi 39/96 p. 15 [scris ºi þuþer] (probabil din
þig. þuþ “om pus la patru ace“ – comunicat Dragoº Gheorghiþã)
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ÚFO s. (americanism) –Farfurie zburãtoare– „Am fost minþiþi!
exclamã acum aceºti ufologi, susþinînd cã au pus mîna, între altele, pe
mãrturisirile unor foºti colonei de aviaþie martori ai prãbuºirii a «cel
puþin douã farfurii zburãtoare» [...] Mai este, spun ei, ºi povestea unui
bombardier F-4 Phantom, care ar fi urmãrit în 1976 deasupra Iranului
un UFO mare.“ R.lit. 8 II 79 p. 22 (abreviere din engl. americ.
U[nidentified] F[lying] O[bject] “obiect zburãtor neidentificat“)
ufológ s.m. 1979 –Adept al ipotezei existenþei UFO– v. UFO; v. ºi
Ev.z. 11 IX 95 p. 1; v. ºi ufonaut (din fr. ufologue; cf. it. ufologo; DMC
1974, DPN 1983; DEX-S)
ufonaút s.n. –Fiinþã care cãlãtoreºte într-o farfurie zburãtoare–
„Imagini inedite despre recuperarea ºi autopsierea unor ufonauþi dintr-un OZN. [...] cunoscutul ufolog M.H., Germania, a prezentat
integral filmul «Roswell 1947» [...]“ Curierul rom. 26 IX 95 p. 1 (din
UFO + -naut)
ul(ca)cetamíd s. (farm.) „«Ulcacetamid». Un nou medicament
românesc realizat de prof. dr. docent Dumitru Dobrescu. Este
recomandat pentru tratamentul ulcerelor gastrice ºi duodenale.“ R.l.
10 II 76 p. 5; v. ºi distonocalm (din ulc[er] + acetamid)
ulcosilvaníl s. (farm.) „O altã faþã a modestiei sale [a doctorului
Puºcaº] e numele dat medicamentului descoperit – Ulcosilvanil – ºi nu
o denumire care sã provinã din numele sãu ºi cu un «il» la sfîrºit.“ Sãpt.
20 V 77 p. 5. „Delegaþia de specialiºti români, condusã de dr. I. Puºcaº,
care a luat parte la congres, a prezentat nouã comunicãri ºtiinþifice
privind cercetãrile proprii efectuate la ªimleu Silvaniei. Comunicarea
privind ulcosilvanilul în tratamentul ulcerelor gastro-duodenale a
suscitat un interes deosebit.“ Sc. 16 VI 80 p. 4 (din ulc[er] + Silvan +
-il)
ulcostóp s.n. (farm.) –Medicament românesc utilizat în
dermatologie– „El este destinat tratãrii unor maladii dermatologice
cum sînt zona zoster, verucii, psoriazis. Cercetãrile de pînã acum au
dat bune rezultate, întreprinderea «Terapia» fabricînd medicamentul
în producþie de serie sub denumirea de «Ulcostop».“ R.l. 14 III 84 p. 1
(din ulc[eraþie] + stop)
ultrafiltráre s.f. 1984 (tehn.) –Filtrare extrem de finã– v. dializor
(din ultra- + filtrare, dupã fr. ultrafiltration; DN3)
ultraînált, -ã adj. (fiz.) –Foarte înalt– „Sînt examinate douã metode
de transport fãrã fir a unor mari cantitãþi de energie ºi pe distanþe lungi:
una prin raze laser, alta – poate mai realistã – cu ajutorul radiaþiilor de
frecvenþe ultraînalte.“ Sc. 29 III 79 p. 5 //din ultra- + înalt; LTR//
ultraperfecþionát, -ã adj. –Foarte perfecþionat– „Se lucreazã la
perfecþionarea unor microdispozitive logice capabile sã efectueze
fiecare 10 milioane de operaþii pe secundã. Se apreciazã cã în acest fel
la sfîrºitul anilor ‘80 îºi va face debutul un computer ultraperfecþionat,
o adevãratã culme a procesului început acum 30 de ani.“ Sc. 18 VI 76
p. 3. „Agenþiile au transmis douã ºtiri: una, ca un ecou, anunþa
transferarea – de peste ocean, cãtre o þarã din Europa occidentalã – a
unui ºir de batalioane de artilerie ultraperfecþionatã – artilerie cu
încãrcãturã nuclearã.“ Sc. 22 I 78 p. 6 (din ultra- + perfecþionat, dupã
fr. ultra-perfectionné; DMN 1965)
ultrarapíd, -ã adj. –Extrem de repede– „Nu ºtiaþi de metoda de
maturizare ultrarapidã a mieilor?“ Sc. 25 XI 61 p. 3; v. ºi superexpres
(din fr. ultrarapide; DMN 1965; FC II 249, 251; DEX, DN3)
ultraréce adj. (fiz.) „Neutronii ultrareci au proprietãþi foarte
interesante: ei pot fi stocaþi în butelii cu pereþi de cupru, beriliu ºi chiar
de sticlã.“ Cont. 12 I 79 p. 5 //din ultra- + rece//
ultrasonór, -ã adj. 1984 –Referitor la ultrasunete– v. ecografie (cf.
fr. ultrasonore; DEX, DN3)
ultrastructúrã s.f. (med.) –Structurã intimã a unui þesut– „Dr. I.P.
cerceteazã ultrastructura unor tumori endocrine.“ Cont. 2 II 62 p. 7
(din fr. ultrastructure; DT; FC II 250–251; DN3, DEX-S)
umagánu s. (bot.) „R.S. a ajuns la concluzia cã unele animale
sãlbatice au viciul alcoolului. Elefantul, de pildã, aratã dr. S., consumã
fructe de umaganu – africanii obþin din ea bãuturi alcoolice tari – care,

sub efectul fermenþilor din stomacul pahidermului, se transformã în
alcool.“ R.l. 19 VI 74 p. 6
umanoíd, -ã adj. (biol.) –Fiinþã cu aspect ºi caracter omenesc–
„Pînã nu de mult [...] tratatele de specialitate au indicat cã familia
omului (aºa-numiþii umanoizi) a luat naºtere într-o perioadã relativ
recentã – acum vreo cinci milioane de ani.“ R.l. 22 I 67 p. 5 (din fr.
humanoïde; DN3, DEX-S)
umbrélã s.f. în sint. adv. sub umbrela (cuiva) –Sub protecþia (cuiva)–
„Ansamblul operaþiunilor sub umbrela ONU“ R.l. 23 II 93 p. 3. „Chiar
ºi cei adãpostiþi sub umbrela de la Cotroceni au pierdut ceva –
respectabilitatea.“ „22“ 40/93 p. 1. „Dnii C. ºi P. [îºi dau osteneala] sã
se instaleze sub altã «umbrelã».“ R.l. 16 VI 95 p. 1; v. ºi Curierul rom.
ian-martie 93 p. 12, R.l. internaþ. 9 VIII 94 (din engl. under the
umbrella, it. sotto l’ombrello; cf. fr. parapluie “protecþie, adãpost“;
BD 1966)
umorál, -ã adj. ¨ 1. (med.) 1984 –Referitor la umori– v.
mioglobintest. ¨ 2. (fig.) –Care reflectã dispoziþia sufleteascã de
moment– „Jurnalul e cu mult mai liber, mai umoral, mai simpatic. N-a
fost þinut la zi, nici sistematizat apoi, ci lãsat oarecum la voia
întîmplãrii.“ R.lit. 16 III 78 p. 8 (din fr. humoral; DEX, DN3)
úndã de ºóc sint.s. ¨ 1. (geol.) –Undã seismicã de mare
intensitate– „Unda de ºoc care a avut o perioadã de aproape un minut a
fost simþitã de populaþie.“ R.l. 7 III 77 p. 6. ¨ 2. (med.) –Procedeu
medical– „Utilizînd fenomenul undei de ºoc, o echipã de medici din
München a evitat în 450 de cazuri operaþia unor pacienþi cu calcul
renal. Echipa a pus la punct un aparat care permite pulverizarea
acestora, prin procedeul amintit.“ R.l. 5 V 84 p. 6 (din undã + de + ºoc,
dupã fr. onde de choc, engl. shock wave; DMN 1967; D.Tr., LTR,
LGG; DEX-S)
úndã vérde sint.s. ¨ 1. (circ.) –Sistem de circulaþie care permite
autovehiculelor care circulã cu o anumitã vitezã, constantã, sã
întîlneascã numai semafoarele „pe verde“– „Anul acesta va marca ºi
începerea lucrãrilor pentru instalarea de «undã verde» pe axa piaþa
Victoriei – piaþa Naþiunilor Unite.“ R.l. 11 I 77 p. 5. „«Unda verde»,
dincolo de menirea ei principalã de a asigura fluxul continuu al vehiculelor, este ºi un excelent instrument de luptã împotriva poluãrii.“ Sc.
22 IV 78 p. 7. „Computerul dirijeazã «unda verde».“ Sc. 18 II 79 p. 5; v.
ºi R.l. 28 IV 78 p. 5; v. ºi fluidizare (1975). ¨ 2. (fig.) –Aprobare–
„V.P., secretarul american al apãrãrii, a venit sã dea «undã verde»
Europei de Est.“ Ev.z. 18 VII 94 p. 1 (din undã + verde, dupã fr. onde
verte, germ. grüne Welle; DTN 1975; R. Zafiu în R.lit. 15/96 p. 9;
DEX-S)
underdog s.m. (cuv. engl. americ.) „Cea mai largã categorie socialã,
aceea numitã de americani «underdogs» (textual: cîini învinºi într-o
competiþie caninã ºi, prin extensiune, orice perdant, orice handicapat
sau neprivilegiat în lupta pentru existenþã [...]“ R.lit. 19 V 77 p. 2 [pron.
ándãrdog]
underground s., adj.inv. (cuv. engl. americ.; spect.) –Miºcare
artisticã „subteranã“, fãrã legãturã cu circuitul normal al comerþului ºi
difuzãrii– „A fost ºocul pe care simplitatea ºi cursivitatea melodicã îl
proiectau asupra unor timpane insensibilizate de complicate ºi tunãtoare sofisticãri subterane (vezi «underground»-ul ºi variantele sale).“
I.B. 18 IV 74 p. 2. „În ciuda premiilor ºi omagiilor, el a rãmas un
scriitor underground.“ R.lit. 38/96 p. 22; v. ºi D. 203/96 p. 15; v. ºi folk
[pron. andãgráund] (cf. fr. underground; DMC 1965, PR 1967, BD
1968)
unghiulá vb. I –A gãsi un unghi (nou, interesant), de obicei în arta
fotograficã, a filmului– „Apoi Antonioni cautã pe pereþi, în lumînarea
unei camere, în trecerea unui vapor printr-un canal, unghiulînd savant,
efectele unei plastici ieºite din contextul realismului dat de peisajul
complet.“ Cont. 17 II 67 p. 5 (din unghi)
UNICÉF s. –Organizaþia UNESCO pentru copii– „A patra expoziþie
mondialã de fotografie cu tema «Copiii acestei lumi», consacratã
Anului internaþional al copilului – 1979, s-a deschis la Lausanne, sub

unidimensioná

• 236 •

egida UNICEF. Sînt prezentate 515 fotografii-document realizate de
238 fotografi din 94 de þãri ale lumii.“ R.l. 3 V 78 p. 6; v. ºi
superspectacol (1977) (abreviere din engl. U[nited] N[ations] I[nternational] C[hildren’s] E[ducation] F[ound])
unidimensioná vb. I –A face sã devinã unilateral– „Astfel,
alunecarea spre degradare a lui A., fostul luptãtor, în loc sã fixeze
tragicul întîmplãrii, se pierde în penibil, în bunã mãsurã ºi din vina lui
M.A. care îºi unidimensioneazã personajul.“ R.lit. 22 V 71 p. 2 (din
uni- + dimensioná; DEX-S)
unidimensionalizáre s.f. –Acþiunea de a face sã devinã
unilateral– „Accentuarea exclusivã a laturii raþional-logice a fiinþei
umane, ºi mai ales solicitarea ei exclusivã – pînã la a transforma ºi arta
într-o emanaþie a ei – este o altã cauzã a «unidimendionsionalizãrii»
fiinþei umane.“ Cont. 16 IX 77, suplim. p. IV (din unidimensional)
uniséx adj.inv. –(Despre vestimentaþie, pieptãnãturã etc.) Destinat
deopotrivã femeii ºi bãrbatului– „Trupa se prezintã la rampã în
veºminte unisex: redingote negre ºi gambete.“ „22“ 50/95 p. 15 (din fr.
unisexe; cf. engl., it. unisex; DMC 1960, BD 1969, DPN 1974)
unitáte-etalón s.f. –Întreprindere cu rol de model– „În agricultura
de stat au fost stabilite unitãþi-etalon atît în producþia vegetalã cît ºi în
cea animalã, care vor deveni model în întreaga activitate pentru toate
unitãþile agricole.“ R.l. 2 IV 74 p. 5. „BIG Berceni, care se va deschide
peste cîteva zile, se va numãra printre unitãþile etalon ale Ministerului
Comerþului Interior.“ I.B. 11 II 75 p. 1. „Ca unitate etalon ne
desfãºurãm activitatea în aceleaºi condiþii de producþie ca oricare alt
complex zootehnic din þarã.“ Sc. 21 I 77 p. 1; v. ºi R.l. 28 XII 79 p. 5
(din unitate + etalon)
Universiádã s.f. (sport) –Competiþie sportivã universitarã– „Universiada ‘81“ I.B. 22 VII 81 p. 1 (din univers[itate] + [olimp]iadã; cf.
it. universiade; DN3)
universitáte-fantómã s.f. „Universitãþi-fantomã care elibereazã
diplome... legale. Iatã un paradox semnalat pe unele meleaguri,
prioritarea aparþinînd însã, dupã cît se pare, Angliei.“ I.B. 8 XI 72 p. 1.
„Organismul de la Strasbourg situeazã S.U.A. ºi Italia în fruntea listei
«universitãþilor-fantomã» care furnizeazã amatorilor «diplome à la
minut», ce pot fi chiar echivalate în diferite þãri occidentale.“ Sc. 15 VI
74 p. 6 //din universitate + fantomã; cf. fr. faculté fantôme; DMN
1969//
unsprezéce s. (sport) –Echipã de fotbal– „Realitatea este cã în afarã
de echipa din Craiova ºi unsprezecele dinamovist nu avem mai nimic
în fotbal!“ I.B. 23 XI 82 p. 3. „Privind mai în josul clasamentului
surprinde degringolada unsprezecelui din Tîrgu Mureº [...]“ I.B. 7 II
84 p. 3; v. ºi 28 II 84 p. 3 (din numãrul de unsprezece; DEX – alte
sensuri)
ups interj. –Hop(a)!– „Ups! Era cît pe ce sã-l scap din mînã ºi sã se
spargã.“ (din engl.)

uzínã-pilót

uranifér, -ã adj. (geol.) –Care conþine uraniu– „Depozit uranifer. În
nordul Australiei [...] a fost descoperit un mare zãcãmînt de minereu de
uraniu.“ Sc. 15 II 77 p. 5 (din fr. uranifère; PR sec. XX; DN3)
uréche s.f. în sint.s. (cooperativa) ochiul ºi urechea (fam., pop.)
–Securitatea (în comunism)– „Unde altundeva putea sã lucreze o
secãturã ca el, dacã nu la cooperativa ochiul ºi urechea.“
urechélniþã s.f. (fam.) –Persoanã care trage cu urechea, securist–
„Nu mai poþi sã intri într-un restaurant de atîtea urechelniþe.“
urechísm s.n. –Superficialitate– „Urechism cu cîntec în presa
austriacã“ Ad. 11 IX 95 p. 1 (R. Zafiu în Luc. 24/92 p. 4)
urechíst, -ã adj. (formaþie glumeaþã) –(Care criticã, recenzeazã)
Dupã ureche, superficial– „Din pãcate, creatorul ºi scriitorul tînãr
substituie din ce în ce mai mult lectura crîncenã ºi învãþarea modelelor
ilustre cu informaþia superficialã, cu metoda urechistã. Nu se citesc
romane, se citesc fragmente. Nu se citesc cãrþi, se citesc articole despre
cãrþi.“ Sc. 20 II 74 p. 5. „Criticul are independenþã de spirit pe cînd
recenzentul «urechist», remorcat, de regulã, la un grup, apreciazã
opera în funcþie de criterii exterioare literaturii.“ Luc. 1 VI 74 p. 7 (din
ureche + -ist)
urlãtór s.m. (muz.) –Solist de muzicã uºoarã care cîntã foarte tare–
„E evident cã D.A. ºi V.P. sînt doi exaltaþi ritmici, sau, cum se spune –
între ghilimele – «urlãtori».“ Luc. 29 VII 67 p. 8 (din urla + -ãtor, dupã
it. urlatore; DEX – alt sens)
urmuzián, -ã adj. –Caracteristic pentru Urmuz– „Tehnica poemului
e aici (ºi nu numai aici!) urmuzianã, cu înlãnþuiri logice ºocante.“ Sc.
22 XI 67 p. 4 (din n.pr. Urmuz + -ian)
USLA s. –Unitate specialã de luptã antiteroristã– „Au fost uciºi ºapte
ofiþeri, subofiþeri ºi militari în termen ai USLA.“ R.l. 4 XI 93 p. 10. „[La
21 decembrie 1989] trupe USLA, civili înarmaþi“ R.lit. 50/95 p. 9; v. ºi
Ev.z. 30 XII 96 p. 5 (abreviere din U[nitate] S[pecialã de] L[uptã]
A[ntiteroristã])
usláº s.m. –Membru al unitãþilor de luptã antiteroristã– „Prin gazete
unii îl acuzã cã în acele zile tulburi ar fi împuºcat niºte uslaºi [...]“ R.l.
1 X 92 p. 2 (din USLA + -aº)
uzínã-pilót s.f. –Uzinã cu rol de model– „Prima uzinã-pilot din
lume pentru transformarea apei de mare în apã potabilã, cu ajutorul
energiei solare, a fost inauguratã la Puerto Penasco, în statul mexican
Sonora.“ Sc. 8 I 64 p. 3. „«Anaconda» exploateazã deja o uzinã-pilot
care fabricã aluminiu din argilã.“ Sc. 11 V 74 p. 6. „La Orléans (Franþa)
a fost inaugurat primul centru de recuperare totalã a deºeurilor.
Uzina-pilot este capabilã sã trateze douã tone de resturi menajere pe
orã.“ R.l. 20 X 77 p. 6; v. ºi I.B. 25 IV 84 p. 8 (din fr. usine-pilote; DMN
1968)

V

vagón-cistérnã s.n. –Vagon în formã de rezervor, care transportã
lichide (de obicei inflamabile)– „Vagoane-cisternã de mare
capacitate.“ R.l. 12 X 66 p. 1. „În timpul unor manevre între
întreprindere ºi gara C.F.R. Sibiu, cei doi au ataºat la locomotiva lor un
vagon-cisternã din garã, plin cu benzinã.“ Sc. 23 III 74 p. 2. „În
localitatea Wawely (statul Tennessee) douã vagoane-cisternã
conþinînd propan lichid au explodat.“ R.l. 1 III 78 p. 6; v. ºi 21 II 75 p. 6,
13 I 77 p. 1 (din vagon + cisternã, dupã fr. wagon-citerne; C. Maneca
în SMFC I 198, FC I 45, 47; LTR)
vagón-plug-périe s.n. –Tramvai care mãturã ºi îndepãrteazã
zãpada– „De la primirea ordinului, la fiecare 5 minute, de la depourile
de tramvaie va ieºi cîte un vagon-plug-perie.“ R.l. 13 I 77 p. 1 (din
vagon + plug + perie)
vagonábil, -ã adj. –(Despre o cantitate foarte mare) Care se
transportã cu vagonul– „De la Codlea se aduc cantitãþi vagonabile, în
special garoafe.“ I.B. 11 IV 72 p. 3. „[Vindem] orez numai în cantitãþi
vagonabile.“ R.l. 15 XII 92 p. 10; v. ºi 16 XII 92 p. 9 (din vagon)
valvulotomíe s.f. (med.) –Rezecþia unei valvule cardiace– „[...]
dispozitivul de valvulotomie pentru bai-passuri cu safena «in situ»
[...]“ Cont. 13 IV 84 p. 6 (din fr. valvulotomie; PR 1964; DEX, DN3)
vandabilitáte s.f. (com.) –Însuºirea de a se vinde uºor– „O
contradicþie între vandabilitate ºi inovãrile în domeniul formei.“ Sc. 1
III 64 p. 2. „Se pare însã cã în ultimul timp gheaþa a fost spartã ºi cã
neîncrederea în «vandabilitatea» (frumos barbarism, nu-i aºa?)
culegerilor de epigrame a mai scãzut.“ Luc. 24 III 79 p. 6 (din vandabil
+ -itate; cf. engl. vendability; DMM; DEX-S)
vapór(aº)-hotél s.n. –Vapor(aº) amenajat ca hotel– „Pe malul
Araguaiei ancorase un mic vaporaº-hotel.“ Sc. 25 III 67 p. 1.
„ªantierele navale Elsinore, Danemarca, au anunþat intrarea în
producþie a primelor vapoare-hotel. Noul tip de navã [...] va putea
gãzdui pînã la 432 de pasageri.“ R.l. 12 VII 77 p. 6 //din vapor(aº) +
hotel//
vapór-zburãtór s.n. „Începînd cu aceastã primãvarã pe apele
Canalului Mînecii circulã un nou tip de ambarcaþiune – hidropterul.
Construit de societatea aviaticã americanã Boeing, acest vapor-zburãtor nu gliseazã pe apã, ci o survoleazã datoritã aripilor sale
escamotabile comandate de un ordinator.“ Sc. 27 V 79 p. 5 (din vapor
+ zburãtor, dupã engl. flying boat, floatplane; CD)
vaporétto (cuv. it.) –Vaporaº– „Gondola, ºalupa ºi vaporetto sînt
indispensabilii tovarãºi de existenþã ai veneþienilor, ca ºi ai
vizitatorilor.“ Lit. 32–34/95 p. 1
vaporozitáte s.f. –Însuºire a ceea ce este vaporos– „Poate, nu am
întîlnit o anume vaporozitate, cu implicaþiile ei diafane de legendã ºi
transfigurare.“ Cont. 8 XII 67 p. 4 (din vaporos + -itate; cf. it.
vaporosità; DN3, DEX-S)
vas-mámã s.n. „Construcþia unui tanc petrolier de un milion de tone
este destul de ingenioasã. El se compune dintr-un vas-mamã ºi patru
chesoane detaºabile, care fac corp comun cu nava.“ R.l. 19 XII 74 p. 6;
v. ºi anteprogramat (1973) //din vas + mamã//
vas-minúne s.n. 1978 (gosp.) –Vas de bucãtãrie a cãrui construcþie
permite prepararea rapidã a mîncãrurilor, prin fierbere sub presiune– v.
oalã-minune (din vas + minune, dupã oalã-minune)
vasopresín s. (cuv. fr.; farm.) „Vasopresinul, un spray nazal la care
lucreazã compania farmaceuticã elveþianã «Sandoz», are, dupã toate
aparenþele, consecinþe deosebit de favorabile asupra memoriei.“ R.l.
14 I 78 p. 6
vasopresínã s.f. (med.) „O substanþã care provoacã boli cardiovasculare la persoanele mai în vîrstã este cu siguranþã ºi hormonul
cunoscut sub numele de vasopresinã. Aceastã afirmaþie aparþine
gerontologului sovietic dr. V.F.“ Sc. 9 XII 78 p. 5 (din fr. vaso-pressine;
PR 1950; DZ; DN3)
vedetariát s.n. –Atitudine de vedetã, vedetism– „Chiar ºi defectele
acestui pasager în Parnasul de celuloid, defecte ironizate cu gelozie la
emisiunile umoristice (alt semn de vedetariat!) devin simpatice.“ R.lit.
30 V 85 p. 20 (din fr. vedettariat; PR 1947)

vegetaróm s. „Fabrica de conserve «Mureºeni» din Tîrgul Mureº a
pus de curînd la dispoziþia cumpãrãtorilor un nou sortiment alimentar.
Este vorba de «vegetarom» – o supã concentratã ºi în acelaºi timp o
aromã vegetalã, care dã savoare aparte unor mîncãruri.“ R.l. 6 V 78 p. 2
(din vegeta[l] + rom[ânesc])
velomonorái s.n. „Velomonorai. În localitatea japonezã Gotembo
se instaleazã o reþea de transport originalã: o serie de monoraiuri pe
care vor circula «biciclete» dotate cu motoare ajutãtoare cu curent
continuu, precum ºi cu acumulatoare.“ Sc. 6 III 82 p. 5 //din velo- +
monorai//
velorícºã s.f. –Combinaþie între ricºã ºi bicicletã– „Veloricºe au fost
puse în circulaþie de o întreprindere de transporturi din marele oraº
american.“ Sc. 3 X 72 p. 4 (din velo- + ricºã, dupã fr. véllo-pousse; PR
1956)
velotype s.n. (cuv. ol.) „«Velotype», cum a fost denumitã noua
maºinã de scris, are claviatura împãrþitã în trei zone ce grupeazã, pe
lîngã litere, ºi cele mai utilizate silabe.“ R.l. 31 I 84 p. 6. „Ce este
«velotype»? O firmã olandezã a pus la punct o nouã claviaturã pentru
maºinile de scris, la care se poate bate cu o vitezã de trei ori mai mare
decît la tipurile obiºnuite.“ Sc. 18 II 84 p. 5 [pron. velotáip]
velurát, -ã adj. –(Despre piei) Scãmoºat pe o parte– „Feronerii ºi
accesorii metalice pentru mobilier clasic ºi stil. Confecþii din piele
veluratã, brodate cu motive naþionale din zona folcloricã a Mureºului
ºi Tîrnavelor.“ Luc. 9 III 74 p. 9. „Pentru zilele urmãtoare se prevede
introducerea în fabricaþie a unor noi modele de încãlþãminte perforatã
ºi trasatã cu feþe de piei velurate.“ Sc. 3 IV 75 p. 2 (din velur + -at;
DEX, DN3)
venezuelít, -ã adj. –Care aparþine Venezuelei– „S.M., educator
venezuelit.“ Sc. 22 I 63 p. 3 (din Venezuela + -it; DEX-S)
ventibúr adj. (tehn.) „Radiatorul ventibur realizat de «Elgomet» Tg.
Jiu ºi radiatorul cu turbinã, fabricat de «Electro» Argeº sînt douã noi
aparate pentru încãlzitul apartamentelor.“ R.l. 1 XI 75 p. 5
venusián, -ã adj. –Care aparþine planetei Venus– „Sonda-mamã sau
«busul transportor», cum i se mai spune, cele trei sonde mici lansate
luni ca ºi o altã sondã micã desprinsã din Pioneer-2 cu cîteva zile mai
înainte, se îndreaptã spre atmosfera venusianã.“ R.l. 22 XI 78 p. 6.
„Clima venusianã pare sã fie un fel de «ciclu al sulfului», care este
elementul component predominant al norilor venusieni.“ R.l. 9 II 79 p.
6; v. ºi Sc. 3 VI 82 p. 7 (din fr. vénusien, -enne; DEX-S)
venusonaút s.m. –Astronaut care exploreazã planeta Venus–
„Echipamentul venusonautului va fi [...] asemãnãtor cu acela al unui
scufundãtor la 1000 metri adîncime.“ Cont. 14 VI 74 p. 5 (din Venus +
-naut, dupã tipul cosmonaut)
verbátim adv. (cuv. lat.) –Cuvînt cu cuvînt, exact– „Ar trebui sã
reproduc verbatim, dat fiind caracterul ireproductibil al limbii de lemn
bine stãpînite.“ „22“ 5–11 VIII 93 p. 4 (cf. Verbatim, titlul cãrþii lui J.
Attali, Paris 1995)
vérde s.m. (pol.) folosit mai ales la pl.: verzii, partidul verzilor
–Aparþinãtor miºcãrii ecologiste– „În anul recent încheiat, «Verzii»,
micul partid al miºcãrii ecologiste din R.F.G., a obþinut cîteva succese
notabile.“ R.l. 11 I 84 p. 6. „Recent, membri ai Partidului Ecologist
(«verzii») din Baden–Württemberg [...] au depus o moþiune de cenzurã
în parlamentul regional.“ R.l. 13 III 85 p. 6. „Excluzînd comuniºtii ºi
verzii [...] este de presupus cã electoratul se va îndrepta [...] spre listele
socialiste.“ Cotid. 8 X 91 p. 4. „Purtãtorul de cuvînt al «verzilor» [...]
anunþase miercuri intrarea iminentã în politicã a lui Antonio di Pietro.“
R.l. 4 XI 95 p. 8 (cf. fr. les verts, it. i verdi; I. Preda în LR 10/92 p. 547)
vérde-iárbã adj.inv. –Verde ca iarba– „[Se poartã] veste violet,
verde-iarbã cu eºarfe ºi pãlãrii asortate [...]“ Sãpt. 18 VIII 88 p. 8; v. ºi
galben-praz (1984) (din verde + iarbã)
vermillon s.n. 1984 –Roºu foarte viu– v. galben-praz [pron.
vermión] (din fr. vermillon; DN3)
vermutizá vb. I –A prepara vinul sã devinã vermut– „Pinot noir este
foarte parfumat, pare a fi vermutizat.“ Cont. 20 I 61 p. 2 (din fr.
vermouthiser; DN3, DEX-S)

vernián, -ã
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vernián, -ã adj. 1975 –Privitor la J. Verne– v. western (din n.pr.
[Jules] Verne + -ian)
vernisá vb. I –A deschide o expoziþie– „Într-un asemenea climat
propice verniseazã peste hotare, la Berlin, Paris, Tokio, Veneþia.“ Sãpt.
26 VII 74 p. 6. „În aceste zile s-au vernisat numeroase expoziþii de artã
plasticã.“ Sc. 15 XI 74 p. 6; v. ºi miniexpoziþie (der. regr. din vernisaj;
cf. fr. vernir; Graur C. 8; DN – alt sens, DEX, DN3)
verticalitáte s.f. (fig.) –Intransigenþã, neabdicare de la principii–
„Forþa moralã ºi verticalitatea celor douã personaje [A. Saharov ºi M.
Botez] erau întru totul comparabile.“ D. 147/95 p. 15 (din fr.
verticalité; DMN 1976; DEX, DN3)
véstã-frigidér s.f. 1967 –Vestã folositã de unii muncitori, avînd
canale prin care circulã apã rece– v. terilenã //din vestã + frigider//
vetustéþe s.f. –Vechime, bãtrîneþe– „Unora dintre emisiunile
literare, puþinã vetusteþe le ºade bine: gesturile sînt mai încete, pe
degetele leneºe cad fire de praf.“ R.lit. 18 III 71 p. 27 (din vetust + -eþe;
cf. fr. vétusté; DEX-S)
vexilogíe s.f. „ªtiþi ce este vexilogia? Prin acest cuvînt se înþelege
ºtiinþa care se ocupã cu descrierea ºi istoricul steagurilor.“ Sc. 7 I 76 p.
6 (cf. engl. vexilology, fr. vexillologie; BD 1971; C. Lupu în SCL 6/82
p. 506)
vezdehód s. 1962 (cuv. rus.; transp.) –Tip de mijloc de transport care
poate fi utilizat pe orice fel de teren– v. glaciolog
vibratór s.n., adj. –Aparat care transmite vibraþii în scopuri erotice–
„Existã truse vibratoare cu scule schimbãtoare ca la strung [...]
Reporterul roagã sã i se satisfacã un vechi vis: sã probeze [în sex-shop]
un vibrator.“ As 187/95 p. 3 (din fr. vibrateur; DN, DEX, DN3 –
sensuri generale)
vibroforézã s.f. (tehn.) „O invenþie româneascã, instalaþia de foraj
geotehnic prin vibraþie, «vibroforeza», a stîrnit un deosebit interes în
rîndul specialiºtilor prin cîteva performanþe: gabarit redus faþã de alte
instalaþii de acest tip, greutatea micã (sub 300 kg.), manevrabilitate
uºoarã.“ Cont. 22 VI 79 p. 5 (din vibra[þie] + forezã; DEX-S)
vibromasáj s. –Masaj pe bazã de vibraþii (electrice)– „Sicriul
deschis la marginea cimitirului, ferãstrãul electric al medicului legist
sau aparatul de vibromasaj al frizerului, revolverul [...] toate comunicã
o stare de neliniºte, de difuz, vecinã cu fantasticul.“ I.B. 23 X 70 p. 2
(din fr. vibromassage; PR 1950; C. Lupu în SCL 6/82 p. 506; DEX-S)
victimizá vb. I –A transforma în victimã– „Un nou val de scumpiri
victimizeazã pensionarii“ R.l. 17 III 92 p. 4. „C.V. Tudor l-a victimizat
pe primul ministru“ R.l. 7 IX 93 p. 3 (din victimã)
victimizáre s.f. –Transformarea în victimã– „Lucrarea pare a fi
opera serviciului de dezinformare, în scopul victimizãrii preºedintelui
ºi a creºterii, pe aceastã cale, a popularitãþii sale în pragul campaniei
electorale.“ R.l. 14–15 III 92 p. 3; v. ºi cuponizare (din victimiza)
vicuña s.f. (zool.) –Vigonie– „El a adus o contribuþie deosebitã la
salvarea de la dispariþia totalã a vicuñei, rumegãtor din specia lamei
care trãieºte în zonele muntoase ale Americii Latine.“ Sc. 18 I 76 p. 4
[pron. vicúnia] (din sp. vicuña)
vídeo ¨ 1. adj.inv. –În legãturã cu sistemele de transmitere vizualã,
cu televiziunea– „Cercetãtorii societãþii nipone «Matsushita Denky»
au pus la punct un nou sistem de reproducere a înregistrãrilor video ºi
sonore, folosind discuri din policlorurã de vinil.“ R.l. 4 I 78 p. 6; v. ºi 9
VII 80 p. 6; v. ºi digital, videotelefon (1974). ¨ 2. s. (limba vorbitã)
–Videocasetofon– „Am vãzut un film la video.“; v. ºi videocasetã
(1991) (din engl. americ., fr., it. video; DMN 1960; D.Am.; DN3,
DEX-S)
videocámerã s.f. –Camerã pentru înregistrãri video– „[Vînd]
videocamerã Sony.“ R.l. 15 IX 92 p. 11; v. ºi videomagnetofon (1978)
//din video- + camerã//
videocasétã s.f. „Între timp, festivalul continuã în ritm tot mai
accelerat. Pentru la anul se prevede deja o competiþie marginalã,
dedicatã videocasetelor (filmelor înregistrate pe bandã magneticã)
Fiecare îºi va alege filmul din rafturile unui cine-magazin, precum
cãrþile de la librãrie.“ R.lit. 21 V 71 p. 2. „Existã deja videocasetã – dar
ea nu a justificat speranþele, între altele fiind mult prea costisitoare.
Locul ei tinde sã-l ia discul: transparent sau magnetic! Problemele cele
mai complicate le ridicã aparatul de «lecturare» [...] Se are în vedere un
procedeu care sã permitã o dublã lecturã – atît opticã cît ºi auditivã.
Deci, ºi videofon ºi picup.“ Sc. 28 IX 74 p. 6. „În Franþa a fost creatã
prima videotecã. Ea pune la dispoziþia amatorilor peste 700 de filme
celebre, de la începuturile cinematografiei ºi pînã în zilele noastre,
înregistrate pe videocasete.“ Sc. 9 III 79 p. 5. „Cumpãr video Player,

videofónic, -ã

videorecorder, videocasete, videocabluri [...]“ R.l. 19 X 91 p. 4; v. ºi
Sc. 27 V 80 p. 3, 6 II 81 p. 5; v. ºi casetotecã, telecasetã, videodisc (din
engl. video cassette, fr. vidéocassette; BD, DMC 1970; DEX-S)
videocasetofón s.n.
–Aparat
de
înregistrare/redare
a
videocasetelor– „Elementele biografice, preferinþele, interesele º.a.
sînt consemnate într-o discuþie cu un salariat al agenþiei «matrimoniale»; acesteia i se adaugã un film-portret de 5 minute al fiecãrui
candidat în parte. De patru ani utilizat în acest rol, videocasetofonul
n-a determinat încã reunirea decît a unui numãr foarte redus de cupluri
– faþã de cererile înregistrate.“ Sc. 12 VI 74 p. 6. „[Vînd]
videocasetofon Sanyo [...]“ R.l. 10 VI 83 p. 5; v. ºi 21 XI 83 p. 4, I.B. 29
XII 83 p. 3 (din video- + casetofon, dupã un model strãin; DEX-S)
videoclíp s.n. (cuv. engl.) –Scurt film video, de obicei cu caracter
publicitar sau cu înregistrarea unei melodii– „Am fãcut videoclipul,
declara Antonioni, pentru a mã amuza ºi pentru a aprofunda
cunoºtinþele de electronicã.“ R.lit. 30 VIII 84 p. 23. „S-au acordat o
serie de medalii pentru «video-clips»-uri, adicã imaginea ºi sunetul
unei singure melodii.“ Sãpt. 21 XII 84 p. 7. „În videoclipul dvs. spuneþi
cã avem nevoie de o moralã, de o justiþie.“ „22“ 11–17 IX 92 p. 15; v. ºi
R.lit. 4–10 XI 92 p. 22, R.l. 11 XI 92 p. 3 (cf. fr. vidéoclip, it. videoclip;
Larousse, FS 284, MN p. 284, PN 1985)
videocomunicáþie s.f. „La Cannes are loc, în aceste zile, a ºaptea
ediþie «Vidcom», manifestare care reuneºte pe specialiºtii în
videocomunicaþii din numeroase þãri ale lumii [...]“ R.l. 14 X 81 p. 6
(din fr. vidéocommunication; DMC 1972)
videoconferínþã s.f. 1977 –Procedeu modern de telecomunicaþie–
v. teleconferinþã, telematicã (din video- + conferinþã; cf. fr.
vidéoconférence; DMC 1979)
videoconvertór s.n. (tehn.) –Convertor pentru aparatele video–
„Vînd videoconvertor PAL–NTSC profesional.“ R.l. 29 VII 93 p. 13
(din video- + convertor)
videoconvorbíre s.f. –Convorbire înregistratã cu mijloace video–
„În partea a doua a serii va fi proiectatã o nouã video-convorbire
realizatã de Sorin Dumitrescu din seria «Gîndirea teafãrã».“ R.l. 16 VI
93 p. 1; v. ºi 4 VIII 93 p. 1 (din video- + convorbire)
videodísc s.n. (muz.) „Videodiscul conceput de firma japonezã
Matsushita funcþioneazã ca un disc normal, dar, pe lîngã muzicã sau
text vorbit, conþine ºi imagini transmisibile pe ecranul televizorului.“
Cont. 2 IV 71 p. 9. „Durata videodiscului este de o orã [...] timp în care
reproduce 90000 de imagini, ceea ce înseamnã 25 imagini pe secundã.
Superioritatea pe plan tehnic a videodiscului în raport cu videocasetele
constã în aceea cã permite accesul cvasiinstantaneu la oricare dintre
imagini.“ Sc. 7 V 78 p. 5. „În curînd, firma JVC va lansa aparate de
proiecþie tridimensionale pentru videodiscuri.“ Sãpt. 15 VIII 86 p. 2; v.
ºi 28 XII 77 p. 5, 27 V 80 p. 3; v. ºi preînregistrat, videopicup (din engl.
videodisc, fr. vidéodisque; BD 1970, DMC 1970; DEX-S)
videodiscotécã s.f. –Discotecã în care se prezintã alãturi de
muzicã ºi imaginile care o însoþesc– „La videodiscoteca amenajatã în
clãdirea cazinoului din Eforie Sud, funcþioneazã o instalaþie de televiziune cu circuit închis, destinatã prezentãrii unor filme muzicale
color.“ R.l. 15 VII 80 p. 5. „Videodiscoteca pentru tineret. Emisiune de
J.G. ºi C.U.“ Pr.R.TV 3 II 83. „De remarcat este ºi videodiscoteca care
(sic!) am organizat-o noi, timiºorenii, aici, la Buºteni.“ Emisiune radio
6 I 84 (din video- + discotecã)
videofíºã s.f. „Videofiºe. Tone de hîrtie ar putea fi economisite prin
întrebuinþarea sistemului «videofiºã» de cãtre bãnci. În locul sulurilor
imense de hîrtie care ies dintr-un ordinator, un aparat filmeazã cecurile
ºi le înregistreazã direct pe o memorie sub formã de disc sau de bandã.“
R.l. 22 V 79 p. 6 //din video- + fiºã//
videofón s.n. –Aparat care redã sunete ºi imagini– „«Videofonul»
sau telefonul cu televiziune este una din invenþiile a cãror rãspîndire
este aºteptatã în întreaga lume – cu un deosebit interes. Instalaþia este
formatã dintr-un aparat de recepþie pentru televiziune, cuplat la un
telefon de un tip nou, la care discul este înlocuit cu o claviaturã. În
prezent, în unele þãri (S.U.A., U.R.S.S.) funcþioneazã în mod
experimental staþii publice de «videofonie».“ Cont. 11 VI 65 p. 9; v. ºi
Sc. 14 V 74 p. 6; v. ºi telefon-televizor, videocasetã (din engl.
videophone, cf. fr. vidéophone; DMN 1955, BD 1967; A. Beyrer în
SCL 5/76 p. 537; DN3, DEX-S)
videofónic, -ã adj. –Efectuat cu ajutorul unui videofon– „În cadrul
demonstraþiilor fãcute pentru vizitatori, de cel mai mare interes s-a
bucurat pînã în prezent legãtura «videofonicã» Paris-Geneva.“ Sc. 7 X
75 p. 6 (din engl. videophonic, fr. vidéophonique; L 1970; C. Lupu în
SCL 6/82 p. 506; DEX-S)
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videofoníe s.f. 1965 –Transmiterea prin videofon– v. videofon (din
engl. videophony, fr. vidéophonie; DEX-S)
videográf s.n. (americanism) „O profesie nouã în S.U.A. este
scriitorul public sau, mai bine zis, videograful public. Întrucît s-a
constatat cã bunicii ºi chiar pãrinþii nu mai au timp sã-ºi povesteascã
viaþa ºi sã transmitã copiilor ºi nepoþilor anumite informaþii ºi amintiri,
s-a acceptat ideea ingenioasã de a aduce persoanele interesate într-un
studio ºi de a le cere sã vorbeascã în faþa unei camere de luat vederi.
Aceste videomemorii rãmîn sã se transmitã de la o generaþie la alta.“
R.l. 13 I 81 p. 6; v. ºi videomemorii //din video- + -graf//
videográmã s.f. –Înregistrare video– „Fericitul autor primeºte un
fond foarte modest, un magnetoscop portativ, un magnetoscop pentru
montaj ºi apoi, timp de douã sãptãmîni, videograma lui este programatã în fiecare searã la videoteatrul societãþii «Videographe». Dupã
aceea, gãsindu-ºi loc în videoteca societãþii, ea este înregistratã în niºte
fiºe care sînt trimise universitãþilor, societãþilor de televiziune prin
cablu.“ Sãpt. 1 VI 73 p. 12 (din fr. vidéogramme)
videomagnétic, -ã adj. –Care se referã la înregistrãrile vizuale pe
suport magnetic– „Mijloacele mecanice ºi audiovizuale, televiziunea
în circuit închis, înregistrãrile videomagnetice sînt numai cîteva din
direcþiile spre care îºi îndreaptã activitatea centrul de la Cracovia.“ Sc.
22 X 75 p. 4. „O bibliotecã «Shakespeare» de un fel deosebit este
pregãtitã în Marea Britanie. Este vorba de înregistrarea tuturor
pieselor marelui dramaturg pe benzi videomagnetice.“ Sc. 29 X 76 p.
6; v. ºi tomosintezã (din fr. vidéomagnétique; DMC 1974; DEX-S)
videomagnetofón s.n. „Cunoscuta firmã japonezã «Sony» a
lansat pe piaþã videomagnetofonul, un aparat care permite proiectarea
pe ecranele televizoarelor a filmelor înregistrate pe bandã magneticã
în casete.“ Sc. 11 II 70 p. 7. „Proiectanþii de la Uniunea de producþie
«Komplex» din Novgorod (U.R.S.S.) au conceput videomagnetofonul
«Electronica 590» ºi videocamera «Elektronika-N-802» cu ajutorul
cãrora se poate înregistra orice film sau concert, orice emisiune de
televiziune care pot fi apoi revãzute la dorinþã în familie.“ R.l. 26 XII
78 p. 6. „Videomagnetofon portativ. Videomagnetofonul este preferat,
din mai multe puncte de vedere: banda magneticã nu trebuie
developatã ºi poate fi utilizatã de mai multe ori.“ Sc. 11 X 81 p. 5 //din
video- + magnetofon; DEX-S//
videomagnetoscóp s.n. –Magnetoscop– „Saltul ei a fost ovaþionat îndelung, dar ovaþiile s-au transformat în vacarm la apariþia
notei: 9,65 (!?) Din nou contestaþie, din nou discuþii în faþa
videomagnetoscopului, iar noua notã a fost comunicatã abia dupã
încheierea tuturor întrecerilor din grupa a 3-a.“ Sc. 25 X 78 p. 5 //din
video- + magnetoscop//
videomemórii s.pl.tant.
–Memorii
înregistrate
video–
„Videograful povesteºte. Pentru ca amintirile persoanelor în vîrstã sã
nu se piardã, în curînd vor putea fi folosite tehnicile cele mai moderne
de înregistrare video. Persoanele respective vor putea fi invitate
într-un studio sã vorbeascã în faþa unei camere de luat vederi.
Veritabile «arhive de familie în imagini», aceste videomemorii vor
putea fi apoi consultate din generaþie în generaþie.“ Sc. 8 I 81 p. 5; v. ºi
videograf //din video- + memorii//
videopicup s.n. „Recent, firma olandezã «Philips» a prezentat
presei proiectul unui videopicup care poate fi conectat la orice
televizor. Pe discurile sale sînt imprimate imagini alb-negru ºi color,
însoþite de înregistrãri sonore. Fiecare disc are o duratã de o jumãtate
de orã [...] videodiscul oferã telespectatorilor posibilitatea optãrii
pentru anumite programe – filme, teatru, lecþii.“ Sc. 24 VI 76 p. 6
[pron. videopícap] //din video- + picup//
videoplayer s.n. 1991 –Videocasetofon care doar redã imaginile– v.
videocasetã, cassdeck [pron. videopléier] //din video- + player//
videorecórder s.n. –Videocasetofon care înregistreazã ºi redã
imaginile– „[Vînd] videorecorder model 1991 [...]“ R.l. 21 VIII 91 p.
7; v. ºi videocasetã //din video- + recorder//
videotape s. (cuv. engl.) –Benzi video– „În diversele saloane ale
expoziþiei sînt prezentate [...] jocuri electronice pe micul ecran,
teletext ºi videotape-uri.“ R.l. 29 V 80 p. 6
videoteam s. (cuv. engl.; tehn.) „«Videoteam – 1000» este un nou
procedeu, puþin costisitor, de proiecþie a imaginilor de televiziune pe
un ecran de mari proporþii.“ Sc. 23 III 79 p. 5. [pron. videotím]
videoteátru s.n. 1973 –Spectacol de teatru înregistrat video– v.
videogramã (din fr. vidéothéâtre)
videotécã s.f. –Colecþie de filme înregistrate pe videocasete– „Din
videoteca televiziunii: Amalia Rodriguez.“ Pr.R.TV 17 XI 78 p. 10.
„Din videoteca televiziunii [...]“ Pr.R.TV 3 IX 79 p. 4; v. ºi
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videogramã (1973), casetotecã, videocasetã (din fr. vidéothèque;
DMC 1973; L. Seche în LR 3/77 p. 272)
videotelefón s.n. –Telefon prevãzut cu un dispozitiv care permite
sã fie vãzut interlocutorul– „Videotelefonul este pus în funcþiune: în
faþa lor [a persoanelor] – un microfon, o camerã de televiziune ºi un
televizor cu ecran mare. Trebuie precizat [...] cã asemenea centrale de
videotelefon nu existã încã. Dar la sfîrºitul acestui an ele vor fi instalate
la Moscova, Leningrad, Kiev.“ Sc. 27 V 61 p. 4. „Cu puþin timp în
urmã, între oraºele Sofia ºi Varna a fost instalatã prima reþea
video-telefon din Bulgaria. Pentru realizarea legãturii video se
foloseºte releul de televiziune Sofia-Varna ºi anume în acele ore în
care studiourile nu emit.“ Sc. 14 V 74 p. 6; v. ºi dictafon (din engl.
videotelephone, fr. vidéo-téléphone, germ. Videotelephon[anlage];
BD 1967, DMC 1970; DTR; DN3, DEX-S)
videotelefónic, -ã adj. –Referitor la videotelefon– „În trei oraºe
din Uniunea Sovieticã – Moscova, Leningrad, Kiev – s-au deschis
centre urbane videotelefonice.“ Sc. 14 I 62 p. 3. „[Participanþii la
reuniuni se vor afla] în contact unul cu altul printr-un sistem
multilateral de legãturi videotelefonice.“ Sc. 6 VII 78 p. 5 (din videotelefon + -ic)
videoterminál adj. 1974 –Referitor la terminalele unui sistem de
televiziune în circuit închis– v. terminal //din video- + terminal//
videotéxt s.n. (tehn.) –Sistem electronic de vizualizare pe ecranul
televizorului a unor informaþii sub formã de text; teletext– „[...] începînd din toamnã, cetãþenii vest-germani vor putea efectua un virament
bancar, rezerva bilete de tren sau de avion, afla programele
cinematografelor [...] fãrã sã iasã din casã, datoritã unui sistem de videotext experimentat de trei ani la Düsseldorf.“ Sc. 31 III 83 p. 5.
„Vizitele demnitarilor noºtri [...] nu sînt menþionate pe videotext, nu
existã.“ R.lit. 24/93 p. 3; v. ºi Sc. 4 XI 78 p. 3; v. ºi teletext (din fr.
vidéotexte; cf. it. videotext; DNT 1977, DPN 1981)
videotransmísie s.f. –Transmisie a unor imagini prin mijloace
electronice– „Pentru prima datã în þarã, video-transmisie din sala de
operaþie“ R.l. 29 V 93 p. 8 //din video- + transmisie//
videur s.m. (cuv. fr.) –Persoanã viguroasã angajatã într-un restaurant,
bar etc. pentru a alunga clienþii indezirabili– „R [...] pe vremea cînd nu
era nimic, a lucrat în barul lui Vian ca «videur» (se înþelege, nu
«voyeur»...) ºi dupã aceea a rupt bilete la Cinematecã.“ R.lit. 27 XII 84
p. 17 [pron. vidör] (PR 1960, DFAP 248)
viditél s.n. (cuv. ol.) –Minitel– „Serviciile poºtale olandeze au
început sã experimenteze un nou sistem de informaþii telematice.
«Viditel», cum este numit acest sistem, permite abonaþilor sã
primeascã pe ecranul unui televizor conectat – prin telefon – de un
calculator electronic informaþii cuprinse într-o memorie de 120000 de
pagini.“ R.l. 9 VIII 80 p. 6
viitoríst, -ã adj. (livr.) –Referitor la viitor– „Aceste proiecte cu iz
viitorist ilustreazã [...] preocuparea faþã de gãsirea unor soluþii
energetice cît mai economicoase.“ I.B. 27 VII 82 p. 4 (din viitor + -ist,
dupã fr. futuriste; DN3)
viitorológ s.m. –Futurolog– „O planetã a insectelor imune la
radioactivitate, în locul planetei oamenilor [...] iatã o viziune care nu ar
putea fi calificatã altfel decît prin formula lansatã cîndva de viitorologul american Herman Kahn: «a imagina inimaginabilul».“ R.l. 14
II 83 p. 6. „Ana-Maria Sandi, viitorolog“ „22“ 47/95 p. 8 (din
viitorologie; DEX, DN3)
viitorologíe s.f. –ªtiinþa viitorului– „Spuneþi, ºi pe bunã dreptate, cã
viitorologia încã nu are contururi clar definite. În ce fel credeþi cã poate
contribui sociologia, ºtiinþa analiticã a prezentului (sau a trecutului
istoric), la cercetarea evoluþiilor viitoare?“ Cont. 15 IX 72 p. 8. „Azi, în
secolul prognozei ºi al viitorologiei [...]“ Cont. 23 II 73 p. 4. „Revista
[...] a publicat nu de mult un articol al preºedintelui unui institut de
viitorologie [...]“ Fl. 13 VIII 82 p. 22. „În cadrul viitorologiei, dvs.
v-aþi ocupat de problema societãþilor civile.“ „22“ 47/95 p. 8; v. ºi R.l.
26 IX 79 p. 1, Sc. 9 IV 81 p. 8 (din viitor + -logie, dupã fr. futurologie,
engl. futurology; PR 1968; DP; Th. Hristea în R.lit. 18 III 77 p. 8; DEX,
DN3)
vikingofíl s.m. –Admirator al vikingilor– „Disputã aprinsã, care
aduce în 1957 vikingofililor o categoricã victorie.“ I.B. 21 III 74 p. 4
(din viking + -fil)
vilaiét s.n. –Diviziune administrativ-teritorialã din þãrile
musulmane– „Consiliul de miniºtri al Turciei a decretat starea de
asediu pentru un interval de o lunã [...] în 14 vilayete de frontierã ale
þãrii.“ Sc. 21 VII 74 p. 6. „O misiune de explorare a Oficiului naþional
de cercetãri ºtiinþifice al Algeriei (O.N.R.S.) a prezentat wilayatului
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Ouargia proiectul de realizare a unei aºezãri agricole care va folosi
energia solarã pentru necesitãtile gospodãreºti ºi cele de producþie.“
Sc. 24 XI 77 p. 4 [scris ºi wilayat, vilayat] (din fr. vilayet; DEX)
vílca s.f. (bot.; cuv. amerind.) „Locuitorii din Vilcombe [Peru] îºi
datoreazã vîrsta venerabilã unei excelente circulaþii sanguine, care s-ar
datora, la rîndul ei, combinãrii unei slabe presiuni atmosferice cu o
abundenþã de oxigen emanînd dintr-o plantã, «vilca», foarte rãspînditã
în regiune ºi a cãrei caracteristicã este degajarea unei cantitãþi deosebit
de mari de oxigen.“ R.l. 1 II 78 p. 6
vinegrétã s.f. 1994 (alim.) –Sos rece, preparat din ulei, oþet, sare ºi
piper, cel mai adesea aromatizate– v. dip (din fr. vinaigrette; DN3,
DEX-S)
vinotécã s.f. –Colecþie de vinuri de calitate superioarã–
„Combinatul dispune de o vinotecã specialã unde vor fi depozitate
mostre de vinuri vechi.“ Sc. 7 I 62 p. 2. „Vinoteca oferã deocamdatã
doar vinuri rare româneºti.“ R.l. 7 VIII 93 p. 7; v. ºi 13 VI 80 p. 2 (din
vin + -tecã; cf. fr. vinothèque; DTN 1973; Fl. Dimitrescu în LL 10/65
p. 235, Graur T. 268, L. Seche în LR 3/77 p. 271; DEX, DN3)
viódã s.f. (muz.) –Instrument muzical din seria violinã, violã,
violoncel, contrabas– „Viodele – invenþie a prof. univ. Ion Delu
brevetatã în 1971 – au devenit cunoscute în Anglia, U.R.S.S., Polonia,
Cehoslovacia, Austria, S.U.A., Franþa, Italia, Japonia. Numeroase
orchestre din þarã folosesc viodele fabricate la Reghin.“ R.l. 3 III 75 p.
5. „[...] cunoscutele viode (instrumente care «reduc» spaþiul acustic al
violoncelelor ºi contrabaºilor la cel al unor «viori» infinit mai mari,
folosind tehnica de execuþie de la aceste instrumente).“ Sãpt. 2 IV 82 p.
6 (probabil din vio[lã] + n.pr. De[lu]; din pl. viode s-a creat sg. viodã)
VIP s.n. (americanism) –Persoanã foarte importantã, cãreia i se
rezervã un tratament special– „Un VIP care se mutã de la un partid la
altul“ R.l. 10 IX 93 p. 1. „Elita adevãratã (alta decît cea compusã din
VIP ori guvernanþi la diverse eºaloane) e minusculã.“ R.lit. 35/93 p. 2.
„VIP-urile noastre de toate zilele ºi nopþile s-au întors la Bucureºti.“
Expres 39/94 p. 14; v. ºi As 202/96 p. 13 (abreviere din engl. V[ery]
I[mportant] P[erson]; cf. fr. vip; MNC 1981)
virál, -ã adj. (biol.) –Virotic– „[...] aceste proteine vor izbuti sã
stopeze invazia viralã. Pînã în prezent s-a reuºit sã se sintetizeze mai
multe forme de interferon, una dintre acestea fiind deja folositã cu
succes în tratarea hepatitei virale.“ Sc. 13 V 77 p. 5. „[...] Nil (1958)
considerã cã 25 la sutã dintre malformaþii apar prin mutaþii genetice,
20 la sutã prin anomalii cromozomiale, 15 la sutã prin embriopatii
virale iar restul de 40 la sutã au o cauzã încã necunoscutã, probabil
factori conjugaþi – ereditari ºi ecologici.“ Cont. 16 III 79 p. 5; v. ºi
Pr.R.TV 20 IV 79 p. 12, R.l. 9 XI 82 p. 4 (din fr. viral; PR 1951; I.
Iordan în SCL 4/64 p. 414; DN3, DEX-S)
virologíe s.f. (biol.) –Ramurã a microbiologiei care studiazã
virusurile– „La Institutul de virusologie «ªt. S. Nicolau» al Academiei
de ºtiinþe medicale a avut loc ºedinþa festivã de comunicãri cu prilejul
aniversãrii a 30 de ani de la apariþia primului numãr al revistei
româneºti de specialitate – «Virologie».“ Sc. 16 III 79 p. 5 (din fr.
virologie; PR 1953; DN3, DEX-S)
virtuóz, -ã adj. –Cu calitãþi de virtuoz– „Tãlmãcirea lui Mozart a
fost savuroasã, adãugînd fidelitãþii faþã de litera textului o anume
exuberanþã virtuozã.“ Cont. 29 III 74 p. 4 (din it. virtuoso; cf. fr.
virtuose)
vírus s.n. ¨ 1. (inform.) –Program distructiv care „îmbolnãveºte“
computerul– „Patru versiuni ale programului informatic Microsoft
Word au fost «infectate» cu un virus, au anunþat surse din cadrul
companiei Microsoft.“ Cotid. 13 IX 95 p. 4. „Un «virus» a deturnat
cursa leu-dolar.» D. 147/95 p. 4; v. ºi R.l. 6 XII 96 p. 1. ¨ 2. –Boalã,
nenorocire– „Greºeliele de tipar, un adevãrat virus HIV al cãrþilor
româneºti“ R.lit. 34/95 p. 5. ¨ 3. –Sursã a unui rãu moral– „Este vorba
despre virusul care provoacã «intoxicarea» opiniei publice.“ R.l. 11 X
95 p. 3; v. ºi spionitã (DN – alte sensuri, DEX, DN3)
virusologíe s.f. 1978 (biol.) –Virologie– v. virologie; v. ºi R.l. 15 II
78 p. 4, Cont. 14 XII 79 p. 5 (din virus + -logie; C. Lupu în SCL 6/82 p.
505; DEX, DN3)
visiofón s.n. (comunic.) „În Franþa a fost prezentat un nou model de
visiofon (telefon cu imagine).“ I.B. 21 VI 73 p. 4 (din fr. visiophone;
DMC 1970)
visiting professor sint.s. (engl. americ.) –Profesor invitat la o
Universitate sã þinã lecþii, conferinþe– „Am reuºit sã facem sã
funcþioneze niºte forme care înseamnã, sub o formã puþin miºcatã,
visiting professor, de pildã, sau un an sabatic care se numeºte altfel.“

vizioná

„22“ 41/93 p. 9. „La noi ºi la celelalte Universitãþi funcþioneazã
sistemul de visiting professor.“ „22“ 38/94 p. 9 [pron. víziting
profésor]
vitadón s. 1976 (apic.) –Numele comercial al unui produs fortifiant–
v. polenapin (din vita “viaþã“)
vitezomán s.m. –ªofer care are mania vitezei, care conduce maºina
cu o vitezã exageratã– „Un echipaj al circulaþiei, ca sã-l «tempereze»
pe un vitezoman care circulã cu o vitezã mult peste limita admisã de
lege, e obligat sã porneascã la urmãrirea respectivului, sã circule cu
viteza celui urmãrit ºi chiar cu o vitezã mai mare.“ Sc. 18 V 71 p. 2. „În
perioada 16–23 aprilie, agenþii de circulaþie au depistat nu mai puþin de
3230 de abateri sãvîrºite de conducãtorii auto. «Recordul» e deþinut de
vitezomani (629).“ I.B. 25 IV 75 p. 3; v. ºi Sc. 26 VI 80 p. 2 (din vitezã +
-man, dupã tipul cleptoman; A. Beyrer în SCL 5/76 p. 537; DEX-S)
viticotécã s.f. –Colecþie de soiuri de viþã de vie– „Colecþia de la
Plevna, o adevãratã viticotecã, este destinatã schimbului de soiuri de
viþã, efectuat de cercetãtorii bulgari cu specialiºtii din diverse þãri ale
lumii.“ I.B. 25 IV 74 p. 4 (din vitico[l] + -tecã)
vitrát, -ã adj. –Alcãtuit din sticlã, cu geamuri– „Din sala mare de
banchet, unde se fãceau pregãtiri pentru Anul Nou, am putut admira
printr-un perete complet vitrat zecile de cupole ale bisericilor din
Kremlin.“ Cont. 13 I 67 p. 4. „Cele douã prime niveluri vor comunica
interesant cu strada: vor fi amplu vitrate, lãsînd sã se vadã ºi
monumentala scarã de legãturã între ele.“ R.l. 14 XI 78 p. 3. „[...] noua
sobã este prevãzutã cu un cuptor de 35 cm cubi, cu uºã vitratã (din
sticlã termorezistentã).“ R.l. 6 II 84 p. 2 (dupã fr. vitré; DN3, DEX-S)
vitrínã-duláp s.f. –Dulap cu oglindã– „Celãlalt nu mai primeºte
oglinzile de la toaletã ºi de la vitrina-dulap.“ Sc. 10 I 63 p. 2. „Te
adresezi vînzãtorului care te-a convins sã cumperi (neapãrat) o
vitrinã-dulap vãduvitã integral de cristaluri.“ I.B. 18 III 72 p. 3 (din
vitrinã + dulap)
vitriniér ¨ 1. adj. –Referitor la vitrinã– „Decoraþie vitrinierã.“ Cont.
1 IX 67 p. 1. ¨ 2. s.m. (Urmat de decorator) –Persoanã care se ocupã
cu aranjarea vitrinelor de magazine– „Vitrina rezervatã confecþiilor
cãlduroase gãzduieºte [...] imaginea (desenatã) a unor umbrele. Pe
unde or fi umblînd vitrinierii-decoratori?“ I.B. 23 X 76 p. 4. „Cert,
vitrinierii-decoratori bãimãreni au fantezie, bun gust, talent.“ R.l. 9 XI
83 p. 2 (din vitrinã + -ier [+ decorator]; DEX – sensul 2, DN3)
vitro în loc.adv. lat. in vitro (biol.) –Într-un mediu artificial, în
laborator– „Numãrul copiilor nãscuþi în lumea întreagã prin procedeul
«in vitro» se ridicã la opt, cei de acum fiind primii gemeni: un bãiat ºi o
fetiþã [...] Cei doi «gemeni-eprubetã» ºi mama sînt în prezent într-o
stare excelentã.“ Sc. 9 VI 81 p. 3. „Vedeta congresului de la Monte
Carlo [...] privind sterilitatea s-a dovedit a fi, fãrã dubii, fecundaþia «in
vitro», tehnicã modernã ce cunoaºte o rãspîndire vertiginoasã ºi care
promite sã detroneze majoritatea celorlalte mijloace de luptã
împotriva nefertilitãþii. Dupã mai mulþi ani de la naºterea primului
«bebe-eprubetã» [...] sînt astãzi în lume peste 1000 de copii care au
vãzut în acelaºi mod lumina zilei.“ R.l. 3 X 84 p. 6; v. ºi implanta
vituperáre s.f. (livr.) –Denigrare, blamare– „Interesante puncte de
vedere între luminarea (ºi vituperarea) fenomenului aduc ºi celelalte
articole ale grupajului.“ Sãpt. 12 IX 86 p. 7 (din vitupera; DEX, DN3)
viúþã s.f. 1984 –Strãduþã– v. chiacchiere (din it. viuzza)
viváriu s.n. –Loc special amenajat pentru creºterea în mediul lor
natural a unor animale mici– „Competenþa ºi pasiunea [...] au dus la
realizarea unui muzeu numit Vivariul.“ Cont. 13 I 84 p. 16 (din fr., lat.
vivarium; DN3, DEX-S)
viviérã s.f. –Compartiment special construit pentru pãstrarea
peºtelui în stare vie– „[...] se fac pregãtiri pentru punerea în funcþiune
pe lacul Bicaz a unei staþii pilot pentru creºterea pãstrãvilor în viviere
flotabile [...]“ R.l. 6 XI 84 p. 5 (din fr. vivier; DN3, DEX-S)
vizioná vb. I ¨ 1. –A vedea un spectacol înainte de premierã–
„Ziariºtii au fost invitaþi sã vizioneze filmul cu o zi înainte de
premierã.“ ¨ 2. (Prin ext., folosit impropriu ca sinonim mai „distins“
al lui a vedea) –A vedea (în general) un film, la cinematograf sau la
televizor– „Ieri am vizionat, la telecinematecã, un film cu Jean Gabin.“
¨ 3. –A vedea o piesã de teatru– „Vizionarea piesei le-a întregit
elevilor imaginea pe care trebuie s-o aibã asupra dramaturgului Mihail
Sebastian.“ ¨ 4. –A asculta un recital– „Am vizionat un recital
sugestiv.“ ¨ 5. –A urmãri un meci, o partidã sportivã– „Meciul va
putea fi vizionat pe micul ecran.“ I.B. 28 X 74 p. 7; v. ºi 20 IV 96 p. 3. ¨
6. –A vedea o expoziþie– „În 1967 C. Piliuþã a vizionat numeroase
expoziþii din Italia.“ ¨ 7. –A vedea (un obiect) –„Cupa Davis va putea
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fi vizionatã zilnic între orele 9–18.“ ¨ 8. –A vizita un apartament, o
casã etc. în vederea cumpãrãrii– „Azi vizionez, mîine sigur plãtesc.“
R.l. 28 VIII 94 p. 14 (formal din fr. visionner; V. Guþu Romalo C.G.
181, atestare din 1971, Th. Hristea în P.N. 3/76 p. 21–22, de unde sînt
citatele fãrã trimitere, C. Lupu în SCL 6/82 p. 504, Guþia A. 29; DN,
DEX, DN3 – sensuri foarte puþine)
vizionáre s.f. –În perioada comunistã, prezentarea unui spectacol,
înainte de premierã, în faþa „forurilor» pentru a obþine aprobarea de a fi
urmãrit de publicul larg– „Tot ºeful propagandei era acela care stabilea
criteriile cenzurii [...] interzicerile de cãrþi ºi spectacole, «vizionãrile»
(cum erau numite premierele de teatru ºi film la care participau
activiºtii culturali).“ R.lit. 37/93 p. 1 (din vizioná; DEX, DN3 – alte
sensuri)
vîrf s.n. ¨ 1. în sintagmele perioadã, lunã, ramurã, orã etc. de vîrf
–De mare intensitate, trafic etc.– „Pe noua linie R1 circulã 100 de
autobuze pe orã ºi sens în orele de vîrf. Traseul are o lungime de 5,2
km. În perioada de vîrf circulã un autobuz la 40 secunde [...] Pe aceastã
relaþie pot fi transportaþi 200000 cãlãtori.“ R.l. 27 IV 77 p. 5. „În plin
sezon însã, în lunile de vîrf, cum le numim noi, litoralul atrage în
activitãþile sale 30000 de oameni de cele mai diferite profesii.“ Sc. 12
IV 79 p. 4. „Noutãþi în ramuri de vîrf ale industriei noastre.“ R.l. 10 V
79 p. 1. ¨ 2. (pol.) în sint.adv. la vîrf –La cel mai înalt nivel în stat– „O
ultimã întîlnire la vîrf“ R.l. 21 I 94 p. 9. ¨ 3. (fig.) în sint.s. vîrf de lance
–Elementul, grupul cel mai eficient, mai avansat într-un domeniu–
„[Luceafãrul ºi Sãptãmîna] ambele fiind publicaþii vîrf-de-lance ale
Partidului ºi Securitãþii.“ R.lit. 24 X 91 p. 5. „[...] repartizarea dreptului de a alcãtui comisia pentru culturã, artã ºi mijloace de informare
tocmai Partidei Naþionale, adicã tocmai celor douã partide extremiste
de stînga, care au douã «vîrfuri de lance» ale culturii socialiste, în
persoana d-lor Adrian Pãunescu ºi C.V. Tudor.“ R.l. 6 XI 92 p. 1.
„[I.M.] a fost un vîrf de lance al generaþiei ‘80.“ Timiºoara 15 I 94 p. 2;
v. ºi R.l. 29 IX 95 p. 19; v. ºi destabilizator (sensul 2 trad. fr. (au)
sommet; pentru sensul 3 cf. fr. fer de lance, it. ferro di lancia)
vîrsta a dóua sint.s. (ironic) –Vîrsta adultã– „Chiar la intrarea în
discotecã un tip, la vîrsta a doua, beat, mi-a pus un pistol în tîmplã. Nu
s-a întîmplat însã nimic.“ R.l. 15 I 93 p. 4 (format dupã vîrsta a treia)
vîrsta a tréia sint.s. (eufemism) –Perioda de dupã pensionare, bãtrîneþe– „A treia vîrstã. Într-un buletin consacrat vîrstei a treia, Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii apreciazã cã numãrul persoanelor în vîrstã
se va dubla pînã în anul 2000. În 1970 existau în lume 304 milioane de
persoane în vîrstã de peste 60 de ani.“ R.l. 7 V 79 p. 6. „Noi,
gerontologii români, considerãm cã metoda esenþialã de întîrziere a
proceselor degenerative de vîrstã ºi de evitare a fenomenelor morbide
la vîrsta a treia este profilaxia.“ Cont. 16 VI 79 p. 7. „Am vãzut doi
indexaþi de vîrsta a treia cumpãrînd [...] biscuiþi «Eugenia» privatizaþi.“ R.l. 18 V 93 p. 1 [var. a treia vîrstã] (dupã fr. troisième âge;
DMN 1966; DEX-S)
vocál-simfónic, -ã adj. (muz.) –Care se cîntã cu vocea ºi cu orchestra simfonicã– „Compozitorul a fãurit un limbaj care a încorporat
stilului vocal-simfonic elementele cîntecului de masã pînã la fuziunea
deplinã.“ I.B. 10 V 61 p. 3 (din vocal + simfonic)
vocefón s.n. „Vocefonul. Este vorba de o instalaþie electronicã realizatã în S.U.A., cu ajutorul cãreia aparatul telefonic este pus în
funcþiune de vocea umanã. Instalaþia este destinatã mai ales bolnavilor
spitalizaþi. La primul strigãt, microfonul aflat în apropierea patului
bolnavului se conecteazã, chemînd în acest fel asistenta sau medicul.“
Sc. 27 IX 77 p. 4 (din voce + -fon, dupã model engl.)
volét s. (livr.; rar) –Parte, capitol– „În cel de-al doilea volet al cãrþii,
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tonul evolueazã cãtre poeticul pur ºi enigmatic.“ R.lit. 9 VI 77 p. 9
(formal din fr. volet; DEX, DN3 – alte sensuri)
voltampéric, -ã adj. (fiz.) –Care se referã la voltamper– „Aparate
destinate înregistrãrii automate a dependenþelor funcþionale a douã
tensiuni electrice au fost realizate în mai multe þãri. Ele pot fi folosite
cu succes la înregistrarea caracteristicilor voltamperice ale lãmpilor
electronice.“ Sc. 5 XII 64 p. 4 (din voltamper + -ic)
volumetríe s.f. –Mãrime (ca volum)– „O mare fîntînã decorativã în
Piaþa Centralã din Bistriþa: volumetria fîntînii sã aparã din jocuri de
apã.“ Sc. 27 XII 77 p. 3; v. ºi R.l. 11 XII 81 p. 5 (din fr. volumétrie; DN,
DEX, DN3 – alt sens)
voluminozitáte s.f. –Caracterul a ceea ce este voluminos– „Pe
lîngã aspectul îmbunãtãþit al stofelor, se economisesc, totodatã, pînã la
30 la sutã din firele de lînã, dat fiind cã buclajul conferã lînii voluminozitate.“ Sc. 1 XII 76 p. 5 (din voluminos + -itate)
voluntár-patriótic, -ã adj. –(Despre muncã, în comunism) „Liber
consimþitã“, executatã gratis „în scopuri patriotice“– „Tinerii bucureºteni pun semnãtura generaþiei lor în marea carte a muncii voluntar-patriotice.“ Sc. 30 III 74 p. 1. „Cetãþenii [...] au construit ºi
executat în anul trecut prin muncã voluntar-patrioticã amenajãri,
trotuare ºi alei pe 560000 mp.“ R.l. 15 III 75 p. 3; v. ºi 22 XI 75 p. 5 (din
voluntar + patriotic)
voluntariá vb. I –A merge voluntar– „Toþi revoluþionarii care îl
înconjurau pe domnul Iliescu în studioul 4, în ziua de 22 decembrie au
voluntariat [...] în Golf.“ „22“ 15 IV 91 p. 2 (din voluntar)
voodoo adj. (americanism) –Relativ la practicile cultului negro-american cu acelaºi nume– „Practicile voodoo“ „22“ 39/96 p. 2; v.
ºi manipulá (1993) [pron. vudú] (din engl. americ. voodoo)
vopsí vb. IV în loc. vb. a-ºi vopsi un examen (arg. stud.) –A-ºi asigura
dinainte nereuºita la un examen– „Singur þi-ai vopsit examenul ãsta!
De ce n-ai venit ºi tu mãcar o singurã datã la seminar?“ (C. Lupu în LL
3/72 p. 350)
vorbí vb. IV (fam., pop.) –A fi în vorbã cu X– „Mariana vorbeºte cu
Ion.“ (din vorbã)
voyantã s.f. (cuv. fr.) –Femeie care citeºte trecutul ºi prevede viitorul– „[...] s-au adresat atunci în disperare de cauzã [...] unei celebre
voyante, singura în stare sã citeascã obiectul prin intermediul fotografiei. Pipãind-o cu unghiile de la mîna dreaptã, femeia a ghicit ce se
ascundea în misterioasa imagine [...]“ R.lit. 20 IX 84 p. 9 [pron.
voaiántã] (din fr. voyante)
voyerism s. (franþuzism) –Comportare de voyeur; curiozitate, interes– „E limpede cã ne aflãm în plinã fanta-ºtiinþã, în science-fiction,
numai cã pe Mihnea Gheorghiu nu-l intereseazã o asemenea incursiune decît pretextual, þelul sãu fiind superior, mai vast. (Ceea ce nu
înseamnã cã, implicit, scenaristul n-ar mãsura ºi n-ar sublinia, cu o
ironicã voluptate, tocmai componentele ºi dimensiunile mult schimbate ale fanteziei actuale, puternic influenþate, dominate chiar, de acest
fenomen contemporan al voyerismului colectiv, care e cinematograful
ºi mai ales televiziunea.) Mihnea Gheorghiu îºi exploateazã excelenta
idee fanta-ºtiinþificã în sensul unei discuþii în jurul condiþiei umane.“
R.l. 23 VI 75 p. 2. „Scene de voaiorism, crime pasionale [...] iatã cîteva
trãsãturi ale operei lui Gabrea.“ R.lit. 45–46/94 p. 1 [pron. ºi scris ºi
voaiörísm] (DMN 1968)
voyeur s.m. (franþuzism) –Persoanã care se complace în a privi pe
ascuns un spectacol (erotic)– „Nerval cãlãtorul (mai exact figura sa
mitizatã), se prezintã ca un voyeur, mulþumindu-se cu deliciile spectaculare, femeia oferindu-se (o, desfãtãri ale vãlului oriental!) privirii
[...]“ R.lit. 17 XI 77 p. 2; v. ºi videur [pron. voaiór]
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xerografiá vb. I –A fotografia (la xerox)– „Mai multe cãrþi pe care el 92 p. 6. „Totul se petrece însã dupã modelul ºi tehnicile ºmenarilor de
credea cã le deþine în exclusivitate [...] xerografiindu-le «subversiv» valutã de pe Lipscani ºi Covaci (doar cã fauna parlamentarã se poartã
înainte de 1989.“ Lit. 32–34/95 p. 2 (din xerografie)
la þol festiv, la douã rînduri): clientul primeºte în schimbul dolarilor un
xérox s.n. (tehn.) –Aparat de reprodus ºi multiplicat rapid texte, pachet cu hîrtie de ziar tãiatã sau i se restituie, la repezealã, niºte dolari
desene etc.– „Xerox economiseºte hîrtia. Specialiºtii firmei «Xerox» traºi la xerox.“ R.l. 7 VIII 93 p. 1; v. ºi Ad. 22 XI 93 p. 5; v. ºi
au pus la punct o nouã maºinã de copiat ºi multiplicat care poate reprografie (din engl. [Rank] Xerox [Limited], marcã înregistratã; BD
imprima pe ambele feþe ale unei coli, economisind astfel importante 1970; A. Bantaº BE 127, R. Zafiu în R.lit. 35/94 p. 9; DEX, DN3)
cantitãþi de hîrtie.“ Sc. 17 IV 74 p. 6. „Nemulþumindu-se doar sã þinã xeroxá vb. I –A fotocopia (la xerox)– „Fotografiile reproduse erau de
prelegeri ºi sã scoatã citate sau sã tragã la xerox pagini de carte sau de calitate slabã, altfel le-aº fi xeroxat.“ D. 148/95 p. 15 (din xerox; R.
revistã, indiferent la ce se petrece în jur, el înregistreazã, în fiecare oraº Zafiu în R.lit. 35/94 p. 9; DEX-S)
în care poposeºte sau prin care trece, cele mai diverse aspecte ale xilomanþíe s.f. 1977 –Ghicitul în lemn– v. acromanþie //din gr. xilo
existenþei.“ Sc. 8 X 78 p. 4. „Vînd xerox Olivetti sigilat [...]“ R.l. 10 IX “lemn“ + manteia “prevestire“//
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yachting v. iahting
yakúza s., adj. (cuv. jap.) ¨ 1. (cinem.) „Noul sãu film intitulat
Yakuza (cuvînt japonez care înseamnã gangster, dar indicã deopotrivã
ºi filmele cu gangsteri) vine sã întãreascã demonstraþia [...] Idol al
spectatorilor de filme yakuza, cel mai popular actor din Japonia,
Takakura, joacã îndeobºte fãrã nuanþe.“ R.lit. 7 II 75 p. 20. „Yakuza
este un gen de filme deosebit de gustate de publicul japonez. Spre
deosebire de producþiile similare occidentale [...] yakuza are un caracter profund mobilizator, propunîndu-ºi sã demonstreze cã actele antisociale, goana dupã înavuþire pe calea crimei sînt sortite eºecului.“ Sc.
25 III 75 p. 6. ¨ 2. –Mafia japonezã– „Gangsterii experimentaþi ai
faimoasei mafii japoneze «Yakuza» sînt puternic implicaþi în traficul
de droguri [...]“ I.B. 14 XI 83 p. 8. „Yakuza este numele mafioþilor
japonezi din Tokio ºi Osaka, ale cãror organizaþii imitã pe cele ale
samurailor (ritualuri, coduri etc.) ºi se prezintã drept apãrãtoare ale
ordinii.“ „22“ 1–8 XII 92 p. 13
yankéu, -e adj. (cuv. anglo-american) –Din Statele Unite– „Încet-încet, în urma importurilor masive de produse alimentare, limba
românã se va împopoþona, ºi ea, cu cuvinte yankee, stîrnind în cele din
urmã protestul – aºa cum se întîmplã acum în Franþa – domnilor
academicieni.“ As 139/94 p. 4; v. ºi big-store (1993) (DN, DEX, DN3
– subst.)
yesman s.m. (cuv. engl.) –Persoanã care spune totdeauna da; oportunist, slugarnic– „În ce-l priveºte pe dl. Iliescu, el s-ar fi înconjurat de
yesmeni ºi de sicofanþi.“ R.l. 7 VI 90 p. 2. „Fost, el însuºi, demnitar
comunist, I. Iliescu ºi-a organizat o echipã de consilieri («yes-menii»,
«sicofanþii») din aceeaºi zonã.“ R.lit. 21 II 91 p. 4. „Gorbaciov nu vrea
sã se înconjoare de yesmani.“ Expres internaþ. 5–11 VI 91 p. 1; v. ºi
R.lit. 21 II 91 p. 4, Contr. 8 III 91 p. 4 [pl. yesmeni, yesmani] (cf. fr., it.

yesman; PN 1985; R. Zafiu în R.lit. 7/96 p. 7; cuvînt fãcut celebru de
dl. Silviu Brucan)
yéti s.m. (cuv. nepalez yet teh) „Un Yeti african? Încurajatã de relatãrile unor localnici ºi în ciuda scepticismului oamenilor de ºtiinþã,
cercetãtoarea francezã J.R.E. ºi-a anunþat intenþia de a porni în cãutarea «omului pãdurii», fiinþã primitivã asemãnãtoare omului.“ Sc. 28
X 78 p. 5. „Expediþia a adus un mulaj de ghips al urmei lui «Yeti» – cum
a mai fost supranumit iniþial omul zãpezilor – care este în prezent
studiatã de oamenii de ºtiinþã [...]“ Sc. 13 XII 81 p. 5. „Dupã unii,
«Yeti», cum i se mai spune misterioasei fiinþe zãrite în apropierea
crestelor Himalayei ar avea o staturã uriaºã.“ I.B. 21 II 85 p. 8; v. ºi R.l.
25 XII 79 p. 6; v. ºi ciuciunaa
yoghín s.m. –Adept al filozofiei ºi al practicilor yoga– „S.S., India, a
încheiat cu bine una din cele mai spectaculoase demonstraþii de yoga
din cariera sa – cufundarea într-o stare asemãnãtoare cu somnul
hibernal [...] Yoghinul a rãmas în aceastã stare timp de opt zile.“ Sc. 17
VI 79 p. 5 (din engl. yogin; cf. fr. yogi; DN3)
yúko s. (cuv. jap.; sport) –La judo, decizie de arbitru care acordã unui
jucãtor 5 puncte pentru executarea unui procedeu sportiv– v. koka
yúppi s.m. (americanism) –Tînãr dinamic ºi cu succes în afaceri (în
special în anii ‘80) –„Aceºtia sînt nepoþii lui Stalin. Sînt niºte yuppies
ai marxism-leninismului.“ LAI 28 X 91 p. 7 (abreviere din engl.
Y[oung] U[rban] P[rofessional]; cf. fr., it. yuppi; PN 1985, MN 1986)
zvonác s.m. 1992 (peior.) –Zvonist– v. A. Stoichiþoiu în Hyperion
III/92 p. 175 (din zvon + -ac)
zvonér s.m. (peior.) –Zvonist– „Zvonerul pe mapamond“ Cuvîntul
27 IV–3 V 93 p. 5. „În mod ciudat, nu se suflã o vorbuliþã despre
«zvoneri», fiind beºteliþi aprig doar «rãspîndacii».“ R.l. internaþ. 26 I
94 p. 1 (din zvon + -er)
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zamác s. 1995 –Aliaj de zinc, aluminiu, magneziu ºi cupru– v.
ambutisat //din Z[inc] A[luminiu] MA[gneziu] C[upru]//
zap s.n. –Operaþia de schimbare frecventã a canalelor la TV– „O arie
«pe 2» mi-a paralizat zappul, oprindu-mã, ca într-o vrajã, sã vãd
«Tunurile Saratogãi» «pe 1».“ R.lit. 7–13 VIII 93 p. 18. „Zap-ul la
români“ R.lit. 9/96 p. 3 (din zapá)
zapá vb. I –A schimba frecvent canalele la TV cu telecomanda–
„Dãdusem din întîmplare peste aceastã emisiune «zapînd» în cãutarea
unui jurnal.“ D. 5/93 p. 3. „Cum sã-i facem pe privitori sã nu zapeze?“
R.lit. 9/96 p. 3 (din fr. zapper; MNC 1988)
zapáj s.n. –Operaþia de schimbare frecventã a canalelor la TV–
„[Televiziunea] e ceva perpetuu lipicios, pe care nici un «zapaj» nu-l
poate ºterge.“ D. 8/93 p. 13 (din zapá + -aj)
zapáre s.f. –Operaþia de schimbare frecventã a canalelor la TV–
„Considerã telefonul, o ieºire la cinematograf, la spital sau un mesaj de
pe E-mail doar ca zapãri pe alte canale.“ R.lit. 9/96 p. 3 (din zapá)
zápping s.n. 1995 –Operaþia de schimbare frecventã a canalelor TV–
v. telecomandã (din fr. zapping; cf. it. zapping; fals anglicism; FS 227,
285; PN 1988)
zapateado s. –Dans spaniol în trei timpi, marcat cu tocurile pantofilor– v. jota [pron. sapateádo] (din sp. zapateado; El. Toma în ER p.
472, 474)
zarzavagíu s.m. 1991 (arg.) –Persoanã care se îndeletniceºte cu
schimbarea dolarilor– v. zarzavat
zarzavát s.n. (arg.) „[...] din pricinã cã dolarii sînt verzi au fost
numiþi «verdeaþã», apoi «zarzavat», iar cei care îi schimbã se numesc
«zarzavagii»! Modeºtilor hoþi de buzunare, «gãinarilor» adicã, li se
spune elevat «avicultori»!“ R.l. 5 IX 91 p. 4
zburãtór s.m. „[...] urmãream, realmente uluit, saltul palpitant al
unor tineri pe o verticalã de 45 de metri, spre acoperiºul halelor.
Imaginaþi-vã, niºte oameni pe un ger de «crãpau pietrele», avîntîndu-se spre cer – dar nu cu ascensorul sau elicopterul – ci cu propria lor
putere, încleºtîndu-ºi braþele ºi spãrgînd gheaþa de pe stîlpii de metal, ca
Icarii din legendã. Aºa se numesc în lumea ºantierelor: «zburãtorii».“
R.l. 27 II 84 p. 4 (din zbura + -ãtor; DEX – alte sensuri)
zébrã s.f. (circ.) –Marcaj de traversare a strãzii– „Atenþie la [...]
semafoare ºi zebre!“ R.l. 7 IV 74 p. 2. „Trec strada cu avînt pe zebrã, la
mijloc mã prinde stopul.“ I.B. 11 IV 74 p. 1. „Zebre din metal. Zebrele,
liniile ºi sãgeþile ce reglementeazã circulaþia pe strãzi ºi ºosele necesitã
din cînd în cînd o revopsire pentru a rãmîne vizibile.“ Sc. 28 XI 75 p. 5;
v. ºi R.l. 29 VIII 79 p. 6 (din it. zebra (stradale), engl. zebra; în it. ºi în
engl. pronunþarea este diferitã de cea din românã, deci cuv. a fost
introdus pe calea scrisului; cf. germ. Zebrastreifen; DN, DEX – alt
sens, DN3)
zegísm s. –Curent politic care considerã cã dezvoltarea economicã
actualã va duce la mari riscuri în viitor– „Teoria «creºterii zero» sau zegism. O ripostã energicã a fost datã acestei pseudoteorii de primul
ministru al Franþei.“ Sc. 19 II 75 p. 5 (cf. engl. Zero Economic Grouth
“creºtere economicã zero“; DP)
zelatór, -oáre s.m.f. (peior.) –Persoanã zeloasã– „Toþi zelatorii cultului lui Ceauºescu, strînºi în ograda rãu mirositoare a «României
Mari», îi reproºeazã lui Deºliu proletcultismul întîilor sale volume.“
R.lit. 28 I 92 p. 15. „Moartea se plictiseºte repede de zelatorii ei.“ R.lit.
12–18 V 93 p. 7 (din fr. zélateur; DN3, DEX-S)
zéro-zéro-ºápte s. (cinem.) –Tip de film poliþist din anii ‘60 în care
eroul principal este agentul 007– „Agenþii din familia 007 înmagazineazã tone de cifre ºi pot reconstitui un numãr de telefon doar din
zumzetul aparatului: Columbo nu e nici mãcar în stare sã þinã minte
sã-ºi ia un carneþel de notiþe. Zero-zero-ºapte nu se despart de arma cu
lunetã, dar de Columbo se trage cu sila ca sã fie dus la poligon.“ Fl. 19
VIII 76 p. 18 (din zero + zero + ºapte, dupã engl. zero-zero-seven, fr.
zéro-zéro-sept, it. zero-zero-sette)
zgrunþurozitáte s.f. –Calitatea de a fi zgrunþuros– „Fãrã sã facã
apel la nisip, ghips etc. pentru a da pastei zgrunþurozitate, el nu cautã

printre resturile textile petice de sac sau alte cîrpe pentru a lipi pe
tablouri.“ I.B. 26 X 66 p. 2 (din zgrunþuros + -itate)
zi-grád s.f. „Estimãrile revistei sînt bazate pe utilizarea etalonului
zi-grad. O zi-grad este intervalul de 24 de ore a cãrui temperaturã
medie scade sub 18,3 grade Celsius – punctul la care este consideratã
necesarã încãlzirea artificialã.“ Sc. 28 XII 73 p. 6 //din zi + grad//
zi-recórd s.f. –Zi în care se realizeazã o producþie foarte mare–
„Fiecare zi – o zi «record» în realizarea investiþiilor!“ Sc. 17 VIII 73 p.
1. „Vã propun ca, începînd de sãptãmîna viitoare, zilele de miercuri ºi
joi sã fie declarate zile record în realizarea indicatorilor de plan.“ I.B.
18 V 74 p. 1 (din zi + record)
zidár-ºamotór s.m. –Zidar care este ºi ºamotor– „Sînt [...] de
meserie zidar-ºamotor.“ R.l. 16 VII 79 p. 1; v. ºi turnãtor-formator
(1974) [scris ºi zidar-ºamoteur] (din zidar + ºamotor)
zímþi s.pl.tant. (arg. stud.) –Bani– „Nu persoana ta le intereseazã (pe
fete), ci zimþii tãi.“ (de la zimþii banilor; C. Lupu în LL 3/72 p. 350)
zitán s. (cuv. germ.) „Imitînd în condiþii de laborator procesele din
interiorul unui vulcan, experþi vest-germani au obþinut o «piatrã
sinteticã» ale cãrei proprietãþi o recomandã pentru a fi folositã în
construcþii. Datoritã structurii sale poroase, piatra sinteticã – denumitã
«zitan» – este de cinci ori mai uºoarã decît betonul armat, dar este
solidã ºi rezistã bine la umiditate.“ Sc. 23 II 77 p. 5
zmeurátã s.f. 1975 –Bãuturã rãcoritoare din zmeurã– v. citrola,
dughenar (din zmeurã + -atã, dupã tipul viºinatã; DEX-S)
znakoplást s. (cuv. pol.; chim.) „Cu «znakoplast», o substanþã pusã
la punct la Uzinele chimice din Zloty Stok (Polonia), operaþiunea
destul de complicatã de marcare pe ºosele a semnelor de circulaþie este
mult simplificatã.“ Sc. 12 I 78 p. 6
zónã-chéie s.f. –Zonã foarte importantã– „Zone-cheie în dramaturgie.“ Cont. 23 III 73 p. 4. „Detectoarele, amplasate în zone-cheie,
furnizeazã date care sînt prelucrate de un calculator electronic, programat sã dea alarma de fiecare datã cînd poluarea atinge niveluri
periculos de ridicate.“ Sc. 23 V 74 p. 3 (din zonã + cheie)
zónã-tampón s.f. „[...] la cîteva ore dupã semnarea documentelor
finale ale acordului de dezangajare dintre Siria ºi Israel, în zona înãlþimilor Golan, unitãþile de observatori ai O.N.U. au încercat sã ocupe,
miercuri, zona-tampon dintre armatele sirianã ºi israelianã.“ Sc. 6 VI
74 p. 6. „[...] a continuat acþiunea de amplasare a unitãþilor libaneze în
zonele-tampon care separã pãrþile implicate în conflict.“ I.B. 23 IV 84
p. 8 (din zonã + tampon)
zóo s., adj.inv. –Grãdinã zoologicã– „Serviciile competente franceze
au organizat un studiu pe scarã naþionalã privind modul de funcþionare
al grãdinilor zoologice. Cu acest prilej s-a constatat cã existã ºi unitãþi
zoo care funcþioneazã în mod clandestin.“ R.l. 12 VII 75 p. 6. „Nucu
merge la zoo.“ (din fr. zoo; DEX, DN3)
zoobotánic, -ã adj. –Cu caracter dublu, zoologic ºi botanic– „Grãdina zoo-botanicã marinã. Pe insula Helgoland (R.F.G.) va funcþiona
peste doi ani o crescãtorie specialã pentru vieþuitoarele, animale ºi
vegetale, din ocean, putîndu-se urmãri prin metode ºtiinþifice condiþiile de viaþã ºi de mediu ale acestora.“ I.B. 22 V 74 p. 8. „În cadrul
Complexului muzeal de ºtiinþele naturii din Constanþa funcþioneazã un
delfinariu, un acvariu, un planetariu, o expoziþie de pãsãri exotice ºi un
parc zoo-botanic.“ R.l. 4 XI 86 p. 2 (din zoo- + botanic)
zooinstantanéu s.n. (creaþie ad-hoc) –Rubricã TV în care se prezintã instantanee din zootehnie– „Zooinstantanee. Porumbul fulguit ºi
producþia de lapte; ºantiere zootehnice aflate încã la temelie; metisarea
– o sarcinã mereu actualã.“ Pr.R.TV 11 IX 77 p. 2. „Zooinstantanee.
Cum menþinem valoarea biologicã ridicatã a animalelor?“ Pr.R.TV 29
I 78 p. 2 (din zoo + instantaneu)
zooromán s.n. –Roman avînd ca personaje animale– „În plinã ofensivã a prozei de inspiraþie social-istoricã, Pop Simion apare cu un
«zooroman», intitulat «Bestiariu», în care protagoniºtii sînt o pereche
de vulturi-monahi [...]“ R.lit. 3 XII 81 p. 10. „[...] iatã-l pe Pop Simion
semnînd [...] un excelent zooroman intitulat (cum altfel?) Bestiarium
[...]“ Sãpt. 2 IV 82 p. 5 (din zoo- + roman)

zückli
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zugrãvíþã

zückli s. (cuv. germ.) „Zückli – zahãr sintetic pentru o alimentaþie zugrãvíþã s.f. –Femeie care a îmbrãþiºat meseria de zugrav– „Venise
raþionalã. Procurat pînã acum pe bazã de reþetã, «Zückli» e un înlo- la secretara U.T.C. A.M. – zugrãviþã în echipa lui D.B. – sã-i cearã
cuitor sintetic al zahãrului.“ Sc. 25 XII 75 p. 6 [pron. þiúcli]
recomandãri.“ Sc. 19 IV 80 p. 1 (din zugrav + -iþã; termenul este mai
zugráv-vopsitór s.m. –Zugrav care este în acelaºi timp ºi vopsi- vechi în rom.)
tor– „ªeful unei brigãzi de zugravi-vopsitori lucrînd la finisarea unui
bloc.“ Sc. 10 XII 61 p. 2 (din zugrav + vopsitor)

