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INTRODUCERE 

Ideea de a realiza lucrarea de fa  s-a n scut în urma unui proiect care a avut 
drept obiectiv informatizarea lexicului limbii române în form  literal , fonetic  i 
cu desp r ire în silabe, desf urat sub coordonarea firmei de software SOFTWIN. 
Lexicul care a fost prelucrat digital, în acel proiect, a fost extras din urm toarele 
dic ionare în format electronic, aflate pe internet: DEX, MDA i DN. La un 
moment dat acest lexic a fost confruntat cu cuvintele g site într-un corpus 
electronic de c r i i ziare al firmei men ionate i s-a constatat c  un num r relativ 
mare de cuvinte aflate în corpus nu se reg seau în dic ionare. În urma acestui 
rezultat, autoarele lucr rii de fa , participante la proiect, s-au decis s  inventarieze 
i s  gloseze cuvintele care nu sunt înregistrate în principalele dic ionare generale 

ale limbii române (care constituie un corpus de excludere – descris mai jos), 
extinzând cercetarea de la un corpus particular la limba român  folosit  în mediul 
online, adic , în general, pe internet. Prin urmare, lucrarea de fa  descrie cuvinte 
mai vechi, care dintr-un motiv sau altul nu au fost înregistrate în dic ionarele 
corpusului de excludere, dar, mai ales, descrie foarte multe cuvinte i sensuri noi ce 
reflect  stadiul actual al dinamicii limbii române. Indiferent de via a mai lung  sau 
mai scurt  a cuvintelor, se cuvine ca ele s  fie inventariate i definite. Acest lucru 
este necesar din mai multe motive. În primul rând, cuvintele reflect  creativitatea 
limbii, oricât de rare ar fi sau cu utilizare restrâns , specific  unui anumit mediu 
social. În al doilea rând, trebuie s  ne gândim c  ceea ce este acum actual, peste 
sute de ani va reprezenta un stadiu de limb  român  veche; or, descrierea cât mai 
am nun it  a limbii este o datorie fa  de urma ii no tri i fa  de limba român  
îns i. În al treilea rând, descrierea tuturor cuvintelor întâlnite, dac  se poate, este 
un sprijin pentru în elegerea lor, în acest moment, de c tre publicul larg. Totu i, 
vorbind de publicul larg, trebuie s  subliniem c  aceast  lucrare nu este normativ , 
nu este un dic ionar doar de cuvinte ale limbii standard pe care s  le poat  folosi 
oricine oricum, ci este o radiografie a limbii române de acum, o lucrare descriptiv , 
pentru care ne-am str duit s  g sim un titlu cât mai sugestiv: Inventar de cuvinte i 
sensuri noi atestate în mediul online (ICSO). Este de notat c , aici, „cuvinte i 
sensuri noi” nu se refer  exclusiv la neologisme sau cuvinte recente, ci la cuvinte 
care nu au fost inventariate pân  acum în dic ionarele generale ale românei actuale. 

Lista de cuvinte 

Lucrarea de fa  cuprinde un num r de aproximativ 1400 de cuvinte simple 
sau compuse, care pot fi  încadrate în urm toarele categorii: 
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– Cuvinte care l rgesc familii lexicale vechi. Numeroase cuvinte inventariate
sunt rezultate ale productivit ii deosebite a unor prefixe (ex. ne-, anti- 
etc.) sau a unor sufixe (ex. -ist, -ism etc.), dar i a altor afixe, mai mult sau
mai pu in productive, care contribuie la extinderea familiilor lexicale. Pe
lâng  aportul deriv rilor, o contribu ie important  o aduc i conversiunile,
prin care utiliz rile adjectivale ale substantivelor ori utiliz rile
substantivale sau adverbiale ale adjectivelor creeaz  instan ieri noi ale unor
cuvinte vechi, de exemplu adj. > s.n. antialgic, derizoriu, adj. > s.f.
componistic , nominalizat , adj. > adv. dramatic, profesionist etc. Pe de
alt  parte, exist , pur i simplu, cuvinte vechi care nu au fost înregistrate
niciodat  pân  acum. Men ion m câteva exemple (g site pe books.google.ro):
abisinian se întâlne te în romanul din 1897 al lui Dimitrie Ghika-
Com ne ti, O espedi ie român  în Africa; americanomanie  se întâlne te
într-un articol din 1930 al lui Al. Philippide, Paul Morand i
americanomania, publicat în „Via a Româneasc ”, XXII, nr. 7–8, iulie–
august, p. 122–126; francoman este folosit de Nicolae Iorga în Memorii
(Triste ea i sfâr itul unei domnii), vol. III, ap rut în 1931 la Editura
„Na ional ” S. Ciornei; maghiarism  se întâlne te la Eminescu în Opere,
vol. IX. Publicistic  [Educa iune i cultur ] i la Caragiale în Momente i
schi e; somal  este un substantiv întâlnit doar în câteva texte vechi – motiv
pentru care apare în inventarul nostru cu men iunea „învechit” –, anume
într-un fragment din Dimitrie Ghika-Com ne ti, O espedi ie român  în
Africa, 1897, i într-un fragment din Mihai Tican Rumano, Sub soarele
Africii r s ritene, 1936.

– Termeni tehnici sau de specialitate care denumesc produse i servicii (ori
caracteristici ale acestora) disponibile publicului larg sau termeni care
înso esc informa ii de larg  utilitate din domeniul informatic, bancar,
electronic, psihologic, marketing, turism etc. Aici sunt cuprinse i nume de
produse care apar pe site-urile magazinelor online sau care apar în texte
juridice, fiind obiectul unor prevederi legislative (ex. citativ, chimiorezistent,
chimiosensibil, swift, twin).

– O categorie aparte o reprezint  lexicul întâlnit în special pe forumurile
online i bloguri, care adun  poate cele mai multe efemeride, dar care
ilustreaz  cel mai bine efervescen a creatoare a limbii, precum i
disponibilitatea acesteia la împrumuturi (în special din limba englez ) i la
calcuri semantice. Am exclus totu i unele cuvinte utilizate foarte rar,
colocvial, ca andronicii, bancii, bichirii, ciutacii, gâzii, mirceabazii,
voicule tii .a., care sunt construite de la numele unor persoane ce lucreaz
la diferite posturi de televiziune, acuzate c  sus in anumite interese.

– Cuvinte care sunt înregistrate în dic ionarele corpusului de excludere, dar
pentru care se aduc informa ii noi, de pild , sunt atestate cu o nou  valoare
gramatical  fa  de cea deja înregistrat  ori s-au g sit sensuri noi sau sunt
necesare nuan ri ale vechilor defini ii ori este un cuvânt nou omonim cu
unul vechi. Cuvintele-titlu din aceast  categorie sunt marcate cu simbolul *.
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Condi ia general  pentru a introduce un cuvânt în lista de intr ri a fost s  
apar  de cel pu in zece ori pe surse online diferite, dar am admis i unele excep ii. 

Corpusul de excludere 

Corpusul de excludere constituie referin a fa  de care sunt considerate „noi” 
cuvintele i sensurile acestui inventar. Astfel în lucrarea de fa  sunt inventariate 
cuvinte sau sensuri care nu apar în niciunul dintre urm toarele dic ionare: 

DCR – Dic ionar de cuvinte recente, edi ia a III-a, autori: Florica Dimitrescu, 
Alexandru Ciolan, Coman Lupu, Bucure ti, Editura Logos, 2013. 

DEX – Dic ionarul explicativ al limbii române, edi ia a II-a, Institutul de Lingvistic  
„Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, Editura Univers Enciclopedic, 1998; Editura 
Univers Enciclopedic Gold, 2016. 

DEXI – Dic ionar explicativ ilustrat al limbii române, coordonator: Eugenia Dima, 
Bucure ti, Editurile ART i GUNIVAS, 2007. 

DN – Dic ionar de neologisme, autori: Florin Marcu, Constant Maneca, Bucure ti, 
Editura Academiei, 1986. 

MDA – Micul dic ionar academic, Institutul de Lingvistic  „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, 
Bucure ti, Editura Univers Enciclopedic, 2010.  

MDN – Marele dic ionar de neologisme, edi ia a II-a, autor: Florin Marcu, Bucure ti, 
Editura Saeculum, 2000. 

NODEX – Noul dic ionar explicativ al limbii române, Bucure ti, Editura Litera 
Interna ional, 2002. 

DLR – Dic ionarul limbii române, Bucure ti, Editura Academiei Române, 2010 – 
folosit doar pentru verificarea cuvintelor vechi. 

Dup  cum se poate vedea, nu am introdus în corpusul de excludere 
dic ionarele f r  glose (de pild , cele ortografice sau cele de sinonime ori 
antonime) i nici pe cele specializate, de circula ie restrâns . Exist  cuvinte care 
apar doar în dic ionare ortografice. Pe acestea le-am inclus în inventarul de fa  cu 
explica iile aferente. De asemenea, am introdus i termenii care au ie it din cadrul 
strict specializat (de pild , al lucr rilor tiin ifice) i au p truns în mediul cu acces 
larg din partea publicului, cum este internetul. 

Structura unei intr ri 

O intrare a acestui inventar ofer  urm toarele informa ii, dup  structura de 
baz  din figura de mai jos: 
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 categorie gramatical       defini ie 

cuvânt-titlu 

sursa 
online a 
exemplului 

link la 

adresa 
sursei 

brandui* vb.tranz. A inscrip iona un brand (sau o 

sigl , o deviz  etc.). Microsoft ar putea brandui 

stadionul lui Real Madrid cu numele s u 

(unimedia.info, https://goo.gl/yv9QPG). Ca s  tran eze 

definitiv polemica legat  de sponsoriz rile pe care le-

ar fi primit pentru campionat, Ponta s-a gândit s  î i 

branduiasc  ma ina cu un mesaj pentru eful Fiscului: 

„Verificat 100% Blejnar”. (curentul.info, 

https://goo.gl/uySTuw). – 1sg. branduiesc, part. 

branduit. Pr. /brendu'i/. Var. brendui. (AMB) 

exemple 

domeniul 
sursei 

forme 
flexionare 

  pronun ie         variant  

Structura de baz  a unei intr ri 

1. Cuvânt-titlu sau cuvinte-titlu. Cuvântul-titlu este scris cu aldine. Acesta
este la forma standard pentru p r ile de vorbire flexionare, anume forma de
infinitiv pentru verbe, cea de singular pentru substantive (de orice gen) i
cea de masculin singular pentru adjective. În cazul cuvintelor care, prin
conversiune, pot avea mai multe valori gramaticale, am reunit toate aceste
valori sub o singur  intrare, cum era firesc, exemplificând fiecare valoare
cu citate ilustrative. În bun  tradi ie lexicografic , în cazul adjectivelor
care, prin conversiune, pot deveni i substantive masculine, i substantive
feminine, am men ionat în intrare i forma de feminin singular (ex.
taiwanez, taiwanez ). De asemenea, în cazul substantivelor feminine
formate cu sufixul mo ional - , am considerat fireasc  tratarea lor în
aceea i intrare cu substantivul masculin corespunz tor, a a cum
procedeaz  i alte dic ionare de uz general (ex. vicelider, vicelider ). O
excep ie de la forma standard o fac substantivele sau adjectivele defective,
ale c ror cuvinte-titlu pot ap rea la alte categorii gramaticale decât cele
conven ionale (ex. generale s.f.pl. Alegeri generale...)

2. Accentul. Acesta este marcat prin sublinierea vocalei din silaba accentuat .
Aceast  informa ie lipse te la cuvintele-titlu monosilabice i la
împrumuturile pentru care s-a specificat pronun ia, inclusiv accentul, în
partea de final a intr rii.

3. Indica ii gramaticale. Informa iile gramaticale valabile pentru fiecare
dintre sensurile unui cuvânt sunt precizate toate la un loc, desp r ite prin
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virgul , imediat dup  cuvântul-titlu. Acestea sunt apoi reluate i specificate 
în mod corespunz tor la fiecare sens. Când un substantiv prezint  varia ie 
de gen, aceasta este marcat  cu semnul „/”, de pild  substantivul 
micronutrient are indica ia s.m./s.n. corespunz toare formelor de plural 
masculin micronutrien i i neutru micronutriente. 

4. Unul sau mai multe sensuri. Fiecare sens este numerotat cu o cifr  arab ,
dac  intrarea con ine mai multe sensuri. În cadrul unui sens, exist  indica ii
gramaticale specifice sensului, precum i informa ii de uz, una sau mai
multe defini ii i unul sau mai multe exemple înso ite de sursele lor, pe
care le prezent m în continuare.

5. Informa ii de uz. Acestea indic , adesea prin nota ii abreviate, domeniul
din care provine termenul (ex. informatic , psihologie etc.), caracteristica
diastratic  (ex. familiar, argou etc.) sau stilistic  (ex. ironic, depreciativ
etc.), precum i frecven a de utilizare (rar, foarte rar, frecvent etc.).
Informa ia de uz poate da, de asemenea, preciz ri privind contextul de
utilizare a cuvântului (ex. despre haine, despre pisici etc.) sau poate preciza
utilizarea cuvântului (doar) într-o anumit  sintagm . Acest tip de
informa ie poate lipsi.

6. Una sau mai multe defini ii. Pot exista mai multe defini ii (desp r ite prin
;) pentru acela i sens, dac  surprind aspecte aflate în strâns  leg tur  ale
aceleia i realit i. Uneori o defini ie poate acoperi p r i de vorbire corelate;
de pild , pentru folosirea adjectival  a unui substantiv nu se d  o defini ie
separat , dac  aceasta ar presupune reluarea în cea mai mare parte a
defini iei de substantiv. Aceea i situa ie se întâlne te i la adjectivele
folosite adverbial.

Unele intr ri reprezint  variante ale unor cuvinte definite în acest 
inventar. În aceste situa ii,  în loc de defini ie, se face trimitere la cuvântul 
definit prin marcajul v. (= vezi), de exemplu, „nozocomial adj. v. 
nosocomial”.  

7. Exemple. Acestea sunt redate cu caractere italice i reprezint  paragrafe,
fragmente de paragraf, titluri sau anun uri excerptate din sursele de pe
internet. Exemplele provenite mai ales din titluri nu se încheie cu niciun
semn de punctua ie, preluând aceast  caracteristic  din sursa exemplului.
Dac  unui sens îi sunt asociate mai multe categorii gramaticale, atunci
exemplele sunt date pentru fiecare categorie, în ordinea din list . Începând
cu a doua, se indic  categoria respectiv  dup  semnul //.

Dup  caz, exemplele au fost corectate, în general, prin ad ugarea 
semnelor diacritice i prin aplicarea normelor ortografice în vigoare. 

8. Sursa fiec rui exemplu. Indica ia sursei cuprinde dou  informa ii: prima
indic  domeniul site-ului (din care reiese, în mare, ce tip de site este: pres ,
magazin, site specializat etc.), iar cealalt  reprezint  un link (scurtat cu
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ajutorul aplica iilor goo.gl sau bitly.com) la adresa de internet la care se 
g se te exemplul respectiv. A adar pentru a se ajunge la site-ul în care se 
afl  un exemplu este necesar  copierea linkului scurtat în zona de adrese a 
aplica iei de navigare pe internet (sau se poate c uta textul din exemplu). 
Informa ia de domeniu poate fi înlocuit  de unul dintre cuvintele-cheie 
Blog, Carte, FB (FaceBook) sau Forum, dac  site-urile respective 
reprezint  una dintre aceste categorii. Uneori, domeniul este precedat de 
cuvântul-cheie comentariu, dac  exemplul este extras din zona de 
comentarii a site-ului respectiv. 

Urm toarele informa ii nu se mai refer  la un anumit sens, ci la 
cuvântul-titlu, i sunt date în sec iunea final  a intr rii, marcat  cu semnul „ –”. 

9. Indica ii privind formele flexionare. Pentru substantive sunt oferite formele
de plural, iar pentru adjective sunt precizate toate formele flexionare
specifice paradigmei, în afara celor indicate deja dup  cuvântul-titlu. Dac
o anumit  form  flexionar  din paradigma adjectival  nu este atestat  (din
cauza utiliz rii acelui adjectiv cu un tip restrâns de substantive, de pild  
doar cu unele neutre), atunci forma neatestat  din paradigm  este precedat  
de semnul „^”. Dac  pentru un substantiv lipse te indica ia de flexiune 
înseamn  c , cel pu in deocamdat , nu este atestat  forma sa de plural. 
Pentru verbe, sunt indicate forma de indicativ prezent persoana întâi 
singular, iar dac  aceasta nu este atestat  se indic  cea de persoana a treia 
singular, precum i forma de participiu. 

10. Pronun ie. Aceast  informa ie, marcat  de cuvântul-cheie „Pr.”, este dat
în special pentru împrumuturile neadaptate sau adaptate par ial a c ror
pronun ie nu poate fi dedus  din forma ortografic . Redarea pronun iei se
face cu Alfabetul Fonetic Interna ional (standardul IPA – engl.
International Phonetic Alphabet), din care am re inut doar simbolurile
specifice limbii române i doar câteva simboluri str ine, pentru a reda
transcrierea fonologic  a cuvintelor a a cum ar fi rostite de români. S-a
inut seama c  majoritatea românilor nu au capacitatea de a distinge unele

sunete specifice altor limbi, cum ar fi vocalele lungi de cele scurte,
diferitele grade de apertur  vocalic  sau alte particularit i de articulare.
Un impediment în stabilirea pronun iei este faptul c , în cele mai multe
cazuri, anume pentru cuvintele atestate doar în texte scrise, nu am avut
acces la pronun ia vorbitorilor români. În aceast  situa ie fiecare autoare a
propus una sau mai multe pronun ii posibile, inspirate din dic ionarele
online cu informa ii audio de pronun are, cum ar fi, pentru engleza britanic
sau/ i american , dic ionarele Oxford (en.oxforddictionaries.com), Longman
(ldoceonline.com/), Merriam-Webster (merriam-webster.com), Cambridge
(dictionary.cambridge.org), The Free Dictionary by Farlex
(thefreedictionary.com) .a. Exist  cazuri, mai pu ine, în care am dat
pronun ia auzit  la vorbitorii români, de i difer  de cea din dic ionarele
engleze ti, cum este cazul cuvântului corporate, care se pronun  uzual la
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noi /k orporejt/, în timp ce dic ionarele engleze ti indic  / k p( )r t/. 
Accentul în redarea pronun iei, în aceast  lucrare, este pus înaintea vocalei 
accentuate prin simbolul . 

Trebuie re inut c  pronun ia propus  nu reflect  i nu va reflecta 
niciodat  o variant  unic , unanim acceptat , rolul ei fiind doar de 
orientare general . 

11. Variante. Aceast  informa ie, marcat  de cuvântul-cheie „Var.”, ofer
variantele cuvântului-titlu a a cum sunt întâlnite în surse. Este de re inut c
nici forma cuvântului-titlu, nici variantele sale nu sunt recomand ri de
scriere pentru publicul larg, aceast  lucrare neavând caracter normativ.

12. Abreviere. Unele cuvinte-titlu se folosesc i sub o form  abreviat , care
este redat  dup  marcajul „Abr.”.

13. Autoarea intr rii. Pentru a împ ca unele divergen e de opinie asupra
inventarierii sau nu a unor cuvinte, asupra defini iilor lor sau a modului de
pronun are, am decis ca fiecare autoare s  încheie intr rile lucrate cu
ini ialele sale. Acest fapt face ca materialul lucr rii s  reflecte strict
drepturile de autor i responsabilitatea fiec rei autoare. Ini ialele folosite
sunt: AMB – Ana-Maria Barbu, BC – Blanca Croitor, AGNG – Anabella-
Gloria Niculescu-Gorpin, CIR – Carmen-Ioana Radu i MV – Monica
Vasileanu.

Ce nu con ine acest inventar 

Spre deosebire de alte dic ionare de acest fel, lucrarea de fa  nu con ine 
informa ii despre etimologia cuvântului-titlu sau despre prima sa atestare. În 
privin a etimologiei, de i la prima vedere aceasta pare u or de stabilit mai ales 
pentru cuvintele derivate sau anglicisme, nu am dorit s  c dem în capcanele pe care 
adesea le întinde un astfel de demers, când nu este înso it de studii specializate. 
Prin urmare, cum obiectivul nostru principal este acela de a inventaria, într-o 
m sur  cât mai mare cu putin , lexicul viu al limbii române, am l sat în sarcina 
speciali tilor în etimologie stabilirea provenien ei cuvintelor care î i vor câ tiga 
pân  la urm  un loc stabil în vocabularul limbii. 

În privin a primei atest ri, stabilirea acesteia este aproape imposibil  în 
mediul online, unde cele mai multe site-uri nu sunt datate. În plus, dac  informa ia 
primei atest ri poate fi de o însemn tate major  pentru cuvintele românei vechi, 
unde corectarea unei asemenea atest ri, chiar i cu câ iva ani, poate constitui 
subiectul unor studii interesante, în zilele noastre prima atestare se poate pierde 
extrem de u or în volumul imens de texte scrise i vorbite. Dac  lucrarea de fa , 
prin aceast  edi ie i cele viitoare, i-ar putea atinge scopul de a ine pasul, pe 
termen lung, cu inova iile limbii, atunci ea îns i ar putea fi un reper temporal 
pentru începuturile cuvintelor inventariate. Îns  mai întâi ar trebui s  ajungem la un 
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punct zero, în care vom fi terminat de inventariat toate cuvintele existente la un 
moment dat în limb . Or, deocamdat  mai avem pân  s  atingem acest punct, tiind 
c  deja o list  întreag  de noi i noi cuvinte a teapt  s  fie glosate. 

Alt tip de informa ie pe care nu l-am cuprins în acest inventar se refer  la 
stadiul de asimilare pe care îl prezint  unele împrumuturi înregistrate deja în 
dic ionare. La ora actual , o serie de anglicisme au ocuren e pe internet într-o 
form  grafic  adaptat . Cea mai uzual  adaptare este, dup  cum era de a teptat, 
reducerea geminatelor, de exemplu staff devine staf, topping devine toping sau 
businessman devine businesman. Schimb ri majore a suferit, de pild , cuvântul 
extrem de utilizat smartphone care poate fi întâlnit i ca smartphon, ba chiar i sub 
formele smartfon, cu pluralul smartfonuri (dar i smartfoane). Aceste tip de 
modific ri nu a fost prins în lucrarea de fa , atâta timp cât cuvintele respective 
sunt deja înregistrate în corpusul de excludere, dar, f r  îndoial , un studiu pe 
aceast  tem  ar fi cât se poate de bine-venit. 

O informa ie pe care nu am inclus-o în descriere, de i s-ar putea s  aib  o 
oarecare utilitate, este trimiterea la dic ionarul sau dic ionarele în care se afl  un 
cuvânt-titlu marcat cu *, pentru care s-au definit sensuri noi sau au fost nuan ate 
unele vechi, ori s-a înregistrat o conversiune sau un cuvânt omonim etc., pentru o 
eventual  comparare. 

Cui se adreseaz  lucrarea 

Inventarul de cuvinte i sensuri noi atestate în mediul online se adreseaz  în 
primul rând speciali tilor lingvi ti i studen ilor interesa i de evolu ia lexicului 
limbii române. Cuvintele inventariate aici vor putea fi mai departe analizate în 
vederea includerii sau nu în lucr rile normative ale limbii române, precum DOOM 
sau DEX. 

Aceast  lucrare vine în întâmpinarea unui deziderat exprimat de prof. univ. 
Florica Dimitrescu în prefa a valorosului Dic ionar de cuvinte recente:  

„În DCR am pornit de la ideea c  trebuie, într-un fel, s  fie urm rite 
neap rat cuvintele «vii», deci termenii pe care chiar dac  nu îi întâlnim 
extrem de des, sunt înregistra i m car o dat  în 10 ani. De aici 
necesitatea ca dic ionarele de felul acestuia, inclusiv DCR-ul, s  fie 
prezentate, în mod ideal, în noi edi ii cel pu in la 10 ani odat , deziderat 
pe care, singur  fiind la cârma acestui dic ionar, nu l-am putut 
îndeplini.” (DCR, edi ia a III-a, 2013, p. 10) 

Totu i, lucrarea de fa  se deosebe te de DCR  prin dou  aspecte majore. În 
primul rând, prezint  doar material cu totul nou. Acesta include cazuri mai greu de 
depistat, cum sunt cele de conversiune sau de elips , în care cuvinte altminteri 
vechi ca form  au devenit o alt  parte de vorbire. În al doilea rând, materialul se 
bazeaz  pe o extindere aproape total  a surselor, de la pres  la totalitatea site-urilor 
de limba român . Sursele sunt foarte u or de accesat prin adresa scurtat  aferent  
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fiec rui exemplu, cu rezerva c  unele site-uri pot, ulterior public rii acestei lucr ri, 
s  fie terse sau modificate. 

Nu în ultimul rând, acest inventar se adreseaz  publicului larg, de pild , prin 
explicarea a numero i termeni tehnici din domenii de mare interes precum 
informatic , psihologie, s n tate, sport etc., dar i a unor împrumuturi, în special 
din englez , a c ror semnifica ie în român  poate fi restrâns  sau chiar modificat  
fa  de cuvântul de origine. 

Inten ion m ca aceast  lucrare s  fie continuat  prin actualiz ri periodice, 
dup  modelul dic ionarului francez Hachette, Dictionnaire de notre temps (printre 
altele), care în edi iile anuale introduce un num r de cuvinte nou-înregistrate. Cu 
siguran  noi nu vom putea publica anual câte un supliment, dar sper m s  o facem 
totu i nu o dat  la zece ani, ci mult mai frecvent. 

Autoarele


