
CUVÂNT-ÎNAINTE 

Dic ionarul limbii române este dic ionarul academic reprezentativ al limbii noastre, numit, 
pe bun  dreptate, „dic ionar-tezaur”. Conceput ca prioritate a Academiei Române, înc  de la 
înfiin area sa, al turi de gramatic  i de ortografie, Dic ionarul are caracter general, istoric i 
etimologic, con inutul s u lexical i frazeologic reflectând starea limbii române în ansamblul ei, 
din toate etapele constituirii sale, de la origini i pân  în prezent: tr s turile tuturor dialectelor 
române ti, cultura noastr  oral  i popular , literatura cult  (laic  i religioas ), lexicul tiin elor 
i al artelor, al organiz rii i al manifest rilor societ ii rurale (tradi ii, îndeletniciri, 

me te uguri) i urbane (administra ie, activit i socioprofesionale i de divertisment, via  
monden , zone marginale) etc. Una dintre responsabilit ile majore ale redactorilor s i este 
alc tuirea corpusului lexical, care trebuie s  aib  în vedere respectarea tradi iei cultural-
lingvistice, reliefarea cât mai relevant  a particularit ilor tuturor perioadelor de evolu ie istoric  
i capacitatea de rela ionare a elementelor componente atât în interiorul limbii, cât i fa  de 

sursele i modelele externe. Cu alte cuvinte, Dic ionarul trebuie s  oglindeasc  istoria limbii i a 
societ ii române ti trecute, prezente i, în m sura posibilului, viitoare, luând exemplul celor 
care, în momentele importante ale culturii noastre, au încercat – i de multe ori au reu it – s  
promoveze un vocabular deschis, echilibrat i reprezentativ.  

Istoria proiect rii i a realiz rii Dic ionarului împline te, anul acesta, un secol i jum tate, 
începând cu 1871, momentul apari iei primei serii academice, în varianta latinist . Responsabilii 
acestui dic ionar au fost, în succesiunea lor: A.T. Laurian i I.C. Maxim (1871–1877), B.P. Hasdeu 
(Etymologicum Magnum Romaniae – pân  la b rbat, 1887–1893), Al. Philippide (DLR – pân  
la prep. de), Sextil Pu cariu (DA – A–K, F–K, L, pân  la lojni  1906–1948), Iorgu Iordan, 
Al. Graur i I. Coteanu (DLR, serie nou , M – ..., 1965–2000), Marius Sala i Gheorghe Mih il  
(continuare seria nou , literele D–E, J, K, Q, L, U–Y, 2000–2010). În anul 2010, Academia a 
s rb torit încheierea primei edi ii a DLR, eveniment marcat i prin apari ia edi iei anastatice, în 
19 volume, a Dic ionarului, care cuprinde atât seria veche, cât i seria nou , publicat  la Editura 
Academiei cu sprijinul financiar al B ncii Na ionale a României.  

Realizarea noii edi ii a DLR-ului se datore te activit ii complementare a cercet torilor 
lexicologi i lexicografi de la cele trei institute de lingvistic  ale Academiei Române („Iorgu 
Iordan – Al. Rosetti” din Bucure ti, „Alexandru Philippide” din Ia i i „Sextil Pu cariu” din 
Cluj-Napoca), colaborare care se continu  i ast zi în  opera iunea de actualizare i de 
modernizare a Dic ionarului, în mod particular a primelor trei litere ale alfabetului.  

Existen a, în acela i dic ionar-tezaur, a dou  concep ii lexicografice diferite 
(DA: „lucrare de autor/-i”, cu articole grupate pe cuiburi lexicale, cu preferin  explicit  pentru 
tradi ia lingvistic , cu aten ie particular  adresat  etimologiei i cu o structur  semantic  dup  
modelul francez; DLR: „lucrare colectiv ”, cu articole independente, cu o concep ie mai larg  
asupra corpusului, cu o structur  unitar  a articolelor i cu o component  etimologic  redus ),  
i-a determinat pe responsabili s  ia în considerare aducerea la zi, într-o manier  echilibrat , 
consecvent  i unitar  a materialului din DA, cu speran a unei activit i continue care s  duc , 
în timp, la transformarea DLR-ului într-o oper  lexicografic  modern  i reprezentativ , 
comparabil  cu realiz ri similare din lexicografia european . Concep ia actual  îmbin  tradi ia 
substan ial  cu inova ia necesar , profitând de l rgirea incomparabil  a bazei bibliografice i 
valorificând instrumentele electronice puse la dispozi ie de cercetarea online. Al turi de aceste 
oportunit i, lexicografia academic  româneasc  actual  se orienteaz , cu spirit de discern mânt 
i cu sim ul m surii, spre modelele puse la dispozi ie de principalele limbi de cultur  i de 

civiliza ie europene, în continuitatea tradi iei societ ii noastre moderne.   
Colectivul de redactori din cadrul Departamentului de lexicografie al Institutului de 

Lingvistic  al Academiei Române „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” din Bucure ti (coordonat de CS I 
dr. Monica Busuioc), ast zi parte component  a Departamentului de lexicografie i etimologie, 



VI

a lucrat pe parcursul mai multor ani la realizarea literei A i a bibliografiei dic ionarului. Prima 
fascicul  din noul DLR (A–abzi ui) constituie modelul structural pentru continuarea activit ii 
de redactare a literei A i pentru redactarea în aceea i manier  a literelor B, C i F–J. 
Bibliografia are în vedere textele reprezentative pentru literatura noastr  popular  i cult , 
beletristic  i tiin ific , c rora li se adaug , în egal  m sur , textele administrative, religioase, 
juridice, publicistice i cele ale diverselor limbaje sectoriale.  

Corpusul Dic ionarului va cuprinde toate cuvintele atestate în limba literar  (beletristic  i 
nonbeletristic ), în vorbirea popular  i regional , în textele vechi i în cele actuale din cele mai 
diverse domenii, inclusiv din cele tehnico- tiin ifice, cele din urm  dup  criteriul atest rii lor 
complementare în pres , în literatur  i în tiin e conexe.  

În esen , am continuat concep ia anterioar  privitoare la alc tuirea corpusului, acordând 
drept de intrare în dic ionar tuturor acelor cuvinte care, pe de o parte, reprezint  istoria noastr  
în ansamblul ei (cronologic, geografic i mentalitar) i care, pe de alt  parte, arat  modul în care 
se adapteaz  limba la realit ile actuale, sub rezerva urm toarelor criterii: frecven , 
poten ialitate lexico-semantic  i stilistic , grad de integrare structural  i adecvare la un 
domeniu. Am renun at la terminologia intern  neologic  de strict  specialitate, al c rei loc este 
în dic ionarele terminologice sau în cele de neologisme recente. 

Din punct de vedere structural, articolele din edi ia actual  sunt configurate astfel: 
a) cuvântul-titlu, cu eventuala indicare a unei omonimii, urmat de categoria/categoriile lexico-
gramatical /-e; b) structura semantic , de la sensurile cu cele mai vechi atest ri pân  la cele mai 
recente, cu indicarea pe prim  pozi ie a cronologiei, urmat  de citate considerate reprezentative; 
atunci când este cazul, fiecare dintre sensuri este precedat de o informa ie de uz; c) unit ile 
frazeologice (expresii, sintagme sau locu iuni) corespondente unora dintre sensuri, la rândul lor 
confirmate de citate i precedate de sursa sau de modelul etimologic; d) variante grafice (la 
rubrica: Scris i: ...); e) formele flexionare (plural la nume, indicativ prezent la verbe); 
f) variante fonetice i accentuale (interne/analogice i externe/etimologice), precedate de
indica ii de uz; g) etimologia direct  a cuvântului-titlu i a variantelor; h) referin e bibliografice. 
Rubrica Referin e bibliografice arat , mai ales în cazul cuvintelor cu o anumit  tradi ie i 
dificultate, atestarea lor în dic ionare începând cu secolul al XX-lea i pân  ast zi. Ra iunea unei 
asemenea rubrici este punerea la dispozi ia celor interesa i a unei sinteze lexicografice i 
eliminarea cit rii dic ionarelor moderne din cuprinsul articolului propriu-zis.  

Actuala configura ie a noii edi ii DLR, revizuite i ad ugite, corespunde în oglind  
versiunii electronice a Dic ionarului, pus  la dispozi ie utilizatorilor pe site-ul dedicat special 
dic ionarelor online ale Academiei Române. Existen a unei versiuni electronice prezint  
avantajul incontestabil al unei continue îmbun t iri a con inuturilor, atât din punct de vedere 
calitativ (spre exemplu, descoperirea unor atest ri mai vechi sau validarea unor sensuri 
actualmente discutabile), cât i din punct de vedere cantitativ (introducerea de noi cuvinte sau 
unit i frazeologice). 

Pe parcursul realiz rii sale, noua edi ie a dic ionarului academic a beneficiat de ajutorul 
în elept al distin ilor lingvi ti i filologi Grigore Brâncu , Gheorghe Chivu, Alexandru Mare  i 
Dumitru Lo on i, c rora le suntem recunosc tori pentru privirea asupra problemelor de 
etimologie, de filologie i de r spândire regional . Mul umiri adres m i cercet torilor ie eni 
Remus Z stroiu i Victoria Z stroiu, în mod particular pentru alc tuirea i verificarea surselor 
bibliografice.  

Dator m actuala edi ie a Dic ionarului limbii române eforturilor f cute de predecesorii 
no tri, responsabili, coordonatori i deopotriv  redactori, bucure teni, ie eni i clujeni, care, 
de-a lungul timpului, au contribuit la constituirea acestui monument al limbii române i c rora 
noi ne vom str dui s  le urm m exemplul. 
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