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INTRODUCERE 

În timpurile vechi, Românii și-au scris limba lor cu 
literele zise chirilice. Când s'au holărit să întrebuin- 
feze literele latine, a fost nevoie să se stabilească noi 
-regule de ortografie. Primele sisteme au fost inspirate 
după scrierea cu litere latine a altor popoare (Ungurii, 
Italienii, Germanii). Mai târziu sa urmărit ca înfăți- 
șarea limbii românești scrise să se apropie de limba 
latină. Se. urmărea aplicarea principiului etimologic. 
Numărul sistemelor era mare şi deosebirile dintre ele 
uneori importante. 

Când s'a înfiinfat „Socielalea Academică“ (devenită 
„Academia Română“ ), s'a votat un sistem tot etimologic 
întrebuințat în publicaţiunile ei și în „Dictionariulu lim- 
bei romane“ din 1870-71. . -.. a 

In 1880-81 s'a schimbat sistemul, adoplându-se un 
” etimologism limitat /a-limba română, caracterizat 
prin întrebuințarea mai multor 'semne pentru un singur" 
sunet. : Astfel z se scria: z, S, d, (zor, rosă, dică), ă 
se scria: ă, 8, (căr(i, ved), î se scria: î, â, €,.u, (rid, 
când, având, sunt), şt se scria: se şi şt (sciu, Bucu- * 
resci, ești), oa, se scria 6 și oa (sure, voal), ea se 
scria 'ca și 6 (vedea, sră), la finele tuluror cuvintelor * 
flexibile era era & mut. (cală, faci, bună, boi, soti). 
“Vocalele i şi u când erau semisone aveau . deasupra 
semnul scurtării (cai față de căi, oi faţă de oul). . 
"In 1890 s'a rems:nțat la întrebuințarea lui u mul când 

este precedat de consonantă; deci s'a scris: cal, fac, bun. 
In 1904 sa făcul o modificare mai importantă, a- 

- doptându-se principiul fonetismului temperat prin câ- 
teva regule cari respectă unele cerințe ale graimaticei.



Atunci s'a suprimai..deosebirea între vocalele scurte 

și întregi (i şi u) cari S'au scris într'un singur fel; sa 

hotărît ca ă, să se scrie cu un singur semn, dar pentru î 

“sau păstrat două: î şi â, Da pentru câteva cazuri 

„chiar, &; s'a decis a se scrie z cu un singur semn, tot 

așa grupul şt, diflongii ca şi oa; s'a decis. a se pune 

accente pe vocalele a, u, i, e “când 'sunt Jinale accen-" 

tuate (eră, umplă, fugi, tăie). i 
Această oriografie. a ușurat mult scrierea limbii 

noasire,. dar a lăsat o sumă de probleme nerezolvate. 

Multe observări. răslețe sau făcul asupra ei până în 

1925, când. cu. ocazia primului congres al filologilor 

(Bucureşti 1925) sa propus revizuirea cei. Sa aleso 

comisiune (Bianu, Densusianu, S. Puşcariu, A. Protopo- ” 

vici, Gh. Adamescu) care avea . să. prezinte un raport 

la al doilea congres (Cluj, 1926). aportul s'a discu- 

fat, Sau fixat o .serie de. concluziuni, aprobate şi de 

al treilea congres (Cernăuţi, 1927); apoi s'a decis ca 

aceste concluziuni să fie” prezentate Academiei Ro- 

mâne, ceeace s'a şi făcut. Academia a discutat în mai 

inulte sesiuni şi în 1952 a votat o serie de regule cari 

completează sau desvoltă pe cele din 1904, ținând - 

seamă —în câteva puncle—de dezideratele Congresului 

„ Țilologilor. Ma a | 

“Acest vot s'a obținul cu majoritate în ședința - dela 

25 Mai.1952. Rezulatul sa înaintat Ministerului de” 
Instrucție, care a hotărît ca această ortografie să fie 

publicată în: „Buletinul“ său special. Prin acest Japi 

ca devine ortografia oficială. 
Dăm aci regulele acestea, orânduite “cât mai, sisle- 

matic și cu câteva explicațiuni cari să înlesnească apli- 

carea lor, urmate de un glosar. 

Gh. Adamescu . 

Va



„Principiile | 

Ortografia limbii române este, în gencre, bazată 
pe principiul fonetismului, căutând .să aibă pentru, ; 
fiecare sunet un singur semn, .tără să ţie seamă dacă 
sunctul derivă din altul, schimbat din cauze fonetice; 
ea, însă, nu redă în scris toate nuanțele de pronunțare , 
are litere cari nu se citesc. cum . şi uri număr de 
„excepfiuni la principiile ci fundamentale, 

.. 

Literele întrebuințate 

1. Se întrebuințează pentru scrierea cuvintelor 
românești, în . genere, următoarele 27 de litere: E 

Vocale: a, 6i,0,u,ăâşiî (8)... | 

Consonante: b, c, d, f, &, h, j, m, n D, : r, s, 5 | 
Lţ ov, x, z (9). . 

În mod excepțional « se nirebuinlează £ m, au, 
Ph, th, tz, y. 

- _IDeciziunea. Academiei din 1904 + şi „din, 50, 

Scrierea. sunetului „ai 

2. Litera:a reprezintă pe a curat în rădăcina cu- 

vintelor, în terminarea substantivelor și verbelor, în 

formele articolelor, dar şi pe: a. rezultat din combi- * 
naţia lui cu -alt sunct:



“In primele trei cazuri se scrie totdeauna a simplu: 

aţă, mare, lapte; “ara, oca, luptam, ştia (nu ştiea); buna, sora, 
sărăcia (nu sărăcica); şase, șapie; jalbă, jale” 

[Deciziunea. din. 1904]. 

3 Când este precedat de Ș, j, se scrie ea, dacă 

corespunde î în. flexiune cu e saui: 

înfăţişează (înfățişez), aranjează (aranjez), desluşească (desluşese), 
„ îngrijească (îngijesc), greşeală (greşeli), oblojeală (oblojeli), oră- 
- şean (orăşeni), . leşean - (leşeni), „zoşeaţă (roşeţe), ieşcam (ieşi), 
grijcam (eri) greşeam n (6roși) 

 Escopfiuni: : 
, - 

O serie de cuvinte, de şi - se „găsesc în aceleaşi ' 

condițiuni, se. scriu totuşi cu a: | | 

imbrațisar, aranjata, aşază (aşez), deşartă (deşerte), ș şa (şele), 
"sade (sed ): . | 

" IDeciziunea din 1932). 

Explică: Corespondenţa, de care se vorbeşte aci, între e 
(sau i) şi ea se găseşte în terminarea flexionară sau în sufix 

infăţiş-ez, — cază; desluş-esc, desluş-ească; 
 gIEş- -eli, greş- -eală; TOŞ- eţe, roş-eaţă; 
“orăş- eni, orăş-e can; ieş- i, ieş-cam, 

Penișu excepții, 3 se vede « că imperfectul verbelor de conj. ] 
pus în faţă cu infinitivul, cu. care e în raport de . dependenţă, . 
nu ne arată. aceeaşi corespondenţă: 

- întățiş-a, infăţiş-a -am. 

„Celelalte, probabil, fac excepție, fiindcă corespondența ca —e 
cste în rădăcină (sau temă), nu în terminare; 

„1: aşază (p. aşeaz-ă), aşez-a; . i 
___ deşart-ă (p. deşeart-ă), deşert-e | i 

sad -e (p. şead-c), şed-ea, E 
3 

Fe



  

. Sunetele „ă* şi pe“ Re 

4, Suinetul ă.se scrie cu un singur semn, fără. să 
se ţie seama de: nicio o considerație. de: deriv ivare ori 
de flexiune. * --.- 

„ Deci: - e N E a 
mărunt tău împărat (imperiu) 
bătut (bate) său vărs (verse) 
bunătate supăr (superi) adevăr ” (adeveresc) 
învăţ (înveți) - văd (vede) 
[Deciziunea din 1904). 

+ 5. Sunt câteva cazuri în cari uzul caută a înlocui 
pe ă cue. Trebue să evităm aceasta şi să, scriem cu ă: . 

a) când este final precedat: de ș sau j la sub- 
stantive, adjective (terminare a singularului) şi verbe 
(term. a persoanei 5-a): 

„cenuşă, cireașă, ușă, avalanșă, cârjă, coajă, mrcajă, vrajă, paşă, - gureşă, oacheșă, uriașă, îngrașă, îngroaşă, îngrășă, înfăţişă, (nu 
- ușe, vraje, îngrăşe). | 

„b) când este final precedat. de f în- penogime: 
acurateţă, fineţă, “nobleţă, politeţă. . 

„La cuvintele vechi se poate scrie şi cu e: 
bitrâneţă sau bătrâneje, blândeţă sau blândeţe. 

c). când se găseşte. în sufixul “ compus: ărie, pe. 
care unii îl prefac în erie: : 
berărie, format din ber-ar-ie = berăir + ie, nu dela bere. -rie; lăptă- rie, plăcintărie. Prin analogie se aplică aceeaşi regulă şi neo- logismului: papetărie. * 

d) i în terminarea câtorva cuvinte: 

- năpastă, soartă, artă... E 
Dar: origine, nu origină. “ 

 IDeciziunea d din 1952].



Easplicare: Din aceste. trei cuvinte, năpastă, (năpaste î în limba 
veche) este slavon: napasfi; Celelalte sunt latine: originem, sor- 
„em, artem, deci ar fi mai logic să se scrie toate trei cu e; dar 
uzul a făcut între ele deosebire, pe care a: primit-o Academia. 

"6, Din contra, la câteva verbe de conj. IV cu la- 
bială înainte de e (a suferi, a acoperi, a descoperi) 

și cu r înaintea caracteristicei e tendința de a se în- 
locui e cu ă. Aceasta trebue să se evite. 

Deci să se serie: - | 

eu acoper, descoper, sufer. - 

Acelaşi efect asupra lui e are şi r precedent, la 
aceleaşi. verbe; să se evite aceasta. 

Deci să se serie: 

el sufere, descopere, acopere 

suferă, descoperă, acoperă. 

_IDeciziunea din 1952]. 

Vocale plenisone şi semisone. Vocală mută 

7.. Afară de a, ă, â (sau î) toate celelalte vocale pot 

fi plenisone (întregi) sau semisone, (jumătate, semi- 
vocale). 

Această deosebire nu 'se arată în scris. Aci este 
excepţie la principiul că fiecare literă are un sin- 
sur sunet. . | 

Deci e arată. Şi pe. e întreg şi pe e în diftong; i 
arată şi pe i întreg şi pe i'în diftong şi pei scurt 
a finele cuvintelor; o arată i şi pe o întreg şi pe o 
în diftong: 

e întreg: . negru, merg, neted, neacoperit, stcarină, beatitudine, 
e în diftong: neam, neagră, deasă, teacă. 
i întreg: | bine, sări, el sui,- boci, căi, îndoi, voi, diurnă, afli, 

codri, miniștri, noşiri, turti, haină, căință, 

g



i în diflona: cai, căi, suia, haină, tu îndoi, voi, tu sui, irei, 
i scurt la finele cuvintelor după consonantă: voci, sari, raci, urşi, cazi, - 

i scurt (aproape mut) la fine după vocale: fiii, copiii, viii, codrii . 

o înireg: * voce, socru, aghios, exploatare, tot, 
o în diftong: ineară, soare, toate, toacă. . 

Vocala i are irei valori deosebite: întreagă, în dif- 

tong, mută ca semn gramatical: Să 

u întreg: * bun, sun, acru, socru, unde, răul, aur, 

u în diflong: umblau, rău, seu, 0u, . DI 
u mut: roiu, biciu, 'cuiu, paiu, ochiu, taiu. | 

[Deciziunea din 1904 și 1952]. ... 

U mutse serie la finele substantivelor şi adiectivelor | 

cari altfel s'ar teimina în i, la indicativul prezent al - 

verbelor cari se găsesc în aceleaşi condițiuni fonetice: 

„bici, dibaciu, taiu, rămâiu, voiu, atribuiu, moiu, 

Esplicare: In ortografia noastră mai veche se scria u (mut) 
şi la finele cuvintelor flexibile terminate în consonantă (ursii), 

jiindcă el dădea fizionomia veche a cuvintelor şi explica forma 
articulată la substantive şi adiective. (ursă, ursulii), Mai târziu . 

s'a renunţat la el, păstrându-se numai atunci când înaintea lui 

este un i. In formele verbale, el arată persoana: cu atribuiu,: 

tu airibui, 

Excepţii: a 
a) La numele proprii acest u mut nu se scrie:- 

Andrei, Matei, Mihai, 
; Vaslui, Covurlui, 

Mai (luna) . 

_b) Asemenea la adverbe şi interjecţii: 

apoi, tocmai, hai! vai! 

c) Cuvântul înfâiu se scrie cu u când. este adiec- 

tiv; fără u când c adverb: e. o. 

, rândul îndâiu, premiul întâiu, întâi să cercetezi şi apoi să vor- 

beşti, a plecat cel dintâi.



N 

d) La perfectul simplu persoana i-a nu se scrie u, 
de oarece n'are nici o justificare gramaticală: 

- „eu auzii, făcui, venii, lăsai, ascultai, 

[Deciziunea din 1952] 

1 Sunetul „e“ 

8. Sunetul e se aude sau ca sunet simplu (e:ca în 
verde). sau ca sunet compus (diftongat ie, ca în piere). 

“ Pronunţarea diftongată se explică prin transfor- 
mări fonetice în procesul de formaţiune a cuvintelor 
românești de origine latină sau de alte origini ori 
prin modificări de „sunete produse în flexiune. . - 

Regula academică nu ţine seamă de nici v con- 
sideraţie de acest fel și zice. că: oridecâteori e se 
pronunță fe să se scrie ie, fie la începutul, fie la 
mijlocul, fie la -sfârșitul cuvintelori tă 

“Deci se va scrie:. | 

ied, iederă, ieftin, ienupăr, iepure, icrburi, a ierna, a ieşi, iesle;— 
fier, fierbinte, impietri, miel, miez, piedecă, piele, piept, pierde; — 
baie, bătaie, claie, odaie, paie, taie, văpaie, plăieş, cheie, condeie, 
femeie, scânteie, călcâie, tămâie, lămâie, ploaie, nevoie, voie, 
voievod, cetăţuie, cuie, fluier, gutuie, muiere, verzuie. 

Excepţiuni: . 

Se scriu fără i (numai cu e):. | 
„a) Formele pronumelor personale sau posesive şi 

cele ale verbului a fi: 

cu, el, ci, ele; — meu; 
eşti, este,: cram, erai, 

b) N eologismele: | N , 

cact, maestate, tracctorie, — alee, camee, epopec, idec, licee, 
procedee, iranşec, — statue, - i Ia 

[ab



'c) Cuvintele cu e precedat de ch, gh:.. 

chef, chem, încheg, muclie, bancher, ureche, veche; „ghem, ghe- 
țuri, veghe, înghețată Aa 

d) Formele verbelor de conj. Tla prezentul i in- 
dicativului cu adaosul -ez (persoana i-a sing): 

agreez (a agrea), perpetuez (a perpetua) 
creez (a crea), statuez (a statua) 

e) Fotmele verbelor de conj. IV. la prezentul indica- 
"tivului cu adaosul -esc (pers. 1-a sing. și a 3-a plurală) : 

„ alcătuesc, mântuesc, locuesc, păcătuesc, 
stăruesc, chinuesc, rânduese -- 

Li Mi , + 

Şi cele“ fără "adaosul . -esc: 

trebue, contribue, fâliâe, sue, Seudue, 

9. Verbele de conj. ] şi IV (eu sau fără adaosul 
-ez şi -esc) cari au în temă (rădăcina) lor un i intră | 

. în regula generală şi scriu pe. e cuie: 

înapoi — a înapoia — înapoiez, 
tămâie — a tămâia — tămâiez, 
temeiu — a întemeia — întemeiez 

- doi — a îndoi -  — îndoiesc, 
traiu  —.a trăi — trăiesc i 

- eroiu —'a croi :. = croiesc 

[Deciziunile din 190: şi 1952]. , 

10. O şovăire în pronunțare între e şi i se observă | 
în terminările -ec, -ecă şi „ic, -ică. | 

- Se cere ca în cuvinte de acestea să se prelere 
forma" cu e. E 

Se va scrie deci:  - a 

întuncree, petec,  piersec, pântece, purec, împiedec, încalec; 
duminecă, mânecă, piersecă, încalecă. 

' [Deciziunea din 1952]. 

Îj DIR 

+ 
s



Această regulă nu trebue: să se aplice la neolo- 
„gisme și la cele cu sufixul -afic, -efic, la cari se. 
va păstra totdeauna î: 
îndemânatic,. lunatie, sălbatic, tomnatice, simetric, etic, sintetic, periferic, excentric, gramatică, fizică, 'simpatic, ete. 

Fxcepțiune:. buratec. se serie cu e, 
IDeciziunea din 1952]. : 

11. Articolul de genitiv-dativ. feminin singular. are 
forma -ei.sau i, după cum este terminarea substan- 

_tivului nearticulat: dacă această terminare esle e, se 
“pune ei; dacă este i, se pune i. 

a) unei case — articulat: casei 
. unei mese  — x mesei . 

unei feţe — » feţei 
b) “unei biserici —' DN bisericii 

- unei cărți  — -,„- cărţii 
unei lumi  — - “lumii. 

Substantivele cari au în rădăcină un i înainte de ter- 
minare ar trebui să aibă trei i la forma articulată; pentru 
a se evita această înşirare, i din mijloc se înlocueşte cu e: 
vie — unei vii — viii — viei; — stafie — unei staţii — stafiii stafiei; — Academie — unei Academii — Academiii — Academiei. 

_ Substantivele cari au la genitiv-dativ două forme. 
mearticulate vor avea şi două forme articulate: 

șeoală — unei şcoale și unei şcoli — şcoalei şi şcolii 
stradă — unei strade şi unei străzi — siradei şi străzii 
sală  —.,j sale „ „ săli “ — salci şi sălii 

|Deciziune din 1904 și 1952]... - 

„. Diftongii „ea“ și „ia“ Dai 
12. Se vor scrie cu ea nu cu.a cuvintele urmă- 

toare, iar derivatele lor cu e: * 
scară, seamănă, înscra, semănător, semințe, a semăna. 
[Deciziune din 1952], * . - 

Ro 
e 

.



, 

15. Se vor scrie următoarele cuvinte cu difton- 

“ gul' ia, căruia îi corespunde î în flexiune şi derivare 
diftongul ie: 

ata, bit: (mase. biel), buruiană, (plur. buruiene), desmiardă 
(desmierda), iapă (plur. iepe), iarnă (plur. ierne), iartă (să ierte), 
iaz (iezătură), amiază (amieze), nuia (plur. nuiele), piară (piere), 

piardă (pierde), piatră (pietre), poiană (poiene), 

Dacă înaintea diftongului este ch sau eh îi co- 
respuide e simplu: 

chiag (a închega), chiamă (chemare), ghiaţă (ghețar), închiagă 
(închega), înghiață (îngheţa), împărechia (păreche).. 

- Deciziunea din 1952]. Su 
îi 

14. Pronumele, numeralele, adverbele, adverbialele 
cari se termină în i şi primese iutăritorul a la fine 
schimbă pe i în e: 

aici — aicea, nimeni — nimenea, alături — alăturea, alocuri — 
alocurea, atunci — atuacea, nicăeri — niciierea, pretutindeni — 
pretutindenea, luni — lunea, marţi — marţea, miercuri — - mier- 
curea, vineri — vinerea. pa 

“ Insă: | a o 
E . - ' 

joi — - joia, trei — a treia, cinci —a cincia, treizeci — a treizecia 

“ IDeciziune din 1952]. ; 

15. La: imperfectul . verbelor. de conjugarea IV, dit- 
tongul format din caracteristica infinitivului 'și ter- 
minarea persoanei se scrie cu ea: 

! feream (a feri), fugeai (a fugi) 
năvălea (a năvăli), îmbătrânca (a fnhrani, 

“Dacă înaintea dittongului este o vocală ori grupul 
“ch, “eh se scrie cu ia: | 

vuia (a vui), suiau (a sui); trăia (a trăi), voiai (a voi), obişnuiam; 
(a obişnui); — ochiam (a ochi), învechiam (a învechi). . 

. Sh . p. ? 
, . a.



Pa - + 

Asemenea la imperfectul verbelor de conj. | cari 
au 0 vocală ori „grupul ch, gh, se scrie cu ia: 

veghiam (a veghia), împărechiam (a. împărechia), întemeian (a 
întemeia), tămâiam (a tămâia) . 

[Deciziunea din 1952] - 

16, Se scrie cu ea chiar dacă pronunțarea înclină 
“spre ia: «. 

a) pronumele ca, aceea (sing. faţă de plur, aceia) 
b) formele articulate dela neologisme și dela cu- 

vintele terminate ' în che, ghe: .. 

aleea, ideea, Statuca, ridichea, vechâa, arechca 

ec) după ch, Sh la unele cuvinte nearticulate : 
i “lichea, tinichea, tejghea și sheală, i 

-di în sufixul feminin corespunzător cu esc: 
bătrâncască (bătrânese), cerească. (ceresc). 

o) în terminarea. substantivelor derivate dela verbe 
“de conj. IV al căror infinitiv are consonantă înainte: 
de caracteristica i: . -.- ” 

fereală (a feri), gtiteală (a gti), socoteală (a socoti) 
[Deciziunea din 1952] 

| 1 final | : 
"17. Particula -şi, care are sensul de întărire a ideii 

„din cuvântul la care se adaogă, se scrie totdeauna asttel: 
“ acelaşi, aceeași, aceiași, acuși,. | iarăşi, totuși, acestași, cevași, 
undevaşi. 

Asemenea și la pronumele personal întărit cu îns: 

însuși, însăși, iusași, - 

[Deciziunea din sei



N
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18, “Ausiliarul condiţionalului. aş se scrie fără 
i Da 
i „25 vedea, a aş merge, | 

j 

Interjecţia se. scrie cu i: 

Crezi că a venit? Aşil Nue adevărat. 

 [Deciziunea din 1952]. 
| . a ) 

Li i Ă ii 

|.“ Sunetele „0“ şi pu“ 

19. Se recomandă scrierea cu'u în cuvintele 

următoare:, | 

a batjocuri, cuprinde, culropi,- încGnjura. 

„ IDeciziunea din 1952]. 

20. Se pot sCrie cu o: sau cu u următoarele cu- 

vinte: . i - 

“ adaog — adaug, adaos — adaus, repaos — repaus. - 

|IDeciziunca din 1952]. 

. Următoarele cuvinte - se scriu cu oa nu'cu ua:. 

budoar, culoar, trotoar, toaletă, contoar, - 

.[Deciziunea din 1932]. . 

Li 
. „. a - 

“ - N 

Sunetul d “ 

22, Sunetul ? î se scrie, în i două feluri: 

a) Cu â în corpul cuvintelor, fără să se ţie :sea- 

ma de schimbările fonetice î în iderivare ori lexiune: 

sânge, cântă, vâuzare, sfânt, mormânt, cântând, făcând, mergud, 

urând (a ura),



7 

-b) Cu î la începutul cuvintelor şi la. formele. de 
conjugare ale verbelor de „conjugărea IV cu carac-. 

“teristica î:  - - - 

încă, îmi, îl, îndoit; 
a uri, a cobori, a târi, urit, 'coborit, „tări, 

„urînd, coborind, târind,- 

"Excepţiune: a a a 

- Cuvintele incepiitoare cu î, când se compun, 
păstrează pe î care se află în mijlocul lor:. 

- însemnat — neînsemnat, 
împărțit — subîmpărțit . 
îndemânatic — neindemânatie i 

Deciziunea din 1904). . 

- 

Excepfiune: | 

-F ormele cu Î ale verbului a fi se scriu cu u:: 

suut, suntem, sunteţi, 

- IDeeiziunea din 1932]. 

. Consonantele: 

5. Consonaniele b, d, în, n, p,r, ş, EA f,v se 
scriu cu un singur semn în toate împrejurările: 

bi bun, brâu, bob,. 
d: dau, aduc, dud, 

- m marc, amar, scrum, 
nt nimic, prună, anin, 
p: pace, păr, apăr, sap, 

o r: rac, sărac, amar,. ; | 
„Şi ŞCd, aşa, caş, știu, miriste, Bucureşti. 

„î; tare, satrap,, tot, 
F: ţipă, aţipesc, moţ, 
D: vas, uvere, jilav, 

 IDeciziunea din PO a



A 

N . - . - 

Consonantele. „c şi g“ i 

24. Consonantele c şi g au două sunete deosebite: 
- a). La sfârşitul cuvintelor şi înainte de consonante 

ori de vocalele a, 0;.u,ă, â, sună aspru &, s): 

fac, crud, cap, coc, cuc, cărți, cârd, Îaz, larg, gros, gras, gol, : 
gură, găsit, gând. : 

b) Inainte de vocalele « e şi i au sunet moale. &, &): 

„ce, ceară, cine, face | 
ger, geam, 'ginere, „curge. 

„. 

Excepţiuni: 

- a) Când c şi g înainte de vocala e şi i au 1 sunetul | 
"aspru, atunci li se alătură k:. 

chef, chem, chior, închipuire, ghem, ghiaţă, neghină. « 

[Deciziunea 1880-81, 1904]. 

b), Sunetul ci în câteva .cuvinte derivate unde se - 
găseşte urmat de n se scrie'cu ș: 

pace . — păcinie — pașnic. -. 
obiceiu — obicinui — obişnui, * . .» 

„„ Yeci  — vecinie — veșnic, Y şnică, - 

[Deciziunea din 1952]. 4 

25, Cuvintele noi luate din limba latină sau fran- , 

ceză scrise : cu qui se scriu româneşte cu co: 

lat. aguarium — acvariu,  îr. consequent: — consecvent: 
tu lat, aquila — acvilă, — lat. adaequatus — adecvat i, 

în. equestre  — ecvestru, lat. eloquens — elocvent 
lat. e oquentia: — elocvenţă, „ - frequens. :  — frecvent. 

De - frequentia — frecvenţă. . 

“Excepțiuni: o NE 
a) Cuvântul antiquarius, antiguaire, se poate scrie 

în două feluri: 

anticoar anticar Pc ELIG: ri, 

. , „do Ca a - 
| Ă „pa NPu)a pa 

54739 N SĂI AA d 
| | a N& “Sia i 4 a . Pi + N "4 . 

Da e



iar derivatele se scriu deosebit: 

! interes anticoaric, î însă: antichitate 

- b) Cuvintele din fr. aquarelle, Equation se scriu: 
acuarelă ecuaţie, PL 

c) Cuvinte cari au în latineşte, sau - i. franţuzeşte 
"gu se scriu cu go sau gu: 

„. Linguistique — lingvistică sau zu lingrâstică 
sanguin ' — sangvin , sanguin 

[Deciziunea din 1952]. 

"26, Sunetul grecese y, care în: limba franceză se 
" transcrie cu eh: 

chimie = = pete, alchimie, chiromantie, chirurgie, orchestre, 

„iar în limba noastră. veche se transcria cu X (= h) 
“se transcrie româneşte. în neologisme cu ch: 

„chimie, alchizaie,” chiromanţie, chirurg, orchestră. 

Exxcepțiuni: _ 

2) Următoarele neologisme se scriu cu k:- 
arheolog, arhitect, arhivă, arhivar, metempsifoză, psihoză, psi- holog, psihologie, psihiatru, himeră. 

b) Numele Mântuitorului s se scrie sau Hristos sau Cris- 
„fos nu Christos, deci: cristianism; dar nu: hristianism, 

[Deciziunea 'din 1952]. 

27. Sufixul latin agium tr. age (ital. a gio) se scrie 
românește după pronunţarea. franceză aj: 

afişaj. _ — aifichage 
aliaj — alliage 
avantaj — avantage, avvantagio balotaj. — ballottage, balottaggio



curaj, și curajos, a încuraja — courage, „corasgio 

mesaj  — message, messaggio 
miraj ,— mirage,: miraggio 
pasaj  — passage, passaggio 
patronaj — patronage 
peizaj şi peizajist — paysage, paysagiste 

- personaj — personnage, personaggio 
şantaj . — chantage” 
triaj — triage 

Eiscepţiuni: 

“Se scriu însă cu sufixul mai i apropiat de latineşte - 
sau italieneşte: . : | Aa 

. nautrogiu lat. naufragium ital, naufragio (fe. naufrage) 
"ital, omaggio (fr. hommage) 

Sufrigiu 1 lat. sulffragium ital. . sufiragio (e. sulrage) 

(Deciziunea din 1932]. 

Cousonanta: hi 

„98, n iniţial din: cuvintele franţuzeşti care cores-. 
punde (pentru unele). cu spiritul aspru grecesc sau 

(pentru altele) cu fi latin şi care nu se citeşte nicio- 
dată, se înlătură î în românește: - 

egemonie hyperbole — iperbolă hegemonie 
hemoptysie emoptizie ' hypertrophie— ipertrofie 
h6morragie emoragie  hypocrite' —.ipocrit 
hermâtique — ermetic . hippodrome — ipodrom 
hydropisie idropizie ' hypotenuse — ipotenuză. 
hierarchie ierarhie  hypoth&se  — ipoteză : 
hyârogliphe — ieroglifă . histologie  —'istologie:. . ..- 
hygiene igienă “humout, humoristique — umor, umo= 

NE i ristic 

  

1) Care să nu se confunde cu sufragiu, din turcește. 

4 . ,



 Exxcopţiune: a 

” Se -păstrează totuşi h în câteva cuvine din aceeași 
categorie şi anume: 

halucina * — hallucinor hibrid — _ bybride 
hazard :  — hasard horticultură: — horticulture 
hexametru — hexamâtre hotel „— bâtel 
hidrogen . -— hydrogene 

[Deciziunea din 1952) 

Consonanta „l* - 

29. Litera 4 când figurează la finele unui cuvânt 
„ca articol enclitic, deşi în vorbirea populară nu 
se pronunţă, are totuşi sunet plin în limba literară 
şi trebue să-l notăm în scris. 

Deşi „omul“ se aude „omu“, vom serie totdeauna 
cu £. 

- În poezie se elide uneori, când urmează un cu- 
vânt începător cu î și atunci u. rămas final devine 
vocală: de sprijin a silabei « care se formează prin e 
liderea lui î din. cuvântul următor: 
Vezi un rege ce'mpânzește globul) (în planuri pe un veac.. | scris: globu' 'n sau globu'n. , 

Iară altul) (imparte, lumea de pe scândura tărăbii - „Scris: alfu' "'mparte sau altu mparte. 

„50, Câteodată se elide şi când urmează un cuvânt 
începător cu alte vocale și atunci u, rămas final, for- 

- mează diftong cu vocala inițială a cuvântului următor: 
Când ştii că visu(l)” acesta cu moarte se sfârșește. 

„Scris: pisw'-acesfa. 
Numai omu(l) i călător, pe, pământ rătăcitor, 

scris omy'-i 
Dar iubesc talentul (1) acesta care tu îl prejueşti . | ” scris: falentw-acesta 

De



Litera „s*. Literele „s* şi „z“. - . 

51. Litera s are un singur sunet indiscutabil, dacă 
'e medială intervocalică, inițială urmată de vocală sau 
finală precedată de vocală: 

4 

casă .seu ros 
lasă sac scos: 

Tot aşa în neologisme: 
. 

aterisa, concis, curios, autobus, basia, disertaţie, disideat, frane- 
mason, furnisor, precis, vitesă, sesiune, asistent, A 

. 

Asemenea când s este precedat de o consonantă: 

censor, censură, conservator, consiliu, consecvent, consider, con- 
sistent, consul, controversat, conversez, consulsiune, insist, dis- 
pensez, insult, insulă, intensiv, sens, sensibil, transit, transacţie, 
impulsiv, persist. 

[Deciziunea 1904 şi 1952], 

32, Când s se află urmat de unasau două conso- 
mante, pronunţarea şovăe, la unele cuvinte, între s şi Z.. 
In următoarele combinaţiuni se pronunţă sigur s, deci 
se vor scrie: 

sc iniţial şi medial: “scot, cresc, scriu, Pe 
sf » » .» “Sfat, sloară, răsfir, 
Sp „ » 2 spor, spun, despart, 
st » » „stat, stau, este, veste, 

In alte combinaţiuni (sb, sd, se, sl, sm, sn, sr, s0)! 

se pronunţă în mod nesigur cu s sau z. 
"Pentru scrierea cuvintelor cu asemenea grupe se: 

stabilesc regulele următoare: | 

a) Dacă grupul este inițial, se scrie totdeauna cu s: 

sbiera, sbor, sdrobi, sdravăn, sgomot, sglobiu, sgută, slab, slovă, 
sloată,. smeură, smeu, snoavă, soon, svăpăiat. . NR 

A 

Di



b) Cuvintele cari încep cu "des. au grupul s+ 
consoană scris cu s: 

desbat, desbin, deschid, desdoesc, desghei, deslânat, desmierd, 
s  desnod, desrădăcinat, desvăţ. 

- Tot asemenea: 

desamăgi, desaşrega, desavantaj. 

c) Cuvintele cari încep cu. răs, is, bes au grupul 
consonantic scris cu z: “, 

războiu, răzbun, răzbat, răzgândesc, răzlej, răzmiriţă; izbucnesc, 
izbesc, izdat, izgonesc, izlaz, izmă, iznoavă, izvor; bezmetic, 
beznă. e 

Excepțiune: a _ 

Se scrie cu. s în cuvinte î în cari pronunţarea nu 
şovăe: - 

răsfir, răstațat, răsfoiese, tel 

d) În corpul cuvintelor se. serie” cu. z în grupul zb, 
zd, zg: 

e năzbâtie, brazdă, gazăă, guzean. 

€) In cuvintele derivate dinte? un primitiv cu. z 
grupul se scrie cu z:. 

. Sroază — groaznic, | pază — paznic, „obraz — obraznic. 

/). Grupul s urmat de nic se scrie cu z: 
| praznic, năprazoic, 

8) În toate. celelalte cazuri grupul de care. vor- 
bim se scrie cu s: | 

aghiasmă, catapeteasmă, cismă, astă lesne, plăsmaui, trăsni.



.. o - . . Na 
” a . . e. ” . + 

Asemenea în terminarea ism din neologisme: Y 

i 

IC A 
cosmopolitisro, pesimism, latinism, verism, individualism. “ sI 

[Deciziunea din 1932]. - A d 

33. Semnul z se întrebuințează pentru sunetul lui 
special atât la cuvintele vechi româneşti cât "și la neo- 
logismele cari se scriu'în alte limbi cu 's intervocalic: 

zor, zeu, botez, lucrez, ziuă, vezi, calzi, mucezi, pază, . -vâzând; 
cauză, curiozitate, iluzie, poezie, sinteză, proză; abuz, acuz, . 
aviz, burghez: caz, confuz. : 

[Deciziunea din 1904 și 1952]. 
x 

„ Excepţiuni: - ă 

a) Următoarele cuvintă : se scriu cu s: + 

“Asia, Cesar, 

|Deciziunea din- 1952). 

b) Cavâatul filozofie se serie  osefe şi se cere | 
a se pronunţa așa. | 

Explicare. la realitate avem aface cu același cuvânt care 
a intrat în epoca grecismului Poate cu s - ilosofos, filosof, 
de unde şi corupția de eiimologie populară firoscos), apoi în 
epoca iranjuzisronlai pronunțat cu-z (philosophe, filozo]). 

Litera x 

54, Semnul x se întrebuinţează pentru a arăta gru- 
pul de pronunțare Bz sau cs: 

fix, ortodox, prolix, sfinx (plural ficşi, ortodocși, prolicși, sfincşi); 
exemplu, exact, examen, există, exordiu, experiență; 7 

Xantipa, Xerxe, Xenocrat. ! DR 

E: xcepfiune: 

In. cuvinte vechi se scrie cu es: 

ticsi, îmbâcsi, carnacsi,



Ni s 

Asemenea în numele poetului Alecsandri, fiindcă 
așa a obișnuit să şi-l serie. E Sa 

[Deciziunea 1932]. 

Consonantele streine 

35. Consonantele streine şi compuse (£, pl, qu, îh, 
2, U) se întrebuințează numai în scrierea numelor 
proprii, mai ales streine, şi în scrierea unor termeni 
ştiinţifici, luaţi gata: din alte limbi. După :unele 
regule ale Academiei se vede că în unele cazuri se 
urmăreşte simplificarea scrierii prin întrebuinţarea 
semnelor alfabetice româneşti. î 
__ Oamenii de specialitate seriu: craling, quanta, 

- “thaliu, phytină, Phytopathologie, guarf, rarrantă, etc., 
"dar se observă şi la ei. tendinţa de. simpliticare, supri- 
mând unele particularităţi ortografice. Scriu: hidro- 
carbură, dar nu hydrocarbură, marantă; dar nu mar: 
ranta, etc, a a pl | 

„„ Pentru serierea curentă, noi suntem. obligaţi să 
întrebuințăm pe £ în kilometru, kilogram, din. cauză 
că prescurtările converiţionale sunt A, kgr,—pe m în 
kiloat, fiindcă prescurtarea convenţională e A. 

Consonante duble 

36. Consonante duble nu se întrebuințează în 
limba română decât la cuvintele începătoare cu 
n cari primesc prefixul în: 

nod _— înnodâ,.  : noapte— înnopta - 
nou —innoi, .. not. — înnota. 
negru — înnegri, a



2 

Observare. E greşit să se scrie: înnainte, dinnainte, 
înălța, deoarece nu avem aci “cazul compunerii cu 
în-tn - 

[Deciziunea din 1952) 

37. Prefixul în (și in sau alte. prefixe « cu n în neo- 
logisiasi pus Ia cuvintele începătoare cu b, p schim- 
bă-pe n în m: e 
îmbina, îmbuca, împărţi, îmbrăca, împiedeca, imposibil, impur, 

- simpatic, compoziție, combinaţie, | 
' PR 

In alte cazuri îl păstrează: 

înfășa, încurea,. îndeplini, înfățișa, îngreuia, “înhărma, înlătura, În- 
mormânta, Înrăma, înstărit, întărit, înțărcat, înzorzonat, 

Neologismele compuse cu un prefix terminat în n 
se scriu cu un singur n sau 7, chiar. dacă î în limba 
de origine au nn sau mm: : 

comemora, imaculat, conațional, inovaţie. 

- Unele având combinaţia n + f păstrează erafia din 
limba de origine, dacă acolo a fost un ph: 

simfonie (imphonic).. a 

Nu « se 'vor duplica consonantele nici în alte ; cu- 
vinte luate din limbi streine: - 

a sugera (sug gera), hipic (hippie), 

[Deciziunea din 1852). - 

Se va scrie cu doi ce când urmează un e sau i: 

accent, accesorii, accelerat, boeciu, 

însă 
acord, acaparat,



a 

Cuvintele. compuse 

58. Cuvintele compuse 'se 'seriu în trei feluri: 
a) unite într'un singur corp de scriere: 

cineva, alene, dinadins, despre, încât, 

b) despărțite în două corpuri de scriere: . . 
'ca şi, de când, de loc, de tot, 

c) unind prin liniuţă diferitele elemente ale com- 
punerii: - | Sa 

de-a-latul, ochiul-boului, Baba-Cloanţa, tambur-major. 

“Academia n'a fixat 'regule. precise, socotind că 
„uzul decide de multe ori în asemenea cazuri; a pus 

- Ca principiu că cuvintele - compuse se scriu într'un 
singur corp, dar admite că scrierea separată e pre- 

„ferabilă: a Aa | 
a) când cuvinte de prea multe silabe nu pot 

„fi puse la un loc fiindcă li s'ar da uri “aspect prea 
rebarbativ, _ a 

b) când sensul fiecărui ' element de „compoziţie 
„se, păsirează relativ destul de bine, | 
„"€) când vreuna din forme, chiar dacă nu apare 

„cu întrebuinţările. ei obişnuite se cade totuși să-şi 
păstreze independenţa. - 

[Deciziunea_din.1952]. 
„+ Nu dăm aci lista de cuvinte unite, despărțite şi 
legate cu liniuţă, ci le punem în glosarul care ur- 
mează după regulele acestea, fiind astfel mai uşor 
de găsit cuvântul. ME !



59. În construcţiuni în cari se repetă un adverb, 
numeral ori interjecție, ori se înşiră într'o succesiune 
care formează o singură expresiune, se pune virgulă: 

Erau numai doi, trei oameni . Bate în uşă: poc, poe -. 
Am mers-agale, agale . . .. . . Au sosit.incef, încet .-. 

[Deciziunea din 1932]. 

40. Pariicipiul verbelor cu. negaţiune are înainte - 
particula ne. Aceasta se scrie unită cu verbul: 

a nu vedea nevăzând |. 
a nu şti „neștiind | 

r | - : - Ă | 

Dacă însă se. intercalează un alt.cuvânt, atunci 

cele trei elemenie de compunere se scriu deosebiti: 

a nu mai vedea ne mai văzând . 
a nu mai şti - “ne mai ştiind 

|Deciziunea din 1952), Ie 

" Scrierea numelor proprii 

4. Numele proprii (persoane, continente, ţări, oraşe, 
„ etc.) se scriu totdeauna cu majuscule: 

Vasile, America, România, Galaţi, ete. , 

Tot asemenea:.. . 

a) Numele de popoare: . 

Român, F rancez, Balian, _Români, cte,: - 

Cu literă mică se scriu numai, când sunt. adiective: 

  

„scriitori români, teritoriul francez, ete. | 
e me pm m 

b) Numele lunilor: | - RI 

Ianuarie, Februarie, etc, 

c) Numele punctelor cardinale: a 

+ ford, Sud, Est, Răsărit, Apus |



E a cepfiune: 

| : Numele zilelor săptămânii 5 se scriu cu literă mică: 

luni, marţi, ete. 

[Deciziunea din 1952]. 

42. Numele proprii româneşti de persoane se scriu 
după regulele ortografice obişnuite, afară numai dacă 
acele' persoane şi-au fixat ele singure o ortografie 
specială pentru diferite motive: 

Alecsandri,“ Baritu (citeşte Bariț), Ratiu (citește Raț), Circ'a (cit. 
Ţârcă), Hasdeu, Heliade, Negruzzi, Lahovary, Roseifi, Kogălni- 
ceanu, Xrefzulescu, Kalinderu, Tzoni, Quintescu, Philippide, 
“Theodorian, Yorceanu. | 

[Deciziunea: din' 1952]. - 

„45. Numele proprii streine din limbile” moderne 
„se scriu cu ortografia limbii „respective: : 

Kant, Wagner, Shakespeare, ete. 
Versailles, Schaumburg, etc. : 

Excepţiune.. Numele cari au dobândit din vechime o 
formă românească specială păstrează această formă, 
chiar dacă ea deformează şi pronunţarea:. 

Viena (Wien), Londra (London), Belgrad (Bcograd) 

-" [Deeiziunea.- din 1952]. 

a Numele de persoane, localităţi ete. din antichi- 
tate (latineşte sau greceşte) se scriu cu ortografia din 

alte limbi moderne (de regulă din franțuzeşte) modifi- 
cată întrucâtva după cerințele gramaticale românești: 

Homer. (fr. Homore, ital. Omero), Herodot (fr. Herodote, ital. Ero- 
dote), Horaţiu (îr. Horace), Cesar, Tucidide (de şi fr. Thueydide)- 

[Deciziunea' din 1952]. - ' 
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„Accentui a SI | Li 

5: Nu se întrebuinţează nici un fel de cea în 
scrierea limbii române, nici la cuvintele onidera 
dar nu omofone: ia „i NE ge 

făcea, zicea, umbla, avea, „vorbi; ii 
era (verb) şi era . (substantiv), . fugi (indicativ prezent) şi fugi 
(perfect. simplu). . , 

Autorii pot, în. mod. excepţional, să noteze cu. un. 
accent unele cuvinte când socotesc că din context 
nu rezultă înţelesul precis: - 

c6pii și copii, âcele și acele, mddele ; şi modele, etc. 

[Deciziunea din 1952]. 

- Apostroful şi trăsura-de.uinire 

46. În scrierea obişnuită apostroful se. întrebuin- 
țează pentru a arăta lipsa (eliderea) unei vocale sau, 
mai rar, a unei consonante: 

- nam = nu am . pe-de-a "ntregul = pe de. a întregul”. 
m'am dus = mă am dus s'a dus = se a'dus. 
la? nceput «+ la început m. SI a 

“În scrierea versurilor se arată. prin, apostrot 
“dliziunile voite de. poet: 

 Intorcând privirea s re Deacur "le tiecute. (==veacurile) 
Turnurile mișcă "n doliu a lor inimi de aramă. (= în 
O fecioar' a cărei suflet era sfânt ca rugăciunca. (= fecioară) 
Făr' de patimi trece, (= fără) -. 
Năuntrul ei pe stâlpi "i, păreţi, iconostas. ( = stâlpii ci) 
Vântu'-o foaie'mi-a adus. (= vântul) 
Când. ştii că visw'-acesta cu moarte 'se sfârşeşte. (= visul) 

Oriunde sar întrebuința cu alt rost este o greşeală: : 

Nu: „spune - Ci: . spune-i -. 
“l-am văzut - lam văzut. 
mi-a dat : .;:-.. mi-a dat.



47, Liniuţa sau irăsura-de-unire se întrebuințează: 
„_a) ca să unească un cuvânt -asilab totdeauna cu 
altul precedent sau următor: 

l-am văzut, văzutu-l-am, văzându-l, nu-și amintește, vază-şi fapta, 
„i-am spus, spusu-i- am, spunându-i i, spune- mi, ia-ţi, dă-i, caută 

D) ca să unească un cuvânt afon cu altul, dacă 
e așezat în urma lui: 

dă-te faţă de : :te dă 
. du-te „te du 
văzând-o Ă - o văd 
mergere-aş : aş merge 
ascultă-mă EI mă ascultă 
„spune- ne ne spune 

d ca să unească cuvintele compuse (vezi Nr. 58). 

- [Deciziunea din 1932]. ) 

+ Despărțirea silabelor * : 

„48. In scrierea noastră (de mână .şi la tipar) 
“avem. adesea nevoie să rupem un cuvânt, începân- 
du-l întrun rând şi terminându-l în celălalt. Multe 
greşeli se comit în această privință, de aceea socotesc: 
că nu va fide prisos să cercetez şi această chestiune. 

La cuvintele în cari avem grupe. de o conso-: 
nantă şi o vocală, nu e nici o dificultate; despărțim: 

„free, zi- ce, u- nu, e-le. 

La cuvinte în cari se întâlnesc două sau trei con- * 

sonante 'e mai greu. Cum despărțim, de exemplu, 
'.. îmbrățişez, atmosferă, concret, etc.? 

"“ Dăm'aci o serie de regule: 
49. În genere când se întâlnes ouă consoaante, 

una trece în silaba întâia; cealaltă în silaba a dota, 

op



Aceasta se aplică fără excepție când prima conso- 
naută este mn BTi i 7 

— chel-bos, bal-con, căl- dură, sol-fegiu, bul-gur, pal-mac, cal- 
pac, bal-near, fal- -se, al-tar, al-viță, el-zevir. 

— cam- -bie, calem-cheriu,. cam-for, calem-giu, Sem-lin, înlem- 
nit, im-pun, sim-te, am-von. - 

— can-cer, con-duc, con-firm, sin-gur, in-halaţie, ia-jeeţie în- 
lemnit, în-mărmurit,, în-venina, în-roșit, ajun-să, cân-tec, 
în-vățat, prân-zesc. . 

— ar-bore, ar-cadă, ar-dere, par- -fum, Târ-govişte, per- je, ar-le- 
chin, car-ne, per-nă, scar-pin, far-să, par-tid, ar-vună, bar-ză, 

50. In alte întâlniri de consonante prima fiind b, 
c, d, f, g, p, t, se urmează aceeaşi procedare, afară 
de cazul când a doua consonantă este l sau rr: 

'ab-domen, ob-serv, inspee-tor, sac- naşiu, Cad-i -mus, EI | 
Al-gan, cal- tan, Prag-matic, zap-ciu, cap- cană, sot-nie 

însă: | 

a-breviat, a-blaţiune, să-cru, „a-clama, co- ru, Acirica, a-flat, 
a-grar, pro-gres, cu-prins, cu-plet, cu-trecr. , 

51. Gruparea s s-L-eonsonantă î în. cele mai multe 
cazuri se desparte, trecându-se ambele consonante 
în o ) doua silabă: - ă 

a-scet, pu-şcă, atmo-sferă, ci-slă, e-ste, 
ci-smă, su-spect, de-stul, pa-svant. 

2. Când ne aflăm.în faţa unui cuvânt în care - 
cor uz asa este evidentă, despărțim silabele după 
elementele componente: . 

pas-port, dis-pun, ne-scos, nesfârşit, con-duc, in-jecţie, im-pun. 

53. Când avem un cuvânt cu o grupare de trei 

consonante, atunci prima trece în silaba dintâiu, 

iar celelalte în, silaba a doua: 

i îm-brac, îm-prumut, - im-placabil, în-cred, în-drăsneală, con- gres, 

În- Alaraabil, pa-stra mă. - .



- GLOSAR -



GLOSAR 
de cuvinte cari exemplifică regulele ortografiei româneşti 

7 

as. 

A 

abia “alee, articulat: aleea 
abuz, a abuza „alene -, 
„Academie, Academici Alecsandri (poetul). 
"aceea, acceaşi, aceia aceiaşi, -. aliaj 

acela, "aceluia, ca Gelasi „altădată 
cesteia, același, aceleași  . .  alicum 

acoper (ex, + ci)-acopere” “t8I). alteori . 
acuarelă "altundeva. .. 
acurateţă Andrei 
acuși , antemeridian 
acuz (a acuza) | anticvar şi anticar 
acvariu - aparie .” 
acrilă - -  apă-tare 
adaog şi adaug apoi : 

- adaos şi adaus Aprilie A . 
adecvat „ aranjează, aranjez, aranjam, 
adeseori ! * (a aranja) a 
alișaj * arareori 
aghiasma N argint-viu - 
agreează, agreez; (a agrea) arheolog, arheologie: 
aievea arhitect, arhitectură 
alaltăieri “arhivă, arhivar - : 
alaltăseară. ascullai (perfect pers, Isine) 
alăturea- | : Asia. 
alcătuesc, alcătuiască, alcă- -. : . asistent, asistență 

tuiam - aș (verb auxiliar) 
alchimie “aşa dar



aşază (el), aşez (a aşeza) 
aşi | (interjecţie) 
atâția i 
aierisa. 
atotputernic 
atoiștiutor 
atribuiu (eu) 
„atuncea 
August (luna) 

Baba-Cloanţa 
baie:  * 
baieră 
balotaj 
bancher | 
basin . 
batjocuri (infinitiv) 
bănuielnic (bănuială) 
bătaie - 
bătrânească (bătrânesc). 
bătrâneţe şi bătrâneţă” 
berărie _- ” 
bezmetic 

„beznă - 
biată, biet 

7 

caet 

caier | 
. calea-valea 
camee 
careva 
casă (în toate înțelesurile) * 
cască-gură 
casei (genitiv articulat) 

„ca şi . 
cataloghează. (a cataloga) 
catapeteasmă 
cauză 
caz 
călcâiu, călcâie 
„căruia 

+ 

" autobus 
auzeam 
auzii (perfect) 
avalanșă 
avangardă 
avanpost 
avantaj 
aviz, a aviza : 

Dicia . 
birou - 

„bisericii (genitiv articulat) 
blândeţe şi blândeţă 
blochez, blochează 
boier | 
brazdă 
brâu 
budoar 
buiestru A 

" „buratec 
„burghez, 
burtă-verde 
baruiană, buruiene -. 

(Eeea_ă . 
ceaiu 
ceas 

"cel-dintâi - 
celălalt 
censură 
cenuşă 

! 

„ Cesar , 
cetățuie, ariiculat cetăţuia . 
ceva 
„chei 
“cheie  - 

. chiag 
chiamă . 
chiar - 
AI



chimie .. a ! consecvent, consecvență 
chiromanție |, consistent consistență 
chirurg ' eontribue (contribui) 
chioriş : i E convulsiune 
cimpoiu, cimpoier . copil, copii, copiii 
cincea (cinci) o cosmopolitism , , 
cincra --crăiasă . | 
ciocoiu, ciocoiese ” „crea Gnfiniliv),. creează 
cireașă | | cred, să crează. 
cismă . Ă . creier A 
cârjă , : Cristos şi Hristos 
câteodaiă a croiesc, croiască - 
câtva E . - cuiu, cuie . " 
claie | , culoar . 
Clujean i - cumva! 
coajă cuprinde . 
codri, aticulat: codrii; singu- : curaj, curajos 

lar: codru, codrul curcubeu, curcubee 
comemora | ! curios, curiozitate 
conațional . cu toate că - 
concis Ta cutreiera 
condeiu, condeie Pi cutropi 
confuz, confuziune ie 

D A 

dacoromân . -: deasupra ăi 
de abia ” de-a-surda 
de aceca ! , de atunci 
de-a-curmezişul “de-a-valma 
de-a-dreptul . - „de ce.= ” 
de aiurea Aa —de_ când, 
deajuns : : “Udecât ” 

„deal | - dedesubt 
de-a-latul -. , „o de fel: 
de alifel de geaba 
de altmintrelea „ „de grabă 
de-a-lungul  -, „de E dată ce , 
de-a-măruntul dela 
de-a'ndăratelea : deloc ! 
de-a'ndoasclea . demult . 
de aproape “deoarece -- 
de-a-pururea „1. “de obiceiu 
de-a-rândul - "+ deobşte 
de-a-rostogolul „1 deocamdată 
de asemenea - - deodată



“de o parte 
deopotrivă 
de pildă 
de prisos 
desamăgi 

- desbina 
deschide 
desgheja . 

| desghioca 
de sigur . 
deslega 
desluşească (desluşesc) 
desmierda, desmiardă 
desnaționaliza 
despre . : - . 
desrădăcina . 
desvăţa 

".deşartă 
deși . 
de-tot 

“de unde 
de vreme 
de vreme ce 

ecuaţie 
ecvator 

" ecvestru 
egemonie 

„ei, ele, el 
elocveni 
emoptizie 
_emoragie 
epic 
epocă 

făcui (pericet pers I sing). 
Făt-irumos 
“femeie 

“ fereală, feream. (a feri) 
fiară 
fiecare 

„ dumneata 

„i
 

diavol 
dibaciu 
dimpotrivă 
dimprejur 
dinadins 
dinafară 
dinainte 

" dia contră 
dinlăuniru . 
din spre 

Ă dintâ! (adverb) 
dintrodată 
disertaţie . 
disident 
drepteredincios 
droaie 

. duduie 
duminecă 

dumnezeese 
după ce 
după cum » 

epopee 
epură 
era, erai, eram: - 
ermetic 
crou 
este, eşti 
examen 
exemplu 
"există 

= 

fiece 
fiecine 

„fier 
- fierbinte 

fii, articulat fiii (singular fiu) 
fiindcă 

2%



filosofia 
fineță 
fix, plural: ieși 
fâlfăe 
[loarea-soarelui | 
luier 
fluicră-vânt 

găteală 
geană 
geantă 
get-beget 
ghcată: 
ghem 
ehiață 
gât--- 

" 'glesnă_ D 
grăiam, grăiese 

hai ! 
halucina * 
hazard 
hexametru 
hibrid 
hidrogen 
imeră 

iapă 
iarăşi 

„iarnă 
iartă 

” iasă (subj.) 
iaz 
idee, articulat: ideea 
idropizie 
icd 

N 

iederă . 

foaie 
franco- român 
frecvent 

. frâu, plural: frâe 
fugeam (a fugi) 

- furnisor, 

greier 
greşeală 

“grijeam (a griji) 
groaznic 

, . . 7 

- gunoiu, plural gunoaie 

HI 

- gureşă 

- 

gură-cască 
-gutuic 
guzgan. 

hipism 
hordă - 
horticultură 
hotărîtor 
hotel . 

Ieftin 
“iele  - 
ienupăr 

: iepure 
ierarhie |. E 

-ierbos . 
ieri 

.. ieroglilă 
ierta 

Hristos și Cristos NE 

ierni (iarnă), a ierna |



iesle . ipertrofie. 
ieşeam,. ieşi | E : ipocrit 
iezer. „i , | ipodrom 
igienă a ! ipotenuză 
iluzie E - ipoteză a 
imaculat | „. istologie. 
impulsiv „izbi - 
indocuropean . - izlaz 
inova, inovațiune - izvor 
iperbolă : 

îmbina _ înfăţişă, înfăţişează 
îmbătrânca (a îmbătrâni) ” înficra _ 
îmbâcsi îngheţa, înghiață 
îmbrățişam (a imbrăjișă) - îngrașă, îngrăşă, îngrăşat 
împăreechia . i înerijcască | 
împărți | ; ngroaşă, îngroşa, îngroşă 
împătri : înlăunipi o. | 
împiedee în loc 
împietri - înmoaie şi îmoaie , 
împotrivi _ - înmormâuta şi îmormânta 
împrejur ÎN înmalți şi îmulți . 
împușcă'n-lună !: „ înnăbuşi - 
înadins pf înnegri 
înafară . - înnoda . 
îaainte, înaintea . . înnoi . 
înaintomergător Da înnopta e i 
înapoicz (apoi) . | înnota . 
înălța, înalt în preajma - 
încalec ., însăși, 
închega, închiagă în schimb 
încât - ” însera | 
în contra | . Pa înseși 

. încuraja, încurajează în sfârşit 
încunjura A în spre 
în curând ”  însuşească 

- îndată ce. - : - însuşi 
în deajuns : întemeiază, întemciez (temeiu) 
îndemânatic . a - înşir'te-mărgărite 
în deosebi , “înșiși 
în destul ” întâiu - (adj. masculin şi fe- 
în deșert Ă mMinin), întâi (adverb), în- 
îndoiesc, îndoială, îndoiam, tâictate 

îndoiască, îndoielnice „* îatocmai 

, 

ha.



întotdeauna 
întru cât 
întruna 
întunerec 

jalbă 
jale 

lămâie 
lăptărie 
lesne 
leu- paraleu 
liber-schimb 
liceu, plural: licee 
lichea, 

macedoromân 
maestate 
maghiar 
Mai (luna), — mai (adv.), - 

maiu (obicct.) 
mai-marele - 
mai presus 
masaj 
-masă (în toate înțelesurile) 
Matei 

. măcar că 
miăiestru 
mălăieţ 
mărturisea (a mărturisi) - 
măruntaie 
„măsea 
mesaj , 
meșter-strică 
metempsihoză 
meu . 
miazănoapte . -.; 

învălmiișeală | n 
învechiască, 
învoială , 
în Zadar ÎN 

ratic 7 -
:
 

ge
 

| lighian 
linguistică și lingvistică 

M 

1 

z
a
u
a
 

lână . 
locuesc' ” 
lume, articulat genitiv: lumii 
lunatic 
luni, lunea 

miazăzi , 
miel” Ă 
miercuri, miercurea 
miez 
Mihai - 
Mihai- Viteazul 
miniştri, articulat: miniştrii; 

|sing. ministru, ministrul 
miraj 
nândri, articulat: mândrii; 
sing. mândru, mândrul 
ânecă 
lângâie (a mângâia) 
lântuesc 
0iu 

mormânt 
Moş- Ajun - 
areajă 

muiere 
munţe- de-pietate 
. 

ZE
. 

 



naufragiu 
năpastă 
năpraznic 
năzbâtie 
Neamţ 
neînsemuat 
neogrec 
nevoie 

„nicicând 
nicidecum 
-nicio . 
niciodată 

„niciunul, niciuna 
nimenea (nimeni) 

oacheşă 
oaie 
oarecare . 
oarece ” 
obială, obiele 
obiceiu, obişnui, obişnuit 
oblojeală 
obraznic 

„_ochiu,.ochi; ariiculat: 
ochiul-boului 
odaie 
odată 
oier 
omagiu 
omori .- 

pace, paşnic 
paiu, paie 
papă-lapte— 
papetărie 
parcă 

"pasaj 
paşă 
pașnic 
patronaj 
paznic 

N 

nobleţă 
non-sens 
nopți, genitiv sing. articulai:. 

nopții 
nord-dunărean 

" Nord-Vest 
noroiu, noroaie 

7 

noştri (în toate împrejurările). 
nuia, nuiele : 

- numai 
nu nai 
numaidecât 
nu-mă-uita. 

o. 
orăşean - 
orchestră 
oricare 
orice 
oricând 
oricât 
oricum 
origine 

ochii“ orişicând 
orişicât 
orişicum 
orişiunde 
oriunde 
ortodox, plural: ortodocşi 

P 

păcătuiască (a păcătui) 
păreche pc reabi_ 
pe can IN 

„pe de-a'ntregul 
peizaj 
pe îndelete 

E pe la 
pentru ca 
pentrucă 
pentru ce 

UE



perpetuează, perpetuez 
persista E 
personaj 
pesimism 

- peste tot 
petec 
pe unde 
piară, piere 
piardă, pierde: 
piatră, pietre 
piază-rea 
piedecă 
piele 
piept 
pierde 
pierde-vară 
pieri - 
pierscc, piersecă : 
pietros 
pântec şi pântece 
pârâi€ 
plăieş 
plăsmui 

7 

ploaie Să . A 
loiești 

poezie 
poiană 
poleială - 

rareori Da | 
rasă (în toate înțelesurile) 
Tămâiu, rămâie aie 
războiu 
răzbuna . 
răzgândi 
răzleţ . 
repaos și repaus 

sanguin și sangvin 
săcuiesc (Săcui) 
sălbatic 
sămânță, semințe . 
sbicra 

politeță 
„pospăială - 
posimeridian . 

postpune - 

" post-restant 
_post-scriptun 
praznic 
preaînalt 
precis 
precum 

“ preîntâmpinat 
pretutindenea (pretutindeni) 

“primăvăratic - 
prim-ministru 
“primprejur 
prim-procuror 
prin urmare 
procedeu, procedee 
proces-verbal .. - - 
proect 5 

prolix, plural: prolicşi ” 
” psihiatru 
psiholog :--- 
psihoză . - - . 

purec şi purece - - o 

pusei : (perfect pers. L dela 

a pune) ” - 

ridiche, ridichea 
vâie, râios- - 

rând 
rău 

râu 

Român, România, Românici 
- roşeaţă 

scânteie * 
i schimbarea-la-faţă 

    

sdrobi | LL IE 

seamănă, semănă, semănător 

„seară a



semiuţe * 
sens- 
“sensibil 

„Sesiune 
sfială 
sfinx, plural: sfincşi 
Sfântul-Gheorghe 
sgomot 
sguduc 
sinteză 

*smeu, plural smce 
smcură 
soare-apune ” . 
'soare-răsare 
soartă 
socoteală, socoteam (a socoti) | 
spoială 
Sspuiu, spuic 

şa - 
şadă, şade 
șantaj 

„şapte 

faiu, taie, a tăia 
" tambur-major 
tămâie, tămâiază, limâioz , 
icjghea 
teychea-berchea. 
ticsi 
tinichea 
tinerețe şi lincreţă 
tiraj 
toaletă 
tomnatice 
totdeauna . 
totdcodată . 
totuna 

țeapă 

stat-major 
statue, articulat: statuea 
streche 
siricteță 
Strâmbă-lemne 
subîmpărțit 
subofițer 
subprefect. - 
subsecretar 
Sud-Est 
sud-dunărean 
suc ! 
sufer, el sufere 
sufragiu (= vot) 

- sugera 
“sunt, suntem, sunieţi 

svăpăiat 

şase . 
_ Şlefan-cel-Mare 

şuicr, a șuiera.. 

totuşi 
iractorie 
transacţie 
transit 
tranşee 

- trăiesc, trăiască (traiu) 
trăsni 
trebue 
trcier 
treizecia (ircizeci) 
tristeţe şi iristeță 
troiane (troian) 
trotoar 

ui



umor . uriaşă 
umoristic urit 
uncori ! ușă 
ureche, urechea, urechiat uşuratic. 

v 

vai! vic, genitiv articulat: vici 
val-vâriej vieaţă,. vic[uitor . 
Vaslui vitesă 
(săpaic, : vânt 
Țăratic | voie A 
văr; Treci; vecie, veşnic voievod 
veche, vechea, vechiu ” voiu (verb) — voi (pronuine) 
vezhe, veghia, veghiază | vorbeam (a vorbi) 
vericare, Yvericine vrajă 
verzuiu, verzuie ! vreodată 
viceconsul . vreunul, vreuna, vro - 
viceprezident vuict 

Z 

zănatic „zecea (zece)
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