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DESPRE CARTE
Conţinând peste două mii de serii complexe de omonime, omografe sau
paronime, lucrarea de faţă are nu numai meritul de a integra trei dicţionare întrunul singur, ci şi pe acela de a oferi – împreună cu etimologia termenilor explicaţi
– informaţii ample şi interesante (din punct de vedere lexico–semantic) în ce
priveşte atât singularul, cât şi pluralul părţilor de vorbire aflate în discuţie,
structurate, după criterii ortografice şi ortoepice, în grupuri cu caracter omonimic,
omografic şi paronimic...
DESPRE AUTOR
Ilie – Ştefan Rădulescu s-a născut la 20 iulie 1934, în Bucureşti; a urmat
cursurile primare, gimnaziale şi liceale în Călăraşi, apoi pe cele ale Facultății de
Limba şi Literatura Română a Universităţii din Bucureşti.
Licenţiat în filologie şi profesor, gradul I, de limba şi literatura română la
Colegiul Naţional „Barbu Ştirbei”, din Călăraşi, actualmente pensionar, a colaborat
în presă, după 1970, cu sute de articole şi studii de specialitate.
A publicat, pe lângă volume de istorie literară şi teatrală, de critică literară
şi memorialistică, şi volume consacrate limbii literare actuale („Vorbiţi şi scrieţi
corect. Erori frecvente în limbajul cotidian”, Editura Teora, Bucureşti, 1999; „Să
vorbim şi să scriem corect... ”, Editura Niculescu, Bucureşti, 2002; ediţie revăzută
şi adăugită, 2005; „Dicţionar tematic de pleonasme fundamentale”, Editura
Vox, Bucureşti, 2005; „Erori flagrante de exprimare. Radiografie critică a
limbajului cotidian”, Editura Niculescu, Bucureşti, 2007; „Dicţionar de vocabular
cotidian. Valori expresive”, Editura Niculescu, Bucureşti, 2011; „Greşeli de
punctuaţie în limbajul cotidian. Exemple, critice, comentate”, Editura Niculescu,
Bucureşti, 2012; „Dicţionar de exprimări pleonastice”, Editura Niculescu,
Bucureşti, 2013; „Greşeli în folosirea semnelor ortografice în limbajul cotidian.
Exemple, critice, comentate”, Editura Niculescu, Bucureşti, 2013; „Agramatisme
în limbajul cotidian. Cum vorbim şi scriem corect”, Editura Corint, Bucureşti,
2015; „Limba română între ignoranţă, indecenţă şi aroganţă. Citate
personalizate, corectate literar”, Editura Vasiliana, Iaşi, 2016; „Erori în folosirea
semnelor de punctuaţie şi de ortografie în limbajul cotidian. Exemple
comentate şi corectate”, Editura Corint, Bucureşti, 2017).
A fost distins cu premii naţionale pentru „creaţie literar–publicistică” şi
„eseu–istorie literară”, precum şi cu diplome de excelenţă din partea Guvernului
României, a Ministerului Culturii şi Cultelor şi a Ministerului Educaţiei şi
Cercetării. Este membru al Societăţii Scriitorilor Români, membru de onoare al
Societăţii de Ştiinţe Filologice din România şi cetăţean de onoare atât al
municipiului cât și al județului Călăraşi; i-au fost conferite medalia „Regina Maria”
şi titlul de membru de onoare al Asociaţiei Naţionale „Cultul Eroilor”.

ILIE – ŞTEFAN RĂDULESCU

DICŢIONAR COMPLEX
de
OMONIME, OMOGRAFE ŞI PARONIME
confundabile
în LIMBAJUL COTIDIAN

*
Colecţia OPERA OMNIA
DICŢIONAR

SUMAR
CUVÂNT – ÎNAINTE ................................................................................................. 9
ABREVIERI ŞI SEMNE .......................................................................................... 11
DICŢIONARUL ....................................................................................................... 15
A.............................................................................................................................. 17
B.............................................................................................................................. 53
C ............................................................................................................................. 79
D ........................................................................................................................... 147
E............................................................................................................................ 175
F ............................................................................................................................ 191
G ........................................................................................................................... 213
H ........................................................................................................................... 227
Î ............................................................................................................................. 247
J ............................................................................................................................ 251
K............................................................................................................................ 255
L ............................................................................................................................ 257
M ........................................................................................................................... 273
N ........................................................................................................................... 307
O ........................................................................................................................... 315
P............................................................................................................................ 329
R ........................................................................................................................... 375
S............................................................................................................................ 395
Ş............................................................................................................................ 429
T ............................................................................................................................ 437
Ţ ............................................................................................................................ 467
U ........................................................................................................................... 473
V............................................................................................................................ 479
X............................................................................................................................ 491
Y............................................................................................................................ 493
Z ............................................................................................................................ 495
BIBLIOGRAFIE ..................................................................................................... 501

7

