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ADNOTARE 

 

Livia Caruntu-Caraman. Englezismele în presa periodică din Republica Moldova 

(aspectele funcţional, fonetic, ortografic, morfologic, semantic). Academia de Ştiinţe a 

Moldovei, Teză de doctor în filologie, Chişinău, 2017.  

Structura tezei. Prezenta lucrare cuprinde o adnotare (în limbile română, rusă şi 

engleză), lista abrevierilor, cuprins, introducere, 3 capitole, 132 de pagini de text de bază, 

concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 200 de titluri, 9 anexe, 6 tabele şi 6 diagrame. 

Rezultatele obţinute sunt publicate în 12 lucrări ştiinţifice.  

Cuvinte-cheie. Împrumuturi lexicale, străinisme, englezisme, internaţionalizarea 

vocabularului, mass-media, plan diacronic, plan sincronic, adaptare (fonetică, ortografică, 

morfologică, semantică), funcţionalitate, studiu comparativ. 

Domeniul de studiu. Filologie. Limba română. Lexicologie şi lexicografie. 

Scopul şi obiectivele tezei. Am preconizat să realizăm o analiză lingvistică complexă a 

împrumuturilor de origine engleză apărute în periodicele din Republica Moldova şi România la 

etapa actuală. În vederea realizării scopului, ne-am propus cercetarea fenomenului englezismelor 

în limba română, evidenţiind rolul lor la internaţionalizarea lexicului şi urmărindu-le parcursul 

evolutiv pe etape, ca să demonstrăm că la momentul actual, în urma unui îndelungat proces de 

adaptare, îşi confirmă funcţionalitatea.   

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a lucrării constă în examinarea şi elucidarea unui 

aspect puţin studiat în lingvistica noastră: pătrunderea şi frecvenţa utilizării neologismelor de 

origine engleză în mass-media din Republica Moldova, unităţi lexicale care circulă din 

abundenţă în vocabularul românesc, necesitând o examinare profundă şi o formulare concordantă 

a unor recomandări acceptabile, întrucât procesul respectiv este unul complex, iar potenţialul lui 

încă nu este valorificat completamente. Odată tranşate, rezultatele problemelor ne demonstrează 

ponderea inovatoare a cercetării de faţă prin introducerea unor termeni de alternativă pentru 

unele definiţii şi printr-o abordare inedită a fenomenului englezismelor.  

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în elucidarea unui fenomen 

lingvistic puțin studiat la noi prin anumite contribuții privind elaborarea unui cadru conceptual şi 

normativ, fapt ce evidențiază utilitatea englezismelor, în vederea acceptării și adaptării lor în 

lexicul limbii române și a aplicării lor în comunicare.  

Semnificaţia teoretică rezidă în faptul că rezultatele pot constitui punct de reper pentru 

comprehensiunea structurii și evoluției lexicului, accentuând potențialul creator al limbii române, 

care, acceptând materialul lingvistic străin brut, îl pretează legilor sale printr-un complex proces 

de adaptare și îl include în circulație internă, fiind recunoscut și în comunicarea internațională. 

Valoarea aplicativă. Cercetarea și constatările pot contribui la înțelegerea și utilizarea 

corectă a mijloacelor sinonimice de exprimare. Pot oferi un ajutor pentru specialiștii din 

domeniul lexicologiei la continuarea investigației, pentru utilizatorii din alte sfere (cadre 

didactice, studenţi, masteranzi, doctoranzi) la elaborarea unor cursuri speciale, a tezelor, a 

referatelor, a unor dicționare explicative cu elemente de ortografie, ortoepie și morfologie.      

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele investigaţiei au fost publicate în 

reviste de specialitate, au fost aprobate prin participarea la conferinţe naţionale şi internaţionale. 

Pot servi la predarea disciplinelor de lexicologie, la perfectarea unor studii lexicografice.  
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АННОТАЦИЯ 

Ливия Карунту-Караман. Англоязычные заимствования в периодической 

печати Республики Молдова (функциональные, фонетические, орфографические, 

морфологические, семантические аспекты). Академия Наук Молдовы, Докторская 

диссертация в области филологии, Кишинёв, 2017г.  

Структура диссертации. Настоящая работа содержит аннотацию, список 

аббревиатур, содержание, введение, 3 главы, 132 страниц основного текста, общие 

выводы и рекомендации, библиография из 200 наименований, 9 приложений, 6 таблиц и 6 

диаграмм. Полученные результаты опубликованы в 12 научных работах.  

Ключевые слова. Лексические заимствования, иноязычные слова, англицизмы, 

интернационализация лексики, масс-медиа, синхронический план, диахронический план, 

(фонетическое, орфографическое, морфологическое, семантическое) уподобление, 

функциональность, сравнительное исследование.  

Область исследования. Филология. Румынский язык. Лексикология и 

лексикография. 

Цель и задачи диссертации. Своeй целью мы поставили выполнить комплексный 

лингвистический анализ англоязычных заимствований в периодической печати 

Республики Молдова и Румынии на нынешнем этапе. Для достижения данной цели, 

предлагали исследовать соответствующий феномен в румынском языке, выявляя роль в 

интернационализации лексики и наблюдая их поэтапный эволюционный путь, чтобы 

показать, что в настоящее время, в результате длительного процесса уподобления, они 

подтверждают свою полезность.    

Научная новизна и оригинальность работы состоит в раскрытии такой проблемы 

как частота использования неологизмов английского происхождения в средствах 

массовой информации Республики Молдова, пополняющих словарный запас читателей 

требующих больших усилий, ввиду комплексного процесса и неполного раскрытия его 

потенциала. Результаты исследований демонстрируют инновационную ценность 

решаемых нами задач. 

Важная научная проблема в диссертации заключается в выяснении мало 

изучяемого у нас лингвистического явления, разработав концептуальных и нормативных 

рамок полезности англицизмов, которые помогут выявить их влияние на лексике 

румынского языка для последующего приложения в общении. 

Теоретическое значение состоит в том, что результаты могут быть ориентиром 

для понимания структуры и эволюции лексики, подчеркивая творческий потенциал 

румынского языка, который, принимая иноязычный материал, подвергает его сложному 

процессу адаптирования и включает во внутреннем обращении, признанный и в 

интернациональном общении. 

Практическая значимость диссертации. Исследования и выводы способствуют 

пониманию и правильному использованию синонимических средств выражения. Они 

могут представлять помощь лексикологам дальнейшему исследованию; пользователям 

других сфер (преподавателям, студентам, мастерантам, докторантам) в разработке 

специальных курсов, диссертаций, рефератов, а также толковых словарей с элементами 

орфографии, орфоэпии и морфологии. 

Внедрение научных результатов. Результаты исследования были опубликованы в 

специализированных журналах, были апробированы сообщениями на национальных и 

международных конференциях. Они могут служить при преподавании дисциплин по 

лексикологии, а также могут способствовать совершенствованию некоторых научных 

работ по лексикографии. 
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ANNOTATION 

Livia Caruntu-Caraman. Anglicisms in Republic of Moldova periodical press (the 

functional, phonetic, orthographic, morphological, semantic aspects). Academy of Sciences 

of Moldova. PhD thesis in Philology. Chisinau, 2017.  

Thesis structure. The present research contains an annotation (in Romanian, Russian 

and English), the list of abbreviations, content, introduction, three chapters, 132 pages of basic 

text, general conclusions and recommendations, bibliography (200 titles), 9 appendices, 6 tables 

and 6 diagrams. The obtained results of this investigation are published in 12 scientific works.  

Keywords: Lexical borrowings, foreignisms, anglicisms, vocabulary internationalization, 

mass-media, diachronic plan, syncronic plan, (phonetic, orthographic, morphological, semantic) 

adaptation, functionality, comparative study. 

The field of study. Philology, Romanian Language. Lexicology and lexicography.  

The aim and objectives. We planned to realize a complex linguistic analysis of English 

borrowings appeared in Republic of Moldova and Romanian periodicals at the current stage. In 

order to achieve the goal, we intended to research the “anglicisms” phenomenon in Romanian, 

underlining their role in the internationalization of the vocabulary and watching their 

evolutionary course in stages, to demonstrate that currently, as a result of a long process of 

adaptation, confirms its functionality. 

The scientific novelty and originality of the thesis consist in examining and elucidating 

an aspect less studied in our linguistics: the infiltration and the frequency of using neologisms of 

English origin in mass-media from Republic of Moldova, lexical units that circulate in 

abundance in the Romanian vocabulary, requiring a deep examination and the formulation of 

some acceptable recommendation, because the process is complex, but its potential isn’t yet 

completely valued. Once examined, the results of the solved problems demonstrate the 

innovative value of the present research, through introduction of some alternative terms for 

certain definition and through an innovative approach of the Anglicism phenomenon.  

Scientific solved problem in the thesis consists in the elucidation of a linguistic 

phenomenon little studied in our country through certain contributions regarding the elaboration 

of a conceptual and normative framework, which contributes to the highlighting of the 

anglicisms utility, in order to accept and adapt them in the Romanian vocabulary and of their 

application in communication.  

The theoretical significance resides in the fact that the results can be a landmark for 

understanding the structure and evolution of the lexicon, emphasizing the creative potential of 

the Romanian language, which, accepting raw foreign linguistic material, lends it to its laws 

through a complex adaptation process and includes it into internal circulation, being also 

recognized in the international communication. 

The practical value. The research and the findings can contribute to the understanding 

and proper use of synonymous means of expression. They can provide help for lexicology 

specialists in continuing the investigation, for users from other spheres (teachers, students, 

master and PhD students) in the elaboration of special courses, theses, reports, explanatory 

dictionaries.  

The implementation of scientific results. The obtained results were published in 

specialized Journals, were approved by participations in national and international conferences. 

They may serve also in teaching lexicological disciplines and in perfecting lexicographical 

studies.  



8 

 

LISTA ABREVIERILOR 

 

angl. – anglicism                                                       N-A – Nominativ – Acuzativ 

arh. – arhaism                                                            n.n. – nota noastră 

art. – articol                                                               norv. – limba norvegiană 

aug. – august                                                             nr. – numărul 

bg. – limba bulgară                                                   oct. – octombrie 

CA – Curtea de la Argeș                                           p. – pagină 

CE – Consiliul Europei                                             pron. – pronunțat 

cf. – confer                                                                reg. – regionalism 

dec. – decembrie                                                       RM – Republica Moldova 

d.p. – de pildă                                                           RO – România 

DV – Dilema veche                                                  rom. – limba română 

ed. – ediția, editura                                                   rus. – limba rusă 

engl. – limba engleză                                                S – Săptămîna                

etc. – et cetera                                                           sec. – secolul 

EZ – Evenimentul zilei                                             sept. – septembrie 

febr. – februarie                                                        sp. – limba spaniolă 

fr. – limba franceză                                                   ș.a. – și alții/altele 

G-D – Genitiv – Dativ                                              ș.c.l. – și celelalte 

germ. – limba germană                                             T – Timpul 

ian. – ianuarie                                                           UE – Uniunea Europeană 

ib. – ibidem                                                               v. – vezi 

ICT – tehnologia informației și comunicațiilor       VIP – VIP magazin 

IT – tehnologia informației                                      vol. – volum 

it. – limba italiană                                                             

înv. – învechit                                                                  

JN – Jurnalul Național                                                        

LA – Literatura și Arta 

lat. – limba latină                                        

M – Moldova     

magh. – limba maghiară 
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INTRODUCERE 

Actualitatea şi importanţa problemei abordate. Limba este un fenomen social 

complex, ce se află într-o continuă evoluţie în concordanţă cu progresul societăţii umane şi cu 

transformările din viaţa materială şi spirituală a tuturor colectivităţilor lingvistice. În aceste 

condiţii, modernizarea lexicului limbilor este un proces fundamental şi ineluctabil.  

Datorită acestui fapt, de-a lungul istoriei, limbile au permis pătrunderea continuă a 

împrumuturilor neologice din surse devenite la un moment dat de primă importanță, care cu 

timpul într-adevăr au constituit un etalon demn de urmat. Astfel, şi limba română a preluat 

slavonisme, grecisme, turcisme, franţuzisme, mai recent englezisme. Le-a asimilat, le-a pus în uz 

şi tot ea a decis care să fie păstrate şi care respinse.  

În prezent, în virtutea dinamizării tendinţelor de europenizare şi a tot mai liberei circulaţii 

dintre popoare, limbile interferează mai dinamic, iar cele mai evoluate din punct de vedere 

cultural chiar pretind la o anumită supremaţie. Deocamdată, cel mai bine își exercită acest rol 

engleza, care devine o sursă de îmbogățire lingvistică internaţională şi-şi implantează termenii-

cheie în celelalte idiomuri, catalizând concomitent internaţionalizarea lexicului acestora.   

Şi deoarece aspiraţia de a fi în pas cu moda timpului persistă şi pe plan lingvistic 

românesc, mass-media încurajează tot mai mult utilizarea împrumuturilor de origine engleză. În 

ultimii ani, pe paginile periodicelor, în rubricile ce vizează domeniile de activitate publică, apar 

tot mai multe englezisme. Ele îşi cer dreptul la viaţă şi demonstrează un nivel lingvistic mai 

avansat al celor care le utilizează, însă solicită şi înţelegerea sensului lor de către consumatorii de 

informaţie. Necunoaşterea normelor de ortografie şi ortoepie ale acestor cuvinte favorizează 

întrebuinţarea lor cu diverse forme şi sensuri eronate.  

Prin urmare, fenomenul e firesc. Iar problema utilizării împrumuturilor din engleză 

devine destul de complicată. E necesar de a identifica modul ştiinţific adecvat de a o trata; să 

adaptăm cuvinte străine, dar cu măsură, atribuţia noastră primordială rămânând protejarea limbii 

materne, edificarea utilităţii împrumuturilor, stabilirea corectitudinii întrebuinţării lor din 

perspectivă fonetică, ortografică, morfologică şi semantică [18, p. 108].  

Ipoteza tezei. Supoziția ce stă la baza demersului nostru constă în faptul că fenomenul 

englezismelor – împrumuturi lexicale moderne, manifestat mai activ în mass-media, provoacă 

mai multe inadvertențe: la pătrundere, la adaptare, la funcționare. Fiind catalizatorul 

internaționalizării vocabularului, procesul se desfășoară obiectiv, ca și celelalte influențe, și 

contribuie la îmbogățirea adstratului limbii române.      

Scopul principal al cercetării constă în studierea, în plan diacronic, a derulării procesului 

de pătrundere a cuvintelor de origine engleză în limba română prin intermediul mass-mediei și, 
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în plan sincronic, într-un anumit interval de timp, accentuând că fenomenul englezismelor se 

desfășoară firesc și este favorabil dezvoltării limbii române.  

În conformitate cu scopul principal al investigației urmărim realizarea următoarelor 

obiective: 

- determinarea statutului englezismelor ca rezultat al interferenţelor evolutive fireşti 

dintre limbi şi ca o varietate modernă de împrumuturi lexicale;  

- identificarea noţiunilor şi termenilor necesari cercetării; 

- evaluarea studiilor de specialitate de peste hotare şi din Republica Moldova în problema 

englezismelor; 

- examinarea englezismelor în concordanță cu norma literară a limbii române; 

- cercetarea procesului de pătrundere a englezismelor în limba română prin intermediul 

mass-mediei și a efectelor actuale ale fenomenului produse în segmentul temporal selectat;  

- stabilirea gradului de adaptare a neologismelor engleze în funcţie de diferite criterii 

(fonetic, ortografic, morfologic și semantic); 

- demonstrarea frecvenţei utilizării englezismelor în diverse domenii de activitate publică; 

- efectuarea unui studiu comparativ, sub aspect funcţional, al utilizării englezismelor în 

publicaţiile periodice din Republica Moldova şi România.  

Obiectul de studiu îl reprezintă împrumuturile de origine engleză, identificate în presa 

scrisă din Republica Moldova şi România. Corpusul materialului faptic (sistematizat în anexe) 

este constituit din perspectivă diacronică (periodizarea pătrunderii englezismelor în limba 

română și consemnarea lor în actele normative) și sincronică (segmentul actual). Pentru a 

organiza structura corpusului am apelat la ziare și reviste reprezentative pentru perioadele 

respective, care au avut un tiraj mai mare, priză la cititor prin orientările însemnate pe 

frontispiciu, prin actualitatea domeniilor reflectate, prin rubrici comune, prin diversitatea 

materialului publicat.  

Diacronic, prezentăm evoluția fenomenului de la 1829 până în prezent. Cuvinte de 

origine engleză au fost selectate din Albina românească, Adevărul, Convorbiri literare, 

Luceafărul, Natura, Moldova socialistă, Romînia liberă, Cultura, Scînteia ș.a. Într-un alt aspect 

am prezentat înregistrarea englezismelor în cele patru ediții ale DEX-ului – DLRM, 1958 (190 

de englezisme); DEX, 1984 (380); DEX, 1998 (1115); DEXI, 2007 (3040). În total 4725.   

Sincronic, corpusul cuprinde un număr de peste 7500 de cuvinte de origine engleză 

atestate în periodicele apărute în Republica Moldova (VIP magazin, Săptămîna, Literatura şi 

Arta, Timpul, Moldova) şi România (Jurnalul naţional, Evenimentul zilei, Dilema veche, Curtea 

de la Argeş) din ultima perioadă.     
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Metodologia cercetării ştiinţifice. Este incontestabil faptul că succesul unei investigaţii 

depinde într-o mare măsură şi de metodologia aplicată, de alegerea şi utilizarea strategiilor 

(metodelor şi procedeelor) pentru realizarea acesteia. În cazul nostru, vom folosi pe rând ipoteza, 

analogia, metoda comparativ-istorică şi cea a dialecticii (la cercetarea interferențelor evolutive 

ale limbii române în raport cu limbile din vecinătate, la explicarea unor fenomene lingvistice 

interne în comparaţie cu cele externe, la periodizarea istorică a pătrunderii englezismelor în 

limba română); metodele descriptivă şi analitică, observaţia şi experimentul (la prezentarea 

faptelor de limbă, la determinarea valorii ştiinţifice a lor, în funcţie de complexitatea şi 

diversitatea materialului investigat). Astfel, explicarea sensului unui cuvânt sau a unei expresii 

este însoţită şi de elemente de analiză fonetică, ortografică, morfologică şi semantică. Iar ca să le 

demonstrăm originea acestora practicăm metoda etimologică.  

Alte metode tradiţionale prevăzute a fi utilizate pentru efectuarea cercetării sunt: inducţia, 

deducţia (la indicarea unor anumite rezultate conform cercetării), sinteza (la formularea 

concluziilor,  recomandărilor), argumentarea (la elaborarea noilor definiţii). Dintre cele moderne 

am utilizat metoda matematică (la statistici, la stabilirea frecvenţei utilizării materialului faptic, 

la construirea tabelelor şi diagramelor, la elaborarea anexelor), analiza funcţională (la descrierea 

şi interpretarea nivelurilor de adaptare şi funcţionare a englezismelor) şi analiza distribuţională 

(distribuirea unităţilor lexicale pe domenii de activitate, pe anumite categorii după semnificaţii), 

metoda structural-derivaţională (la formarea şi ortografia cuvintelor noi).  

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a lucrării constă în examinarea şi elucidarea unui 

aspect puţin studiat în lingvistica noastră: pătrunderea şi frecvenţa utilizării neologismelor de 

origine engleză în mass-media din Republica Moldova, unităţi lexicale care circulă din 

abundenţă în vocabularul românesc, necesitând o examinare profundă şi o formulare 

corespunzătoare a unor recomandări acceptabile, întrucât procesul respectiv este unul complex, 

iar potenţialul lui încă nu este valorificat completamente. Odată tranşate, rezultatele problemelor 

ne demonstrează ponderea inovatoare a cercetării de faţă prin disputa controversată privind 

abordarea problemei împrumuturilor lexicale şi a anglicismelor/englezismelor în limba română, 

propunerea şi argumentarea unor termeni de alternativă pentru unele definiţii şi funcţionalitatea 

englezismelor cu divergenţele lor de adaptare.  

Discuțiile în contradictoriu referitor la problemele generate de influenţa engleză asupra 

limbii române ne-au oferit oportunitatea să ne aducem şi noi aportul la identificarea unor soluţii 

pentru depăşirea dificultăţilor și obținerea unui nivel înalt de corectitudine în comunicare.  

La nivel terminologic, relevăm propunerea de introducere a unor termeni relativ noi pe 

lângă cei existenţi, care denotă unele discrepanţe între formă şi sens. Astfel, străinism îşi va lărgi 
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sfera semantică (reglementată de dicţionare) şi, inventiv, va semnifica orice cuvânt preluat de 

limba română dintr-o limbă străină: străin(ă) + ism = străinism. La fel şi englezism va desemna 

orice cuvânt captat de limba română din limba engleză: după denumirea limbii – englez(ă) + ism 

= englezism (format în limba română pe cale derivativă); dar nu după numele ţării – 

angli+ci+ism (Anglia).   

Și, în fine, inovator şi original este tratată problema de bază a cercetării – funcţionalitatea 

şi adaptarea englezismelor în limba română, reflectată în mass-media românească de pe cele 

două maluri ale Prutului. Investigaţia de faţă vine, înainte de toate, cu o proprie abordare a 

fenomenului, începând cu periodizarea inedită a procesului de pătrundere a cuvintelor de origine 

engleză în limba română, continuând cu stabilirea noțiunilor-cheie şi formularea unor definiţii 

proprii, cu analize edificatoare şi cu clasificări argumentate, cu determinarea funcţionalităţii 

englezismelor pe domenii de activitate publică şi a gradului de acomodare a lor în comunicarea 

românească şi încheind cu un studiu comparativ de generic al frecvenţei utilizării neologismelor 

engleze în publicaţiile periodice din Republica Moldova şi România.    

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în elucidarea unui fenomen 

lingvistic puțin studiat la noi prin anumite contribuții privind elaborarea unui cadru conceptual şi 

normativ, fapt ce evidențiază utilitatea englezismelor, în vederea acceptării și adaptării lor în 

lexicul limbii române și a aplicării lor în comunicare.  

Importanţa teoretică. Rezultatele studiului nostru pot constitui drept punct de reper 

pentru comprehensiunea structurii și evoluției vocabularului limbii române. Valoarea teoretică a 

investigației mai rezidă și în faptul că accentuează potențialul creator al limbii, care, acceptând 

materialul lingvistic străin brut, îl pretează legilor sale printr-un complex proces de adaptare și îl 

include în circulație internă, fiind recunoscut și în comunicarea internațională. 

Valoarea aplicativă. Cercetarea și constatările noastre pot contribui la înțelegerea mai 

profundă și la utilizarea corectă a mijloacelor sinonimice de exprimare. Ele pot oferi un ajutor 

atât pentru specialiștii din domeniul lexicologiei la continuarea investigației date, cât și pentru 

utilizatorii din alte sfere (cadre didactice de diferite niveluri, studenţi, masteranzi, doctoranzi) la 

elaborarea unor cursuri speciale, a tezelor, referatelor, a altor lucrări științifice. Ar putea fi 

valorificate la elaborarea dicționarelor explicative de proporții și la alcătuirea unor mici 

dicționare explicative cu elemente de ortografie, ortoepie și morfologie.     

Aprobarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele prezentei cercetări au fost aprobate în 

cadrul şedinţelor Sectorului de lexicologie şi lexicografie de la Institutul de Filologie al 

Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi în comunicările prezentate la colocviile, simpozioanele şi 

conferinţele ştiinţifice naţionale şi internaţionale: Conferinţa Ştiinţifică Internaţională a 
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Doctoranzilor „Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători”, 

(Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan” a AŞM, Chişinău, 10 martie 2015); Colocviul cu 

participare internaţională „Filologia Modernă: realizări şi perspective în context european”, 

ediţia a IX-a (Institutul de Filologie al AŞM, Chişinău, 14 mai 2015); Conferinţa Ştiinţifică 

consacrată omagierii a 80 de ani de la naşterea scriitorului Paul Goma (IF al AŞM, Chişinău, 6 

octombrie 2015); Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Şcoala modernă: provocări şi 

oportunităţi” (Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Chişinău, 5-7 noiembrie 2015); Colocviul 

naţional cu participare internaţională „Lecturi in memoriam academicianului Silviu Berejan” (IF 

al AŞM, Chişinău, 12 noiembrie 2015); Conferinţa naţională „Critica literară şi procesul literar 

contemporan” (Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chişinău, 20 aprilie 2016); 

Conferinţa Ştiinţifică a Doctoranzilor „Tendinţe contemporane ale dezvoltării Ştiinţei: viziuni ale 

tinerilor cercetători”, ediţia a V-ea (Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan” a AŞM, 25 mai 

2016); Simpozionul Pedagogic Internaţional „Tehnologii didactice moderne” (IŞE, Chişinău, 26-

27 mai 2016); Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Perspectivele şi Problemele Integrării în 

Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei” (Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, 

Cahul, 7 iunie 2016); Colocviul naţional cu participare internaţională „Filologia modernă: 

Realizări şi perspective în context european” (IF al AŞM, Chişinău, 20 octombrie 2016); 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei: Istorie, Performanţe, 

Personalităţi” (IŞE, 20-21 octombrie 2016). 

O parte din rezultatele cercetării şi-au găsit reflectarea în culegeri de teze ale 

conferinţelor, în materialele conferinţelor şi simpozioanelor ştiinţifice naţionale şi internaţionale 

şi în următoarele reviste ştiinţifice: Philologia, nr. 5-6, 2015; nr. 1-2, 2016; nr. 5-6, 2016, 

Chişinău, IF al AŞM; Univers Pedagogic, nr. 4, Chişinău, IŞE, 2015; Buletin de lingvistică, nr. 

17, Chişinău, IF al AŞM, 2016. 

Sumarul compartimentelor tezei. Lucrarea se constituie din cuprins, adnotare, lista 

abrevierilor, introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie, 9 anexe şi 

CV. În conţinutul de bază al tezei sunt inserate 6 tabele şi 6 diagrame.  

În Introducere se argumentează actualitatea şi importanţa problemei abordate, se trasează 

scopul şi obiectivele cercetării, se prezintă obiectul de studiu şi arsenalul metodologic de 

investigare, se evidenţiază noutatea ştiinţifică a investigaţiei şi problema ştiinţifică importantă 

soluționată, se identifică importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării, se trec în revistă 

rezultatele cercetării şi se prezintă sumarul capitolelor tezei.  

În capitolul 1 – Englezismele – împrumuturi lexicale moderne în limba română, pornind 

de la funcţia de bază a limbii ca mijloc principal de comunicare între oameni, am accentuat, mai 
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întâi, unul din factorii exponenţiali care menţin limbile într-un continuu proces de evoluţie prin 

interferenţe de contiguitate, comerciale, culturale etc. Drept consecinţă, limbile mai dezvoltate, 

care se impun şi generează progres, îşi lasă amprente şi asupra comunicării, investind în adstratul 

celorlalte un anumit număr de cuvinte pe care savanţii le-au numit „împrumuturi lexicale”. 

În continuare, am urmărit abordarea „împrumuturilor” în literatura de specialitate. De pe 

poziţii ştiinţifice am examinat noţiunile de bază, definind „împrumutul lexical” un important 

mijloc extern de îmbogăţire a vocabularului și „calcul lingvistic” – procedeu mixt de formare a 

noilor elemente după modele străine.  

Sesizând că noţiunea „împrumut” nu corespunde întru totul cu fenomenul lingvistic real, 

inconvenient subliniat şi în cercurile savante, ceea ce a dus la polemici, diverse clasificări, 

terminologii, însă fără a se desemna un alt termen mai adecvat, noi, pentru a încadra în 

investigaţie tot materialul faptic atestat în mass-media, am utilizat termenul „străinism”, care să 

includă orice cuvânt preluat dintr-o limbă străină.  

Astfel am ajuns la dezbaterile privind problema de bază a cercetării de faţă – utilizarea 

englezismelor în presa periodică. Produs de extinderea relaţiilor social-politice şi economice ale 

celor două state de limbă engleză (Anglia şi SUA) pe arena mondială în ultimele două secole, 

fenomenul englezismelor a afectat întreaga comunicare internaţională orientată spre un sistem 

unic dirijat de globalizare prin pătrunderea acestora în vocabularele celorlalte limbi. Problema e 

controversată, însă procesul e inevitabil, antrenând şi limba română în confruntare. 

În acest scop, am analizat complex fenomenul în cauză. Urmărind disputele lingviştilor, 

am constatat şi aici disonanţe privind etimologia, adaptarea şi funcţionalitatea cuvintelor de 

origine engleză în limba română. Deşi, referitor la englezisme, punctele de vedere ale 

specialiştilor sunt mai unificate, folosind şi termeni corespunzători (totuşi, dubli) – anglicism/ 

englezism, noi îl vom prefera pe cel de-al doilea, întrucât conceptul, în limba română, derivă de 

la denumirea limbii (engleză – englezism) şi nu din cea a ţării (Anglia – anglicism).      

În ultimul subcapitol ne-am concentrat asupra locului şi valorii englezismelor în 

„curăţarea” şi înnoirea vocabularului limbii române, la îmbogăţirea expresiei sinonimice şi la 

cele mai dificile probleme întâlnite în procesul de adaptare, provocate de discordanţa dintre 

principiile fonetic românesc şi etimologic englez la transcriere şi ortografie, de încadrarea 

englezismelor în categoriile gramaticale româneşti, de coordonarea sensurilor preluate.           

În Capitolul 2 – Pătrunderea şi adaptarea englezismelor în comunicare, axându-ne pe 

latura evolutivă a infiltrării englezismelor în limba română prin intermediul presei periodice, 

scoatem în evidenţă potenţialul lor la internaţionalizarea vocabularului românesc şi la includerea 

limbii române în circuitul internaţional prin comprehensiunea şi accesibilitatea unei părţi 
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importante a adstratului său în comunicare. E de remarcat şi specificul internaţionalizării 

lexicului românesc la etapa contemporană, care, din considerentele noastre, este determinat de 

patru factori principali: poziţionarea geografică a celor două spaţii lingvistice, acumularea 

etimologiilor multiple în procesul de răspândire, diferenţele plurivalente dintre sistemele celor 

două limbi şi consecinţele globalizării.     

Ca să stabilim începuturile penetrării englezismelor în limba română şi ca să urmărim 

drumul lor ulterior prin intermediul mass-mediei, am conceput o periodizare ce cuprinde patru 

etape distincte: 1. iniţială, prezentând neologismele de origine engleză în stadiul său incipient; 2. 

de accentuare a influenţelor engleze, transformându-se pe parcurs într-un autentic fenomen; 3. 

de restricţionare,  având mai mult o conotaţie politică; 4. de liberă circulaţie în actualitate.  

Exemplele selectate conform periodizării sus-numite sunt înregistrate în Anexa 1 – 

„Pătrunderea englezismelor în mass-media românească de-a lungul timpului” (1834 – 1972, în 

revistele Albina românească, Adevărul, Convorbiri literare, Luceafărul, Natura, Moldova 

socialistă, România liberă, Cultura, Scînteia şi altele).  

O altă anexă, „Liste comparative de englezisme înregistrate de dicţionarele româneşti în 

ultima jumătate de secol”, demonstrează statistic frecvenţa pătrunderii englezismelor în ultimele 

două perioade. Din Dicţionarul Limbii Române Moderne, ediţia 1958, am selectat 190 de 

străinisme engleze; circa 400 de neologisme am identificat în Dicţionarul Explicativ al Limbii 

Române, 1984; peste 1000 de unităţi în Dicţionarul Explicativ al Limbii Române din 1998 şi mai 

mult de 3000 de englezisme în Dicţionarul Explicativ Ilustrat al Limbii Române, 2007. Şi am 

constatat că în această ultimă jumătate de secol numărul englezismelor pătrunse în limba română 

a crescut de 15 ori.    

Încheiem capitolul 2 cu o amplă analiză a procesului de adaptare a englezismelor în limba 

română. Pentru aceasta am studiat presa din Republica Moldova într-un segment temporal şi 

publicistic concret (revistele VIP magazin, Moldova şi ziarele Săptămîna, Literatura şi Arta, 

Timpul), din care am extras peste 3700 de cuvinte cu origine în limba engleză, inclusiv cele cu 

etimologie multiplă, cu diversele forme gramaticale produse prin flexiune, toate variantele 

repetate ale aceluiaşi cuvânt.  

La fiecare aspect al adaptării am stabilit anumite principii şi criterii de clasificare, de 

delimitare, comparare, ordonare, de statistică a unităţilor lingvistice. Unde am constatat anumite 

legităţi, am formulat unele definiţii; unde am sesizat lacune, am redactat termenii. În aşa mod, 

trecute printr-un multilateral proces de analiză şi conformate legilor gramaticale, englezismele se 

conexează în lexic şi îndeplinesc aceleaşi funcţii ca şi cuvintele româneşti. 



16 

 

În Capitolul 3 – Funcţionalitatea cuvintelor de origine engleză în mass-media din 

Republica Moldova şi România, am vizat funcţionalitatea englezismelor. Reieşind din axioma că 

această semnificaţie lexemele şi-o demonstrează în comunicare, accentuăm că reiterativitatea în 

circuit le marchează însăşi utilitatea lor. Or, contextul studiat ne permite să facem afirmaţia dată. 

Pe de o parte, englezismele înregistrate de dicţionar prezintă o recunoaştere oficială, normată 

prin legile obiective ale limbii; pe de altă parte, cele din trafic într-o primă instanţă comportându-

se conform dispoziţiei subiective a consumatorului pretind spre normare şi urmează a fi 

reglementate în conformitate cu aceleaşi principii ca şi cele acceptate. Şi dacă un străinism 

englez înmatriculat în dicţionar denotă şi valoarea lui funcţională, acelaşi lucru îl putem spune şi 

despre un străinism încă neîncadrat în actul normativ, dar atestat în comunicare de mai multe ori. 

Ideea o dezvoltăm, ilustrată de date statistice, ulterior, când examinăm ritmul de 

pătrundere şi utilitatea englezismelor pe domenii aparte de activitate. Pentru a facilita calculele, 

din numărul total (peste 3700) de străinisme atestate în mass-media, am triat circa 1100 de 

unități, fără forme paradigmatice şi variante repetate, repartizându-le în următoarele domenii de 

activitate: politică, economie, ştiinţă şi educaţie, informatică şi tehnologii, cultură şi artă, sport 

şi altele. Situaţia este prezentată tabelar în Anexele 3.A. şi 5.A.  

În ultimă instanţă, am efectuat un studiu comparativ al frecvenţei utilizării englezismelor 

în publicaţiile periodice din Republica Moldova şi România în aceeaşi perioadă. Pentru 

comparaţie, am examinat şi din mass-media românească circa 200 de numere din periodicele 

Jurnalul Naţional, Evenimentul zilei, Dilema veche şi Curtea de la Argeş, prezentate în anexa 

3.B. Am supus analizei orice termen care are rădăcini originare în limba engleză (forme 

flexionate, derivate, repetate), reliefând circuitul real al lor prin intermediul mass-mediei. 

Conchidem că am înregistrat aproximativ același număr de străinisme engleze (3735 în 

Republica Moldova faţă de 3861 în România).  

Totodată, urmărim comparativ momentele principale ale adaptării fonetice, ortografice, 

morfologice, semantice ale englezismelor pe cele două maluri ale Prutului. Am finalizat analiza 

comparativă cu o referire la aspectul funcţional al neologismelor vizate pe domenii aparte de 

activitate, reflectată în Anexele 5.A. şi 5.B. 

În compartimentul Concluzii generale şi recomandări practice sintetizăm rezultatele 

obţinute prezentând anumite recomandări pentru cercetările de perspectivă. 

Bibliografia conţine 200 de surse: lucrări în limba română, engleză; materiale, articole 

din reviste şi monografii din cadrul conferinţelor; surse publicistice şi beletristice; surse 

electronice şi dicţionare de specialitate. 
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1. ENGLEZISMELE –  ÎMPRUMUTURI LEXICALE MODERNE ÎN LIMBA 

ROMÂNĂ  

Pe parcursul evoluției umane, vorbirea a constituit elementul definitoriu care l-a 

transformat pe om în ființă socială. Născută odată cu societatea din necesitate de corelare între 

membrii colectivităţii pentru o mai bună convieţuire, limba s-a cristalizat în expresie 

materializată a gândirii ca principal mijloc de comunicare ce l-a distanţat, intelectual, pe om de 

restul lumii vii, devenind fenomenul care a înregistrat fiecare pas al mersului său înainte. Orice 

idee a lui, concretizată, transpusă în fapte, îşi cerea imperios numele şi limba i-l inventa, 

denumindu-l. Omul își forma, inițial, cuvintele din sunete interjecţionale, iar treptat cuvintele le 

asocia în îmbinări, închegând gânduri care necesitau să fie transmise interlocutorilor. 

Astfel, se pare, au apărut limbile. S-a constatat că inițial a existat o singură limbă, vorbită 

în Africa de Nord-Vest cu circa 50-100 de mii de ani în urmă. Apoi, în diferite segmente de timp 

și părți ale lumii, s-au format și alte idiomuri. Unele cuvinte şi realităţile ce le redau depăşeau 

locurile şi timpul de origine prin diferite căi – invazii, migrări, colaborări – şi se răspândeau, 

împrumutate și adaptate, în multe limbi, devenind puncte de reper pentru restul popoarelor lumii 

în drumul lor spre cunoaștere, spre aspirație și progres, învățând unele de la altele. În felul 

acesta, limbile s-au intersectat şi s-au îmbogăţit, au fost cercetate și perfecționate, devenind una 

dintre cele mai importante creații ale omenirii. Concomitent, au ridicat umanitatea la rang de 

civilizație, înregistrând însăşi cultura ei. 

În patrimoniul universal și-a găsit loc și limba română, care a contribuit la completarea 

lui conturând două aspecte primordiale: perfecționarea sistemului lexical pe cale internă și pe 

cale externă. Calea internă e de neconceput în afara evoluției societății românești și cuprinde 

dezvoltarea vocabularului cu mijloace proprii (derivarea, compunerea, conversia).  

Pe cale externă, ca element al unui fenomen universal, limba română nu s-a dezvoltat 

numai de sine stătător (e imposibilă o evoluție unilaterală). Diversitatea relațiilor cu vecinii, dar 

și cu alte popoare mai îndepărtate (în baza unor relații economice, comerciale, culturale, 

religioase sau războaie), inevitabil a dus la anumite interferențe, amestecuri, împrumuturi, 

înstrăinări, înnoiri. Ca rezultat, încă în evul mediu, din colaborarea cu popoarele vecine – slave și 

maghiar, limba română și-a însușit un număr însemnat de cuvinte ce i-a ajutat pe vorbitorii săi să 

se exprime mai diversificat, renovând vocabularul și făcând primii pași spre internaționalizare. În 

urma dominației turco-fanariote s-a ales cu alte unități lexicale care ne-au marcat coexistența și 

s-au încetățenit în vorbirea noastră.  

În epoca modernă, relaţiile românilor s-au extins şi la mai mare distanţă. Tinerii plecau la 

studii în străinătate – Franţa, Germania, Italia, de unde aduceau un mod de gândire şi mijloace de 
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expunere revoluţionare ce redau realitatea tehnico-ştiinţifică şi raporturile interumane avansate 

de acolo, pe care le implementau în propriul spaţiu, modernizându-l. Sub influența Apusului, s-a 

modificat structura vocabularului, limba română înnoindu-se substanțial. Circa jumătate din 

numărul total de cuvinte noi își au origine latino-franceză. Se remarcă și unele cuvinte din 

italiană, spaniolă, germană.    

Influenţele străine continuă și în prezent. Acest fapt se datorează dezvoltării vertiginoase 

a societăţii contemporane şi a mijloacelor de comunicare în masă. Un rol hegemonic în această 

tensiune informaţională şi-l asumă limba engleză, care, exercitându-şi cu perseverență funcţia de 

comunicare internaţională, îşi investește cele mai necesare cuvinte, probabil, în toate limbile 

lumii (sau, cel puţin, în majoritatea lor). Pătrunderea acestora este favorizată şi de contactele 

variate ce se stabilesc între limbi, ca rezultat al amestecului populaţiilor, graţie tot mai liberei 

treceri între ţări și schimbării mentalităţii oamenilor, incluzând progresul ştiinţei şi tehnicii, 

consolidarea relaţiilor politice, sociale, economice. Nu rămâne în afara evoluției actuale nici 

limba română, care se conformează procesului de internaționalizare, dar își păstrează identitatea 

și își impune mecanisme speciale de adaptare, conform propriilor reglementări normative. 

 

1.1. Împrumuturile lexicale în evoluția vocabularului limbii române 

Așadar, procesul de afirmare a limbii române a fost de durată și s-a desfășurat simultan 

cu constituirea poporului român, demonstrându-și dreptul la viaţă în luptă cu limbile şi popoarele 

vecine, dar, totodată, şi cu ajutorul lor, întrepătrunzându-se activ. Româna a suferit transformări 

permanente atât prin evoluţia ei firească, cât şi prin influenţa exercitată de limbile cu care a venit 

în contact. După cum afirmă lingvistul I. Coteanu, limba română este rezultatul unei îndelungate 

şi complexe evoluţii, care în cursul istoriei ei cuprinde trei mari perioade: sec. II-VII, sec. VII-

XII, sec. XII-XX (XXI – n.n.) [39, p. 58].  

În prima perioadă, denumită de savant daco-romanică, s-a stabilit fondul de bază de 

cuvinte provenite din limba latină populară, care au alcătuit stratul principal; cuvintele de origine 

dacă păstrate formează substratul. În a doua perioadă se stabilesc noi condiții de dezvoltare 

pentru etapa numită ulterior dacoromână și intervin influențele străine, elementele cărora 

adiționează la fondul de bază, diversificând posibilitățile de exprimare și constituind adstratul 

[25, p. 421]. Perioada a treia este catalogată de dezvoltare a dacoromânei ca limbă de cultură, 

prin utilizarea ei în noile condiții de existență a statelor feudale românești, prin depășirea 

slavonismului cultural, prin înflorirea variantei literare.   

Dacă pornim de la definiţia genealogică a limbii române, formulată de către istoricul şi 

filologul Al. Rosetti, aceasta reprezintă „limba latină vorbită în mod neîntrerupt în partea 
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orientală a imperiului roman, cuprinzând provinciile dunărene romanizate (Dacia, Pannonia de 

sud, Dardania, Moesia superioară şi inferioară), din momentul pătrunderii limbii latine în aceste 

provincii şi până în zilele noastre” [96, p. 39].  

Nu numai analiza genealogică dovedeşte latinitatea limbii române, ci și structura ei, care 

este, în esență, latină. Peste 60 % de cuvinte din fondul lexical principal al limbii române îşi au 

originea în limba latină, dintre care menționăm: tată, Dumnezeu, cap, inimă, casă, pâine, codru, 

munte; eu, noi; ager, ferice; unu, zece; a mânca, a cunoaște; și, nici; pe, sub. [99, p. 33-34].  

Însă o limbă nouă nu se poate dezvolta de sine stătător. În structura sa inevitabil se 

păstrează elemente ale limbii anterioare care a circulat în spațiul dat înaintea ei; apar alte 

componente rezultate din contactul cu limbile în anturajul cărora evoluează. Nu există limbă 

pură, numai cu unități de o singură origine. Nici limba română nu s-a constituit doar în baza 

materialului lingvistic moștenit din limba latină populară. În structura ei și-a găsit loc un mic, dar 

însemnat segment lexical al limbii precursoare, utilizată de populația autohtonă geto-dacă până la 

invazia romană și încă timp îndelungat existând în situație de bilingvism, până a fi asimilată.  

Astfel, dacii, „în cursul procesului de romanizare, și-au însușit limba latină. Cuvintele de 

substrat au fost asimilate, ca evoluție fonetică fondului de bază latin” [180]. „Elementele de 

substrat nu sunt numeroase, dar ele se integrează perfect în structura limbii noi și contribuie la 

evoluția acesteia” [182]. „În pofida dispariției, a lăsat urme ale existenței sale în limba care s-a 

impus” [196]. 

Pornind de la structura vocabularului, în care s-au păstrat aproximativ 1,5 % de cuvinte 

de origine traco-dacă, remarcăm substratul, care îi conferă limbii române un caracter specific de 

autohtonism. Pentru reconstrucția unor elemente traco-dace, mai mulți autori (I. Coteanu și M. 

Sala [40, p. 112], Al. Rosetti [98, p. 259]) au practicat compararea românei cu albaneza. Astfel 

savanții au determinat circa 80-100 de unităţi lexicale ca provenind din limba dacilor, dintre 

care: abur, baci, balaur, barză, bască, brâu, bucurie, brânză, copil, coacăză, fluier, gard, 

groapă, mazăre, moş, pupăză, raţă, şopârlă, ţarc, urdă, vatră [99, p. 15-18; 98, p. 244-255].  

Cu mult mai numeroase sunt elementele lexicale ale limbii române produse în rezultatul 

interferențelor cu limbile învecinate sau cu limbile care, la un moment dat, au exercitat (și 

exercită) niște funcții nescrise de limbi de cultură regională (slavona, greaca) sau de limbi de 

circulație internațională (franceza, engleza). E firesc că în urma utilizării acestor modele de 

exprimare unele structuri și-au lăsat amprenta și asupra limbii române. Preluate, au constituit 

adstratul ei.    

Termenul include „totalitatea elementelor lingvistice care se adaugă unui idiom după 

constituirea lui, ca rezultat al unor influențe străine” [181]. În Dicționarul general de științe 
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adstratul este un „ansamblu al elementelor pătrunse, pe diverse căi, într-o limbă, după 

constituirea acesteia ca idiom distinct. Prezența unor asemenea elemente este explicabilă fie prin 

vecinătatea geografică a unor populații care vorbesc limbi diferite, fie prin împrejurări de ordin 

istorico-politic, fie prin contacte culturale. Termenul este folosit uneori ca sinonim al lui 

superstrat („ansamblu al elementelor transmise într-o limbă din limba unei populații cuceritoare, 

care își însușește idiomul populației cucerite”) și apare relativ rar”. [180]. După G. 

Constantinescu-Dobridor, suprastrat (superstrat) este o „influență exercitată de un idiom asupra 

altuia, în condițiile unui contact etnic îndelungat sau al unor împrumuturi făcute pe cale savantă, 

ca de exemplu... superstratul albanez, slav, maghiar, turc, neogrec, german, italian, latin savant și 

francez în evoluția limbii române” [181]. În studiul nostru vom utiliza termenul adstrat           

(ad – < fr. ad-, cf. lat. ad, „lângă” (DEXI, 2007), deoarece cuvintele adiționate în urma 

influențelor străine se depun lângă stratul principal, ca un adaos de unități lexicale).  

Analizând adstratul limbii române, conchidem că acesta a cunoscut două etape de 

constituire: până în secolul XIX, în lexicul limbii române predomină influenţele orientale (slave, 

maghiare, turcești, neogrecești), iar cele occidentale pătrund începând cu mijlocul secolului 

XVIII, când se observă preferințe tot mai sporite pentru neologismele savante de origine latină 

(franceză şi italiană), apoi pentru cele de origine engleză [25, p. 421]. 

Conform cercetărilor lui Al. Graur, care a studiat mai amănunţit problema fondului 

principal al limbii române, acesta s-ar repartiza ca origine astfel: latine – 58,21%; slave – 

21,49%; formate în română din elemente latine – 2,11%; formate în română din elemente slave –

0,14%; de origine necunoscută – 4,65%; „internaţionale” – 5,85%; maghiare – 2,26%; autohtone 

(comune cu albaneza) – 1,69%; greceşti – 1,27%; cuvinte de origine turcă, franceză, engleză –

câte 1% de fiecare [57, p. 59].  

Cea mai însemnată influenţă asupra lexicului limbii române a avut-o slava. Al. Rosetti 

precizează că elementele slave au pătruns în graiul populaţiilor romanizate începând cu secolul al 

VII-lea şi al VIII-lea [99, p. 18]. Dintre cuvintele slave pătrunse în vocabularul limbii române, 

identificate de Al. Rosetti, menționăm: vârstă, cristelniţă, drag, mândru, a dărui, a logodi, prea, 

iată [98, p. 287-291]. Referitor la derivarea cuvintelor, subliniază că unele sunt formate cu 

ajutorul prefixelor sau sufixelor slave: ne- – nevinovat; po- – a se pocăi; pre- – a preda; -ac – 

prostănac;  -aci – stângaci; -alnic – zburdalnic; -aş – făptaş ş.a. [ib., p. 293-300].   

Fondul lexical românesc cuprinde şi un număr relativ redus de cuvinte de origine  

maghiară. Primele elemente ale adstratului maghiar au pătruns în română în sec. X–XII. 

Conform mai multor statistici, în limba română au pătruns în jur de 200 de cuvinte de origine 
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maghiară. O listă aproximativă a lor o găsim la G. Ivănescu: neam, hotar, oraș, gând, chipeş, 

gingaş, a birui, a făgădui, a tăgădui [79, p. 434-435].  

Un alt inventar de maghiarisme au fost atestate de Al. Rosetti în documente de arhivă și 

în texte literare (până în secolul al XVI-lea): aprod, ban, belşug, bâlci, dijmă, heleşteu, hotar, 

imaş, meşter, puşcă, sălaş, viteaz, a chibzui, a bănui [98, p. 384-386]. Unele cuvinte sunt 

formate cu ajutorul sufixelor cu specific maghiar: -uş – cărăuş; -ău – nătărău; -işag – furtişag;   

-şug – meşteşug [ib., p. 383]. 

De-a lungul istoriei sale (sec. XIV–XIX), poporul român a fost nevoit să aibă diverse 

relaţii şi cu turcii, prin invaziile acestora pe teritoriul nostru, prin amestecul lor în viaţa politică, 

administrativă şi economică, afectându-ne și limba. Astfel, fondul principal românesc a adoptat 

și termeni de origine turcică.  

Elementele menționate au pătruns în limba română în două faze istorice: sec. XV–XVII 

(cafea, cioban, cișmea, leafă, odaie, ursuz) și XVII– XVIII (geam, cântar, alai, lalea, tiptil, get-

beget, bre!, halal!). Influența dată s-a impus și la derivarea cuvintelor, printr-un specific turcesc 

al unor sufixe:  -giu – halvagiu; -iu – liliachiu; -liu – cazacliu; -lâc – pașalâc [97, p. 409-415].    

Și cultura greacă a exercitat o influență apreciabilă asupra limbii române, pătrunzând prin 

intermediul bisericii, școlii, cancelariilor domnești, cărților, dar și prin multiple traduceri 

efectuate din grecește în românește. Influența limbii grecești a cunoscut trei perioade: greaca 

veche (sec. II); greaca bizantină (sec. VI-XV); greaca modernă (sec. XVI-XIX) [79, p. 424]. 

Totuşi, epoca de influenţă maximă a neogrecei asupra limbii române rămâne cea 

fanariotă. Al. Rosetti identifică și cuvintele de origine neogreacă pătrunse în această perioadă: 

anarhie, plic, taifas, sindrofie, simandicos, nostim, a se sinchisi, a plictisi [97, p. 420-437]. 

În istoria limbii române literare, cea de-a doua jumătate a secolului al XVIII-lea şi 

începutul secolului al XIX-lea constituie o „fază de tranziţie spre epoca modernă” [ib., p. 443]. 

„Cea mai puternică dintre toate influenţele moderne exercitate asupra limbii noastre (începând, 

mai ales, cu secolul al XIX-lea) rămâne, indiscutabil, influenţa franceză. Graţie ei, în primul 

rând, româna s-a îmbogăţit cu câteva mii de cuvinte, modernizându-şi vocabularul în toate 

domeniile vieţii materiale şi spirituale. Se poate spune că termenii noştri politico-sociali, militari, 

administrativi, economici, juridici, filozofici, medicali şi ştiinţifici, în general, sunt în marea lor 

majoritate de origine franceză” [74, p. 59].  

Astfel, limba română a adoptat și termeni francezi, cu schimbări de ordin fonetic şi 

morfologic: bibliografie, certificat, inacceptabil, logaritmic, a accentua, a discuta (DEXI, 2007).  

Arsenalul neologic a fost îmbogăţit cu un număr însemnat de termeni şi din latina 

savantă, din italiană, care au contribuit la modernizarea, relatinizarea vocabularului românesc. 



22 

 

De asemenea, la nivelul limbii literare avem şi influenţe din germană, iar în ultimele decenii ne 

confruntăm cu un val apreciabil de cuvinte de origine engleză [20, p. 85]. 

Drept efect, în urma multiplelor influențe, în procesul de comunicare românească a 

circulat de-a lungul timpului un număr incalculabil de cuvinte străine. Cele mai multe au trecut 

prin limba română fără a lăsa vreo urmă, pur și simplu au dispărut incognito cum au și pătruns. 

Unele însă s-au arhaizat trecând în lexicul pasiv, altele au căpătat caracter regional, fiind 

întrebuințate rar, în opere literare și științifice pentru a reda vremuri trecute sau local, în vorbirea 

dialectală. Și numai cele mai puține, care s-au pretat definitiv mecanismelor de adaptare în limba 

română și au fost (și sunt) utilizate în vocabularul activ, și-au însușit drepturi depline de a fi 

considerate unități ale limbii române. 

Într-o primă fază de pătrundere, fiecare împrumut a fost neologism. Conform teoriei lui I. 

Iordan privind definirea termenului, cercetătorul V. Bahnaru consideră neologisme „cuvintele 

împrumutate în perioada de timp acoperită de conceptul limbă română contemporană și despre 

care vorbitorii au conștiința că sunt cuvinte noi” [11, p. 124]. „La stabilirea acestei gradații 

trebuie de avut în vedere criteriul timpului și al frecvenței. Cu cât un cuvânt se învechește și are 

circulație largă, cu atât se pierde aspectul său de inovație”. Din cele afirmate concluzionăm că 

neologisme sunt cuvintele noi intrate în limbă în ultimii 15-20 de ani, în rest celelalte sunt 

cuvinte savante sau livrești [ib., p. 124]. Aceste elemente lingvistice de origine străină sunt 

calificate de cercetători împrumuturi lexicale. În conformitate cu limba din care au provenit, ele 

sunt numite slavonisme, maghiarisme, turcisme, grecisme, franțuzisme, englezisme.  

 

1.2.  Noțiunile de bază: repere teoretice 

Limba – cel mai important mijloc de comunicare interumană – este un sistem de semne 

care a apărut şi se dezvoltă numai în societate. Deci, schimbările în limbă şi, în general, evoluţia 

limbii sunt determinate de evoluţia realităţii obiective. Iar esenţa evoluţiei limbii înseamnă nu 

altceva decât crearea şi perfecţionarea permanentă a mijloacelor de exprimare [92, p. 3-4]. 

Referindu-se la inovaţiile şi schimbările lingvistice, și Al. Graur consideră foarte 

importantă atitudinea faţă de fenomenul dat. Este evident că limba trebuie să se schimbe cu 

timpul, pentru că intervin elemente noi în gândire şi acestea au nevoie de o formă de exprimare, 

prin mijloace mai potrivite, mai scurte sau mai precise, mai expresive [60, p. 39].  

Raportându-se la relațiile spirituale dintre popoare, la integrarea economică şi spirituală a 

ţărilor, la casa comună a Europei, Al. Palii evidenţiază intensitatea schimbului faptelor de limbă, 

citându-l pe E. Seidel: „Atunci când limbile contactează, ele numaidecât interferează. Fiindcă 

atunci când un popor găseşte în limba altuia mijloace de exprimare necesare, pe care nu le are în 
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limba proprie, apare necesitatea de a împrumuta sau de a imita” [92, p. 5]. În acest fel, sistemul 

lingvistic se îmbogăţeşte cu noi unităţi lexicale nu numai pentru a denumi realităţi necunoscute 

anterior, dar şi pentru a favoriza o comunicare mai corectă şi mai expresivă.  

Deci, limba îşi renovează permanent mijloacele de exprimare pe trei căi: calea internă 

(„întrucât evoluţia limbii înseamnă mişcarea internă a sistemului”), calea externă (împrumuturile 

unor termeni şi expresii din alte limbi) și calea mixtă („limba imită modele ale altor limbi, 

folosind ca material de construcţie resursele proprii”), denumită şi calc lingvistic [ib., p. 5].  

Prin urmare, „cunoaşterea principalelor mijloace de îmbogăţire a lexicului merită o 

atenţie deosebită, deoarece bogăţia unei limbi este dată, în primul rând, de bogăţia şi de 

varietatea vocabularului ei” [74, p. 39].  

Cel mai eficient procedeu de îmbogățire a vocabularului pe cale externă este considerat 

împrumutul lexical. Termenul dat a fost introdus încă în sec. XIX, când s-a constituit Școala de 

Lingvistica Istorică [193, p. 17].  

În literatura de specialitate întâlnim diferite formulări ale definiției: „element lingvistic 

luat de o limbă dintr-o altă limbă, înrudită sau diferită” [182]; „cuvânt, construcție lexicală etc. 

luată din altă limbă” (DEXI, 2007); „cuvinte pătrunse din alte limbi, care s-au adaptat la sistemul 

fonetic și la cel morfologic, sunt folosite mai des, dau naștere la derivate și nu mai sunt simțite 

de vorbitor ca fiind de altă origine” [81, p. 52]; „inovații de proveniență externă care constau din 

cuvinte și expresii luate dintr-o limbă străină și adăugate fondului lexical existent” [76, p. 310]. 

Fenomenul împrumut lexical a fost studiat aprofundat de mai mulți lingviști. Savantul 

francez Louis Deroy îl defineşte ca un concept relativ, fiindcă împrumutul se face fără a cere să 

fie restituit limbii donatoare. „Ca noţiune lingvistică se raportează la o limbă consumator, 

considerată ca o unitate, bine definită geografic, cronologic, social. Împrumutul trebuie să 

depășească (învingă) frontiera lingvistică, simţită real sau fixată convenţional. Iar la un moment 

dat, să-i zici că-i un împrumut ori nu, e convenţional” [121, p. 13-18].  

Th. Hristea precizează că „împrumutul lexical este un fapt obiectiv şi el apare ca o 

consecinţă de ordin lingvistic a unor factori extralingvistici” (dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii, 

contactele social-istorice, economice, politice, culturale dintre popoare, vecinătatea geografică, 

amestecul de populaţie). Tot aici cercetătorul propune și unele clasificări ale împrumuturilor 

lexicale. După origine le divizează în vechi (slave, maghiare, turceşti, greceşti) şi neologice (de 

origine latino-romanică şi germanică) [74, 39-65]. Referindu-se la scrierea împrumuturilor 

neologice, le împarte în trei categorii: ortografiate cum se pronunţă (meci, fular, cocteil); 

ortografiate etimologic (bowling, science-fiction, thriller); ortografiate într-o manieră hibridă 
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(punci, bulevard, bleumarin, computer), care le combină pe primele două, creând forme care nu 

se scriu sau nu se pronunţă ca în limba din care provin [75, p. 39-40]. 

În mod similar, I. Druță face referire la teoria diferențierii structurale a cuvintelor 

importate a lui E. Haugen și clasifică împrumuturile în cuvinte: fără substituire morfologică 

(coincid integral cu forma preluată); substituite parțial sau hibrizi (cu elemente străine); 

substituite total (calcuri sau împrumuturi semantice) [48, p. 18].  

G. Constantinescu-Dobridor, după origine, clasifică împrumuturile în directe/populare 

(preluate dintr-o altă limbă cu care limba care preia vine în contact – pe baza conviețuirii cu 

vorbitorii acesteia, a bilingvismului sau pe baza relațiilor de vecinătate: slave, maghiare, turcești, 

neogrecești) și indirecte/savante (preluate dintr-o altă limbă pe cale culturală – prin voința unor 

oameni cunoscători ai limbii străine, în urma contactului acestora cu lucrări, documente și texte 

străine pe care adeseori le traduc în limba maternă: franceze, italiene, latine) [182]. 

După același criteriu, cercetătoarea I. Druță denumește cuvintele străine intrate în limba 

română pe cale orală împrumuturi populare (slave, turcești, grecești), iar cele de factură cultă 

pătrunse prin traduceri, lucrări științifice, opere beletristice – împrumuturi culte (franceze, 

germane) [48, p. 17]. Iar S. Pușcariu, după distincția făcută de E. Tappolet, introduce noțiunile 

împrumuturi de lux (Luxuslehnwort) și necesare (Bedürfnisslehnwort) [94, p. 371]. 

Modalitatea de a prezenta unele opinii proprii în temeiul unor teorii ale autorilor 

consacrați este reluată și de A. Sanduloviciu, care o citează pe C.-M. Prelipceanu, clasificând 

împrumuturile după modul de pătrundere în limba română: direct (fenomen numit anglicizare), 

prin românizare și prin calchiere [134, p. 306], ce ar corespunde cu transliterația, principiul 

fonetic și calea mixtă („hibridă”). 

F. Kiraly impune o grupare și o denumire separată pentru cuvintele provenite din alte 

limbi, delimitând: împrumut (cuvânt adaptat, încadrat definitiv în sistemul limbii), citat lexical 

(cuvânt folosit pentru a denumi aspecte caracteristice poporului din a cărei limbă provine), 

cuvânt străin (neadaptat, nesupus cerințelor fonetice, morfologice ale limbii) [81, p. 52]. Între 

cuvânt străin și împrumut nu există un hotar precis, un criteriu absolut pentru gruparea lor. Un 

cuvânt străin, dacă reușește să se bucure de o circulație mai mare – ceea ce asigură și integrarea 

sa fonetică, morfologică etc. – poate trece în categoria împrumuturilor [ib., p. 60].   

Se mai cere de reflectat asupra unei probleme. Datorită ritmului accelerat de pătrundere a 

împrumuturilor (mai cu seamă în mass-media și pe cale orală), dicţionarele noastre nu le pot ţine 

pasul și multe din ele nu sunt înregistrate. Ideea că dicționarele sunt întotdeauna incomplete, 

pentru că sunt depășite de bogăția și complexitatea faptelor existente în limbă, este dezvoltată și 

de F. Kiraly, care, referindu-se la V. Breban, afirmă că „pentru ca un cuvânt dintr-o limbă 
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oarecare să poată fi considerat ca intrat într-un grai al limbii române, el trebuie să aibă o anumită 

vechime, să formeze o arie în graiul respectiv și să se fi adaptat la fonetismul lui” [ib., p. 48].   

Sistematizând opiniile savanților citați mai sus, se observă o diferențiere în formulare, în 

abordarea noțiunilor și teoriilor, ideilor și definițiilor fenomenului lingvistic care îi raliază, totuși, 

prin utilizarea în comun a termenului împrumut. Însă unii autori recunosc că și în acest segment 

s-au infiltrat anumite dezacorduri. Puțin mai sus am consemnat că L. Deroy, îl definește „concept 

relativ” [121, p.18]. Al. Palii, citându-l pe L. Deroy, subliniază că împrumutul de limbă „este un 

împrumut fără restituire”, că „acel care împrumută nu este obligat și nu are intenția să restituie” 

[92, p. 63]. Iar F. Kiraly aprofundează discrepanța, remarcând că „paradoxal într-un fel, chiar 

terminologia lingvistică e prea puțin specializată”, probantă este însăși denumirea de împrumut. 

Acesta „este un fapt de limbă pe care, în fond, nu știm să-l prindem în cuvinte, să-l denumim 

exact. Realitatea e că, privită dinăuntru, în esența sa, și nu din afară, formal, ceea ce redăm 

tradițional prin „termenul” împrumut  nu este împrumut, ci un anumit tip al creației interne” [82, 

p. 257]. Și I. Iordan accentuează că termenul împrumut trebuie redefinit. A împrumuta înseamnă 

a da sau a lua de la cineva ceva sub rezerva restituirii (DLRM). Dacă cineva sunt vorbitorii 

limbii străine, din vorbirea cărora sunt luate cuvintele, nici nu poate fi vorba de rezerva 

restituirii. Cei ce stăpânesc limba de proveniență nu sunt conștienți că cineva le ia ceva din 

patrimoniul lor lingvistic, care nu scade cu nimic. Un cuvânt împrumutat în vocabularul 

românesc din altă limbă nu „părăsește” sistemul lexical al acesteia, ci se adaugă ca o inovație 

sistemului lexical al românei [76, p. 310]. 

În această ordine de idei vom sesiza și noi inadvertența între termenul formal împrumut 

lexical și realitatea lingvistică redată de el. Pornind de la definiţia-cheie, împrumutul – cuvânt, 

construcție lexicală etc. luată din altă limbă (DEXI, 2007), vom propune şi un termen care să 

denumească noțiunea cu care vom opera noi în continuare. Nu înlocuim cuvântul împrumut, nu-l 

excludem din uz, el își continuă funcționalitatea după cum l-au definit și l-au tratat în literatura 

de specialitate, ci pledăm pentru un concept care să cuprindă un sens mai larg și să includă orice 

cuvânt străin care a intrat în limba română (străin, atât de limba română, de cuvintele românești 

și formele lor flexionate, cât și prin însăși originea, preluarea lor din altă limbă).    

 Aşadar, pentru limba care împrumută, limba care-i donează este o limbă străină. Mai 

adăugăm că împrumuturile sunt specificate după limbile din care sunt luate. Cele din slave se 

numesc slavonisme, cele din greacă – grecisme, din franceză – franţuzisme, din engleză – 

englezisme etc. În această situaţie limbile (slave, greacă, franceză, engleză) sunt străine, 

împrumuturilor li se zic slavonisme, grecisme, franţuzisme, englezisme.  
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Dacă împrumuturile specificate după limbile propunătoare (care sunt străine) se numesc 

slavonisme, grecisme, franţuzisme, englezisme, de ce nu am accepta şi un termen comun, reluând 

rădăcina cuvântului generalizator pentru limbile donatoare (străine) adăugându-i sufixul de la 

specificarea împrumuturilor (isme). Și am ajunge la următoarea formulă: străin(e) + ism(e) = 

străinism(e). Deci, cuvintele luate din alte limbi se numesc străinisme [22, p. 133-134].  

Noțiunea nu e nouă. E atestată și în DEXI: străinism; circulă și în lingvistica rusă: 

иноязычное/иностранное слово, și în cea franceză: mot/terme étrangere, și în cea engleză: 

foreignism, definind un element lexical împrumutat dintr-o limbă străină (și neasimilat de limba 

proprie). Definiția, conform teoriei lui F. Kiraly, e contradictorie: «fiecare împrumut a fost 

cândva cuvânt străin, dar nu fiecare cuvânt străin ajunge împrumut» [81, p. 55]. Însă termenul 

străinism e mai adecvat nouă. 

Optăm pentru termenul străinism și-l vom utiliza în continuare în defavoarea lui 

împrumut, pentru că în cercetarea noastră vom analiza orice cuvânt de origine străină (în cazul 

nostru, concret, de proveniență engleză), atestat în mass-media investigată. Încă un argument că 

nu putem opera cu împrumut este însăși situația contemporană în care se află străinismele 

engleze care pătrund, practic, zilnic în avalanșă, iar mecanismele limbii române nu reușesc să 

funcționeze rapid (este nevoie de o perioadă de timp mai îndelungată) pentru a le adapta definitiv 

și a le trece în categoria împrumuturilor, ele circulând în haina sonoră și grafică a limbii din care 

sunt preluate.    

În aceste condiții, termenul împrumut (care, zic specialiștii, marchează o unitate deja 

adaptată la exigențele sistemului limbii ce preia) nu va întruni multe cuvinte de origine engleză 

care au pătruns și circulă intens în prezent în limba română. Iar noi am afirmat că le vom studia 

pe toate (și vechi, și noi; și adaptate, și în curs de adaptare, și neadaptate). 

Și o ultimă pledoarie în favoarea termenului străinism: chiar împrumutul propriu-zis, 

integrat în comunicare și adaptat, de facto, el rămâne la rădăcini tot străin. Deci, străinism. Iar 

străinismul (franțuzismul, englezismul...) să funcționeze firesc în limba română, însă niciodată să 

nu i se uite, totuși, statutul [22, p. 134].  

 Pe cale mixtă, „un procedeu sui-generis de îmbogăţire a limbii” [72, p. 100] este 

considerat calcul lingvistic. Termenul calc a fost preluat din domeniul artelor grafice, unde are 

sensul de „reproducere a unei schiţe sau desen”, cu sens general „copie, imitaţie” [45, p. 34]. Ca 

noțiune lingvistică, în literatura de specialitate este tratată de mai mulți autori. Th. Hristea 

convine că în lexicologie, prin calc se imită structura sau „modul de organizare internă” a unui 

cuvânt străin, din material autohton sau indigen se formează un nou cuvânt românesc, care 

reproduce aşa-zisa „formă internă” a unui cuvânt străin (întrevedea – între+vedea după modelul 
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entrevoir; supraom – übermensch; a lua cuvântul – prendre la parole; memorie extinsă – 

extended memory) [73, p. 100].  

G. Mihailă consideră calcul lingvistic ca una din formele de îmbogăţire a limbilor, în 

special a celor literare, în anumite perioade ale evoluţiei lor, în particular, în aceea de „formare”. 

Lingvistul precizează că limba română „a recurs la calc în diverse perioade ale dezvoltării ei, în 

primul rând, în epoca apariţiei primelor traduceri româneşti în sec. al XVI-lea”. Nu toţi termenii 

calchiaţi s-au păstrat în limbă, dar „o bună parte au rămas ca o achiziţie trainică a limbii literare” 

[89, p. 529-530].  

Și dicţionarul dă o definiţie: „Fenomen lexical, aflat la intersecția dintre împrumut și 

mijloacele interne de îmbogățire a vocabularului, care constă în transpunerea dintr-un cuvânt 

străin, analizabil semantic, a structurii, a formei, a unor sensuri la cuvinte mai vechi (din aceeași 

sferă semantică) din limba care împrumută sau în preluarea, ca model, a unor procedee 

morfologice, sintactice, frazeologice din limba din care se împrumută” (DEXI, 2007).  

 Th. Hristea, studiind aprofundat tipologia calcului lingvistic la mai mulţi autori, 

evidențiază calcul lexical (traducerea elementelor componente ale unui cuvânt: rom. rău de mare 

– fr. mal de mer), semantic (împrumut de sens: gazetă de perete – rus. стенгазета), de 

structură (copierea, împrumutarea formei interne a unui cuvânt străin: calea lactee – fr. la voie 

lactée) [73, p. 106-111], gramatical (copierea, împrumutarea unui procedeu morfologic: a se 

gândi – bg. duman se sau sintactic: El locuieşte un palat – fr. Il habite), frazeologic (traducerea 

literală a unei unităţi frazeologice: a lua cuvântul – fr. prendre la parole) [68, p. 146-188]. 

Unele păreri despre esența împrumutului și calcului le găsim la Al. Palii. Făcând referire 

la un studiu al lui L. Deroy – care extinde noţiunea de împrumut, considerând că se poate 

împrumuta totul: fonemele, accentele, sensurile, construcţiile sintactice – cercetătorul 

delimitează calcul de împrumut: „a calchia înseamnă a crea mijloace de exprimare în limba 

proprie, folosind în acest scop modele structurale străine, iar a împrumuta înseamnă a lua dintr-o 

limbă străină mijloace lexicale de exprimare, care se prezintă ca unităţi integrale dintre 

complexul sonor şi sens” [92, p. 62-67]. 

Deci, împrumuturile se diferenţiază de calcuri şi prin felul cum se manifestă în limbă. 

Primele sunt elemente noi şi au nevoie de o anumită perioadă de adaptare, iar calcurile sunt 

create în interiorul limbii din materialul existent. Ceea ce e comun pentru ambele este faptul că 

aceste fenomene „constituie aspecte ale influenţei străine, ale interferenţei limbilor” [ib., p. 68].  
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1.3. Englezismele în limba română: definiții, clasificări, polemici 

Am reliefat în subcapitolele anterioare că grație interferențelor evolutive cu limbile 

învecinate și mai îndepărtate, limba română a asimilat de la ele circa 40 % de cuvinte din 

vocabularul său. Cuvintele preluate din aceste limbi străine savanții le-au denumit împrumuturi 

lexicale. Întrucât ultimul val de influență străină asupra limbii române e în plină derulare, 

datorită asumării de către limba engleză a rolului de coordonator în comunicarea internațională, 

iar cele mai multe cuvinte de origine engleză pătrunse nu sunt adaptate ca să le putem încadra în 

categoria împrumuturilor (conform teoriilor savante), noi utilizăm termenul străinism (pentru 

orice cuvânt străin, inclusiv și pentru împrumut), pledând și pentru termenul englezism, ca 

varietate de străinisme (pentru orice cuvânt de origine engleză atestat în mass-media).  

Noțiunea dată în literatura de specialitate este redată mai des cu termenul anglicism (Th. 

Hristea, M. Avram, G. Ciobanu, A. Stoichițoiu-Ichim ș.a.).   

În accepție lingvistică, termenul este de origine franceză – majoritatea dicționarelor 

noastre remarcă: anglicism (fr.). Și e logic: pe teren francez au pătruns cuvintele engleze 

încercând să se impună, reușind în mare măsură. Problema a fost deci a francezilor și e firesc ca 

anume ei s-o fi denumit, construind termenul de la denumirea limbii: (l)'anglais – (l)'anglicisme 

(nu de la numele țării – Angleterre). 

Noțiunea este precizată de M. Avram, renumită specialistă în problema englezismelor din 

limba română, considerând anglicismul sau englezismul „o unitate lingvistică (nu numai cuvânt, 

ci şi formant, expresie frazeologică, sens sau construcţie gramaticală) şi chiar tip de pronunţare 

sau/şi de scriere (inclusiv de punctuaţie) de origine engleză, indiferent de varietatea teritorială a 

englezei, deci inclusiv din engleza americană, nu doar din cea britanică”, precizând că termenul 

include atât împrumuturile neadaptate, cât și pe cele adaptate [4, p. 11].  

Cercetătoarea G. Ciobanu, împărtășind aceleaşi păreri ca și lingviştii străini, în special 

anglistul Rudolf Filipovic, defineşte anglicismul drept „fiecare cuvânt împrumutat din limba 

engleză care desemnează orice lucru, idee, concept care aparţine civilizaţiei englezeşti; un astfel 

de cuvânt poate să nu fie de provenienţă englezească, dar trebuie să fie adaptat în limba engleză 

şi integrat în vocabularul englez” [33, p. 131-132].  

Şi la A. Stoichiţoiu-Ichim, autoare a numeroase studii şi articole în domeniu, găsim o 

definiţie a anglicismelor. Acestea reprezintă „împrumuturile din engleza britanică şi americană 

aflate în curs de adaptare la sistemul limbii române. Particularitatea dată le deosebeşte atât de 

împrumuturile complet asimilate, cât şi de cele care şi-au păstrat integral caracterul străin (aşa-

numitele xenisme sau străinisme)” [107, p. 11]. 
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La G. Constantinescu-Dobridor definiția anglicismului conține două explicații: 1. cuvânt 

sau expresie proprie englezei britanice (centre, colour, hello!) în raport cu americanismele 

corespunzătoare (center, color, hi!). 2. cuvânt sau expresie din engleza britanică pătrunsă într-o 

altă limbă (corner, sandwich, clown) [182].  

În Wikipedia, anglicismul este „un cuvânt sau o expresie din engleza britanică, dar mai 

ales din engleza americană pătruns(ă) într-o altă limbă și neintegrat(ă) în aceasta” [129]. Iar 

DEXI înregistrează atât termenul anglicism: „cuvânt, expresie de origine engleză, pătrunse într-o 

altă limbă (și încă neadaptate la sistemul acesteia); englezism”, cât și englezism: „cuvânt care 

este împrumutat din engleză și care nu a fost încă adaptat (în limba română)” (DEXI, 2007).  

Din perspectiva noastră, procedând la fel ca francezii, pentru a reprezenta orice unitate 

lexicală preluată din limba engleză, ca să denumească realitățile noi în română, acceptăm 

termenul englezism, de la numele limbii – engleză, din care preluăm străinismele (nu de la 

numele țării – Anglia). Asimilat, în curs de adaptare sau chiar neadaptat la sistemul fonetic, 

ortografic, morfologic și semantic al limbii române, el poartă semnul originii.  

Deosebirile dintre punctele de vedere asupra definirii englezismelor de către diferiți 

autori au dus și la delimitări pentru desemnarea criteriilor de clasificare a lor. A. Stoichițoiu-

Ichim remarcă următoarele etichetări: în baza dicționarelor care pun în evidență caracterul lor 

„străin”, englezismele neadaptate le califică drept „cuvinte englezești” (badminton, puzzle, show) 

sau „americane” (feed-back, supermarket), iar pe cele în curs de asimilare drept „anglicisme” 

(hobby, job, top), respectiv, „americanisme” (bowling, campus, western) [105, p. 37].  

Autoarea dată face distincție și între englezismele denotative (tehnice) şi conotative 

(stilistice). Prima categorie cuprinde, în general, termeni de specialitate care nu au un echivalent 

în română, deoarece denumesc realităţi apărute recent în diverse domenii ale culturii materiale şi 

spirituale. Este avantajoasă utilizarea lor datorită preciziei sensului, brevilocvenței şi simplităţii 

structurii, caracterului internaţional (mass-media – mijloace de comunicare în masă; penalty – 

lovitură de la 11 metri; corner – lovitură de la colţul terenului; summit – întâlnire la nivel înalt).  

Cea de-a doua categorie este mult mai expresivă, din necesitatea de a crea originalitate 

stilistică, dar are şi aspecte negative, precum veleitarismul intelectual, insuficienta cunoaştere a 

resurselor limbii materne, comoditatea sau graba, care nu întotdeauna permite alegerea unui 

echivalent potrivit contextului (party – petrecere; happy-end – sfârşit fericit) [ib., p. 40]. 

În publicații mai noi, autoarea, ținând cont de vechimea și circulația cuvintelor englezești 

în limbajul unor categorii sociale variate, delimitează împrumuturi „prin filieră” franceză, 

împrumuturi directe și „false anglicisme” (pseudoanglicisme) [109, p. 83]. Deși în bibliografia 

românească se operează cu trei categorii de termeni (împrumuturi propriu-zise; anglicisme și 
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americanisme; xenisme), autoarea accentuează că realitatea lingvistică nu permite o delimitare 

precisă între anglicisme/americanisme (cuvinte în curs de asimilare) și xenisme (cuvinte 

neadaptate, numite și barbarisme, cuvinte aloglote sau străinisme) [ib., p. 83]. Aceste categorii 

apar cu denumirile de împrumut propriu-zis, peregrinism și xenism în Dictionnaire de 

linguistique et des sciences du langage [ib., p. 112].  

Tot A. Stoichițoiu-Ichim, din perspectiva oportunității, remarcă anglicisme „necesare” și 

anglicisme „de lux”, distincție preluată de la S. Pușcariu [94, p. 371]. Pe cea de-a doua însă M. 

Avram o consideră „subiectivă și riscantă în același timp, necesitatea variind în funcție atât de 

individ, cât și de perioadă” [4, p. 13].  

Ținând cont de aspectul funcțional, se pot distinge alte două categorii de anglicisme: 

înregistrate în dicționarele românești de neologisme, care circulă cu modificări de frecvență, de 

sens și/sau de formă; neînregistrate în dicționare, dar utilizate relativ frecvent [105, p. 40]. 

Iar M. Avram, referindu-se la originea cuvintelor, face distincție între anglicismele certe 

– cu etimologie unică (etimologie directă: dealer, management) – și cele cu etimologie multiplă 

(fr. club, lider; germ. boiler, șampon; rus. conveier, screper; it. geacă) [4, p. 11]. Lingvista își 

expune atitudinea și față de clasificările altor autori, evidențiind importanța distincției – asupra 

căreia insistă Hristea – între anglicismele veritabile (cu etimologie unică sau multiplă) și cele 

false [ib., p. 11], cărora însuși Th. Hristea le zice autentice și pseudoanglicisme (false 

anglicisme) [71, p. 61-62]. 

La rândul lor, și diversele abordări de clasificare a englezismelor după diferite criterii 

produc anumite polemici între cercetători privind încadrarea lor într-o categorie sau alta, referitor 

la origine, semantică, utilitate, terminologie, adaptare, la însuși fenomenul în sine. În literatura de 

specialitate întâlnim diverse discuții în privința acestui proces, fiind interpretat ca un act de 

invazie lingvistică ce ar pune în pericol existența limbii române, specificul ei național. În această 

ordine de idei, M. Avram desfășoară o polemică de substanță în cadrul mai multor conferințe, 

unde vine cu unele precizări și completări la ce s-a publicat până la moment de specialiști și mai 

ales de nespecialiști. Punctăm unele aspecte:  

- influenţa engleză asupra limbii române nu este o noutate a perioadei actuale, are o 

vechime de peste un secol și jumătate. La început s-a exercitat mai mult prin intermediul altor 

limbi, în special franceza. Cele mai multe cuvinte au apărut în presă, documente de epocă, dar și 

în operele literare ale lui C. Negruzzi, I. Ghica, mai târziu la I.L. Caragiale. Evoluția actuală a 

fenomenului este continuarea unui proces îndelungat, început cu mult înainte de 1989. Ca 

dovadă avem dicţionare explicative, de neologisme, de cuvinte recente;   
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- influența engleză nu este un fenomen lingvistic legat de anumite structuri politice, ci un 

fenomen internațional, accentuat după 1989, fiind șocul tranziției societății contemporane sub 

aspect lingvistic. Este bine de remarcat însă că și tendința de respingere a influenței engleze este 

un fenomen internațional. Totuşi încercările de a lupta cu fenomenul dat au eşuat, cel puţin avem 

modelul francez de legiferare a opoziţiei faţa de englezisme (care și el n-a fost un succes); 

- influenţa engleză nu este un fenomen negativ, nu poate fi considerată mai periculoasă 

decât altele. Cunoscând capacitatea limbii române de asimilare/integrare a împrumuturilor, şi 

anglicizarea va fi depăşită aşa cum au fost depăşite în timp slavizarea, grecizarea, rusificarea, 

italienizarea sau francizarea [4, p. 7-9]. 

A subliniat unele controverse și Th. Hristea, care intră într-o dispută hotărâtă cu 

lexicografii și cu cercetătorii ce au studiat influența engleză asupra vocabularului românesc și   

n-au făcut distincție între anglicismele autentice și așa-numitele pseudoanglicisme, care, de fapt, 

în engleză nici nu există, fiind niște creații ale altor limbi (de regulă, ale francezei) cu elemente 

formative de origine engleză (tenisman, recordman). În multe cazuri, unele neologisme, având 

origine engleză mai îndepărtată, ne-au venit, totuși, prin intermediul altor limbi (cele mai multe, 

prin franceză). Lingvistul apostrofează că opozanții n-au observat că și sensul lor concorda cu cel 

al etimonurilor franțuzești adaptate, nu cu cele inițiale englezești (smoching, spicher). În alte 

cazuri s-a admis o etimologie multiplă în mod nejustificat ori s-a indicat pentru neologismul 

românesc mai întâi etimonul englez, apoi cel franțuzesc, cu toate că logic era de procedat invers 

sau de recunoscut că e vorba tot de un anglicism preluat din franceză [71, p. 61-62].   

Și M. Mureșan, abordând definițiile, terminologiile și clasificările anglicismelor/ 

englezismelor, remarcă discrepanțe în tratarea aceleași noțiuni de diferiți autori. Astfel, la M. 

Avram anglicismele înglobează atât elementele neadaptate, cât și cele adaptate, atât 

englezismele, cât și americanismele, precizând conotația negativă a termenului. A. Stoichițoiu-

Ichim de asemenea înglobează în definiție și anglicismele din engleza britanică, și pe cele din 

cea americană, însă numai pe cele aflate în curs de adaptare. Confruntând și alte definiții, 

autoarea ajunge la concluzia că atitudinea oamenilor de cultură față de avalanșa de anglicisme 

oscilează între indignarea produsă de manifestările de anglomanie și relativa toleranță exprimată 

de lingviști de prestigiu [125, p. 460-462]. 

Referindu-se la perioada de după anul 1989, și P. Zugun constată păreri contradictorii 

între aderenții înnoirii vocabularului și oponenții lor. „Adepţii invocă necesitatea modernizării 

lexicului românesc, în acord cu programul cultural şi ştiinţific, pe când antineologiştii susţin că 

sinonimele din fondul preexistent împrumutului îl fac inutil şi că împrumuturi anterioare, pe de o 
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parte, derivate, compuse sau îmbinări stabile de cuvinte, pe de altă parte, mult mai uşor de înţeles 

decât neologismele recente, suplinesc prezenţa acestora în comunicare” [114, p. 36]. 

În sprijinul acestor idei, autorul dat îl citează pe Al. Graur care afirma că „a te ridica 

împotriva neologismelor nu înseamnă numai a te izola de civilizaţia contemporană, ci şi a lupta 

pentru menţinerea barierelor între popoare. Nimic nu desparte mai mult pe oameni decât limba. 

Iar limbile prin nimic nu se apropie mai mult între ele decât prin împrumuturi” [ib., p. 39]. 

Atitudinile opuse față de anglicisme, concluzionează M. Avram, reprezintă, în bună 

măsură, semnele unui conflict între generații de felul celui care la 1848 îi separa pe bonjuriști de 

tombatere (astăzi probabil că bonjuriștii s-ar numi helloiști sau O.K.-iști). Ca și atunci, 

preferințele lingvistice sunt în general corelate cu deschiderea/închiderea spre Occident. Iar 

respingerea violentă, fără discernământ a elementelor de origine engleză, rămâne o problemă de 

atitudine [4, p. 29]. 

Cercetând studiile de specialitate, pe lângă controversele ce se iscă între lingviști privind 

străinismele de origine engleză, observăm că înseși englezismele, la utilizare, creează diverse 

inconveniente. Problema-cheie pe care o provoacă ele la interceptarea în vocabularul limbii 

române este cea a frecvenței lor. „Avalanșa de anglicisme” [109, p. 83] și perioada foarte scurtă 

de încadrare a acestora în comunicare pune în dificultate mecanismele limbii pentru a le procesa 

în ritm normal și a le lansa în funcție conform normelor sale, de aceea multe rămân în afara 

reglementării și scot în evidență neajunsuri care pot aduce prejudicii însăși limbii române, 

specificului și purității ei. Aici și intervin specialiștii lingviști ca să corijeze și să orienteze spre 

corectitudine cursul de înglobare a englezismelor în lexic, să le demonstreze utilitatea și să le 

înlesnească vorbitorilor de română alegerea opțiunii de a le accepta sau nu. În așa mod, a ieșit la 

iveală că la utilizare termenii de origine engleză în limba noastră întâmpină o serie de probleme: 

de necesitate, de acceptare, de întrebuințare, de adaptare fonetico-grafică, morfologică și 

semantică [29, p. 11]. Ca suport al acestor deducții, vin confirmările cercetătorilor.    

M. Avram afirmă că „necesitatea pe care o simte un specialist, un om de cultură, de a 

apela la un termen mai precis pentru o anumită noţiune este adesea un argument demn de luat în 

seamă şi poate că tocmai de aceea e atât de greu să se ajungă la un acord în legătură cu admiterea 

sau respingerea absolută a câte un cuvânt în parte. Există un singur acord principial între 

diferitele păreri privitoare la mult discutatele neologisme: că ele trebuie folosite corect, cu 

respectarea a ceea ce se numeşte proprietatea termenilor, adică a sensului lor exact” [5, p. 217]. 

Apoi adaugă: „Ceea ce interesează este nu necesitatea intrării în limbă a unor anumite 

anglicisme, ci necesitatea prezenței lor într-un anumit text. Nu (mă) sperie deci inventarul 

anglicismelor atestate vreodată în română, ci numărul de anglicisme din unul și același text, 
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excluzând, bineînțeles, limbajele de specialitate. Abuzul poate fi și numai calitativ, dacă prezența 

unui anglicism pune în pericol înțelegerea, receptarea textului” [4, p. 13]. 

Susținem și noi opinia M. Avram și punctăm că acceptarea sau respingerea unui 

englezism trebuie să rezulte din utilitatea acestuia în limba română. Ideea e completată și de A. 

Dumbrăveanu: „Necesitatea cutărui sau cutărui termen de origine engleză în limba română 

trebuie privită, respectiv, din punctul de vedere al prezenţei sau lipsei totale a unui echivalent 

adecvat, ce ar exprima noţiunea sau realitatea pe care o desemnează cuvântul împrumutat din 

engleză”. Atunci când „cuvântul împrumutat nu aduce nimic nou prin expresivitatea sa, adică nu 

adaugă nimic la structura semantică a echivalentului existent în limba română pentru exprimarea 

unei noţiuni, este redundant şi chiar de prisos” [49, p. 137]. Iar M. Avram menționează că  

apărarea și cultivarea limbii nu se face cu prejudecăţi şi intoleranţă, cu purism şi discriminări. 

Englezismele trebuie privite şi studiate ca orice alte categorii de cuvinte. Necesare sunt acţiunile 

de înregistrare, de normare şi de explicare ca să asigure utilizarea lor corectă şi unitară; de 

asemenea este necesară observarea gradului de folosire, cu distincții între exotisme și elemente 

integrate sau măcar pe cale de integrare – și cele cu frecvență cât de cât relevantă [4, p. 29].  

Cercetătoarea M. Graur-Vasilache se referă la unele controverse privind „adaptarea 

totală, adaptarea parţială sau neadaptarea termenilor neologici, acceptarea sinonimiei şi a 

polisemiei în terminologiile de specialitate sau respectarea riguroasă a univocităţii şi a 

monosemantismului termenilor ştiinţifici” [61, p. 214]. Se remarcă faptul că termenii de origine 

străină trebuie adoptaţi cu discernământ, numai atunci când cuvântul corespunzător nu are un 

echivalent în limba care împrumută, „luând în considerare şi capacitatea de adaptare a 

termenului respectiv, şi încadrarea lui firească în sistemul lingvistic al limbii date” [ib., p. 222]. 

Antrenați și noi în discuțiile referitoare la disensiunile ce le pot produce englezismele la 

folosire, ne alăturăm raționamentelor cercetătoarei C. Athu care constată că „pătrunderea și 

folosirea termenilor englezești în română ridică o serie de probleme de utilizare și adaptare”. 

Adaptarea se complică din cauza diferențelor de sistem fonetic şi morfologic. „În limba engleză 

există diferenţe importante între imaginea orală şi cea scrisă a cuvântului şi de aceea când se 

preia în scris un termen se procedează diferit”. Studiind notarea grafică a englezismelor în 

publicaţiile de largă circulaţie, ea observă diverse moduri de scriere: se păstrează forma grafică 

din engleză (al break-beat-ului); se redă cât mai apropiat aspectul fonetic englezesc cu mijloace 

oferite de alfabetul românesc (scheci, cocteiluri); sau se recurge la o formă grafică ce redă o 

pronunţie distorsionată a cuvântului englezesc (trening) [2, p. 248].   

Referințe ample privind adaptarea englezismelor face M. Avram. Relativ la problemele 

de pronunțare și de scriere, subliniază deosebirile între aspectul oral și cel grafic al multor 
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anglicisme, cât și divergențele de normare. Ele „furnizează cel mai mare procent de abateri de la 

aplicarea principiului fonetic” (aisberg/iceberg, ghem/game) [4, p. 14]. În alt studiu se referă la 

adaptarea sau încadrarea morfologică a englezismelor în categorii gramaticale de gen, articulare 

enclitică, număr şi caz (substantivele) și în alte categorii specifice (adjectivele, pronumele, 

verbele, adverbele) [6, p. 17].  

Categoria genului: în unele dicționare, la substantive nu este indicată, iar în altele, au câte 

două genuri la forma nearticulată (un/ o story), în timp ce la forma articulată – numai una (story-

ul). La unele forme invariabile genul îl determină contextul (frumoasa top-model) [4, p.17].   

Categoria articulării: în uzul scris și oral apar neconcordanțe la ortografierea encliticelor 

(weekendul, weekend-ul; businessul, business-ul) [23, p. 38].   

Categoria numărului: existența unor dublete de plural cu desinențe diferite: bestselleruri 

(DOOM2), bestsellere (LA, nr.38, 2013, p.3 ) și ortografice: linkuri, link-uri  [ib., p. 38]. Unor 

cuvinte invariabile li se atașează desinențe greșite: miss-uri [4, p. 17]. Un caz aparte reprezintă 

păstrarea la unele împrumuturi a desinenţei -s, care în engleză marchează pluralul, iar în română 

și desinența -uri, ajungând la „plural tautologic” (snacksuri, breaking-news-uri) [108, p. 12]. 

Categoria cazului: dublete ale articolelor enclitice în cazuri oblice (businessului, 

business-ului; summitului, summit-ului) [23, p. 38].  

Și la adaptarea semantică se produc multe inadvertențe. Dintre cauzele care generează 

aceste erori evidenţiem insuficienta cunoaştere a limbilor engleză şi română, „comoditatea sau 

legea minimului efort, analogia (tendinţa de regularizare prin reproducerea unui model/tipar 

preexistent în limbă)”, de asemenea „neatenţia, graba sau neglijenţa în exprimare/redactare şi 

mimetismul (imitaţia) ca formă de manifestare a snobismului lingvistic” [106, p. 8].  

„Principalele tipuri de greşeli lexico-semantice sunt: pleonasmele, falşii prieteni, 

etimologia populară şi coliziunile omonimice” [ib., p. 9].    

Construcţiile pleonastice se datorează utilizării în acelaşi enunţ a neologismelor mai puţin 

cunoscute vorbitorului alături de cuvinte obişnuite din limba noastră (mijloacele mass-media, hit 

de  mare succes, blugi albaştri, thriller terifiant, hobby-ul preferat,  a juca fair-play).  

Improprietăţi semantice sunt și „falşii prieteni” care „desemnează termeni existenţi în 

două limbi diferite sub o formă identică sau foarte asemănătoare, dar cu semnificaţii distincte” (a 

agrea – engl. to agree „a fi de acord”; agrement – agreement „acord formal”; a aplica – to 

apply „a cere în scris o bursă, un post”; audienţă – audience „public”). 

Etimologia populară – „fenomen prin care vorbitorii neinstruiți stabilesc o falsă relație 

etimologică între două cuvinte neînrudite, bazându-se pe asemănări de formă și/sau de sens” (a 
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accesa – în informatică to acces este utilizat cu sensul de a avea acces (la ceva); barbarism fiind 

folosit cu sensul din engleză comportament necivilizat, barbarie). 

Și coliziunile omonimice afectează claritatea şi precizia exprimării datorită identităţii 

formale dintre unele cuvinte englezeşti şi româneşti mai vechi (agrement - engl. agreement 

„acord” – agrement - fr. agrément „distracţie”; promoţie - engl. promotion „lansare a unui 

produs” – promoţie - fr. promotion, lat. promotio - „serie de absolvenţi”) [ib., p. 10-13]. 

Cele mai controversate probleme ale adaptării englezismelor țin de corectitudinea 

utilizării lor. Sursa acestor dificultăți provine din transcrierea lor în limba română. Pentru a fi 

înlăturate, majoritatea cercetătorilor acordă o atenție deosebită acestui aspect, căutând o cât mai 

corectă reglementare normativă. În consens, A. Koronka, ținând cont de clasificările 

împrumuturilor lexicale după E. Haugen și Th. Hristea, distinge trei situații cu privire la scrierea 

englezismelor: termenii neologici reproduşi fonetic (se scriu aşa cum se pronunţă): ofsaid, taim 

aut, lider, miting; neologisme ortografiate şi pronunţate ca în limba engleză: thriller, 

management, happy-end, cocktail; neologisme cu formă hibridă, cu pronunţare străină, 

combinată cu o scriere în mare parte fonetică: Newton (niuton), rummy (romi), dancing 

(dansing), pullover (pulovăr) [83, p. 100]. 

Sistematizând aceste idei, am reliefat și noi trei căi de preluare în scris a englezismelor în 

limba română: transcrierea fonetică, transcrierea parțială, transcrierea etimologică.  

1. Să se scrie la fel cum se pronunţă, în conformitate cu regulile ortoepice şi ortografice 

ale limbii române. Argumentul forte constă în aceea că e cea mai simplă cale şi accesibilă pentru 

majoritatea consumatorilor limbii. La întrebuinţarea grafică nu este nevoie să depună vreun efort 

în plus de gândire, căutându-i în memorie originalul şi cântărindu-l cu varianta maternă (în care 

se judecă) de redare în scris, deseori neevitând împotmolirea în aceste ortografii diferite. Dar   

aşa – cum ai zis aşa ai scris (în conformitate cu principiul fonetic). 

Lucrul acesta, în cazul când ortografia străinismelor englezeşti coincide cu cea din limba 

română, se face lesne, de la sine, aproape că nu se simte deosebirea dintre englezisme şi 

glosemele autohtone (corner, holding, item, trend, trainer, star). Mai dificil este când formele 

grafice în cele două limbi diferă şi apare necesitatea de a consulta actele normative. Dicționarul 

ortografic recomandă oficial transcrierea după modelul dat a mai multor străinisme englezeşti, 

indicându-le doar originea (spicher din speaker, lider din leader, miting din meeting). Acestea 

sunt cuvinte care au un oarecare stagiu în vocabularul activ al limbii române. Iar problema se 

acutizează anume aici, când înregistrăm unele englezisme mai recent adoptate, la varianta 

încetăţenită a căreia (biznis, biznesman, bestselăr, flaș) se fac şi trimiteri (v.) la formele 
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originare, incluse în dicţionar tot cu rost de recomandare la alt lexem (business, businessman, 

best-seller, flash) (DOOEM, 1990), generând dublete care și provoacă potențiale confuzii.  

Încă circulă liber, mai ales în presa scrisă actuală, şi o serie de englezisme care sunt 

reglementate dublu de dicționar, fiind folosite arbitrar ambele forme: când cum se aud, când cum 

se scriu la origine (spicher-speaker, triller-thriller, sandviș-sandvici, cocteil-cocktail, trening-

trainig). Iata de ce se cere o legiferare lingvistică unitară în acest sens.  

2. Să se scrie parţial: în română, cu menţinerea unor mici particularităţi grafice englezeşti 

(shoping, triller, offsaid). Problema lor e din start complicată: nici în română, nici în  engleză. 

Deși forma lor „hibridă” demonstrează că mecanismele limbii sunt active și prelucrează 

materialul lingvistic brut, iar englezismele au atins un oarecare nivel de adaptare în limba 

română pretându-se legilor ei; mai cu seamă în scris, riscul comiterii erorilor este la suprafață. 

3. Să se scrie ca în limba engleză (conform principiului etimologic). Procedeul 

transliterației ar părea, la prima vedere, la fel de acceptabil și accesibil ca și cel al transcrierii 

fonetice: ai copiat termenul din engleză și l-ai rescris în română. Însă e una să zici spicher şi să 

scrii tot aşa şi e cu totul altceva să redai grafic speaker, care parcă te-ar introduce în primul 

parlament englez al democraţiei moderne. E una să citeşti scris într-un reportaj sportiv ghem 

câștigat și e cu totul altceva să recepţionezi într-un alt cotidian game câștigat.  

Deci, redarea întocmai a scrierii străinismului englezesc păstrează tiparul britanic sau 

american, care imprimă nuanța acelei exprimări ca exponent virtual al unei limbi-model, al unei 

civilizaţii spre care se pretinde vizionar. Dar abia aici începe disensiunea: se cere efort logic, 

cunoaşterea mai profundă a idiomului străin, o mai atentă ortografie şi o mai bogată erudiție. Și 

cu toate că anume spre asta trebuie să se orienteze o personalitate contemporană: să studieze, să 

judece, să crească intelectual; cu toate că anume în aceasta rezidă principala predestinare a 

străinismelor: de înnoire a limbii, a gândirii, a mentalității românești – procedeul eclipsează 

însăși funcția activă de bază a limbii române, cea de prelucrare a elementelor străine și de 

acomodare la sistemul său, impurificând-o, amenințându-i însăși ființa. Or, anume de asta trebuie 

s-o protejăm – protecția fiind una din atribuțiile primordiale ale investigației noastre. De aceea să 

lăsăm limba să lucreze, pentru că știe ce are de făcut, iar aceste trei posibilități de transcriere să 

constituie cele trei etape de acomodare a englezismelor în vocabularul românesc: transliterația să 

primeze în etapa inițială, la pătrundere; forma mixtă să reprezinte stadiul de tranziție (în curs de 

adaptare); iar transcrierea fonetică să fie varianta finală încetățenită [22, p. 131-136].  

Deşi problemele persistă, ele nu sunt un obstacol în calea apariţiei englezismelor. Acest 

fenomen este de lungă durată şi doar utilizarea frecventă a termenilor îi va încetăţeni în limbă. 

Totuşi, pentru a evita unele abateri de la normă şi a folosi corect formele cuvintelor este necesar 
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ca utilizatorii englezismelor să se cultive permanent, să consulte gramatica, sursele ortografice şi 

ortoepice şi dicţionarele de specialitate [19, p. 286]. 

 

1.4. Locul şi rolul englezismelor în limba română 

La etapa actuală, valoarea englezismelor (ca și a celorlalte împrumuturi lexicale, la 

momentul lor istorico-lingvistic) este incontestabilă: substituie cuvintele învechite, purificând 

vocabularul de unitățile uzate; îl înnoiește, denumind realități materiale și spirituale recent 

pătrunse în uz; contribuie la îmbogățirea și diversificarea mijloacelor de exprimare, amplificând 

latitudinea de selecție a arsenalului sinonimic de redare; modernizează însăși limba, incluzând-o 

în circuitul internațional printr-un însemnat segment de lexic, comun și înțeles în multe limbi ale 

lumii. În această ordine, nuanțăm ideea că fenomenul anglicizării este favorabil limbii române, 

prezentând argumentele de rigoare accentuate de specialiști în materie, dar și de alte personalități 

ale științei și culturii românești, care și-au adus aportul la protejarea potențialului nostru de 

exprimare, totodată acceptând pătrunderea elementelor străine ce au dus la dezvoltarea și 

îmbogățirea vocabularului nostru. 

Menționăm, în primul rând, că locul și rolul englezismelor în limba română este 

determinat de înșiși consumatorii ei, masa largă de vorbitori sau, cel puțin, de diferite grupuri de 

utilizatori ce țin de anumite domenii de activitate: politică, economie, știință, cultură, sport etc. 

Ei decid dacă noile realități apărute în alte părți ale lumii și ajunse și la noi le acceptă numai ca 

obiecte și le inventează noțiuni proprii ori le preiau cu tot cu denumirile lor.  

Vorbitorii contemporani, deprinși cu străinătățile, dar și posedând limbi străine, sunt mai 

flexibili și le aprobă de cele mai multe ori cu tot cu nume – e mai ușor, mai econom, necesită mai 

puțin efort intelectual. În felul acesta, limba română se alege cu noi elemente de exprimare. 

Procesul nu e considerat o problemă nici de A. Graur, deoarece „cuvintele noi s-au înlocuit 

mereu unele pe altele, contactul cu o nouă populaţie introducea noi termeni, dar în acelaşi timp 

elimina o mare parte a împrumuturilor precedente, astfel că fondul principal, care e foarte vechi, 

rămânea în mare măsură acelaşi” [60, p. 40-41], subliniindu-se astfel rolul străinismelor la 

„curățarea” și înnoirea vocabularului.  

Se raliază celor afirmate și M. Graur-Vasilache, care adaugă că „împrumuturile masive 

confirmă viabilitatea sistemului lexical al limbii române, caracterul lui deschis. Faptul acesta 

permite adoptarea şi adaptarea termenilor din cele mai diverse limbi europene: engleză, franceză, 

italiană, germană, rusă etc.” [61, p. 214]. 

Aceeași autoare completează că „nici o limbă nu se poate lipsi de împrumuturi, deși 

persistă o permanentă îngrijorare pentru puritatea limbii, mai ales când e vorba de invazia masivă 
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a cuvintelor de origine engleză, în toate limbile și aproape în toate domeniile” [ib., p. 221]. Iar 

referindu-se la una din monografiile academicianului N. Corlăteanu citează că „admiterea 

neologismelor în limba noastră – ca și în oricare altă limbă – nu se face în mod mecanic sau la 

întâmplare, din orice izvor etimologic. Ele se cer a fi adaptate din punct de vedere noțional, 

fonetico-fonologic, morfologico-derivativ, sintactico-stilistic, lexico-frazeologic la normele 

limbii debitoare” [ib., p. 214]. 

Aspectul adaptării împrumuturilor în limba română „este un proces de oarecare durată, cu 

perioade de fluctuații, până când cuvântul își găsește forma potrivită care să-l fixeze în sistemul 

existent. Durata perioadei de adaptare depinde mai ales de frecvența în circulație a cuvântului. În 

multe cazuri, adaptarea nu se face de la sine, ci este determinată și de unele dezbateri teoretice, 

de intervenția cercurilor cointeresate în acțiunea de cultivare a limbii” [76, p. 314-315].  

Problema locului și rolului împrumuturilor lexicale în limba română s-a aflat în 

permanență în atenția specialiștilor și a oamenilor de cultură. Încă „în veacul trecut s-au purtat și 

cele mai aprinse discuții pe tema utilității neologismelor, ca și a surselor principale din care 

limba noastră trebuia să se alimenteze pentru a-și îmbogăți vocabularul. Ca o regulă generală, se 

poate spune că neologismele care proveneau din latină sau dintr-o limbă romanică au fost mult 

mai ușor acceptate, în românește, decât împrumuturile de alte origini (câteodată imposibil de 

asimilat)” [74, p. 51]. 

Ideea este confirmată și de Al. Rosetti, accentuând durata în timp pentru preocupările 

date: „Problema introducerii de termeni noi și a adaptării lor la specificul limbii române va 

constitui un obiect permanent de discuție în viața culturală a secolului al XIX-lea” [97, p. 461]. 

Și „Școala ardeleană” venea cu preocupări noi, de o mare importanță pentru evoluția 

limbii literare, și anume de a îmbogăți limba și de a o moderniza”. Astfel, „reprezentanții „Școlii 

ardelene” au arătat că problema termenilor noi trebuie rezolvată prin introducerea de neologisme 

din limbile romanice” [ib., p. 597]. „În special din momentul afirmării Școlii Ardelene, 

asimilarea neologismelor s-a realizat într-un ritm deosebit de dinamic, îmbogățind și rafinând 

mijloacele de expresie, «potențând viguros romanitatea ei specifică»” [11, p. 124]. 

Privind îmbogățirea vocabularului pe calea împrumuturilor, și „Paul Iorgovici are o 

preferință deosebită pentru elementele de origine latină și pentru elementele romanice”. Deci, 

autorul nu este împotriva cuvintelor de origine străină, doar ca acestea să fie adaptate la normele 

limbii noastre [97, p. 464].   

„În perioadele în care împrumutul lexical, firesc pentru orice limbă, depășește limitele 

faptului obișnuit, atenția contemporanilor interesați de schimbările din vorbirea zilnică este 

atrasă de intervențiile în favoarea sau în defavoarea neologismelor recente. În istoria limbii 
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române moderne sunt cunoscute intervențiile – și polemicile provocate de ele –, în această 

privință, ale lui Ion Heliade Rădulescu, Vasile Alecsandri, Titu Maiorescu, Alexandru Lambrior, 

în veacul trecut, și Ioan Slavici, Al. Graur ș.a., în prima jumătate a secolului nostru [114, p. 36]. 

Așadar, nu putem trece cu vederea nici opiniile clasicilor literaturii române în ce privește 

utilizarea și utilitatea împrumuturilor lexicale din alte limbi. Marii noștri scriitori au manifestat 

un interes deosebit pentru prosperarea civilizației românești, pledând pentru o limbă națională 

consolidată, unitară și modernă. S-au poziționat ferm și au luat atitudine când au sesizat că 

trebuie să intervină, fiind convinși că sunt necesare nu numai pentru ei, pentru opera lor, ci și 

pentru limba română, pentru consumatorii ei. 

Unul din primii scriitori care au inițiat tratarea neologismelor străine în literatura română 

a fost C. Stamati. Mai pregnant se întâmplă acest act în farsa Cum era educaţia nobililor români, 

în secolul trecut, când domneau fanarioţii în ţară. Aici autorul foloseşte o serie de grecisme şi 

turcisme (la acea vreme neologisme cu un stagiu oarecare): grecisme – loghiotate, loghios, 

babacă, psihi mu, arhonzi, procopsit, ti catergaris, gaideros, kirie, Eleison, cheramo, chera mu; 

turcisme – cabazlicos, cilibiu, agă, calabalâc [178].  

Din opera lui C. Stamati (iar, în continuare, și din a celorlalți clasici) desprindem ideea că 

limba română depășește inteligent  orice avalanșă invadatoare, într-un anumit segment obiectiv 

de timp, a elementelor străine. La început pătrund impetuos, s-ar părea, necontrolat, însă 

mecanismele limbii le prelucrează meticulos și decide pe care să le accepte și pe care să le 

excludă. Astfel și împrumuturile grecești, și cele turcești, unele din ele folosite și de C. Stamati,     

ori au dispărut din limbă (psihi mu, chera mu, kirie, Eleison), ori s-au depozitat în lexicul pasiv, 

arhaizându-se, iar în dicţionare făcându-li-se doar remarca înv., reg., arh. (loghiotate, agă, 

evghenis, cilibiu, babacă) şi doar puţine s-au infiltrat în uzul activ întrebuinţându-se până în 

prezent (procopsit, calabalâc).  

Același aspect al pătrunderii și circulației împrumuturilor străine îl redă și V. Alecsandri 

în ciclul Chiriţelor – în Iaşi, în provincie, în voiaj, doar că acțiunea are loc peste un timp și se 

referă la o altă treaptă a influenţelor străine – cea franceză [21, p. 26-27]. 

În aceste piese (ca şi în întreaga sa operă), limba lui Alecsandri „este de o bogăţie 

inimaginabilă”, afirmă G. Ivănescu, iar limbajul personajelor este unul al boierilor inculţi, „care 

nu ştiu să pronunţe neologismele, bonjurişti (poreclă iscodită în 1848 şi notificată de A. Russo 

[100, p. 79]), care reprezintă limba nouă”, unde găsim cuvinte noi (la acea vreme) care (apoi) 

„au ieşit din uz sau au un fonetism depăşit” [80, p. 97-98].  

Ca durabilitate, unele franțuzisme chirițești au rămas uitate în limbajul agramat al 

boierilor de atunci (tambour d’instruction, fleurs de coucou, blanmanjele), de ele amintindu-se 
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doar în spectacolele de teatru prezentate în actualitate. Altele, inventate de moment, pronunțate 

greșit (monsiu, furculision, fripturision, învârtision), mai dăinuie și azi cu o rezonanță 

proverbială în desemnarea unor porniri stângace spre prea multă străinătate, însă necunoscută 

îndeajuns. Iar o parte din franţuzisme au rezistat timpului și fac parte din lexicul activ actual 

(galant, voiaj, mersi, suvenir, vizavi) [171].  

Dar V. Alecsandri îşi aprofundează opiniile şi referirile în problema ocrotirii purității 

limbii române, desfăşurând o activitate publicistică notorie în acest domeniu. Această latură o 

accentuează şi profesorul român D. Ţâră, afirmând că poetul „a considerat înnoirea, 

modernizarea, unificarea şi cultivarea limbii naţionale prima şi cea mai importantă obligaţie a 

generaţiei sale” [111, p. 124-125]. Când România literară începu să fie invadată de împrumuturi 

latine, italiene, franţuzeşti, cele mai multe inutile, ameninţând originalitatea şi specificul naţional 

al limbii române, V. Alecsandri s-a ridicat ferm cu pana, respingând excesul de latinisme, 

italienisme, franţuzisme care „inundaseră limba ziarelor şi a saloanelor româneşti în a doua 

jumătate a secolului al XIX-lea” [ib., p. 124-125].   

Un alt reprezentant al perioadei clasice de la jumătatea secolului XIX, A. Russo, 

referindu-se la adaptarea împrumuturilor străine, susţinea că „nevoile nouă cer mijloace nouă, şi 

ideile nouă au trebuinţă nouă, dar nevoia trebuie să le deie la ivală să le creeze şi să le 

împământenească. Să fim siguri că unde ne-a trebui un cuvânt, nevoia îl va iscodi, nu după 

sistema cutăruia sau a cutăruia, dar după logica limbei, pe care nu o fac nici învăţaţii, nici 

lexicoanele” [101, p. 69]. 

Autorul Cântării României critică şi gramaticienii care utilizau cuvinte străine în sistemul 

lor, motivând că, „limba română, fiind izvorâtă din cea latină este nevoie ca cuvintele să fie 

latine” [100, p. 100]. A. Russo consideră că nu avem dreptul să împrumutăm din latină mai mult 

decât ne trebuie pentru a exprima idei pentru care nu avem echivalente în limbă. Scriitorul 

mărturiseşte neputinţa de a înlătura neologismele străine inutile, nădăjduind că viitorii români 

„vor găsi şi limba şi stilul român, care le-am prăpădit” [ib., p. 151]. 

Şi în Cugetări, criticul rămâne adeptul unui conservatorism literar şi lingvistic. Fără a fi 

potrivnic influenţelor apusene, înverşunat defăimător al restauratorilor limbii, al latiniştilor şi al 

„ardelenismului”, A. Russo vede evoluţia limbii şi a literaturii române cu o cumpănită gândire, 

ținând seama de tradiţie [101, p. 68]. Iar crezul lui A. Russo (și al nostru) referitor la cei ce se 

ocupă de studierea destinului limbii, accentuat și de G. Călinescu, este că „gramaticii să fie 

numai niște arhiviști ai graiului, nu născocitori de jargoane sintetice” [31, p. 194].  

Și C. Negruzzi și-a adus contribuția la ocrotirea, modernizarea și perfecționarea limbii 

române. Sunt bine cunoscute cele patru scrisori (XIV-XVII) ale sale, subintitulate Critică în care 



41 

 

își expune ideile pe temeiul cunoașterii limbii vorbite, a textelor vechi. În Scrisoarea a XIV-a, de 

exemplu, autorul apostrofează „capriț”-ul celor ce „fabricând de la sine ziceri” desfășoară o 

deșănțată întreprindere, pentru că „nu e dat tuturor a crea ziceri și a băga scalpelul în biata limbă, 

pentru a o struji cum li se pare; că nu sunt toți creatori, ci croitori, și croitori răi”. Și cu părere de 

rău constată că „sunt mai mulți croitori decât creatori” [128, p. 35].  

Vizând concret împrumuturile, Negruzzi accentuează utilitatea lor atunci când lipsesc 

cuvinte pentru a arăta noile idei, insistând pentru cele preluate de la limbile surori. Utilizează și 

un englezism („zi de spleen”) [ib., p. 36]. Nu este de acord numai cu modul în care sunt însușite, 

pledând pentru a fi utilizate corect. 

Opinii progresiste are și I. H. Rădulescu, care „a avut un mare rol în stabilirea unor 

normative principale pentru adaptarea neologismelor, chiar la începutul perioadei în care 

împrumuturile au început să constituie o problemă de prim-plan a vocabularului românesc” [76, 

p. 314-315]. Și G. Călinescu subsemnează că I.H. Rădulescu „avea despre problema îmbogățirii 

limbii părerile cele mai sănătoase, iar în privința neologismelor, viitorul i-a consfințit dreapta 

vedere” [31, p. 142]. 

Astfel, I. H. Rădulescu pune în discuție chestiunea împrumuturilor îndemnând la o 

atitudine cumpătată şi la o selecţie drastică, după criteriul necesităţii. Autorul afirmă: „Trebuie să 

ne împrumutăm, dar trebuie foarte bine să băgam de seamă să nu pătimim... Trebuie să luăm 

numai acelea ce ne trebuie şi de acolo de unde trebuie, şi cum trebuie” [66, p. 57]. Și-i critică pe 

cei ce-s împotriva împrumuturilor și scornesc „vorbe noă rumânești: cuvintelnic (în dauna lui 

dicsioner), neîmpărțit (atom), asuprăgrăit (predicat), amiazăziesc (meridian)”... [ib., p. 57]. 

Nu-s lăsați în pace nici cei ce acceptă neologismele: „De iau o vorbă grecească o pun 

întreagă grecească (patriotismos, entuziasmos, cliros), franțuzească (națion, ocazion, comision), 

latinească (priveleghium, coleghium, centrum)” și conclude: „Vorbele streine trebuie să se 

înfățoșeze în haine rumânești și cu mască de rumân înaintea noastră (patriotism, entuziasm, cler, 

nație, ocazie, comisie, priveleghiu, coleghiu, centru)” [ib., p. 57-63]. 

Istoricul literar D. Popovici, studiind preocupările lui I. Heliade Rădulescu, evidenţiază 

preferința scriitorului pentru împrumuturile din latină, iar după ce se epuizează posibilităţile 

latineşti să se adreseze și altor limbi, nu numai romanice. El afirmă că „orice limbă e nobilă, cu 

condiţia să stea la ea acasă”, iar în ceea ce privește împrumuturile „să se conserve numai acelea, 

pe care le poate „ierta istoria naţiei şi arta”, şi numai atâta timp cât nu aduc „paralizie limbii şi 

naţionalităţii noastre” [93, p. 306].  

Notăm și unele reflecții ale lui T. Maiorescu privind cuvintele străine. El nu era împotriva 

lor, în cazul în care nu exista un echivalent în limba română şi termenii preluaţi desemnau 
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noţiuni şi realităţi noi: „neologismele sunt numai atunci de primit când ne lipseşte cuvântul în 

limba de până acum, iar ideea trebuie neapărat să fie introdusă” [85, p. 271]. Totodată impune o 

condiție: să se împrumute îndeosebi din limbile romanice şi doar atunci când este „neapărat” 

necesar, pentru că acestea sunt asemănătoare limbii noastre şi unităţile lexicale pot fi adaptate cu 

uşurinţă sistemului nostru fonetic [ib., p. 270]. 

S-a încadrat în opera de modernizare a limbii literare pentru desăvârșirea formei și 

fondului ei de expresie și M. Eminescu, care accentua cu tărie: nu noi suntem stăpânii limbii, ci 

limba este stăpâna noastră. El a pus la baza cizelării acesteia trei izvoare principale: „vorbirea 

vie, limba vorbită pe întregul masiv romanic nord-dunărean; tradiţia lingvistică şi literară, 

cuprinsă în cărţile noastre vechi; mijloacele de limbă folosite de scriitorii de mare talent, numiţi 

scriitori clasici” [36, p. 34]. Deși nu era adeptul înnoirilor cu orice preț, nu combătea 

neologismele străine, era doar împotriva termenilor externi inutili. În publicistica poetului 

întâlnim expresii latine (ad absurdum, de facto, finis coronat opus, in extenso, persona grata), 

franţuzeşti (a la vapeur, le point d’honneur, les possesseurs legitimes, mot de patrie, par 

excellance), germane (Kostelgeld, Volkswirthschaftsrath) și un termen englez (self-government). 

„Culegându-şi material din limba veche şi din limba populară, adăugând un număr de 

neologisme, Eminescu a ajuns la ideea unităţii limbii literare” [43, p. 266]. 

Pledoariile de a utiliza cu măsură elementele străine împrumutate și de a proteja bogăția 

de exprimare proprie a limbii române, pentru care au optat clasicii și oamenii de știință în toate 

timpurile, sunt continuate. Consumatorii limbii, care, de fapt, inițiază preluarea unităților străine, 

întrebuințându-le în uz și modificându-le forma după legile locului, conștient sau inconștient, 

devin, în anumite proporții, promotori ai unei comunicări internaționale. În urma interferențelor 

dintre limbi ca produs al bilingvismului sau consecință a cunoașterii altor limbi, utilizatorii le 

găsesc ușor loc în comunicarea orală. Foarte multe englezisme sunt întâlnite și în scris, mai cu 

seamă în stilul publicistic și științific, care cel mai mult favorizează răspândirea lor. Însă 

recunoașterea englezismelor ca unități lexicale ale limbii române este fortificată, în primul rând, 

de înregistrarea lor în dicționare, iar multe din ele încă nici n-au fost reglementate, deși sunt deja 

cunoscute și utilizate frecvent [19, p. 283].   

Se referă la situația dată și Th. Hristea, care accentuează că acest fapt e posibil mai ales 

datorită ritmului accelerat de pătrundere a englezismelor, încât dicționarele noastre nu le pot ţine 

pasul, iar din cauza puţinelor atestări lexicografii întâlnesc dificultăţi în a decide care din ele 

trebuie admise și care respinse. Și aici cercetătorul precizează în studiile sale că „dicţionarele 

româneşti recente reflectă numai în parte această bogăţie de cuvinte noi, împrumutate din alte 

limbi sau create în interiorul limbii noastre” [68, p. 115].  
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Referindu-se la pătrunderea incontrolabilă a cuvintelor străine, A. Graur se referă la 

studiile comparatiștilor și scoate în evidență teza lui A. Meillet precum că „vocabularul este în 

limbă cel mai nestabil din toate”, pentru că el trebuie să fie întotdeauna la nivelul noilor 

necesităţi din viața oamenilor. „Vocabularului indigen i se pot adăuga cuvinte noi tot atât de 

numeroase sau şi mai numeroase decât cele vechi” [56, p. 4-5]. Astfel se subliniază un alt aspect 

al valorii străinismelor – cel de îmbogățire a vocabularului cu unități lexicale noi, dintre care, 

după ce se înrădăcinează în limbă, multe ajung să se infiltreze în arsenalul comunicativ activ. 

Din acest considerent, noua masă de cuvinte se consideră mai importantă decât fondul principal.  

Th. Hristea reliefează un alt potențial intrinsec al englezismelor în „sporirea bogăţiei 

sinonimice a limbii noastre. Nevoia de precizie sau exactitate, dorinţa de claritate şi diversitate 

sau numai nuanţarea exprimării, precum şi necesitatea, adeseori stringentă, de a denumi noi 

realităţi materiale şi spirituale au dus la împrumutarea unui mare număr de neologisme, dintre 

care cele mai multe şi-au câştigat un loc definitiv în lexicul românesc modern” [74, p. 52]. Astfel 

fondul lexical neologic al limbii române devine deosebit ca origine în special în împrumuturi mai 

actuale ce denumesc noţiuni „culte” ori „savante”. 

Neologismele (englezești) joacă un rol important şi datorită caracterului univoc al lor: 

univocitatea cuvintelor străine „imprimă limbajelor şi structurilor respective precizie şi 

concizie”. Prin urmare, de cele mai multe ori noţiunile şi realităţile pe care le exprimă 

străinismele sunt redate prin monolexeme (derivate sau, mai rar, compuse) – de exemplu 

conceptul de „societate care controlează alte societăţi mai mici” este redat printr-un singur lexem 

holding. În asemenea caz se face şi „o economie a mijloacelor de expresie verbală” [49, p. 136]. 

Iar dacă există ori s-au inventat echivalente pe teren autohton, englezismele au anumite avantaje: 

circulație internațională, sens mai exact și mai adecvat, brevilocvență, expresivitate.  

Ca materie primă, englezismele activizează mecanismele limbii române pentru a le 

procesa și a le adopta în sistemul său. Astfel se accentuează rolul și capacitatea productivă a 

limbii în adaptarea (fonetică, ortografică, morfologică, semantică) și punerea în funcțiune a 

elementelor străine. 

Sintetizând diversele opinii privind acumularea din abundență a cuvintelor străine în 

limba română, remarcăm și constatarea cercetătorului ştiinţific V. Bahnaru, care conchide că 

„limba română supravieţuieşte numai în virtutea existenţei gramaticii sale şi a câtorva sute de 

cuvinte, în rest tot vocabularul românesc este un conglomerat inform de împrumuturi, osatura 

cărora o constituie neologismele” [9, p. 105]. „Unele din aceste noutăți de vocabular, provenind 

direct din limbi străine, sunt însușite bine de marele public care le folosește fără mustrări de 

conștiință, deși sunt foarte bine criticate de puriștii noștri” [11, p. 125].   
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O statistică, în același sens, inspirată din lucrările lui Th. Hristea o găsim și la A. 

Koronka: „Fondul lexical neologic al limbii române este foarte bogat și variat, dispunând de 

peste 50000 de neologisme cărora li se adaugă termenii tehnico-științifici de strictă specialitate. 

Lingviștii sunt unanim de acord în privința perioadei de constituire a acestuia; sfârșitul secolului 

al XVIII-lea reprezintă, la nivel lingvistic, perioada de modernizare prin înlocuirea turcismelor și 

grecismelor cu neologisme de proveniență latino-romanică. Scriitorii au fost primii preocupați de 

primenirea vocabularului din necesități impuse de expresivitate. Neologismele au fost utilizate 

când contextul, simțirea sau necesitatea de culoare le-au impus. Ele au fost preluate mai cu 

seamă din latină, franceză, italiană, germană, rusă, engleză” [83, p. 99]. 

În prezent însă cercetătorii sunt mai permisivi și nu vorbesc despre acest fenomen ca de 

unul negativ. „Îmbogățirea lexicului se face atât prin cuvinte noi..., cât și prin transformările 

semantice ale unor cuvinte deja existente în limbă”. Ei lasă limba să decidă ce va păstra și ce nu 

din valul de influențe externe, întrucât ea „este pusă frecvent în situația de a alege – și se 

descurcă foarte bine” [45, p. 31-32].  

Există o serie de englezisme noi care vor rămâne în limbă fie că sunt utile, fie că sunt 

cuvinte internaţionale: best-seller, building, display, fair-play, gentleman, living-room, scanner, 

spici, stres, supermarket, staff, lobby, broker etc. Folosirea lor trebuie făcută cu discernământ, 

încercându-se evitarea redundanţei, dar şi a greşelilor [83, p. 99-101]. 

Vor persista în limbă acele englezisme care vor fi adoptate de vorbitori. Dinamica lor nu 

va fi recomandată de Academie, de cercetători, ci de necesitate şi de timp [20, p. 86]. 

 

1.5. Concluzii la capitolul 1 

Pornind de la importanța limbii și gândirii în evoluția omului, de la funcția ei principală – 

cea de comunicare – în dezvoltarea societății umane, am remarcat și rolul limbii române ca parte 

componentă a culturii universale în care s-a intercalat și s-a afirmat. Contrapunând evenimentele 

evolutive, constatăm că straturile lexicale ale limbii române se constituie dintr-un fond de bază 

de cuvinte de origine latină în care s-a păstrat în substrat un număr mic de cuvinte din graiul 

băștinașilor acestor meleaguri – geto-dacii. 

Colaborările cu popoarele mai învecinate și mai îndepărtate a dus, în diferite perioade 

istorice, și la interferențe ale limbii române cu limbile acestora, ca rezultat preluând în adstrat un 

impunător număr de cuvinte străine. Cercetarea lor de către oamenii de știință, definirea 

noțiunilor de bază și abordarea generală a teoriilor, clasificările faptelor de limbă conform 

anumitor criterii de delimitare și unele polemici constructive care contribuie relevant la stabilirea 

adevărului științific constituie obiectul de studiu al primului capitol.  
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Sistematizând cele expuse mai sus, concludem: 

1. Limba este mijlocul principal de comunicare între oameni şi prin aceasta participă la 

viaţa şi evoluţia societăţii. 

2. În evoluția sa, limba română a venit în contact cu limbile altor popoare de la care a 

preluat numeroase cuvinte necesare cerințelor comunicative specifice perioadei respective.  

3. Cele mai puternice influențe asupra limbii române le-au exercitat, în timpuri mai vechi, 

slavii (de la care ne-au rămas circa 21 % de cuvinte din lexic), maghiarii (vreo 200 de cuvinte), 

turcii și grecii (în urma ocupației otomane și a domniilor fanariote în Țările Române).  

4. În epoca modernă, influențe decisive s-au produs pe fundal francezo-romanic și 

germanic, în urma cărora s-a renovat mai bine de jumătate din vocabularul limbii române. Mai 

recent, un alt val de înnoire a lexicului nostru vine din limba engleză. 

5. Din punct de vedere al etimologiei, fondul principal de cuvinte al limbii române 

provine din limba latină, constituind stratul principal (peste 60%); cuvintele autohtone de origine 

geto-dacă alcătuiesc substratul (peste 80 de unități lexicale), iar influențele străine care au dus 

substanțial la diversificarea potențialului lexical de exprimare formează adstratul (sub 40 %!). 

6. Evoluția limbii și modificările ce au loc în structura ei se datorează necesităților de 

exprimare a vorbitorilor pentru a reprezenta mai adecvat, mai exact, mai concis și mai expresiv 

realitățile existente, îndeosebi cele noi apărute. 

7. În limba română cuvintele se formează pe trei căi: internă (derivarea, compunerea, 

conversia), externă (împrumuturile) și calea mixtă (calcurile lingvistice).  

8. Împrumuturile se clasifică după mai multe criterii: conform denumirii limbii de origine 

și a perioadei de timp când au fost preluate, a frecvenței și utilității, a scrierii și adaptării.  

9. Din cauza utilizării inadecvate a termenului împrumut (ca fiind ceva dat sub rezerva 

restituirii – ceea ce nu se întâmplă) se propune un alt concept, de alternativă – străinism, pentru 

orice cuvânt preluat dintr-o altă limbă (străină – străin+ism). 

10. Străinismele de origine engleză se numesc englezisme. Ele denumesc noțiuni noi ale 

realităților anglo-americane, care au pătruns în actualitatea noastră, au fost acceptate drept utile 

și au fost implementate în activitate și comunicare. 

11. Procesul de acceptare, de adaptare și utilizare a englezismelor s-a desfășurat într-o 

polemică multiaspectuală privind definiția, terminologia, criteriile de clasificare și constituie axa 

principală a interpretărilor noastre.  

12. Rolul și locul englezismelor este important atâta timp cât problema lor va fi corect 

interpretată şi întrebuinţarea lor va fi justificată printr-o necesitate de comunicare. 



46 

 

2. PĂTRUNDEREA ȘI ADAPTAREA ENGLEZISMELOR ÎN COMUNICARE 

Procesul de modernizare a vocabularului la etapa contemporană, deși se desfășoară     

într-un concurs de împrejurări relativ contradictoriu, poartă un caracter continuu și incontestabil. 

Rezidând dintr-o multilaterală interacțiune dintre limbi, această relevanță este condiționată de tot 

mai mulţi factori favorizanţi. Astfel, progresul tehnico-ştiinţific surmontează graniţele dintre ţări, 

devenind un beneficiu al tuturor naţiunilor. Procesul de democratizare a societăţii contemporane 

accelerează deschiderea frontierelor statale convenţionale, înlesnind libera circulaţie între 

popoare. Omul de azi însuşeşte şi alte limbi, pe lângă cea maternă, călătoreşte mult pe diferite 

meridiane, se angajează în câmpul muncii în străinătate, desfăşurând avantajoase relaţii de 

colaborare reciprocă. Un rol considerabil îl joacă şi schimbul de informaţii prin intermediul 

mass-mediei [27, p. 61]. 

În acest mediu interferențial deloc simplu al prezentului, comunicarea interumană trebuie 

să tindă spre o apropiere semnificativă, ca să izbutească să aducă la un numitor cât de posibil 

comun pentru a direcţiona pe drumul cât mai corect al viitorului multilingva comunitate sapientă. 

Şi cu cât amalgamul social modern se consolidează și-și clarifică obiectivele, ca şi în toate 

timpurile, dar cu o pondere şi o forţă de activizare mult sporită, influenţele dintre limbi se produc 

tot mai firesc, parcă de la sine. 

Limbile mari, cu statut de comunicare internaţională, exponentele transformărilor celor 

mai avansate, generează noi modele de exprimare a noilor realităţi, propagându-le şi dictând 

moda de orientare şi direcţionare a celorlalte limbi. Acestea, la rândul lor, nedispunând la 

moment de termeni nominali, îi interceptează direct, aşa cum sunt livraţi, apoi îi adoptă şi îi 

adaptează utilizându-i. Drept efect, datorită obişnuinței, dar şi graţie unei eufonii agreate şi unui 

specific semantic mai exact, sunt practicaţi frecvent şi cu interes şi nu se mai recurge la 

inventarea altor noţiuni [ib., p. 60-62].  

Prin urmare, în această revoluţie verbală, vocabularul devine cea mai flexibilă parte 

componentă a limbilor. Cuvintele străine – străinismele – ca unităţi lexicale, pătrunzând odată cu 

realităţile pe care le denumesc, îşi găsesc loc în sistemul şi în viaţa limbilor care le încetăţenesc 

şi sunt introduse în uz alături de cele autohtone, contribuind în mod eficient la îmbogăţirea 

bagajului de exteriorizare cotidiană. Şi numai timpul, dar şi însuşi vorbitorul, permanent inclus 

în actul de comunicare, decid care rămân în limbă şi care sunt sortite uitării.  

Nu poate să evite obiectivitatea sau să se retragă câtuşi de puţin la periferia mersului 

firesc al lucrurilor nici limba română. Căutând a-şi păstra curăţenia şi plenitudinea, totodată 

întruna a fost tentată spre o comuniune, spre o conexiune cu limbile vecine, cu cele romanice şi 

cu altele nu numai printr-un schimb rentabil de cuvinte sau procedee de exprimare, ci şi prin 
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însăşi orientarea evolutivă mai apropiată. Se produce o mişcare apreciabilă a limbii. Nu-şi mai 

are doar un singur loc constant – România şi Republica Moldova – de funcţionare. Vorbitorii ei 

se amestecă în diversitatea de graiuri, constituie comunităţi de posesori ai limbii române în cele 

mai îndepărtate regiuni ale globului (Italia, Franţa, Australia, Canada). 

În aceste circumstanțe, limba română are de confruntat două dificultăți tentante care 

trebuie neapărat depășite: pe de o parte, e nevoită să țină piept presiunilor străine în interiorul său 

și pe de alta – să reziste și să se afirme în afară. Iar cum cele mai elocvente semne în evoluția 

actuală a limbilor lumii de a face asemenea prezumții vin din partea limbii engleze, accentuăm 

potențialul acesteia care și-a asumat deja rolul de ghid, de mediator pentru înțelegere și 

comunicare internațională. Ne demonstrează acest fapt și necesitatea stringentă în serviciile ei pe 

arena mondială în zilele noastre. În limba engleză se întreţin reuniunile ONU şi CE, se 

desfășoară congresele şi conferinţele ştiinţifice internaţionale; e limba diplomaţiei şi a sportului, 

cel mai mult solicitată în şcoli şi universităţi; în engleză încep simple convorbiri între semenii de 

diferite naţionalităţi pe stradă, când au nevoie de o oarecare informare, cu devenita proverbială 

sintagmă speak english? Iar o serie de cuvinte din această limbă dotate cu sensuri exponenţiale, 

noţionale, generalizatoare se revarsă în celelalte limbi, sunt utilizate în comunicare în noile 

ambianţe lingvistice şi-şi găsesc loc în vocabularul acestora. 

Cuvinte de origine engleză – englezisme – se infiltrează şi în limba română. Numărul lor 

creşte, iar deţinătorii ei le acceptă, punându-le la dispoziţie condiţii prielnice pentru buna lor 

funcţionare. Pătrund ca neologisme, cuvinte ale căror „formă și sens sunt în egală măsură noi” 

[11, p. 124], denumind noile realităţi, noţiuni concrete şi abstracte, primenitoare pentru limba 

noastră. Fenomenul ia amploare datorită intensificării relaţiilor social-politice, economico-

financiare cu Occidentul, a schimbărilor produse în viaţa materială şi spirituală a societăţii 

româneşti, care se vrea în rând cu lumea bună a democraţiei şi cu care nutreşte să confrunte 

împreună erele ulterioare. Aria lor de penetrare cuprinde practic toate sferele de activitate: 

politică, economie, ştiinţă, învăţământ, sport și altele.  

 

2.1. Specificul internaționalizării lexicului românesc   

Cea mai importantă, dar și cea mai discutabilă valoare a englezismelor, în toate accepțiile 

semnificative ale cuvântului, este determinată de circulația lor ca termeni internaționali, cele mai 

multe infiltrându-se și definitivând terminologia științifică și oficial-administrativă, inundând 

stilul publicistic și pătrunzând în toate domeniile de activitate publică. Fenomenul este privit și 

apreciat divers de diferiți specialiști: „avalanșă de anglicisme care au invadat limba română” 

[109, p. 83], „invazie de anglicisme și americanisme” [107, p. 12]; „invazia anglicismelor” [2, p. 
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247]; „beție de cuvinte” [83, p. 101]; „pericol pentru limba română” [4, p. 19], „act de invazie 

lingvistică în tulburea noastră tranziție, care ar pune în pericol existența limbii române, în orice 

caz specificul ei național” [ib., p. 7]. Însă majoritatea cercetătorilor converg, evidențiind rolul 

englezismelor la apropierea dintre limbi, la unificarea unor segmente de lexic în multe 

vocabulare prin utilizarea în comun a acelorași elemente care duc la înțelegere și consens între 

vorbitorii diferitor limbi.  

În acest sens, e notorie afirmația lui A. Graur, care, remarcând că fenomenul ia proporții 

și-i tot mai complex, pe lângă modificare, modernizare și îmbogățire, arată că „vocabularul 

devine internațional, același la toate popoarele, ceea ce înseamnă un mare progres, căci permite 

înțelegerea mai ușoară cu populația din alte țări” [60, p. 40-41]. A Sanduloviciu, după ce 

reiterează că „timp de două secole marea majoritate a neologismelor limbii române au fost 

preluate din franceză, în a doua jumătate a veacului trecut, influența englezei devine aproape 

totală și duce, de fapt, la o internaționalizare a lexicului”, iar citând-o pe C. M. Prelipceanu 

adaugă: „...la statuarea unei limbi internaționale” [134, p. 305].  

A. Leșan subscrie că influența engleză se manifestă ca element de superstrat „între limbi 

neînrudite genealogic; internaționalizare, relevând o nouă dimensiune a contactului dintre limbi” 

[84, p. 226]; ca în continuare să completeze că „are loc în contextul fenomenului de 

internaționalizare a limbii engleze, fenomen apărut – conform Enciclopediei Cambridge a Limbii 

Engleze (p. 160) – datorită unor rațiuni istorice, politice, economice, practice, intelectuale, de 

divertisment, și nu datorită vreunor rațiuni lingvistice ca, de exemplu, simplitatea structurii 

gramaticale sau varietatea vocabularului” [ib., p. 228]. Iar M. Avram dimpotrivă afirmă că 

„influența engleză nu este un fenomen lingvistic legat de anumite structuri politice, ci un 

fenomen internațional (european și mondial)”; „cuvintele împrumutate (din engleză – n.n.) în 

limbile respective sunt cam aceleași (tocmai de aceea sunt studiate în cadrul unor proiecte 

internaționale)” [4, p. 8].  

În raport cu cele expuse, A. Pîrlog formulează următoarea idee: „În zilele noastre limba 

engleză este limba afacerilor internaționale”, după care (citându-l pe unul dintre întemeietorii 

SUA ce prezicea încă la 1780 că „engleza este destinată să devină limbă universală în 

următoarele secole”) confirmă: „Engleza a devenit limbă universală” [130, p. 166-167]. 

Se mai cere de delimitat și o perioadă de tranziție de la anglicizare/englezizare la 

internaționalizare a vocabularului limbii române. „În contextul invaziei de anglicisme și 

americanisme, care caracterizează dinamica lexicului românesc după 1989, DOOM2 dovedește o 

remarcabilă deschidere față de împrumuturile de origine engleză, renunțând atât la criteriile 

rigide de selecție, cât și la încercările de românizare forțată prezente în prima ediție (1982) a 
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dicționarului” [107, p. 12]. Punctăm că prin „modul direct” de acceptare a englezismelor 

(transliterația) se profilează un început de „anglicizare”/internaționalizare, în contrast cu  efectul 

invers – de „românizare” a elementelor engleze, de adaptare totală, de transformare a lor în 

cuvinte românești [134, p. 306].  

Drept generalizare, remarcăm că procesul de pătrundere a englezismelor în limba română 

echivalează cu un proces de internaționalizare a vocabularului său, iar pentru română fenomenul 

se manifestă printr-un specific propriu care se constituie din următorii factori: poziționarea 

geografică, etimologia multiplă, diferența plurivalentă dintre cele două limbi, globalizarea și 

antiglobalizarea.  

1. Poziția geografică. Așezate pe laturi diametral opuse pe continentul european, 

teritoriile, în care până prin sec. XVII se afla destul de restricționată circulația limbilor 

respective, erau despărțite, mai întâi, printr-o distanță de mii de kilometri – româna în partea 

central-estică și engleza în extremitatea vestică, depărtarea amplificându-se și prinzând pondere 

prin deplasarea insulei britanice dincolo de ape; apoi, prin multitudinea de popoare intercalate în 

spațiul dintre ele. 

 În aceste condiții, de o influență directă a limbii engleze asupra românei, mai pe la 

începuturi, nici nu putea fi vorba. Contactele bilaterale dintre cele două popoare erau (și au 

rămas) imposibil de inițiat direct, pe baza unor relații apropiate de vecinătate, de tangență în 

urma unor intersectări și coabitare în comun, cel puțin, a segmentelor limitrofe. Era nevoie de o 

trecere peste mai multe granițe, de depășit diferite obstacole ce țin de disensiuni lingvistice, 

politice, economice, culturale, religioase.  

Deci, în cazul românei, influențele englezei, ca să ajungă în cadrul carpato-dunărean, 

aveau de traversat delimitările mai multor națiuni situate în intervalul dintre ele, care urmau să-și 

lase și amprenta unor particularități individuale asupra lor, creându-se astfel indicii fundamentate 

de internaționalizare a relațiilor de tot felul, inclusiv lingvistice, nu numai între engleză și 

română, ci se desemna firesc, în primul rând, caracterul internațional al înrâuririlor, în general, 

pe întregul areal european. Iar aici intervine cel de-al doilea factor. 

2. Etimologia multiplă. Prin urmare, cum era și natural, primele influențe engleze (după 

ce limba se ridică la nivelul dezvoltării sociale a poporului care o vorbește și mai cu seamă după 

ce și cel de-al doilea stat de limbă engleză – SUA – se plasează în fruntea progresului mondial) 

se produc asupra limbilor apropiate: prin vecinătatea geografică și origine, făcând parte din 

același grup de limbi – cu germana; prin delimitarea limitrofă, dar și prin comuniunea 

elementului romanic – cu franceza; prin alte asocieri – cu alte limbi.  
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La rândul lor, elementele engleze deja localizate în aceste limbi, datorită altor semne de 

apropiere (de exemplu, a limbii germane cu comunitatea germanică din România; a francezei și 

italienei prin rădăcinile romano-latine cu românii) și a tendinței de a re-influența alte idiomuri, 

pătrund de acum în limba română, conturate deplin cu statut de elemente internaționalizate. După 

cum remarcă și cercetătorii, englezismele în limba noastră datează din sec. XIX și s-au acumulat 

destul de multe și dinamice. Primele cuvinte de origine engleză au pătruns în limba română prin 

intermediul francezei: biftec, spicher. Unii termeni au venit prin mijlocire germană: boiler, cocs; 

iar alții – cu ajutorul rusei: buldozer, conveier [74, p. 63-64]. 

M. Avram adaugă și italiana (cu jeacă), reliefând și problema distincției între originea 

engleză (etimologia directă) și cea franceză: club, lider; germană: drops, șampon; rusă: screper, 

conveier (etimologie multiplă), printre care „o situație specială au cuvintele care pot fi explicate 

atât ca împrumuturi din – sau și din – engleză, cât și ca formate în limba română (de exemplu: a 

dezagrea, internațional) [4, p. 11]. 

Astfel, termenul – etimologie multiplă – și interpretările lui întâlnite la mai mulți lingviști 

(M. Avram, Th. Hristea), care a generat din clasificarea englezismelor după criteriul originii sau  

modului de pătrundere a lor în limba română, scot în evidență caracterul lor internațional și ne 

permit, credem, să includem în cercetarea și analiza noastră orice unitate lexicală atât cu origine 

cert engleză, cât și cu proveniență multiplă (engl., fr.; fr., engl.; engl., germ.; engl., rus.; engl., 

fr., germ.; lat., fr., engl. etc.). 

3. Și diferențele multidimensionale dintre cele două sisteme lingvistice (englez și român) 

vin să accentueze efortul internațional al celor două popoare la edificarea unei culturi noi de 

comunicare în lume pe baza propriilor mijloace de exprimare: englezii – la inventare și difuzare, 

românii – la adaptare și utilizare. Iar activizarea mecanismelor limbii române pentru a-și însuși 

un termen dintr-o limbă străină – engleză (din afara națiunii, deci – internațional) marchează 

însăși internaționalizarea lui.  

Ne referim aici, în principiu, la depășirea barierelor ridicate de distincțiile formale și de 

esență între sistemul fonetico-gramatical al limbii engleze și cel al românei, care se conduc după 

principii diferite la pronunțare și la scriere, la modificarea morfologică și la structurarea și 

funcționarea unităților lingvistice în exprimarea cotidiană. Desigur, aspectului internațional în 

totalmente redat de limba engleză i se raportează doar un segment, mai important, în limba 

română legat de vocabular, care încadrează, izolate, doar anumite forme preluate, modificându-le 

și utilizându-le după propriile legi lingvistice. 

Ca englezismele să devină autentice unități care să-și demonstreze valoarea funcțională 

internațională, ele trebuie să fie utilizate corect în limba română sub toate aspectele. Privind 
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neajunsurile normării ortoepice și ortografice, M. Avram le atestă atât la utilizarea orală și scrisă, 

cât, mai pregnant, în însăși „soluțiile divergente de normare, statuate sau numai propuse”. La fel 

de categorică („greu de admis”) este autoarea și împotriva celor care cer întoarse la ortografie 

etimologică englezismele deja adaptate definitiv (nu aisberg, ci iceberg; nu lider, ci leader), 

„chiar dacă ar fi în spiritul unor tendințe internaționale” [4, p.14]. 

A. Stoichițoiu-Ichim, referindu-se și ea la perspectiva normativă, menționează că 

„procesul asimilării anglicismelor se caracterizează prin două tendințe contradictorii: de păstrare 

a formei originare sau de adaptare”. Păstrarea este motivată obiectiv prin „distanța dintre 

sistemele fonetice ale celor două limbi, circulația internațională a respectivelor anglicisme”. 

Adaptarea, la nivel morfologic, „deși româna și engleza aparțin la familii de limbi diferite, sub 

presiunea sistemului flexionar românesc, o devansează pe cea grafică și fonetică, pentru a 

permite inserarea împrumuturilor în enunțuri” [107, p. 11]. 

4. Globalizarea și antiglobalizarea. O ultimă, cea mai recentă re-definire a noțiunii 

internațional este făcută alternativ prin termenul globalizare. Locul pluri-patrioticului 

internațional îl ia atotcuprinzătorul termen globalizare. Se schimbă și esența: de la „relațiile 

dintre națiuni” se trece la o „transformare a lumii într-o unitate” (DEXI, 2007).  

Raportată la ultima definiție, „globalizarea lingvistică, susține A. Leșan, nu este un 

fenomen intern al limbii, ci este rezultatul unei atitudini lingvistice deliberate, determinată strict 

de interese economice”. Apoi completează că „penetrarea termenilor englezi în limba română a 

fost determinată de o serie de aspecte economice rezultate din liberalizarea schimburilor 

economice, deci, de același fenomen al globalizării” [84, p. 226]. 

Și S. Burbulea, pornind de la constatarea că „atât globalizarea lingvistică, cât și 

răspândirea în diverse limbi a anglicismelor sunt fenomene actuale care au tendința să se 

internaționalizeze”, ajunge la concluzia că „globalizarea lingvistică trebuie interpretată ca o 

consecință a mondializării economice, care pe planul schimbărilor verbale a dus la crearea unei 

noi situații de comunicare în care se cere utilizarea de către partenerii economici a unei singure 

limbi”, iar că aceasta e anume engleza „este un fenomen istoric conjunctural” [17, p. 217].    

Antrenată în edificarea unei noi structuri sociale și de comunicare europeană și mondială, 

prin circa 30 mln de vorbitori, limba română se pretează legilor acestui proces contemporan. Însă 

arhitectura globalizării pretinde şi o integrare deplină într-un tot întreg recreat, presupune şi o 

aliniere fermă la nişte valori comune, superioare; totodată cere şi o cedare, o transformare 

substanţială a mentalității purtătorilor fideli ai limbii române, îngrijite cu luare-aminte pe 

parcursul veacurilor, a mileniilor chiar.  
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E firească și replica. Există, mai întâi, un imbold antiglobalist neformal, dar impozant, 

care se opune oricărui soi de dezagregare a tot ce-i naţional pentru a fi încadrat într-o unitate 

globală iluzorie (după ei). Se adaugă aici spiritul patriotic şi naţionalist (cu valoare naţională) al 

fiecărui popor în parte, care nu s-a minimalizat nici în vremurile de azi învăluite profund în 

cosmopolitism şi nici nu se cunoaşte cum, când şi dacă se va bagateliza, mai cu seamă în materie 

de limbă. Mai persistă apoi şi un conservatorism tradiţional explicabil care întotdeauna a ridicat 

obstacole împotriva a tot ce e nou şi regenerator.  

Iar cei mai mari conservatori (dintre toate nuanţele de sens ale lexemului – cea mai 

nobilă), fără îndoială, sunt lingviştii, cercetătorii ştiinţifici, cei mai ardenţi şi mai cunoscători 

posesori ai limbii române, care au suprema menire de a o proteja şi de a o feri de impurităţi şi 

înstrăinări, de a investiga şi a-i analiza fertilitatea, de a o întoarce înapoi la vorbitori, perfectată. 

Două ar fi deducțiile. Una aparține cercetătoarei S. Burbulea: „Anglicizarea actuală a 

unor limbi, deși prezintă tendința de internaționalizare, rămâne un fenomen procentual scăzut, 

rezultat din evoluția firească a unei limbi sau a alteia, iar din punct de vedere lingvistic el se 

circumscrie fenomenelor de superstrat” [ib., p. 218]. Cea de-a doua este expusă de academicianul  

E. Simion, ex-președintele Academiei Române, care, în Cuvânt înainte la ediţia a II-a a DOOM 

al limbii române, se întreabă cât de necesară este „această romgleză pe care o ascultăm – de cele 

mai multe ori amuzaţi, alteori iritaţi – la TV sau Radio, vorbită cu precădere de Chiriţele mediei 

de azi şi ale lumii politice?” Şi nu întârzie să susţină în consecinţă că „nu este totdeauna 

necesară, dar n-avem încotro, nu putem s-o interzicem. Şi, de altfel, nici nu avem cum. Trebuie 

să lăsăm ca un termen nou să-şi dovedească utilitatea sau să dispară de la sine, pur şi simplu” 

(DOOM², Cuvânt înainte, p. IX).  

Noi nu deducem decât o concluzie: procesul de evoluţie a limbilor este obiectiv şi nu 

poate fi influenţat de nici o intervenţie forţată. Nici antiglobaliştii, nici academiile nu-s în putere 

să decidă cursul de orientare înainte. Iar care va fi în continuare soarta englezismelor în limba 

română, chiar a limbii române şi, în general, a celorlalte limbi ale lumii; se va produce ori nu un 

act de englezizare – timpul şi vorbitorul o vor desemna [27, p. 67].   

 

2.2. Etapele de pătrundere a englezismelor în mass-media românească 

S-a menționat mai sus că cel mai productiv englezismele pătrund în stilul publicistic. 

Noțiunea (stil publicistic/gazetăresc), atestată și în dicționarul de termeni lingvistici, definește 

unul din stilurile funcționale ale limbii literare, „propriu publicisticii (tuturor publicaţiilor 

periodice, considerate ca mijloc de informare a publicului, în care apar articole cu caracter 

politic, social şi cultural)” [182].  
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„Caracterizat prin diversitate lexicală, prin abundenţă de neologisme” [ib.], specificat „ în 

modul cel mai frapant de preponderenţa termenilor social-politici, a neologismelor şi a clişeelor 

lexicale specifice” [32, p. 47], considerat, dintre toate stilurile limbii literare, „cel mai 

democratic, adică dispune de cele mai variate modalități de diversificare a limbajului” [61, p. 

219], stilul publicistic „mânuiește un limbaj extrem de receptiv (deci deschis inovațiilor), menit 

să reflecte realitatea lingvistică actuală; în plus, aceasta are calitatea de a influența în gradul cel 

mai înalt limba vie de astăzi” (DCR).  

M. Cernicova, citând afirmația academicianului Al. Graur, remarcă: „Nici un fel de 

producţie scrisă sau vorbită nu se adresează unui public atât de larg ca presa […], prin urmare în 

presă trebuie urmărit ca fiecare cuvânt să fie clar înţeles peste tot; nicăieri spaţiul nu este atât de 

îngust şi nu trebuie făcută atâta economie de cuvinte ca în presă” [32, p. 44]. „Ziariștii apelează 

la utilizarea, în același context, a termenilor de origine străină alături de cuvintele din limba 

română cu scopul de a evita monotonia lexicală, pentru respectarea exactității și a clarității 

exprimării, pentru o transpunere cât mai fidelă a realităților descrise. Toate aceste modalități de 

utilizare a vocabularului constituie o particularitate distinctă a stilului publicistic” [61, p. 219]. 

Iar A. Stoichițoiu-Ichim afirmă că „se uită adesea sau se neglijează rolul cultural-educativ al 

presei – acela de a contribui la îmbogățirea, diversificarea și internaționalizarea lexicului unei 

limbi și, implicit, de a face „educație lingvistică” publicului cititor, radioascultătorilor și 

telespectatorilor. Prin larga sa audiență, prin autoritatea cuvântului tipărit sau rostit la microfon, 

presa a avut și continuă să aibă un rol însemnat în difuzarea și impunerea inovațiilor lingvistice 

și, în primul rând, a cuvintelor împrumutate pe cale livrescă din limbi străine” [105, p. 37]. 

Deci, ca mediu eficient de informare a publicului larg, care consemnează detaliat istoria 

zilei curente, publicaţiile periodice înfăţişează cu lux de amănunte cele mai actuale aspecte ale 

activității comunităţii umane. Publiciştii dispun de un instrumentariu bogat şi variat pentru a reda 

amănunțit mişcarea societăţii. La diferenţă de numai câteva ore în presa scrisă găsim relatări 

despre evenimente recent derulate în cele mai îndepărtate locuri ale globului pământesc. 

Editorialele ne pun la dispoziţie opinii şi chiar soluţii pentru rezolvarea diversităţii problemelor 

iscate în lume. Nu mai zicem de televiziune, radio, internet, care ne transmit pe viu, în direct 

multe dintre acestea. Iar lozinca de bază sub călăuza căreia îşi prestează activităţile colaboratorii 

publicişti – libertatea presei (deziderat pentru care s-a militat îndelung şi încă se mai aspiră şi azi 

în multe locuri, inclusiv la noi, dar şi drept la exprimare acordat şi garantat de stat prin legea sa 

fundamentală – constituţia, de a expune liber, în spiritul adevărului ideile şi convingerile 

personale pentru a fuziona cu altele ca să se formeze un barometru de opinie publică) ne face să 
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ne întărim încrederea că mersul înainte al omenirii este corect sau cel puţin deschizător de 

drumuri de-a lungul cărora se întrezărește viitorul.  

Astfel, în această agitaţie vizionară a mass-mediei îşi află tratare şi englezismele. 

Problema e la zi şi cere multă raţiune în abordarea ei. Pe de o parte ţine de vertijul ameţitor al 

globalizării în care e avântată limba română prin purtătorii săi, pe de alta – de integritatea pentru 

tot ce e mai sfânt: naţionalul şi exprimarea lui. E o dilemă complicată în rezultatul rezolvării 

căreia e necesar de creat o variantă de mijloc. Şi jurnaliştii români de pe ambele maluri ale 

Prutului, dar şi mai de departe s-au încadrat în acţiuni pentru a găsi calea de soluţionare.  

Mai întâi, reflectând nemijlocit realităţi din Anglia, SUA sau din alte părţi anglofone, 

apoi prin asociere cu acestea, ziariştii strecoară în scrierile lor şi cuvinte de origine engleză. Ei 

apelează la ele urmărind anumite scopuri semantice, eufonice, stilistice, emoţionale chiar. Şi 

efectul lor nu întârzie să apară. În ochiul cititorului de presă, locurile descrise devin parcă mai 

reale, mai de acolo; oamenii-personaje despre care se istoriseşte se văd parcă mai fireşti, se aud 

autentic în limba lor.  

E de la sine înţeles că nici pe departe nu au toţi aceeaşi atitudine faţa de englezisme. Unii 

– gazetarii – le culeg din vorbire, din alte surse, le aştern în articole, schiţe, reportaje, 

corespondenţe, convinşi de beneficiul ce-l aduc limbii române, apoi le întorc în comunicare 

publicului cititor care le redescoperă, le reconsumă, le reevaluează şi le hotărăsc destinul lor în 

continuare. Alţii – cercetătorii – le ţin sub observaţie, le analizează şi le apreciază rostul. Cei 

dintâi cred că în felul acesta se mediază mai veridic, mai apropiat, mai pe viu ambianţa 

lingvistică despre care se relatează; ceilalţi, la rândul lor, balansează între aprobare şi 

neaprobare. Iar străinismele engleze continuă să pătrundă tot mai impetuos în albia de 

comunicare a limbii române prin intermediul mass-mediei.  

Dar până a aprofunda investigaţiile referitor la fluxul actual al acestui ultim val de 

străinisme în limba română, să facem o retrospectivă a procesului şi să-i urmărim itinerarul din 

perspectivă diacronică. E un interval istoric de circa 200 de ani, relativ scurt, însă bogat şi variat, 

pe unde mai din abundenţă, pe unde mai neproductiv. Din aceste considerente, credem că ar fi 

potrivit să recurgem la o disecare a întregului, structurând o periodizare a derulării actului dat, ca 

să-l cercetăm de la început, cum a pornit, cum s-a dezvoltat şi a crescut treptat gradul de 

pătrundere a cuvintelor de origine engleză prin mijlocirea publicaţiilor periodice de limbă 

română, reprezentative pentru cadrul istorico-social, cât au fost publicate, prin tiraj, somitatea 

redactorului principal și a colaboratorilor ziariști, prin actualitatea domeniilor reflectate, prin 

diversitatea materialului (titlurile periodicelor sondate – v. Anexa 1).  
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Ținând cont de particularităţile analogice ale momentelor istorice concrete, de cauzele şi 

circumstanţele care au facilitat fluidizarea și manifestarea plurivalentă a englezismelor în presă, 

specificăm patru etape distincte:  

1. -  anii 30 ai secolului XIX până spre finele lui; 

2. -  sfârşitul secolului XIX până după cel de-al doilea război mondial; 

3. -  a doua jumătate a anilor 40 până spre finele anilor 80 ai secolului XX; 

4. -  de la 1989 până în prezent. 

1. Prima perioadă, pe care am denumi-o iniţială, după însăşi intitularea, ne prezintă 

fenomenul englezismelor în presa românească în stadiul său incipient. Există şi un termen 

concret de pornire – anul 1829, când la 8 aprilie apare la Bucureşti numărul de debut al gazetei 

Curierul românesc sub conducerea lui I.H. Rădulescu, iar peste două luni, la 1 iunie a Albinei 

româneşti sub redacţia lui G. Asachi la Iaşi, care pun atunci bazele presei în limba română.  

Şi în articolul de fond al primului număr al Curierului, care printre alte diverse 

informaţii, cuprindea şi unele înştiinţări „din afară”, ceea ce se pretindea a fi unul din punctele de 

program ale editorialului; şi în „Înainte cuvântare” a Albinei se întrevede una din direcţiile 

prioritare ca prin intermediul presei „se ne putemu face şi moraliceşte mădulări folositoare ale 

familiei Evropene”.  

În acest răstimp, presa românească era la începuturi şi, ca şi limba română literară scrisă, 

se afla într-o stare de căutare, de ieşire „din somnul cel de moarte” (A. Mureşanu) şi de 

deschidere spre lumina Apusului, acolo unde se depozitează spre eternizare întreaga ei strălucire 

de peste zi. A căutat perspectiva şi a călăuzit pas cu pas evoluţia societăţii româneşti în Europa 

şi, invers, a Europei pe tărâmurile româneşti.    

Cu tinerii dornici de carte şi de progres se ajunge în Italia, Germania, Franţa. Cu 

diplomaţia politică românii își găsesc sprijin necesar în cele mai influente cercuri de acolo, îşi 

făuresc unirea, îşi dobândesc independenţa statală. Prin cultură şi artă îşi fac loc în conştiinţa 

bătrânului continent, sondându-i întinerirea. Prin economie şi comerţ se stabilesc relaţii ce se 

ramifică până peste Mediterană şi Atlantic. Şi toate acestea îşi găseau reflectare în presă.  

Mai anemice, la acea dată, erau raporturile cu Anglia. La Manche-ul îi îndepărta pe 

englezi dincolo de ape şi crea până la ei, pentru acele vremuri, o distanţă de poveste „de peste 

nouă mări şi ţări”. Dar şi englezii, paradoxal, îşi întindeau influenţele în depărtări şi mai mari, 

însă în alte direcţii, peste oceane, peste continente şi mai puţin în interiorul Europei.  

În aceste condiţii, şi limba engleză, pentru români, parcă ar fi fost eclipsată de limbile de 

mai aproape de ei, mai cu seamă de cea franceză, limba revoluţiei pariziene de la 1848, care 

anima toată mişcarea înnoitoare a timpului, inclusiv cea românească. În Franţa îşi găseau 
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refugiul, din diferite motive să emigreze, şi minţile cele mai rebele împotriva stării de lucruri 

româneşti. În limba franceză îşi scriau şi operele lor acolo, în surghiun. Iar limba engleză 

rămânea acasă, aristrocrată, râvnindu-şi şansa.  

Însă o limbă atât de puternică, aşa cum era engleza pe arena internaţională încă de pe 

atunci, dominând America de Nord, Australia, ţinuturi impunătoare din Africa, Asia, Oceania, nu 

putea să nu răzbească, fie şi prin eclipsă, ca să-şi contureze prezenţa şi în limba română. Şi o 

făceau nu atât englezii, cât înşişi românii, atraşi de magnetul lingvistic britanic. Călătorind prin 

Anglia sau alte meridiane anglicizate, impresionaţi de locuri şi de oameni, la întoarcere, în 

„poveştirile” lor, din greşeală sau intenţionat, nuanţau informaţia cu câte un cuvânt-două sau 

chiar mai multe, aduse de acolo. 

Cam aceeaşi procedură urmau şi ziariştii, care, fie că din deplasările proprii, fie că din 

relatări de la călători sau din alte surse informative îşi închegau articole, reportaje, memorii, le 

trimiteau redacţiilor lor care le dădeau publicităţii. Cam acesta era şi drumul englezismelor în 

presa românească în jurul mijlocului sec. XIX. 

La început, erau rare, ocazionale, concretizate prin nume proprii de persoane, toponime, 

maxime, alte cuvinte şi expresii tipic englezeşti. Aşa, Curierul românesc în numărul din 8 

noiembrie 1829 publică la rubrica Industrie un mic articol întitulat Trăsurile cu vapor ale D. 

Gurney, în care, pe lângă numele englez al inventatorului, întâlnim şi toponimicul Sutamtpon. 

Şi Albina românească, în nr.57 din 28 iunie 1834, într-un grupaj de Varietăţi, remarcă 

numele unui mecanic american Viston (Whiston), care plăsmuise o maşină amfibie. Cuvinte de 

origine engleză apar şi în alte numere: lord, dolar (11 martie 1843); sir (28 ian. 1843); funţi 

sterlingi (31 ian. 1843); bil (18 martie 1843); ladi, livră streling (6 mai 1843). 

Foile Duminecii, editate la Braşov, în numărul din 5 iunie 1838, înserează articolul Carul 

cel iute englezesc sau Lilvaghen, care conţine următorul enunţ: „Şi tot fuge carul Țării Englezeşti 

Staghe Coah de asta pă loc de la London până la Edinburg”. 

Apoi, cu trecerea timpului, aria englezismelor se lărgeşte, gradul lor de pătrundere 

sporeşte şi căile de emitere se diversifică. De acum, după depăşirea jumătăţii secolului XIX, şi 

numărul periodicelor creşte, şi competivitatea lor devine mai probatorie. A rămas în istoria 

publicisticii româneşti aşa titluri de ziare și reviste ca Timpul, Familia, Contemporanul, 

Convorbiri literare, Adevărul, România literară, Românul...  

Revista Familia, nr.15, 25 oct./ 6 noiembrie 1865, articolul de fond Lord Polmerston îl 

dedică in memoriam acestui mare diplomat englez, care „repausatu în 18-lea a lunei curente”. În 

elogiu, sunt enumerate numele deplin şi rangurile (Sir Henry John, baronu Temple, Lord 

Palmerston, născut la Harrow), şi unele funcţii exercitate (a studiat la Cambridge, „a ajunsu să 
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fie lordu admiralu”, „secretariu la ministeriulu de resbelu” a lui Welington, „demnu urmatoriu a 

lui Canning”, angajat în secretariatul de externe în cabinetul Grey). 

Revista Contemporanul, nr.7 din 1 noiembrie 1883, într-un articol despre cum se poartă 

cu copiii şi cu tinerii popoarele sălbatice, afirmă „că în Eton-Colege, în Anglia, vinerea era zi 

hotărâtă pentru pedepse, flogging day”. 

Și în romanul Dridri al lui V. Alecsandri, rămas neterminat, care mai întâi a fost publicat 

pe fragmente în Convorbiri literare şi în Revista contemporană, până a fi introdus în sumarul 

volumului de proză din 1876, certificăm câteva englezisme într-un context inedit. E o ficţiune, 

dar, cu siguranţă, a avut drept izvor de inspiraţie un fapt real. Protagonista (pe care „soarta mea 

bizară m-au adus la Londra”) trimite răspuns unei scrisori a lui Vali, în care îi vede pe englezi 

cum „alerg după trebi, cu gândul la bani şi urmând preceptul lor favorit Time is money”; 

„aristocraţia se arată la Hyde-Parc în carete strălucitoare”; într-un dialog cu lordul F. utilizează 

adresarea milord de mai multe ori. Şi lordul F. îşi respectă blazonul nobiliar, recurgând în două 

rânduri la ajutor din lexicul gentlemenilor: o dată când „a(m) văzut nota guvernatorului englez 

către ţarul Neculai plecând de la Forting Office” şi a doua oară când o cere pe Dridri în 

căsătorie: „Zi un cuvânt, şi curând te vei numi ledy F.” [170, p. 433-435]. 

2. Perioada a doua, pe care am califica-o de accentuare a influenţelor engleze, ce se 

transformă pe parcurs într-un autentic fenomen în limba română, s-a declanşat pe la finele sec. 

XIX şi a durat până la sfârşitul celui de-al doilea război mondial. Către această etapă, 

entuziasmul revoluţionar francez, emanat de chemările Liberté! Egalité! Fraternité! – s-a potolit 

şi a rămas în legendă. Din aceasta, limba română s-a ales cu o garnitură impunătoare și oportună 

de franţuzisme, pe care şi le-a însușit temerar în vocabularul său, dar a continuat să-şi caute noi 

perspective în comunicarea europeană. Şi le-a găsit în limba engleză, care lua locul francezei    

şi-şi impunea mina sa ursuz-elegantă şi inteligentă de aristocrată. S-a datorat acest act de 

preschimbare şi graţie lansării impetuoase a SUA ca lider politic, militar, economic pe scară 

mondială. Ca urmare, izvorul limbii engleze s-a alimentat din două artere puternice: una în 

Europa, cealaltă peste Atlantic. Sfera ei de înrâurire a sporit şi prin progresul tehnico-ştiinţific 

declanşat în aceste două furnizoare de sorginte engleză.  

În asemenea condiţii s-au perfecţionat mijloacele de transport: trenurile se deplasau rapid 

pe căile ferate, automobilele învăluiau drumurile, avioanele străbăteau văzduhul, circulaţia între 

popoare se amplifica şi depărtările dintre ele scădeau. Şi mijloacele comunicaţionale, prin 

inventarea telefonului, a telegrafului, au micşorat distanţe imense, favorizând o apropiere 

impresionantă între oameni. A crescut esenţial şi rolul mediilor de informare. Radioul a dezvăluit 

o capacitate neasemuită de a transmite în direct auditiv. Filmul, o altă creație a sfârşitului de 
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secol XIX, prin imagini vizuale vii, în mişcare a atras incredibil publicul estetizându-l. Iar presa 

scrisă a rămas principala sursă de iluminare a mersului istoriei din jurul celor două conflagraţii 

mondiale ale primei jumătăţi a sec. XX, printre învingătorii cărora se aflau şi cele două forţe 

diriguite diplomatic de limba engleză.     

În această conjunctură a epocii, limba engleză, iniţial prin filieră franceză, germană, mai 

puţin italiană şi rusă, apoi prin mijloace directe, a pătruns în interiorul continentului european, 

cuprinzând şi spaţiul românesc. Astfel, şi cuvintele de origine engleză şi-au făcut loc în 

comunicarea românească, pătrunzând oficial şi prin presa scrisă. Printre periodicele care au 

promovat cursul englezismelor au fost şi din cele care au început acest proces încă în etapa 

iniţială (Convorbiri literare, Contemporanul, Familia), dar şi apariţii noi (Adevărul, Albina, 

Luceafărul, Natura), care au întregit şi au ilustrat evoluţia fenomenului englezismelor la noi.  

Revista Convorbiri literare, în nr.12, 1 aprilie 1894, informa publicul românesc despre 

sistemul educaţional englez printr-o corespondenţă de câteva Scrisori din Anglia, în care erau 

accentuate şi explicate mai multe noţiuni engleze din domeniu: Education Department sau 

Commettee of Privy Conncil on Education, Code of Regulations, Board schools (şcolile 

consiliului), boardul, managers. Un rol aparte îl au volontary schools, care erau ale bisericii 

anglicane, Church of England: high church (înaltă) şi low (mai joase); locaşurile lor se numesc 

chapel. În Anglia „sunt nenumărate secte” cu „foarte numeroşi dissenterii”; cea mai puternică 

era a Wesleyanilor. După rezultatele obţinute, şcolile primeau de la guvern un Grant; duminica e 

repaos total, numai la Albert Hall puteai auzi muzică vreo două ore. Erau şcoli speciale pentru 

copiii bogaţilor şi şcolile poporului, în funcție de clasa căreia aparţineau (nobilimea şi burghezia: 

gentleman şi negentleman). Şcoala elementară era împărţită în şapte clase, numite standarde, al 

optulea (ex-seventh) ţinea de Science and Arts Department. 

Şi în Adevărul de după anul 1900 întâlnim un şir de englezisme: meetingul, cod – 5 aug. 

1900; bushels, cents, crach – 8 aug. 1900; raid – 3 iulie 1910; lock-out – 28 iulie 1910; wisky – 5 

aprilie 1915; chalenger – 17 aug. 1930.    

Continuă seria lor revistele Albina (mister Marchand – 28 ian. 1905; cent – 8 mai 1905; 

liră sterlină – 28 noiembrie 1915), Luceafărul (tramvay – 1 aug. 1902; mister, clowni, jockei, 

ponny – 15 sept. 1902; beefsteak – 1 noiembrie 1903), Natura (tennis, yacht, flying vaggon – 15 

febr. 1930; ferry-boat-ul – 15 oct. 1930; yard, tiket, chewing-gum, policeman, lunch-room, 

grape-frut, groom – 15 oct. 1935; week-end – 15 dec. 1935; gheiser – 15 ian. 1940). 

La particularităţile perioadei a doua am mai adăuga încă un eveniment, crucial pentru noi. 

La 26 mai 1906 iese de sub tipar primul număr al primului ziar în limba română (deşi cu grafie 

chirilică) din mult pătimitul pământ al Basarabiei, cu acelaşi nume Basarabia, printre 
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colaboratorii căruia îi surprindem pe P. Halippa şi A. Mateevici. Închis la nici un an de la 

apariţie, cauza lui a fost continuată de Moldovanul (1907-1908), Glasul Basarabiei (1913-1914), 

Cuvânt moldovenesc (1913-1918). Un loc aparte şi-a înveşnicit Viaţa Basarabiei, care în 

ultrascurta sa existenţă (aprilie – mai 1907) a fost publicată şi în grafia latină pentru „public 

intelectual general din Basarabia şi toate ţările locuite de români”.  

În setul de ziare basarabene ale acestui timp, care ne-a fost pus la dispoziţie de Biblioteca 

Naţională, am depistat şi unele semne ale primelor pătrunderi de cuvinte de origine engleză. În 

Foaia Poporului, ce apărea la Cernăuţi, nr.45 din 10 noiembrie 1912, p.20 remarcam semnul & 

(and – şi). În revista Cuvânt moldovenesc, nr.1 din ian. 1914, la rubrica Ştiri din lume depistam 

numele englezului Turner-Ras. În nr.10-11, p.27 al aceleaşi reviste, întâlneam numele unui joc 

de cărţi – pocher. Revista Şcoala Basarabiei, editată la Chişinău, în nr.2 din dec. 1919, pe lângă 

numele pedagogului englez John Locke (p.114), în articolul Biblioteci pentru copii în străinătate, 

menţiona că „în Englitera şi în America”, iarna, copiii se strâng în jurul conducătoarei bibliotecii, 

pentru aşa-zisa „story hour” (ora istoriilor). Mai atestăm New-York, dolari (Şcoala, Chişinău, 

nr.1-4, sept.-dec. 1921, p.96); adventişti (Izvor de viaţă, Tighina, nr.11-12, ian.-febr. 1928, p.23); 

„Miss”, „dres” (Izvor de viaţă, nr.3-4, martie-aprilie 1928, respectiv p.6, 10). 

Dar nu englezismele erau aici principalul. Important era că prin aceste ziare începea să se 

audă şi vocea basarabeanului, care amintea că există şi că-şi croieşte, sub intemperiile timpului şi 

ale puterii ţariste subjugătoare, un destin propriu, iar după Marea Unire de la 1918, prin presa 

unificată – unul comun. 

Aşadar, în perioada a doua procesul de pătrundere a englezismelor în limba română s-a 

accentuat, s-a activizat şi a luat amploare. Că nu a fost doar un moft al ziariştilor, ne-o ilustrează 

şi faptul că în acţiune s-au implicat şi cei mai fideli apărători ai limbii noastre – scriitorii, care    

au acceptat englezismele şi le-au găsit loc în plăsmuirile lor îmbinându-le cu măiestrie 

românească. Iar în presa timpului, ce constituia drept trambulină de lansare a lor, au apărut 

fragmente sau chiar opere literare în întregime – ceea ce a demonstrat că fenomenul nu e o 

anomalie, ci o realitate în derulare care a devenit legitate. 

Astfel, un aport concludent în desfăşurarea acestui proces şi-au adus cei mai de seamă 

reprezentanţi ai gândirii literar-filozofice şi lingvistice româneşti dintre cele două conflagraţii 

antiumane din secolul trecut. Vom aminti aici doar aşa personalităţi ca I.L. Caragiale, L. 

Rebreanu, M. Eliade, H. Papadat-Bengescu şi unele din lucrările lor [27, p. 65-66].  

I.L. Caragiale a publicat în presa timpului său două schiţe întitulate cu englezisme. În 

revista Universul a apărut mai întâi la 24 dec. 1899 High life, în care „tânărul Edgar 

Bostandaki,... a fost parcă născut a fi cronicar high life”, apoi la 25 febr. 1900 – Five o’clock, 
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unde madame Esmeralde Piscopesco înştiinţează prin ziarul l’Independance Roumaine că 

organizează „five o’clock tea tous les jeudis” [173]. 

Într-o adaptare după G. Courteline, tipărită în Universul Literar din 30 august 1915 şi 

denumită „Biletele vă rog, domnilor!”, L. Rebreanu a utilizat mai multe cuvinte de origine 

engleză: gentleman, dolari, shakehand, whist, ticket, pocket-book [177, p. 6].  

Şi M. Eliade a scos de sub tipar câteva fragmente din „Romanul adolescentului miop” şi 

le-a mediatizat prin presă în 1926-1927 (Cuvîntul, Universul literar, Viaţa literară). Selectăm 

câteva neologisme: tea-room, sandwich (cu acomodarea categoriei gramaticale de număr – 

sandwich-uri – şi de articulare hotărâtă enclitică – sandwich-urile), pocher, editor, reporter, 

sportsman (care au şi origini franceze sau latine) [174]. 

Mai numeroase şi mai variate englezisme atestăm în bucăţile literare ale H. Papadat-

Bengescu, publicate în revista Sburătorul. În numărul din mai 1926 a apărut un fragment din 

romanul „Concert din muzică de Bach” cu titlul Lică Trubadurul, din care spicuim următoarele 

mostre: mister Whip, boxă, dog-cart, dancing, bobsleigh, derbi [175]; iar în decembrie – 

fragmentul Doctorul Walter din romanul „Drumul ascuns”, în care „doctorul Walter nu pleca pe 

la cluburi”, „Aimée râsese ca un baby”, „lunchul se servea în salonaşul” ei, unde manevra „un 

Master’s Voice de acaju”, Lenora „cerea să joace room” pe masa „de joc din pitchpin”,  se 

aducea „dejunul – gătit cu smock”, iar „la Sport Club... se ţine un meci de box [176].  

3. Perioada a treia, pe care am numi-o de restricţionare, de stagnare, are mai mult o 

conotaţie politică şi se explică prin faptul că cele două teritorii româneşti (al doilea, după 

România, fiind zămislit de sovietici la 1940) se aflau sub regim comunist, deşi un pic deosebit 

unul faţă de altul. Particularităţile de bază ar rezida într-un principiu negativist de tratare a 

fenomenului străinismelor, în general. Odată cu ridicarea Cortinei de fier în 1946 şi declararea 

Războiului rece între Apus şi Imperiul răului şi al falsului, tot ce era venit de dincolo se 

considera duşmănos, capitalist, imperialist, străin ideologiei socialiste şi nu avea ce căuta în 

mediul care-şi croia viitorul prin negare, prin distrugere, după un mai vechi principiu parafrazat: 

ce nu-i al nostru e împotriva noastră. 

Cu toate că engleza îşi avea cale liberă în şcoli, în ştiinţă, „în dezvoltarea multilaterală a 

omului nou”, o atitudine de rezervă faţă de ultimul stadiu al capitalismului (mai cu seamă în 

RSSM) n-a dispărut nicicând, mai bine zis, a dispărut odată cu însuşi sistemul.  

Deşi după dezgheţul din anii 60 relaţiile cu Occidentul s-au mai schimbat, totuşi formaţia 

Beatles aducea prejudicii tineretului sovietic prin coafură, haină, comportament scenic, prin 

însuşi cântecul, melodia. E. Presley, cu toată faima, rămânea un exponent al imperialismului 

american, iar englezismele – un cancer burghez contagios în comunicarea sovietică. Nu orice 
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jurnalist îşi asuma riscul să le utilizeze fără a se gândi la repercusiunea de a fi admonestat sau 

interzis de a fi publicat.  

Dar lăsând la o parte amestecul politicului, perioada a rămas pentru eternitate ca început 

al erei cosmosului şi a televiziunii, a celor mai spectaculoase Jocuri Olimpice, însă şi a goanei 

înarmărilor nucleare excesive – tematică ce şi-a răsfrânt abordarea şi pe paginile presei scrise, 

care, în opinia noastră, în acest răstimp şi-a atins apogeul de activitate. 

Dintre periodicele de limbă română, emise în Moldova ocupată, am menţiona ziarul 

Moldova socialistă, revista Nistru, săptămânalul Cultura, continuat de Literatura şi Arta, care au 

urmărit viaţa socială şi culturală de la noi şi din care semnalăm unele aspecte ale fenomenului.  

Sfidând totuşi acerba cenzură stalinist-hruşciovistă, englezismele apăreau în materiale ce 

apărau interesele proletariatului mondial, chemând la prietenie şi solidaritate şi promovând 

adevărul despre URSS, precum şi în structura altor teme, mai cu seamă din sport, care nu prea 

aveau cum să lezeze mersul victorios spre comunism. Dar apăreau sluţite, lipsite de originalitate, 

înstrăinate de propria limbă şi lăsate a fi neobservate prin transcrierea lor cu alfabet chirilic (de 

altfel, ca şi întreaga grafie „moldovenească”).  

Numai cuvântul митинг l-am atestat de câteva ori în mai multe publicaţii. În Moldova 

Socialistă din 25 oct. 1950, nr.212, p.4 se relatează: „London, 23 octombrie... mai mult de 1000 

de londonezi au luat parte la adunarea din Sent Pancras... la miting a prezidat deiateliul progresiv 

englez Djon Latts-Mils...”. În nr.106 din 7 mai 1953, p.4 „corespondentul Reiter transmite din 

Edimburg (Şotlandia)” că la miting a luat cuvânt liderul laburiştilor Biven. În nr.278 din 27 

noiembrie 1962, p.2 se anunţă că „în sala Sent-Pancras-holl a luat sfârşit printr-un miting-

concert festivalul prieteniei anglo-sovietice”. În nr.231 din 1 oct. 1964, p.2 se organiza „mitingul 

de solidaritate la Chişinău”. Şi săptămânalul Cultura, 9 mai 1969, nr.19 menţiona un „miting cu 

un auditoriu de milioane” de ziua victoriei. Chiar şi revista Octombrie, nr.6 (noiembrie-

decembrie), p.7 publica o poezie cu titlul „Miting în câmpie”.  

Dintre alte englezisme mai reliefăm baschetbalişti, fotbal, meci (Moldova Socialistă, 

nr.284, 4 dec. 1962, p.4); liderul democraţilor, un raid de control (Moldova Socialistă, nr.278, 28 

noiembrie 1963, respectiv p.1, p.3); liderul socialiştilor (Moldova Socialistă, nr.71, 25 martie 

1964, p.2); şou-l american, gangster, Ralf Ortiz (Cultura, nr.2, 11 ian. 1969)... 

Şi în România perioada aceasta s-a simţit accentuat, mai cu seamă până la retragerea 

trupelor sovietice din 1958. Constituţia adoptată în primii ani „de democraţie populară” (titlul III, 

art. 31) garanta „libertatea presei, ...a meetingurilor... celor ce muncesc”, iar pentru ceilalţi, 

Scînteia (ţidula P.C.R.) impunea un regim strict de supraveghere pentru tipăriturile nedifuzabile 

– cele care conţineau greşeli politice sau „de altă natură” să fie distruse, specificând prin aceasta 
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însăşi rigoarea cenzurii. Însă nici stricta supraveghere a Scînteiei, nici interdicţiile de temut ale 

securiştilor n-au putut sta stavilă pătrunderii în limba română a străinismelor, care căpătase un 

aspect activ de internaţionalizare a vocabularelor limbilor din apusul Europei (şi nu numai).  

Şi în presa „socialistă” românească englezismele erau utilizate pentru a arăta că ele sunt 

ori unealtă de blamare a societăţii bazate pe clase antagoniste, ori că susţin lupta de clasă a celor 

mulţi şi oropsiţi pentru un viitor „roşu”. În Romînia Liberă  „senatorii americani condamnă pe 

McCarthy, dar propagă mccarthysmul (nr.3195 din 14 ian. 1955, p.4); În nr.3234, p. 4, 27 febr. 

1955 „Mister Conant filosofează”; În nr.8036, p.6, 25 august 1970 se semnalează „o nouă 

devalorizare a lirei sterline”. 

Într-un mod aparte arată englezismele când sunt încadrate de Romînia Liberă în contexte 

ce prezintă mişcarea muncitorească: „60000 docheri în grevă” (nr.6294, p.4, 12 ian. 1965); 

„Mitingul de la Phenian” (nr.8004, p.6, 17 iulie 1970); „Implicaţii ale grevei generale ale 

docherilor britanici” (nr.8005, p.6, 18 iulie 1970). 

Alte englezisme din Romînia Liberă: „deputaţi laburişti” (nr.3225, p.4, 17 febr. 1955); 

businessman (nr.3234, p.4, 27 febr. 1955); dolarul, lira şi etalonul aur, lira sterlină, Wall Street 

(nr.6916, p.4, 6 febr. 1965); „un grup de congresmeni” (nr.6317, p.6, 7 febr. 1965); „trust al 

creierului” (nr.6297, p.4, 15 ian. 1965); „un salon de gentlemeni” (nr.6305, p.6, 24 ian. 1965); 

„cocteil  la Ambasada R. P. Romîne din Varşovia” (nr.6307, p.6, 27 ian. 1965); „cel mai mare 

camping de pe litoral” (nr.8001, p.5, 14 iulie, 1970)...  

Însăşi Scînteia utilizează o serie de neologisme engleze, printre care menţionăm: miting 

(nr.9288, 3 oct. 1972, p.2); apartheid (nr.9301, 16 oct. 1972, p.4). Iar la rubrica Sport unele din 

ele se întâlnesc deja acomodate deplin sau parţial normelor fonetico-gramaticale româneşti: 

meci, gol, fotbal, rugbi, rugbişti (nr.9288, p.2, 3 oct. 1972); derbi, handbal, handbalişti, 

suporteri, şuturi (nr.9305, p.5, 20 oct. 1972)... 

4. Perioada a patra va fi a actualităţii, a liberei circulații, caracterizată prin sporirea 

pătrunderii englezismelor în limba română, cuprinzând toate sferele de activitate publică. Nu mai 

întâlnesc restricții sau obstacole, ci, dimpotrivă, deschiderea spre Apus și cunoașterea și 

utilizarea englezei în comunicare înlesnește apropierea și integrarea românei în circuitul 

internațional prin adiționarea unui segment lexical comun internaționalizat. 

După 1989 s-a intensificat procesul de apropiere dintre popoarele întregii Europe. Deja 

jumătate din ţările bătrânului continent s-au încadrat în UE, construind un vis râvnit, politic şi 

social, spre care au tins mereu extenuate de neînţelegerile şi conflictele de tot felul, mai cu seamă 

de cele două mari confruntări militare ale secolului XX.  
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Însă orice proces de înnoire se desfăşoară anevoios. Au loc profunde transformări în 

sistemele existente, se modifică viziunea asupra mersului de mai departe. Din aceste 

considerente, vorbitorii limbii se dezic cu greu de o deprindere de viaţă ce a devenit tradiţie, iar 

ceea ce se introduce trezeşte nostalgii şi suspiciuni, presupune şi unele dificultăţi de 

implementare, însă noul înaintează şi se impune. 

Aceasta este legea de bază a evoluţiei, care ţine în continuă mişcare şi limbile lumii, 

supuse unor schimbări de esenţă atât în structurile lor interne, cât şi datorită influenţelor din 

exterior. Modernizarea societăţii catalizează mutaţiile din necesitatea de a marca şi a propaga 

inovaţiile. Limbile de mare circulaţie, ca exponente ale economiilor şi culturilor mai avansate, 

care generează progresul şi-l fac un bun al tuturor naţiunilor, se revarsă peste graiurile acestora, 

asupra cărora îşi lasă amprente primenitoare.  

La etapa actuală, accentuată prin orientarea bine determinată de apropiere a popoarelor 

europene, lucrul acesta îl izbuteşte cel mai bine limba engleză, care îşi asumă un rol de călăuză 

în comunicare şi coeziune. Arsenalul său de exprimare este atât de evoluat şi exact închegat, 

încât multe din elementele sale sunt, pur si simplu, preluate şi lansate în uz, amestecându-se şi 

coagulându-se în diferite idiomuri, printre care şi în cel românesc [23, p. 37].  

 

2.3. Asimilarea englezismelor în limba română 

După ce am demonstrat că cea mai mare valoare a englezismelor constă în 

internaționalizarea unui important segment al vocabularului românesc și că în limba română 

această manifestare își are specificul său; după ce le-am urmărit, în plan diacronic, calea de 

pătrundere prin intermediul mass-mediei scrise – considerăm oportun să examinăm și actul de 

transformare într-un real fenomen lingvistic printr-un complex proces de adaptare sub aspect 

fonetic, ortografic, gramatical, semantic și funcțional.   

Fixându-ne acest obiectiv concret, am apelat la ajutorul mass-mediei în calitate de 

mediator între circulația orală și știință. Am studiat detaliat cinci periodice (VIP magazin, 

Săptămîna, Literatura și Arta, Timpul, Moldova), apărute în Republica Moldova în ultimii ani şi 

am realizat un tablou cât am putut de veridic al preocupărilor în cauză. O simplă statistică a 

frecvenţei acestora (inclusiv diferitele forme gramaticale de gen, număr, caz, articulare, variante 

ortografice, dar şi cele repetate ale aceluiaşi cuvânt) și analiza corpusului ne confirmă o dată în 

plus că fenomenul e în toi şi ia amploare.  

Cea mai citită publicație de la noi – VIP magazin, este şi cea mai receptivă în ce priveşte 

utilizarea englezismelor. Din conţinuturile ei am selectat 1071 de mostre ce ilustrează inovarea 
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de exprimare în diferite sfere de activitate. Urmează Săptămîna – cu 1017 atestări, Literatura şi 

Arta – cu 815, Timpul – cu 552. Mai puţine am identificat în Moldova – 261 (v. Anexa 3.A.). 

Mai completăm că unele pagini din hebdomadarul Săptămîna includ de la 17 până la 24 

de englezisme, din Timpul – de la 8 la 18, din VIP magazin – între 7 şi 10. Relativ la iterativitate, 

sesizăm şi neologisme comune (designer, businessman, management, showbiz, marketing, 

training, brand, site, blogger, summit), întâlnite în toate editorialele sondate, ceea ce denotă un 

imperativ al oportunităţii cuvintelor de origine engleză. 

Însă infiltrarea liberă, cantitativ impunătoare, încă nu le garantează englezismelor şi o 

înlesnire în adaptare, în a-şi căpăta dreptul să stăpânească şi să slujească vorbitorii de limbă 

română, cărora le aparţine decizia de a le accepta sau respinge. Pentru a le deprinde utilitatea, le 

probează oral şi în scris, le mai recroiesc modelele, le stilizează după ultimul avânt al modei 

lingvistice şi încearcă să le dea verdictul final. 

Dar până a fi pronunţat mai este nevoie de timp. Nici periodicele pe care le-am investigat 

nu sunt pregătite deplin să soluţioneze problemele. Mai întâmpină dificultăţi la transcrierea 

englezismelor, balansând între o asimilare totală (spicher, smartfon, reiting, modeling), una 

parţială (triller, şpray, golgeter, offsaid) şi transliteraţie (speaker, smartphone, rating, thriller).   

Şi mai frecvente sunt formele deja conformate categoriilor gramaticale specifice limbii 

române, care se ortografiază în două sau chiar trei modalităţi: smartfonuri, smartphone-uri; 

weekend, week-end; weekendul, weekend-ul, week-end-ul; email, e-mail; emailul, e-mail-ul (S); 

online, on-line, on-laine; masterclass, master-class, master class (LA); businessul, business-ul; 

showroomul, showroom-ul (VIP).  

Exemple de acest gen ne sunt oferite din plin: background, back-ground; sprayul, spray-

ul; summitului, summit-ului; businessului, business-ului; linkuri, link-uri; laptopuri, laptop-uri. 

Câteva dublete de transcriere grafică sunt înregistrate în DOOM²: cocktail/cocteil; sandvici/ 

sendviş şi fonetică: imeĭl/imeĭl; manager/manager şi în DOEOM, ed. Chişinău, 1990: biznis cu 

trimitere v. business; flaş – v. flash. Aceste dereglări îi derutează nu numai pe cititori, ci, după 

cum se vede, şi pe cei chemaţi să ghideze şi să promoveze cărturăria – ziariştii.  

Noi am pleda pentru o simplificare a lucrurilor. Englezismele asimilate definitiv să aibă o 

singură formă de scriere (cocktail, sandvici) şi de pronunţie (imeĭl, manager), cele mai noi, încă 

nestatornicite – să fie transliterate (smartphone, showroom). Mărcile gramaticale, după cum 

recomandă şi DOOM², să fie ortografiate, după consoană, la un loc (weekendul, bestselleruri, 

fast-foodurile, bloggerilor) şi cu cratimă, după vocală și unele combinații specific engleze (site-

ul, spray-ului, hobby-uri, flash-urile, talk-show-urilor), iar dubletele să fie înlăturate [23, p. 39]. 
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Şi ca fenomenul englezismelor în limba română să decurgă fără prea mari complicaţii şi 

să nu lezeze puritatea românească de exprimare, ci dimpotrivă să integreze firesc noile elemente, 

– aşa cum s-a întâmplat cu franţuzismele la precedentul val de influenţe, care s-au încetățenit 

exhaustiv în vocabularul nostru şi astăzi răsună original alcătuind peste jumătate din numărul 

total de cuvinte, la multe nemaisesizându-le originea, – să încercăm să-l îndreptăm pe calea cât 

mai potrivită de desfăşurare. De aceea, e de datoria noastră să-i înregistrăm mişcarea, să-i 

analizăm efectele şi să cutezăm a pronostica ferm cu ce ne vom alege.  

Pentru a nu mai cădea din nou în patima obsesiv-ispititoare faţă de tot ce e străin, să 

căutăm şi să găsim modul corect de înglobare a englezismelor în comunicarea noastră printr-o 

investigaţie profundă şi din diferite puncte de vedere. Şi să începem cu adaptarea lor în limba 

română, studiind posibilităţile de conexiune a cuvintelor de origine engleză cu cele româneşti 

prin utilizarea tuturor modalităților de acomodare: fonetică, ortografică, morfologică, semantică. 

 

2.3.1. Adaptarea fonetică  

Totul începe de la sunet,  care, rostit şi aranjat în diferite configuraţii ordonate, formează 

cuvinte. El are o sonoritate identică în toate limbile lumii („a” sună „a” şi în română, şi în 

engleză, şi în hindi, şi în urdu; „b” se aude „b”, „m” – „m” etc.), însă capătă particularităţi 

specifice de pronunţie în fiecare limbă, ceea ce le şi diferenţiază. Şi aşa cum aceste diferenţe s-au 

stabilit pe parcursul de constituire a limbilor, acum, în traiect de reapropiere a lor, apare 

oportunitatea de a le înlătura. 

Un prim impuls spre declanșarea unui asemenea proces, care ar fi unul de lungă durată,  

l-ar constitui amplul fenomen al englezismelor ce se repercutează intens în comunicarea 

internațională și ne induce la prezumția unor aidoma repercusiuni. La început, din cauza 

abundenței de străinisme pătrunse în limbă, acest act, totuși dificil, cu multe complexități, va 

ceda locul altui procedeu, mai puțin complicat, și englezismele vor fi, pur și simplu, transliterate. 

În traiectoria sa însă, procesul de adaptare se va amplifica și cele mai multe englezisme vor 

căpăta aspectele limbilor naționale.  

La moment, procesul e la început de cale; se desfășoară nu în așa tempo cum s-ar 

pretinde, însă are loc. Unele elemente ale limbii donatoare sunt aglutinate, dar forma engleză, fie 

asimilată deplin, fie parțial, cu atât mai mult transliterată, se păstrează. Să suprime această forță 

de conservare a lexemelor engleze încearcă limbile consumatoare prin îndepărtarea de la sursă și 

absorbirea lor. Și deocamdată le izbutesc oarecum.  

Și pentru limba română această tentativă prezintă dificultăți. Între limba română și limba 

engleză există distincte discrepanțe, mai întâi de toate, între sistemele lor fonetice, începând de la 
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origini (una-i romanică, alta – germanică), continuând cu temperamentul și caracterul exprimării 

și terminând cu distanța în spațiu dintre ele în care se utilizează și care le-au ținut departe una de 

alta în evoluția lor premergătoare ca să nu tangenteze.  

Limba engleză și-a axat grafia pe principiul etimologic, scriindu-și multe cuvinte ținând 

cont de etimon, de originea formei prin justificarea evoluției sale fonetice (și semantice). 

Metodologic, principiul dat se bazează pe o formulă tradițional-istorică: adică pe practica de a 

scrie lexemul după originea și istoria lui grafică, după cum a fost rostit și posibil scris într-o 

anumită perioadă mai îndepărtată, și nu cum se pronunță în prezent. Iar dificultățile produse de 

scriere la pronunțare îi pun în încurcătură de multe ori pe vorbitori, mai cu seamă pe posesorii 

altor limbi (inclusiv pe români). 

Pe când limba română poartă un caracter, în general, fonetic la înregistrarea grafică a 

celor expuse oral. De obicei, scriem cum rostim, iar în rezultat fiecare literă a alfabetului nostru 

redă câte un singur sunet. Mare diferențiere între ortografie și ortoepie nu apare: reglementarea 

ortografică, în fond, corespunde cu aranjarea ortoepică. Astfel, principiul fonetic după care se 

ghidează în temei scrierea românească facilitează coraportul dintre grafie și exprimare.  

Însă ambele limbi fac parte din familia mare a limbilor indo-europene care le apropie și le 

face mai accesibile în tendința lor de proximitate. Fiecare limbă (dintre aceste două), în 

interacțiunea dintre ele, tinde să-și impună prioritățile sale. Limba engleză dictează termenii; 

limba română îi acceptă, dar intervine cu preceptele sale și îi supune (cum poate și unde 

izbutește) unor procedee proprii de acomodare. De aceea și dezacordurile dintre pronunția și 

scrierea engleză nu mai sunt ele de netrecut: când apare oportunitatea, nu sunt obstacole în 

asimilarea fonetică a englezismelor. Numai că este nevoie de un timp mai îndelungat de adaptare 

prin funcționare, ca să se fixeze în vocabular și ca după o anumită perioadă abia să li se sesizeze 

originile anglo-americane și să fie luate drept expresii românești obișnuite.  

În susținerea acestor raționamente vin și opiniile lingviștilor consacrați. M. Avram a adus 

contribuții decisive la elucidarea principalelor aspecte ale adaptării fonetico-grafice a 

englezismelor, punctând probleme de pronunțare/accentuare și scriere, generate de „deosebirile 

existente între aspectul oral și cel grafic, precum și soluțiile divergente de normare, statuate sau 

numai propuse”, ca să accentueze că „anglicismele furnizează cel mai mare procent de abateri de 

la aplicarea principiului fonetic (mai exact, fonologic)” [4, p. 14-16]. 

Și A. Stoichițoiu-Ichim, „în ceea ce privește pronunțarea anglicismelor”, semnalează 

două tendințe noi. „Prima se referă la modificările de accent care se petrec cu ușurință în cazul 

omografelor” (top-model, non-profit, sex-simbol – model, profit, simbol). Cea de-a doua privește 
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confuzii generatoare de omofone: bord [engl. board], (cf. rom. bord); mall [engl. mall], (cf. rom. 

mal) [109, p. 98]. 

Conform observațiilor noastre, cel mai ușor se adaptează în limba română cuvintele de 

origine engleză alcătuite dintr-o singură silabă, sunetele cărora se aseamănă întru totul cu cele 

românești: top, pop, soft, hot, stop, smog, golf, font, lord, gong, ring, trend, stem, step, start, 

card, smart, star, stand, hard, draft, grant, big, hit, print, box. Ele nu prezintă dificultăți nici la 

grafie, nici la pronunție: se scriu cum se aud. Și sunt destul de frecvente în mass-media de la noi. 

Reluările de mai multe ori a englezismelor demonstrează că ele deja au un stagiu îndelungat de 

întrebuințare și și-au găsit loc stabil în comunicarea românească, iar cele mai rare abia își croiesc 

drum în vocabularul nostru.  

Un șir pregnant de englezisme monosilabice cu un stagiu de întrebuințare de durată s-au 

adaptat definitiv în limba română, preferându-se și în scris varianta de pronunție (meci, trenci, 

gol, șou, șut, hol, stres, staf), aspectele grafice de origine rămânând în limba engleză (match, 

trench, goal, show, shoot, hall, stress, staff).  

O altă serie de englezisme de construcție monosilabică o constituie acele cuvinte care    

și-au păstrat atât pronunția, cât și transcrierea engleză. Ele nu s-au asimilat și grafic, pentru că au 

în componența lor foneme (y, w, k) și combinații (sh, ff, ee, ea, zz, ch) specific engleze. Fiind 

relativ recente, trec printr-un proces mai anevoios și mai îndelungat de adaptare, iar asimilarea 

definitivă e în suspensie. Dacă utilitatea lor se va dovedi definitorie, limba română, peste o 

anumită perioadă de timp, va asimila semnele grafice englezești și vom avea, probabil, sait, flăș, 

pazăl, meid, ueb etc., cum avem în prezent meci, fotbal, gol, șut, lider, miting (din match, 

football, goal, shoot, leader, meeting); dacă nu – ele, pur și simplu, vor dispărea din uz.    

Conform structurii grafice, dar și de rostire a acestor englezisme, le-am categorisit în 

câteva subgrupe. Am începe cu cele care conțin vocala „a” în componența lor (brand, rap, band, 

jazz, back, cash, flash, track, black, bag, spam,), care în engleză se pronunță „æ” (între un „ă” și 

un „a” românești), iar dicționarele noastre ne propun versiunea cu „e” (brend, rep, bend, jezz, 

bec, cheș, fleș). Același „a” în structură diftongată cu „y” sau „i” se citește „ei” (spray-sprei; 

day-dei; play-plei; gay-ghei; pay-pei; stay-stei; way-uei; fail-feil; mail-meil). Cuvintele engleze, 

terminate în „e” mut (gate, cake, game, made, frame, fate), la adaptarea în limba română, la fel 

ca originarele, se pronunță monosilabic, iar „a” se rostește „ei”: gheit, cheic, gheim, meid, freim, 

feit. Însă vocala „a” în cuvintele monosilabice, care în engleză se pronunță un „a:” se păstrează și 

în limba română: branch, staff. 

Grafemul „w” alcătuiește un alt șir de cuvinte ce necesită cunoașterea mai profundă a 

regulilor ortoepice engleze. În cuvintele ce-l conțin, asimilate în limba română prin transliterație, 
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se rostește „ŭ”: web-ŭeb; we-ŭi; word-ŭord; whig-ŭig; way-ŭei; show-șoŭ; flow-floŭ. Dublul 

„oo” de asemenea implică atenție și cunoștință la pronunțare: boom-bum; room-rum; cool-cul; 

fool-ful; shoot-șut; snood-snud; zoom-zum; look-luk; book-buk. Și „ee” la fel se pronunță un 

singur sunet – „i:”: street-stri:t; sleek-sli:c; free-fri:; spleen-spli:n; jeep-ji:p. Tot „i:” se rostește 

și combinația „ea”: tea-ti:; team-ti:m; steak-sti:c; lead-li:d; cheat-ci:t; jeans-ji:ns; dream-dri:m. 

Însă în cuvintele finalizate în „e” (modelul de mai sus), „i” sau „y” din silaba anterioară (site, 

live, like, vibe, drive, time (management), slide (-show), (ice-)wine, byte) se pronunță „ai” într-o 

componență monosilabică: sait, laiv, laik, vaib, draiv, taim, slaid, uain, bait. Într-o silabă închisă 

și „u” se citește „a”: puzzle-pazl; clutch-clatci; bluf-blaf; pub-pab; brunch-branci; punk-panc; 

drum-dram; trunk (show)-tranc; must (-have)-mast; (body) pump-pamp. 

Dintre consoane, mai multe inconveniențe stârnește „c”. Urmat de „e”, „i”, după 

asimilare se citește „ce” sau „ci”: cent, cips. În combinația „ch” de asemenea avem pronunția 

unui „ci” sau „ce” românesc: match-meci; trench-trenci; clutch-clatci, branch-branci; search-

serci; cheat-cit; chat-cet. Variantei cips i se alătură și chips, „ch” la fel pronunțat „ci”. În unele 

exemple, cuvintele engleze care au în componență combinația „ck” (rock, stick, stock), 

asimilându-le în limba română, „c” se dedublează de „k”, dispărând și păstrându-se doar ultimul: 

rok (M, nr.3, 2014, p.25); stik (LA, nr.31-32, 2015, p.12); sau invers – înlăturându-se „k” și 

rămânând „c”: stoc (întâlnit de mai multe ori în VIP magazin din 2014: nr.123, p.24 și nr.124, 

p.124); ori, din exces de zel, englezismului folk i se mai adiționează și un „c” românesc: folck 

(LA, nr.43, 2015, p.2). 

Și consoana „j” întrunește în jurul său câteva cuvinte care la pronunție îl cer pe „gi”: job-

giob; jazz-giaz (gez), jeans-gins, jeep-gip.  

Cum se vede, diferențierea dintre scriere și pronunție poate provoca dublete în uzul 

cotidian, desigur, o variantă din cele două fiind eroare: stand - stend; rep - rap; web - veb; gez - 

jaz (djaz); sprei - sprai (șprai, șprei).  

O situație aproximativ asemănătoare depistăm și la englezismele cu structură polisilabică. 

Și începem cu neologismele engleze bisilabice care au un termen considerabil de funcționare în 

limba română și care s-au adaptat complet în vocabularul nostru conform principiului fonetic. 

Uzul lor este atât de frecvent, încât au intrat în obișnuința consumatorilor în comunicare și la 

lectură. Primind haina sonoră engleză, ele s-au pretat normelor literare ale limbii române, care  

le-au promulgat grafic așa cum au fost auzite. Astăzi ele constituie osatura unor anumite domenii 

de activitate: în politică (lider, miting, spicher), în economie (dolar, eurocent, liră sterlină,), în 

informatică (procesor, a procesa, a scana, a printa, a loga, loghin, tabletă, dronă) și, mai cu 
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seamă, în sport, unde cele mai multe noțiuni își au origine engleză (fotbal, handbal, volei, tenis, 

hochei, crichet, meci, golgheter, dropgol, ofsaid, presing, penalti, derbi).  

Aceste englezisme, asimilate definitiv în limba română, tot mai mult se îndepărtează de 

sursa de origine, părând a fi dintotdeauna românești. Și doar unii utilizatori, din prea multă 

dorință de a da dovadă de cărturărie sau din snobism, readuc forma originară (leader, meeting, 

speaker, dollar, tablet PC). Odată adaptate definitiv, ele nu mai au cale întoarsă de a se recurge 

la transliterație, însă numărul lor e foarte mic în comparație cu totalul de englezisme atestate din 

mass-media. 

Din multitudinea lor par mai ușor a fi adaptate străinismele cu sufixul -ing, care se scriu 

și se pronunță și în română ca și în engleză: voting, catering, marketing, lifting, holding, living, 

hosting, karting. Nu mai greu se acomodează și englezismele cu același sufix (-ing) transliterate: 

blogging, shopping, dressing, modelling, leasing, surfing, coaching, briefing, dumping, banking. 

Dintre englezismele ce cauzează anumite dificultăți la adaptare am menționa următoarele:  

•  „a” în silaba finală din componentul man al cuvintelor compuse se pronunță „a”: barman 

cameraman și „e”: batman, showman, businessman, gentleman, congresman, superman;   

• „a” în silabă deschisă se citește „ei”: Facebook, cupcake, update, rating; 

• „a” poate echivala sonor și cu „e”: dandy, catchy, lady, baby, fashion, gadget, 

management, laptop, manager, happy-end, banking, sandwich;  

• „a” care formează diftong cu „y” sau cu „i” se citește „ei”: player, display, playback, 

playlist, fair-play, pay-per-view; e-mail, cocktail, fund-raising, training, brainstorming;  

• „a” se pronunță „a” în silabă închisă accentuată: marketing, smartphone, casting, master, 

starter, superstar; 

• „w” de cele mai multe ori se rostește „u”: whisky, know-how, weekend, low-cost, qwerty, 

bowling, wigwam, western, marshmallow; excepție – wrestling (unde „w” nu se pronunță);    

• „u” se pronunță „a”: clubbing, jumping, summit, update, unplug, cupcake, cluster, rugby; 

• „i” în silabă accentuată înaintea lui „e” final mut se citește „ai”: on-line, nelive, deadline, 

prime-time, worldwide, all-time;  

• vocalele duble redau respectiv un singur sunet: „oo”-„u” (showroom, fotoshooting, fast-

food, cookies, notebook, bedroom, bathroom, snooker); „ee”-„i” (feedback, peeling, weekend, 

coffee, handsfree, cheeseburger, freedom, feeling, goalkeeper, feed-in, fashionweek);  

• combinațiile vocalice de asemenea exprimă un sunet: „ea”, de regulă, se pronunță „i” 

(sex-appeal, leadership, dealer, leasing, teaser, teambuilding, impeachment, streaming; press 

release [press-reliz] - LA, nr.25, 2014, p.2), dar îl poate reda și pe „e” (breakfast, ready, 
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deadline, made-to-measure), pe „ă” (research) și chiar două sunete „eă” (fair-play, hairstyle, on-

air, hair stylist, air-flow); „eau” combină în diftong două sunete: „iu” (beauty); 

• în ce privește consoanele, îmbinările duble redau și ele respectiv un singur sunet: „bb”-

„b” (hobby, lobby), „gg”-„g” (blogger, jogging), „ff”-„f” (effortless, office), „ll”-„l” (bullying, 

billboard), „mm”-„m” (programmer, summit), „nn”-„n” (banner, skinny), „pp”-„p” (shopping, 

hippy), „rr”-„r” (horror, sorry), „ss”-„s” (wordpress, glossy) și „tt”-„t” (pattern, battle); 

• n-am putea trece cu vederea nici complicațiile consoanei „c”: urmat de „e” sau „y” se 

pronunță „s” (percent-persent; center-senter; trance-trans; service-servis; advocacy-advocasi; 

cyborg-saiborg); în combinația „ck” se produce un singur sunet „c” (hattrick-hetric, blockbuster-

blocbaster); în unele exemple asimilate „c” din combinația „ck” dispare, păstrându-se doar „k” 

(hacker-haker, cocktail-cokteil) și invers – dispare „k” și rămâne „c”: cocktail-cocteil (LA, nr.7, 

2015, p.1) sau coctail (LA, nr.23, 2015, p.1); 

• confuzii pot produce și alte combinații consonantice: „sh” care se citește „ș” (stylish-

stailiș, off-shore-ofșor; show-șou, transcris așa cum se pronunță în îmbinarea: Șou mast gou on – 

S, nr. 9, 2013, p.4) și „ch” – „ci” (ketchup-chetciap, catchy-chetci), dar și „ș” (sandwich-sendviș 

– S, nr.9, 2013, p.21). Interesant se descurcă Săptămîna cu englezismul charter: în transcriere 

românească îl păstrează pe „h” în paranteze: c(h)earter (nr.13, 2013, p.1), prezentând 

concomitent două variante (și pe cea transliterată – charter, și pe cea asimilată – cearter).  

După cum rezultă din materialul sondat, problemele adaptării fonetice a englezismelor 

sunt multe și complexe (și noi încă nu le-am abordat pe toate). De aceea în procesul asimilării 

cuvintelor de origine engleză de către limba română e necesar de acordat o atenţie sporită 

acomodării lor fonetice, pentru că, odată ce englezismele pătrund în masă, relativ recent şi de o 

sorginte de altă natură, e firesc să întâmpine şi anumite inconveniente sau să provoace unele 

excese. Cele mai vădite erori se iscă din necunoaşterea sau cunoaşterea superficială a englezei 

ori sub influenţa unor aspecte inter- şi intralingvistice cunoscute mai bine de vorbitori şi chiar de 

cei care le propagă în mass-media. Iată de ce vom insista, în final, să scoatem în evidenţă cele 

mai frecvente puncte nevralgice, care pot duce la devieri de norme: 

a. necunoaşterea sau cunoaşterea superficială (ori chiar neglijentă) a regulilor de 

pronunţie a vocalelor engleze simple: „a”: made ≠ [made] (nota explicativă: semnul ≠ 

echivalează cu o variantă greşită de pronunţie în limba română, iar cele mai multe exemple 

eronate de mai jos sunt culese din uzul cotidian, de la televiziune și radio și nu constituie o parte 

a investigației de mai sus, la care am putea face trimiteri concrete; și doar câteva din ele sunt 

extrase de pe paginile mass-mediei, cărora le indicăm sursa), brand ≠ [brand]; „e”: e-mail ≠ [e-

mail], design ≠ [design]; „i”: site ≠ [site], designer ≠ [designer]; „o”: Discovery ≠ [Discoveri], 
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voucher ≠ [voucher]; „u”: summit ≠ [summit], puzzle ≠ [puzzle]; a vocalelor duble: „ee”: 

peeling ≠ [peling], spleen ≠ [splen]; „oo”: fast-food ≠ [fastfod – LA, nr.7, 2014, p.3], Google ≠ 

[Gogle]; a combinațiilor vocalice, care produc atât un singur sunet: „ea”: speaking ≠ 

[speaching], lead ≠ [lead]; „ie”: briefing ≠ [briefing], boyfriend ≠ [boifriend]; cât și două sunete: 

„eau”: beauty ≠ [beauti] și consonantice: „sh”: fashion ≠ [fashion], shopping ≠ [shoping]; „ch”: 

cheeseburger ≠ [chesburger], cherry ≠ [cheri]; și a altor altercații: pronunțarea lui „k” inițial + 

consoană: know-how ≠ [cnou-hou], care în engleză nu se citește; pronunțarea lui „w”-„v”: whisky 

≠ [vischi], Hollywood ≠ [Holivud] ș.a. 

b. sub influența unor factori extralingvistici: a rusei (management < мэнэжмент ≠ 

[menajament – S, nr.4, 2014, p.1], job < жоб ≠ [job], jazz < джаз ≠ [jaz], Holywood < Голивуд 

≠ [Golivud]); a germanei (spray ≠ [șprai – S, nr.8, 2013, p.9], stand ≠ [ștand]); a francezei 

(beauty ≠ [boti], on-air ≠ [oner]).           

c. sub influența unor factori intralingvistici: soccer ≠ socc’er, golgheter ≠ golg’eter (S, 

nr.8, 2013, p.28), office ≠ ofici, cheeseburger ≠ chisburg’er [24, p. 62]. 

Pentru a evita aceste confuzii și a le facilita consumatorilor de englezisme posibilitatea să 

le depășească, e necesar de apelat la diferite izvoare care recomandă o anumită normare: 

dicționare, compendii și precizări fonetice, publicații și alte surse. Și, în principal, să fie  

respectate normele ortoepice recomandate mai sus, referitor la pronunția vocalelor, consoanelor 

și a grupurilor de litere specific englezești, pentru a evita confuziile și a nu comite erori în 

comunicare.    

 

2.3.2. Adaptarea ortografică  

Întrucât obiectivul investigației noastre este studierea utilizării englezismelor în publicații 

periodice, deci în scris, am considerat necesar să abordăm adaptarea fonetică a lor concomitent 

cu acomodarea grafică. Or, transcrierea este un rezultat al redării grafice a celor auzite. Așadar, 

adaptarea fonetică a englezismelor a constat, în primul rând, în încadrarea pronunțării acestora la 

deprinderi articulatorii rezultate din evoluția fonetică a limbii române, iar în măsura în care sunt 

acceptate de vorbitor, pătrunzând abundent și pe paginile, probabil, ale tuturor periodicelor, ele 

se supun regulilor de pronunțare și de scriere ale limbii noastre.   

De la cei care le promulgă și le difuzează se cere să caute o asemenea tratare ca 

străinismele engleze să-și mențină și specificul de origine, dar și să capete și prospețimea 

neologică românească. Încă de la începuturile pătrunderii cuvintelor de proveniență engleză în 

limba română, scrierea lor pretinde să se apropie de pronunție, conform principiului fonetic 

specific limbii noastre, chiar devenind, de multe ori, identică. Și tendința actuală a transcrierii 
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englezismelor este orientată spre o reproducere fonetică întocmai – să se scrie așa cum se 

rostesc. Însă mecanismele de adaptare ale limbii române funcționează prea lent. Pentru a se 

acomoda, neologismul are nevoie de timp, de iterativitate, de un complex proces 

transformațional și asimilativ, dar în rapida și mereu schimbătoarea etapă contemporană nu se 

izbutește. Nu intră bine în circulație un termen și din urmă erup alți doi-trei, zece și cei mai mulți 

rămân în afara procesului de adaptare după reglementarea românească, transcriindu-se după voia 

celor care îi utilizează în comunicare.  

Situația este semnalată și de Th. Hristea care menționează că „în ultima vreme a fost 

complicată, în mod inutil, și ortografia”, insistând „asupra dificultăților pe care le creează 

scrierea și rostirea numeroaselor neologisme care au invadat și continuă să invadeze vocabularul 

românesc contemporan” și „care arată cât de numeroase sunt discordanțele existente între 

scrierea corectă și pronunțarea limbii române actuale” [75, p. 36-37]. 

C. Athu scoate în relief că problema ortografiei este complicată și de înseși dicționarele. 

Unele englezisme sunt „înregistrate cu o formă grafică adaptată fonetic în DOOM1 (bluf) și 

pentru care DOOM2 recomandă forma grafică englezească (bluff)”. „În cazul altor anglicisme 

pentru care DOOM1 recomandă formele adaptate (bos, brec), DOOM2 acceptă ambele variante, 

fiind preferată cea comună (bos/boss) sau cea etimologică (break/brec)” [3, p. 42-43].   

Iar C. Simion „la sugestia mai multor cititori publică(m) un scurt dicționar de cuvinte 

străine, întâlnite frecvent în limbajul actual” (printre care și englezisme) [103, p. 229]. 

De aceea, noi găsim de cuviință să analizăm separat și unele probleme de adaptare 

ortografică a englezismelor ca să urmărim cum se înregistrează ele în mass-media și cam cum ar 

trebui să le avem corect transcrise. Preocupările în această privință se vor bifurca și ne vom referi 

la utilizarea (ori neutilizarea) semnelor ortografice apostroful și cratima.  

Apostroful este un semn ortografic necaracteristic limbii române. DEXI definește 

apostroful ca fiind „semn ortografic în formă de virgulă, așezat în partea de sus a cuvântului ('), 

prin care se notează dispariția accidentală a unuia sau a mai multor sunete în rostire” (DEXI, 

2007). Se întâlnește rar și poate marca această absență a unor sunete în exprimarea populară (las' 

că-ți arăt eu!); în limba literară, mai cu seamă în publicistică, indică omiterea primelor cifre în 

notația anilor calendaristici (s-a născut în '88) sau apare în neologismele neadaptate și în numele 

proprii străine. La ultima remarcă ne vom raporta mai detaliat. 

În asemenea situații am atestat pe paginile publicațiilor noastre utilizarea semnului 

ortografic dat. În Timpul l-am depistat de 3 ori, dintre care de 2 ori pe aceeași pagină, în structura 

substantivului comun neadaptat rock'n'roll (nr.6, 2013, p.24); în VIP magazin, nr.104-105, 2013, 

p.110 – același rock'n'roll, iar în Moldova, nr.3, 2014, p.58, un substantiv cam de aceeași 
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formație – rhithm'n'blues. Din alte publicații am extras nume proprii ce indică anumite denumiri, 

în componența cărora se conține așa-zisul „genitiv saxon”: Jack's Bar and Grill (VIP, nr.104-

105, 2013, p.18); Britain's got talent (S, nr.7, 2013, p.32); Shakespeare's Globe (M, nr.3, 2014, 

p.8); Valentine's Day (M, nr.1, 2015, p.99).  

Și acest tip de ortografiere (cu apostrof) vine să ne demonstreze că nu toate străinismele 

și elementele lor pot fi supuse unei asimilări definitive.  

Cratima (-), conform aceluiași DEXI, este „semn grafic servind pentru a lega două 

cuvinte ce se pronunță împreună sau pentru a despărți un cuvânt în silabe etc.”. Pe noi ne 

interesează prima parte a definiției („pentru a lega două cuvinte ce se pronunță împreună”) și 

ultima parte („etc.”). Aceste două extrase ne dezvăluie cele două opțiuni la care ne vom referi în 

continuare: ortografia englezismelor compuse și ortografia unor morfeme (sufixe, desinențe, 

articole substantivale hotărâte enclitice) din structura lor deja adaptată deplin sau parțial. 

1. Ortografia englezismelor compuse. Mai întâi, formarea cuvintelor compuse ca 

modalitate morfologică de producere a cuvintelor noi în limbă ține de o serie de factori (natura 

rădăcinilor componente, unitatea semantică și gramaticală dintre ele, sudura lor formală, 

stagiul în lexic și, nu în ultimul rând, tradiția de scriere), care trebuie luați în considerare. Există 

și reguli concrete de ortografie a compuselor, însă, inexplicabil, mass-media noastră n-a prea 

ținut cont de ele și a creat un tablou, puțin spus, încurcat la capitolul dat. Să dăm vina pe 

imperfecta definiție din DEXI (cratima servește „pentru a lega două cuvinte ce se pronunță 

împreună”)? Pe toate? Dar care cuvinte ce alcătuiesc îmbinări într-un enunț nu se pronunță 

împreună? Să învinuim generalizarea fugitivă a regulilor de ortografie a cuvintelor compuse, 

care circulă ca o axiomă, precum că, grafic, cuvintele compuse se pot scrie cu cratimă, separat și 

la un loc, fără a se preciza ce, cum și când. Posibil, și aici ar trebui de căutat cauza, pentru că 

ceva nu e bine. E necesar de găsit o altă formulă de reglementare care să vină în ajutor, nu să 

deruteze. Dar până atunci, să analizăm această situație ortografică din mass-media, de care 

anticipam un pic mai sus. 

Cele mai mari ambiguități privind ortografia englezismelor compuse sunt provocate la 

repetarea acelorași termeni în mod diferit. Parcă ar fi de înțeles această amfibolie, când apare în 

diverse publicații (deși nici în asemenea cazuri categoric nu e de acceptat). Să zicem, în VIP 

magazin „master-class” apare cu cratimă (nr.123, 2013, p.24); în Literatura și Arta „masterclass” 

se scrie la un loc (nr.12, 2014, p.1), iar în Moldova „master class” e separat (nr.5, 2015, p.105). 

Dar când astfel de erori le comit aceeași revistă fie în numere diferite (VIP magazin în nr.108, 

2013, p.106 ni-l prezintă pe „master class” separat; în nr.123, 2013, p.24 ne dă „master-class” cu 

cratimă, iar în nr.129-130, 2015, p.144 – „masterclass” împreună); fie în același număr la pagini 
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diferite (VIP magazin în nr.121, 2014, la p.36 scrie „show-business” cu cratimă, pe când la p.42 

„show business” în două cuvinte; Săptămîna în nr.8, 2013, la p.11 tipărește „week-end” cu 

cratimă, iar la p.29 – la un loc: „weekend”) și, mai ales, la aceeași pagină (Timpul în nr.32, 2014, 

la p.18 utilizează „offshore” la un loc, apoi forma „offshorul” împreună și „off shorul” separat, 

în ambele cazuri cu „e” omis eronat; tot Timpul ne prezintă două variante și pentru „e-mail”: în 

nr.16, la p.22 ne apare o dată cu cratimă „e-mail” și a doua oară un singur cuvânt „email”; și mai 

curios apare englezismul compus „second-hand” în revista Moldova, nr.14, 2015, la p.82: de 

patru ori apare ortografiat corect cu cratimă și o dată, în paranteze, separat „second hand”), 

lucrurile nu mai par a fi clare. 

În ipostaze similare au nimerit și alte străinisme compuse singulare care în diferite 

contexte și ziare apar cu forme deosebite: best-seller – bestseller; base-ball – baseball; dress-

code – dress code; love-story – love story; e-mail – email. 

Și mai deranjante par situațiile în care sunt ortografiate englezismele compuse cu un 

element comun: „i” (i-stop – iPhone, iPod); „room” (big-room, dar showroom, bedroom, 

bathroom); „cross” (cross-curs, cyclo-cross, însă cross country); „end” (happy-end, week-end și 

weekend); „flow” (air-flow, cash-flow, cash flow); „web” (web-clasament, web-browser, 

website); „food” (fast-food, fastfood, junk food); „shore” (off-shore, offshore, onshore); „on” (on-

air, on-line, online, on hold); „pay” (pay-per-view, pay driver, payphone); „all” (all-inclusive, all 

inclusive, all-time, all time); „office” (office-manager, office club). 

Cu cât îmbinările compuse cu același element sunt mai productive, cu atât cadrul 

ortografic devine mai supărător: „super” (supermarket, superstar, supervizor, superhit, 

superman, super star, super single, Super Bowl); „hair” (hair-styling, hair styling, hairstyling, 

hair style, hair stylist); „anti” (anti-freeze, anti-aging, anti-age, antivirus, antidoping, antistress); 

„smart” (smart story, smart casual, smart shop, smartphone); „high” (high-life, high-class, high 

tech, high definition, high quality); „play” (play-off, fair-play, role-playing, play-back, play-list, 

fair play, playmaker, playback, playlist, playboy); „back” (back-vocal, back-ground, back-table, 

quarter-back, back vocal, back office, background, cashback, feedback, backstage); „business” 

(business-plan, business-lady, business-club, business-oriented, business-class, agro-business, 

show-business, show business, business lady, business class, business plan, businesswoman); 

„show” (show-business, show-biz, talk-show, reality-show, after-show, slide-show, show 

business, reality show, Fire Show, fashion show, trunk show, showman, showbiz, showroom). 

La fel de variat ortografiate apar și genurile de muzică noi: etno-folk, funk-rock, hip-hop, 

dance-pop, blues-rock, pop-soul, disco-pop, pop-rock, hard-rock, electro-house, jazz-band, disc-

jockey, soft rock, pop rock, hard rock. 
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Totuși se observă un început de ordonare în ortografia englezismelor compuse, infiltrate 

în presa noastră. Am identificat unele neologisme compuse, ortografiate cu cratimă, toate după 

un model: „prim” (prim-time, prim-vicespeaker); „must” (must-have, must-do); „club” (fun-club, 

jockey-club); „big” (big-room, big-bang) sau doar cu o singură deviere: „in” (check-in, feed-in, 

cash-in, made in); „up” (make-up, pin-up, start-up, head-up, stand-up, pop-up-shop, makeup).    

Ținând cont de structura englezismelor compuse, de elementele lor constitutive, care 

denumesc ceva concret, acestea încheagă totuși o nouă realitate construită din diferite noțiuni. 

Pentru a simplifica lucrurile, am opta pentru un singur tip de ortografie – cu cratimă. De ce, care 

sunt argumentele că prim-time se scrie cu cratimă, iar part time despărțit; high-life, high-class, 

dar high tech; web-clasament, web-browser, însă website? 

2. Ortografia morfemelor (desinențe și articole hotărâte enclitice) pe lângă substantive. Și 

la acest segment al ortografiei avem de a face cu o manieră la fel de instabilă a mass-mediei, 

când se ajunge la utilizarea grafică a afixelor date. Atașarea lor la rădăcina cuvântului se 

înfăptuiește atât cu cratimă, cât și la un loc. Ceea ce deranjează și aici e faptul că nu numai o dată 

aceleași situații sunt interpretate diferit: showroomul – showroom-ul; e-mailul – e-mail-ul; 

showbizul, showbizului – showbiz-ului; site-ul, site-ului – siteului; week-endul – week-end-ul 

(weekendul – weekend-ul); sprayul – spray-ul, spray-ului; summitul – summit-ul (summitului – 

summit-ului); businessul – business-ul (businessului – business-ului); singleul – single-ul; play-

offului – play-off-ului.  

Construirea pluralului de asemenea se face uneori în mod diferit: formativul -uri este 

ortografiat ba la un loc: sprayuri, weekenduri, coctailuri, fast-fooduri, smartfonuri, smartfonuri; 

ba cu cratimă: spray-uri, weekend-uri, coctail-uri, fastfood-uri, smartphone-uri. 

Cu toate acestea mai multe cazuri de ortografiere sunt corecte și mai puține eronate. Și 

dacă la singular articolele hotărâte enclitice mai apăreau greșit legate cu cratimă la rădăcină 

(business-ul, summit-ul, weekend-ul), la plural eroarea nu se mai produce (workshopurile, 

bestsellerurilor, emailurile, e-mailurilor, weekendurile, weekend-urile, smartphone-urilor).  

Probabil și reglementarea ortografică e mai exactă și mai respectată. Atât DOOM², cât și 

alte surse recomandă clar ortografia cu cratimă a morfemelor de care vorbim în englezismele a 

căror finală prezintă deosebiri între scriere și pronunțare (show-ul, site-ul, hippy-ul). Tot cu 

cratimă cer a fi unite aceste afixe și în scrierea siglelor (CD-ul, IQ-ului, SMS-uri, VIP-urile). În 

rest se recomandă a fi unite direct cu rădăcina neologismelor, chiar și a celor neadaptate (hitul, 

starul, stafful, sex-appealul, play-backul, thrillerului, laptopuri, smochinguri, golgheterilor) [26, 

p. 171-173].   
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2.3.3. Adaptarea morfologică 

Sunetele, aranjate într-o structură determinată coagulată de-a lungul timpului, alcătuiesc 

cuvinte ce denumesc anumite realități. Redate grafic, ele capătă un aspect simbolic reprezentat 

prin semne respective, numite litere. În limba română, conformată principiului fonetic de scriere, 

fiecărui sunet, în general, îi corespunde o literă. Ca să se realizeze o corelație coordonată între 

pronunție și grafie se creează reguli speciale pentru înregistrarea în scris a cuvintelor, ca ele să 

fie cunoscute și respectate de către toți vorbitorii limbii.  

Depozitate în vocabular conform structurii lor literale deja reglementate într-o strictă 

ordine alfabetică la o formă unică inițială, pentru a susține actul de comunicare, ele necesită noi 

procese normative de modificare a formei lor ca să poată să fie angrenate în diverse îmbinări și 

alte combinații superioare, cum cere situația de exprimare. Limba ca sistem complex 

multifuncțional dispune și de un asemenea mecanism transformator care transmite tiparele 

programate de gândirea și scopul nostru de informare. În știința lingvistică, acest dispozitiv 

tehnic de structurare și modificare a formei cuvintelor se numește morfologie, iar procesul de 

producere a noilor forme este denominat morfologic. Acestui proces se pretează majoritatea 

cuvintelor semnificative din lexicul limbii române. 

Pentru cuvintele proprii, procesul morfologic de flexionare a formei lor practic nici nu 

durează. Forma, stabilită în limbă pe parcursul a sute de ani, moștenită din generație în generație 

și implantată adânc în conștiința națională, e gata alcătuită în creierul nostru, nouă rămânându-ne 

să raționăm și la necesitate erupe, este redată (rostită sau scrisă) instantaneu, odată cu gândirea. 

Pentru străinisme, însă, mai cu seamă pentru cele actuale, care pătrund în uzul nostru 

concomitent cu însăși realitatea desemnată, mai multe sunt cauzele pentru care procesul dat 

întârzie. Mai întâi, se decide: să fie sau nu acceptate. Dacă totuși sunt utilizate, inevitabil se 

întrepătrund cu cuvintele autohtone. De o altă natură, apar deosebite, în formele lor originare. Iar 

ca să se asocieze cu tiparele băștinașe, au nevoie de atâta timp, cât au necesitat și cele proprii.  

Deci, și asimilarea morfologică a neologismelor engleze în limba română ridică unele 

probleme de ordin adaptiv în privinţa încadrării în anumite categorii gramaticale şi a pretării lor 

la flexionare, pe care nu le-au cunoscut la origini. În funcție de ce parte de vorbire este 

neologismul, apar necesităţile gramaticale pentru a putea fi asimilat deplin sau parţial. Un 

substantiv se distinge prin anumite particularităţi comune cu adjectivul; un verb are alte 

caracteristici pe lângă care se ataşează circumstanţele redate de un adverb [24, p. 62-63]. 

Cum cele mai multe neologisme engleze care au pătruns în comunicarea noastră sunt 

substantive, întrebarea principală în chestiunea adaptării lor în limba română rezidă în 

capacitatea lor de a-şi dobândi dreptul să poarte semnele categoriilor gramaticale, proprii clasei 



77 

 

numelui românesc. Din şirul neologismelor depistate în publicaţiile de presă sondate, majoritatea 

substantivelor atestate sunt de genul neutru, terminate la singular nearticulat, de cele mai multe 

ori, în consoană: brand, gadget, bonus, laptop, cocktail, look, showroom, training, stoc, mall, 

stick, flash, show, care își construiesc pluralul cu formantul -uri: branduri, gadgeturi, bonusuri, 

laptopuri, cocktailuri, lookuri, showroomuri, traininguri, stocuri, malluri, stickuri, flash-uri, 

show-uri. Câteva substantive neutre, finalizate în vocală (like, site, spray, hobby), de asemenea 

formează pluralul cu -uri (like-uri, site-uri, spray-uri, hobby-uri).  

Excepție fac neutrele terminate în -er (computer, player, pulover, thriller, voucher, 

banner, laser, starter, browser), care își formează pluralul cu -e (computere, playere, pulovere, 

thrillere, vouchere, bannere, lasere, startere, browsere), în afară de bestseller (pluralul căruia 

DOOM2 îl dă bestselleruri), iar în ziare apare și bestselleruri (VIP, nr.107, 2013, p.128), și best-

sellere (LA, nr.38, 2013, p.3). Ca și blockbuster, neatestat de dicționare și căruia presa îi 

formează pluralul tot cu două variante: blockbusteruri (S, nr.4, 2014, p.31) – blockbustere (S, 

nr.5, 2013, p.24). O altă abatere de la regularitate face și standard – standarde.  

Tot în categoria neutrelor se încadrează și majoritatea siglelor: IQ-uri, IT-uri, PC-uri, 

CD-uri, DVD-uri, SMS-uri, IP-uri, VIP-uri, WC-uri (la fel am putea avea GPS-uri, LED-uri, 

POS-uri, SF-uri, OK-uri, SOS-uri).  

Puține substantive-englezisme sunt de genul masculin, care, de regulă, se termină în 

consoană (dolar, sponsor, manager, lider, trainer, golgheter, raider, killer, designer, blogger, 

clovn) și își formează pluralul cu desinența -i (dolari, sponsori, manageri, lideri, traineri, 

golgheteri, businessmani, raideri, killeri, designeri, bloggeri, clovni). Unele își formează pluralul 

prin alternanța consonantică: -d – -z (bodyguard – bodyguarzi; lord – lorzi); -t – -ț (watt – wați); 

-s – -ș (geans – jeanși; boss – boși); -g – -gi (hot-dog – hot-dogi), iar businessman, congresman 

– prin alternanță vocalică: businessmeni, congresmeni (conform DOOM²).  

Și mai puține substantive sunt de genul feminin. Englezismele din această clasă în limba 

română prezintă o gamă variată de formare. După regula generală a femininelor românești, în 

vocala-desinență de singular nearticulat -ă avem tabletă, stewardesă sau articulat hotărât în -a – 

drona, blogosfera, starleta; tot nearticulate, la singular, cu desinența -e: computerizare, 

monitorizare, aplicare, postare. Prin moțiune avem: businessmană (nearticulat) și managera 

(articulat hotărât); prin derivare – folkistă, baschetbalistă, fashionistă, bloggeriță. Întâlnim și 

englezisme care indică persoane de sex feminin care-și păstrează forma engleză: milady, lady, 

miss, cat-woman, fenowoman, business-lady, businesswoman. 

Numărul plural, dacă femininele se termină la singular în -ă, se construiește cu desinența 

-e: tablete, fashioniste, stewardese, lire sterline, clone, drone; dacă se termină în -e – cu -i: 
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accesări, nanotehnologii, postări (întâlnite în presă); după aceeași tipologie, tot prin alternanță 

vocalică, s-ar forma computerizări, monitorizări, aplicări. Rămân invariabile la plural, în limba 

română, lady, milady, miss, business-lady, yoga, cola, mass-media.     

Despre adaptarea morfologică a englezismelor-substantive a scris M. Avram și A. 

Stoichițoiu-Ichim. Iar M. Bota subliniază că la adaptarea „unui cuvânt englezesc recent introdus 

în română trebuie să avem în vedere faptul că în engleză articolul definit este antepus 

substantivului, în timp ce în română este invers”. Și observă „că menținerea formelor grafice 

englezești împiedică aglutinarea articolului hotărât, deci, adaptarea morfologică” [14, p. 34-35].   

Chiar dacă la determinarea categoriei gramaticale a genului în limba română, se pare, se 

comit mai puține erori, totuși la utilizarea articolului substantival enclitic pe lângă englezismele 

asimilate și cele în curs de asimilare se mai produc încă unele situații confuze. Așadar, și sub 

aspect morfologic este necesar să se țină cont de prevederile actelor normative. Iar ca să 

înlăturăm o eventuală întrebuințare neadecvată a articolului hotărât în cazurile date, formulăm și 

recomandăm respectarea următoarelor reguli: 

- pe lângă substantivele masculine, la singular, articolele hotărâte -l și -lui se atașează 

rădăcinii nearticulate cu ajutorul vocalei de legătură -u: dolarul, dolarului; sponsorul, 

sponsorului; playmakerul, playmakerului; bodyguardul, bodyguardului; la plural însă -i și -lor 

se alipesc direct de desinența formei lor nearticulate de plural cu -i: dolarii, dolarilor; sponsorii, 

sponsorilor; playmakerii, playmakerilor; bodyguarzii, bodyguarzilor;   

- pe lângă neutre, la singular (-l, -lui) se leagă cu ajutorul vocalei de legătură -u: meciul, 

meciului; lookul, lookului; game-ul, game-ului; iar la plural (-le, -lor) de formantul -uri: 

meciurile, meciurilor; lookurile, lookurilor; game-urile, game-urilor. Excepție fac englezismele 

terminate la forma inițială în -er, care la plural hotărât îl alipește pe -le și -lor direct la desinența 

nearticulată -e: computerele, computerelor; browserele, browserelor; standardele, standardelor; 

- pe lângă substantivele feminine, singular, când nearticulat se termină în -ă, acesta dispare 

și articolele hotărâte -a și -ei se leagă cu rădăcina: drona, dronei; fashionista, fashionistei; la 

plural – -le, -lor se unește cu desinența -e a pluralului nearticulat al acestui tip de substantive: 

dronele, dronelor; fashionistele, fashionistelor; 

- pe lângă substantivele feminine, singular, când nearticulat se termină în -e, la N-A se 

utilizează articolul hotărât -a (-e după vocală dispărând, iar după consoană păstrându-se): 

nanotehnologia, aplicația, computerizarea, aplicarea, iar la G-D, după ce vocala -a accentuată 

din rădăcină alternează cu -ă – articolul hotărât -ei sau -ii (nanotehnologiei, aplicației, 

computerizării, aplicării); la plural, articolele enclitice -le, -lor se alipesc de desinența 
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nearticulată respectivă -i: nanotehnologiile, nanotehnologiilor; aplicațiile, aplicațiilor; 

computerizările, computerizărilor; aplicările, aplicărilor. 

 Astfel am putea constitui paradigma deplină a formelor gramaticale ale substantivelor 

atât cu articol hotărât, cât și cu cel nehotărât.   

Tabelul 3.1 Paradigma formelor gramaticale ale substantivului 

nehotărât,  singular N-A (pe) un site o dronă un gadget 

 G-D (al, a, ai, ale) unui site unei drone unui gadget 

plural N-A (pe) nişte site-uri niște drone niște gadgeturi 

 G-D (al, a, ai, ale) unor site-uri unor drone unor gadgeturi 

hotărât, singular N-A (pe) site-ul drona gadgetul 

 G-D (al, a, ai, ale) site-ului dronei gadgetului 

plural N-A (pe) site-urile dronele gadgeturile 

 G-D (al, a, ai, ale) site-urilor dronelor gadgeturilor 

 

Ca să întregim relatarea privind adaptarea morfologică a englezismelor-substantive în 

limba română, încheiem cu observația că această procedură se desfășoară foarte productiv. 

Morfemele se alipesc cu aceeași lejeritate și pe lângă străinismele încă neadaptate fonetic (Pin-

Upul, iPhone-ul, declick-ul, high-class-ului, deadline-uri, gate-urior, number-one-uri, 

handmade-uri, teambuildinguri), ca și pe lângă cele asimilate definitiv (lider, liderul, liderului, 

lideri, liderii, liderilor; meci, meciul, meciului, meciuri, meciurile, meciurilor) sau cele formate 

cu mijloace auxiliare românești (fotbalistul, folkistei, fashionistele, baschetbaliștilor).  

Și din punct de vedere al corectitudinii, în mass-media noastră se comit puține devieri. În 

afară de cazurile eronate de ortografie a morfemelor (menționate anterior), am mai întâlnit câte o 

abatere-două de la normalitate. Cuvântul englez Tablet PC este acomodat cu forma feminină 

tabletă (cu variantele tabletei, tablete), iar o dată se întâlnește originarul tablet PC, ceea ce în 

română corespunde cu masculinul. La fel am atestat și dublete: englezismele neutre bestseller, 

blockbuster, smartphone apar la plural cu două forme: blockbusteruri/blockbustere; 

bestselleruri/ bestsellere; smartphone-uri/smartphonele.    

Mai adăugăm câteva constatări și despre alte părți de vorbire. Adjectivele de origine 

engleză, de obicei, sunt invariabile: etno, live, non-stop, on-line, military, fresh, black, smart, 

glossy, cool, trendy, crazy, full, hot, well, open-minded, managerial, însă întâlnim și adjective 

formate prin derivare, cu mijloace interne ale limbii române, de la substantive, rădăcinile cărora 

au proveniență engleză: hollywoodian, shakespearian, facebookistă. Ele se acordă în gen, număr 

și caz cu substantivul pe lângă care se află: starul hollywoodian, luciu holywoodian (corect 

hollywoodian), filme hollywoodiene; operei shakespeariene, îndrăgostiți „shakespearieni”, 

operelor shakespeareene (corect shakespeariene); poziție facebookistă. Plasat înaintea 



80 

 

determinatului, adjectivul poate primi și categoria gramaticală a articulării, fiind marcat cu 

articolul hotărât -a: shakespeariana dilemă. Prin conversiune, se pot forma adjective de la 

englezismele-verbe, în special, de la participii, care în îmbinări cu substantive capătă 

particularități gramaticale depline proprii acestei clase de cuvinte: învățământul/tomograf 

computerizat, copie scanată, zonă lounge branduită, versiuni disco remixate; prin asociere ar 

putea fi: revistă monitorizată, pagini accesate. Tot prin conversiune, unele adjective, primind 

însemnele gramaticale corespunzătoare, pot trece în substantive (handmade-ul, must-have-ul, 

„amuzing”-ul, online-ului; un update, un must-do) sau adverbe (cântă live, citește online, visez 

non-stop, procesate handsfree, arată cool), prin natura lor, invariabile (dar și un caz de utilizare 

la gradul comparativ de superioritate: mă simt mai fresh).  

În mass-media românească își fac loc și unele pronume (me, you, my), unele adverbe 

(probably, well, stop, ok, sorry, not),  prepoziții (for, in, on, by), conjuncția „și” (and) și semnul 

ei grafic (&) și interjecții (wow!, yes!, oh yes!).  

Iar verbul ar trebui să devină cea mai productivă parte de vorbire la formarea noilor sale 

forme gramaticale. Alcătuite din rădăcini neologice engleze pe cale derivativă cu mijloace 

româneşti de sufixare cu ajutorul afixului -iz (sau fără el) și desinența -a (a computeriza, a 

monitoriza, a accesa, a loga, a printa, a scana, a aplica, a posta, a focusa; și după model: a 

xeroxa, a procesa, a e-maila, a remixa), se atașează la conjugarea I. Mai sunt unele verbe care 

pot primi terminaţia -i cu sau fără sufixe (a brandui; tot prin asociere am zice: a gugăli, a chatui, 

a scype-ui, a clickăi). Ele ţin de conjugarea a IV şi sunt utilizate doar în limbajul colocvial. Ca şi 

substantivele, verbele neologice uşor îşi pot construi şi ele o bogată paradigmă conform 

categoriilor gramaticale specifice acestei părţi de vorbire: diateză (accesează, este accesat, se 

accesează), mod (accesăm, am accesa, să accesăm, accesează!), timp (accesezi, ai accesat, vei 

accesa), persoană (accesez, accesezi, accesează) şi număr (accesezi, accesați).  

Însă în presa noastră am depistat puține mostre verbale: accesează, a accesat, a postat, 

poate fi accesat, pot fi accesate; să aplice, să printeze și forme nominale: a se accesa, a fi 

accesat (infinitive); accesat, scanat, postat, focusat (participii); accesând (gerunziu). 

 

2.3.4. Adaptarea semantică 

În actul de comunicare, toate aspectele constituente ale procesului de creaţie a mesajului 

lingvistic – fonetic, ortografic, morfologic, semantic – sunt deopotrivă importante. Mai mult, ele 

sunt indivizibile în interacţiunea lor, se desfășoară concomitent cu gândirea şi duc, în consecinţă, 

la rezultatul final – sensul.  



81 

 

De pronunţarea adecvată a sunetelor, de plasarea corectă a accentului fonetic pe silaba 

care îl cere în cuvânt, de intonaţia şi ritmul de rostire a segmentului verbal în construire, 

subliniem, depinde, în ultimă instanţă, finalitatea efortului – sensul şi nuanţele lui [24, p. 63].  

De transcrierea exactă a mesajului comunicativ, ceea ce solicită și denotă un nivel mai 

înalt de erudiţie şi o cunoaştere mai profundă a materialului exprimabil, supus din start rigorilor 

unei reglementări coordonate, comune şi respectate de toţi vorbitorii limbii prin înţelegerea ei, 

subliniem din nou, depinde sensul celor scrise. 

Și de pretarea cuvintelor la categorii gramaticale logic structurate şi fundamentate, în 

efectul căreia se produc o serie de tipare declinate şi conjugate, ce alcătuiesc paradigma formelor 

gramaticale ale aceluiași cuvânt, respectiv, depinde acelaşi sens, cu multitudinea sa de variaţii.   

Aşadar, referite la procesul adaptării neologismelor engleze de către limba română, aceste 

adnotări de mai sus demonstrează o dată în plus necesitatea studierii procesului de acomodare 

fonetică, ortografică și morfologică a lor, întrucât din aceasta rezultă sensul şi rostul lor. Iar 

englezismele se preiau anume din stringenta necesitate comunicativă de a desemna noţiuni noi, 

ce redau și aduc realităţi încă neîntâlnite. Ele sunt purtătoarele de semnificaţii ale unor creaţii 

externe ce îmbogățesc exprimarea în limba care le solicită utilitatea (deci şi limba română).  

Procesul de acomodare semantică e englezismelor, ca și celelalte, după cum am văzut, 

necesită timp, frecvență și cunoaștere, dar și respectarea unor anumite regularități, ce le-ar 

anihila diferențierile dintre particularitățile lor specifice în limba donatoare și limba română și  

le-ar încadra în lexicul ultimei, devenind gloseme cu drepturi depline de utilizare. 

Noi suntem martorii oculari ai acestui proces de asimilare. Ba mai mult, noi constituim o 

parte din el, suntem agenții și subiecții care-l desfășoară. Eforturile le confirmă nu numai mass-

media care probează diferitele variante de întrebuințare, difuzându-le și cu erorile comise ce se 

pot înlătura, dar și dicționarele ortografice, explicative, etimologice, care, înregistrându-le, 

răsplătesc consumatorilor munca. Iar englezismele ne demonstrează că au acumulat și în 

comunicarea noastră capacitatea de a-și îndeplini în îmbinări cu celelalte cuvinte ale limbii 

române funcția de bază – cea de transmitere a semnificației.  

Astfel, limba română s-a ales cu o varietate consistentă de englezisme care i-a primenit 

vocabularul și l-a internaționalizat. Exprimarea românească se modernizează și tinde spre o 

apropiere ireversibilă de limbile europene, care se adună într-un circuit comunicativ inițiat și 

susținut de limba engleză, care le aprovizionează permanent cu termenii săi. Ca semnificație, în 

interiorul limbii române, englezismele își capătă locul lor bine determinat, împlântându-și în 

viața noastră sensurile și devenind indispensabile în activitatea și exprimarea de zi cu zi. Politica 

fără lideri, fără speakeri, fără summituri nici nu se face; economia fără holdinguri și manageri  
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n-are eficiență, ca și businessul fără businessmani; nici dolarii pentru implementarea research-

ului în management nu-i obții fără card; pe Internet nu poți naviga fără a accesa site-uri, 

browsere; iar fotbalul fără un penalty ratat n-ar mai produce stresuri și viața ni s-ar uniformiza.  

Și în studiul efectuat în baza mass-mediei am constatat că cele mai multe englezisme    

le-am încadra în categoria celor necesare. Ele s-au înrădăcinat în limba română pentru că 

realitatea pătrunsă aici nu și-a găsit corespondent denotativ și nici apoi nu s-a creat, adaptându-se 

sau reluându-se termenul de origine engleză, care avea avantajul preciziei semantice, al 

brevilocvenței și al circulației internaționale. Așa au și fost etichetate – denotative: manager, 

management, marketing, holding, know-how, talk-show, design, designer, feedback, thriller, 

bestseller, mass-media, tabletă, smartphone, iPhone, site, laptop, blog, blogger, link, rating, 

rock, jazz, meci, fotbal, badminton, golf, squash, skateboard, fast-food, cheeseburger, 

hamburger, dress-code, lobby, service, remake, remix, box-office, mall, market etc. 

Tot necesare se consideră și un număr mai restrâns de englezisme, care, pătrunzând în 

limba română, au găsit echivalente românești preexistente, cu care devin sinonime utilizate cu 

aceeași valență semantică. Acestea sunt calificate conotative: happy-end (sfârșit fericit), weekend 

(sfârșit de săptămână), penalty (lovitură de la 11 metri), live (în direct), on-line (conectat la 

internet), e-mail (poștă electronică), briefing (scurtă întrunire informativă), look (înfățișare, 

aspect), deadline (în/ la termen), top (clasament), star (stea, vedetă), brand (marcă), shopping 

(cumpărături), business (afacere), hobby (ocupație în timpul liber), job (serviciu), dealer (agent 

de bursă), card (cartelă), hit (șlagăr), non-stop (continuu), fresh (proaspăt). 

Nu se poate stabili cu exactitate care din cei doi termeni se utilizează mai des, măcar și 

din simplul motiv că n-am investigat frecvența dubletelor românești ale conotativelor, dar după 

utilizarea ultimelor în mass-media am putea afirma că ele aduc o prospețime de expresivitate 

(cool, look, sexy, sex-appeal, trend, trendy, single, poster, banking, casting, camping, marker, 

audiobook), combină mai multe sensuri într-o sintagmă, cuprinzând o delimitare mai concretă a 

lor și făcând economie de cuvinte (holding – societate care deține un număr suficient din 

acțiunile altei societăți; mass-media – mijloace de comunicare și informare în masă; hobby – 

îndeletnicire plăcută, exercitată în timpul liber; weekend – sfârșit de săptămână destinat odihnei; 

peeling – intervenție dermatologică în scop estetic; deadline – ultimul termen de predare; summit 

– întâlnire politică la cel mai înalt nivel; talk-show – emisiune în care au loc discuții pe o 

anumită temă; outlet – magazin în care se vând produse cu preț redus). 

În categoria englezismelor de lux trecem cuvintele care au pătruns în limba română și 

cărora, pe lângă denotația preluată din engleză, li s-a mai adăugat un congruent creat pe teren 

românesc (luat tot din engleză sau din alte limbi), unul devenind în plus. De obicei, inutil devine 
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englezismul, însă acesta continuă să se mențină în limbă, dublând alte cuvinte deja existente fără 

a adăuga nuanțe suplimentare: make-up (machiaj), steak (biftec), showroom (expoziție), gadget 

(mărunțiș), fashion (modă), update (actualizare), photoshooting (ședință foto), sex-appeal 

(farmec), hot (fierbinte), trendy (foarte la modă), store (magazin), outfit (îmbrăcăminte), casual 

(neoficial), lifestyle (stil de viață), stylish (la modă), high-life (de elită), party (petrecere), 

dressing (vestiar), made-to-measure (după/ pe măsură), crazy (nebun), buyer (cumpărător), 

driver (șofer), background (fundal).      

Scoatem în evidență și o altă particularitate semantică a englezismelor – cea de extindere 

și de restrângere a sensului. Prin extindere, englezismele își demonstrează capacitatea de 

acumulare a valențelor de exprimare polisemantică, după adaptare, în limba română, desemnând 

în diverse contexte diferite nuanțe semnificative: cocktail: 1. băutură făcută dintr-un amestec de 

alcool și suc de fructe („invitaţii salonului au savurat cocktailuri originale”); 2. nuanță de culoare 

(„rochii de seară și de cocktail”); 3. depreciere monetară („cocktailul format din deprecierea 

monedei față de valutele vestice”); 4. program artistic combinat („cocktail artistic «letal»”, „într-

un cocktail cu cele mai tari hituri ale momentului”); 5. asortarea mai multor stiluri în modă („un 

«cocktail» boho-chic”); 6. amestec de molecule („cocktail din molecule de semnalizare”); 7. 

muniție („ne-am echipat cu puști de vânătoare, cocktail Molotov și bâte”). Alte extinderi: 

bestseller (carte de succes, film de succes, mare succes comercial); fast-food (local, produs 

alimentar, curent culinar); xerox (aparat de multiplicat, copie, model uman); marshmallow 

(desert culinar, sistem de operare); smart (stil elegant de îmbrăcăminte, tehnici computerizate, 

mod de comercializare a lui); second hand (de mâna a doua, magazin în care se vând produse 

deja întrebuințate, persoană rău calificată). 

Prin restrângere (procedeu întâlnit mai rar), englezismele intrate în uzul românesc își 

adiționează alte conotații semantice locale, pe care nu le-a purtat în engleză: boss (în engleza 

americană înseamnă supraveghetor, șef; în română are conotație negativă, mai mult figurată, de 

„căpetenie”; killer (persoană, animal sau lucru care ucide, reluat drept ucigaș plătit); hit („cântec, 

piesă sau film de succes” – apare în muzică, echivalent cu cântec de mare popularitate). 

La adaptare, unele englezisme suportă restrângeri și de structură, păstrând în limba 

română același sens redat mai concentrat. Din două elemente, cum erau în engleză, în română se 

utilizează un singur cuvânt (sau o parte din cuvânt): blue jeans – „blugi uzați”, „skinny jeans”, 

„jeanși”; living room – „zona living”, „confort de living”; clutch bag – „a ales clutch-ul Furla 

Cherie”; cover version – „celebrul cover al lui Eric Clapton”; Internet – „s-a scris pe net”.   

Nu putem trece cu vederea nici potențialul englezismelor de a purta și a exprima 

încărcături semantice sinonimice (training – coaching, dealer – broker – buyer, upper-class – 
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high-class – high-life), omonimice (training – trening, off – of, app-up),  antonimice (live – 

nelive, on-line – off-line, onshore – offshore, cash-in – cash-out), paronimice (live – life, jumping 

– camping; dumping – doping, marker – market).   

Un rol important la varierea aspectului semantic al englezismelor la adaptarea lor în 

limba română îl are și derivarea. Pe cale derivativă, cu ajutorul afixelor românești sau preluate 

direct din engleză, se construiesc nu numai forme gramaticale noi, ci și sensuri noi față de 

rădăcina inițială de la care pornesc cuvintele înrudite ale familiilor lexicale: trainer – training; 

design – designer; broker – brokeraj; fashion – fashionist; manager – managerial, management; 

market – supermarket, hypermarket, minimarket, marketer, marketing; blog – blogger, 

bloggeriță, bloggeraș, blogging; style – stylish, styling, stylist; star – starletă, star-ism.   

Dintre mijloacele derivative, prefixarea pare puțin productivă: nelive, declick. Am 

selectat mai multe forme cu prefixe preluate direct din engleză: default, research, rebranding, 

update, unplugged, prepay, discount. Vin să întregească rentabilitatea procedeului așa-nimitele 

prefixoide: vicespeaker, televoting, hypersonic, megabaner, multiplayer, monobrand, biomarker, 

minimarket, antidoping, macromanagerial.  Sufixarea e mai productivă și lexicul românesc 

acumulează valori semantice noi: lobbyism, hollywoodian, shakespearian, facebookist, 

bloggeriță, yoghin, branduit, vip-ism, star-ism. Adăugăm aici și unele neologisme cu sufixe 

englezești: buyer, player, leasing, briefing, wellness, stylish, stylist, musical, progressive.  

Și diminutivele își au valabilitatea lor în conturarea cadrului semantic al englezismelor. 

Sufixul -uț după rădăcina dream – dream-uțurile (S, nr.17, 2013, p.14), pe lângă ideea de 

diminutivitate mai adaugă o nuanță de nostalgie, de regret că visurile nu-s totuna la toți și că tot 

diferit se împlinesc. Iar -aș în structura bloggerași (T, nr.12, 2013, p.2) conferă cuvântului o 

coloratură peiorativă, care poate fi confirmată și de context: „bloggerași, păduchi de presă”. 

Și compunerea își are un anumit aport la îmbogățirea semanticii noastre cu englezisme: 

business-plan, back-vocal, live-band, plasmolifting, casual-glam, antistres, multibrand. Pe lângă 

acestea, în prezent limba română dispune de o serie valoroasă de termeni compuși luați din 

engleză ce denumesc activități economice, acțiuni bancare, noțiuni din informatică, din cultură, 

din sport: mass-market, office manager, retail-banking, cash flow, high definition, know-how, 

internet wireless, eye liner, hairstyle, dress-code, background, hard-rock, disc-jockey, flash-mob, 

mass-media, golgheter, fairplay, sparring partner, wishlist, open-mind, grapefruit. 

Nu rămân trecute cu vederea nici calchierile. Am întâlnit diferite construcții alcătuite 

după model englez: spray-condiționer (spray-conditioner), supervisor (supervisor), manager 

general (general manager), supermagazin (supermarket), cross-curs (cross-), econom class 

(economy class), a aplica (to aplay), a posta (to post), a focusa (to focus), a accesa (to acces), a 
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computeriza (to computerize), procesor (processor), fereastră (window), tabletă (tablet PC), 

blogosferă (blogosphere), blogher (blogger), loghin (login), monitorizare (monitor), make-up 

artiști (make-up artists), modelier (modeller), imprinter (imprinting), grafic-designer (graphic 

designer), backing vocalist (backing vocalist), aplicație (application).   

Și o ultimă remarcă privind adaptarea semantică a englezismelor: atragem încă o dată 

atenție la ortografierea lor. O simplă substituire a unei litere din structura integră duce la confuzii 

de receptare a sensului. În ce calitate o vedem pe specialista căreia i s-a imputat: „Ești excelentă 

în domeniul menajamentului, nu și în probleme de programe școlare” (S, nr.4, 2014, p.1)? Pe ce 

post s-a regăsit însăși funcționara după asemenea tipăritură? Noi o calificăm, conform sensului 

cuvântului cu pricina, drept tacticoasă, sensibilă față de cineva și nicidecum administratoare în 

învățământul public. Într-o situație asemănătoare nimerește un alt manager (că e vorba de un 

„manager” ne-o adeverește și repetarea în text a acestui cuvânt în câteva rânduri). Colegii îl 

ridică în slăvi lăudându-l: „Ca lider de opinie și menager de vocație imprimați rafinament și 

realism procesului de studiu din instituția noastră” (LA, nr.11, 2015, p.8). Cum s-a simțit 

persoana publică dată atât de respectată și atunci când era lăudat și, mai ales, la lectura mesajului 

editat? Noi nu-l citim în funcție administrativă, chiar dacă „menager” e ortografiat cu „ge”. Nici 

dicționarele nu atestează acest cuvânt. Întâlnim numai varianta „menagere” (în DEXI, 2007) cu 

trimiterea „v. menajeră”. Se poate de utilizat cuvântul menager o dată în îmbinarea „menager al 

unei instituții de învățământ” și altă dată – omonimul său: „gunoi menajer”?  

Și utilizarea incorectă în scris a unui omonim dintr-o pereche în locul celuilalt duce la 

schimbarea sensului. În contextul „să facem treninguri în diferite orașe și centre raionale” (LA, 

nr.13, 2013, p.7), termenul „trening” este întrebuințat în detrimentul echivalentului său omofon, 

care e adecvat aici – training. Și substantivele omofone brunch (masă de dimineață) și branch 

(ramificație), de asemenea, provoacă confuzie, în scris, din cauza pronunției (branč) în ambele 

cazuri. Astfel întâlnim englezismele brunch și branch cu aceeași semnificație: masă luată între 

micul dejun și prânz (VIP magazin în nr.108, 2013, p.24 anunță părinții de elită că pot „veni cu 

copiii la o cină sau un mic branch de duminică” la restaurantul Mi Piace, iar în nr.122, 2014, 

p.114 ne informează că „duminicile pot lua un curs plin de creativitate și voie bună dacă sunt 

începute cu un brunch în compania prietenilor”). Și mai absurd pare un alt exemplu. Omiterea 

voită a unei litere prin schimbarea cu alta denunță o intenție fățișă a autorului de a denigra, de a 

înjosi o persoană, se vede, condamnabilă în opinia sa. Efectul „creator” în asemenea 

circumstanțe se prezintă la limita bunei cuviințe, chiar a admisibilului în sancționarea unui 

oponent în public. Așa apare un businessman în Literatura și Arta, nr.48, 2013, p.4 (piznesman). 
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În rest, constatăm că limba română e în continuă căutare de forme de exprimare, iar 

englezismele, și cu ajutorul mass-mediei, își caută locul în limbă, adaptându-se și adecvându-și  

bogate valori semnificative. Iar nouă ne revine misiunea de a orienta cât mai corect direcția de 

adaptare semantică a englezismelor prin recomandări, elaborări de dicționare explicative și alte 

acte normative, în care să se găsească orice nuanță de sens a cuvintelor neologice, pentru a le 

utiliza adecvat: cuvântul potrivit să-și aibă locul potrivit.  

 

2.4. Concluzii la capitolul 2 

După ce în capitolul 1 am fundamentat științific baza teoretică a tezei, urmărind 

interferențele evolutive ale limbii române  care au generat fenomenul lingvistic devenit obiectul 

de studiu al investigației noastre – englezismele, în capitolul 2 ne-am oprit mai detaliat asupra a 

trei aspecte principale ale acestora: caracterul internațional, etapele de pătrundere în vocabularul 

românesc și adaptarea lor în limba română conform materialului atestat în mass-media. 

Am reliefat că valoarea internațională a englezismelor reiese din însăși originea lor (vine 

dintr-o limbă internațională), supune o parte din lexicul limbii unei acțiuni de internaționalizare, 

făcând ca segmentul dat să fie înapoiat și înțeles pe plan internațional chiar din limba română. 

În raport cu timpul când englezismele au pătruns în limba română prin intermediul mass-

mediei, am recurs la o periodizare după anumite criterii (particularități istorice, cauze și 

circumstanțe), distingând patru etape: inițială, de afirmare, de restricționare, actuală. 

După tipul problemelor pe care le impun englezismele în procesul de modificare și 

asimilare în limba română specificăm adaptare fonetică, ortografică, morfologică, semantică. 

Prin urmare, consimțind cele expuse în capitolul 2, concludem:     

1. La etapa actuală, cele mai dominante înrâuriri asupra celorlalte limbi le exercită 

engleza, dictând standardele de comunicare internațională. În acest proces dialectic de apropiere 

a limbilor sub influența englezei este antrenată și limba română.  

2. Dintre părțile componente ale limbii, cel mai tare este afectat vocabularul prin 

intercalarea în adstratul său a unui număr considerabil de străinisme de origine engleză. 

3. În prezent, englezismele declanșează în limba română un proces intens de 

internaționalizare a vocabularului. 

4. Cea mai importantă și indiscutabilă valoare englezismele o demonstrează prin însăși 

înțelegerea sensului lor în circuitul comunicativ internațional. 

5. Specificul de internaționalizare a lexicului românesc se explică prin interacțiunea a 

patru factori: poziția geografică, etimologia multiplă, depășirea divergențelor dintre cele două 

sisteme lingvistice și fenomenul globalizării. 
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6. Cel mai eficient mijloc de răspândire a englezismelor în limba română este mass-

media. Corespunzător, pe baza investigării materialului faptic publicat pe paginile editorialelor 

periodice a fost structurată cercetarea de față.  

7. Englezismele au început să pătrundă în limba română la începutul secolului XIX și 

parcursul lor s-a derulat în patru etape: 

a.  inițială – cuvinte de origine engleză ocazionale, concretizate prin nume proprii de 

persoane, toponime, maxime, alte cuvinte şi expresii tipic englezeşti; 

b. de accentuare, în transformare drept fenomen, declanșat de progresul tehnico-științific și 

susținut de presa și de marii scriitori ai timpului; 

c.  de restricționare de pe poziții politice, când orice fenomen străin era tratat negativ (tot 

ce e burghez e reacționar); 

d. de liberă circulație în actualitate și înflorire a fenomenului. 

8. Pentru a analiza procesul de adaptare a englezismelor în vocabularul limbii române am 

triat cele mai tirajate publicații periodice din Republica Moldova într-un anumit interval de timp. 

9. Au fost supuse investigării peste 3700 de unități lexicale (englezisme) extrase de pe 

paginile periodicelor noastre, ceea ce demonstrează ipoteza că fenomenul e în derulare activă și 

că procesul de adaptare complexă a lor e în toi. 

10. Aspectul ortoepic al englezismelor a fost cercetat în baza transcrierii fonetice, iar 

adaptarea lor fonetico-grafică se desfășoară conform principiului fonetic (se scriu cum se aud 

cele deja asimilate deplin) sau a celui etimologic (se scriu ca în limba de origine). 

11. Adaptarea morfologică depinde de capacitatea de a se adapta categoriilor gramaticale 

proprii limbii române și de a acumula mărcile specifice ale acestora (articole enclitice, desinențe, 

alcătuind paradigme ale formelor gramaticale pentru același cuvânt). 

12. Semantic, englezismele se asimilează pe parcurs, demonstrând capacitatea lor de a-și 

dobândi alături de celelalte cuvinte românești funcția de bază – cea de transmitere a 

semnificației. 
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3. FUNCȚIONALITATEA CUVINTELOR DE ORIGINE ENGLEZĂ ÎN MASS-MEDIA 

DIN REPUBLICA MOLDOVA ȘI ROMÂNIA 

După ce în capitolul 1 am trasat motivație pentru prezența englezismelor în limba 

română, invocând evoluția socială datorită amplificării relațiilor dintre popoare și a necesităților 

de apropiere a lor prin comunicare, iar în capitolul 2 le-am determinat importanța indiscutabilă la 

internaționalizarea unui segment impresionant al vocabularului românesc contemporan, 

urmărindu-le calea de pătrundere pe etape și de transformare într-un real fenomen lingvistic 

printr-un proces complex de adaptare (fonetică, ortografică, morfologică, semantică), având la 

bază un bogat material investigat, atestat pe paginile presei periodice – în capitolul 3 ne referim 

la funcționalitatea acestor inedite mijloace de exprimare care își impun comportamentul în uzul 

nostru cotidian.  

Preluate dintr-o limbă cu circulație internațională și infiltrate în limba română, 

internaționalizând o parte semnificativă din vocabularul său activ, englezismele afectează 

exprimarea românească actuală, oferind prilej de disocieri la interpretarea problemei, „ca urmare 

a manifestării unei tendințe generale a vorbitorilor de a folosi limba engleză în comunicarea 

internațională” [2, p. 247]. E suficient aici să amintim comentariile A. Stoichițoiu-Ichim care 

constată că „împrumutul masiv de termeni anglo-americani reprezintă un fenomen socio-cultural 

care s-a manifestat” nu numai în limba română, ci și „în majoritatea limbilor europene”. Cea mai 

aprigă reacție la „invazia anglicismelor, continuă autoarea, au declanșat-o francezii, 

concretizând-o printr-o „serie de lucrări a căror numitor comun este atitudinea puristă, culminând 

cu propuneri legislative menite să protejeze limba națională” (franceză) [109, p. 84]. 

Reluând unele expresii din lucrările lui R. Étiemble („franglais”, „anglomanie”, 

„martirizarea limbii franceze”, „maladiile reale și grave”), și F. de Grand Combe („o rătăcire 

deplorabilă și antipatriotică”, „patologie mentală”, „veleitarism intelectual”), cercetătoarea 

română subliniază situația catastrofală a francezei în raport cu engleza, indicând că „folosirea 

abuzivă a anglicismelor generează fenomenul de inflație stilistică”, și îl citează pe ce-l de-al 

doilea: „Nu putem și nu trebuie să pierdem din vedere că în limbă, ca și în economie, inflația 

prelungită duce la devalorizare. Este o dovadă de înțelepciune să păstrăm întotdeauna măsura și 

respectul pentru limba noastră [ib., p. 84]. 

În asemenea conjunctură, adaugă aceeași autoare, se găsește și limba rusă, și limba 

română („comparabilă cu cea din franceză”): „Între vocile care au criticat vehement invazia de 

anglicisme, pot fi menționați celebrul scriitor rus A. Soljenițîn, scriitorul și publicistul O. Paler, 

poetul G. Dumitrescu, dar și simpli cetățeni” [ib., p. 84]. În acest context devin refractare și 

expresiile lui O. Paler („amestecuri foarte bizare”, „prețiozități ridicole”, „rumeguș al limbii de 
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lemn”, „jargon anglo-american”) [ib., p. 113], D. Dumitrescu („bombardamentul zilnic din presă, 

radio și televiziune cu fel de fel de arme lingvistice moderne, i-a făcut pe mulți să capituleze în 

fața acestei ofensive și să treacă de partea dușmanului”, citat de Gh. Popa) [131, p. 65], G. 

Pruteanu („romgleză”, „cocacolizare”) [132].  

Însă fenomenul continuă să persiste și în franceză, și în rusă. Nici în română nu e posibil 

să-i ridici bariere. Același G. Pruteanu revine pe bună dreptate: „Ceea ce pretind, însă, e ca noile 

cuvinte – repet: binevenite! – să fie scrise românește. Nu putem scrie... nici englezește limba 

română... orice cuvânt nou preluat trebuie integrat sistemului”, conform lucrărilor normative, 

dicționarele [ib.]. 

Ideea este completată și de alți lingviști. A. Stoichițoiu-Ichim îl citează mai întâi pe Th. 

Hristea: „Asimilarea corectă a anglicismelor este mai importantă decât acceptarea sau 

respingerea acestora în numele unor principii care pot părea ori chiar sunt, uneori, cel puțin 

discutabile” [109, p. 113]. Necesitatea normării englezismelor o întâlnim și la M. Avram [4]. 

În favoarea englezismelor ne pronunțăm și noi. Acceptăm pledoariile cercetătorilor 

consacrați și lăsăm elementul prim englez să pătrundă în limba română ca să-i declanșeze 

mecanismele pentru a le preta adaptării și normării conform legilor proprii, pentru a le pune în 

circuitul de comunicare; să lăsăm limba să lucreze, să filtreze și să aleagă. Anume asupra acestui 

aspect al corectitudinii în utilizare și trebuie să insistăm, pentru că randamentul funcțional cel 

mai eficient al englezismelor este demonstrat și apreciat în comunicare.  

Așadar, problema privind funcționalitatea englezismelor în limba română ne va preocupa 

și pe noi. Accentuând în prealabil că punem în discuție orice element lingvistic de origine 

engleză pătruns în lexicul nostru și fiind clar că nu putem epuiza aria dată de investigație, 

menționăm că ne vom referi la trei aspecte ale circuitului englezismelor în limba română: în 

dicționarele explicative românești, în domeniile de activitate publică din Republica Moldova și o 

reflecție asupra fenomenului într-un studiu comparativ realizat pe baza materialului faptic 

înregistrat de pe paginile mass-mediei din Republica Moldova și România.  

 

3.1. Englezismele în dicționarele românești: probleme și statistici  

Am menționat unele opinii – le-am zice definitorii pentru soarta englezismelor în limba 

română la etapa actuală – ale celor mai consacrați lingviști români care combat teoriile puriștilor 

de eliminare din uz a cuvintelor străine pentru protecția și curățenia limbii. Dar în același scop de 

ocrotire a expresiei noastre admit adoptarea străinismelor și adepții modernizării lexicului 

românesc, accentuând condiția esențială de a le scrie corect românește (G. Pruteanu). Asupra 
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laturii privind corectitudinea multilaterală a utilizării englezismelor insistă și M. Avram, Th. 

Hristea și alți savanți.  

Cu aceleași viziuni și intenții am venit și noi când am intrat în discuții asupra acestei 

probleme controversate a influențelor engleze ale prezentului. O spunem răspicat că suntem 

pentru acceptarea largă a lor, la moment, pentru că limbii „îi plac” situațiile acute în care poate 

să-și desfășoare forțele combative și de autoapărare ca într-un final să iasă mai fresh, mai 

confientă și să evolueze de sine stătător în continuare. A demonstrat-o de mai multe ori.  

Permitem libertatea acestei influențe și pentru că suntem convinși că este temporară. 

Sperăm și credem că procesul social-cultural românesc va atinge un nivel înalt de dezvoltare și 

atunci noile realități materiale și spirituale care vor apărea vor fi înmatriculate cu termeni 

românești. Aceste străinisme din prezent își vor pierde valoarea funcțională (în urma dispariției 

realităților și a uzării termenilor) și limba va depăși și aceste interferențe engleze de la începutul 

sec. XXI ca și pe cele din trecut, păstrând doar un număr relativ mic de englezisme care vor 

marca adstratul limbii române ca o perioadă a înrâuririlor străine în istoria ei.  

Deci, reiterând opinia de a accepta englezismele, oferindu-le posibilitatea să se prindă în 

lexic și să-și obțină dreptul la funcționare, ceea ce nu duce nicidecum la schimbarea specificului 

limbii române, vom aborda problema pornind de la corectitudinea utilizării lor. Așa cum în limbă 

noțiunea de corectitudine (corect, normare, reglementare, explicare) ține, în primul rând, de 

punctul de vedere al dicționarelor (ortografice – cu diferite elemente de ortoepie, morfologie, 

etimologie, – explicative, de termeni speciali), vom preciza că vom demara cu niște aprecieri și 

statistici realizate asupra acestor lucrări lexicografice. 

Întrucât mai multe englezisme sunt utilizate cu forma grafică originară și cu atât mai mult 

„hibridizată”, ele produc multiple disensiuni de fonetism, transcriere, etimologie și semantică. 

Un prim ajutor, consumatorul îl găsește anume în dicționar, unde se clarifică imediat cu scrierea 

sau pronunția, proveniența sau explicarea sensului cuvântului neînțeles. Situația se complică 

atunci când englezismele întâlnite în presă sau în alte surse nu sunt înregistrate și de dicționar 

sau înseși dicționarele nu oferă o clarificare exhaustivă care să-l mulțumească pe cel care 

consultă, iar aceasta duce în continuare la interpretări libere distincte de la un utilizator la altul, 

nu de puține ori eronate, chiar bizare. Noi deja am intervenit cu recomandări, propuneri ce, 

credem, ar putea înlătura unele incertitudini. 

O primă perspectivă a funcționării englezismelor în limba română o desprindem din 

frecvența lor în dicționare. Dacă prezența unui englezism în dicționar desemnează normarea și 

utilitatea lui, înseamnă că reluarea și sporirea numărului străinismelor engleze de la un dicționar 

la altul le marchează însăși valoarea. Astfel, în Cuvânt-înainte la DOOM2 se scoate în evidență 
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că la cele circa 60000 de cuvinte înregistrate de DOOM1 se adaugă în jur de 2500 de unități (cele 

mai multe, considerăm, sunt englezisme): „Este vorba, în esență, de cuvinte noi, scoase din 

dicționare recente, sau de termeni care circulă în mass-media și în limba vorbită” (DOOM2). 

Totuși, englezismele sunt menționate deosebit în diferite dicționare ortografice. Dacă, în 

principiu, un asemenea dicționar are în atribuția sa de bază scrierea corectă a lexemelor, iar 

conform subintitulării (ortoepic și morfologic sau cu elemente de ortoepie și morfologie) și 

precizarea unor recomandări pentru pronunțare și gramatică, alte aspecte, cum ar fi, în special, 

etimologia cuvintelor străine, rămân la discreția autorilor lexicografi. Astfel, DOOM2, pe lângă 

prezentarea ortografică ce devine normă, marchează și originea străinismelor engleze mai recent 

preluate, consemnând între paranteze rotunde statutul lor în limba română („angl.”) și adăugând 

în paranteze pătrate normarea ortoepică [„pron.”...]: badminton (angl.) [pron. bedminton]; cash2 

(angl.) [pron. cheș]; travelling (angl.) [pron. travling] (DOOM2, 2005).  

DOEOM însă nu face concret referire la etimologia englezismelor, ci doar evidențiază 

potențiala reglementare ortoepică a celor mai noi elemente străine apărute în limba română, care 

pot produce deficiențe la pronunțare din cauza ortografierii lor după principiul etimologic al 

limbii engleze, indicându-se indirect proveniența prin utilizarea în paranteze pătrate a abrevierii 

„pron. engl...” sau, pur și simplu, „pron...”, urmând însuși modelul fonetic oferit: blazer [pron. 

engl. bleizăr]; ousider [pron. engl. aut-sai-dăr]; tomahawk [pron. engl. tomăhoc] – autoservice 

[se pron. s]; dogger [pron. dogher]; joker [pron. giocăr].  

Englezismele deja asimilate, care s-au pretat regulilor de adaptare în limba română și nu 

mai prezintă dificultăți de pronunție, nu mai conțin nicio specificare și sunt înregistrate ca unități 

lexicale românești. Unele au trimitere la varianta transliterată: beisbol v. base-ball; pasingșot v. 

passing-shot; ranci v. ranch, care, la rândul său, consemnată și ea în dicționar, constituie tot o 

normă ce se cere respectată, dar și generând confuzii pentru consumatori la alegerea formei mai 

potrivite. Altele n-au nici această direcționare („v.”) și se comportă ca și celelalte cuvinte ale 

vocabularului românesc, cărora li se stabilește cadrul morfologic recomandat, nemaiținând 

seamă de proveniență: dispecer, forhend, tichet; omisiv, lancasterian; a denazifica (DOEOM). 

Pe parcursul investigării am depistat și alte discordanțe între cele două dicționare 

analizate. Aceleași englezisme sunt tratate diferit și din punct de vedere ortografic. DOEOM ne 

recomandă a scrie cu cratimă compusele base-ball, best-seller, week-end, pe când DOOM2 le 

transcrie la un loc: baseball, bestseller, wekend. Drept efect, în opinia noastră, această dublă 

normare duce și la utilizarea cuvintelor date în mod diferențiat și în comunicarea scrisă. De aici 

și nedumeriri, erori, dar și dezbateri, propuneri pentru redresarea situațiilor de ortografiere 

multiplă a străinismelor compuse.   
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Alt neajuns al dicționarelor, în general, și al celor ortografice, în special, este scos în 

evidență de Th. Hristea. Referindu-se la unele probleme dificile de ortografie a neologismelor în 

limba română, lingvistul remarcă polemica dusă de mai mult timp în cercurile de specialitate 

privind scrierea cuvintelor  care au în structura lor literală vocala „e” precedată de o altă vocală 

(„a”, „e”, „i”) și formând hiat. Se disting trei momente mai edificatoare: „e” în hiatul din 

componența cuvântului „aero-” (dar și din interiorul altor rădăcini), „e” final din desinența 

feminină de singular și „a” final, articol enclitic, ambele urmând după vocala „i” [75, p. 36-37].  

Versatul specialist indică aici insuficienta transcriere a realului fenomen fonetic și 

accentuează că, de fapt, nu are loc un hiat – e imposibil de pronunțat curat numai aceste două 

sunete alăturate („ae”). E vădită interpunerea între ele a semivocalei „ĭ”, care alcătuiește diftong 

cu „e” („ie”) și necesită indiscutabil o pronunție diftongată. Deci nu avem de a face cu două 

vocale în hiat, ci cu silabe diferite, în cea de-a doua configurându-se un diftong. Noi vom raporta 

exemplificările făcute de Th. Hristea la englezismele atestate în dicționare: aerogenerator, 

aerotopologie; polibutadienă, a scientiza, trustier și vom conclude că ar fi imperativă o altă 

scriere: aĭerogenerator, aĭerotopologie; polibutadiĭenă, a sciĭentiza, trustiĭer (DEX, 1998). 

„E” vocalic și la finele cuvintelor, constituind aparentul hiat cu vocala precedentă 

(bioenergie, discografie, organogenie, guinee), nu se poate rosti solitar, ca ultimă silabă a 

cuvântului, fără a interveni la mijloc același „ĭ” semivocalic, necesitând a se scrie  bioenergiĭe, 

discografiĭe, organogeniĭe, guineĭe. Și mai pregnantă e insuficiența literală la articularea 

enclitică a acestor străinisme: bioenergia – bioenergiĭa, discografia – discografiĭa, organogenia 

– organogeniĭa, guineea – guine(e)ĭa. 

Mai există încă o ipostază, nu mai puțin disputabilă, în care nimerește vocala „e” la 

începutul cuvântului sau a rădăcinii într-o variantă derivată sau compusă: empatie, endoscopic, 

euploid; inechivalvă, bioelectric, neuroendocrin. Și în aceste cazuri s-ar cere notarea grafică a 

semivocalei „ĭ”, inerentă la rostire: ĭempatie, ĭendoscopic, ĭeuploid; inĭechivalvă, bioĭelectric, 

neuroĭendocrin  (DEX, 1998).  

E o tendință spre corectitudine, spre nou. În opinia noastră, orice aspirație spre o 

comportare cât mai justă, în orice domeniu ar fi, dar mai ales în ceea ce privește ortografia e mai 

mult decât salutabilă. Ar crește nivelul erudiției oamenilor, s-ar schimba însăși imaginea culturii 

erudite – scrisul, exprimarea. Chiar dacă la prima vedere aceste viziuni ortografice noi 

(diftongarea lui „e” și „a” și alte recomandări) par și mai contrastante decât cele existente, iar 

negarea principiului tradițional în scriere și introducerea unuia novator ar genera și mai multe 

erori ca înainte, convingerea rămâne una: controversele ortografice să fie eliminate și să se 
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convină la o normare unitară. Dicționarul să fie legea supremă în limbă, respectată și pusă în 

practică, ferm și corect, în comunicare.  

O altă perspectivă a investigației noastre privind englezismele și modul de tratare a lor în 

dicționare se va referi la cele patru ediții principale ale DEX-ului, care au apărut în lexicografia 

românească începând cu a doua jumătate a secolului XX: DLRM, 1958; DEX, 1984; DEX, 1998; 

DEXI, 2007. Corpusul de analiză va cuprinde două aspecte: urmărirea dinamicii de înregistrare a 

englezismelor în dicționare explicative aparte și confruntarea materialului brut atestat în mass-

media românească actuală în coraport cu prezența/lipsa lui în ultima lucrare lexicografică (vizată 

de noi) – DEXI.  

Referitor la primul aspect, am pornit de la însăși definiția englezismelor pe care am 

formulat-o în așa fel ca ea să ne permită cercetarea oricărui element lexical de proveniență 

engleză. În acest scop, din dicționarele explicative respective am selectat orice cuvânt de origine 

engleză, conform mențiunii date de acestea raportată la etimologie: fie unică, fie multiplă. În 

rezultat, am obținut patru cifre edificatoare: ed. 1958 – 190 de englezisme; ed. 1984 – 380;  ed. 

1998 – 1115; ed. 2007 – 3040, un total de 4725 de cuvinte de origine engleză atestate în cele 

patru acte normative sondate (v. Anexa 2).           

Din numărul total, 2459 (respectiv: 50, 180, 575, 1654) de englezisme, puțin peste 

jumătate, sunt de etimologie unică engleză, care au pătruns în limba română direct din limba 

engleză. Procentual, aceaste cuvinte constituie 52 %, față de numărul total (pe dicționare aparte – 

respectiv: 26%, 47%, 51%, 54%). Din cealaltă jumătate de cuvinte de origine engleză (2266 de 

unități lexicale) majoritatea au pătruns în limba română prin filiera franceză: 1958 – 127 fr., 

engl.; 5 engl., fr.; 1984 – 87 fr., engl.; 78 engl., fr.; 1998 – 296 fr., engl.; 139 engl., fr.; 2007 – 

830 fr., engl.; 270 engl., fr. Și numai un număr neînsemnat de englezisme s-au infiltrat prin 

intermediul altor limbi: germ., engl.; engl., germ. – 90 de cuvinte; rus., engl.; engl., rus. – 12; it., 

engl.; engl., it. – 11; lat., engl.; engl., lat. – 5; sp., engl.; engl., sp. – 2.  

Cifrele date ne demonstrează încă o dată că limbile lumii se află într-o interconexiune 

continuă și cu cât limba de circulație internațională este mai dezvoltată, are mai mulți utilizatori 

și cuprinde o arie mai mare de răspândire, cu atât ponderea de influențe asupra celorlalte limbi 

(și a limbii române, inclusiv) este mai impunătoare. Iar limba franceză, infestată și ea de 

sindromul englez, este principala mediatoare a răspândirii englezismelor pe continentul european 

(și, în special, în spațiul carpato-dunărean).   

Totalurile procentuale (26%, 47%, 51%, 54%) privind etimologia unică engleză ne mai 

remarcă și faptul că pătrunderea directă a englezismelor în limba română este în creștere. Dacă la 

început limba engleză avea nevoie de mediatori pentru a-și propaga termenii săi în română (1958 
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– 74%, 1984 – 53%); concomitent cu înaintarea în timp spre actualitate, procesul se inversează: 

limba engleză își deleagă direct, singură unitățile sale, procentajul fiind în creștere de la o ediție 

la alta, iar în ultimele două depășește jumătate (1998 – 51%, 2007 – 54%).  

Această imixtiune a francezei (dar și a germanei, a rusei, a italienei – deși minimă) duce 

la un melanj de termeni în care se pierde însăși etimologia. Or, franceza (sau germana, sau rusa, 

sau italiana), preluând un concept englez îl trece prin sistemul său procesual transformându-l 

conform propriilor legi lingvistice și abia apoi îl răspândește și în alte limbi. Prin aceasta, 

rezidând și din imediata vecinătate a celor două limbi (franceza și engleza) se explică numărul 

mare de englezisme ajunse în limba română nemijlocit prin franceză. Tot prin aceasta se 

motivează și confundările cercetătorilor la determinarea etimologiei englezismelor în limba 

română. De aici generează nu numai etimologia dublă (jocheu: fr., engl.; flint: germ., engl.; 

conveier: engl., rus.), ci și cea triplă (ping-pong: fr., engl., germ.; polistiren: fr., engl., rus.; 

insert: engl., fr., it.). Numai în DLRM nu s-au înregistrat etimologii triple ale englezismelor 

(doar unice și duble), pe când în DEX, 1984 s-au atestat 21 de triple, în cel din 1998 – 34, iar în 

DEXI, 2007 – 97. În aceeași ordine, avem etimologii cvadruple: 3 (fazotron – fr., engl., germ., 

rus); 3 (silan – fr., engl., rus., germ.); 11 (iolă – fr., sp., engl., norv.). Iar DEXI atestă un cuvânt 

cu cinci etimologii (comunitate – lat., germ., engl., fr., it.) și unul chiar cu șase etimologii (activ 

– fr., lat., rus., it., germ., engl.).     

Din această înșiruire de cifre deducem și o anumită continuitate a unor englezisme care 

figurează în fiecare din cele patru dicționare în cauză. Din cele 190 de cuvinte atestate în DLRM, 

am selectat vreo 50 care au „supraviețuit” în toate; iar din acestea foarte puține au trecut dintr-un 

DEX în altul menținându-li-se aceeași origine de patru ori: trening (engl.), tenis (fr., engl.), meci 

(engl., fr.). La celelalte, etimologia variază: stand (fr., engl; fr., germ., engl.; fr., germ., engl.; fr., 

germ., engl.), foxtrot (fr., engl.; engl.; engl; engl., fr.), ring (engl.; fr., engl.; fr., engl.; engl., fr., 

germ.). Unele, cu aceeași etimologie, apar numai în ultimele trei dicționare, lipsind din primul: 

play-back (engl.), tichet (fr., engl.), interviu (engl., fr.). Și invers: prezente în primele ediții, nu 

mai sunt preluate și în următoarele sau apar cu origine schimbată, diferită de cea engleză: 

aerotopografie, boiler, cracare, draglină. Încă o dovadă că lexicul e în continuă modificare: se 

adaugă elemente noi, iar cele uzate, incorecte dispar, autocurățindu-se vocabularul, însăși limba. 

Mai insistăm și asupra ortografiei englezismelor în cele patru dicționare explicative, chiar 

dacă menirea lor principală este expusă în titlu. Dar odată înregistrate (înscrise) se înaintează 

imediat și pretenții privind transcrierea lor românească. Iar aici disonanțe sunt destule. Situațiile 

când în tuspatru dicționarele avem aceeași ortografie sunt relativ puține: aisberg, bluming, 

dumping. Însă cazurile când ortografia diferă de la un DEX la altul (acestea nu-și justifică 
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predestinația de bază) rămân, cel puțin, inexplicabile: bobslei, bobslei, bobslei, bosleigh; coctail, 

cocteil, cocteil, cocktail/cockteil; sving, sving, swing, swing. Și englezismele care apar numai în 

ultimele trei dicționare pot fi scrise diferențiat: travling, travelling, travelling/travling; smeci, 

smeș, smeci/smash/smeș; stiptis, strip-tease, striptease; sandviș, sandviș, sandvici/sandviș/sanviș, 

sandvici/sandviș/sanviș/sendvici. Recomandarea a două, trei, chiar a patru variante (corecte) de 

ortografie de către dicționare duce la incertitudini în utilizare. E inerent de revăzut criteriile de 

reglementare a ortografiei și de trecut la o normare unitară în cadrul eventualelor ediții viitoare 

ale tuturor tipurilor de dicționare.   

Și o ultimă remarcă privind DEX-urile. Ca să demonstrăm dinamica înmatriculării 

englezismelor în cele patru dicționare explicative ale limbii române de-a lungul timpului, am 

realizat încă o statistică. Pentru aceasta am extras din ele toate cuvintele care au rădăcini engleze 

și care au remarca: engl.; cf. engl.; engl., fr.; fr., engl.; engl., germ. etc. Drept referință, am luat 

ultimele două perioade de penetrare a englezismelor în limba română, când numărul lor a crescut 

în progresie. Dicționarul Limbii Române Moderne, ediția 1958, care redă situația concretă a 

lexicului românesc la începutul perioadei a III-a, atestă în jur de 200 de străinisme engleze. 

Dicționarul Explicativ al Limbii Române din 1984, care reflectă starea de la sfârșitul perioadei a 

III-a, a inclus circa 400 de neologisme. Aceasta ne demonstrează că numai într-un interval de 25-

26 de ani numărul lor s-a dublat. Continuând investigația, am dedus că numai în câțiva ani ai 

perioadei a IV-a în dicționare s-au infiltrat peste 1000 de unități, numărul lor aproape triplându-

se față de 1984 sau sporind de vreo 6 ori față de 1958 – o confirmă Dicționarul Explicativ al 

Limbii Române din 1998. Iar Dicționarul Explicativ Ilustrat al Limbii Române, ediția Chișinău 

2007, ne pune la dispoziție reglementată mai mult de 3000 de englezisme, întreit față de 1998, de 

8 ori mai mult față de 1984 și de 15 ori față de 1958 [27, p. 66]. Acestea sunt niște date obținute 

în urma unei investigații proprii (v. Anexa 2) asupra dicționarelor respective.  

Analiza corpusului permite a prezenta următoarea diagramă ce ne demonstrează grafic 

raportul dintre numărul englezismelor înregistrate de fiecare dintre cele patru ediții de dicționare 

explicative. 
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Diagrama 3.1. Englezisme înregistrate de DEX-urile românești. 

Relativ la al doilea aspect – privind circulația liberă a englezismelor în comunicarea 

românească scrisă – am procedat aproximativ în același mod. De pe paginile presei periodice din 

Republica Moldova, apărute într-un segment temporal și publicistic concret (despre care am 

menționat mai sus), am extras, de asemenea, orice cuvânt cu rădăcini originare în limba engleză 

(indiferent, britanică sau americană), determinând includerea ori neincluderea lor în DEXI, 2007. 

În baza cunoașterii limbii engleze și a consultării unui dicționar englez (OALD, 2010), am 

atestat peste 3500 de mostre, unele repetate de mai multe ori, altele cu diferite forme flexionate 

(v. Anexa 3.A.). 

Ca să simplificăm calculele și să demonstrăm că acest proces este în derulare, că e un fapt 

împlinit ce se desfășoară sub ochii noștri și cu aportul nostru, am înlăturat variantele repetate și 

pe cele paradigmatice, selectând câte o singură formă pentru fiecare unitate lexicală. Astfel am 

triat pentru analiză peste 1100 de exemple, dintre care circa 400 sunt incluse și normate de 

DEXI, 2007 (banner, hardware, team), iar peste 600 ori nu și-au găsit încă loc în acest dicționar 

(cashback, business-plan, dress-code), ori se întâlnesc în unele dicționare de cuvinte și sensuri 

recente (blogger, hair stylist, off-line). Am mai atestat și peste 100 de elemente (toponime, 

antroponime, îmbinări și chiar mini-propoziții: Sydney, Peter Jackson, American University 

„Eminescu Center”, Information is commodity), care completează fenomenul de englezizare a 

exprimării românești și care, în mod firesc, n-au fost cuprinse în DEXI, 2007.  

Deci, a fost depistat un număr considerabil de unități lexicale englezești (vreo 700) care 

au pătruns de curând în uzul românesc și pe care nu le putem verifica după o anumită normare. 

Cadrate mai nou în vocabularul nostru, ele încă n-au reușit să fie subordonate procesului de 

adaptare în limba română și, cele mai multe, sunt utilizate cu haina lor grafică englezească 

(impeachment, low-cost, snowball). Doar cele care consună cu unele structuri românești par a fi 

deja asimilate (maus, trial, voting) sau poartă deja unele semne ale categoriilor gramaticale 

proprii limbii române (dronă, a printa, rebrandingul showroomului).  

Aceste sesizări ne permit să considerăm că multe din englezismele cuprinse în anexa 4.B.  

ar putea fi fixate în DEXI. În susținere aducem și opinia versată a lui Th. Hristea, care propune 

ca împrumuturile neologice să îndeplinească nişte condiţii fundamentale înainte de a admite 

includerea lor în dicţionare:  

1. să fie atestate de mai multe ori (de preferinţă în cel puţin 2 stiluri ale limbii literare: 

publicistic şi artistic, ştiinţific şi publicistic etc.); 

2. să denumească un „obiect” inexistent sau necunoscut anterior pentru care n-ar fi posibil să 

găsim în limbă un cuvânt tot atât de potrivit ca cel neologic; 
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3. prezenţa neologismului respectiv şi în alte limbi decât cea din care a fost împrumutat, deci 

tendinţa lui de a deveni un element lexical internaţional; 

4. însuşirea de a fi uşor adaptabil la sistemul fonologic şi morfologic al limbii noastre; 

5. capacitatea de a da naştere la derivate şi compuse ori de a se încadra fără dificultăţi într-o 

familie lexicală preexistentă;  

6. tendinţa pe care o manifestă de a dezvolta sensuri noi, de obicei, figurate, ca o consecinţă a 

frecventei lui întrebuinţări [69, p. 185-186]. 

 Ținând cont de particularitățile multor englezisme neîncadrate în DEXI și de 

recomandările lui Th. Hristea privind condiționarea pentru includerea neologismelor în 

dicționare, propunem și noi ca o serie de englezisme să fie fixate în ediția viitoare a DEXI-ului: 

blogger, e-book, flash-mob, handmade, iPhone, master-class, smartphone (v. Anexa 4.C.).  

 

3.2. Frecvenţa utilizării englezismelor pe domenii de activitate în mass-media  

din Republica Moldova  

O altă direcție de cercetare privind funcționalitatea englezismelor în limba română se va 

referi la utilizarea lor pe domenii aparte de activitate publică. În preocuparea dată se 

concentrează pondere cu cât reflectăm mai mult nu numai la importanța domeniilor în serviciul 

societății sau a englezismelor în desemnarea realităților noi dintr-un domeniu sau altul, ci, mai cu 

seamă, prin însăși implicarea vorbitorilor, utilizatorilor de străinisme engleze, care, dacă 

enumerăm sferele și constatăm că practic sunt cuprinse toate, de fapt îi include pe toți 

consumatorii de limbă română, de la specialiști până la simplii producători de bunuri. În așa 

mod, este accentuată utilitatea reală a cuvintelor; iar frecvența sporită, de multe ori repetată a 

acelorași termeni, urmărită pe paginile mass-mediei, reiterează utilitatea lor – înseamnă că 

vorbitorii au nevoie de ele, le simt necesitatea. Or, această antrenare în proces a celor mulți 

facilitează rezolvarea multor divergențe formale și de conținut; pune în față materialul procesat și 

contribuie, în ultimă instanță, la protejarea limbii române, pentru că, re-citând-o pe M. Avram, 

„influența engleză... nu are de ce să fie considerată mai periculoasă decât alte influențe străine 

care s-au exercitat” asupra limbii române [4, p. 9].     

Deci, un alt aspect ce denotă valoarea renovatoare și capacitatea semantică a 

englezismelor pentru vocabularul limbii române este diversificarea ariilor de răspândire a lor, 

cuprinzând practic toate domeniile de activitate ale societății noastre contemporane în tranziție. 

Iar frecvența utilizării acestora în mass-media devine și ea un indiciu incontestabil ce reflectă 

cum și cât este angajată și implicată Republica Moldova în edificarea europeană. Și cum statul 

nostru s-a axat, prin toate sferele sale de activitate, spre această orientare nu numai datorită 
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Acordului de asociere cu UE la nivel guvernamental, ci și a unei bune părți a locuitorilor ei 

conform propriilor convingeri înrădăcinate după sigure experiențe personale că doar așa se va 

ajunge la prosperare, contactele cu popoarele lumii se fortifică, în primul rând, prin comunicare. 

Astfel relațiile diplomatice, intensificarea raporturilor economice și comerciale mai cu 

seamă în urma deschiderii pieței apusene pentru produsele moldovenești, colaborările științifice, 

culturale, sportive, libera circulație a cetățenilor noștri aproape în tot spațiul Schengen grație 

liberalizării de vize, angajările tranzacționate în câmpul muncii de acolo, cât și alte tangențe de 

rudenie, de prietenie, religioase – contribuie substanțial la configurarea și îmbogățirea cadrului 

comunicativ necesar pentru realizarea dezideratelor adevăratei democrații. Atunci toate vor 

trebui să atingă un standard: și indicatorii muncii, și calitatea ei, și nivelul de trai. Dar și 

vorbirea, limba. Iar noi, cu siguranță, ne vom prezenta cu limba noastră română, care ne unește 

într-un tot întreg prin noul cuvânt european.  

Această mișcare de înaintare a comunității moldovenești actuale prin toate domeniile sale 

de activitate se oglindește pe larg în mass-media ca un ecou, drept înregistrare a celor înfăptuite 

în realitate. Și ce este mai de netăgăduit decât un cuvânt rostit sau scris? Numai fapta. Chiar dacă 

se întâmplă câteodată ca un cuvânt să anticipeze fapta, nu e rău. Mai displăcut este când rămâne 

numai cuvântul. De aceasta să ne ferim, să perseverăm a le întreține împreună. Deci, fapta și 

cuvântul trebuie să se completeze, pentru că ne reprezintă pe noi înșine. Astfel vedem, verificăm 

ce și cum creăm. Și ca să ne convingem că am procedat corect, că am făcut ce era necesar, citim 

și recitim cuvântul tipărit, iar el este confirmat de fapta respectivă.  

Așa e util cuvântul, spus și pus la locul și la timpul potrivit. Cu cât sensul lui este sesizat 

de mai mulți vorbitori, cu atât mai lesne se produce comunicarea în interiorul spațiului de 

consumare. Iar cu cât termenii se internaționalizează, devin un bun comun de exprimare și pentru 

vorbitorii altor limbi. Întrucât engleza răspândește noțiunile sale neologice în diferite limbi, 

acestea le adoptă și le adaptează după legile locului, apoi, prin vocabularul internaționalizat, îl 

întorc în comunicarea internațională. La o necesitate, cunoscând originile, un anumit procentaj 

de cuvinte dintr-un mesaj ar putea fi înțeles de vorbitori de altă limbă: polonez, luxemburghez, 

portughez. În așa mod, limba engleză conturează un nou prototip de socializare internațională.  

În acest scop și limba română apelează la englezisme – să fie înțeleasă și accesibilă în 

anturajul universal. Iată de ce zicem că englezismele sunt și ele o marcă de demonstrare a 

implicării noastre în apropierea de Europa. Iar cu cât un domeniu sau altul de activitate, prin care 

ne edificăm viitorul, este pătruns mai profund de progresul modern, el nu poate să nu se 

internaționalizeze și să nu se modernizeze măcar prin vocabular, la început. Pe urmă se vor 

impune integral: și tehnic, și relațional, și de mentalitate.  
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Așa depistăm că modul fresh al noii exprimări cuprinde toate sferele de activitate a 

societății noastre de azi. Nici mass-media nu rămâne în întârziere – urmărește și ghidează, 

acumulează și prelucrează materialul brut, apoi îl redă publicului utilizator și cititor. Aici am și 

sondat comportamentul englezismelor în uzul mediatic, recurgând la o analiză sincronică a 

fenomenului. În cele 214 numere de ziare și reviste moldovenești pe care le-am investigat, am 

distins un corpus de peste 3700 de unități lexicale. Dintre ele am triat circa 1100, numai câte o 

variantă de cuvânt, de preferință cea inițială, de dicționar, excluzând formele gramaticale și 

repetate, pe care le-am repartizat după domenii: politică, economie, știință și educație, 

informatică și tehnologii, cultură și artă, sport și altele (v. Anexa 5.A.). 

 

3.2.1. Domeniul politic 

O primă clasă de englezisme, dacă ne referim la gradul de importanță a domeniului de 

activitate pe care-l slujesc, ar constitui-o cele care țin de aspectul politic. Această considerațiune 

am dedus-o din axioma că într-un stat modern prima putere aparține forței politice care se vrea și 

este aleasă pentru a-l conduce. Apoi tot ea fixează traseul pe care decurge viața socială o anumită 

perioadă de timp, cât convine celor care o aleg. Pe parcurs, în concordanță cu idealurile clasei 

guvernatoare, sunt coordonate verigile puterii și executarea ei. Cele mai puternice state își 

lansează liniile lor politice și în afară, formând alianțe și asumându-și rolul de lideri, care își 

împărtășesc idealurile și altor popoare ale lumii. Și așa cum la ora actuală cea mai puternică forță 

politică mondială vorbește engleza și coordonatele acesteia se intersectează pe toate meridianele 

globului, termenii noționali principali rămân înrădăcinați peste tot. Așa ajung și la sediile de 

partid din Moldova, și în parlamentul republicii, de unde mass-media noastră ne informează cum 

se exprimă acolo. 

Însă procesele politice se declanșează mai rar și se desfășoară mai lent în comparație cu 

alte fenomene ale contemporaneității. Chiar dacă ele demarează spontan, revoluționar, durează în 

timp sau sunt eclipsate. Căci ce e mai nestabil într-o societate, îndeosebi în a noastră, ca politica? 

De aceea și domeniul dat nu-i chiar atât de prolific în producerea englezismelor. Din cele peste 

1000 de mostre triate, doar 28 se referă la domeniul politic. Unele reflectă viața politică internă 

de la noi: „Liderii Alianței pentru integrare europeană...” (S, nr.3, 18.01.13, p.12); „Comuniștii 

au cerut această ședință extraordinară pentru a-i demite pe spicherul și vicespicherul 

parlamentului (T, nr.9, 23.01.13, p.3); „Toată suflarea asuprită de jugul sovietic scandează în șir 

la mitingurile de eliberare națională” (LA, nr.2, 9.01.14, p.8). Altele însoțesc Republica Moldova 

în drumul său european: „...în perspectiva summitului UE” (LA, nr.2, 9.01.14, p.2); „...semnat în 

cadrul Summitului OSCE” (LA, nr.48, 27.11.14, p.3). Întâlnim și englezisme „moldovenești”, 
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care își spun punctul de vedere asupra politicii internaționale: „...reaganismul în Statele Unite și 

teatcherismul în Marea Britanie” (T, nr.10, 14.03.14, p.9); „...judecând după ratingurile lui 

Putin...” (LA, nr.24, 12.06.14, p.3); „...în acest cordon al lobby-ului rusesc în UE... (LA, nr.45, 

6.11.14, p.3). 

Dacă ne raportăm la intervalul de timp de când au pătruns în limba română și o deservesc, 

am distinge englezisme asimilate deplin și parțial. Cele asimilate deplin au un stagiu politic mai 

de durată de funcționare și s-au acomodat complet la structura gramaticală și semantică a limbii 

noastre. Se pronunță obișnuit românește, se scriu după tipare românești reglementate și 

acumulează proprietăți și categorii gramaticale specifice limbii române: lider, liderul, liderului, 

liderii, liderilor; miting, spicher. Cele asimilate parțial sunt mai recente, își păstrează rădăcina 

etimologică transliterată, iar terminațiile articulate le dau expresie românească, la fel pretându-le 

flexionării: summit, summitul, summitului, summiturile, summiturilor; impeachment, whig. 

Productive par a fi și derivarea (lobby – lobbyism, voting, reaganism, teatcherism), și 

compunerea (spicher – vicespicher – prim-vicespicher; premiership – leadership; congresman).   

 

3.2.2. Domeniul economic 

Mai numeroase și mai variate sunt englezismele atestate în domeniul economic. Din 

totalul celor selectate, 141 înglobează nominalizări cu conținut economic. Aceasta constituie de 

patru ori mai multe decât în domeniul politic și a 13 parte din întreg. Sporirea dată rezidă în 

faptul că sfera economică e mai vastă, cuprinde mai multe ramuri productive și altele auxiliare, 

aducătoare și marcatoare de profit.  

Și dacă politica este prima putere în stat după orientările ideologice, din considerente 

materiale primează forța economică, pentru că e mai vădit simțit necesară, mai în interesul și 

atenția tuturor. În făurirea ei se încadrează majoritatea, dar toți se bucură de rezultate (drept că 

nu în aceeași măsură cât s-ar cădea). Oricum, ele interacționează și ambele sunt de prim ordin. 

De succesele uneia depinde eficacitatea celeilalte. Nivelul amplorii economice apreciază 

corectitudinea liniei politice trasate și, reciproc, obiectivele politice se văd atinse printr-un stadiu 

economic avansat. Iar progresul se impulsionează atunci când are mai multă nevoie omul. El 

caută mereu să-și ușureze munca, să capete mai multă și mai bună producție, să fie îndestulat și 

să aibă și de rezervă. Or, toți oamenii, toate popoarele spre asta tind.  

Și când o economie se vrea integrată într-un sistem superior, internațional, procesul dat 

nu poate fi ilustrat altfel decât printr-un cadru adecvat. Cuvântul se internaționalizează și el și-și 

etalează scopul. Se structurează un vocabular ce reflectă această apropiere. Astfel, termenii 
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englezi, reluați din alte economii, o aprovizionează pe a noastră punând temelie verbală pentru a 

o scoate din punctul inert în care se află. Să adeverim cele expuse prin a exemplifica. 

 Așa ar arăta schițat un spectru edificator al noului nostru lexic economic ce se referă la 

anumite segmente ale domeniului: business, agribusiness, holding, leasing, boom, update 

(mediul de afaceri); manager, general manager, dealer, broker, back office, boss (aspectul 

managerial); mobil banking, retail banking, master-card, cashback, cash flow, grant (sectorul 

bancar); market, hypermarket, sales house, discount, buyer, dumping (comerț și consum); 

marketing, board, billboard, rebranding, brand mass-market, stand (publicitate și image).  

 Periodicele cele mai productive de englezisme economice, care au și o determinată 

specificare pentru tratarea tematicii Economie, afișându-și orientarea dată pe frontispiciu, sub 

titlu, printre primele opțiuni de abordare, sunt Timpul și Săptămîna. De pe paginile lor vom 

prezenta contextual unele aspecte din realitatea economică a republicii. Astfel, în ziarul Timpul 

vom revedea că unele proiecte serioase „se referă și la dezvoltarea businessului mic” (nr.26, 

15.02.13, p.13); că „Mobiasbancă a lansat noul design al cardurilor sale, dotate cu cip-Maestro, 

Master-card”, ...altele se referă la „bankingul la distanță” (nr.21, 30.05.14, p.31); că produsele 

din piață „sunt de încredere și mai ieftine ca în supermarketuri” (nr.3, 24.01.14, p.20); că 

reprezentanții unor organizații nonguvernamentale „furau banii din granturi acordate de 

Consiliul Europei” (nr.99, 27.09.13, p.5); că „pseudo holdingul Sheriff ...este cel mai mare 

angajator din Transnistria” (nr.12, 28.03.14, p.12). 

 Săptămîna ne readuce la momentul când „Agenția de rating consider(a)ă că Republica 

Moldova va beneficia de consolidare economică” (nr.48, 12.12.14, p.13); când „a fost lansat 

programul de granturi pentru agricultură” (nr.14, 11.04.14, p.14); când, „chiar dacă ritmul de 

creștere a utilizării cardurilor a fost de 20 de ori mai mare decât retragerile de numerar, cash-ul 

continuă să domine piața” (nr.4, 31.01.14, p.4); când „Moldova Agroindbank și Loial au lansat 

primul proiect de cashback din Moldova”, iar „cardurile emise (de bancă) vor deveni în mod 

automat carduri de reduceri și vor garanta discounturi importante (nr.15, 12.04.13, p.6). 

 Englezisme la temă avem și în celelalte publicații. Și în setul economic avem neologisme 

asimilate deplin în limba română, fie că fonetic și grafic coincid cu variantele engleze (sponsor, 

trend, card, grant, tender), fie că au fost acomodate ortoepic, recunoscute de dicționarele 

românești (cent – cent, sterling – sterlină, dollar – dolar, stock – stoc), fie că n-au fost 

recunoscute (leasing – lising, autdoor – outdoor). Însă cele mai multe englezisme din domeniu 

sunt recente și transliterate, deoarece reflectă realități noi inventate în mediul anglo-american, 

deja denumite, care devin necesare a fi utilizate și în comunicarea noastră. 
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3.2.3. Domeniul știință și educație 

Mai puțin numeroase apar englezismele în știință și educație. Peste 50 la număr, sunt 

aproximativ un sfert față de cele din domeniul economic. Am luat împreună aceste două ramuri 

și le-am comparat cu economia din considerente că se află într-o strânsă reciprocitate. În sfera 

educației se pregătesc cadrele care vor declanșa și vor trata științific viitoarele procese evolutive 

ale societății, iar efectele se vor reflecta practic implementate în economie. Și logica se impune 

în continuare. Sistemele educativ și științific cele mai dezvoltate sunt de origine engleză, ceea ce 

fac ca această economie să le atragă după sine și pe celelalte în calea spre progres, iar modelele 

educative și gândirea științifică să fie recepționate și de alte țări, limbile cărora preiau, înainte de 

toate, termenii necesari.  

Drept consecință, concepțiile curriculare instructiv-educative naționale se aliniază la 

standarde performante comune, antrenate să pregătească schimbul de mâine al umanității și 

urmând aceeași tendință de asociere prin toate mijloacele posibile. Forurile științifice 

internaționale întrunesc eforturile intelectuale naționale și le pun să slujească întregii comunități 

omenești. Iar legătura ce catalizează această apropiere o fac, protimisitor, componentele 

comunicative internaționale – englezismele, utilizate în sferele date de activitate și în română.  

Gama lor de difuzare însă nu este atât de vastă cum se conta și din simplul motiv că 

printre periodicele examinate n-am avut anume publicații de profil pur științific sau educativ, dar 

perspectivele lor sociale preponderente au înrămat și asemenea opțiuni, care ne-au putut permite 

să observăm cum știința și educația noastră sunt agregate în torentul generativ al noii gândiri și 

instruiri internaționale.  

Cum era și rațional de dedus, am identificat două ramificații principale de englezisme: 

cele ce țin de știință (copyright, doctor of science, doctor hability, top discovery, recearch) și 

cele ce se raportează la instruire și educație (curriculum, brainstorming, item, feedback, 

standard). De pe paginile ziarului Timpul aflăm că „primele quest-uri (jocuri cu întrebări și 

logică) au apărut în Belarus” (nr.35, 28.02.13, p.6); că X „își face masteratul la facultatea de 

Arte” (nr.32, 25.02.13, p.8); că CV-urile se pot depune... pe e-mail (nr.28, 19.02.13, p.2).  

Săptămîna ne informează că „chestionarele și feedback-ul primite trebuie să fie practice” 

(nr.4, 25.01.13, p.6); că „o oră de Internet pe zi crește IQ-ul” (nr.4, 31.01.14, p.21); că oamenii 

de știință „au identificat, în sistemul imunitar al omului, un marker biologic”, iar „lungimea 

telomerelor este un biomarker al îmbătrânirii” (nr.11, 15.03.13, p.23); că X „a obținut titlul de 

master în Drept la Universitatea de Stat din Moldova” (nr.24, 14.06.13, p.2).  

Și Literatura și Arta ne furnizează interesante relatări precum că „rezultatele cercetărilor, 

după o selecție internațională foarte dură în cadrul peer review, au fost recunoscute ca demne de 
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publicare în reviste științifice” (nr.19, 7.05.15, p.7); că subiectele „pot circula în domeniul public 

fără copyright” (nr.5, 29.01.15, p.5); că „a doua treaptă Doctor în științe a fost notificată în Dr. 

hab. în științe, asemănător gradelor științifice din alte țări dezvoltate – Doctor of Science 

(Germania, Anglia, SUA etc.) ori Doctor Hability in Science (Franța)” și „cele mai preferabile 

forme de colaborări sunt doctorantura (PhD) și postdoctorantura (nr.9, 27.02.14, p.6). Iar revista 

Moldova sugerează că „la etapa inițială e bine-venit și un brainstorming” (nr.4, 2014, p.7). 

 

3.2.4. Domeniul informatică și tehnologii 

Relativ numeroase sunt englezismele utilizate în domeniul informaticii și tehnologiilor. 

Era și de anticipat, întrucât trăim în era fascinantă a informaticii și a internetului, care au pus 

stăpânire deplină pe activitatea omului, ajutându-l să se descurce în complexitatea vieții 

contemporane, în care informația și data (datele) sunt dominatoare. Fără computer se face de 

neconceput progresul actual. Tehnologiile informaționale, nu an de an, ci zi de zi descoperă noi 

perspective pentru a ne facilita existența, îndeletnicirile, comunicarea, devenind temelia tuturor 

modalităților de informatizare a realităților social-economice. Astfel „datele personale... sunt o 

mină de aur pentru marketingul viitorului”, afirmă Săptămîna. Apoi completează că „... e vorba 

... de locurile în care facem check-in” (nr.14, 11.04.14, p.3). 

În această forfotă informațională, tehnologia informației (abreviat TI; după terminologia 

engleză IT – Information Technology) sau și tehnologia informației și a comunicațiilor (TIC – 

ICT: Information and communications technology) este metoda indispensabilă pentru prelucrarea 

și transmiterea informațiilor și a datelor prin toate mijloacele potențiale: calculatoare și rețelele 

lor, telefoane mobile celulare și intelifoane (smartphone-uri), televizoare cuplate la internet etc. 

Varietatea ramurilor de investigare și de difuzare a materialului deja procesat duce la aprecierea 

IT/ ICT, care ajunge a fi una dintre cele mai solicitate specialități și de la noi, fapt confirmat și de 

mass-media noastră. Timpul ne relatează că „toate companiile mari au nevoie de it-iști” (nr.5, 

6.02.15, p.24); că se „anunță concurs pentru contractarea unui IT specialist pentru oferirea 

serviciilor de consultanță în probleme soft și hard” (nr.28, 19.02.13, p.7).; Centrul BLTC 

propune prin intermediul revistei VIP magazin „cursuri complete cu limbaj specializat... engleză 

pentru domeniul IT” (nr.136, 2015). Literatura și Arta relatează că s-„au oferit gratuit câte 10 

chei de acces educaționale pentru două pachete de soft specializat... dotat cu echipamente media, 

IT și utilaje” (nr.36, 3.09.15, p.8). Iar Săptămîna ne anunță că „o rețea de hakeri a spionat 4 IT 

din Republica Moldova” (nr.3, 12.02.13, p.2).  

Acestea fiind argumentele adecvate pentru motivarea frecvenței mai sporite a 

englezismelor în conținuturile publicistice ce au mediatizat domeniul informaticii și 
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tehnologiilor, mai adăugăm că nu numai prin număr se remarcă ele, ci și prin diversitatea 

semnificației ce le determină menirea. Cele circa 130 de lexeme neologice întrunesc semantica 

unor serii de noțiuni exacte ce se referă concret la computer, la construcția și funcționarea lui 

(display, software, hardware, processor, iPhone, iPad, maus, desktop, programmer), la Internet 

și transmiterea informației (web browser, Wi-fi, wireless, password, blogger, blogging, chat, 

link, Wikipedia, Google, antivirus, website) și alți termeni noționali (high-tech, know-how, 

techno, information overload, dronă, flash, call center).  

Grație uzualității multifuncționale, practic, în toate sferele de activitate a societății, 

englezismele din informatică și tehnologii sunt mai răspândite și mai cunoscute, ceea ce le-a 

predestinat mai lesne să se adapteze nu numai în vocabularul specialiștilor de resort – 

informaticieni, programatori, it-iști, ci și a celor care beneficiază de munca și rezultatele 

acestora. Din aceleași temeiuri, în garnitura dată întâlnim mai multe neologisme adaptate deplin 

fonetic (procesor, dronă, loghin, tabletă, cip, maus; a accesa, a posta, a loga, a printa) și 

gramatical. Substantivele pot apărea nearticulate la singular (supervizor, link, web master, 

hosting) – plural (laptopuri, bloggeri, imprintere, postări, link-uri) și articulate, articolele 

substantivale hotărâte dând forme flexionare în N-A singular (mausul, e-mailul, site-ul, iPhone-

ul, SMS-ul) – plural (computerele, laptopurile, blogurile, site-urile, gadgeturile) și în G-D 

singular (laserului, Internetului, net-ului, software-ului) – plural (linkurilor, bloggerilor, 

gadgeturilor). O altă serie – transliterate (computer, laptop, bluetooth, malware, slide-show, 

notebook, wireless, on-line, web, site, chat, hacker, Twitter, Skype, Facebook). 

De asemenea sunt eficiente derivarea (blog – blogger – blogging – microblogging – 

bloggeriță; hosting, twinning, programmer, postat, procesor) și compunerea (high-tech, high 

definition, know-how, notebook, blogosferă, software, hardware). 

Atrag solicitudine și abrevierile: CD, SMS, DVD, IT, IP, LED.     

  

3.2.5. Domeniul cultură și artă 

Cele mai multe englezisme însă am înregistrat în domeniul culturii și artei. Numeric 

(circa 290), ele constituie în jur de o pătrime din numărul total. Mai multe am extras din 

Literatura și Arta și din VIP magazin, care sunt publicații cu mai accentuate tendințe culturale. 

Dar aceasta este determinată și de alți factori. Ramurile culturii și artei sunt multiple. Lumea 

contemporană se culturalizează la un nivel relativ înalt. Oamenii de cultură și de creație sunt cei 

mai deschiși renovărilor în toate direcțiile, dar înainte de toate, în cugetarea și exprimarea 

artistică a existenței. Însăși cultura și arta adevărată nu cunosc frontiere și se intersectează 

prodigios în pofida diverselor divergențe dintre state. Nu poate fi oprită de nici o sârmă 
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ghimpată, ferecată în gulaguri sau arsă pe străzile Berlinului. Iar un Eminescu, un Shakespeare, 

un Dante devin un bun al tuturor popoarelor, pentru că au dezvăluit adevărul individual (E 

menirea-mi: adevărul/Numa-n inima-mi să-l caut – M. Eminescu) și l-au făcut comun, 

propovăduindu-l și explorând absolutul.  

Și astăzi, reflectând veridic realitatea, cultura și arta își continuă funcția de transformare, 

influențând caracterul uman și mersul social, inclusiv prin limbă, și contribuind la apropierea 

popoarelor. Astfel, aportul lor la europenizare și-l aduc și englezismele, antrenând și cultura, și 

arta românească din Republica Moldova.  

Dintre ramurile artei, dacă luăm drept criteriu de apreciere numărul englezismelor care au 

circulat în mass-media, cea mai europenizată este muzica. Justificarea vine din interesul pasional 

al consumatorilor de toate vârstele pentru farmecul vibrațiilor de sunete pe scara celor cinci 

trepte ale portativului. Copiii, începând de la cei mai mici, abia percepând-o, mișcă sprințar sub 

ritmurile kids folk music; adolescenții trec la cadențe mai visătoare și mai săltărețe de blues și 

disco pe la party-uri; tineretul se descarcă exaltat în zbuciumul rock-ului pe stadioane și-n piețe; 

maturii fac pline sălile de concerte unde ascultă muzică instrumentală și clasică; bătrânii 

murmură, mai mult în singurătate, din păcate, tacturi melodice melancolice. Această stare de 

spirit muzicală ne-o și prezintă mass-media noastră prin publicațiile sale. 

Revista Moldova în nr.3 din 2014, p.4 o citează pe scriitoarea americană V. Nazarian care 

spunea că „dacă muzica trebuie să fie un loc, atunci jazzul este un oraș, folkul – o sihăstrie, 

rockul – un drum, ...muzica clasică – un templu”. Autorul articolului sprijină în continuare ideea 

că „muzica rock a întrunit, într-adevăr, toate caracteristicile unui drum”, iar „și YES-ul britanic, 

și NOROC-ul modovenesc au promovat, în muzica rock atitudinea pozitivă”. Tot aici, la pagina 

57 ni se aduce la cunoștință că „Mihai Dolgan visa să creeze un jazz band”, iar la 58 se 

reamintește că formația lui avea „ritmuri ce intrau în contradicție cu... ideologia vremii: beat, 

rhithm’n’blues”, că Mihai Poiată se considera „primul disc-jockey din Moldova”.  

Literatura și Arta consemna, la moment, în nr.14 din 3.04.14, p.8, că „playlist-ul 

concertului va conține cele mai mari hit-uri ale Loredanei inclusiv noul single Lumea ta”, iar în 

nr.28 din 10.07.14, p.5 constata cu stupoare și mai multe semne de neliniște că „s-a schimbat 

valsul și hora de mână în rock and roll și lambada”. 

Și Săptămîna ne familiariza cu viața lumii muzicale internaționale, prezentându-ne 

principalele premii în nr.3 din 18.01.13, p.31: pentru „cea mai bună interpretare hard rock/ 

metal”, „cel mai bun cântec rap și cea mai bună colaborare rap”, „cel mai bun videoclip hip-

hop” și „pentru albumul soul & R&B preferat”; iar din showbizul moldovenesc subliniem 

aprecierea lui Dan Bălan pentru „cel mai elegant și mai sexy interpret din Rusia” (p.32).       
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Nici Timpul nu e străin de muzică, oferindu-ne diverse relatări de ramură. „Playback-ul e 

un rege în estrada autohtonă” (nr.35, 28.02.13, p.5). Unul din interpreții formației Veriga 

mărturisește că „aici am împărtășit cu chitara bass, pian și chitară momente de blues, soft rock, 

pop rock” (nr.4, 31.01.14, p.15). Într-un interviu, și muzicianul român Argatu’ se destăinuiește 

că a trecut prin toate genurile: „hip-hop, dancehall, reagae, drum&bass, dubstep” (nr.1, 

10.01.14, p.23). În nr.9 din 7.03.14, p.23 aflăm date impresionante despre trupa austriacă A.G. 

Trio, stilul cărora „poartă amprenta electro-house-ului, peste care presară vocaluri catchy, și 

astfel, fiecare show live este plin de energie și vibe pozitiv”. 

Și celelalte ramuri ale artei și culturii noastre se îndreaptă spre Europa, îmbinându-și 

vocabularul autohton cu cel de circulație internațională.  

Cinematografie: „Dr. Dolittle este un remake „adus la zi” al celebrului film cu același 

titlu din 1967” și „happy-endul nu va întârzia să apară” (T, nr.21, 30.05.14, p.27); „Thrillerul SF 

„1952”, regizat în 3D de Brad Bird și cu George Clooney pe afiș, va fi lansat pe 19 decembrie 

2014” (S, nr.3, 18.01.13, p.11); „The Avengers” este filmul cu cel mai mare box office mondial” 

cu „staruri de blockbustere SF pentru adolescenți” (S, nr.5, 1.02.13, p.24). 

Televiziune: „a oferit un rating foarte înalt postului” și „vorbim acum despre un 

rebranding al postului TV (T, nr.15, 31.01.13, p.6); „momente de breaking news și news alert” 

(VIP, nr.108, 2013, p.80). Modă și design: „în moda feminină a apărut tendința de a te îmbrăca 

precum o lady”... „citând accesoriul pentru păr creat de designerul Philip Treacy, în stil mahawk 

punk” (S, nr.40, 4.10.13, p.24); „S. Plămădeală lucrează în calitate de fotograf și grafic-designer 

în cadrul Uniunii Autorilor” (T, nr.11, 21.03. 14, p.24).  

Literatură: „La Universitatea din Harvard a fost editată cartea lui James Robinson cu 

genericul „Why nations fail” („De ce eșuează națiunile”), Washington, 2012. Această carte a fost 

prezentată de curând de către revistele „New York Times” și „Wall Street Journal” ca un 

bestseller” (LA, nr.27, 3.07.14, p.3); „numai un singur link despre Eminescu, postat în 

enciclopedia online, „Wikipedia”... subsumează, numai în ultimul deceniu, la cele 652 de 

versiuni, un număr de peste 3.300.000 de „afișări”/accesări-lecturi” (LA, nr.33,34,35, 27.08.15, 

p.7); „Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu”... a lansat un nou proiect, „Trolleybook”, troleibuzul-

bibliotecă, sau troleibuzul – sală de lectură” (LA, nr.29, 17.07.14, p.6).  

Mass-media: „SUA, Europa și România a(u) investit în mass-media din Moldova circa 20 

de milioane de dolari” (T, nr.49, 19.12.14, p.5).  

Și în acest domeniu cele mai multe englezisme sunt transliterate, fiindcă sunt mai recente 

și mecanismele limbii mai greu le supun procesului de asimilare. Unele desemnează realități încă 

neîntâlnite la noi, preluate cu tot cu denumiri, așa cum sunt pronunțate și transcrise în limba de 
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origine, devenind necesare (punk, soft rock, dance, hippy, peeling, flash-mob). Altele, pătrunzând 

în vocabularul nostru, întâlnesc termeni autohtoni și dublează noțiunile deja existente, 

încadrându-se în categoria celor de lux (stea-star, tendință-trend, înfățișare-look, rimel-eye-liner, 

discotecă-night club, știri-news). 

 

3.2.6. Domeniul sport 

Și englezismele din domeniul sportului sunt multe, peste 100. Motivarea rezidă în faptul 

că sportul și cultura fizică sunt o ocupație de masă, care-i cuprinde pe toți, de la mic la mare, sub 

deviza mens sana in corpore sano. Dar și sportul de performanță înglobează mai toată lumea, 

dacă nu activ, atunci în calitate de suporteri, admiratori, contribuind zelos la formarea, 

consolidarea și răspândirea unui câmp lexical distinct. Iar faptul că-i declarat în afara oricărei 

politici, ideologii, discriminări și nu recunoaște nici granițe de separare în practicare face ca 

acest vocabular să concrească, noțiunile de referință să se contopească în termeni unificați, ca să 

fie ușor de identificat și de înțeles într-un limbaj internațional.  

Și dacă mai adăugăm aici că cele mai multe genuri sportive s-au născut pe terenuri și 

arene anglo-americane e firesc ca și concepțiile de joc, de desfășurare și de notificare a 

acțiunilor, a regulilor și rezultatelor competiționale să se facă în baza limbii engleze, iar în 

celelalte idiomuri să fie recepționate și asimilate. Publicațiile prin care am realizat sondajul 

fenomenului englezismelor în limba română nu sunt specific sportive, dar publică și o largă 

diversitate de informații din această ramură îndrăgită și aplicată mai de fiecare. Setul 

neologismelor sportive investigat este destul de elocvent pentru a formula unele concluzii care ne 

vor demonstra că de densitatea și frecvența termenilor străini depinde și gradul de adaptare a lor 

la cerințele de comunicare românească. 

Reieşind din cele afirmate, constatăm că în această sferă de activitate cele mai multe 

neologisme engleze s-au adaptat deplin şi complex în lexicul nostru. Din formele engleze 

(match, tennis, hockey, handball, cricket, football, skeleton, offside, derby, shoot, goal) ne-am 

ales şi noi, să zicem, cu formele noastre (meci, tenis, hochei, handbal, crichet, fotbal, scheleton, 

derbi, ofsaid, șut, gol) care s-au pretat perfect gramaticii şi ne pot oferi diferite variante declinate 

(meciul, meciului, meciuri; golgheterului, golgheterilor; baschetului; golul, goluri).  

O altă categorie de termeni sportivi (mai nou apăruţi), transcriindu-se după modelul 

etimologic, la fel pot primi categoria determinării româneşti, articulându-se hotărât (Final Four-

ul, slam-dunk-ul, team-ul, snookerul, quarter-back-ul, kickboxing-ul); pot lua forma cazurilor   

G-D (play-offului, fair-play-ului, snookerului, staffului, derby-ului, rugbyului, break-urilor) sau 

de număr (game-uri, frame-uri, snookere, teniși, rally-uri), deşi pe alocuri mai pot provoca şi 
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unele confuzii, redactându-se diferit ba alăturând articolul hotărât împreună cu rădăcina (play-

offului), ba ortografiindu-l cu cratimă (play-off-ului). 

Din punctul de vedere al semnificației, le-am putea regrupa în englezisme ce denumesc 

genuri de sport (mai vechi: fotbal, tenis, hanbal, crichet, hochei și mai noi skate-board, squash, 

surfing, wrestling, bungee jumping), foruri și organizații sportive (FIFA, UEFA, club, Jockey-

Club), competiții (open, Australian Open, Soccer League, play-off, sparring partner), subiecți și 

echipament (team, fotbalist, goalkeeper, quarter-back, trainer, trening, teniși), regulament 

(fairplay, fault, penalty, ofsaid), procedee tehnice (stop, pressing, șut, slam dunk), finalități (gol, 

dropgol, golgheter, hattrick, poker, break, tie-break). 

Nu ne putem lipsi nici la acest domeniu de o mică prezentare contextuală extrasă de pe 

paginile mass-mediei noastre. Drept efect, vedem cum vorbește sportul moldovenesc actual. 

Timpul declară „fotbalul: o istorie a începuturilor” (nr.25, 27.06.14, p.8). Apoi ne informează că 

„lotul național de box al R. Moldova s-a clasat pe locul întâi pe națiuni”, ...Râșcan „l-a avut ca 

sparring partner pe Gojan” (nr.33, 22.08.14, p.8); că „pentru elevii din școală erau puse la 

dispoziție trei săli de baschet, opt terenuri de tenis, două terenuri de fotbal, un teren de hochei” 

(nr.24, 19.06.15, p.24).  

În revista Moldova, autoarea unui articol analitic, dar și suporteră, în finala mondialului 

din 2014, a avut „un ghem de ace în stomac... de la fluierul de start până la golul lui Mario 

Götze” (nr.4, 2014, p.52); la p. 53 afirmă că „Germania a avut o echipă, nu un star” și „nu putea 

pierde finala”, iar mai jos se întreabă vizavi de comportamentul lui Suares: „Dar care credeți că a 

fost decizia FIFA?”. 

Săptămîna (nr.5, 1.02.13, p.28) îl proclamă pe „Andres Iniesta cel mai bun playmaker”, 

citând cele ce „informează site-ul oficial al UEFA”, iar „finala feminină de la Australian Open 

poate fi considerată finala break-urilor, Victoria Azarenca și Na Li reușind mai multe game-uri 

pe serviciul adversarei, decât pe serviciul propriu”. În nr.26 (28.06.13, p.29) „Torres este 

ironizat, dar... a marcat patru goluri și a ratat un penalty, a devenit primul fotbalist non-brazilian 

care marchează un poker (patru goluri) pe Maracana și al doilea fotbalist all-time care reușește 

asta”, iar „El Nino este primul fotbalist... care reușește să marcheze de două ori câte un hattrick 

la Cupa Federațiilor”.     

 

3.2.7. Alte domenii 

Restul, aproximativ o treime din numărul total de englezisme studiate, aparțin altor 

domenii de activitate publică. Numeric, depășesc oricare altă sferă analizată mai sus, ceea ce ne 

demonstrează o dată în plus utilitatea și aria vastă de răspândire a lor. Semantic, le-am restrânge 
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în câteva subdiviziuni, iar în conformitate cu comportamentul contextual concret al acestora vom 

improviza unele referințe.  

Prima subdiviziune ar fi direcționată să desemneze concepte engleze din transport: maxi-

taxi, microcar, geep, scuter, drive, pay driver, anti-freeze, Queue Assist, i-stop. Și presa vine să 

ne consolideze referințele. Timpul notează că „maxi-taxiurile transportă zilnic mai mult de 

jumătate din cei care călătoresc zilnic cu transportul în comun” (nr.12, 28.03.14, p.22). Revista 

VIP magazin ne predispune că „sistemul i-stop face mașina mai prietenoasă cu mediul, ...va 

reporni motorul mai rapid și mai silențios decât majoritatea sistemelor stop-start existente” 

(nr.129-130, 2015, p.153). Tot Magazin-ul ne informează că „inginerii companiei (Land Rover) 

au elaborat ...sistemele de control Dynamic Response, pentru siguranță..., Adaptive Dynamics 

pentru confort... și Electric Power Assisted Steering cu funcția Park Assist... Plus la sistemul 

cruise-control adaptat, a apărut opțiunea Queue Assist” (nr.104-105, 2013, p.68). 

O altă subdiviziune s-ar referi la delicii culinare, de patiserie și deserturi: cheeseburger, 

grill, steak, cheese cake, T-bone steak cupcakes, cookies, marshmallow, kiwi, lime, ice-wine, ice-

tea, irish coffee. VIP magazin îndeamnă bărbații la Jack’s Bar & Grill „să savurez(i)e un whisky, 

...porții elefantice din steakuri ...clasice (și) Frozen ...carott cake și cheeze cake clasic”(nr.104-

105, 2013, p.18). Iar Săptămîna (nr.11, 15.03.13, p.22) se întreabă „cât de dăunători sunt 

hamburgerii?”, punctând că „mâncarea de tip fast-food nu e complet inutilă pentru organism”.  

O a treia subdiviziune ar ține de spațiul locativ și mobilier: townhouse, penthouse, 

wigwam, livingroom, bedroom, bathroom, dining, WC, back-table, lounge. VIP magazin ne 

prezintă un asemenea complex: „un penthouse cu suprafaţa de 700mp”... cu „zona de master 

bedroom, ...zona living ...şi zona bathroom, ce numără cinci băi, o piscină şi SPA... toată casa are 

sistem de EIB (inteligent building)” (nr.131, 2015, p.80). La pagina 82, același număr, „zona 

living este deschisă și cuprinde zona dining”.   

Celelalte englezisme ar nominaliza anumite obiecte (kit, pix, marker, melting pot, stand), 

titulaturi (milady, lord, mister, superman, batman, cow-boy, stewardesă, bodyguard, follower, 

gangster, killer), formule de politețe (welcome, thank you, good bye, happy birthday), ocupații în 

timpul liber (hobby, shopping, weekend, fly yoga, pilates, kangoo jumps, fitness, jogging, rope 

jumping), rase de câini și alte animale (setter, boxer, husky, monkey, mustang), clase de cuvinte: 

verbe, adjective/adverbe și locuțiuni, interjecții (to love, to cheat, to let go; nonstop, crazy, full, 

fresh, smart, black, enjoy, well, open-minded, made in, colors by; not, ok, yes, oh yes, wow).  

Am mai selectat două serii de englezisme, ce vin să întregească investigația noastră. O 

parte din ele constituie îmbinări mai mult sau mai puțin stabile (God curse, Shakespeare’s 

Globe, less is more, must-do, the third parent, peak-experience, Worldwide Romanian Forum, 
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bad guys, all-time, my love, back to the, making off), altele exprimă denumiri de localități (New 

York, Windsor, Washington, Chicago), companii (Air Moldova, Hollywood, Bookletta, Nike, 

Apple, Orange), posturi de televiziune (Animal Planet, Discovery, BBC, Prime TV), filme („The 

Blind Side”, „The Avengers”, „Twilight”, „Bad Teacher”), hituri („Singing in the Rain”, 

„Wonderful Tonight”, „One Way or Another”, „Somebody that I Used to Know”), ziare și 

reviste (the Economist, the Telegraph, New York Times, Wall Street Journal,) și varia 

(Playmouth Rock, Buckingham, Jack’s Bar and Grill, Daniel Day-Lewis, HTC One X, „Why 

nations fail”, Art & Coffee, I love NY, Ice-shock lipolysis, Diamonds World Tour). 

 

3.3. Studiul comparativ al frecvenţei utilizării englezismelor în publicaţiile periodice din 

Republica Moldova şi România în ultimii ani 

Fenomenul englezismelor, la etapa contemporană, a căpătat o asemenea amploare, că s-a 

răspândit în cele mai multe limbi ale lumii, cuprinzând preocupările cercetătorilor lingviști, care 

realizează diverse studii, printre care și comparative. Fac comparații între limbi, între 

componentele lor, între rezultate. Ne sunt puse nouă la dispoziție, luăm act de cunoaștere și noi, 

la rându-ne, efectuăm alte operații de confruntare. 

Astfel am ajuns să constatăm că într-o comparație, ca procedeu de examinare a lucrurilor, 

ființelor, faptelor, pentru a le determina asemănările și deosebirile, sunt necesare cel puțin două 

elemente. Din cele două (sau mai multe) constituente ale comparației, unul este dominant, 

regent, care îl (le) influențează, subordonează pe celălalt (celelalte), scoțând în relief 

similitudinile și variațiile dintre ele.  

În procesul actual de evoluție umană, caracterizat printr-o intensă democratizare a 

societății și apropiere a popoarelor, deci și a limbilor, prioritate revine unei anumite limbi – 

englezei, care generează produsul comunicativ modern, numit de noi convențional englezisme. 

Transmise în limbile lumii, cuvintele engleze se infiltrează în vocabularul lor, dictând actul de 

comunicare local și implicit internațional. În felul dat, engleza devine sursa din care se 

aprovizionează celelalte limbi, căutând a-i adapta și a-i pune în funcțiune transferurile puse la 

dispoziție. Consecințele sunt convingătoare – termenii englezi activează comunicarea modernă.  

În această ordine de idei, facem o primă comparație congruentă între limbile engleză și 

germană. Ambele sunt foarte dezvoltate, bine distincte, în spațiu și cu public diferit, deși fac 

parte din același grup germanic al limbilor indo-europene. Iar englezismele pătrund cu ușurință 

în germană. Câteva exemple: „Das Brinzip show, don’t tell”, „repefugees (Flüchtinge) not 

welcome!”, „jederzeit und überall als Online – Vision”, „House of Cards gheht in vierte Runde”, 

„Erghebnisse und Termine der Champions League”...  
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 Mai remarcăm că limba germană, aflându-se interpusă spaţial faţă de limbile est-

europene, la un moment dat a jucat şi un rol de intermediar, prin mijlocirea căreia neologismele 

de origine engleză pătrundeau în poloneză, ucraineană, rusă.  

Aici apare ocazia și mai concordantă de a recurge la o altă posibilă comparație a englezei 

cu rusa, asupra căreia produce o influență puternică și între care diferențele sunt și mai 

pregnante. Cu totul de altă natură, făcând parte din grupul limbilor slave din Estul Europei, cu 

trăsături fonetico-gramaticale mult diferențiate de cele germanice, în virtutea, probabil, a modei, 

dar și a necesităților firești de perpetuă înnoire a mijloacelor de exprimare, rusa, ca și celelalte 

limbi, asimilează o serie de neologisme engleze. 

Englezismele se infiltrează în toate sferele de activitate a societăţii ruseşti începând de la 

politică (саммит = summit; импичмент = impeachment), continuând cu economia (холдинг = 

holding; тендер = tender), cinematografia (триллер = thriller, стар = star), televiziunea (care 

şi-a denumit chiar şi câteva posturi cu termeni englezi: Shopping Live, Кинохит, 

РУСБестселлер) şi terminând cu sportul (теннис = tennis, хоккей = hochei). 

Mai adăugăm aici, că în fotbal, de exemplu, termenii englezi se folosesc în egală măsură 

şi la aceeaşi capacitate semantică cu cei din rusă (penalty = одиннадцатиметровый удар, off-

side = вне игры, goalkeeper = вратарь), pe când în tenis, se pare, expresiile ruseşti au cedat 

englezismelor terenul de întrebuinţare: гейм – game, сет – set, матч – match (atenție la rostirea 

rusească a ultimului cuvânt – conform transcrierii engleze și nu a pronunției).  

 N-am putea trece cu vederea influențele engleze contemporane și asupra limbilor 

romanice apusene: franceza, spaniola, italiana. Iar adăugând că și ele sunt limbi de circulație 

internațională și au unele rădăcini germanice comune cu engleza, posibilitățile de asemănare și 

deosebire între ele devin vizibile. Englezismele se încadrează în structura interioară a acestor 

limbi cu aceeași facilitate cu care ele se stabilesc în propria limbă ca neologisme. Prezentăm 

câteva exemple de cuvinte de origine engleză care s-au încetățenit, adaptându-se, în limbile date: 

un prime-time, un squatteur, un dancefloor, checker des trucs, du marketing, une garden-party 

(franceză); estrés, escáner, items, hobbies, by-pass (spaniolă); rostbif, chattare, flashato, 

ticketteria, tagliaspot (italiană). 

 Am identificat și mai putem investiga și alte asocieri între limba engleză și diferite limbi, 

printre care și cea română. Elemente de comparație există. Avem cel puțin doi factori de referință 

(înseși denumirile limbilor) drept componente ale paralelismului. Însă nouă ne revine să 

confruntăm evoluția unui fenomen în aceeași limbă. La prima vedere ar părea un non-sens să 

cauți asemănări și deosebiri în interiorul aceluiași act, în care e inexistentă distincția de esență. 
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Se reliefează doar o diferențiere de formă, apărută în urma faptului că vorbitorii acestei limbi au 

fost despărțiți artificial pe maluri opuse ale aceluiași râu – în stânga și în dreapta Prutului. 

 Totuși, vrem nu vrem, constatăm două realități, două spații profilate istoric în care se 

desfășoară fenomenul în cauză și unde certificăm că s-au fixat pe parcursul vremurilor unele 

disensiuni în modul de comunicare românească de pe un mal și celălalt al râului.  

Fonetic, în dreapta afluentului dunărean limba sună mai moale, în stânga graiul e mai dur. 

Pe de o parte, româna s-a statornicit stăpână în propria albie; pe cealaltă a trecut din surghiun în 

surghiun, marginalizată la ea acasă. Pe malul celălalt, vorbitorii limbii române sunt siguri pe 

cuvânt și rostire; noi parcă ne mai ferim să-l zicem în voie de teamă să nu fim cumva auziți că 

vorbim românește. Acolo – își au și ei problemele lor, și încă multe, dar știu cine sunt și ce vor; 

noi abia ne conturăm drumul spre o apropiere prin comunicare. Simțim live cum limba română 

ne integrează prin însăși încadrarea sa în spiritul comunicativ european, ghidat de limba engleză. 

Anume acest moment al intersectării limbii române cu engleza ne revine să-l analizăm. Cum am 

și menționat, deosebiri de esență în acest proces nu preconizăm să dezvăluim. Nu pot, pur și 

simplu, vorbitorii aceleași limbi să judece diferențiat în orice situație ar nimeri.  

Să ne referim deci la cele mai vizibile asocieri formale, ce țin de profilul și orientarea 

publicațiilor cercetate, de frecvența utilizării neologismelor, de anumite proprietăți lingvistice și 

psihologice ale lor. În acest scop, investigației privind manifestarea englezismelor în presa din 

Republica Moldova îi vom contrapune un alt sondaj, realizat tot de noi, referitor la același 

proces, în mass-media din România. Am consultat aproximativ același număr de ziare și reviste 

(unele on-line, altele la Biblioteca Națională), din aceeași perioadă, pledând pentru o comparație 

paralelă și în timp și în spațiu. Am selectat două dintre cele mai tirajate, deci și mai citite 

cotidiene postdecembriste ziarele Jurnalul Național și Evenimentul zilei, care reflectă complex 

activitatea curentă a tuturor românilor, dar și două reviste: una mai cu stagiu (Dilema veche), 

cealaltă mai nouă (Curtea de la Argeș) – ambele destinate unui public cult, elevat. Mai adăugăm 

că nici una dintre ele nu are un profil pur lingvistic și că problema englezismelor nu este 

abordată ca un fenomen în sine, ci ca o componentă a necesității de exprimare pe nou.  

În cele 193 de numere (82 de Jurnalul Național, 53 – Evenimentul Zilei, 31 – Dilema 

veche, 27 – Curtea de la Argeș) am depistat 3881 de englezisme: 986 în Jurnalul Național, 696 

în Evenimentul Zilei, 1876 în Dilema veche, 323 în Curtea de la Argeș (v. Anexa 3.B.).  

Pentru comparație (ca să reliefăm și al doilea element cu care se compară), menționăm că 

în cele 214 numere de ziare și reviste din Republica Moldova pe care le-am explorat am extras 

3716 englezisme: 1071 în 19 numere de VIP magazin; 1017 în 34 de Săptămîna; 815 în 92 de 
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numere de Literatura și Arta; 552 în 56 de Timpul; 261 în 13 numere de Moldova. Grafic, aceste 

componente ale corpusului le reprezentăm în două tabele și respectiv diagrame. 

Tabelul 3.2.A. Frecvența englezismelor în mass-media din Republica Moldova 

Publi-

cația 

(abrev.) 

2013 2014 2015 Total 

Nr. %↓ %→ Nr. %↓ %→ Nr. %↓ %→ Nr. %↓→ 

 

VIPm. 

  

283 

20  

 

27 

  

 378 

37  

 

35 

  

  410 

32  

 

38 

 

1071 

 

29 

100 

 

Săpt. 

  

764 

54  

 

75 

  

 136 

13  

 

13 

 

  117 

9  

 

12 

 

1017 

 

27 

100 

 

L. A. 

 

 

 115 

8  

 

14 

  

 200 

19  

 

25 

 

  500 

40  

 

61 

 

815 

 

22 

100 

 

Timpul 

 

  

 210 

15  

 

38 

  

 175 

17  

 

32 

 

  167 

13  

 

30 

 

552 

 

15 

100 

 

Mold. 

 

 

51 

3  

 

19 

 

 137 

14  

 

53 

 

   73 

6  

 

28 

 

261 

 

  7 

100 

 

Total 

 100   100   100   100 

1423  38 1026  28 1267  34 3716 100 

  

 

Diagrama 3.2.A Frecvența englezismelor în mass-media din Republica Moldova 

Tabelul 3.2.B. Frecvența englezismelor în mass-media din România 

Publi-

cația 

(abrev.) 

2013 2014 2015 Total 

Nr. %↓ %→ Nr. %↓ %→ Nr. %↓ %→ Nr. %↓→ 

 

J. N. 

 

 517 

30  

 

52 

 

 228 

20 

 

 

 

 

23 

 

 241 

24  

 

25 

 

986 

 

25 

100 

 

E. Z. 

 

 237 

14  

 

34 

 

 212 

18  

 

30 

 

 247 

25  
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Diagrama 3.2.B. Frecvența englezismelor în mass-media din România 

În conformitate cu aranjamentul dat, în care am inclus orice termen care are rădăcini 

originare în limba engleză (forme flexionate, derivate, repetate), sesizăm elocvent, numeric și 

procentual, frecvența englezismelor în publicațiile investigate, reliefând, de fapt, circuitul real al 

lor în limba română prin intermediul mass-mediei. Și conchidem că aproximativ în același număr 

de titluri (5 de o parte și 4 de cealaltă) și de numere curente în total (214 – 193) înregistrăm 

aproape același număr de străinisme engleze (3716 față de 3881), diferența constituind circa 200 

de cuvinte în favoarea presei românești, deși atât numărul denominațiilor, cât și totalul de 

numere curente au fost mai mici. 

Această tendință de echilibru relativ iese în evidență, consultând și alte combinații de 

cifre ordonate în tabel. Pe lângă sumele finale, menționate mai sus, și termenii adunării, ce 

constituie, la rândul lor, tot niște date – totaluri pe ani (2013, 2014, 2015), exprimă o cantitate, 

aproximativ egală. În 2013, în mass-media noastră au fost atestate 1423 de englezisme, în cea 

românească – 1728; în 2014 – respectiv 1026:1160; în 2015 – 1267:993. Și procentual 

caracteristicile numerice sunt, respectiv,  de vecinătate: 38 – 45; 28 – 30;  34 – 25. 

Dacă nivelăm numărul titlurilor pentru o comparație mai echitabilă (câte patru de ambele 

părți), prin înlăturarea din calcule a revistei Moldova cu cele 13 numere ale sale și 261 de 

englezisme, partea stângă a ecuației s-ar echilibra, însă partea dreaptă s-ar disproporționa și mai 

tare. Diferența ar crește la peste 400 de englezisme, ceea ce ne-ar permite să afirmăm că mass-

media din România este mai deschisă pentru înnoire, modernizare. În rest, datele afișate în tabele 

și diagrame expun totul ce au de spus, fără a mai adăuga comentarii. 

De asemenea, cifrele ne mai servesc pentru a completa încă alte două tabele și diagrame, 

după care am putea să urmărim convingător și intensitatea pătrunderii englezismelor în lexicul 

limbii române cu aportul presei scrise. La fel, vom reprezenta grafic, cantitativ și procentual, pe 

ani și în total, mișcarea englezismelor într-un anumit interval de timp și într-un determinat 

segment editorial. Pentru aceasta am luat din nou câte același număr de publicații de fiecare parte 

– 4 (VIP magazin, Săptămîna, Literatura și Arta, Timpul din Republica Moldova și Jurnalul 
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Național, Evenimentul zilei, Dilema veche, Curtea de la Argeș din România) și câte 5 numere 

curente, cele mai prolifice, de fiecare titlu, supunându-le unei comparații cât de cât echitabile.  

 

Tabelul 3.3.A. Intensitatea frecvenței englezismelor în mass-media din Republica Moldova 

 

Titlul 
2013 2014 2015 Total  

Nr. curent Nr. %

↓ 

%

→ 
Nr. curent Nr. %

↓ 

%

→ 
Nr. curent Nr.  %

↓ 

%

→ 

Nr.  %↓

→ 

VIP 104-105, 106,  

107, 108, 109, 285 37  

34 

120, 121, 122, 

123, 124 
270 51  

32 

127-128, 129-130,  

131, 132-133, 134 
287 51  

34 
842 45 

100 

S. 3, 4, 5, 7, 8 270 35  

55 

4, 14, 28,  

48, 50 
125 24  

26 

5, 38, 40,  

41, 43 
95 17  

19 
490 26 

100 

L.A. 17, 38, 44,  

48, 51 
101 13  

40 

9, 22, 25,  

28, 47 
 57 11  

22 

20, 24, 25,  

27, 40 
95 17  

38 
253 14 

100 

T. 6, 8, 11, 31, 99 112 15  

41 

1, 9, 11, 

21, 25 
 77 14  

28 

8, 22, 25, 

35, 37 
87 15  

31 
276 15 

100 
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100    
100    
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Diagrama 3.3.A. Intensitatea frecvenței englezismelor în mass-media din Republica Moldova 

 

 

Tabelul 3.3.B. Intensitatea frecvenței englezismelor în mass-media din România 

 

Titlul 
2013 2014 2015 Total  

Nr. curent Nr. %

↓ 

%

→ 
Nr. curent Nr. %

↓ 

%

→ 
Nr. curent Nr.  %

↓ 

%

→ 

Nr.  %↓

→ 

J.N. 

 

6082, 6107, 

6103, 6145, 

6187 

179 24  

 

49 

6358, 6364, 

6400, 6410,  

6479 

103 15  

 

29 

6606, 6648,  

6660, 6661,  

6667 

  80 13  

 

22 

362 18 

 

100 

E.Z. 

 

6689, 6710, 

6738, 6810, 

6852 

112 15  

 

33 

6998, 7014,  

7067, 7093, 

7163 

105 15  

 

31 

7299, 7327, 

7357, 7381, 

7404 

123 20  

 

36 

340 17 

 

100 

D.V. 

 

467, 468, 471, 

477, 484 
370 51  

 

34 

520, 526, 543, 

549, 566 
395 58  

 

36 

569, 576, 581,  

588, 591 
327 53  

 

30 

1092 53 

 

100 

C.d 

A. 

1, 3, 5, 9, 11   73 10  

 

30 

2, 4, 6, 10, 11   85 12  

 

35 

1, 5, 7, 8, 12   85 14  

 

35 

243 12 

 

100 

   
100    

100    
100   100 

734  36 688  34 615  30 2037 100 

 



116 

 

0

500

1000

1500

2013 2014 2015 Total

J.N.

E.Z.

D.V.

C.d.A.

 

Diagrama 3.3.B. Intensitatea frecvenței englezismelor în mass-media din România 

Conform indicilor afișați în tabelele și diagramele 3.3.A. și 3.3.B., constatăm că în acești 

trei ani cercetați în 60 de numere (4 publicații a câte 5 numere curente pe an) de ziare și reviste 

din Republica Moldova s-au înregistrat 1861 de englezisme, iar în România – 2037. Nu vom 

insista nici aici cu comentariile matematice, oprindu-ne doar la aceeași remarcă privind 

echilibrul în manifestarea fenomenului englezismelor pe cele două maluri ale Prutului. Și pe ani 

aparte, ele pătrund în mass-media de o parte și de alta aproximativ în aceeași intensitate, cu mici 

înclinații spre partea românească (în 2014, 529 – 688; în 2015, 564 – 615), excepție făcând anul 

2013, când presa din Republica Moldova a utilizat 768 de englezisme, față de 734 în România.  

Dacă, ipotetic raționând, numai în cinci numere în mass-media se perindă cu asemenea 

intensitate un număr atât de mare de cuvinte de origine engleză, cum ar arăta frecvența lor     

într-un an, în toți acești trei ani la care ne referim? Nu mai zicem de o perioadă mai îndelungată. 

Supunând datele finale din tabelele 3.3.A. și 3.3.B. unui simplu calcul aritmetic, am căpăta niște 

rezultate ce pun pe gândit care va fi soarta și rostul lor de mâine. Să luăm, de exemplu, 

publicațiile noastre: ziarul Literatura și Arta în trei ani, în 15 numere a publicat 253 de 

englezisme, în mediu câte 84 de cuvinte în cinci numere pe an. În 50 de săptămâni ale anului, 

admitem, produsul ar crește de 10 ori mai mare și ar constitui peste 840 de străinisme anual și 

2530 în trei ani. Tot înzecit va crește produsul și în Timpul, și în Săptămîna, și în VIP magazin, 

cu toate că cifrele vor arăta diferit.   

Cu atât mai impunătoare ar arăta cifrele în mass-media din România. Jurnalul Național în 

acești trei ani ar fi produs în total 18100 de englezisme (362∙50), adică peste 6 mii de mostre pe 

an, iar Evenimentul Zilei − și mai multe, întrucât apare de șase ori pe săptămână. Însă nu vom 

insista nici aici cu comentariile matematice. Mai departe, lăsăm în tabele, la suprafață, să 

vorbească cifrele, pe noi interesându-ne să descoperim ce ascund ele în profunzime, iar dintre 

enigmele din adâncul lor ne intrigă efectul ce-l vor exercita asupra limbii române invazia de 

englezisme ce izvorăsc din această mare de semne. 

Și, după cum am consemnat într-un capitol anterior, că totul pe lumea asta este supus 

evoluției, că locul vechiului îl ia inevitabil noul și că fenomenul englezismelor este obiectiv, ce 
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se desfășoară sub ochii noștri, nu împiedicându-l, ci dimpotrivă noi înșine devenind agenții 

afirmării lui, efectul componentelor sale se va concretiza cu certitudine în modul nostru viitor de 

comunicare. Nu ne așteptăm deci la altceva decât la efectul franțuzismelor la mijlocul-sfârșitul 

secolului XIX, care au luat atunci locul cuvintelor învechite, producând o modificare 

revoluționară în vocabularul limbii române, ocupând peste jumătate din capacitatea lui, cu 

adevărat modernizându-l.  

Căci acesta este rezultatul evoluției limbii: utilizarea în permanență a cuvintelor (ca și cea 

a lucrurilor, obiectelor) duce la pierderea luciului inițial, la șifonarea formei, la trecerea din 

necesitate în obișnuință, ceea ce face neapărat să se uzeze, să se ajungă la saturație, apoi la 

arhaizare și, într-un final, la uitare, dispariție. Nu vor fi veșnice nici franțuzismele, care ne fac în 

prezent limba atât de sunătoare, a noastră. Iar dacă, la etapa actuală, limba engleză își croiește 

atât de insistent cale în lexicul limbii române și noi acceptăm utilitatea prin elementele sale 

lexematice, firesc, neforțat, parcă așa trebuind, înseamnă că procesul e dialectic și ele vor înlocui 

tot ce se uzează, stabilindu-se fundamental în vorbirea noastră și vor deveni, la fel, utile. 

Afirmațiile date, desigur, sunt încă niște prezumții, pe care ni le impune și realitatea prin 

difuzarea noului gen de străinisme, care se află la etapa de adoptare și necesită o perioadă 

îndelungată de adaptare complexă, ce se va constitui benevol în uzul oral și va trece reglementat 

și în forma grafică (dicționare, norme, texte). În asemenea proces de fluctuație, de flux asimilativ 

se află acum englezismele în limba română. Ipostaza dată vine să ne-o confirme și mass-media 

românească de pe ambele maluri ale Prutului, care contribuie substanțial la derularea procesului 

de acomodare a noilor factori de modernizare a vocabularului românesc.  

Prezentăm situația dată, de moment actual, începând cu adaptarea fonetică a 

englezismelor. Cum era evident, elemente fonetice distincte de comparație n-am depistat, pentru 

că nici nu puteau fi găsite măcar și din simplul motiv că această modalitate de adaptare noi am 

urmărit-o în mass-media, adică în scris. Astfel stând lucrurile, și în continuare vom realiza 

exercițiul de adaptare fonetică pe baza formelor grafice întâlnite în presă, ghidându-ne după 

tiparele reglementate de cele două dicționare principale, pe care le-am consultat de-a lungul 

investigației (DOOM² și DEXI), în baza transcrierii fonetice recomandate de ele.  

Corespunzător, am constatat că pe ambele maluri ale Prutului, în principiu, se ține cont de 

prescrierea dicționarului: englezismele apar în tiparul coordonat de oamenii de știință. Însă 

întoarse în circulație, fie accidental sau mai puțin versat, ori chiar voit, întrucât toți au dreptul la 

liberă exprimare a opiniei proprii, iar ziariștii și alte categorii de vorbitori au și o anumită 

pregătire filologică, cuvintele de origine engleză reapar cu forme ce deviază de la norme. Care-s 

erori – erori să fie, căci din greșeli uneori înveți mai mult decât din teorii corecte. Iar noi aceste 
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abateri nu le considerăm decât căutări, încercări pentru o adaptare cât mai adecvată, poate chiar 

definitivă a englezismelor în limba română. Și apropierea transcrierii grafice a neologismelor 

după modelul normat al transcripției fonetice a lor nu duce decât la rezultatul scontat – 

englezismele să se încadreze total în schema modelului românesc rostit și scris. 

Din perspectiva dată, am comenta unele forme apărute diferit de dicționar, dar și conform 

lui. Probabil, aceleași diverse configurări le-au suportat și englezismele deja adaptate deplin de-a 

lungul asimilării lor fonetice de către limba română. Ne-o demonstrează unele cuvinte care, 

purtând forma acomodată de mult timp, reapar în construcții mai noi cu varianta originară: lider 

– leadership, înregistrat de ambele părți, dar cu o conotație mai variată (team-leader, co-leader) 

și chiar, de câteva ori, revenind în uz originalul leader în mass-media din România. La fel și gol 

– goalkeeper (S), goalkeeper (EZ), golkeper (tot EZ, nr.7148, 2013, p.12), însă golgheter, reluat 

de multe ori de ambele părți; și golgeter (tot de comun acord), a cărui scriere ne impune câteva 

raționamente: dacă „g”+„e” îl redă aici pe „g” englez, atunci însuși cuvântul e o creație absurdă; 

potrivit ar fi fost cu dublu „tt” și cu „goal”, cum face trimitere DEXI (˂ engl. goal+getter); așa 

că noi înclinăm să credem că e vorba de o asimilare românească cu „ğ”.  

Și speaker – spicher se utilizează alternativ. Efectul provine din reglementarea 

nedefinitivată și necoordonată a dicționarelor. DEXI explică semnificațiile la lexemul spicher, 

iar pentru speaker face trimitere: „v. spicher. DOOM² le delimitează: speaker (președintele 

Camerei Comunelor) și spicher (prezentator), iar Dicționarul universal ilustrat al limbii române, 

ed. 2011 (în 12 volume), specifică, tot la forma spicher – președintele Parlamentului în 

Republica Moldova (scris și speaker). Din aceste considerente, poate, mass-media din România 

utilizează numai speaker (chiar și atunci când nu e vorba de președintele Camerei Comunelor), 

iar cea din Republica Moldova – ambele forme cu aceeași semnificație, desemnând înaltele 

personalități ale forului legislativ suprem moldovenesc: speaker – spicher, vicespeaker – 

vicespicher, prim-vicespeaker – prim-vicespicher. 

Interpretarea normată dublă (DOOM²: cocktail/cocteil, ca și DEXI, în care primează 

termenul cocteil, adăugând, după ce-i înșiră explicațiile: „scris și cocktail”) permite 

întrebuințarea acestora după preferință, așa că paginile mass-mediei sunt „servite” deopotrivă cu 

cocteiluri și cu cocktailuri savuroase pe ambele maluri ale Prutului, dar și cu coktailuri și 

coctailuri pe partea stângă. Numai că această libertate atrage după sine, îndeosebi în exprimarea 

orală, și la pronunții duble, cea greșită chiar prevalând [coctail]. După acest non-model se 

rostește și [sprai, email, plaier] – evident eronate.  

Aceeași diferită normare (DOOM²: sandvici/sendviș; și mai controversată în DEXI, care 

la cuvântul de bază sandvici mai admite sandviș, sanviș, sendvici, apoi pentru sendvici face 
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trimitere „v. sandvici”), stârnește și o corespunzătoare ambiguitate la utilizare. În presa de la noi 

sunt răspândite formele cu „a” în rădăcină și „ș” în final, care, până a ajunge la noi, s-au 

„consumat” și în franceză, unde l-au și transformat pe „ch” englez în „ș”, iar în mass-media din 

România, pe lângă sandviș, sandvișul, sandvișuri, apare și hipercorectul sandvich (EZ). 

Și elementul man predispune utilizatorii la confuzii. Și-i ajută și dicționarele. DOOM²  

ni-l prezintă în două variante: în cuvintele gentleman, businessman, superman e transcris cu „a”, 

iar în congresmen – cu „e”. La construirea pluralului recomandă forma meni în cuvintele date și 

mani în altele: cameramani, barmani. Iar DEXI propune o singură variantă pentru toate: man, cu 

specificarea „pl. -i”. Mai nou, și Dicționarul universal ilustrat al limbii române indică tot o 

singură formă man – mani. În rezultat, și în presă le întâlnim variat: businessmanii – 

businessmenii; gentleman – gentlemeni; congresmani – congresmeni.        

Menționăm, în special, îndrăzneala pe care și-o asumă unii utilizatori de englezisme când 

anticipă tipare asimilate a neologismelor mai noi, prezentându-le cam cum vor arăta, probabil, 

ele peste vreo 50-100 de ani înainte: smartfon, cips, șou, modeling, autsaider, reiting sau doar la 

primii pași spre acomodare: shakesperiene, press-reliz, on-laine, triller, offsaid, lansate numai în 

presa de la noi. Dar își are și partea românească propriile sale creații: feisbuc, youtub, lăptop, 

downloadări, clickabil, hipsterească, pemperși, homleși, ghem, uau. 

În așa mod, se vede, se și desfășoară procesul de adaptare fonetică a englezismelor: mai 

liber, mai pornite spre asimilare (sau, după alții, spre eroare) în mass-media de la noi și mai strict 

ținând de normă în cea din România.  

Și la adaptarea ortografică a englezismelor în limba română abaterile sunt provocate de 

aceleași cauze: reglementarea nedefinitivată, cunoștințele superficiale sau lipsa lor în problemă, 

ori cutezanța inovatorilor de a grăbi mersul firesc al lucrurilor. Tabloului variat de ortografie a 

englezismelor compuse și a afixelor în variantele morfologice ale aceluiași cuvânt din mass-

media noastră i se alătură un altul, nu mai puțin contradictoriu, din presa de dincolo de Prut.  

Și acolo un compus poate apărea scris în trei moduri, maximum posibile: talk-show, 

talkshow, talk show; fair-play, fairplay, fair play. O publicație în numere diferite ne oferă 

variante diferite de ortografie: work-shop, workshop (DV); fast-food, fast food (JN); feed-back, 

feedback (CA). Același ziar, într-un număr, pe aceeași pagină ni-l prezintă pe week-end de două 

ori scris cu cratimă și puțin mai jos – la un loc weekend (JN, nr.6164, 2013, p.7); iar într-un alt 

număr peste aproape un an repetă dubla tot cu același cuvânt, tot la aceeași pagină: week-end 

apare o dată cu cratimă și a doua oară la un loc weekend (nr.6319, 2013, p.5). Culmea însă o 

atinge Evenimentul zilei, care în numărul 6998, 2014, la p.9, în același text, compusul after-

school este scos de sub tipar de trei ori cu cratimă și de trei ori la un loc afterschool.  
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Exemplele date nu sunt excepții. Ca și în mass-media din Republica Moldova și e-mail 

aparte email, on-line – online, show-biz – showbiz, off-shore – offshore, back-ground – 

background, și second-hand – second hand. Iar în privința unor englezisme compuse opiniile și 

realizările ortografice sunt uniforme și comune: mass-media, play-off, ping-pong, YouTube, 

Facebook, underground, blockbuster, breaking news, news alert. Aceasta înseamnă că toate cele 

trei variante posibile de ortografie a compuselor (cu cratimă, la un loc și cu blanc) sunt valabile 

și pentru englezisme. Rămâne de ajuns la o reglementare mai exactă și, desigur, la respectarea ei. 

Neregularități evidente ies la iveală și la ortografia desinențelor și a articolelor hotărâte 

enclitice pe lângă substantive. Aceleași forme gramaticale pot apărea atât cu cratimă, cât și la un 

loc: summit-ul – summitul, single-ul – singleul, spray-ul – sprayul, site-ului – siteului, business-

ului – businessului, hobby-ului – hobbyului, coktail-uri – cocktailuri (în Republica Moldova); 

cocktail-ul – cocktailul, show-ul – showul, show-ului – showului, supermarket-uri – 

supermarketuri, blog-uri – bloguri, show-urilor – showurilor (în România). 

Și mai confuză e situația la atașarea desinețelor și a articolelor enclitice pe lângă 

englezismele compuse. Fără a mai indica surse, utilizate de ambele părți, neologismele apar în 

cele mai diverse forme: e-mail-ul, e-mailul, email-ul, emailul; best-seller-ul, best-sellerul, 

bestsellerul (bestselleruri), bestseller-urile; showbiz-ul, showbizul, show-bizului (dar ar putea, 

după model, să fie și show-biz-ului); workshop-ul, workshopul, work-shop-ului (ca și work-

shopului); și mai ales week-end-ul, week-endul, weekend-ul, weekendul (și cu alte variante de caz 

și număr: week-endului, weekendului, week-end-uri, weekend-urile). 

Completează această încurcătură și ortografia neglijentă a compuselor neutre (thriller, 

blockbuster), care-și formează pluralul cu desinența -e, ortografiată cu cratimă: thriller-ele (DV, 

nr.466, 2013, p.18), blockbuster-e (DV, nr.591, 2015, p.IV). 

O variație și mai mare impun englezismele compuse din trei elemente: pay-per-view, 

pop-up-shop, feed-in-tariff, made-to-measure (care se întâlnesc cu ultima rădăcină și scrisă 

separat: pay-per view, pop-up shop, feed-in tariff). După modelul celor cu două componente la 

un anumit stadiu de adaptare ar putea și ele să apară ortografiate și cu trei cratime: pay-per-view-

ul, pop-up-shop-ului, feed-in-tariff-uri, made-to-measure-urile; cât și cu altă ortografie.  

Cu toate că structura ortografiei acestor cazuri pare a fi destul de ambiguă, anume 

varietatea formelor utilizate va duce, în opinia noastră, la soluționarea disensiunilor. Mai întâi, 

vorbitorii, consumatorii de englezisme de toate spețele, care cu timpul, dacă nu toți – 

majoritatea, vor acumula anumite deprinderi filologice practice, vor decide ce model e mai 

convenabil de întrebuințat și o vor adopta. Apoi, după decizia acestora, și normarea specialiștii o 

vor coordona conform modalităților impuse. 
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În prezent, ortografia morfemelor pe lângă rădăcină depinde de capacitatea englezismelor 

de a se conforma categoriilor gramaticale specifice ale limbii române, aplicând semnele 

caracteristice respective. Am afirma că gradul de atașare al afixelor de neologisme, împreună cu 

utilitatea și frecvența în comunicare, și determină nivelul de adaptare morfologică a lor. Iar 

stagiul de circulație, de manifestare în exprimarea scrisă a acestor mărci gramaticale într-o 

structură integră demonstrează dacă englezismul este asimilat deplin sau parțial. Însă și 

modalitatea de ortografie îl etichetează: dacă desinența sau/și articolul enclitic se scrie împreună, 

înseamnă că străinismul este acomodat deplin; dacă e cu cratimă, termenul e mai nou și procesul 

de asimilare a lui e în toi. Și invers, recomandările normative actuale se stabilesc tot în baza 

ortografiei: desinența (de regulă cea de plural) și articolul enclitic se scrie la un loc pe lângă 

englezismele asimilate și cu cratimă – pe lângă cele mai noi.  

Reieșind din aceste considerente, am mai analizat o dată lista englezismelor atestate în 

presă (Anexele 3.A. și 3.B.) și am constatat că și de o parte, și de cealaltă, din numărul total de 

cuvinte, aproximativ o pătrime sunt o formă gramaticală cu desinență și articol enclitic 

(neincluzând masculinele și neutrele din N-A singular nehotărât, care, și repetate, constituie circa 

o doime; restul, în jur de o pătrime, sunt alte părți de vorbire, sigle, nume proprii și diverse 

expresii, enunțuri). Din ele, două treimi în mass-media de la noi sunt adaptate deplin (adică 

ortografiate la un loc) și o treime în curs de acomodare (scrise cu cratimă). În mass-media din 

România raportul este de circa jumătate la jumătate. Am mai menționa că în mass-media din 

România englezismele neadaptate (scrise cu cratimă) sunt de 3 ori mai multe ca în Moldova.  

Însă statistica dată nu reflectă și realitatea ortografică pe planul corectitudinii. Și de o 

parte, și de alta s-au comis iregularități la utilizarea sau neutilizarea cratimei, deci și la 

categorisirea englezismelor drept asimilate ori neasimilate. Aici norma zice clar și cuprinzător: 

se recomandă a scrie cu cratimă englezismele neadaptate, terminate în grafeme specific engleze 

(„e” final nepronunțabil, „y”, „w”, „sh”, „ch”), cât și siglele. În rest, într-un mod direct de 

libertate recomandată, chiar și după „k”, „ck” și consoanele duble (vezi DOOM²) se propune ca 

desinențele și articolele enclitice să se sudeze cu rădăcina. Ceea ce nu se întâmplă întocmai. 

În presa de la noi, alături de englezismele noi de tipul on-line-ul, single-ul, site-ul, show-

ul, flow-ul, fair-play-ul, hobby-ul, CD-uri, VIP-uri, SF-ului apar cu cratimă și așa neologisme 

care sunt recomandate a fi unite cu rădăcina lor: showroom-ul, summit-ul, brand-ul, speaker-ul, 

click-uri, link-uri, business-ul, play-off-ului. La fel și în presa din România: se cer cu cratimă 

performance-ul, smartphone-ul, talk-show-ul, hobby-uri, derby-ul, blacklash-ul, branch-ul, PC-

ul, SMS-uri, LED-uri și imitate de blog-urile, boom-ul, sound-ului, team-ul, main-stream-ul, 

mall-uri, exit-poll-uri, staff-ul. Ar fi de înțeles și chiar admisibil. Autorii ortogramelor în partea a 
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doua a ambelor șiruri păstrează specificul de origine și preîntâmpină cititorul că are de a face cu 

un străinism la lectură. Însă când aceiași utilizatori le ortografiază dublu, acțiunile devin 

neînțelese. La fel de inexplicabile arată și cazurile când de un englezism deja asimilat complet, 

cu o frecvență foarte răspândită în activitatea contemporană, afixele se leagă cu cratimă: star-ul, 

hit-ul, brand-ul, internet-ului, supermarket-uri, laptop-uri. Nu mai puțin inedite apar situațiile 

când în structura englezismelor, reglementate a fi scrise cu cratimă, afixele se aglutinează: 

showului, singleul, sprayul, regbyului, hobbyuri, deadlineuri, siteuri (RM); siteul, showul, 

sprayuri, showurilor (RO); iar, mai rar, impun și unele transformări ce contribuie la asimilarea 

morfologică mai rapidă: smartfonul, smartfonuri, off-shorul, feisbucul, downloadări, fultaim. 

Odată supuse actului de adaptare și incluse în uz, englezismele suferă importante (sau 

mai puțin importante) modificări în structura lor privind aspectul fonetic, ortografic și 

morfologic și devin gata să-și demonstreze funcționalitatea prin valoarea semantică în îmbinări și 

enunțuri când sunt solicitate. Părând a trece prin câteva etape până la finalizarea asimilării, 

acestea nu constituie decât niște părți componente ale unui proces unitar, care numai se 

analizează separat, cum am făcut și noi, dar în realitate se produce concomitent, în complex, 

chiar dacă-i și de durată, iar efectul final se concentrează în semnificația lexemului adaptat. De 

corectitudinea pronunțării, scrierii și încadrării în tiparele caracteristice ale cuvintelor din 

vocabularul limbii române rezultă sensul care va fi purtat în circulație: inadecvat sau în toată 

plenitudinea sa, cu diversitatea nuanțelor deja existente, dar și mereu cu tentația să-și acumuleze 

noi potențiale de exprimare.  

Și în această ordine de idei, aportul mass-mediei, în general, iar în cazul investigației 

noastre – din cele două spații românești, într-un concret interval de timp, este indiscutabil. 

Publicațiile periodice devin primul mijloc savant de mediatizare a englezismelor care-și fac loc 

în limba română pe cale orală, dar și o credibilă sursă din care publicul larg de cititori ia pentru 

întâia oară cunoștință de multe străinisme, văzându-le tipărite, exprimând ceva – deci viabile, pe 

care își vor permite mai lesne să le utilizeze apoi și în propriul vocabular. În așa fel, valorile 

semantice ale englezismelor sunt interceptate și redate mai calitativ în comunicare; totodată se 

caută colectiv, se probează de mai multe ori în diferite variante și se fixează formulele adecvate. 

Numai uzul le confirmă ponderea semnificativă, corectitudinea și utilitatea lor; ceea ce intră și în 

competența ziariștilor – să dea posibilitate neologismelor să-și manifeste dreptul funcțional.  

Aceasta încercăm și noi să demonstrăm că mass-media de pe ambele maluri ale Prutului 

este angajată să faciliteze procesul de adaptare a englezismelor și sub aspect semantic. În 

subcapitolul precedent am urmărit cum sunt reflectate modalitățile de asimilare a sensului în 
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presa de la noi. Aceeași activitate, evident, desfășoară și periodicele din România, întregind 

procesul și aducând noi nuanțe de formă și de conținut în elucidarea problemei. 

Necesitatea englezismelor denotative (iPhone, iPad, scanner, know-how, cloud, spam, 

mouse, blog, snowboard, free-style, trailer) este marcată prin denotație și aici; cele conotative 

(card, job, designer, review, staff, homeless, cash, homeschooling, casting, wireless, download) 

tot o conotație vor desemna; iar cele de lux (snack, lift, made in, low-cost, sold out, teaser, hub, 

babysitter, bodyguard, workshop) le ațin calea autohtonelor de a se manifesta. 

În cadrul englezismelor atestăm: cupluri sinonimice relative (broker – retailer, dealer – 

pusher, junk food – fast food, binge watching – binge viewing), omonimice (steak – stick, board 

– board, live – love, site – sit), antonimice (like – dislike, off-road – on-road, cool – uncool, part-

time – full-time, good boy – bad boy, play-off – play-out), paronimice (broker – rocker, lobby – 

hobby, killer – thriller, brand – trend, soccer – poker, CD-ul – CV-ul), calchieri (politically 

corect, politically incorect, literație, rockotecă, jazzman, microprocesoare). De altfel, diferite 

formațiuni lexematice (workaholici, phablet-uri, cvasisold-out, luzer, burgher, tîlk-showul, 

political corectness-u’) se alcătuiesc cu măiestrie atât în Republica Moldova, cât și în România.  

Și mijloacele interne de îmbogățire a vocabularului sunt puse în funcțiune din plin. 

Derivarea se realizează variat prin prefixare (review, preview, pre-sale, precautionary, upgrade, 

discount, uncool, reload, probusiness, superkids, neofolk), sufixare (cornering, designer, 

rugbyst, politically, homeless, brokeraj, reality, barmaniță, accesat, hipsteric) și mixt (upgradat, 

unplugged, reseller). Și compunerea este un procedeu foarte productiv (ski-pass, poll-position, 

baby-broker, cashflow, powerpoint, audiobook, one-woman-show, side-by-side).     

Am urmărit deci momentele principale ale adaptării englezismelor în limba română sub 

raport comparativ reflectat în cele două diviziuni ale mass-mediei românești. Vom finaliza 

studiul alternativ cu încă o referire la aspectul funcțional al acestor neologisme pe domenii aparte 

de activitate. După ce am analizat funcționalitatea lor în mass-media din Republica Moldova, 

vom încerca să confruntăm unele laturi ale procesului, totuși unitar, ce se desfășoară concomitent 

și în strânsă relaționare în ambele spații, relevând utilitatea, gradul de pătrundere, frecvența și 

capacitatea de adaptare în comunicarea românească a acestui important potențial de exprimare 

modernă pe diferitele segmente ale activității societății noastre contemporane în progres.  

Pentru a fi mai concludenți, recurgem la aceeași procedură și prezentăm un tabel (care își 

are reflectarea în Anexele 4.A. și 4.B.) în care cifrele vor indica statistic potențialul de utilizare a 

englezismelor pe domenii aparte și per ansamblu. În calcul, la fel, includem doar o variantă a 

unui cuvânt (fără forme gramaticale flexionate și fără cele repetate). 
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Tabelul 3.4. Circulația englezismelor pe domenii de activitate 

 

Mass-

media 

Polit. Econ. Șt. și ed. Inform. Artă Sport Diverse Total 

RM 27 135 53 155 293 100 319 1081 

R 29 174 80 237 462 93 538 1614 

Total  56 309 133 392 755 193 857 2695 
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Diagrama 3.4. Circulația englezismelor pe domenii de activitate 

Analiza segmentului dat al corpusului, cum era și de la sine înțeles (și suprafața 

teritorială, și numărul de utilizatori deserviți de presă mai mare; și ramurile de activitate mai 

vaste, respectiv, și mai multe englezisme înregistrate), demonstrează o superioritate netă în 

informatică (o diferență de 82 de cuvinte), cultură și artă (169) și la diverse (219). Mai apropiat, 

dar tot în avantajul mass-mediei din România, e și restul aritmetic în economie (de 39 de unități), 

știință și educație (de 27) și politică (doar de 2). Și, surprinzător, în domeniul sportului mass-

media din Republica Moldova o devansează pe cea din România cu 7 neologisme (dar numai 

aici, în tabel).  

Din raporturile date de cifre s-ar mai putea calcula și alte combinații matematice, dar ne 

comutăm să extragem și unele îmbinări de exprimare împreună cu englezismele care se ascund 

după numere. Astfel am putea determina câte englezisme sunt utilizate deopotrivă de ambele 

părți, care numai într-o parte sau alta, referindu-ne totodată și la condițiile care au favorizat 

situațiile concrete. În așa mod, vom expune comportamentul englezismelor pe domeniile de 

activitate pe care le investigăm în baza exemplelor mediatizate.  

Din cele 1081 de englezisme de la noi și 1614 de partea opusă, s-a stabilit un nucleu 

privilegiat de aproximativ 400 de neologisme (deci câte 400 de o parte și 400 de alta, dacă ne 

referim la numărul total de 2695) care este utilizat cu dexteritate pe paginile mass-mediei din 

ambele areale. Aceasta constituie în jur de 30 % de elemente comune. Cele mai multe au circulat 

în sfera cultură și artă (157, dublu – 314), apoi în informatică (70 – 140), economie (53 – 106), 

sport (38 – 76), știință și educație (20 – 40) și cel mai puțin în politică (10 – 20). Iar cele incluse 
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la rubrica „alte domenii”, de aceea au și fost trecute la „alte”, că sunt diferite (cu toate că și 

printre ele am atestat 51 – 102 de cuvinte neologice comune).  

Cum i se și cuvine unei autentice culturi, poporul care o creează îi acordă prioritate, 

lansând latura spirituală în avangarda progresului material. La fel, cultura românească, și în 

această perioadă de răspântie, ca de fiecare dată când a fost nevoie, dă tonul apropierii de lumea 

civilizată, pornind, înainte de toate de la modernizarea mijloacelor de exprimare. Dacă disecăm 

momentul investigației, în cele două intersecții descoperim 755 de englezisme (293 din media 

din Republica Moldova și 462 din România), care au servit cultura și arta românească. Din ele, 

157 (de două ori – 314) alcătuiesc secțiunea comună a vocabularului renovat al presei, 

reprezentând peste 40 % în cadrul domeniului dat și circa 12 % din numărul total.  

Dintre ramurile artei cel mai mult s-a înnoit vocabularul muzicii. 70 de termeni noi s-au 

intercalat în expresiile comune ale celor două grupuri de melomani, reprezentați de cele două 

medii, denumind genuri muzicale (rock, jazz, pop, blues, soul, punk, electro-house, mainstream 

rock), calificând persoane implicate în activitățile sferei (star, star pop, rocker, rapper, jazzman, 

disc-jockey, DJ) sau indicând și alte caracteristici, aranjamente, clasamente (single, band, player, 

play-list, lead guitar, back vocal, musical, top, hit). Și moda își are englezismele sale 

înrădăcinate adânc în comunicarea de speță și nu numai (look, trendy, dandy, stylish, hair stylist, 

fashion, beauty, design, designer, catwalk); și televiziunea (live, show, talk-show, reality-show, 

televoting, breaking news, news alert); și cinematografia (blockbuster, SF, love-story, bestseller, 

star hollywoodian, thriller, western, horror).  

Am mai evidenția și densitatea englezismelor utilizate în comun în informatică, sport. 

Izvorâte dintr-un anturaj englez, realitățile ajunse la noi nu puteau fi denumite altfel, păstrându-și 

astfel denominația și desemnând noțiuni noi de tehnologii și modalități de a atinge performanțe 

superioare ale inteligenței și fizicului uman. În informatică am atestat 70 de perechi neologice 

comune (computer, procesor, display, internet, software, hardware, stick, e-mail, wireless, blog, 

Google, Facebook) din 392, ceea ce constituie 36 %, iar cele 38 de perechi în sport (rugby, 

handbal, bowling, snow-board, team, sparring partner, playmaker, goalkeeper, fairplay) din 193 

alcătuiesc peste 39 %.  

Din lexicul celorlalte domenii de activitate am reliefa corpul comun făcut de englezisme 

în politică (lider, lobby, summit, miting, exit pol, rule of law), în economie (manager, 

management, dealer, broker, banking, card, dolar, cash, business, shop, boom) și în știință și 

educație (CV, IQ, copyright, e-book, master-class, feedback, training).  

Accentuăm aici și particularitățile polivalente ale unor englezisme de a fi utilizate în 

diferite domenii. Lider, de exemplu, în presa din Republica Moldova l-am întâlnit întrebuințat în 
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politică („lider de partid”), economie („liderul pieței bancare”), educație („lider de opinie și 

manager didactic”), informatică („lider pe segmentul smartfon”), artă („lider de box office”), 

chiar în alte domenii („liderul religios”); în cea din România – în politică („liderii PSD”), 

economie („lider global în brokeraj”), informatică („Samsung rămâne lider pe piață”), artă 

(„posturile TV sunt lider de audiență”), sport („liderul Ligii întâi”). 

Fair-play: în sport („jucătorul cel mai fair-play”), în alte domenii („spray-ul 915 Fair 

Play”) – în presa noastră; în politică („nu lipsa fairplay-ului pare principala hibă a 

politicienilor”), în cultură („pentru strălucitul gânditor iberic ceea ce domina spiritul englez era 

fair-play-ul”), în sport („bucuria de a juca fotbal și a învăța ce înseamnă fair-play-ul”), alte 

domenii („spirit de echipă, fairplay, emulație”) – în presa românească.  

Manager, la noi: în politică („manager diplomat”), economie („marketing manager”), 

educație („manager școlar”), știință („manager al științei”), cultură („manger de bibliotecă”), 

sport („manager în sport”), alte domenii („manager de spital); în România: în economie 

(„business manager”), cultură („manager cultural”), sport („manager general al Stelei”). 

Și alte englezisme mai poartă această polivalență: staff („staff comercial”, „membrii 

staffului” – în Republica Moldova; „Felicitări staffului tehnic din campionat”, „stafful emisiunii”, 

„stafful consilierilor” – în România); outsider („Nicolae Timofti era tratat ca un outsider”, „doar 

outsiderii mai pot arunca tabuurile în aer”; outsideri în sport, outsideri în artă, mesaj de outsider 

politic); standard („cursa standard a unui fashionweek”, „standarde europene”, „standardele 

calității”, „standarde de viață”, standarde ecologice; „redacție de știri, dotată la cele mai noi 

standarde”, „standarde de blues”). 

Alte constatări vom face privind utilizarea aceluiași englezism în diferite ziare și reviste 

sondate cu toate formele sale flexionate, repetate, derivate, incluse în compuse. Cel mai frecvent 

cuvânt s-a dovedit show, întâlnit de 111 ori în presa din Moldova (showroom, fashion show, 

rebrandingul showroomului, talk-show, showbiz, show business, showman, reality-show, after-

show, Fire Show, one man show, trunk show, slide-show) și de 140 de ori în cea din România 

(showbiz, one-woman-show, one man show, show live, dance-show, Best Car of Show, reality 

show, supershow, impro-show, talk show, cooking show, show-man, quiz-show, show concept, 

talent show, survival show, kiss-show, slideshow, tîlk-show, net-show, a good show).  

Tot foarte des utilizate sunt business, de 111 ori în mass-media de la noi (business lunch, 

business-plan, show-business, business lady, businessman, agribusiness, top business, business-

club, businessmană, businesswoman, agro-business, business-class, business-oriented) și de 29 

de ori în cea din România (probusiness, Vodafone Business Red, e-business, business manager, 

business class, business recorder, home business, businessman); rock, 53 de atestări de o parte 
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(rock’n’roll, punk rock, funk-rock, hard rock, mainstream rock, rocker, indie rock, blues-rock, 

Playmouth Rock, soft rock, rock Pink Floyd, star pop-rock, pop-rock) și 68 de cealaltă parte 

(heavy metal rock, old school southern rock, rockotecă, rock and roll, Hard Rock Cafe, rock star, 

hard rock, rocker, pop&rock, pop-rock, happy-rock, slow-core rock, rock-party, rock-pop-folk, 

noise rock, band rock, rockeristic, prog-rock, folk-rock, rockabilii, rock-chic) și top (83 – 39).  

Alte englezisme cu frecvență mai înaltă: site (75-44), market (60-53), manager (71-25), 

weekend (45-48), blog (53-36), on-line (47-40), brand (52-22), shop (27-41), card (26-27), 

management (54-12), lider (50-28), internet (43-27), design (61-25), jazz (24-39), mail (34-43), 

mass-media (48-15), pop (24-28), miting (55-8) și mai moderată: fotbal (25-19), star (24-19), 

meci (21-24), hit (18-20), style (23-10), look (36-8), fashion (34-9), live (18-32), computer (17-

12), summit (27-4), training (27-10), spicher (30-4), cocktail (18-13), CD (23-21), bestseller (12-

11), lobby (10-13), feedback (12-11). 

Notă: 1) prima cifră indică variantele atestate în mass-media din Republica Moldova, iar 

cea de-a doua – din România.  

Am mai releva încă vreo câteva raționamente. Dacă lăsăm la o parte neologismele care au 

făcut corp comun de comunicare în ambele medii, ne alegem cu observațiile că în presa din 

Republica Moldova diferența dintre numărul de englezisme cu circulație dublă și cele cu 

întrebuințare unilaterală este puțin mai mare: în domeniul politic cu 17 cuvinte (whig, voting5, 

knesset, impeachment, unicameral), în știință și educație cu 33 (doctor of science, crossover2, 

quest, curriculum3, implementare, peak-experience), în sport cu 62 (badminton3, squash, Final 

Four2, cyclo cross, dropgol), în economie cu 82 (cashback3, forex, billboard, per bushel, buyer), 

în informatică și tehnologii cu 85 (font, byte2, high definiton, spyware, rechargeable2), în cultură 

și artă cu 138 (remix, tabloid, peeling, eyeliner, military) și în alte domenii cu 268 (hot-dog,  

cake4, shopper, jumping2, toaster).  

În mass-media din România, respectiv, e și mai mare: în economie cu 121 de unități 

(Senior Vice-President, pusher2, reseller, crowd-financing, trust2, money5), în informatică cu 167 

(server2, keyboard2, messenger2, downloada6, modem), în cultură și artă cu 307 (flashback6, 

piercing, luxury, entertainer3, mosh-pit) și la „diverse” cu 487 (pickup, trip5, no comment2, city4, 

homless2, hunting), cu excepția sportului, politicii, științei și educației, unde superioritatea nu e 

chiar atât de evidentă: în politică cu 19 unități (thinktank6, welfare state, civil service, realpolitik, 

e-government2), în sport cu 55 (snowmobil, stretching, canyoning, skating, knockout), în știință și 

educație cu 60 (chapter, language6, approach2, parenting2, postdoctoral fellow, literasy, skills3). 

Și superioritatea englezismelor utilizate numai în mass-media din România față de cele folosite 

numai în mass-media din Republica Moldova, am văzut, este netă (în afară de sport). 
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Notă: 2) cifra din dreapta de sus a cuvântului marchează de câte ori a fost întâlnit în 

presă. 

Însă cifrele date arată diferit numai luate comparativ. De facto, ele trebuie de combinat în 

sume și de accentuat că și aceste englezisme, utilizate numai de o parte sau de alta, constituind 

niște elemente mai noi, dar și adaptate, cu frecvență mult mai modestă, își au funcționalitatea lor, 

contribuind la diversificarea vocabularului publicistic românesc și, în general, a celui al limbii 

române [28, p. 112-114].  

Și, în final, remarcăm că englezismele lucrează în favoarea limbii române. Formele 

acceptate de vorbitori contribuie la diversificarea, îmbogățirea și internaționalizarea potențialului 

românesc de exprimare. Variantele inutile, neacceptate de vorbitori, dispar, însă aceasta 

demonstrează forța de autoapărare, de purificare a limbii române care își protejează autenticitatea 

și identitatea, frumusețea formei și profunzimea conținutului comunicării.      

 

3.4. Concluzii la capitolul 3 

Așadar, la etapa contemporană, în evoluția limbilor lumii remarcăm o tendință sesizabilă 

de apropiere a lor prin extinderea definitorie a influențelor limbii engleze asupra celorlalte. 

Inclusă în acest proces, și limba română își adaptează parametrii săi de comunicare la standardele 

internaționale, intercalând în vocabular o gamă impresionantă de străinisme de origine engleză. 

Cum funcționează ele și cum își demonstrează utilitatea în uzul nostru, în special, prin 

intermediul publicațiilor mass-media, a constituit obiectul de investigație al capitolului dat.  

Pornind de la reglementarea normativă a englezismelor în limba română, am urmărit 

abordarea lor în dicționarele ortografice și explicative românești. Ne-am referit mai detaliat la 

aspectul funcțional al englezismelor pe domenii aparte de activitate a societății moldovenești în 

construcție. Am realizat un studiu comparativ al frecvenței englezismelor în publicațiile 

periodice din Republica Moldova și România și ne-am convins de oportunitatea utilizării lor în 

comunicare, constatând, totodată, că procesul e ireversibil și se desfășoară în tot spațiul 

românesc cu aceeași intensitate. 

Reieșind din aceste raționamente, concluzionăm:  

1. Funcționalitatea și utilitatea englezismelor este determinată, în primul rând, de 

recunoașterea lor de către utilizatori în uzul cotidian. 

2. Includerea englezismelor în dicționare ortografice și explicative constituie tot o marcă 

a identității lor în limba română, conform cărora se reglementează și cadrul lor de întrebuințare. 

3. Dicționarele încă n-au atins perfecțiunea (și improbabil să fie tangentată vreodată), de 

aceea ele se cer cercetate de specialiștii în materie și completate întruna. 
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4. Sfera de întrebuințare a englezismelor cuprinde practic toate domeniile de activitate 

publică: politică, economie, știință și educație, informatică și tehnologii, cultură și artă, sport etc. 

5. Pentru a analiza comportamentul străinismelor engleze în uz a fost selectată o singură 

formă pentru fiecare unitate lexicală, înlăturându-se variantele repetate și cele paradigmatice. 

6. Ordinea domeniilor de activitate a fost configurată conform importanței lor în 

societatea noastră aflată în tranziție.  

7. Domeniile de activitate publică în limbajul cărora se infiltrează abundent englezismele 

sunt artă și cultură, informatică și tehnologii, economie, sport.   

8. Într-un studiu comparativ am accentuat că fenomenul englezismelor în limba română 

poartă un caracter integru, fără delimitări regionale. 

9. Peste 40 % de neologisme engleze fac corp comun pe paginile mass-mediei de pe 

ambele maluri ale Prutului (în segmentul concret de investigație). 

10. Dar și celelalte englezisme, elemente mai noi, cu frecvență mai modestă, își au 

funcționalitatea lor, contribuind la diversificarea și modernizarea vocabularului publicistic 

românesc și, în general, a celui al limbii române.  
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CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI 

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în teză constă în elucidarea unui fenomen 

lingvistic puțin studiat la noi prin anumite contribuții la elaborarea unui cadru conceptual şi 

normativ, fapt ce evidențiază utilitatea englezismelor, în vederea acceptării și adaptării lor în 

lexicul limbii române și a aplicării lor în comunicare. Rezultatele obținute au confirmat ipoteza 

expusă în introducerea lucrării: fenomenul englezismelor e activ, se desfășoară firesc și 

favorizează dezvoltarea limbii române, care își pune în funcțiune mecanismele de asimilare, 

triază elementele necesare și le respinge pe cele inutile, depășind impactul, modernizându-și 

astfel vocabularul și incluzându-se, parțial, în circuitul internațional.  

Drept argument, reieşind din datele problemei, din obiectivele trasate şi din analiza 

materialului faptic investigat, propunem următoarele concluzii generale: 

1. Ca fenomen social în continuă evoluție, limba își modifică mijloacele de exprimare sub 

acțiunea diferitor factori interni și externi. Pe cale internă au loc schimbări în structura fonico-

gramaticală a cuvintelor, pe cale externă se diversifică însuși vocabularul, adiționând cuvinte noi 

sub influența altor limbi. De-a lungul timpului, datorită amplificării relațiilor cu popoarele 

vecine, dar și mai îndepărtate, limba română și-a înnoit arsenalul lexical cu termeni care au 

contribuit la modernizarea și internaționalizarea comunicării românești. Au rămas drept etape 

distincte în istoria limbii române slavonismele și maghiarismele, turcismele și grecismele. În 

prezent, limbajul nostru este construit cu franțuzisme și, mai recent cu englezisme. 

2. Cei mai mulți specialiști recunosc că termenul împrumut lexical, ca noțiune lingvistică, 

nu este întru totul propice, indicând o oarecare inexactitate dintre unitatea formală și realitatea 

fenomenului concret. Ca să cuprindem tot materialul lexical de origine străină pe care l-am 

selectat din mass-media pentru a fi investigat, considerăm că e necesar să promovăm o noțiune 

de alternativă ce ar întruni exhaustiv valoarea explicativă adecvată – străinism, desemnând orice 

cuvânt preluat dintr-o limbă străină. Iar pentru a denumi cuvintele de origine engleză pătrunse în 

limba română acceptăm termenul englezism, întrucât ele provin din limba engleză – englez+ism 

(termen format cu mijloace interne), din denumirea limbii care oferă cuvintele, și nu din cea a 

țării (Anglia) – anglicism (împrumutat din franceză).      

3. În comunicarea românească, englezismele întâmpină diverse probleme: de necesitate, 

de acceptare, de întrebuințare, de adaptare fonetică, ortografică, morfologică, semantică. 

Specialiștii în domeniu oferă reglementare pentru tranșarea lor, elaborând dicționare, organizând 

conferințe științifice, publicând diferite ghiduri, compendii sau, pur și simplu, articole, în care 

recomandă soluții pentru cele mai recente situații apărute și neincluse încă în actele normative. 

Axați pe aceeași arie de preocupări, încercăm și noi să aducem un aport benefic la rezolvarea 
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problemelor respective, printr-o investigație complexă a fenomenului, determinând modalități de 

depășire a dificultăților menționate pentru a atinge un nivel cert de corectitudine lingvistică.      

4. Locul și utilitatea englezismelor în limba română îl determină înșiși consumatorii, însă 

reglementarea normativă pentru funcționarea lor corectă în uz o determină specialiștii lexicologi 

și lexicografi. Ei scot în evidență importanța lor la „curățarea” și înnoirea vocabularului, la 

diversificarea și îmbogățirea lui în multiplicarea posibilităților de redare sinonimică și expresivă, 

mai concisă și mai modernă. Însă cea mai mare valoare a englezismelor constă în 

internaționalizarea fondului principal de cuvinte din limba română. Prin acceptarea termenilor 

englezi, un segment important din lexicul românesc devine cunoscut și înțeles și de 

reprezentanții altor popoare. Astfel, limba română se include activ în sistemul contemporan de 

comunicare internațională.  

5. Urmărind istoria pătrunderii englezismelor în limba română prin intermediul mass-

mediei, s-a configurat o periodizare conform căreia procesul a demarat de la utilizarea 

ocazională a cuvintelor de origine engleză în reportaje, schițe, memorii ce redau realități engleze, 

după care a evoluat și a cuprins, odată cu progresul anglo-american, toate limbile, inclusiv 

româna, transformându-se într-un real fenomen ce conturează un nou val de depuneri de 

străinisme în adstratul limbii române. Procesul capătă un caracter inevitabil și necesită un control 

și o reglementare pe care însăși limba română le va impune.    

6. Pentru a fi adoptate în vocabularul limbii române, englezismele trebuie să treacă un 

lung proces de adaptare, ce se repercutează asupra modificării și ajustării lor în noul sistem sub 

toate aspectele: fonetic și ortografic, morfologic și semantic. Unele sunt mai flexibile și se 

asimilează deplin: capătă haină sonoră și grafică românească, acumulând mărci morfologice de 

care nu dispuneau în engleză. Altele nu se subordonează transformărilor, dar, preluate în formă 

originară, se pretează alături de celelalte cuvinte din lexicul nostru la exercitarea funcțiilor de a 

se încadra în enunțuri și a transmite semnificații.   

7. Englezismele își demonstrează funcționalitatea prin extinderea ariilor de utilizare și 

sporirea frecvenței lor, cuprinzând practic toate sferele de activitate publică: politică, economie, 

știință și educație, informatică și tehnologii, cultură și artă, sport și altele. În acest fel, traficul de 

cuvinte de origine engleză, utilizat pe domenii aparte, consemnează însăși conexiunea acestora în 

circuitul internațional.   

8. Studiul comparativ ce a vizat frecvența utilizării englezismelor în publicațiile periodice 

din Republica Moldova și România edifică ideea unității și integrității limbii române în procesul 

actual de modernizare și internaționalizare.    
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În baza acestor concluzii, respectiv, recomandăm:  

1. În școală și mai cu seamă în universități la facultățile de limbă română să se studieze 

temeinic structura adstratului limbii noastre pentru a ne cunoaște originile exprimării și a da 

apreciere cuvenită relațiilor cu popoarele din limbile cărora au fost preluate unități lexicale.     

2. Argumentând unele neconcordanțe dintre formă și sens a noțiunii „împrumut lexical”, 

propunem de alternativă termenul străinism, care va indica orice proveniență străină a cuvintelor. 

3. Și pentru cuvintele de origine engleză, ca să fie reprezentate printr-un generic, 

prescriem, pe lângă utilizantul anglicisme, și termenul englezisme ca fiind mai caracteristic, 

pentru că specifică denumirea limbii din care au fost recepționate. 

4. Corectitudinea utilizării englezismelor trebuie să fie determinată printr-o reglementare 

bine structurată și motivată fonetic, ortografic, morfologic, semantic. Dicționarele să ofere un 

consulting clar și exact, din care să lipsească echivocul, normarea multiplă și alte inexactități. 

Modelele recomandate să fie construite în baza unor principii unitare, care să fie respectate în 

toate tipurile de dicționare. Deci, englezismele să fie prezentate cât mai românește, însă să nu le 

fie negată etimologia.       

5. Rezultatele investigației noastre pot fi utilizate ulterior și de către alți cercetători din 

domeniu, pot completa unele suporturi de curs universitare, pot servi în procesul de pregătire a 

cadrelor, de realizare a tezelor de licență, de master, de doctor. Ar mai putea fi utile la întocmirea 

unor îndrumare ortoepice și ortografice pentru a înlesni munca utilizatorilor și a-i orienta pe o 

cale normată. Ar fi un ajutor la elaborarea unor dicționare ortografice și explicative, unde s-ar 

găsi ordonat modelele de scriere sau de interpretare a nuanțelor semnificative ale englezismelor. 

6. Tabelul general de uzaj al englezismelor în mass-media din Republica Moldova pe 

plan de corectitudine se prezintă într-o fază de creionare, cu mai multe încercări de a găsi o 

variantă mai potrivită de adaptare, de aceea, pentru a evita unele confuzii, propunem:  

a) a nu se recurge la utilizări arbitrare; să se consulte dicționarele ortografice unde sunt 

comise mai puține cazuri de dispută în probleme de ortoepie, ortografie, gramatică. 

b) mai accesibilă ar fi însușirea unei simple reguli la scrierea articolelor substantivale 

enclitice și a categoriei gramaticale a numărului: sufixele se ortografiază cu cratimă după 

rădăcina terminată în vocală sau o formă grafică engleză, în rest, după consoane – se scriu 

împreună.  

c) la transcrierea englezismelor mai recent adoptate să se utilizeze metoda transliterației 

ca să se prevină unele posibilități ilare de autoadaptare. 
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Anexa 1. Pătrunderea englezismelor în mass-media românească de-a lungul timpului 

 

Cuvinte de origine engleză Denumirea 

ziarului/ revistei 

Data/ luna/ 

anul 

Nr. Pag. 

     

Aligator, Viston (Whiston) Albina Românească 28.06 1834 57 228 

Lordul Gion Rusel, Anglican 

dolari 

Albina Românească 11.03 1843 20 79-80 

Sir Robert Pel, Neviork Albina Românească 28. 01 1843 8 32 

Funți sterlingi, Morning Post, 

Times de Liverpol, vasul 

„Carisfort”  

Albina Românească 31. 01 1843 9 35 

Milorzilor și domnilor! Albina Românească 14.02 1843 13 52 

Bil, lorzii  Albina Românească 18.03 1843 22 87 

Jurnal of the disasters in 

Afghanistan, ladi Sale, Nev-

Iork,  livre streling 

Albina Românească 6.05 1843 35 139-

140 

Mișcare repeală, Valmercastle Albina Românească 15.08 1843 64 255 

Brig  Albina Românească 26.09 1843 76 303 

Șelingi, &  Albina Românească 17.10 1843 82 326-

327 

     

Lord, Sir Arhiva Albinei 

pentru arheologie 

română și industrie 

1844 06 24 

     

Eton-Colege, „flogging day” Contemporanul 1.11 1883 7 250 

     

Bil  Adevărul 1-2.10 1890 633 1 

Spleen, gentleman, ghinee Adevărul 4.10 1890 635 3 

Meeting, home-rule  Adevărul 19-20.11 

1890 

674 2 

Stylurile, schirting Adevărul 14.02 1891 742 3 

Clown, High-life,   Adevărul 19.02 1891 747 3 

Tramway  Adevărul 1.08 1891 901 3 

     

Meeting, master, Jockey-Club  Convorbiri literare 1.07 1880 4 157 

Education department, 

Commettee of Privy Conncil on 

Education, Code of 

Regulations, Board schools, 

Boardul, managers, Volontary 

schools, Church of England, 

Anglican, high church, low, 

grant, chapel,  

gentleman, negentleman, Albert 

Hall, ex-seventh, Science and 

Arts Department, dissenterii, 

standarde 

Convorbiri literare 1.04 1894 12 1074- 

1080 
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Lord Salisbury, Oxford, stud 

book, herd book 

Convorbiri literare 1.03 1896 3 409-

429 

     

Meetingul de Duminică   Adevărul 5.08 1900 3960 1-4 

Bushels, cents, crach Adevărul 8.08 1900 3963 2 

Miss  Adevărul 7.10 1900 4023 3 

Pipe-line Adevărul 24.10 1900 4040 1 

Lord  Adevărul 5. 12 1900 4082 3 

Master,  highlandul  Scoțian Adevărul 12.01 1901 4116 2 

Raid militar Adevărul 3.07 1910 7479 2 

Lock-out  Adevărul 28.07 1910 7502 1 

Wisky  Adevărul 5.04 1915 10079 3 

Chalenger  Adevărul 17.08 1930 14307 2 

Football, yachting, match, 

basket-ball, volley-ball 

Adevărul 11.03 1948 17108 2 

ping-pong Adevărul 24.03 1948 17119 2 

Outsider Adevărul 2.04 1948 17127 2 

Penalty, goal Adevărul 13.04 1948 17136 2 

matchul de tennis Adevărul 5.05 1948 17151 2 

     

Lady Luceafărul 15.07 1902 2 2 

Tramvay  Luceafărul 1.08 1902 3 36 

Mister, clowni, jockei, ponny Luceafărul 15.09 1902 6 85-87 

Beefsteak  Luceafărul 1.11 1903 21 350 

     

Cent  Albina 8.05 1905 32 864 

Mister Marchand Albina 2-9.01 1905 14-15 402 

Lire sterline Albina 29. 11 1915  9 360 

     

& Foaia Poporului 10.11 1912 45 20 

     

Englezul Turner-Ras Cuvînt 

moldovenesc 

ian. 1914 1 39 

Pocher  Cuvînt 

moldovenesc 

mai 1914 10-11 27 

     

pedagogul englez John Locke Școala Basarabiei decem. 

1919 

2 114 

În Englitera și în America, 

„story hour” 

Școala Basarabiei decem. 

1919 

2 172 

     

englezul Viliam Green Vulturul Basarabiei 18.12 1920 2 64 

     

New-York, dolari Școala sept.-dec. 

1921 

1-4 96 

     

Adventiști   Izvor de viață 11-12 ian.-

feb. 1928 

- 23 

„Miss”, „dresul” Izvor de viață 3-4 martie- - 6-10 
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aprilie 1928 

     

ziarul The Universe, dolari, 

ziarul Everyman 

Lumina Creștinului august 1929 8 127 

     

ferry-boat-ul Natura 15.10 1930 8 29 

Tennis,  yacht,  flying vaggon,  

lire sterline 

Natura 15.02 1930 2 21-28 

Yard, Mister, tiket, chewing-

gum, tramwae, policeman, 

policemeni, lunch-rooms,  

grape-frut, whisky, groom 

Natura 15.10 1935 8 16-25 

Smoking, sandwichuri,  

Newyorkez, gentlemeni  

Natura 15.11 1935 9 14-17 

Week-end  Natura 15.12 1935 10 33 

Gheiser  Natura 15.01 1940 1 46 

     

Yoll-strit, misterilor Octombrie sept.-oct. 

1950 

5 69-70 

Leitenantul Nefedot Octombrie sept.-oct. 

1950 

5 90 

Miting în câmpie Octombrie noiem.-dec. 

1950 

6 9 

     

Dolari americani Moldova socialistă 1.10 1950 195 3 

Smoching de diplomat Moldova socialistă 7.10 1950 199 4 

London, londonez, Sent-

Pancras, miting, Djon Plătts-

Mills, Măriăl Colt, Freda 

Grimbl 

Moldova socialistă 25.10 1950 212 4 

Funți sterlingi Moldova socialistă 5.08 1950 154 4 

Polo, matciul, sportsmeni Moldova socialistă 22.08 1950 166 4 

Futbol, treneri, futboliști Moldova socialistă 28.10 1953 255 4 

Reiter, miting, Edimburg, 

liderul leiboriștilor, Biven 

Moldova socialistă 7.05 1953 106 4 

Baschetbal, voleibal Moldova socialistă 16.07 1960 167 4 

Morganii, magnat, dolari, 

Rocfellerii, Benc of America, 

concern, mellonii 

Moldova socialistă 27.09 1960 229 3 

Congresului britanic al tred-

iunioanelor 

Moldova socialistă 29.06 1962 151 3 

Avioane americane „P-51”, 

„Harvard”, „Paiper”, ONU 

Moldova socialistă 12.10 1962 241 2 

Declarația lordului Rassel Moldova socialistă 26.10 1962 254 2 

Sala „Sent-Pancras-holl”, 

miting-concert, Dj. Pletts Mills, 

festival, stand 

Moldova socialistă 27.11 1962 278 2 

Baschet, baschetbaliștii, fotbal, 

meci 

Moldova socialistă 4.12 1962 248 4 
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Liderul democraților Moldova socialistă 28.11 1963 278 1 

După un raid de control Moldova socialistă 28.11 1963 278 3 

Dallas, Djon Connelli, 

prezidentul Kennedi, Parclend, 

Elm-strit 

Moldova socialistă 29.11 1963 279 2 

Start, minjea de fotbal Moldova socialistă 20.03 1964 67 4 

ziarele „Taims”, „Gardian”, 

„Deili Telegraf”, „Deili 

Uorcher” 

Moldova socialistă 6.09 1964 211 2 

„Mariner” Moldova socialistă 7.11 1964 263 4 

     

McCarthy, mccarthysm, 

yankeu, dolar 

Romînia liberă 14.01 1955 3195 4 

„Pool-ul armamentelor” Romînia liberă 20.01 1955 3201 4 

Mister Conant, businessman Romînia liberă 27.02 1955 3234 4 

Fotbal, gol, hochei, meci, 

hocheist, fotbalist 

Romînia liberă 8.03 1955 3241 4 

Lider laburist, tenis, ciclo-cros, 

volei, baschet, motocros, fotbal 

Romînia liberă 13.03 1955 3246 4 

Docheri, lideri, dolari Romînia liberă 12.01 1965 6294 4 

„Trust al creierului” Romînia liberă 15.01 1965 6297 4 

„Un salon de gentlemeni” Romînia liberă 24.01 1965 6305 6 

Un cocteil Romînia liberă 27.01 1965 6307 6 

Londonez, Londra, premierul 

Harold Wilson, ziarul New York 

Herald Tribune, N.A.T.O.,  

partidul laburist 

Romînia liberă 2.02 1965 6312 1 

Hochei, hocheist, fotbal, meci, 

fotbalist 

Romînia liberă 2.02 1965 6312 2 

Dolar, lira sterlină, Wall Street Romînia liberă 6.02 1965 6316 4 

New-York, Martin Luther 

King, Miting, congresmeni, 

Washington 

Romînia liberă 7.02 1965 6317 6 

Ziar newyorkez Romînia liberă 11.02 1965 6320 4 

Start, 200 yarzi, polo, meci, 

tenis 

Romînia liberă 21.02 1965 6329 5 

Tenisman, meci, fotbal, gol, 

tenis 

România liberă 3.07 1970 7992 5 

Camping  România liberă 14.07 1970 8001 5 

Mitingul de la Phenian România liberă 17.07 1970 8004 6 

Docheri, cargoboturi România liberă 18.07 1970 8005 6 

congresman,  

Camera reprezentanților... 

România liberă 8.08 1970 8023 6 

Liră sterlină, dolar România liberă 25.08 1970 8036 6 

     

Baschetbol  Cultura 29.07 1967 31 copertă 

Jon Golsuorsi (John 

Galsworthy), Pen-club, era 

victoriană, G. Yels, B. Șou 

Cultura 12.08 1967 33 11 
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Fotbal, suporter, meci, fotbaliști Cultura 20.05 1967 21 copertă 

Fotbal, meci, finiș, echipa 

autsaideră, goloveraj, gol 

Cultura 16.11 1968 47 15 

Gangsteri, Ralf Ortiz, 

Vancuver, Șou-l american, picup 

Cultura 11.01 1969 2 16 

Miting  Cultura 9. 05 1969 19 10 

Hochei, hocheiști, meci, gol, 

forvardul echipei 

Cultura 4.04 1970  14 15 

Dolar, Niiu Iork, Donald 

Stiuart 

Cultura 7.03 1970 10 16 

     

Miting  Scînteia 3.10 1972 9288 2 

Meci, tenismani, rugbiști, rugbi, 

gol, fotbal 

Scînteia 5.10 1972 9290 5 

Raid  Scînteia 8.10 1972 9293 2 

„Op-art” Scînteia 11.10 1972 9296 4 

Tenis, „Davis cupmani”, break-

uri, set, tenisman, rugbi, meci, 

baschet, baschetbaliste, fotbal, 

gol, volei, voleibaliști, box 

Scînteia 15.10 1972 9300 5 

Apartheid  Scînteia 16.10 1972 9301 4 

Derbi, handbal, suporter, 

handbaliști, gol, meci, șuturi, 

tenis, miting 

Scînteia 20.10 1972 9305 5 

Cocteil  Scînteia 28.10 1972 9313 7 

Start, rali Scînteia 17.11 1972 9333 5 

Lire sterline, docheri Scînteia 20.12 1972 9366 8 
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Anexa 2. Liste comparative de englezisme  

 înregistrate de dicționarele românești în ultima jumătate de secol 

 

DLRM 1958 DEX 1984 DEX 1998 DEXI 2007 

 

A 

aerotopografie adventism  e,g adulterare    f,e     absintină            e,f        acropetal           g,e 

agnosticism e,f adventist    e,f     adventism   e,g     abuz                  f,l,e      acth 

aisberg aerotopografie adventist     e,f     abuza                  f,e     actinogeneză 

 africaans     e,f     aerogenerator acalculie             f,e actinomicină     f,e 

 aisberg        f,e     aerotopografie acampsie            f,e actinomicoză     f,e 

 aloxan afrikaans     e,f     acantocefaloză    activ         f,l,r,i,g,e  

 apartheid afrikander acantocit             f,e acumulator       f,i,e 

 aut afro             f,e     acantoid acusticofobie     e,f 

 autobrec       f,e     aisberg        f,e     acantoliză           f,e acuzatorial 

  aisfild         f,e     acantom              f,e acvalang 

  algol           e,f     acantoză             f,e adaptațional 

  aloxan acapnie               f,e adaptiv              e,g 

  ampicilină acariot                f,e adducție             f,e 

  aneuploid    f,e     acceptanță adenină              f,e 

  aneuplodie acceptor             f,e adenohipofiză    f,e 

  anglistică accesiune       f,e,i,l adenoidism        f,e 

  antenat accidental         f,i,e adenolipomat.   f,e 

  antenatal acefalobrah         e,f adenom              f,e 

  antiartă        f,e     acefalobrahie      e,f adenomatoză      f,e 

  antidoping acefalocardie      e,f adenomectomie f,e 

  antinuclear   f,e     acefalochirie       e,f adenomegalie    f,e 

  antirezonant f,e     acefalogastrie     e,f adenomiom        f,e 

  antirezonanțăfe     acefalogastru adenomiomat. g,e,f 

  antischeting acefalopodie       e,f adenopatie         f,e 

  antiviral       f,e     acefalorahie        e,f adenosarcom     f,e 

  apartheid acenestezie         e,f adenotonsilect.   f,e 

  aptitudinal acerofobie          e,f adenovirus         f,e 

  astrometric  f,e     acetabulectomie e,f  adenozină          f,e 

  aut acetabuloplastie e,f aderență           f,i,e 

  autobrec      f,e     acetobacter         f,e adiaforetic 

  autodumpere,g     acheirie adiaforeză          f,e 

  autofon acheiropodie adiaforie 

  autoservice acleistocardie adiastolie           f,e 

   acluofobie          e,f adict 

   acoree                e,f adictiv 

   acroanestezie     e,f adicție                f,e 

   acrodolihomelie adiponecroză     e,f 

   acroestezie adnota              l,i,e 

   acromegalie        f,e adnotare 

   acromotrichie     e,f adnotator         f,e,l 

   acronim              f,e adrenal               e,f 

   acropahie            f,e adrenalină          f,e 

   acropatie             f,e adrenergic          f,e 
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   adrenolitic          f,e agrafie               f,e 

   adsorbție             f,e agranulocitoză  f,e 

   adventism          e,g agreement 

   adventist            e,f agrement            f,e 

   advertising ailurofobie         f,e 

   aerlift airbag 

   aerobacter airbus                 f,e 

   aerocistografie aisberg            f,e,g 

   aerocistoscop aisfild 

   aerocistoscopie ajustabilitate 

   aerodentalgie alanină               f,e 

   aerodină             f,e albedo             f,e,g 

   aeroduct              albinism             f,e 

   aeromedicină     e,g albuginee           f,e 

   aerometeorograf albugo                f,e 

   aeronevroză albumină            f,e 

   aeropatie             e,f albuminemie      f,e 

   aeroscopie       g,f,e albuminogen      f,e 

   aerotanc albuminometrie 

   aerotaxie             f,e albuminurie       f,e 

   afachie                f,e albumozurie       f,e 

   afagie                 f,e alcaliemie          g,e 

   afanit alcaloză              f,e 

   afect                g,f,e alcool                 f,e 

   afemie                f,e alcoolat              f,e 

   afidavit alcoolemie         f,e 

   afrikaander         e,f alcoolism           f,e 

   afrikaans            e,o alcoolurie          e,f 

   afro¹ aldolază             f,e 

   afro²                   e,f aldosteron         f,e 

   afro-american    e,f alergie               f,e 

   afterbeat alergologie        f,e 

   after hours alexie                 f,e 

   afterpic alexină               f,e 

   after-shave algezie            f,g,e 

   agamogonie       g,e algezimetru        f,e 

   agastrie               f,e algid                   f,e 

   agenție           i,g,l,e algiditate            f,e 

   aglosostomie      e,f algie                   f,e 

   aglutinină           f,e algogen              f,e 

   aglutinogen      f,e,l algol                  e,f 

   aglutinoscop       e,f algospasm         f,e 

   agnostic              f,e alifatic            f,g,e 

   agnosticism        f,e all right 

   agnozie               f,e alochinezie        f,e 

   agonadism alomorfism 

   agorafobie          f,e alonim               f,e 

   agradare aloritmie            f,e 
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   amalgan           f,e,l anaplazie           f,e 

   amastie               f,e anasacră          f,g,e 

   amatofobie         f,e anastomoză        f,e 

   amauroză            f,e anatoxină           f,e 

   amaxomanie ancherit              f,e 

   ambiversiune anchilodactilie  e,f 

   ambivert andradit 

   ambliopie           f,e androblastom 

   ambulatoriu      f,e,l anemofobie        e,f 

   ametropie           f,e aneuploid           f,e 

   amfetamină        f,e aneusomie         f,e 

   amfiartroză         f,e angeită               f,e 

   amfibiologie angină                f,e 

   amfolit                f,e angioblast          f,e 

   amforofonie       f,e angiocardiogr.   f,e 

   amfoter               f,e angiocheratom  f,e 

   amfotonie           f,e angiodisplazie   f,e 

   amibiază             f,e angiogeneză      f,e 

   amilazurie          f,e angiom              f,e 

   amimie               f,e angiomegalie    f,e 

   aminoacid           f,e angionecroză    f,e 

   aminopeptidază  e,f angiopatie         f,e 

   amiotrofie           f,e angioplastie      e,f 

   amitoză               f,e angiopneumog. f,e 

   amniocenteză     f,e angiospasm       f,e 

   amniogeneză      e,f angiospastic      f,e 

   amniografie        e,f angiostenoză     f,e 

   amnios                f,e angiostomie      f,e 

   amnioscopie       f,e angiostrongil.   f,e  

   amoc                   f,e angiotensină     f,e  

   ampliație            f,e angiotensinog. f,e 

   amplidină           f,e angledozer        f,e 

   ampulă               f,e anglican           f,e,l 

   anabioză             f,e anglist              f,e 

   anabolism          f,e anglistică          g,e 

   anaciditate         f,e anglo                f,e 

   anaclinal anhedonie         e,f 

   anaclitic              e,f anhidrază          f,e 

   anacroniza anhidroză          f,e 

   anafor1 anilidă               f,e 

   anaforă1         f,e,i,l anizocitoză        f,e 

   anafrodiziac       f,e anizocorie          f,e 

   analeptic             f,e anizocromie       f,e 

   analgezic            f,e anizodactil         e,f 

   analgezie            f,e anizoforie          f,e 

   analobară anizognat           e,f 

   analogiza anizomelie         e,f 

   anancastic           f,e anizometropie    f,e 
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   anizotropie         f,e antinațional     f,g,e 

   ankerit antinaționalism  f,e 

   ankirină              f,e antineutrino       f,e 

   anodontie           f,e antinodal 

   anofelism           f,e antinuclear         f,e 

   anomie               f,e antipersonal       f,e 

   anonichie           f,e antiperspirant 

   anorgasmie antipodal            f,e 

   anosmie              f,e antipol 

   anoxemie            f,e antipoluant 

   antagoniza antipruritic 

   antehelix             e,f antipsihotic        f,e 

   antenat                f,e antiradar            f,e 

   antenatal             f,e antirasism          f,e 

   antepoziție          f,e antirasist           f,e 

   anthem antirenină 

   antialergic          f,e antirezonant       f,e 

   antiamaril           f,e antirezonanță     f,e 

   antianemic          f,e antiromantic 

   antiaritmic          f,e antischeting 

   antiartă               f,e antiseptic           f,e 

   antibalistic antiser                f,e 

   antibiogramă      f,e antisialagog       f,e 

   anticarie antisudorific 

   anticoagulat        f,e antiteatru            f,e 

   antidiuretic         f,e antitifoid 

   antidogmatic      f,e antitoxic             f,e 

   antidoping antitoxină           f,e 

   antidumping antitripsină         e,f 

   antiestrogenic     f,e antitrombină      f,e 

   antifading           f,e antitrombotic 

   antifibrinolitic antitrust              f,e 

   antiflogistic        f,e antivirus             f,e 

   antigen               f,e antizimotic 

   antigenicitate     f,e antracoid            f,e 

   antiglobulină      f,e antravon 

   antihemolitic      f,e antrectomie        f,e 

   antihemoragic    f,e anxietate          f,e,l 

   antihemoroidal anxiogen            f,e 

   antihipnotic        e,f anxiolitic            f,e 

   antihistaminic    f,e apareunie           f,e 

   antihormon         f,e apartheid           e,f 

   antiintelectual apeirofobie 

   antimetabolit      f,e apendicită          f,e 

   antimicotic         f,e apendicocel        f,e 

   antimină aperiodic            f,e 

   antimitotic          f,e apertometru       f,e 

   antimonopolist   e,r apical            f,g,i,e 
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   apicectomie artrodeză            f,e 

   apicoliză             f,e artrofit                f,e 

   apiculat               f,e artroliză             f,e 

   apifobie              e,f artrologie           f,e 

   apiologie artromer 

   aplacental artrometru 

   aplicabil             f,e artroriză             f,e 

   aplicabilitate      f,e artroscop           e,f 

   aplicativ             f,e artroscopie        g,e 

   aplicator             f,e ascită                 f,e 

   aplicație           f,l,e asemie               f,e 

   aplit                 f,g,e asertiv                f,e 

   aplomb               f,e asertivitate         f,e 

   apocentru           f,e asexualitate 

   apocromat          f,e asimbolie           f,e 

   apocromatic       f,e asimptomatic     f,e 

   apoenzimă          f,e asistent          f,e,g,l 

   apoferitină          f,e aspergilom         f,e 

   apogamie            f,e aspergiloză        f,e 

   apragmatism       f,e  aspersiv 

   apresor assembler 

   aprosexie            f,e astenocorie        e,f 

   aptitudinal astenofobie 

   arabinoză           g,e astenologie 

   arahnefobie astenospermie    f,e 

   aramaic            g,i,e astroblastom      f,e 

   arbovirus            f,e astrocit               f,e 

   argentafinom      f,e astrofotometru 

   arginază              f,e astronaut          f,e,i 

   arginină              f,e astronavigație 

   argirie                 f,e atefobie 

   argirofil             e,g atelocheilie 

   arhar atelocheirie 

   arheobacterie      f,e ateloglosie 

   ariboflavioză      f,e atelomielie 

   aritmie                f,e atelopodie 

   aritmomanie       f,e atemporal           e,f 

   aromoterapie      f,e atentiv                f,e 

   arteriografie       f,e aterogeneză        f,e 

   arteriogramă      f,e ateroscleroză      f,e 

   arteriolă              f,e atimie                 f,e 

   arteriomalacie atmometru 

   arteriopatie         f,e atonie                 f,e 

   arterioplastie atopie                 f,e 

   arterioscleroză    f,e audibilitate         f,e 

   arterită                f,e audiență         f,l,i,e 

   artnapping audit                   f,e 

   artroclazie auditor2 
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   autism                 f,e average 

   autoliză               f,e averaj 

   autotopagnozie   e,f azoturie              f,e 

   avenue                f,e  

 

B 

biftec           f,e    backhand background babit                   f,e basic-english 

bluf bacon backhand baby batarism 

blum barman        f,e     bacon baby-sitter batman 

bluming baschetbal   e,f     badminton   e,f     bacilicid batsman 

bobslei base-bal bait bacilofobie bax 

boicota        f,e basic-english bangsonic back-cross bayou                 f,e 

boiler          g,e bec² bantustan background baziotrib            f,e 

bolard          f,e behaviorisme,f barman        f,e     backhand bazivertebral     f,e 

bovindou     e,f benzipiren baschetbal   e,f     backspace bazooka 

box¹             f,e best-seller base-bal bacon beagle 

box²             f,e bikini          e,f basic bacterioscopic beat¹ 

boxa            f,e bișniță basic-english bacteroid bebe                   f,e 

boxă            f,e blues beatnic badlands bebi 

boxer           f,e bluf bec² badminton bec¹ 

bric              f,e blugi behaviorism e,f     baht beep 

bridge bluming benzedrină balanoplastie beeper 

 bob²            e,f benzipiren balanoragie behavioralism 

 bobslei       e,f best-seller balast                  f,e behaviorism       e,f 

 bodicec bifilar          e,f     balistofobie behaviorist         e,f 

 boogie-woogie bigbang bancnotă          g,f,e benzipiren 

 boom bikini          e,f     band berilioză             f,e 

 boss bioacustic   g,e     bandă¹           f,g,i,e bermudă             f,e 

 bovindou biodegradabilf     bandleader betacism 

 bradford biolectric bandy betaglobulină     f,e 

 bradt bioelectricitate bang¹                  e,f betatron              f,e 

 breakfast bioenergetic f,e     bang² bezoar1 

 brec¹          f,e     bioenergie banking bias 

 brec² biofoton banner bibliofob           g,e 

 bromhidroză bioinginer bantam bibliofobie        g,e 

 buglă         f,e     bioinginerie bantustan bibliolatrie         

 buldozer   e,f,r bioilumines.f,e bar²                     f,e bicatenar            f,e 

 bulfins        f,e     bioilumines.f,e barbital               f,e bicornat              e,f 

 bungalov biomasă      e,f baretor bidactilie 

 bust² biomatematic f barifonie bifilar                 f,e 

 bușel biomedical   f,e barigiroscop       f,e  biftec                  f,e 

  biopotențial baril                    f,e big band 

  bioritm barion big bang 

  biosatelit      e,f barman               f,e biguanidă           f,e 

  biosinteză    f,e barter binar                f,e,l 

  biotehnic baschetbal          e,f binaural 

  biotelemetriefe baseball bingo                  f,e 

  biotip basic binucleat 
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  biotipologie f,e bioacustic          g,e bitern                 e,f 

  biotop biocibernetică    f,e bitter               g,f,e 

  bișniță bioclimatologie  f,e blacheu 

  blimp biocoloid black-out 

  bloc-start biocompatibil     f,e blanc²                f,e 

  blues biodegradabil     f,e blastogeneză     f,e 

  bluf bioelectricitate   f,e blastoliză           f,e 

  blugi bioenergetic       f,e blastom             f,e 

  bluming bioenergie          f,e blastosferă 

  bob²            e,f bioetică              f,e blazer                 e,f 

  bobslei       e,f bioglass blefarochalasis  f,e 

  bodicec bioinformație     f,e blizzard              f,e 

  bomfaier bioinginer bloc4 

  boogie-woogie bioinginerie block chords 

  boom bioliză                f,e blocstart 

  boss biologie              f,e blow-up 

  bovindou bioluminescent  f,e blue jeans 

  bowling bioluminescență f,e blues 

  bradford biomasă              f,e bluesman 

  bradt biomedical         f,e blues notes 

  brandy biomedicină       f,e bluff 

  breakfast biometeorologie f,e blugi 

  brec¹           f,e biometrie            f,e blum                  e,f 

  brec² biomicroscop     f,e bluming             e,f 

  bridge         f,e biopotențial bob²                   e,f 

  bromhidroză biopsie                f,e bob³ 

  browning biopsihic bober 

  buglă          f,e biopsihologie bob-skat 

  buldozer    e,f,r biosatelit             e,f bobsleigh           e,f 

  bull-finch     f,e bioscop bodicec 

  bur bioscopie body 

  business biosenzor body-building 

  businessman biostatistic         g,e bodyguard 

  bust2 biostratigrafic boghead 

   biostratigrafie boghiu                f,e 

   biotehnic bolard                f,e 

   biotelemetrie      f,e bold² 

   bioterapie           f,e bomfaier            e,g 

   biotip                  f,e bonus 

   biotipologie        f,e boogie-woogie 

   biotop                 f,e book-maker 

   biotron                f,e boom 

   bipac booster 

   bipolar                f,e bop 

   bistabil bopper 

   bișniță borism                f,e 

   biter¹ bos 

   biter²                g,f,e boss 
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   boss windjammer brokeraj 

   botulism             f,e bromhidroză 

   bovindou bronhopulmonar 

   bowling bronhorafie 

   box² browning           e,f 

   boxer³                 f,e bruxism 

   boxeri budincă         f,e,ng 

   box-office buffer 

   boxpalet buffeting 

   boy buglă                  f,e 

   brachet buldog                e,f 

   bradford buldozer          e,f,r 

   bradilalie            f,e bullfinch            f,e 

   brain-drain bum² 

   brainstorming    e,f bumerang        f,e,g 

   brand²  buncăr               g,e 

   brandy bungalou 

   braț²                    e,f bungalow 

   break¹                 e,f burbon 

   break² bushel 

   breakdown business 

   breakfast businessman 

   bric²                 f,g,e bust² 

   bridge                 f,e buzzer 

   briefing               e,f bypass 

   broker byte 

 

C 

canoe          f,e californiu    e,f cainozoic     f,e cab                      e,f cannel 

caterpilar    f,e camping      e,f calico         e,f cablu                   f,e cantaridism 

chembrică capoc          f,e     californiu   e,f cacofagie            f,e canter                 e,f 

closet          f,e car³             e,f calypso cadaverină          f,e cantorafie          f,e 

clovn carboloy cameraman  f,e cainozoic            f,e cantus¹               f,e 

club            f,e carcafung campus cake-walk capacitiv            f,e 

cnocaut      f,e cargobot     f,e     canabis        f,e calciurie             f,e caption 

coctail        f,e cartel          f,e     cancelling call captopril            f,e 

combină carting       e,f caolinizare  f,e call girl caracterograf 

concern cartism capacitiv calmodulină       f,e caravaning         e,f 

covercot     f,e cartist capoc          f,e calutron              f,e carbohidrat 

cracaj         f,e catch caracterograf calypso carboloy 

cracare caterpilar caractron     f,e cameral              f,e carbonilic 

craul          f,e cauper carbohidrat cameraman        f,e carboxihemogl. f,e 

crichet       f,e cec¹             e,f     carboloy camping carboxilază        f,e 

cuter          f,e cent            e,f     carbonilic camping-trailer carcafung 

 charleston carcafung campus               e,f carcinogeneză    f,e 

 chec carcinogenezăf canalopatie         f,e card 

 chembrică cardigan       f,e canarie cardigan             f,e 

 chicinetă cart2             e,f cancelling cardioangioscl.  f,e 
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 cliper       f,e,g     cartel           f,e cardiomiopatie chiromantic 

 cliring        e,f carting        e,f cardioselectivit.  f,e chorus                e,f 

 closet       e,f,g cartist cargobot ciclobarbital 

 clovn         f,e     casting carlingă              f,e ciclotom 

 club           f,e     catamorfism cart²                    e,f ciclotomie 

 clubman     f,e     catarin cartel                  f,e cinecardioangi.  f,e 

 cnocaut       f,e     catch carunculă           f,e cip² 

 cnocdaun    f,e     caterpilar cash cipcard 

 coca-cola cauper cash flow circularitate        e,f 

 cocher        e,f cec¹             e,f casing                 e,f circumlunar       f,e 

 cocteil       e,f cent            e,f casting cistogramă 

 cod¹ charleston catabioză citofagie 

 comics charter cataclinal citogramă           f,e 

 comodor     f,e     chec catafilă citoplasmatic     f,e 

 comper chembrică catagelofobie clamp²                f,e 

 complianță cherry-brandy catastrofist    clan                    f,e 

 compound chilopod catch(can)           e,f cleaner 

 computer chiromantic catcher clearance            e,f 

 congresman ciclomorfoză catepsină            g,e clearing              e,f 

 container cicloramă     e,f catering cleenex            e,f,i 

 contrastiv citofagie caterpilar clering                e,f 

 conveier     r,f citogamie catgut                 f,e clip                     e,f 

 convent     l,f,e     citomorfoză cd-rom cliper1                e,g 

 convertor citoplasmaticfe cec¹                    e,f cliping 

 corner¹        e,f citoplasmic  f,e cerebrofiziologie clistron               f,e 

 corner² clinci chacră clonă                  f,e 

 cornwall clincing chairman cloning 

 coroner clon challenge clonograf 

 covercot clonaj          f,e challenger           e,f clorid                 g,e 

 cow-boy closet          e,f charleston closet                 e,f 

 craul           e,f clovn          f,e chart clovn                 f,e 

 creek club            f,e charter clown                f,e 

 crenel        e,f cnocaut      f,e chase club¹ 

 crichet      e,f cnocdaun   f,e chat club²                  f,e 

 cros           f,e     cobol          e,f chec                    e,f clubman            e,f 

 crosing coca-cola check-up clubmen            e,f 

 crossbar cochinchină cheddar               e,f cluster 

 culi            f,e     cocteil        e,f cheeseburger cnocaut 

 cuter         e,f cola2 cherry-brandy cnocdaun 

  color chewing-gum coacervație 

  comercialism chiblă                 g,e coach 

  comper chicinetă cob 

  complianță chilopod cobbler 

  compound chinetonemă       e,f cobol                  e,f 

  compounda chinetoplasmă coca-cola 

  computer chinetoplast        e,f cochinchină 

  computeriza chip²     cocker                e,f 

  concepțional chippendale cockpit 
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  concern cocktail              e,f configuraționism 

  condroblast  f,e cocteil                e,f configuraționist 

  condrocit coeducațional conflictual          f,e 

  condrosarcomf coferdam conformațional 

  configurativ f,e coir congregațional 

  configurațional coldcremă congresional 

  configuraționis colector              f,e congresman 

  configuraționis coleglobină        f,e conjugalitate 

  congregațional collie conodonte 

  congresman colocvial consociație 

  construct coloid                 f,e consol                f,e 

  container color² construct 

  containeriza columnist consulting 

  contrastiv coluviu               e,f container            e,f 

  controler combinativ contextual          f,e 

  conveier      e,r combinațional contrastiv           e,f 

  convent     l,f,e combină             e,r controler            g,e 

  convertor combo conubial             e,l 

  cool commonwealth conurbație          f,e 

  cooperit comodor             e,f convector           f,e 

  copyright compact-disc      e,f conveier           r,f,e 

  corner¹        e,f compailer convenient 

  corner² companie      f,e,g,r convent            f,e,l 

  cornwall comper¹              f,e conversațional   f,e 

  coroner complianță         f,e conversiune     f,e,l 

  cotidală component    g,i,e,r convertoplan 

  country compost              f,e convertor           e,g 

  covariație compound convivial 

  covercot compresiv           f,e cool 

  cow-boy compresor          f,e coolman 

  craniat computațional     cooperit 

  craul            e,f computer copyright 

  crenel computeriza copywriter 

  crichet        e,f comunicațional cord²               f,e,g 

  criobiologie comunitate  l,g,e,f,i coreometrie 

  crionică concentrator coreoplastie 

  cromatidă concentricitate coreopraxie        f,e 

  cromozomial concern              e,g corner¹               e,f 

  crossbar conchi                 f,e corner² 

  culi              f,e condensor           f,e cornică               f,e 

  culturist      f,e condominiu        f,e cornwall 

  culturologie condroblast         f,e coronarovirus    f,e 

  cuplor condrocit            e,f coroner 

   condrosarcom    f,e corutină 

   conductometric  f,e cosmetician 

   conectiv              f,e cosmetiza 

   configurativ        f,e cotidală              f,e 

   configurațional cottage 
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   country criptită               f,e 

   court cromatidă          f,e 

   covariație cromatodisopie 

   cover-girl cromatofobie 

   covering cromestezie 

   cow-boy cros¹                   f,e 

   crabare               g,e cros²                   e,f 

   crack crosing 

   cracker cross 

   crawl crossbar 

   crawling crossing-over 

   crazy cross-over 

   credibil             f,l,e crown 

   creek cuplor                f,e 

   creep cupman 

   crichet                f,e curling               e,f 

   criobiologie        f,e cuter                  f,e 

   criptestezie cyborg 

 

D 

dancing       f,e dacron dacron dais                     f,e derrick 

dandi          f,e dancing       f,e     dancing        f,e dance descriptor           f,e 

detecta        f,e deadweight dandi           f,e dancing design                e,f 

detecție       f,e derbi           e,f deadweight dandy                 f,e designer 

doc¹ dirt-track debye          e,f darling destabiliza 

doc²            f,e dispecer     e,f deck dead-heat desulfurizare 

docar          f,e doc¹ denazifica    f,e deadweight detectiv              f,e 

docher        f,e doc²           f,e     depresant    f,e deadwood deuteriu          f,g,e 

dog             f,e docar         e,f dermopunctură deal² deuteroplasmă 

dolar          f,e docher       f,e     design         e,f dealer devoțional          f,e 

dominion   f,e dog            f,e     designer     e,f dealing diaforază 

draglină      f,e dogger       f,e     dextrinizare debater diagraf 

dren            f,e dolar         e,f dialingvistic debye dialingvistică 

drena          f,e doping       f,e     diasistem    e,f decadal dianoetic 

dribla          f,e dribling dibol decision-making diarium              i,e 

dribling dropgol       e,f     dicarboxilic decitex diasistem           e,f 

dum-dum    f,e dumping     f,e     digit decizional diazepam           f,e 

dumping     f,e  dinatron      e,f decolator dibol 

  dioxid         f,e deconstructivism difuzivitate 

  dirt-track deconstrucție      f,e digest¹                e,f 

  disc-jockey defector digger 

  disco           e,f deflegmator     f,e,g digital                f,e 

  discografie  f,e deflexiune        f,e,l digitizor 

  disconfort depresant            f,e digoxină 

  dispecer      e,f deproteiniza dioxid                f,e 

  display derbi                   e,f diptanc 

  dixie            f,e derelict dirt-track 

  dixieland dermatografie dirty 
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  doc¹ disc-jockey dragster 

  doc²             f,e disco                   f,e draiv 

  docar          e,f discografie         e,f draw 

  docher        f,e disconfort dres² 

  dog            f,e disconter dressing 

  dogger       f,e dispecer              e,f dribler                e,f 

  dolar         e,f dispecerat dribling 

  dolby displaxie drift 

  dolly          f,e display drifter 

  donor         f,e dixieland driling 

  doping       f,e dixielander drink                  e,f 

  dribling dizabilitate drive-in 

  drive doc¹ dropgol              e,f 

  driver         e,f doc² drummer 

  dropgol       e,f docar                  f,e dry 

  drummer docher                f,e dry farming 

  duco dogger dublor                f,e 

  duglas dol¹ dublou² 

  dumping      f,e dolar                   e,f duglas 

   dolby dulcimer 

   dolly dumping 

   donor                  f,e dunit 

   doping                f,e duplex             f,e,l 

   dorafobie durham 

   dorking dyke 

 

E 

electrolit      f,e eastmancolor eastmancolor eastmancolor ectoderm         f,g,e 

eseist  echistică echimoză            f,e ectodermoză      f,e 

expres¹        f,e  echiunghiular echinococoză     f,e ectoparazit         f,e 

  ecofeedback echivalență       f,e,i ectopie               f,e 

  ecogramă    f,e eclampsie           f,e ectoretină          f,e 

  ecospecie ecleziologie        i,e ectropion           f,e 

  egalizor      f,e ecoacuzie           e,f ecuanimitate      e,i 

  electrocar   f,g ecocardiografie  f,e ecuațional          f,e 

  electrocard. f,e ecoencefalograf. f,e edem                  f,e 

  electrochimogr ecografie            f,e edulcorant         f,e 

  electrochimogr ecogramă            f,e edutainment 

  electroforeticfe ecolalie               f,e  eferent               f,e 

  electrografie ecomimie           f,e eflux                  f,e 

  electronegat.f,e econdrom           f,e egalizor             f,e 

  electronografic ecopraxie            f,e egări 

  electronografie ecosistem           f,e egocentric         f,e 

  elitism         f,e ecospecie ejacula              f,e 

  elitist          f,e ecstasy ejecta 

  empatie      f,e ectoblast             f,e eladic              e,g,i 

  enantiomorf.f,e ectocardie          f,e  elastină              f,e 

  enantiotropiefe ectocornee         f,e elastom              f,e 
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  endometru   f,e elastorexie          f,e endolimfă          f,e 

  endomitoză electrocorticog.  f,e endometriom    f,e 

  endoscopic  f,e electroencefal.   f,e endometrioză    f,e 

  enzimatic    f,e electroencefal.  f,e endometru         f,e 

  enzootic      f,e electroforegr.    f,e endomiocardită  f,e 

  ergotamină  f,e electrografie endorfină           f,e 

  escalator      f,e electromiograf.  f,e endoscop           f,e 

  esterifica electromiogram.f,e endoscopie        f,e 

  etnicitate electronarcoză  f,e endoteliom        f,e 

  etnocentrismf,e electronegativit. f.e endoteliu           f,e 

  etnomuzicol.e,f electronmicroscop endotoxină        f,e 

  eucariotă electroretinogr.  f,e energiza            

  eufuism electroretinogr.  f,e engineering 

  eufuistic electroșoc           f,e enoftalmie         f,e 

  eugenic electroterapie     f,e entamibă            f,e 

  euploid        f,e electrotonus       f,e enter² 

  exogam       f,e elefantiazis        f,e enteralgie           f,e 

  expirimental. elite                   f,e enterectomie      f,e 

  explodor elitism              f,e enterogastronă   f,e 

  explozimetru elitist                f,e enterolit             f,e 

  expozitiv eluțiune          f,g,e enterotomie        f,e 

  expozițional em enterovirus         f,e 

  extragalacticf,e e-mail enzootic             f,e 

  extramarital emancipativ epitaxial 

  extranuclear f,e embolectomie     f,e epitaxie             f,e 

  extrospectiv embriofor           f,e epiziorafie         f,e 

  extrospecție f,e embriom             f,e epiziotomie       f,e 

   embriopatie        f,e ergotamină        f,e 

   emeri                  f,e erozivitate 

   emetropie           f,e escalator            f,e 

   emitor escapist 

   emoticon esofagoscopie   f,e 

   emprostotonus    f,e esotropie           e,f 

   emulator           l,f,e est                   f,i,e 

   en establishment 

   enantiomorfism  f,e eșichier              f,e 

   enantiotropie      f,e etambutol          f,e 

   encondrom         f,e eti 

   endarteriectomief,e etnocentrism      f,e 

   endemicitate       f,e eucariot 

   endemoepidemic eufuism              f,e 

   endoblast            f,e eufuistic            e,g 

   endocervical       f,e eurodolar         i,e,f 

   endocervicită      f,e event¹       

   endocrinologie   f,e eviscerație         f,e 

   endocrinopatie   f,e exhaustiv           f,e 

   endofit                f,e exit 

   endoflebită         f,e exit poll 
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   exitus                 f,e exponent         g,e,l 

   exoforie             f,e exponențial        f,e  

   exogam              f,e expozițional 

   exogastrulă exstrofie             f,e 

   exoschelet          f,e extender 

   exotropie            e,f extensor             f,e 

   expanda           g,e,l externalitate 

   expandat           externaliza 

   expandor            g,e externalizare 

   expectanță          extranuclear       f,e 

   experimentalism e,f extrapiramidal   f,e 

   experimentalist  e,f extraprofesional f,e 

   expertiză             f,e extrospectiv 

   explant               f,e extrospecție       f,e 

   explodor exudat 

   explorativ           f,e eye-liner 

   explozimetru      f,e eyrir                  g,e 

     

 

F 

farad          f,e fair play fabian fabian farnesol              f,e 

feding fault fabianism    e,f fabianism fasciorafie 

feribot fazotron f,e,g,r fading         e,f facomalacie        f,e fasciotomie 

fider          f,e feding         e,f fairplay facomatoză         f,e fault 

fiting         g,e feribot        f,e     fan              e,f facoscleroză       f,e favism             f,e,l 

flaier         g,e ferodo        f,e     fanerit factorial              f,e fax 

folclor       f,e fider           e,f fault factoring fax-modem 

folclorist   f,e flash feedback factual                f,e febrifug             f,e 

fon             f,e flutter feribot          f,e fading feedback 

fotbal         f,e folclor        f,e     ferimagneticge fag¹                    f,e feeder                e,f 

foxterier     f,e forfet          f,e     ferodo          f,e fegedenism        f,e feeling 

foxtrot        f,e forhend feromon      e,f fagocitar            f,e fenestație           f,e 

 forpic         g,e     fider            e,f fagocitoză          f,e fenian                f,e 

 fotbal         e,f filer2           f,e fair fenilhidrazină   f,e 

 fotofiniș     f,e     filmfonograf fairplay feniramin 

 fox             f,e     finiș            e,f fairway fenobarbital       f,e 

 foxtrot five o’clock fall-out fenocopie           f,e 

 ful              f,e     flanger faloplastie fenolurie 

  flash falx                   f,e,l fenotip               f,e 

  flashback fanerit feritină               f,e 

  flic-flac       f,e fanzin               f,i,e feromon             f,e 

  flint            g,e faradizare           f,e feroterapie 

  flutter faradmetru         f,e fetometrie 

  folclor        f,e farmacocinetic   f,e fetopatie             f,e 

  folk farmacofobie fiabilitate            f,e 

  fonoabsorbant farmacografie     f,e fibrilar                f,e 

  forfet           f,e farmacopee         f,e fibrilă                 f,e 

  forhend farmacopsihoză fibrină                f,e 
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  forpic fibrocartilaj flow-chart 

  fortran         e,f fibrodisplazie fluoroză             f,e 

  fotbal          e,f fibromatoză        f,e flutter                 e,f 

  fotoalergie fibrosarcom        f,e fob 

  fotoautotrof fibroscop            f,e fobofobie 

  fotocoagulare fibroscopie         f,e folclor                f,e 

  fotocoagulator fibroză               f,e folder 

  fotoemisie   f,e fibrozită             f,e folk 

  fotofiniș      f,e ficțional             f,e folk-country 

  fotogrammetist fider                  e,f folk-rock 

  fotometeor field folk-song 

  fotorezistor file² fonocardiograf.  f,e 

  fototiristor filer²                  f,e fonocardiogr.    f,e 

  fototranzistor filmic                f,e fonofobie 

  fototropic filmpac             g,e fonotip  

  fox              f,e fils font 

  foxtrot finiș                  e,f footing 

  ful               f,e firmware forcing 

   fisiune             f,e,g forcipresură       f,e 

   fistulografie        f,e forechecking 

   fiting                  e,g forehand 

   fitness forfait                f,e 

   fitohemaglutin.  f,e format²              f,e 

   fitotoxină           g,e formațional 

   five o’clock forpic                g,e 

   fixing fortran              f,e 

   fiziologic            f,e forward 

   fizz fosfocreatină 

   flaciditate         f,e,l fosfolipide         f,e 

   flag fosforilază         f,e 

   flaier                  g,e fotbal                 f,e 

   flanger fotic 

   flash fotoalergie         f,e 

   flashback fotocoagulare 

   flebectomie        f,e fotocoagulator   f,e 

   flebolit               f,e fotocompoziție  f,e 

   flic-flac              f,e fotoconductor    f,e 

   flicker fotogrammetist 

   flint                    g,e fotometrie          f,e 

   flip fotooftalmie 

   flip-flop fotoperspectog.  f,e 

   flipper                f,e fototerapeutic 

   flocul               e,f,l fototranzistor     f,e 

   floe                     f,e fototrofic 

   flop foxing 

   floppy-disc foxtrot                e,f 

   flotație                f,e fractali 

   flow fractural 
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   franciză ftiriofobie 

   francizor full 

   francmason         f,e full-option 

   free-form full-time 

   free-lance fungiform         e,f 

   freenet funky 

   freeware futurologie      f,e,g 

   freezer fuzel                  f,e 

   frontonazal fuzz 

 

G 

geamblac gag             f,e     gadget gadget girl 

gig²           f,e gangster     f,e     gag              f,e gaelic                e,f glei 

gol¹ gheizer       f,e     gangster      f,e gag                    e,f glicogenază        f,e 

golf 1         e,f ghem² garnetă gagman glicopenie 

gong          f,e gig¹ geac gai globe-trotter       e,f 

graham      g,e gin             e,f gem galactografie      f,e globoid 

greder girl generativ    e,f galactopexie       f,e globulit 

grepfrut      f,e globe-trotter generativism gang² glosopatie 

gutapercă   f,e gol¹ generativist ganglioblastom glosoplastie 

 golgheter gentleman gangster              f,e gnatostom         g,e 

 gong           f,e     geopotențial gap gnotobiologic 

 greder georamă      f,e garden-party goalkeeper 

 grep           e,f geostaționar f,e garou                  f,e godevil 

 grepfrut     e,f getter           e,f gasparcolor        g,e gol¹ 

 grog           f,e     gheizer        f,e gastrohepatic gold-medalist 

 groggy ghem² geac gold-point 

 grom         e,f giacă gelație                f,e golem 

 guinee      e,f gig gem golf2 

 gulfstream gilbert         e,f generativ            e,f golgeter 

 gută² gilbox generativism       e,f golgheter 

  gin              e,f generativist         e,f gong                  f,e 

  ginseng      f,e gentleman gonioscop 

  glei gentry                 e,f goniotomie 

  glicogenolizăfe geometrician gonocit 

  globe-trotter geostaționar        f,e gospel 

  gnatostom   g,e geostrofic gradual²             f,e 

  gnozie          f,e germoplasmă gradualism 

  godevil ghem² gradualist 

  gol¹ giacă graf²                   f,e 

  golgheter gibbsit                f,e grafemic 

  gong            f,e gig¹ graf-plotter 

  gonocit gigabyte grandee 

  graf²            f,e gigaflops grant 

  graf-plotter gigantopitec graviton 

  graviton gilbert                e,f greder 

  greder gilbox green 

  grepfrut      e,f ginseng               f,e grepfrut             e,f 
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  griddipmetru griddipmetru ground 

  gril             e,f gril                     f,e guest-star 

  grizzly grill                    f,e guinee                e,f 

  grog            f,e grill-room          e,f gulfstream 

  groggy grizzli gurnă 

  grom          e,f grog                    f,e guru                   e,f 

  guaiac groggy gută² 

  guinee        e,f grom                   e,f guyot                 f,e 

  gulfstream groom                 e,f  

  gurnă geamblac  

  guru          e,f   

  gută²   

 

H 

hailaif hailaif hadron         e,f hacker helotomie 

half handbal   g,f,e hadrozaur hacking hemofobie 

handbal handicap    e,f haiku           f,e hadron               e,f henț 

handicap      f,e heder         r,e     hailaif hadrozaur herald           e,l,g,i 

hends henț half haggis                 f,e hereford 

hochei         f,e hereford half-time hahniu                f,e heterocefal 

 hidrofinare  f,e     haloplancton half heteroerotism 

 hochei         f,e     hamburger   f,e half-time heterosugestie 

 hol              f,e     hamster       g,e halitoză hidrogensulfat 

 holding      e,f handbal     g,f,e hall                     f,e hidrolocator      e,g 

 hon handicap     e,f halobiont           e,g hidroscop          e,f 

 hormism happy-end hamartofobie high fidelity 

 hunter         e,f hard hamburger          e,f highlander 

 hunting hardpan hammerless high-life 

 hurican       e,f hard rock handbal           f,e,g high-tech 

  hardware handicap             e,f high technology 

  harpsicord handling             e,f hijacking 

  heder          r,e happening hiperactivitate 

  hematocrom happy-end hiperadrenalism 

  henț hard¹ hiperboliza 

  hereford hard² hiperbrahicefalie 

  heterodinare hardback hiperentuziasm 

  hidrofiliza   f,e hard-disk hipermedia 

  hidrofinare  f,e hardpan hiperonim         e,i 

  hidrolocator hard-rock hiperparazitism 

  hiperrosexie hard-top hipersonic         f,e 

  hipersonic    f,e hardware hiperspațiu 

  hipersunet hat-trick hipertext 

  hipnoterapie hausa                  e,f hip hop 

  hippy header hipi 

  hippysm heading hipnofobie 

  hit heavy metal hipnologie 

  hobby         e,f heder                  r,e hipnomanie 

  hobbyst hedging hipobaric 
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  hochei         f,e hipognatism hornpipe 

  hol              f,e hipomobilitate horror 

  holding      e,f hiponim              e,f hot-jazz             e,f 

  hol-up hipoxantină hot line 

  hologamie hippy hot money 

  hon hobby                 e,f house 

  hormism hobbyist hovercraft         e,f 

  hornpipe hochei                 f,e howdah 

  htonic        g,e hol                      f,e hully-gully 

  hunter        e,f holomorfic hum                 f,e,g 

  hurdler home-computer hummock           e,f 

   homeless hunter                e,f 

   home-rule hunting 

   homespun hurdler 

   homodiegetic hurican               e,f 

   hon hurling 

   hormism husky 

 

I 

iaht            f,e insurgent  g,e,f iahting         e,f iahting                f,e incoordonare     f,e 

iard interviu       e,f iahtman       f,e iahtman              f,e incumbent         e,l 

interviu     f,e  iatrofizică   f,e iceberg            f,e,g indan 

izopoliformism  iconic          f,e icefield indexare 

  idioblast      f,e ice tea indol              g,f,e 

  idioblastic ideativ indolină         g,f,e 

  idiocromozom ideofobie inechivalvă     f,e 

  idiogramă    f,e ignitor               f,e ineficient 

  idiolalie ihtiofobie ineficiență 

  idiolect imagism            e,f inferențial 

  idiotip imagist              e,f infixație 

  ignitor         f,e imagistic           e,f informal            e,f 

  ignitron      e,f impact             f,e,l infrarenal 

  imagism     e,f impala ino 

  imagist impermanență input 

  imerge        f,e impersonaliza instant 

  impaludare  f,e implementa instrumentalist  e,g 

  impersonaliza imprinting insulinom 

  implementa impuls              l,e,i intensiune 

  impresarial imunochimic interactiv 

  imunochimic imunoendocrinolog intercardinal 

  imunoelectrofa imunoglobulină  f,e intercesional 

  imunogeneticfe imunologic         f,e intercity           f,e,i 

  imunoglobulin imunopatologie  f,e interclub 

  imunologic  f,e imunosupresie   e,f intercom 

  imunopatologi imunosupresiv   f,e interfață             f,e 

  imunosupresie imutabil              e,l interfemural 

  imunosupresiv inbreeding interferon          f,e 

  inch inconel               f,e intergalactic      f,e 
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  inclinogramă interguvernamental invaziv 

  inclinometruf,e interlock             f,e invertor              e,r 

  incoordonarefe intermediator investigativ        i,e 

  indamină     f,e intermedină iodopsină 

  indan intermigrație iodoterapie 

  indantren    f,e internaliza iolă               f,s,e,n 

  indigosol    f,e interpersonal ionatan 

  indol         g,f,e interpol               f,e irelevant 

  indolină    g,f,e interpretor          f,e irelevanță 

  indoor interpupilar irezolvabil          f,e 

  inechivalvă  f,e intersexual iridomalacie 

  informal      e,f interstadial         e,g iridosclerotomie 

  input intertextual irotațional          f,e 

  insert         e,f,i intertip                f,e ischial 

  instrumentaleg intertribal istoricism          e,g 

  intercom intervalometru item² 

  interferon    e,f interviu               e,f izohemoliză 

  interlok       e,f intradermic         f,e  

  ineroceptor f,e intraglandular     f,e  

  interstadial  g,e intranuclear        f,e  

  intervalometru intrapulmonar     f,e  

  interviu        e,f intraspinal  

  intradă      i,g,e intrateluric          f,e  

  intranuclear intratraheal         f,e  

  introgresiune intratropical  

  invaziv intratubal  

  investigativ intravertebral  

  ionatan intravezical  

  iraser invariant          f,e,g  

 

J 

jaz               f,e jab jab       jab jihad                  e,f 

jazband       f,e jac1             f,e     jac¹              f,e jacana                 f,e jitter 

jocheu         f,e jaz              f,e     jaz               f,e jack¹                   f,e jitterburg 

 jazband       f,e     jazband       f,e jack² joantă                 f,e 

 jet               f,e     jet¹              f,e jackpot job 

 jocheu        f,e     jet² jacuzzi jobber 

 joker          f,e     jigher jam-session jochei                 f,e 

  jitter jazz                     f,e jocher 

  joantă          f,e jazzband             f,e jocheu                f,e 

  job jazzman jocularitate 

  jocheu         f,e jazz-rock jogging 

  jogging jeep joint-venture 

  joker          f,e jerboa jugulogramă 

  joule          f,e jerk juice 

   jet¹                      f,e juke-box            e,f 

   jet² jumbo 

   jetfoil jumbo-jet 
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   jumping juxtaarticular 

   jungle-style juxtaglomerular 

   junkie                 f,e  

 

K 

 kilt              e,f kabuki         e,f kalanchoe           f,e kidnapping 

  kelvin         e,f kalong kiefer                 e,f 

  ketchup karma                 e,f killer 

  kidnapping karting                e,f kilobyte 

  kilojoule      f,e kazoo kilovar               f,e 

  kilovat         f,e kelvin                 f,e kilt 

  kilt              e,f kerosen              e,i king 

  kiwi            f,e ketch kit 

  knesset ketchup kiwi                   f,e 

  know-how keyboard klippă                f,e 

  krennerit      e,f kickboxing knock-down 

   kidnapa knock-out 

   kidnapper know-how 

 

L 

lastic          f,e lady labirintodontf,e labrador1             e,f leucom              f,e 

lider           f,e laser            e,f lady laburism             e,i levelleri        

lift              f,e lastic           f,e     lancasterian laburist               i,e levizită              f,e 

linoleum    f,e leghorn landras lady lias                    f,e 

linotip        f,e lider            e,f     laser            e,f lakist                   f,e liberti                f,e 

lord lied lastic           f,e lancasterian        f,e lider                  e,f 

 lift              e,f     led lancasterianism  f,e lie detector 

 lob²            e,f     leghorn landlord lift 

 lobbism levizită         f,e laparoscop          f,e lifta 

 lock-out lichenologie f,e lapping liftboi 

 lord            e,f     lider            e,f laptop lifting                e,f 

 luminofor   f,e     lift              e,f laringoxeroză limfocitopenie   f,e 

 luping        e,f     linoleat lastic                   f,e limfocitopoieză f,e 

  lipoblast latice liner 

  litometeor latitudinal          e,g link 

  litotomie      f,e layout linkage               e,f 

  lob2             e,f lazy links 

  lobby leader                 e,f link-trainer 

  lobbysm leadership listel 

  lock-out leasing listing 

  lord             e,f lectine                 f,e litieră                 f,e 

  luminofor   f,e led live 

  luping         e,f leghorn livingroom 

   leishmania          e,f lobby 

   lentigo                f,e lobbying 

   leping                 e,f lobbyism 

   leucinoză lobbyist 

   leucocidină locație              f,l,e 
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   lock-out looping 

   loft lord                    e,f 

   logo2                  e,f lovestorism 

   loial                   f,e love-story 

   loialitate            f,e ludwigit 

   lombard            f,i,e lugher 

   longdrink luminol 

   longline lunație                l,e 

   longset lunch 

   look laser                   f,e 

 

M 

macadam     f,e management machmetru  f,e made in  metagranulocit 

manager      f,e manager macroblast madison metalingvistic    f,e 

meci            e,f manograf f,g,e macrogamet mail metasomatic 

metodism    f,e marketing magnetosferăfe  make-up metasomatism 

metodist² maser magnetoteluric mall micotic 

miting          e,f mass media malian         f,e management microbicid         f,e 

moțiune       f,e meci           e,f management manager microblefarie 

 miss manager managerial microcip 

 mister² managerial mandril               f,e microelement 

 miting        e,f mangăl mangăl microexplozie 

 mixer         f,e     maricultură manifold             e,f microhenry        f,e 

 muzic-hall  f,e marketing mapping microinstrucțiune 

  maser marc² microjoule 

  mass-media mariner¹ microlume 

  maxi-taxi    f,e marker¹ microlux  

  meci            e,f marker² micromainframe 

  mecibol market micrometeorit    f,e 

  megaloblast f,e marketing micromielie 

  megalopolis f,e mass-media        e,i microoperație 

  megatonă    f,e master microsoft 

  megatonic   f,e mastif microspectrofotom 

  mel maternal             f,e microsporocit    f,e 

  memoriscop meci¹                  e,f microsporogen. f,e 

  meningeal   g,e mecibol microtomie 

  metasomatic meeting              e,f midi                   f,e 

  metaxenie megalodont mielocit             f,e 

  meteorobiolog. megalodonție milady 

  micotic megatonă            f,e miler                  e,f 

  microbar megatonic           f,e milihenri            f,e 

  microcit       f,e megavolt milord 

  microcomputer melanonichie mini¹                  f,e 

  microelectron. mentalitate         f,e mini²                  f,e 

  microfită menționabil minibowling 

  microhenri   f,e merchadising minidriver 

  micropartic. f,e meronimie minigolf             e,f 

  microprocesor metaboliza minimarket 
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  microsporocit miniradio  

  microsporogen minirugbi  

  microtidă mioblast             f,e  

  microtron  f,e,g mioelectric  

  microwatt   f,e miscegenație  

  mieloblast   f,e misofobie  

  mielocit      f,e mister¹  

  milihenri    f,e miting                 e,f  

  milisecundă f,e mixed-grill   

  mineraloid mixer                  f,e  

  minicar mobbing  

  minnesota mobster  

  miocit         f,e modeling  

  mioglobină f,e modelling  

  mirabilit modern-style  

  misdiviziune mogul  

  miss monitoring  

  mister² monocristalin  

  mithraism monofazie  

  miting         e,f monofilar  

  mixer          f,e monofonie         f,e  

  mobilometru monokini           f,e  

  modem monolatrie  

  moderant moonboot  

  mogul motel  

  mono²          f,e motoscuter         f,e  

  monocip mullit  

  monofazie multiaxial           f,e  

  monofonic   f,e multicultural  

  monofonie   f,e multiculturalism f,e  

  monoploid multiculturalist   f,e  

  monopodial multidirecțional  

  monopodic multidisciplinar  f,e  

  monotematic multimedia   

  monțian   f,g,e multimetalic  

  motel           f,e multimolecular  

  motivațional multiplexare  

  motoscuter   f,e multiplexor  

  mullit multiprogramare  

  multidiscipl.f,e multisilab  

  multiprogram. multisperm  

  multispot multispot  

  multivitaminiz musical  

  mumetal music-hall          f,e  

  muralist   

  

 

N 
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 nailon nailon nailon nonvirulent 

 napalm       f,e napalm        f,e negro-spirituals nonvolatil 

 neț             g,e neobaroc neobehaviorism  e,f norther 

 neutrino   f,e,g neocortex    f,e neper                  f,e nursă                  f,e 

 niplu neoxidabil netball nursing 

  neț              g,e niblick  

  niplu niplu                  e,g  

  nonstop        e,f no man’s land  

  nursă            f,e nonaderență  

  nuvisto         f,e nonstop              e,f  

 

O 

ofsaid ofsaid observațional obligațional one-man show 

ofset          f,e oleată ocupațional  e,f observațional one-step 

oleată oligozaharidă ofsaid obsolesecență     e,f oosperm 

 outsider oligozaharidă obvios op-art 

 over olonom       f,e ochlofobie open 

 overlock omisiv ochlomanie open-door 

  oncometru odinofobie open market 

  open odontofobie operabilitate 

  organogenief,e odontopatie operațional         f,e 

  outsider off operaționalism   e,i 

  over off-line oponență 

  overlock off-shore opozițional         f,e 

  oxibiotic offside opțional              f,e 

  oxibioză      g,e ofidiofobie organicitate 

   ofiofobie organizațional    f,e 

   ofsaid organogenie       f,e 

   ofset osteoartrotomie 

   oftalmofacometru osteotomoclazie 

   oftalmolit osteotrib 

   oicofobie out  

   ok  outplacement 

   old-boy output 

   oligogenic outright 

   omfalogeneză outsider 

   omisibil over 

   omisiv overboost 

   omotaxic overdraft 

   omotaxie overdrive 

   oncometru overlock 

   ondogramă oxifonie 

 

P 

paciulie       f,e padoc          f,e     padela pacemaker padelă               g,e 

picup           f,e parching padoc           f,e pachebot padoc                f,e 

ping-pong   f,e pasă             f,e     paleogeofizic f pack¹                  f,e pager 

piperment pedigri        e,f     paneuropean pack²                  f,e paging 
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pocher        f,e pedigriu     e,f     panmixie pahicheilie pentagrilă 

polo            f,e penalti        f,e     panorama pahidactilie pentalogie 

ponei          f,e peni pantrop paleologie penticostal 

puc penticostal paracetamol f,e pampers pentoxid 

pulover       f,e pepsi paraldehidă  f,e pancreatolit peracid               f,e 

punci          f,e pepsi-cola paramer panel¹                 g,e performer 

puritan        f,e performer paratrofie panel² perfuza 

 picup          f,e     parching panel³ pericord 

 ping-pongf,e,g     passing-shot panhidroză pericordal 

 pitchpin pastoralism  f,e panorama           e,g pericorneal 

 piting pedigriu       e,f pantropic            f,e periganglionic 

 play-back pedosferă    f,e pantropical perilimfatic        f,e 

 plumpox penalti        f,e panty periproctal 

 plunger        f,e     peni panty-hose peritonsilită 

 plymouth penticostal panzofie              e,l peroneal 

 poanter        f,e     pentoxid paperback petrogenetic      g,e 

 pocher         f,e     performer paraflow picker 

 polarograff,g,e pericentru    f,e paraldehidă         f,e pickles               e,f 

 policiclic     f,e     perilimfatic  f,e paralgezie pick-up              e,f 

 policond.  f,e,g periteliu       f,e paramolar piclu1 

 pop² permutațional paramorfină picpochet           f,e 

 porridge petrogeneticg,e paranucleu pieloplastie        f,e 

 porter          e,f     pick-up parapareză pigmentogeneză 

 presing pin3 parasifilis pincops              g,e 

 pretensionare ping-pongf,e,g paratrahom pint 

 prorector  r,g,e pipe-line paratrofie pinup girl 

 puding        f,e     piridoxină    f,e parbuclă pipe line 

 pugilism pirofobie      f,e parsa piperment          f,e 

 pulover       f,e     pirograf       f,e parser pirexiofobie 

 punci¹         e,f     pitchpine partiție             f,e,l pirofobie            f,e 

 punci²        e,f piting pasă1                   f,e pirograf              f,e 

  placebo        f,e passing pirolagnie 

  plastic²         f,e passing-shot pitchpine 

  platirin patchtest piting 

  play-back patchwork pixel 

  play-boy paternalism      f,i,e planar 

  plymouth patopsihologie planație              f,e 

  poanter        f,e patronal              f,e planet-tren 

  pocher         f,e pattern                f,e planning            e,f 

  polarograf f,g,e pauperism          f,e plasmosferă 

  polibutadienă pedichiurist plastic1               f,e 

  polimolecular pedofobie platirin 

  poliritmic pedogenic play-back 

  polispermie f,e peeling play-boy 

  polistiren  f,e,r peletă                  f,e player 

  poliș peloterapie play-girl 

  politonal     g,e penalti                f,e play-list 

  polo             f,e peni pled                 f,e,g 
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  porter          e,f pleuropulmonar procariot            f,e 

  poster plotter                 e,f procesa 

  posttraumatic plymouth procesor             e,f 

  pound poanter               f,e procheilie 

  prefiltrare podofilotoxină proconvertină    f,e 

  preprint pointer¹ procreativ 

  presing pointer²              f,e proctor               e,f 

  presocratic   f,e pokemon prodromal 

  prepensionare poker                 f,e producer 

  prevalent     l,e polarograf       f,g,e profiler 

  prevalență pole-position progen 

  prezentism policeman programabil       f,e 

  procariot      f,e policheirie progresivism 

  procesa poliedral             f,e progresivist 

  programabil f,e poligirie proiectabil 

  proiectivitate polimolecular proiectiv 

  prospectiv    f,e polimorfocelular proiectivitate 

  protanopie   f,e polimorfonuclear prometeian         f,e 

  protozologief,e polinomial promotion 

  protrombină f,e poll prompter 

  prozaist       g,e ponei                  f,e propelant 

  psefit           f,e pool      propionat 

  pseudoparazitf, pop² propolis             f,e 

  psihedelic    e,f pop-art                f,e prorector           g,e 

  psihodiagn.  f,e pop-corn prostatoveziculită 

  psihodiagnozăf pop-music protectiv 

  psiholingvistf,e pop-rock protoplanetă       f,e 

  psihologiza  f,e porno                  f,e protoplast 

  pteridologie poroscopie protrombină       f,e 

  puding¹        f,e porridge prozopospasm 

  puding²        e,f portabilitate        f,e prozopotoracopag 

  pugilism porter²                e,f pseudoapendicită 

  pulover        f,e postaxial pseudococaină 

  puncer postcavă pseudocod 

  punci¹         e,f postcondiție pseudocoloid 

  punci²        e,f poster                 e,f pseudocoxalgie 

  puzzle postmodern pseudoparaplegie 

   postmodernism psihobiologie 

   postmodernist psihodiagnoză    f,e 

   pound psihogalvanometru 

   precondiție psihotronic 

   predictor psihrofor 

   preprint puberal 

   preprocesor        e,f public relations 

   preselecție        f,i,e puc 

   presing puding1 

   prezentism puding2              f,e 

   prime-time pudla                  f,e 
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   pulsar                 e,f pusher 

   puncer push-pull 

   punching-ball puzzle 

   punci¹                e,f pygmalionism 

   punci²  

   punk  

   punter  

 

Q 

  quaker         e,f qigong quasag 

  quakerism   e,f qirsh                   f,e quasar                e,f 

  quarc          e,f quaker                f,e quick-cola 

  quasag quakerism          e,f  

  quasar         e,f quarc  

 

R 

radă             f,e radar        e,f,g rack rack reducționism 

radiolocație e,r radiolocație f,r radiobiologic f, racket redundant          e,f 

raid              f,e radiosondă f,g, radioecologie racketeer redundanță        e,f 

recital          f,e reactant radiofon       f,e radioautografie reflectoriza 

redingotă     f,e reactanță     e,f     radiofosfor radioecologie refluent 

repent recordman  f,e     radiogalaxie f,e radiofon relator                i,e 

reporter       f,e redundant   e,f     radiogenetic radioimunoter.   f,e relațional            f,e 

rezistor redundanță e,f     radiolocatorr,e radiolocator        r,e relaționism        g,e 

ring reporter    f,g,e     radiolocație e,r radiolocație        e,r relaționist         

rosbif           f,e rezistor       f,e     radionucleu f,e radiooperator reluctant 

rugbi            f,e ridger radiooperator radioreleu remake 

rummy ring            f,e     radiorezistent radioscop remember 

rundă riolit       f,g,r,e     radioservis radiosemnal renting 

 rock radiosondăf,g,e radioservice repertorial 

 rosbif          f,e     radiotelemetruf radiostație           f,e replay 

 ruberoid   f,e,g     rafaelism radiotoxicitate reporter          f,g,e 

 rugbi           e,f     rafaelit radom                 f,e reprezentaționism 

 rummy ragtim rafaelism reprezentaționist 

  ranch rafaelit reptilian             f,e 

  randomiză rafting reseta 

  reactant ragtime resetare 

  reactanță      e,f ragtimer respirometru     e,f 

  recoloniza ranch                  e,s reticulocitopenie 

  reconstructiv ranger retinoblastom 

  recordman   f,e ranker                 f,e retinocitom 

  recreațional rap² retriever             e,f 

  reducționism rapper retrorachetă       e,f 

  redundant    e,f raș                      f,e reverberant        f,e 

  redundanță  e,f rating reverberator 

  reflectivitatef,e ready-made        e,f reversor 

  reflectoriza receiver rezistor              f,e 

  regenerabil recesional ribonucleoprot.  f,e 
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  relațional     f,e ribozom              f,e rugbi                  f,e 

  relaționism e,g ribozomal rugby                 f,e 

  reluctivitate f,e rickettsioză         e,f rummy 

  rem              e,f ricșă                   e,g ruter 

  remunerativ ridger rutherford          f,e 

  reofil           f,e riff                     e,f rutină3 

  reometrie    f,e rift                     f,e  

  repertorial ril                      g,e  

  respirometru ring                 e,f,g  

  reverberant  f,e ringo  

  reverberator rinomanometru  

  reverberometru rinopatie  

  reversor riometru  

  rezistor        f,e ripofagie  

  ribonucleopr.f, ripofobie  

  rickettsii      e,f ripple-mark  

  rickettsioză  e,f road  

  ricșă            e,g roadster  

  ridger roaming  

  rift               f,e roast beef           f,e  

  ring             f,e rober  

  robotică      f,e rock  

  rocărie rock and roll  

  rock rocker  

  rosbif          f,e rockotecă  

  rotaprint roll-over  

  rotary rom2  

  rotoplan room-service  

  rubylith       f,e rotaprint  

  rugbi           e,f rotary  

  rummy rubricator            i,e  

  rutherford   f,e ruf                      f,e  

 

S 

sandviș        f,e sandviș        f,e     sabatic         f,e sacralgie scheting             e,f 

scalp            f,e scheleton sandvici      f,e salpingopexie schif                  f,e 

scheci          f,e scheting      e,f sandviș       f,e sanatoriu          f,e,g schilift               e,f 

schif            f,e schif            f,e     sanviș         f,e sandvici              f,e schip                  f,e 

schip           f,e schip           f,e     scana sapan2 schiper               e,f 

sconcs         f,e scorer scaner        e,f saprozoic schiza                 f,e 

scor             f,e scotch scenariza sarcoidoză          f,e schooner            e,f 

screper        e,r screper        e,r     scheci        f,e sarcoplast           e,f science-fiction 

scuter scuter          e,f     scheleton sațiabilitate scleroplastie 

seif seif scheting       e,f scalp¹                  f,e scorching           e,f 

selfinducție selfactor     g,e     schilift        e,f scana scorer 

smoching self-service schip           f,e scaner                 e,f scotch¹ 

spicher serial science-fiction scatter scotch² 

sport           f,e set-averaj scientiza      l,e scheci                 e,f scotometrie 
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sportsman    f,e shaping scintigrafic scotometru setter                 e,f 

sprinter        f,e schetland scintigrafie  f,e scottish-terrier   e,f sexapil 

stand            f,e shocking sconcs       f,g,e scrabble sex-appeal 

standard       f,e shoddy scrable scratch sexist                 e,f 

start shortening scuter           e,f screper               e,r sex-ratio            e,f 

starter          f,e show seif scribal sex-shop            e,f 

sterlină        f,e silit¹           e,g     seismometricf, scroll sextilion            f,e 

stoc             f,e slip            f,e     selectron scrub sexy                  e,f 

stop            f,e slops       f,e,g     selfactor      g,e scruber shaker 

suporter slow self-control scuar                   f,e shakespearian    f,e 

sveter          f,e smeci         e,f     self-service scuter                 f,e shakespearianism 

sving¹          f,e smoching semanticist sea-line shaping 

sving²          f,e smog semidiurn second-hand share 

 soft senzor         e,f sectorial              f,e shed 

 sonagraf serial secțional shelterdeck 

 S.O.S.2        e,f     seriograf      f,e sedan                  e,f shetland 

 spardec       f,e     seriografic segregat shift 

 spicher       f,e     seriografie   f,e seif shipping 

 spin²          e,f     serpent        f,e seismometric      f,e shocking 

 splin serpentariul,e,f selectron shoddy 

 sportsman   e,f     service self¹                    f,e shop 

 sprint           f,e     set               e,f self² shopping 

 sprinter        f,e     setaveraj self-control shopping center 

 stabilivolt setbol self-defence shoran 

 stand        f,g,e     seter            e,f self-government e,f shortening 

 standard     f,e     sexapil selfinducție         e,f show 

 star¹ sexy self-made-man showbiz 

 star²           e,f shaping self-service         e,f showman 

 start shetland selsin                  f,e showroom 

 starter        f,e     shocking semanticist shuttle 

 step shoddy semideșert siamang 

 stewardesă shop semnificant      i,f,e sifaca                 f,e 

 stoc           f,e     shortening senarie sigmoidoscopie 

 stop          f,e     show senior4                f,e silan                f,e,g 

 stoper silan       f,e,r,g senzitivitate silit1                e,g,f 

 stres          e,f sincronicitate senzor          simbologie 

 striptis      e,f sindiotactic  f,e sepoy simering            g,e 

 studio        f,e     sinechie       f,e serendipitate simplex              e,f 

 sturion       i,e     simble serial                e,f,i sindesmorafie 

 sulky sinopsis seriografic sinechie              f,e 

 suporter   e,f sintalitate     f,e seriografie          f,e singenism 

 sveter       e,f sir seromucos single 

 sving        f,e     slap serotinal sinopsă            f,e,g 

  slip              f,e serpent                f,e sino-tibetană 

  slogan         f,e server sir¹ 

  slops         f,e,g service site 

  slow setaveraj sit-in 

  slow-fox setbol skate-board 
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  sluis            e,f skating               e,f soliton               f,e 

  smeș skeet somatogenic 

  smoching skeleton              e,f somatotropină   g,e 

  smog skiffle somnilocvie 

  snack-bar skydiving song 

  socioculturalf,e slang sovereign 

  sociodramă f,e slap spalație 

  sociolingvistf,e slapping spam 

  sociolingvisticf slapstik spaniel            g,f,e 

  soft¹ slash spardec              f,e 

  soft² sleeping-car spardeck            f,e 

  software sleming sparring partner 

  soliton         f,e slimline speleotemă 

  solvent¹ sling spelling 

  sonagraf slip                     f,e spicher               f,e 

  sonagramă slogan                f,e spidometru 

  song slops               f,e,g spinacher 

  spardec        f,e slow           spinaker 

  speech slow-fox             f,e spinor                 e,f 

  spicher        f,e sluis                    e,f  spleen 

  spin²            e,f slum spoiler 

  spinocerebelos slumpflație spondilotomie 

  spinotalamicf,e slup sprinkler            f,e 

  sportsman    e,f smeci                  e,f sponsor 

  spray smash                 e,f spot                   f,e 

  sprinkler      f,e smeș                   e,f spray                 e,f 

  sprint           f,e smithsonit          f,e spraya 

  sprinter       f,e smoching           f,e spring 

  stagflație     e,f smog sprint                e,f 

  stand         f,g,e smok                  f,e sprinter             f,e 

  standard      f,e smoking             f,e squash 

  star1 snack squatter             f,e 

  star2             e,f snack-bar stabilivolt          e,f 

  start snacks stabilovolt         e,f 

  starter          f,e   snaip staf 

  statolit         f,e snow-board staff 

  stenoza        f,e snowboarder stand              f,g,e 

  step snowboarding standard          f,e,g 

  stereospecificf, soccer stand-by 

  stereotaxie   f,e societal standing 

  steward sociobiologie star¹ 

  stewardesă sociocultural       f,e star²                   e,f 

  stoc              f,e sociodramă         f,e star-system        e,f 

  stokes          f,e sodar start 

  stop             f,e sofar startbloc 

  stoper soft¹ starter                e,f 

  stres            e,f soft² station-service 

  stripa          e,f software station-wagon 
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  striper         g,e stayer subgrup              f,e 

  strip-tease   e,f steak sublitoral            f,e 

  sturion        i,e steeple-chase submergență 

  subcultură   f,e stem submersibil        f,e 

  subinvoluție f,e stenic                 f,e submicron 

  superlong step submicroscopic 

  superman stereocampimetru subprogram 

  superstar stereoencefalotom. subregiune 

  supertanc stereomonoscop subrutină            e,f 

  supervizor   e,f stereospecific     f,e subsecvență 

  suporter      e,f stereotaxie          f,e subspecie           e,f 

  sveter          e,f sterlină             i,e,f substructură      f,e 

  swing          f,e sternal                f,e substrucție       f,e,l 

   steward subtentorial 

   stewardesă subtrib               e,l 

   sticks summit 

   stimulativ           f,e supercargou      f,e 

   stoca                f,g,e superconductor 

   stocher              e,g superdelicat 

   stock                 f,e superlong 

   stock-car superman 

   stoechiometrie    f,e supermarket 

   stoker                 e,g superplastic 

   stokes                 f,e supershow 

   stomp superstar 

   stop                     f,e superston 

   stoper                 e,g supertanc 

   storaj superviziona 

   story supervizor        e,f 

   stres                    e,f suportabilitate 

   stresor suporter              e,f 

   strimer suprafortăreață   f,e 

   string supralapsarianism 

   strings supraocluzie 

   striper¹               g,e suprasterol 

   striper² surf 

   stripper surfer 

   stripping             e,f surfing 

   striptease susceptanță        f,e 

   stroke susceptivitate 

   stud-book sveter                 e,f 

   stunt man swap 

   subadministrator swapping 

   subantarctic sweet 

   subcultură           e,f swing 

   subcuticular swinga 

   subeditor swingman 

   subfilum switch 
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   synset  

 

Ș 

șrapnel         f,e șalanger     e,f șalanger      e,f șampon              f,e șut3                    f,e 

șut 2             f,e șalanj șalanj șelterdec  

șuta             f,e șeping șarlă șeping  

 șever          r,e     șeic² șeviot                 f,e  

 șiling         e,g șeping șiit                      f,e  

 șimi șerpaș          f,e șiling               e,g,f  

 șort            f,e     șever           r,e șimi  

 șut²            f,e     șimi șipșandler  

  șort              f,e șpring  

  șunt șput  

  șut²              f,e șrapnel            f,g,e  

   șunăr  

   șunt                    f,e  

 

T 

tatua            f,e team tabloid        e,f tabacoză             f,e teleoperator        e,f 

tender          f,e telerecording tahion         e,f tabloid               e,f teleopsie 

tenis             f,e tenis            e,f taim-aut tabs teleportare 

tifon tester          f,e     talkie-walkie f, tackle teleprelucrare 

torpedo       f,e tichet          f,e     team tackling telerecording 

tramcar tifon telegnozis tahiritmie teleshopping 

tramvai top2 teleoperator e,f tahogramă telestereoscop 

trening topsin telerecording taim tender             f,e,g 

troleu           f,e toron2      f,e,g,r telmatologie take-over tenis                  e,f 

truc²            f,e tory tenicid taking tensioactiv        f,e 

trust            f,e trade-union tenis            e,f talasomanie tentorial            f,e 

turf             f,e traul tensioactiv   f,e talkie-walkie      f,e teoretician        f,e 

turism         f,e trauler      r,e,g     terariu     l,f,e,g talk-show tepee 

turist           f,e travling       f,e     termenvox talveg              g,f,e teratocarcinom 

 treiler termion tandem               f,e teratofobie 

 trenci termionică   f,e tanga¹ teratron              f,e 

 trencicot      e,f     termistor tantrism              f,e terilenă              f,e 

 trening termometrief,g target teritorializa 

 trinitarian termopilă tarsomalacie termionic           f,e 

 trocar       f,g,e     test¹             f,e taurocolic           f,e termistor            f,e 

 trustier tester           f,e team termoclină         f,e 

 trustman tetraclormetanf tea-room termoform 

 tweed tetracromatic tectocefalie termomasaj 

 twist            e,f tetrahidroben.f, teenager termotaxie 

  tetrapodie    f,e tehno1 terraforming 

  thalidomidă e,f tehnologiza test-cross 

  tichet           f,e telecontrol tester                  e,f 

  tiristor         e,f telefax tetraclormetan    f,e 

  tomahawk telegnozis tetracromatic 

  tom-tom teleinterviu         f,e test1                    f,e 
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  top² textiform trafalete 

  toron²     f,e,g,r textoblastic trailer 

  toxoplasmozăf, textualism trainer 

  trade-union textualist training 

  tramcar thinsulate tramcar 

  tramvai       f,e thriller tramp   

  transcendental. tiaminază tramping 

  transcendental. tiazol tramvai              f,e 

  transformaț. e,f  tichet                  f,e transcanadian    e,f 

  transnaționale,f tidal                    f,e transcendentaliza 

  transsexual  f,e tie-break transcendentalitate 

  transverter tifon¹ transcorder 

  tranzient      l,e tifon² transculturație 

  tranziență tilbury transcurent 

  tranzistoriza e,f till                      e,f transduce 

  traul time transept              f,e 

  traula time-out transfercar 

  trauler      r,e,g time-share transferină         f,e 

  travelling    f,e time-sharing transformaționale,f 

  trenci time-sheet transformațion.  e,f 

  trencicot      e,f timing transfuzionist 

  trening timol                  f,e transhimalaian 

  triac tip-top                g,e translata             f,e 

  trial² tireoglobulină    f,e transmisivitate  f,e 

  tridimensional. tiristor                f,e transnațional 

  trimaran tobogan              f,e transpacific 

  triploid        f,e tocograf transplantație     f,e 

  tripol          f,e tomahawk transponder        e,f 

  trustier tom-tom transpoza           f,e 

  trustman tonal                  f,e transpozabil       f,e 

  tuner toner transpozițional 

  turboseter top³ transsexual         f,e 

  turbostapler top4                    e,f transuranian       f,e 

  turbotren      e,f topagnozie transuranic        g,e 

  tweed topanestezie transversectomie 

  tweeter top-model transversotomie 

  twist            e,f topogeneză transvertor         f,e 

   top secret transvestism       f,e 

   toracoliză tranzacțional      f,e 

   toron2             f,e,g tranzient            e,l 

   torpedo1             f,e tranziență 

   torr                     f,e tranzistoriza       f,e 

   tory tranzițional        f,e 

   tract1                   f,e trash 

   trade-center trass                  e,g 

   trade-union         f,e traul                  e,g 

   trade-unionism   f,e trauler               e,g 

   trade-unionist    f,e trauling 
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   travelling          f,e truc2               f,g,e 

   travling              f,e trucă                 f,e 

   trenci truck 

   trencicot            e,f trudgen            f,e 

   trend trust                 f,e 

   trening trustier 

   trendy trustman 

   triac trustmen 

   triaxial tsunami            f,e 

   tribrahic tulmen 

   tricarboxilic tuner 

   trifalangie tung 

   trigger turbofan            f,e 

   trilit turbogeneratorg,f,e 

   triliton               f,e turbojet 

   trimaj turboseter 

   trimare turbotren           e,f 

   trimer              g,f,e tutelaj 

   tripol                  f,e tweed 

   troleibuz            f,e tweeter 

   tromboblast twill 

   trombocitopatie twist 

 

U 

umor            f,e ulster           e,f ufologie ufologist upgrade 

umorist        f,e umor           f,e     unguligrad   f,e ulster                  e,f ups 

umoristic     f,e upercut       e,f unicuspid     f,e ultraism              s,e up-to-date 

  unidimension.f ultraist ura1                 r,f,e 

  unidimension. ultrasonogramă ureteroragie 

  unitarianismf,e ultrasonoscop uretro-vaginal 

  urdu             e,f updata uricază 

  uzi update urobilinemie 

   upercut               e,f urolit                 e,g 

 

V 

vagon          f,e vist             e,f vandabilitate vaccinofobie venotomie 

vatman        f,e volei variac valuare               e,f vertoplan 

ventilator    f,e volei-bal variațional   f,e van1                    e,f vestigial 

verdict        f,e  varmetru     f,e variațional          f,e viceamiralitate   f,e 

viziona  vasculariza  f,e variscit videocameră 

volei  victorian     f,e vasculariza         f,e videocasetă       e,f 

vot              f,e  video²         f,e vaucer videofon            e,f 

  videocasetă e,f vedantic videofonic         e,f 

  videodisc    e,f vegetarian          f,e videofonie         e,f 

  videofon     e,f vegetarianism videoplayer 

  videofonic  e,f velș videorecorder 

  videofonie  e,f venocliză vincier 

  videotelefone,f venografie          e,f vindrover 
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  vidicon        f,e vinificator          f,e vocațional 

  vobulator    e,f vip                     f,e vocoder             f,e 

  vocoder2 virginal            f,i,e vocoid               f,e 

  volei vista-vision       e,g volei 

  voltoliza vitallium           e,f voluminozitate 

   vizualitate voucher 

   vizualiza            f,e vulcaniza          f,e 

   vobulator           e,f vulcanit            f,e 

 

W 

warant         f,e warant         f,e     walkie-talkie wafer white-spirit 

water-polo   f,e waterbalast  f,e     walkman walchia               f,e wigwam          f,e 

watt             f,e waterpolo warant        f,e walkie-talkie      e,f wild 

watter-bal.  f,e watt            f,e     warcops    f,e,g walkman willow 

whisky week-end waterbalast  f,e walk-over willy-willy 

 western waterpolo wampun             e,f winchester 

 whig watt            f,e warant                e,f window 

 whisky week-end warcops          f,e,g window-dressing 

 white-spirit western wash-board windsurf 

  whig water-balast      e,f windsurfing 

  whisky water-closet      e,f wireless 

  white-spirit waterpolo          e,f wiring               f,e 

  willy-willy waterproof wit 

  woofer water-ski wombat            e,f 

  wurtzit      g,f,e watt                   f,e won                  e,f 

   wavelit          e,f,g woofer 

   web workgroup 

   weekend workshop 

   weismannism worm 

   weismannist wow 

   welter                e,f wrestling 

   western wronskian 

   whig wurtzit            g,f,e 

   whisky wyandotte          f,e 

   whist                e,f  

 

X 

  xenie          f,e xerogel          f,g,e  

  xenolit      f,g,e xerografie      g,f,e  

  xerogel     f,g,e xeroradiografie  

  xilan        f,g,e xerox  

 

Y 

 yankeu yankeu yală yenerit 

 yard yard yankeu yeoman 

 yen            e,f yen             e,f yard yesman 

 yoga          e,f yoga          e,f yardang             f,e yoga                  f,e 

 york yoghin      f,e yearling yoghin               f,e 

  york yeatmanit yohimbani 
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  yukka       e,f york ytriu                  f,e 

   yterbit ytrocerit 

   ytrit yuppi               f,i,e 

 

Z 

   zegism zooplastie 

   zonar zootoxină          e,g 

     

190 382 1115  3039 

 

 

Notă: 1. Abrevierile  marchează etimologii multiple: e – engleză,  f – franceză, g – 

germană, i – italiană, l – latină, n – norvegiană, r – rusă, s – spaniolă (activ f,l,r,i,g,e). 

Englezismele nemarcate  au etimologie unică engleză (yard    ).  

2. Unele englezisme cu structură literală complexă, din lipsă de spațiu, apar prescurtate 

(stereoencefalotom. -  stereoencefalotomie).  
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Anexa 3.A. Lista englezismelor și contextele în care au fost atestate  

în mass-media din Republica Moldova 

 

VIP magazin 

 

2013 

Nr. 104-105  

1. anti-freeze 

2. internet banking  

3. make-up artist  

4. beauty  

5. maxi-taxi  

6. deadline-uri 

7. open-minded 

8. topuri 

9. web 

10. whisky 

11. steakuri 

12. steakurile  

13. Jack's Bar and Grill 

14. steakurilor Frozen 

15. carrot cake 

16. cheese cake 

17. fashionistele 

18. online 

19. website-ul 

20. showroom 

21. branduri  

22. brandurile  

23. designerilor 

24. fitness 

25. fotoshootingul 

26. living 

27. shopping  

28. gadgeturi 

29. smadgeturi 

30. military 

31. all-inlusive 

32. taekwondo 

33. blugi 

34. tabletă 

35. fast-food 

36. PR manager 

37. facebookistă 

38. ping-pong 

39. cruise-control 

40. Queue Assist 

41. Advanced Brake A. 

42. topurile 

43. business 

44. modeling 

45. „Beauty of Mold.” 

46. jazz band 

47. live  

48. catering  

49. business lunch-uri 

50. business-planuri 

51. modelingului  

52. hobby 

53. topul 

54. „collector items” 

55. living 

56. lookul 

57. show-uri 

58. must-have 

59. fashion 

60. anti-aging 

61. cocktail 

62. stem 

63. „anti-age” 

64. peeling  

65. laser 

66. lifting 

67. styling 

68. look 

69. networking 

70. lobby 

71. advocacy 

72. showroom monobr. 

73. showroomul 

74. livingului 

75. showroom-ul 

76. showroomurile 

77. jazz 

78. soul jazz 

79. pop 

80. rock 

81. rock'n'roll 

82. back-vocal 

83. show 

84. live-band 

85. smartphone 

86. tabletă 

87. laptop 

 

Nr. 106 

88. business 

89. update 

90. know-how 

91. gate-urilor 

92. top 

93. business 

94. feedback 

95. jazz live 

96. clubbing 

97. smochinguri 

98. manager 

99. casting 

100. marketingului 

1. shoppingul 

2. sex-appeal 

3. sexy 

4. look 

5. hobby 

6. business 

7. blog 

8. fashion 

9. „boom” 

10. hot 

11. photo shooting 

12. casting 

13. management 

14. „Downtown Artist” 

15. rally-uri 

16. sorry 

17. modeling 

18. tenis 

19. jogging 

20. single-ul 

21. lideri 

22. show-urile 

23. look-ul 

24. designerii 

25. spray-condiționerul 

26. BC Fibre Force 

27. happy-end 

28. bestseller 

29. triller 

30. online  
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Nr. 107 

31. holywoodian 

32. back 

33. designerul 

34. ratingul 

35. meciuri 

36. box 

37. mix fight 

38. holdingului 

39. „Fresh” 

40. Pin-up 

41. Pin-Upul 

42. marketingului 

43. feedback 

44. brandurile 

45. designeri 

46. glossy 

47. T-bone steak 

48. steakuri 

49. hamburgeri 

50. master class 

51. look  

52. „refresh” 

53. „tie and dye” 

54. lookului 

55. trend 

56. fashion 

57. master class 

58. hairstyle 

59. hair stylingului  

60. fashion 

61. sexy 

62. topul 

63. trendy 

64. fitness 

65. spray 

66. lookului 

67. anti-aging 

68. Body Time Control 

69. brand 

70. businessul 

71. raider 

72. mass-media 

73. bestselleruri 
 

Nr. 108 

74. styling 

75. unplugged 

76. undergroundul 

77. battle-uri 

78. to let go 

79. joburi 

80. fotbal 

81. badminton 

82. leasingul 

83. trend 

84. casting 

85. Ok 

86. branch 

87. smart store 

88. gadgeturi 

89. tabletei 

90. pix 

91. blugi 

92. blugii 

93. musicalul  

94. „Lion King” 

95. fitness 

96. show-ul 

97. „Doors”-ul 

98. live 

99. nelive 

200.superstar 

1. show-uri 

2.  „All Blacks” 

3. rugby 

4. designerul 

5. breaking news 

6. breaking news 

7. news alert 

8. marketingului 

9. boom 

10. boomul 

11. cocktail 

12. boomului 

13. starterul 

14. startere 

15. like-uri 

16. top 

17. like-urile 

18. Facebook 

19. Miss 

20. dealerii 

21. designul 

22. lanscape design 

23. musicalul  

24. „Singing in the R.” 

25. pop-cornului 

26. pop-corn 

27. mall 

28. Hyde Park 

29. weekendul 

30. smartphone-ul 

31. smartphone 

32. iPhone-ul 

33. show-ul 

34. lookul 

35. master classul 

36. blugi  

37. lookul 

38. stylingul 

39. hair-styling 

40. make-up 

41. hippy 

42. outfit 

43. casual 

44. peelingul 

45. peelingului 

46. cocktail 

47. showroomului 

48. lookbookuri 

49. print 

50. fashion show 
 

Nr. 109 

51. like 

52. cupcakes  

53. marshmallows 

54. cakes&cookies 

55. „restart” 

56. rebrandingul show. 

57. deadline 

58. on air 

59. xerox 

60. stresul 

61. Iphone 

62. all inclusive 

63. coffee shop 

64. job 

65. brandul 

66. „In order to be…” 

67. talk-show-urilor 

68. mass-media 

69. weekendurile 

70. managerul 

71. catdog 

72. hobby 

73. lady 

74. showroom 

75. living 
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76. designul 

77. designeri 

78. supermarketuri 

79. Ice-shock-lipolysis 

80. plasmoliftingul 

81. plasmolifting 

82. laser 

83. bloggerii 

 

2014  

Nr. 120 

84. brandurilor  

85. jogging 

86. Facebookul 

87. gadgeturilor 

88. triller 

89. killer 

90. casting 

91. cocktail 

92. smartphone 

93. start-up 

94. leasing  

95. „know-how-ul” 

96. businessului 

97. hobby 

98. golf 

99. squash 

300.manager 

1. retail banking  

2. Chief Operational... 

3. supervizor 

4. back offices 

5. IT 

6. ok 

7. shopping 

8. fantasy  

9. undergroundul 

10. design 

11. lifestyle 

12. summitului 

13. punk rock 

14. sexy 

15. casual-glam 

16. designer 

17. casual chic 

18. casual 

19. weekend 

20. lider 

21. showbizul 

22. computerului 

23. laptopului 

24. tablete 

25. smartphone-uri 

26. laptopuri 

27. live 

28. stafful 

29. designul 

30. hairstyling 

31. eyelinerul 

32. blush 

33. gloss 

34. look  

35. styling 

36. beauty 

37. lifting 

38. Fresh Styling Days 

39. Felicia Optic Cent. 

40. branduri 

41. designeri  

42. stylish 

43. SMS-uri 

44. „Amuzingul” 

 

Nr. 121 

45. trenduri  

46. puzzle-ul  

47. Marketing manager  

48. high-life  

49. fashion 

50. bloggeri  

51. top 

52. branduri 

53. manageri 

54. top 

55. top 

56. show-business-ul 

57. showbiz 

58. blogosfera 

59. offul 

60. online 

61. bloggingului 

62. brandurilor  

63. votingul 

64. site-ul 

65. branduri 

66. business 

67. mass-media 

68. show business 

69. modeling 

70. votingului 

71. SMS 

72. weekendurile 

73. lookul 

74. sex-appealul 

75. oh yes 

76. show-ul 

77. show-uri 

78. sandvișuri 

79. weekend  

80. fast-foodurile 

81. sandvișurile  

82. fotbal  

83. fotbalist  

84. stewardesă 

85. stewardesele 

86. „ok” 

87. „rebranding” 

88. „autdoor” 

89. Internetului 

90. IMAS 

91. market share  

92. Kiss FM 

93. Facebook 

94. like-uri 

95. soundtrackurile 

96. cocktail  

97. hituri 

98. kissomani 

99. DJ 

400.job 

1. hobby 

2. make-up 

3. make-upul  

4. modeling  

5. casting  

6. styling  

7. & make-up 

8. brokeri  

9. livingul  

10. designerilor  

11. showroomul 

12. fashionistele  

13. brandul 

14. online 

15. site-ului 

16. YouTube 

17. backtage 

18. make-up 

19. modelingul  

20. non-stop 
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21. „must-have” 

22. spray-ul 

23. spray-ului 

 

Nr. 122 

24. grill 

25. online-ul 

26. business lady 

27. hip-hop 

28. jazz 

29. flow-ul 

30. sound  

31. start 

32. brainstorming  

33. handmade-ul 

34. brand-awarness 

35. training  

36. deadlineuri 

37. fantasy 

38. superstar 

39. lounge branduită 

40. know-how 

41. supermarket 

42. head-up display 

43. business-ul 

44. manageriale 

45. manageriale 

46. backing 

47. workshop 

48. hair stylist 

49. brunch 

50. superhituri 

51. hot 

52. hot 

53. number-one-uri 

54. superhituri 

55. bestsellerurilor 

56. comicsului 

 

Nr. 123 

57. brandurilor  

58. whiskey 

59. marketing 

60. brand-ului 

61. cardul PayPass 

62. OK 

63. OK 

64. business 

65. musicaluri 

66. show-uri 

67. branduri 

68. stoc 

69. designeri 

70. fashionistele 

71. master-class 

72. grill 

73. design 

74. grill 

75. fotoshootingul 

76. lising 

77. businessul 

78. lisingul 

79. manager 

80. showbizul 

81. discuri single 

82. show-ului 

83. „The Voice” 

84. designer  

85. look 

86. „no make-up look” 

87. make-up  

88. „baby face” 

89. look 

90. look-ul 

91. brandului 

92. spray-uri 

93. party non-stop 

94. kissomani 

95. „Kiss Kiss in …” 

96. DJ-ul 

97. Kiss FM 

98. show 

99. clubbing 

500. DJ 

1. house 

2. trance 

3. electro 

4. big-room 

5. progressive 

6. We like Music 

7. We like clubbing 

 

Nr. 124 

8. site-ul 

9. History Rundown 

10. top 

11. mass-media 

12. cardul 

13. handsfree 

14. supermarketuri 

15. fast-food 

16. designerul 

17. brandului 

18. fashionistă 

19. must-have-ul 

20. hobby 

21. hobby-uri 

22. trendurilor 

23. trendul 

24. lookul 

25. rock 

26. less is more 

27. trend-setter 

28. street style 

29. icon 

30. lookurile 

31. boho 

32. hippy 

33. fashionistele 

34. general manager 

35. etno-folk 

36. management 

37. marketing  

38. weekend 

39. cheeseburgerul 

40. hairstyling  

41. trend 

42. showroomurile 

43. peeling  

44. lifting 

45. catering 

46. high definition 

47. outletul 

48. shopping 

49. shoppingului 

50. branduri 

51. stoc 

52. live 

 

Nr. 125 

53. townhouse 

54. top business 

55. top discovery 

56. topuri  

57. ratingul 

58. mass-media 

59. online 

60. online-ului 

61. teaser 

62. internetului 
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63. site-ul foodhouse. 

64. site-uri 

65. underground 

66. cont  

67. site 

68. acces 

69. business  

70. weekendurile  

71. marketing 

72. pixul 

73. lider 

74. PR&Project manag. 

75. blogger 

76. Image maker  

77. Prime TV 

78. look 

79. smart casual 

80. skinny jeans 

81. trenci 

82. blugi 

83. cool 

84. lookul casual 

85. topul 

86. outfiturile 

87. fashionist 

88. businessman 

89. trend  

90. dandy 

91. businessmeni 

92. dandy londonez 

93. showman 

94. britpop 

95. slim fit 

96. lookurile 

97. blugi 

98. dress-code-ul  

99. lookurile 

600.clovn 

1. kiturile 

2. penthouse 

3. fashioniste 

4. dressing 

5. make-upului 

6. stylingul 

7. spray-ul 

8. super single 

9. sound fresh 

10. pop 

11. supermarketuri  

12. wishlist 

13. wishlistul  

 

Nr. 126  

14. know-how 

15. live 

16. band 

17. topuri 

18. hobby-ul 

19. mass-media   

20. showbizului 

21. businessul 

22. show 

23. hobby 

24. fashion icon 

25. jazzul 

26. jazz 

27. job 

28. jobul 

29. funk-rock 

30. drive 

31. hiturilor 

32. hard rockului 

33. mainstream rock 

34. glam metal 

35. rock 

36. dance-pop 

37. grunge 

38. rockul 

39. dolari 

40. agribusiness 

41. mass-mediei 

42. made-to-measure 

43. feedback 

44. fitness 

45. fitness 

46. must-do 

47. time management 

48. fresh 

49. black 

50. topul 

51. fashioniste 

52. make-up 

53. brandului 

54. showroom 

55. spray 

56. design 

57. know-how 

58. showroom 

59. smartphone 

60. tabletă PC 

61. notebook 

 

2015 

Nr. 127-128 

62. showroomul 

63. kangoo jumps 

64. pixuri 

65. mass-mediei 

66. soundmixing 

67. jazz 

68. managerul 

69. top 

70. freeeeedom 

71. zoom  

72. postate 

73. Internet 

74. sexy 

75. votingului online  

76. site-ul 

77. top-model 

78. miss 

79. folk 

80. sex-appeal 

81. modeling 

82. shaping 

83. sex-appealul 

84. lookurile 

85. show-ului 

86. Miss 

87. modelingul 

88. designeri 

89. copywriter 

90. modelingul 

91. make-up 

92. showbizului 

93. selfie-urile 

94. weekend 

95. fashion blogger 

96. shaping 

97. cat-woman 

98. jobul  

99. fotoshootinguri 

700.snob break. 

1. business-lady 

2. holding 

3. shabby 

4. catering 

5. step 

6. body pump 

7. cocktail 
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8. lookului 

9. sleek 

10. spray 

11. look 

12. hot 

13. dress code 

14. votingului 

15. site-ul 

16. businessului 

17. fashion 

18. beauty 

19. make-up 

20. glossy 

21. single-urile 

22. sound 

23. jazz 

24. high quality lounge  

25. Be Fashion  

26. Be Trendy 

27. Be Cool 

 

Nr. 129-130 

28. start 

29. lime 

30. lime 

31. cola 

32. topuri 

33. glossy 

34. VIP-uri 

35. VIP-urile 

36. selfie-uri 

37. outsourcing 

38. living 

39. thrillerul 

40. CV-ului 

41. „Trendseter” 

42. outdoor 

43. standard 

44. musical 

45. „Vip magazin” 

46. catwalk 

47. blugii boyfriend 

48. print 

49. street style 

50. fashion 

51. Style 

52. Bookletta 

53. must-have 

54. gentleman 

55. colors by 

56. display-ul 

57. sex-appeal 

58. shopper 

59. casual 

60. clutch-ul 

61. cocktail 

62. hot 

63. job 

64. outletul 

65. fashioniste 

66. masterclassul 

67. sommelierul 

68. cocktailuri 

69. fashioniste 

70. „i-stop” 

71. i-stop 

72. stop-start 

73. newyorkez 

74. crazy 

75. hot 

76. karaoke battle 

77. party 

78. weekend 

79. shaping 

80. We like MUZic 

81. single 

82. track 

83. hitului 

84. horror 

 

Nr. 131 

85. trend 

86. net 

87. mass-mediei 

88. mass-mediei 

89. hobby 

90. weekend 

91. leasing 

92. job 

93. leasing 

94. hobby-uri 

95. shopping 

96. shoppingul online 

97. fashionistă 

98. bungee jumping 

99. raliul 

800.traininguri 

1. teambuidinguri 

2. trainer 

3. trainerului 

4. aisberg 

5. aisbergului 

6. jobul 

7. training 

8. manageri 

9. traininguri 

10. „training” 

11. „workshop” 

12. trainerul 

13. trainerul 

14. trainerul 

15. focusat 

16. trainerii 

17. OK 

18. training 

19. OK 

20. training 

21. Karaoke and C. bar 

22. surfing 

23. living 

24. designerului 

25. penthouse 

26. master bedroom 

27. living 

28. bathroom 

29. SPA 

30. EIB (intelligent ...) 

31. boxe 

32. living 

33. dining  

34.  vouchere 

35. live 

36. dealer 

37. thrillerului 

 

Nr. 132-133 

38. management 

39. manageri 

40. top 

41. showbiz 

42. rocker 

43. star pop 

44. boom 

45. super star 

46. bloggingul 

47. bloggerii 

48. supermarketuri 

49. fashion 

50. nude  

51. fashion 
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52. street fashion 

53. „fashion” kids 

54. skateboardurile 

55. background 

56. diving 

57. sky 

58. alpinism rafting 

59. vintage 

60. casual-glam 

61. design cool 

62. effortless 

63. itemii 

64. showroom 

65. lookbookul 

66. lookuri stylish 

67. feeling 

68. liftingul 

69. make-up 

70. smokey eyes 

71. peelingul 

72. peeling 

73. must-have 

 

Nr. 134 

74. brandului 

75. hip-hop 

76. street art 

77. know-how-ul 

78. termopane 

79. jacuzzy 

80. fitness 

81. Internet Wi-fi 

82. happy-end 

83. reality-show 

84. live 

85. cover 

86. „Wonderful t.” 

87. non-stop 

88. top 

89. must-have 

90. oxford 

91. animal print 

92. „bullying” 

93. fashion 

94. brandul 

95. catwalkuri 

96. stop 

97. shopping 

98. showroomul 

99. trend 

900.designer 

1. design 

2. designerii 

3. stoc 

4. econom class 

5. VIP 

6. trendurilor loft 

7. livingurile 

8. stocurile 

9. trendurile 

10. businessul 

11. The lady is first 

12. gentleman 

13. WC-ul 

14. casual 

15. yoga 

16. job 

17. horror 

18. killer 

19. killeri 

20. service 

21. poke 

22. Facebook 

23. Prime TV 

24. pub 

25. meci 

26. hobby  

27. modeling 

28. steak 

29. toaster 

30. hobby 

31. snowballuri 

32. OK 

33. jobul 

34. weekend 

35. style icon 

36. playlist  

37. playlisturi 

38. talk-show 

39. feedback 

40. jeanșii 

41. enjoy 

 

Nr. 135 

42. I love 

43. „drive”  

44. workshopuri 

45. steak 

46. hobby-uri 

47. hobby-ul 

48. update 

49. „cocktail” 

50. boho-chic 

51. sex-appealul 

52. sex-appealul 

53. site-ului 

54. „Sky Scanner” 

55. lookuri 

56. casual 

57. lookul casual sport 

58. color block 

59. brandului 

60. wellness club 

61. fitness 

62. SPA 

63. kangoo 

64. fly yoga 

65. pilates 

66. cycle 

67. jacuzzy 

68. bloggerița 

69. show 

70. printuri 

71. catwalkul 

72. designerii 

73. lookuri  

74. printuri 

75. color block 

76. fast-food 

77. husky 

78. on-airul 

79. remixuri 

80. remake-uri 

 

Nr. 136 

81. marketing 

82. shoppingul 

83. brand 

84. branduri 

85. made in  

86. must-have 

87. business 

88. showroom 

89. bloggeri 

90. buyerii 

91. multibrand 

92. fashion 

93. diving 

94. teniși 

95. oxforzi 
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96. branduri mass-m. 

97. fenowoman 

98. online 

99. kangoo jumps 

1000. lookurile 

1. lookuri 

2. gentleman 

3. makeup by 

4. BLTC 

5. traininguri 

6. traineri 

7. marketing  

8. IT 

9. online 

10. managementul 

11. catering 

12. business 

13. catering  

14. raliurile 

15. chill 

16. all inclusive 

17. internet 

18. miting 

19. hobby-uri 

20. joggingul 

21. blogger 

22. bloggeri 

23. modelingului 

24. miss 

25. „modelieri” 

26. Air-flow 

27. braket 

28. smart 

29. all in black 

30. wine&spirits 

31. irish coffee 

32. SMS-ul 

 

Nr. 137 

33. styling 

34. scuba diving 

35. card 

36. business 

37. lounge-urile 

38. non-stop 

39. search 

40. Google 

41. brokeraj 

42. hub 

43. clone 

44. rope jumping 

45. prime-time 

46. malluri 

47. belly dance 

48. catwalkul 

49. make-upul 

50. fashioniștilor 

51. shop online 

52. „roaring twenties” 

53. baby doll 

54. trendy 

55. faxuri online 

56. chatul 

57. stick 

58. gbyte 

59. jazz 

60. techno 

61. pop 

62. country 

63. track 

64. indie rock 

65. soundul 

66. hituri 

67. Facebook 

68. site 

69. update-uri 

70. topurile 

1071. Stay tuned 
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VIP Magazin  

2013 

 

Nr. 104-105, ianuarie-februarie 

 

p.1- Garantează controlul antistatic și anti-freeze. 

 

p.7- Internet banking – surprinzător de comod oriunde ai fi... 

 

p.10- Natalia, make-up artist, Beauty – Studio Mariselli. 

 

p.11- ...a șoferilor de maxi-taxi...; ...cât timp ne uităm la TV, serviciu, deadline-uri, proiecte...; 

...mai înțelept, mai șugubăț, mai open-minded. 

 

p.16- ...reușește să fie primul în multe topuri: Primul artist de la noi care și-a lansat pagina-web... 

 

p.18- ...dar vrei un loc unde să savurezi un whisky...; ...porții elefantice de steakuri...; Pe lângă 

steakurile clasice, Jack´s Bar and Grill este inovativ prin prepararea steakurilor Frozen...; ...s-ar 

putea să vă lase gura apă după o negressă, carott cake și cheeze cake clasic...; ...fashionistele pot 

urmări creațiile celebrei Valentina Vidrașcu și în spațiul online, pe website-ul personal...; Dacă tot 

nu avem un showroom pe Ștefan cel Mare și Sfânt... 

 

p.18- ...branduri de Moldova...; ... de a promova brandurile autohtone...; ...să apreciem munca 

designerilor și campaniilor locale... 

 

p.19- Fă-i fericiți pe cei dragi. Dăruiește-le fitness! 

 

p.20- ...după fotoshootingul de ieri.; ...își găsesc locul pe masa rotundă din acest living floral.; 

...merg la shopping...; ...gadgeturi, smadgeturi și alte surprize. 

 

p.50- Preferă vestimentația sport cu puternice influențe military, comodă și cu multe buzunare, 

preponderent de culoare kaki. 

 

p.53- ...celor care preferă să-și petreacă timpul cu all-inclusive. 

 

p.54- ...deținător de centură neagră în taekwondo...; ...blugi rupți... 

 

p.55-...să nu ai o tabletă ultramodernă...; ...iar majoritatea consuma „fast-food”... 

 

p.56- ...fiindu-le PR manager...; ...a avea o poziție civică, inclusiv facebookistă...  

 

p.57- ...un maestru redutabil la ping-pong... 

 

p.68- ...sistemul cruise-control adaptat...; opțiunea Queue Assist...; ...este dotat cu sistemele 

intelectuale de frânare Advanced Brake Assist... 

 

p.74- Fata cu topurile 
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p. 75- ...soluții business... 

 

p.78- Agenția de modeling „Beauty of Moldova”... 

 

p.80- ...acompaniați de un jazz band ce cântă live în fiecare seară după ora 19:00...; ...organizează 

petreceri în sistem de catering...; ...un meniu special cu business lunch-uri... 

 

p.83- ...printre business-planuri... 

 

p.84- Acordă modelingului maximă seriozitate – e mai mult decât un hobby... 

 

p.88- ...topul mondial al universităților... 

 

p.90- ...toate sunt „collector items”.; ...pe măsuța din living...; ...persoanele responsabile de lookul 

cetățeanului sovietic.; ...la show-uri exclusive...; Un must-have! 

 

p.91- Lista cărților despre fashion... 

 

p.92- ...metode eficiente de tratament anti-aging.; ...cocktail din molecule de semnalizare...; ...a 

celulelor stem...; ...crearea noului preparat „anti-age”...; proceduri agresive de peeling...; a 

remodelării cu laser...; ...efectul de lifting... 

 

p.94- ...un styling creativ și un look extraordinar... 

 

p.102- ...în scop de networking.; ...activități de lobby și advocacy... 

 

p.104- ...a deschis ușile primului showroom monobrand din Chișinău...; Showroomul...; ...de la 

zona livingului...; Showroom-ul...; Showroomurile 

 

p.110- ...piese de jazz...; soul jazz, pop, rock, rock´n´roll.; ...în back-vocal...; un show foarte 

imprevizibil.; ...să fie solista unui live-band... 

 

p.114- Smartphone, tabletă, laptop... 

 

 

Nr. 106,  martie 

 

p.12- ...o întâlnire de business... 

 

p.14- Mă tem că lecțiile mele de viață sunt învechite pentru el, că au nevoie de un update serios. 

 

p.15- ... – know-how moldovenesc.; și ar socoti numerele... curselor, terminalelor, gate-urilor. 

 

p.18- ...top trei evenimente din business... 

 

p.20- Ca feedback al acestui eveniment... 
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p.22- Joia – poți savura un jazz live, vinerea – ceva clubbing... 

 

p.57- ...smochinguri pentru băieți... 

 

p.58- ...în postura de manager de casting și proiect... 

 

p.60- ...în domeniul marketingului 

 

p.63- A scos shoppingul și distracțiile din lista priorităților... 

 

p.65- ...ambele având un pronunțat accent de sex-appeal. 

 

p.66- ...aparițiile sale mondene sunt elegante, sexy... 

 

p.70- S-au mai întâmplat și alte schimbări, cum ar fi cea de look. 

 

p.72- ...transformând un hobby în business. 

 

p.74- ...are și un blog al său, în domeniul fashion... 

 

p.76- ... alansat un nou „boom”... 

 

p.78- ...în două pictoriale unul mai hot ca celălalt. 

 

p. 85- se visează într-o rochie superbă de mireasă ... pentru un photo shooting... 

 

p.86- ...a trecut un casting...; ...casa de management „Downtown Artists”. 

 

p.94- ...conduce încât să-i permită să participe chiar și la rally-uri...; ...doar că, sorry, în plan 

personal drumurile lor sunt total diferite. 

 

p.98- ...din partea unei agenții de modeling... 

 

p.100- ... sunt un exemplu în a face tenis, jogging... 

 

p.102- A lansat single-ul „Agapi mou”... 

 

p.106- ...lideri de opinie... 

 

p.116- ...show-urile pe care eu le-am așteptat...; Texturile înmoaie look-ul... 

 

p.117- ...designerii acostând o manieră lineară asupra lucrurilor. 

 

p.127- ...spray-condiționerul BC Fibre Force. 

 

p.130- Acesta este, însă, întotdeauna unul cu un happy-end. 
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p.132- ..devenit bestseller și publicat în 30 de țări.; Este un triller inteligent... 

 

p.133- Acum citesc mult presa online... 

 

 

Nr. 107, aprilie 

 

p.12- ...oja sau chiar rujul cu luciu holywoodian. 

 

p.18- ...Aliona a fost back vocalista lui Pasha... 

 

p.19- Designerul vacanțelor tale! 

 

p.20- ...Fitness meniu”... 

 

p.44- ...iar pozele lor de familie cresc ratingul oricărei reviste. 

 

p.53- ...la meciuri de box sau mix fight... 

 

p.56- ...în privința chipeșului vicepreședinte al holdingului „Elita 5” 

 

p.68- ...când, energic și „Fresh”, s-au lansat în muzică.; ...ele vor fi fetele Pin-Up...; ...și Pin-Upul 

era o artă. 

 

p.76- ...al marketingului...; ..are ca avantaj existența unui feedback pentru respectivul produs... 

 

p.77- Brandurile de lux...; ...organizate de designeri români...; ...evenimentele caritabile și glossy... 

 

p.78- T-bone steak stil Florentin, fileuri, steakuri, hamburgeri... 

 

p.92- Master class de coafură...; ...îndeamnă la schimbare de look și un „refresh” de atitudine...; Ne 

axăm pe termenul englez „tie and dye”...; ...oferă un aspect luminos și însorit lookului dvs.; ...o 

coafură de ultim trend...; ...o culoare foarte actuală și fashion. 

 

p.94- Master class de hairstyle cu...; ...timp în care a adus un suflu nou hair stylingului...; 

Primăvara sunt fashion, vara – sexy...; ...în acest an vor fi în topul coafurilor trendy...; ...am grijă să 

fac fitness...; ...un spray protector...; ...aduceți o notă de schimbare lookului dvs.  

 

p.100- Seria anti-aging de produse pentru îngrijirea corpului Body Time Control... 

 

p.116- ...brand italian... 

 

p.120- „Businessul se face cu același succes și la feminin”... 

 

p.126- ...îl protejează de atacurile (raider) ale militanților pentru moralitate în muzică... 

 

p.128- ...cărți despre mass-media, cărți de investigații jurnalistice, bestselleruri ș.a. 
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Nr. 108, mai 

 

p.1 - Instrumente profesionale pentru aranjare şi styling... 

 

p.14 - ...Snails unplugged, operă, filarmonică, film mut german cu pian pe fundal, un vin bun, o 

spălătorie cu tot undergroundul său, în proiecţele despre secrete sau jocuri florale cu battle-uri 

literare...; Să ma agăţ ca să dau drumul. To let go. Атпускать.; ...schimbări de prieteni, joburi sau 

ţări. 

 

p.15 - ...pentru că El nu joacă fotbal. Cu atât mai puţin, badminton. 

 

p. 18 - Primele domenii care au avut de suferit sunt leasingul, vânzarea automobilelor... 

 

p. 22 - Republica Moldova se încadrează în acest trend regional. 

 

p. 23 - Moldova are talent te cheamă la casting! 

 

p. 24 - Ok?; ... pentru camera în care poţi veni cu copiii la o cină sau un mic branch de duminică.; 

Smart store. Un butic cu accesorii deştepte pentru oameni cu pretenţii, fiţe şi gadgeturi de ultimă 

generaţie.; Aici poţi da o notă de lux telefonului, tabletei sau poţi achiziţiona un pix cu diamant alb. 

 

p. 26 - Despre blugi...; Pentru mine, blugii reprezintă un stil de viaţă.; ...cum a fost musicalul „Lion 

King”...  

 

p. 36 - Fitness pe timp de vară 

 

p. 56 - ...prezintă show-ul de duminică seara... 

 

p.68 - ...a ascultat tot „Doors”-ul posibil şi imposibil, live şi nelive - ; l-a cucerit mai mult în calitate 

de poet decât decât ca superstar. 

 

p. 70 - ...inclusiv show-uri politice de prost gust...; ...ar pleca încolo pentru a admira echipa „All 

Blacks” de rugby...  

 

p. 71 - Voiaj International - Designerul vacanţelor tale! 

 

p. 80 - „Liaaa, ne pregătim de breaking news!”; ...momente de breaking news şi news alert... 

 

p. 82 - ...pentru merite în sfera marketingului...; ...un boom comercial?; Boomul comercial este 

realizat prin introducerea de bunuri şi servicii...; ...ca să cumpăr un cocktail de fructe.; ...cu atât mai 

multe şanse aveţi pentru crearea boomului lor.; Mai precis - este defectat starterul.; Învăţaţi-vă să 

reparaţi aceste startere. 

 

p.84 - ...au adunat cât mai multe like-uri pentru a ajunge în top 20 de finaliste. 

 

p. 85 - ...organizatorii nu s-au limitat la like-urile de pe Facebook.; ...fiecare ...se simte o Miss. 
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p. 98 - ...o persoană creativă, care lucrează cu toţi dealerii renumiţi din domeniu... 

 

p.99 - ...specialiştii în designul de lanşaft...; Lanscape design şi Sisteme de irigare. 

 

p.104 - ...am mers cu familia la musicalul „Singing in the Rain”...; Eu credeam că mâncatul pop-

cornului se practica doar la filmele cu bătăi...; ...un coş de pop-corn....; ...un cinematograf din mall. 

 

p. 105 - De ce n-am văzut moldoveni în Hyde Park în weekendul în care m-am plimbat cu Olga...; 

Lovitura de teatru a fost momentul când şi-a scos smartphone-ul...; ...oraş în care e la modă să ai 

smartphone...; Mi se descărcase iPhone-ul şi m-am alarmat. 

 

p.106 - Show-ul Dior...; În caz că nu vă permiteşi lookul întreg...; ...master classul respectiv.; 

Adăugaţi o scurtă neagră de piele şi blugi mulaţi pentru ca lookul să fie complet şi voila! 

 

p.109 - ...stylingul cu aspect luminor... 

 

p.110 - ...în materie de hair-styling şi make-up...; ...stil hippy...; Împletitura bentiţă se potriveşte la 

orice outfit...; ...o coafură modernă şi casual.  

 

p.114 - ...ne vorbeşte despre peelingul facial...; Rezultatele peelingului... 

 

p.122 - Colecţia de debut ce prezenta rochii de seară şi de cocktail a fost urmată de deschiderea 

showroomului, două lookbookuri, crearea propriului print, colecţia pret-a-porter şi, desigur, un 

fashion show.  

 

 

Nr. 109, iunie 

 

p. 26 - „Un like pentru documentar”.  

 

p.40 - Cupcakes, mousse au chocolat, marshmallows, cakes&cookies, un plus de deliciu... 

 

p. 51 - De aceea, sistematic trebuie să facem un „restart”. 

 

p.57 - ...Olga a comunicat şi despre rebrandigul showroomului „Di Vero”... 

 

p. 63 - Să ratez un eveniment important din viaţa familiei mele din cauza unui deadline... 

 

p. 66 - ...acum exersez doar la sărituri on air... 

 

p. 77 - Femeile, cu certitudine, deosebesc un BĂRBAT ADEVĂRAT de bărbatul xerox... 

 

p. 79 - Stresul este una din armele secolului XXI. 

 

p. 85 - N-aş putea trăi fără Iphone... 

 

p. 95 - ideea de all inclusive... 



204 

 

p.115 - ...mi-a dat ideea unui coffee shop. 

 

p.131 - ...această activitate este mai mult decât un job. 

 

p. 151 - ...felul în care a construit brandul Chanel şi atitudinea ei faţă de modă. „In order to be 

irreplaceable one must always be different”, nu? 

 

p. 155 - ...datorită talk-show-urilor sale politice.; Sunt în mass-media pentru că a fost voia sorţii... 

 

p. 159 - Într-o zi mi-ar plăcea să renunţ fără durere la weekendurile pe care le lucrez... 

 

p. 163 - ...a văzut managerul din ea...; Sunt catdog.  

 

p. 185 - ...munca lor a devenit un hobby. 

 

p. 225 - ...să ma perceapă „pur şi simplu ca o adevărată lady”...  

 

p. 249 - Showroom: canapeaua Minotti este piesa de rezistenţă a oricărui living.; ...designul 

exclusiv al mobilierului...; cei mai renumiţi designeri din lume... 

 

p. 254 - ...1000 de supermarketuri specializate. 

 

p. 259 - Ice-shock-lipolysis de la compania „PROMOITALIA”.; ...plasmoliftingul cu activator 

ADN.; ...cu ajutorul procedurii de plasmolifting...; ...în cazul epilării cu laser. 

 

p. 262 - ..s-au delectat cu hamburgeri şi cârnăciori... 

 

p. 276 - ...bloggerii fotografiază locurile turistice şi le postează pe reţelele de socializare... 

 

 

2014  

 

Nr. 120, mai 

 

p. 5 - Familia brandurilor Aridon Group 

 

p.8 - ...să citim, să împletim, să facem jogging... 

 

p. 14 - Facebookul poate afecta negativ psihicul unor categorii de persoane.; ...ele ar fi la fel de 

performante în utilizarea gadgeturilor...  

     

p.16 - ...este primul triller produs la noi...; ...vorbeşte despre un killer profesionist... ; Pasha Parfeny 

a fost selectat după un casting riguros.           

 

p. 18 - ...şi poate fi servită într-un cocktail miraculos cu ghimbir... 

 

p.20 - 22% dintre moldoveni au un smartphone 
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p.24 - ...un proiect start-up...; ...activităţi de leasing...; Treptat am transferat şi „know-how-ul” de 

la grupul nostru colegilor din Moldova.; ...îmi place să pătrund în esenţa businessului pe care îl 

deţin clienţii noştri. 

 

p.26 - Viaţa mea este animată de două categorii de hobby: sport (înot, golf, squash, schi)... 

 

p.29 - ...manager de filială...; după care a venit în diviziunea internaţională de retail banking din 

Franţa. 

 

p.30- De nouă luni, este noul Chief Operational Officer la Mobiasbancă, fiind supervizor pentru 

cinci departamente în Mobiasbancă: back offices pentru susţinerea reţelei, proiecte, IT... 

 

p.36 - ...înseamnă că e totul ok.;  

 

p.43 - Shopping la înălţime 

 

p.51 - ...acum scriu poveşti pentru maturi, în care persistă magie, rău, bine, filozofie, sex, fantasy. 

 

p.52 - Undergroundul evreiesc s-a mobilizat... 

 

p.53 - Apoi am început să scriu despre pictură, design, arhitectură şi am devenit jurnalist în tot ce se 

numeşte lifestyle. 

 

p.64 - ...discuţiile din cadrul Summitului de la Geneva... 

 

p.71 - ...a păşit într-un spaţiu mistic, adoptând un stil punk rock. 

 

p. 78 - ... sexy şi elegantă la orice vârstă. 

 

p. 80 - Prefer stilul casual-glam...; rochii de designer foarte expresive... 

 

p.81- Prefer casual chic şi clasic elegant... 

 

p. 82 - ...prefer şi stilul casual, pe care mi-l pot permite numai în weekend.; ...un exemplu de 

femeie-lider... 

 

p.88 - ...am încercat să cucerim showbizul autohton. 

 

p.90 - ...ecranul computerului sau a laptopului.; ...67% dintre consumatori folosesc deja tablete, 

smartphone-uri sau laptopuri pentru a urmări programe TV. 

 

p.92 - Cea mai bună muzică live. 

 

p.102 - ... în colaborare strânsă cu stafful comercial... 

 

p.103 - Estetica şi designul sunt mereu în pas cu toate tendinţele. 

 



206 

 

p.108 - ...în materie de hairstyling... 

 

p.109  - ...unde vei folosi eyelinerul negru, un blush trandafiriu pentru obraz şi o supradoză de ruj şi 

gloss în nuanţe intense de roşu, corai sau vişiniu pentru un look cochet...; ...un styling remarcabil... 

 

p.110 - Primăvara este anotimpul regenerării, iar în beauty aceasta se traduce drept stabilirea unor 

ritualuri şi programe de îngrijire şi frumuseţe.  

 

p. 112 - o puternică acţiune de drenaj şi lifting... 

 

p.114 - Fresh Styling Days la Felicia Optic Center; ...branduri şi designeri...; ...pentru Chişinăul 

care ne solicită să fim stylish în fiecare zi. 

 

p.117 - Din mulţimea de SMS-uri pe care le primim zilnic...; „Amuzing”-ul o să v-o întoarcă pe 

dos. 

 

 

Nr. 121, iunie 

 

p.26 -  Îi aştept să iasă din trenduri.; ...cel mai important lucru ce îţi poate completa puzzle-ul 

fiinţei. 

 

p.28 - Sergiu Buzu Marketing manager 

 

p.32 - ...la cât de experţi par a fi în high-life, sushi, beau monde, glamour şi fashion... 

 

p.36 - ...„55 cei mai influenţi bloggeri din Moldova”; „Top 111 cele mai îndrăgite branduri în 

Moldova” sau „100 manageri de top”; ...un top al vedetelor din show-business-ul moldovenesc.; 

Indiferent dacă avem sau nu un showbiz... 

 

p.38 - Blogosfera moldovenească...; ...care zilnic îşi spun offul în mediul online.; ...în tânăra junglă 

a bloggingului din Moldova.; ...să le oferim poveştile brandurilor îndrăgite...; Votingul pe site-ul 

vipmagazin.md ne-a confirmat prezenţa mai multor branduri moldoveneşti cu tradiţie... 

 

p.42 - ...din domenii precum business, administraţie, mass-media, show business, modeling...; Ca 

urmare a votingului, inclusiv prin SMS...;  

 

p.51 - ...iar serile, weekendurile şi vacanţele împreună sunt cele mai de preţ... 

 

p.70 - ...îi accentuează lookul ieşit din tipare... 

 

p.180 - ...iar sex-appealul ei – pentru multe femei. 

 

p.193 - „...o nouă dimineaţă, un nou început, oh yes”.; Dădu de show-ul lui preferat, zâmbi.; 

...show-uri preferate.; Gătea sandvişuri.; În weekend familia lor făcea o micuţă excepţie şi merge 

la unul din fast-foodurile din oraş.; ...sandvişurile Jessicăi...; ...e bun la fotbal american.; ...mare 

fotbalist american... 
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p. 196 - Cel de stewardesă.; Stewardesele îi alungă...; ...de ce este „ok” să spui „rebranding” şi 

„autdoor”... ; ...textele Internetului moldovenesc... 

 

p. 200 - ...potrivit sondajelor IMAS cu market share de 16,6%. Kiss FM Chişinău are pe 

Facebook cele mai multe like-uri dintre paginile de profil...; ...îşi aranjează soundtrackurile în aşa 

fel încât să se potrivească vremii sau locurilor.; ...într-un cocktail cu cele mai tari hituri ale 

momentului.; ...mulţi kissomani... 

 

p.201 - ...a fi DJ la radio este mai mult decât un job sau hobby. 

 

p.205 - ..după ce am urmat cursuri de make-up la Nely Covaş.; Make-upul s-a transformat în 

pasiune...; La 15 ani am fost iniţiată în modeling.; În urma unui casting... 

 

p. 208- ...cele mai recente tendinţe de styling. 

 

p.209- Coafură&Make-up 

 

p.214- ...consilieri de vânzări şi brokeri parteneri. 

 

p.224 - Livingul, camera de zi, salonul... 

 

p.227 - sfaturile designerilor din showroomul NERA... 

 

p.241- ...au reuşit să impresioneze fashionistele de la Chişinău. 

 

p.246- Brandul a devenit mai aproape de consumatori, fiind 100% online.; ...vizitatorii site-ului, 

paginilor pe reţelele de socializare şi canalului de YouTube pot viziona diverse materiale 

interesante: backtage de la filmările broşurii, tutoriale video de make-up şi manichiură etc. 

 

p.248 - ...astăzi acord prioritate modelingului.; ...visez non-stop.; ...ochelarii de soare sunt un 

„must-have” în sezonul estival... 

 

p.252- Spray-ul oferă strălucire de lux...; Consistenţa uşoară a spray-ului... 

 

 

Nr. 122, iulie-august 

 

p.5- Terasă grill pentru sezonul estival 

 

p.36- Online-ul a devenit o pasiune pentru mine... 

 

p.64- O văd interpretă de succes, dar şi o business lady... 

 

p.67- ..este un lucru important pentru un artist hip-hop. 

 

p. 68- ...interpretă de muzică uşoară şi jazz.; Flow-ul pe care l-a demonstrat atunci ne-a arătat cu 

adevărat ce poate face... 
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p.69- Mevy ne-a surprins cu un sound european... 

 

p.70- Denumirea salonului a fost stabilită din start, în urma unui brainstorming cu prietenele 

mele.; ...după care au urmat invitaţiile, handmade-ul şi tot ce ţine de amenajare. 

 

p.72- Dacă nu financiar, atunci ca imagine, ca brand-awarness, ca poziţie pe piaţă...; ... de a se 

diferenţia pe piaţa de training şi de evenimente de afaceri...; ...să ai deadlineuri fixe... 

 

p.75- ...am optat pentru tematica filmelor animate cu tentă fantasy... 

 

p.76- vedeta americană şi-a confirmat încă o dată statutul de superstar prin respectivul rol. 

 

p.82- ...ne pomenim într-o zonă lounge branduită integral de BMW...; ...un oraş cu mult know-

how în arhitectură... 

 

p.85- ...de la piaţă sau supermarket...; ...o chestie care se cheamă head-up display... 

 

p.89- Business-ul din Moldova...; ...cadre manageriale...; ...cu valenţe manageriale... 

 

p.90- ...a mers la Eurovision ca backing vocalistă... 

 

p.104- ...dar şi au oferit un workshop de coafură prin intermediul lui Andrei Cocieru, hair stylist şi 

ambasador... 

 

p.114- Duminicile pot lua un curs plin de creativitate și voie bună dacă sunt începute cu un brunch 

în compania prietenilor. 

 

p.124- Clasamentul celor mai tari superhituri mondiale!; ...20 cele mai hot melodii ale momentului 

pentru cei mai hot muzomani!; ...pregăteşte-te să descoperi number-one-uri absolute la nivel 

global, superhituri de colecţie... 

 

p.125- ...autorul bestsellerurilor... 

 

p.126- ...premiera filmului este prilejuită de cea de-a 30-a aniversare a comicsului cu acelaşi nume. 

 

 

Nr. 123, septembrie 

 

p. 5 - Familia brandurilor Aridon Group 

 

p.12 - ...fondatorul unui whiskey cunoscut în toată lumea...; De asemenea, Domnului Jack nu-i erau 

străine abilităţile de marketing...; În scopul promovării brand-ului său, Jack şi-a creat propria 

orchestră... 

 

p. 15 - Achită cu cardul PayPass de la Moldova Agroindbank... 
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p. 16 - ...unul dintre inşii ăştia vrea ca ţara asta să fie OK, iar altul ca pe conturile lor să fie OK.;  

...vreau să vină mai mulţi bani în agricultură, turism şi micul business. 

 

p. 22 - A reuşit să strălucească în câteva lucrări de curs, piese de teatru, musicaluri, show-uri de 

dans. 

 

p. 24 - Cel mai pretenţios magazin cu branduri italiene de stoc se deschide...; Cam 30 de dintre cei 

mai renumiţi designeri italieni îşi vor expune aici colecţiile...; ...iar din 27 septembrie îşi va 

deschide uşile pentru toate fashionistele capilalei.; Aici puteţi face un master-class pentru fătitul 

cărnii la grătar, puteţi procura un cuptor grill de diverse dimeniuni şi design sau puteţi lua masa...; 

...ananas grill cu condimente...  

 

p. 36 - Când terminăm fotoshootingul, apune şi soarele...               

 

p. 49 - ...cinci oameni care stau în fruntea celei mai mari şi vechi companii de lising din Republica 

Moldova.; Aceasta a reuşit să se impună drept cea mai bună alternativă de finanţare pentru 

businessul mic  şi mijlociu... 

 

p. 50 - Cei 23 de profesionalişti recunoscuţi demonstrează zi de zi că lisingul reprezintă un 

instrument eficient... 

 

p. 53 - ...în anul 2007 ocupând funcţia de manager de administrare a riscurilor... 

 

p. 64 - Ea poate fi numită  fără ezitări  drept cea mai extravagantă interpretă din showbizul 

internaţional...; 100 de milioane de discuri single vândute în toată lumea... 

 

p. 74 - ...jurat al show-ului „The Voice” și designer vestimentar cu renume...   

 

p. 92 - Acest look diafan te va transforma într-o păpuşă adevărată.; În acest sezon, „no make-up 

look” este din nou în vogă.; ...make-up artiştii insistă asupra felului în care sunt conturate 

sprâncenele... 

 

p. 93 - Anume stilul „baby face” ocupă poziţia de frunte pe podiumurile străine...; look cu adevărat 

original...; Încredinţează-ţi look-ul pe mâna stiliştilor pricepuţi.  

 

p. 96 - Experţii brandului au dezvoltat noile spray-uri 2-în-1... 

 

p. 116 - ...cum e ca munca să-ţi fie un party non-stop... 

 

p. 117 - ...nu s-a despărţit de kissomani la „Kiss Kiss in the Mix”...; DJ-ul Kiss FM... 

 

p. 124 - ...este unicul post de radio din ţară care transmite cel mai tare show de clubbing din toată 

lumea...; Cei mai tari DJ din Moldova îţi dau tone de house, trance, electro, big-room şi 

progressive  numai la MuzFM.; We like Music, we like Clubbing!     

 

 

Nr. 124, octombrie 
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p. 14 - Clasamentul este făcut de site-ul History Rundown.; ...ocupă poziţia 83 în top... 

 

p. 16 - ...alături de mai mulţi jurnalişti din mass-media naţională...; au lansat cardul bancar fără 

contact...  

 

p. 17 - ...sunt adesea folosite atunci când tranzacţiile trebuie să fie procesate rapid sau handsfree, 

cum ar fi transportul public, diferite evenimente publice..., dar şi în supermarketuri...; astfel încât 

va fi disponibilă şi la benzinării, restaurante fast-food, farmacii etc. 

 

p. 26 - Iulia, designerul şi creatoarea brandului, consideră că fiecare fashionistă trebuie să aibă în 

garderoba acestui sezon o piesă din piele, must-have-ul toamnei fiind fusta maxi din piele în culori 

pastelate.       

 

p. 35 - Cântă din când în când ca hobby în minutele mai libere. 

 

p. 45 - Aveţi în general timp pentru plimbări, hobby-uri în familie?  

 

p. 53 - Muzica e într-o evoluţie continuă, dar, din păcate, supusă trendurilor. Totuşi, dacă ai habar 

ce înseamnă muzica, nu laşi trendul s-o omoare.     

 

p. 65 - Îmi place lookul ei... 

 

p. 71 - ..mixând elementele rock cu cele actuale...; Păi, mai bine să fie less is more decât în exces. 

 

p. 72 - Chiar aş putea afirma că este un fel de trend-setter în Moldova.  

 

p. 73 - Datorită ţinutelor sale de street style este considerată un icon al modei... 

 

p. 74 - Lookurile ei sunt diafane.  

 

p. 82 - Îmi pare ca cel mai mult o avantajează stilul boho, sport chic şi hippy.      

 

p. 85 - ...face parte din grupul fashionistelor adevărate. 

 

p. 88 - General manager 

 

p. 90 - Stilul etno-folk... 

 

p. 97 - ...mangement, marketing, cursuri pentru antrenori...       

 

p. 98 - Deşteptarea de weekend, într-o nouă formulă; Gustos este cheeseburgerul pe care îl 

savurăm după emisie... 

 

p. 105 - În materie de hairstyling, cea mai indicată coafură... 

 

p. 107 - ...rochia lungă va rămâne în trend. 
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p. 111 - Cu siguranţă, încălţămintea visurilor tale o găseşti în showroomurile... 

 

p. 114 - Este un peeling polifuncţional...; Se utilizează simplu şi contribuie la întinerirea şi liftingul 

pielii...    

 

p. 120 - Serviciul de catering...; ...emite în sistem high definition începând cu data de 29 

septembrie 2014. 

 

p. 124 - Outletul are peste 1000 de metri pătraţi...; ..atrage ca un magnet pe oricine vrea să facă 

shopping de calitate...; Economiseşti banii de avion şi hotel în favoarea shoppingului făcut aici.; 

branduri italiene de stoc. 

 

p. 128 - Muzică live... 

 

 

Nr. 125, noiembrie 

 

p. 2 - Cartier locativ din case tip duplex/ townhouse 

 

p. 16 - Top business; Top discovery 

 

p. 18 - ...topuri pe care şi le-ar dori orice revistă în paginile sale. 

 

p. 20 - ...Moldova a ocupat locul patru în ratingul Băncii Mondiale... 

 

p. 22 - Iată de ce în mass-media românească se discută dacă nu cumva e vorba de vreo"piază rea”... 

 

p. 26 - Revistă online care îşi propune să scrie despre bărbaţii puternici,...; Rasputin.md este un 

manifest al online-ului dedicat consumatorului masculin.; Controversatul nume Rasputin este ca un 

teaser pentru cei care înoată în marea internetului în căutare de informaţii inteligente.; Special 

pentru tine a fost creat site-ul foodhouse.md.; ... azi venim cu o listă utilă de site-uri care îţi pot 

colora viaţa în mai multe feluri.; articole cu spirit de underground  şi inspiraţie rară.; ...îţi creezi un 

cont pe site, apoi vei primi un cod.; Bonul de plată pe care îl primeşti este biletul de acces la 

eveniment.  

 

p. 28 - ...într-o atmosferă de business... 

 

p. 35 ...de aceea mi-am şi rezervat weekendurile în mare parte pentru familie. 

 

p. 38 - fie şi prin disponibilizări sau diminuarea cheltuielilor de marketing,... 

 

p.43 - ...Imaginaţi-vă că pixul cu care scrieţi e o pană de înger şi atunci veţi reuşi. 

 

p. 45 - ...un lider de partid...    

 

p. 49 - Olga Stepanenco - PR&Project manager "Arutin Art Bureau", jurnalistă, stilistă, blogger...; 

Aurelia Neider - Image maker, "Prime TV";  
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p. 50 - De fiecare dată a avut un look impecabil.; Stilul smart casual îl caracterizează în 

totalitate…; Fie că poartă skinny jeans şi trenci, fie tricou lejer şi blugi uzaţi, arată întotdeauna 

cool, fără efort. 

 

p. 53 - Îl defineşte lookul casual şi sport, iat în poza pe care aţi ales-o pentru topul vostru, el poartă 

unul dintre outfiturile care îmi plac cel mai mult. 

 

p. 54 - E un fashionist adevărat.; Oleg Ciolan este un businessman stilat care preferă culorile vii, 

mai ales galbenul, care este în trend acum. 

 

p. 62 - Se îmbracă la fel ca un dandy monden...; ...cred că este unul dintre cei mai extravaganţi 

businessmeni din ţara noastră. A adoptat un stil dandy londonez.  

 

p. 64 - ...este inteligent, este showman.  

 

p.70 - Alura lui evocă artiştii britpop ...; ...i-aş sugera să evite hainele slim fit, dar şi să mai varieze 

lookurile şi să dea preferinţă nu doar sacourilor combinate cu blugi sau pantaloni. 

 

p. 74 - Stas Damaschin e îmbrăcat cu bun-gust şi în conformitate cu dress-code-ul. 

 

p. 78 - Nu are nici un element kitsch sau vulgar în lookurile sale. 

 

p. 88 - ...clovn schizofrenic cu lipsă de empatie. 

 

p. 100 - Investiţia în kiturile de robotică vine după o altă implicare majoră în dezvoltarea 

tehnologică a şcolilor din Moldova... 

 

p. 112 - Penthouse cu trei niveluri 

 

p. 118 - Camera Evei arată ca un miniparadis al unei fashioniste în devenire!; ...are şi un dressing 

cochet... 

 

p. 121 - În această toamnă, domeniul make-upului capătă noi forme datorită noilor repere de 

frumuseţe în ceea ce priveşte stylingul facial. 

 

p. 123 - Şamponul şi Spray-ul condiţioner pentru toate tipurile de blond...  

 

p. 134 - ...ne bucură urechile cu un super single....; ...are un sound fresh şi atrăgător...; este un 

album care păstrează nota pop...; MUZ FM şi reţeaua de supermarketuri "Fourchette" au avut grijă 

să păstreze frumoasa tradiţie a sezonului rece şi să îţi scrie cel mai tare wishlist posibil.; Evident că 

trebuie să scrii o scrisoare pentru un singur premiu din wishlistul  magic pe care ţi    l-am pregătit cu 

grijă.  

 

 

Nr. 126, decembrie 

 

p. 5 - Fiecare creaţie de la Korloff este rezultatul timpului şi a unei generaţii know-how... 
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p. 24 - ...muzică live...; Restaurantul chiar are propriul band... 

 

p. 28 - ...ajunge în topuri... 

 

p. 30 - Iar hobby-ul "de-a părerile de rău" este risipă de timp. 

 

p. 31 - ...majoritatea reprezentanţilor din mass-media. 

 

p. 32 - Showbizului de la noi  îi "lipseşte doar businessul, că show avem de-ajuns! "...; Muzica 

rămâne un hobby pentru noi... 

 

p. 41 - ...legendarul tenismen şi fashion icon Roger Federer... 

 

p. 50 - La cum a evoluat jazzul, nu mai e jazz...; Sunt mulţi muzicieni care ziua au un job şi seara 

fac repetiţii... la noi e altfel, noi trăim cu muzica, respirăm muzică, acesta e jobul nostru.; ...pentru 

că noi abordăm o stilistică funk-rock. 

 

p. 52 - ...e fain, iar în concerte poate să strige cât îl ţine, e plin de drive. 

 

p. 55 - ...şi anume datorită hiturilor pe care ei le-au lăsat drept moştenire muzicii mondiale. 

 

p. 56- ...a fost una dintre cele mai mari personalităţi ale hard rockului... 

 

p.60 - a marcat schimbarea preferinţelor în rândul fanilor muzicii mainstream rock, care în anii 80 

preferaseră stiluri precum glam metal, arena rock sau dance-pop către grunge şi rockul alternativ 

în general.  

 

p. 68 - ...în cadrul finanţării de 155 mil. de dolari a celui mai mare grup de agribusiness din 

Moldova. 

 

p. 80 - ..îşi continuă pledoariile din instanţă şi în faţa mass-mediei... 

 

p. 86 - Procesul de realizare a unui costum made-to-measure se finalizează prin libertatea de a 

alege detaliile... 

 

p. 98 - ...deja a obţinut de un feedback impresionant din partea fanilor.. 

 

p. 102 - ...administrator  al departamentului de fitness din clubul nostru.; ...antrenor de fitness.; 

Exerciţiile fizice sunt un must-do pentru toţi oamenii.; ...mai degrabă, e vorba de un time 

management defectuos şi de lipsa voinţei.; ...se simt mai fresh, mai energici... 

 

p.104 - ...trebuie să recunoaştem că o ţinută black e mereu la modă, tocmai de asta e şi în topul 

preferinţelor oricărei fashioniste. 

 

p. 105 - Că tot veni vorba de make-up... 
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p. 106 - ...a rămas impresionată de ţinutele brandului nostru şi este în aşteptarea unui showroom 

peste Prut.  

 

p. 119 - ...spray pentru strălucirea părului.  

 

p. 124 - ...un ghid de construcţii, design, stil de viaţă, know-how şi sfaturi practice pentru casă... 

 

p. 126 - ...la inaugurarea celui mai mare showroom de mobilă cu suflet italian... 

 

p. 140 - Printre cadourile pe care Muz Crăciun le are, se numără: smartphone, tabletă PC, 

notebook... 

 

 

 2015 

 

Nr. 127-128, februarie-martie 

 

p.22 - ...fiind comercializate la Chişinău în showroomul „Casa Keia”. 

 

p. 29 - ...am renunţat să practic sportul preferat, kangoo jumps.; Aveam o slăbiciune  pentru caiete, 

hârtii de tot felul, pixuri, pe care le colectam şi le adunam în locşorul meu de joacă... 

 

p. 36 - Un moment care răspândeşte influenţă asupra noastră este atribuit, evident, mass-mediei.  

 

p. 39 - ...filmul a luat tofeul pentru cel mai bun soundmixing, probabil pe bună dreptate.; ...prezintă 

povestea unui tânăr care încearcă să ajungă basistul central al celei mai bune orchestre de jazz din 

ţară.  

 

p. 41 - ..pentru că îţi arată cum să evoluezi de la un om fără adăpost la managerul unei companii de 

top,...; ...cel mai emoţionant este finalul, când eroul scandează: freeeeedoom!  

 

p. 45 - ...iar pe bărbaţi îi fac nu doar să dea zoom la pozele lor postate pe Internet, dar şi să le 

admire şi chiar să le viseze.; Cele mai sexy frumuseţi de la noi au fost desemnate în baza votingului 

online desfăşurat timp de o lună pe site-ul www.vipmagazin.md... 

 

p. 49 - E acea blondă mistică, ce poate fi uşor top-model, candidată la un titlu de miss sau iubite 

vreunui milionar, dar căreia în realitate îi zvâcneşte inima în ritmuri de folk.   

 

p. 50 - Produsele semnate de ea sunt pline de eleganţă, feminitate şi sex-appeal. 

 

p. 52 - ...s-a apucat de modeling  de la vârsta de 14 ani. 

 

p. 56 - ..nu o interesează la fel de mult ca sportul pe care îl practică de ani buni în calitate de 

instructor de shaping. 

 

p. 58 - În plus sex-appealul, pentru a putea fi considerat un atu, trebuie neapărat să fie însoţit de 

feminitate...; ...ceea ce putem observa cu vârf şi îndesat în lookurile frumoasei prezentatoare. 

http://www.vipmagazin.md/
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p. 63 - Alexandra a strălucit la propriu şi la figurat la cea de-a 64-a ediţie a show-ului,...  

 

p. 64 - E fata cu titlul Miss Pistrui...; Actoria şi modelingul  sunt domeniile pe care Valeria le ia la 

modul cel mai serios. ; ...prezentând colecţii ale celor mai cotaţi designeri şi stilişti din România. 

 

p. 69 - Cornelia Corlăteanu- copywriter „Granat” 

 

p. 73 - E o femeie ce a ştiut cum să termine cu modelingul mai devreme, să urmeze cursuri 

internaţionale de make-up şi să investească într-o afacere profitabilă. 

 

p. 80 - ...evenimente şi sesiuni foto dedicate showbizului de acasă... 

 

p. 81 - Demonstrează că şi selfie-urile pot fi frumoase,... 

 

p. 90 - Asta o observăm în weekend, atunci când o vedem într-o nouă postură în cadrul concernului 

„Pro TV”...  

 

p. 91 - Dincolo de rolul său de fashion blogger, Doina mai are unul foarte important - de femeie 

mondenă. 

 

p. 93 - E instructor de shaping, pentru că nu are o sexualitate egoistă...; Probabil că defilează cu 

măiestra bulversată a unei cat-woman. 

 

p. 95 - Nu de alta, dar şi jobul său este legat de această lume.; ...de aceea i se adresează persoane 

publice, prestigioase reviste autohtone, dar şi străine pentru a crea concepte de fotoshootinguri. 

 

p. 96 - ...se revitalizează dimineaţa la o porţie de snob breakfast în rochie cu spatele gol... 

 

p. 99 - ...se depăşeşte perpetuu fiind o business-lady care şi-a poziţionat clar priorităţile în viaţă. A 

trăit o experienţă unică la Bucureşti, într-un holding de nivel mondial... 

 

p. 107 - ...înainte de ajunge să-şi găsească rolul în decorul evenimentului, îndeosebi acele obiecte 

cărora trebuie să le confer un aspect mai shabby. 

 

p. 109 - Prestăm servicii de: catering, prepararea torturilor şi altor produse de patiserie. 

 

p. 118 - Aici găsiţi toată gama de servicii dedicate unui corp frumos şi plin de vitalitate: sală cardio, 

mişcare aerobică, haltere, step, body pump, exerciţii pe covor... 

 

p. 127 - ...asigură un cocktail puternic de peptide şi colagen...  

 

p. 129 - Dă viaţă lookului tău şi print-o coafură seducătoare.; Fie că optezi pentru părul prins, fie 

pentru coafura sleek, acestea vor completa perfect stilul tău.; ...şi foloseşte un spray sau luciu care 

să-i ofere un aspect umed.; Acest look este prea hot ca să ţină cont de dress code... 

 

p. 132 - ...s-a făcut în baza votingului pe site-ul revistei... 
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p. 142 - La eveniment au fost prezenţi numeroşi oaspeţi de onoare, personalităţi de vază ale 

structurilor statale, organizaţiilor, businessului şi ale sportului. 

 

p. 148 - Care sunt cele mai noi tendinţe în materie de fashion, beauty, make-up?; ...care fac 

coperţile revistelor glossy...; Dacă pe John Legend îl cunoaştem mai bine pentru single-urile de 

succes...; ...ne mângâie auzul cu un sound deosebit. Deşi nu e nimic nou decât o fuziune muzicală 

dintre jazz, bossanova şi high quality lounge,...; Be Fashion! Be Trendy, Be Cool! 

 

 

Nr. 129-130, aprilie 

 

p. 31 - Din start mi-am dat seama că poate vorbi cu lumea şi poate preţui valorile. 

 

p. 32 - Garnisiţi cu o felie de lime. Adăugaţi sucul de lime, apoi Cola... 

 

p. 33 - Artistul, astăzi,  poate fi prin topuri... 

 

p. 39 - Pe atunci, aceasta era unica revistă glossy în care au apărut primele mele fotografii.  

 

p. 40 - ...să educe şi să cultive VIP-uri, pentru că VIP-urile CE sunt, dacă nu nişte Exemple demne 

de urmat?  

 

p. 50 - ...din cauza că pe atunci nu erau încă telefoanele mobile şi nici moda de a face selfie-uri... 

 

p. 52 - La fel e cu salubrizarea şi iluminarea, pot fi date în outsourcing...  

 

p. 56 - ... confort de living chiar şi în casa melcului. 

 

p. 64 - ...să ne povestească de-a fir a păr thrillerul ce bate orice ficţiune. 

 

p. 95 - Graţie profesionalismului Domnului Gheorghe Ciupercă şi a CV-ului impresionant pe care îl 

deţine...   

 

p. 100 - ...echipa de la “Trendseter” avea scopul de a crea o casă de vânzări în domeniul outdoor. 

 

p. 102 - Orice companie îşi doreşte să fie cu un pas înaintea mentalităţii, stereotipurilor şi a lucrului 

standard. 

 

p. 104 - Nata Boboc – viaţa ca un musical. 

 

p. 113 - De această dată, “Vip magazin” a transformat străzile Bucureştiului într-un adevărat 

catwalk, promovând piesele de rezistenţă ale acestei primăveri, printre care jacheta fără mâneci, 

blugii boyfriend, rochiile cu print asiatic şi genţile street style. Sunt cele mai importante investiţii 

fashion pe care trebuie să le faci în acest sezon.; Ţinute: Florence Style. Genţi: Bookletta.  

 

p. 114 - ...acestea sunt un must-have în garderoba oricărui gentleman! 
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p. 116 - Colors by Irka. 

 

p. 117 - …pentru utilizarea simplă şi sigură a sistemului, puteţi folosi display-ul inteligent. 

 

p. 119 - Toate acestea manifestă tendinţa vădită de a crea imaginea unei femei cu un sex-appeal 

magnetic fără a se dezgoli... 

 

p. 120 - Acest SHOPPER confortabil este perfect pentru stilul casual... 

 

p. 122 - Olga a ales clutch-ul Furla Cherie… 

 

p. 128 - ...este un cocktail eficient pe bază de peptide de colagen... 

 

p. 134 - Primăvara a început cu unul dintre cele mai hot evenimente ale anului... 

 

p. 140 - Dacă majoritatea oamenilor preferă să se retragă după job acasă, unii dintre ei îşi rencarcă 

bateriile la petreceri selecte. Anume pentru aceştia din urmă a organizat outletul “Bulgară 56” o 

recepţie inedită, având ca invitaţi fashioniste, interpreţi, dar şi alte persoane...  

 

p. 144 - Punctul de atracţie al evenimentului a fost masterclassul prezentat de sommelierul român 

Călin Păduraru...; ...invitaţii salonului au savurat cocktailuri originale... 

 

p. 146 - ...micile fashioniste. 

 

p. 153 - Sistemul “i-stop” face maşina mai prietenoasă cu mediul...; ...i-stop va reporni motorul mai 

rapid şi mai silenţios decât majoritatea sistemelor stop-start existente... 

 

p. 154 - ...tabloul pe care îl va fura dintr-un muzeu newyorkez îi va da peste cap întreaga viaţă... 

 

p. 156 - 1 mai frumos, 1 mai inteligent, 1 mai crazy...; ...1 mai hot...; ...karaoke battle...; Putem să 

îţi dăm un motiv în plus ca să ai un party  pe cinste de ziua ta de naştere şi îţi alocăm buget ca să ai 

un weekend de milioane.; Mergem la Shaping împreună şi îţi dăm marea şi sarea la picioare!; We 

like MUZic!; Noul single al lui Arsenium este un track minunat de vară care vine după succesul 

hitului...  

 

p. 158 - ..în nici un caz nu-mi place să fiu îngrozită şi bulversată de subiecte horror...  

 

 

Nr. 131, iunie 

 

p. 1 - Pentru cei care sunt în trend, Schwarzkopf Professional a lansat o nouă colecţie... 

 

p. 8 - Îţi pui muzică şi cauţi pe net o reţetă fiţoasă de mâncare... 

 

p. 24 - Aproape de fiecare dată, apariţiile mele în faţa mass-mediei au fost dictate de necesitatea de 

a face declaraţii…; …prin intermediul mass-mediei… 
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p. 25 - Un hobby de-al meu mai vechi este cultivarea florilor. 

 

p. 32 - …o zonă de agrement rural, unde familiile să vină în weekend pentru a se recrea… 

 

p. 46 - …nu erau atât de multe companii de leasing...; precedentul job.; ...companie de leasing. 

 

p. 52 - De când sunt părinţi, Cornelia şi Marcel recunosc că nu prea au timp nici de hobby-uri... 

 

p. 53 - Când vine vorba de shopping, cuplul… optează categoric pentru magazinele din Europa.  

 

p. 57 - Ca orice familie modernă şi din lipsă de timp… mai practică shoppingul online. 

 

p. 61 - Fiind încă o fashionistă, ce-i drept, nu atât de înrăită ca pe vremuri... 

 

p. 63 - Or, Muntenegru poate fi deopotrivă paradisul celor aflaţi în căutarea liniştii desăvârşite, dar şi 

al celor flămânzi după adrenalina cu gust de bungee jumping. 

 

p. 64 - Raliul oratoric al lui Nicolae Apostu 

 

p. 65- Am început să fac traininguri încă la facultate.; Acum, activând într-o companie de 

telecomunicaţii destul de mare, tot ce ţine de vânzări, de profilul consumatorului şi de 

teambuildinguri este în responsabilitatea mea.; Procesul de formare a unui trainer l-aş compara cu 

procesul de devenire a unui şofer bun.; Munca trainerului nu constă doar în a ieşi în faţa publicului 

şi a-i vorbi. De fapt, e ca un aisberg, procesul de prelucrare şi structurare a informaţiei fiind partea 

ascunsă a aisbergului, care e colosală.; Omul pasionat de jobul său “pescuieşte” idei din orice 

experienţă.; Avem câteva companii bune de training şi consultanţă.; Mulţi manageri fac o mare 

greşeală crezând că nu e nevoie de investiţii în traininguri...; În Moldova se confundă termenii 

“training”, “workshop”, “seminar”.  

 

p. 66 - ...trainerul începător...; ...trainerul îndrăgostit…; …trainerul focusat pe participanţi…; 

Trainerii nu se mai tem să împărtăşească informaţia pregătită de ei înşişi.; E OK să plăteşti pentru 

participarea la un training, aşa cum e OK să plăteşti pentru un concert.; Un blog de training... 

 

p. 67 - Cireaşa de pe tort – Karaoke and Cocktail bar. 

 

p. 71 - Este ca la surfing ai prins valul, ţine-te bine p-nă la final... 

 

p. 79 - ...mobilă pentru living... 

 

p. 80 - Un exemplu în acest sens este unul dintre proiectele designerului Claudia Neidoni, un 

penthouse cu suprafaţa de 700mp...; ...zona de master bedroom, formată din trei dormitoare, zona 

oaspeţi... zona living, zona tehnică... şi zona bathroom, ce numără cinci băi, o piscină şi SPA. 

Pentru confortul proprietarilor, toată casa are sistem de EIB (inteligent building)...; Sistemul de 

muzică este unul profesional, cu boxe incorporate în plafoane... 

p. 82 - Zona living este deschisă şi cuprinde zona dining... 
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p. 110 - Toţi au avut parte de surprize oferite de organizatori: vouchere în valoare de 10.000 de lei, 

muzică live... 

 

p. 114 - ...se infiltrează în anturajul unui dealer de arme mortale cu scopul de-a salva lumea... 

 

p. 116 - Expert în comunicare, autoarea thrillerului “Simfonia unui criminal”. 

 

 

Nr. 132-133, iulie-august 

 

p. 12- ...management de rang inferior...; manageri de top… 

 

p. 20 - Am ajuns în showbiz într-un mod foarte ciudat.; Nu sunt nici rocker, nici star pop, ci un 

pasionat de muzică. 

 

p. 22 - …un  boom al muzicii pseudomoldave… 

 

p. 24- ...o imagine de super star. 

 

p. 31 - Bloggingul nu este presă, e un conglomerat de opinii.; Deseori, bloggerii văd ceea ce nu 

observă oamenii de presă sau nu pot să observe. 

 

p. 38 - ...directorul general al reţelelor de supermarketuri “Linella” şi “Unimarket”. 

 

p. 45 - Specializare: fotografia fashion, nude, beauty. 

 

p. 50 - Specializare: fotografia fashion, street fashion... 

 

p. 52 - ...am încercat să facem un concept de “fashion” kids. Imaginea a fost completată de nişte 

băieţi care făceau repetiţie la sărituri cu skateboardurile, pe care i-am imortalizat ca background. 

 

p. 59 - Aici te poţi bucura de diving, sky de apă, alpinism rafting pe râul Tara sau drumeţii prin 

munţi.  

 

p. 62 - ...un paravan vintage...; Într-o altă sală se găsesc diverse ţinute casual-glam, ...cu un design 

cool, un stil effortless şi o croială minimalistă.   

 

p. 63 - Iar după ce itemii colecţiei ajung de la fabrică în showroom, împreună cu toată echipa de 

campanie, se filmează lookbookul, cel pe care atât de mult îl aşteaptă fiecare clientă...; ...lookuri 

stylish şi elegante, pentru ieşiri de seară. 

 

p. 71 - Pentru că atunci când te îmbrăţişează cu dragoste, îţi oferă cel mai frumos feeling care poate 

exista. 

 

p. 84 - ...această procedură constă în liftingul genelor… 
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p. 85 - …detalii make-up; Aici puteţi desena săgeţi sau smokey eyes sau face corectare 

profesională a tenului… 

 

p. 86 - Peelingul produs din algele marine este aplicat pe corp cu ajutorul unei perii speciale.; 

Particulele de peeling din alge stimulează microcirculaţia... 

 

p. 89 - …am ales cinci piese must-have pe care le poţi aborda cu uşurinţă… 

 

 

Nr. 134, septembrie 

 

p. 5 - …Casa Hennessy a decis să aducă omagii celor care au contribuit, de-a lungul timpului, la 

perpetuarea brandului în lume.; Astfel, dacă la sfârşitul sec. al XIX-lea acolo puteau fi auzite 

melodii la vioară şi pian, astăzi în frumoasele grădini se plimbă reprezentanţi ai curentelor hip-hop 

şi street art.; ...know-how-ul secular... 

 

p. 9 - Cazane conectate la calorifere, termopane, reţele inginereşti în fiecare apartament.  

 

p. 11 - Complexul dispune de: ...Saună japoneză cu jacuzzi...; Sală de fitness...; Internet Wi-fi... 

 

p. 18 - ...creierul s-a deconectat, ajutat de ...romantismul primei cărţi cu happy-end...; ...de parcă s-

ar filma fără voia lor într-un reality-show.; ...De terasele cu saxofon care completează live celebrul 

cover al lui Eric Clapton „Wonderful tonight”... 

 

p. 22 - ...a traversat Canalul de Nord înotând non-stop peste 16 ore... 

 

p. 23 - Top 6 piese must-have ale sezonului de toamnă de la „Florence Style”.; Pantofii de tip 

oxford cu animal print. 

 

p. 24 - ...fiecare al patrulea angajat suferă din cauza aşa-numitului „bullying” la locul de muncă.  

 

p. 26- Prezenţa acestora... este o dovadă că industria fashion din ţară este pe drumul cel drept.; 

Brandul care a cucerit case regale şi catwalkuri din întreaga lume...; ...îşi aşteaptă cumpărătoarele 

ca să dea un stop de eleganţă şi rafinament garderobei lor. ; Orice femeie ar dori să îşi răsfeţe 

orgoliul în materie de shopping... 

 

p. 28 - Showroomul care demonstrează miturile despre reparaţie 

 

p. 31 - ...ultimul trend...; Fiecare colecţie e selectată împreună cu designeri profesionişti...; Ca 

bonus, clientul beneficiază gratis de un proiect de design grafic şi de serviciile consultative ale 

unuia dintre designerii cu care lucrăm. Orice client... observă că ne distingem prin promptitudinea 

de livrare a produselor chiar şi atunci când ele nu sunt în stoc.; ...categoria econom class...; clasa 

VIP... 

 

p. 32 - Acum, în virtutea trendurilor loft sau provence ...oamenii îşi plachează livingurile cu gresie 

şi faianţă... 
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p. 35 - În plus, stocurile sunt imense, iar trendurile se schimbă foarte repede.; Or, businessul 

înseamnă 90% comunicare, restul matematică. 

 

p. 37 - The lady is first. Deci, să fiu mereu un gentleman, indiferent de împrejurări...; ...Dacă 

bărbaţii...pot trăi ani la rând cu WC-ul defectat, cu draperiile rupte sau chiar fără ele...; ...mă îmbrac 

casual...; yoga m-a ajutat să ma relaxez...; ...după o zi stresantă de job, adorm în 30 de secunde, 

relaxându-mă profund. 

 

p. 45 - O scenă parcă dintr-un film horror...; Mă simt un killer, care anunţă, zâmbind, victima că 

trage şi speră, alături de aceasta, că rana nu-i va fi fatală.; ...cei mai de clasă killeri sunt părinţii. 

 

p. 53 - Marca preferată a maşinii: Să fie cu patru roţi şi să nu ajung săptămânal cu ea prin service. 

 

p. 55- Îmi trimetea multe cereri de ciupire (în engleză poke) pe Facebook. „Eram reporter la Prime 

TV şi aveam programată o intervenţie în direct în care trebuia să vorbesc despre atmosfera dintr-un 

pub, în timpul unui meci din Liga Campionilor”... 

 

p. 59 - Hobby: Modeling; Mâncare: Steak de vită cu legume pe grătar.   

 

p. 61 - ...faptul că şi-au luat recent un toaster îi bucură...; Hobby: Muzica, gătitul, colecţionez 

snowballuri. 

 

p. 64 - Eu mă exprim foarte deschis vizavi de lucrurile care nu mi se par OK în societatea noastră. 

 

p. 66 - Oricum, jurnalismul e jobul sau alegerea fericită a vieţii mele.       

 

p. 73 - ...prezentatoarea ştirilor de weekend de la PRO TV. 

 

p. 78 - Audrey ne-a cucerit prin delicateţe... devenind ulterior un style icon nu doar prin stilul ei 

vestimentar... 

 

p. 84 - Ar fi ideal dacă radioul ar însemna un calculator, un playlist şi o antenă.; ...iar radioul este un 

produs al unor playlisturi a căror menire e să creeze stări de spirit. 

 

p. 86 - ...mi-am dat seama că un moderator de talk-show, spre deosebire de prezentatorii de ştiri, are 

marea şansă să se exprime prin abordarea subiectelor... 

 

p. 87 - ...am deja telespectatori fideli, de la care primesc feedback permanent... 

 

p. 114 - ...iar jeanşii rămân opţiunea sigură pentru vestimentaţiile comode. 

 

p. 120 - Setează-ţi frecvenţa corect şi enjoy Muzele Dimineţii cu Ursu şi Mihai pe Muz FM. 

 

 

Nr. 135, octombrie 

 

p. 10 - I love Chişinău. 
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p. 14 - ...să molipsească de acest „drive” pe toată lumea din jur... 

 

p. 16 - ...unde au organizat concursuri, workshopuri interactive şi experimente pentru cetăţenii 

curioşi... 

 

p. 18 - Un steak de vită mereu se va alia perfect cu un pahar de vin bun! 

 

p. 34 - Ce hobby-uri ai şi care dintre ele le practici la Chişinău? Activitatea mea este şi   hobby-ul 

meu. 

 

p. 92 - ...Hotel Chişinău vine cu un update de imagine şi servicii. 

 

p. 96 - Îmbrăcată în negru şi cu părul în vânt, a adunat şi combinat contrastele într-o armonie 

desăvârşită, creând un „cocktail” boho-chic.  

 

p. 100 - Sex-appealul nu este genetic, sex-appealul se educă pe tot parcursul vieţii. 

 

p. 105 - Concluzia aparţine cercetătorilor site-ului britanic „Sky Scanner”. 

 

p. 110 - Prin asortarea stilurilor diferite, poţi crea mai multe lookuri.; Pentru un stil casual, poţi 

opta pentru pantalonii-chinos...; ...o defineşte atât lookul casual sport, cât şi un cod vestimentar 

clasic. 

 

p. 114 - ...combinaţii color block se regăsesc armonios în modelele semnate de Irina Calancea. 

 

p. 116 - Cele şapte decenii de succes ale brandului „Ionel”. 

 

p. 128 - Aquaterra a fost inaugurat în 2014 şi este primul, dar şi unicul wellness club din ţară.; 

Acestea sunt oferite de profesioniştii din domeniul fitness, cosmetologie, SPA, kangoo, fly yoga, 

pilates şi cycle.; Un răsfăţ în jacuzzi sau poate un tratament la Centrul de medicină estetică... 

 

p. 130 - Aceasta a fost lansată cu mare fast la Chişinău, având-o în calitate de coautor pe bloggeriţa 

Ana Marmeladova. 

 

p. 134 - Un adevărat show de culori, printuri şi stofe au animat catwalkul de la Chişinău...; Astfel, 

designerii vin cu noi idei şi lookuri perfecte pentru sezonul toamnă 2015-iarnă 2016.; Printuri 

florale, color block, nuanţe de maro... 

 

p. 138 - Curentul fast-food a atins şi zona cinematografiei. 

 

p. 142 - Iubeşte la nebunie câinii husky...; Piese alternative pe care nu ai să le mai prinzi nicăieri în 

on-airul din ţară, remixuri şi remake-uri de care ai să... rămâi încântat... 

 

   

Nr. 136, noiembrie 
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p. 14 - ...vinurile noastre au trecut printr-un proces frumos de marketing şi dezvolatare a 

produsului.; Azi e în vogă să renunţi la shoppingul de peste hotare şi la achiziţia unor piese scumpe 

de brand pentru branduri autohtone, la o petrecere să optezi în locul vinului francez pentru un 

riesling sau o rară neagră născută acasă, să savurezi muzica made in Moldova.; A devenit deja un 

must-have să ai o ţinută realizată la noi acasă... 

 

p. 15 - Cosmetica profesională „Moroccanoil” este accesibilă doar în saloane de clasa lux şi de nivel 

business. 

 

p. 21 - ...avem un showroom şi în Moscova. Imediat după ce s-au încheiat defilările, ne-au 

înconjurat jurnalişti şi bloggeri... 

 

p. 22 - După a doua vizită în SUA, am stabilit deja contracte cu agenţi cu care lucrăm până în 

prezent şi care sunt solicitaţi intens de buyerii de acolo.; Astfel, timp de trei ani, creaţiile „O’Blanc” 

se vând în magazine multibrand de lux în diferite oraşe ale lumii...; Să faci fashion în Moldova e 

ca şi cum ai face diving în deşert.; ...veţi vedea femei încălţate cu tenişi sau oxforzi...; ...în Moldova 

sunt prea puţine magazine cu branduri mass-market şi asta le împiedică pe femeile noastre să arate 

întotdeauna impecabil.  

 

p. 30 - Un fenomen care îşi caută... o fenowoman. 

 

p. 32 - Personalităţi pe care suntem obişnuiţi... să le surprindem în spaţiul online... 

 

p. 46 - Lansări de piese, organizate de prietenii săi din showbiz.  

 

p. 47 - ...de la zile de naştere la antrenamente deschise de kangoo jumps... 

 

p. 48 - ...acesta ţine pasul cu mondenitatea prin lookurile europene,... prin aerul de gentleman. 

 

p. 49 - Makeup by surorile Rimbu. 

 

p. 66 - De asemenea, la BLTC poţi beneficia de traininguri de dezvoltare personală şi 

profesională...; A fost un curs interactiv şi foarte atractiv cu traineri entuziaşti şi foarte bine 

pregătiţi.; ...engleza pentru marketing...; engleza pentru domeniul IT. 

 

p. 67 - NOU! Librărie online. 

 

p. 70 - ...sunt instruiţi de specialişti în managementul educaţional din Grecia, Marea Britanie şi 

SUA. 

 

p. 80 - Următoarea destinaţie a fost sediul firmei de catering Do&CO, unde am fost serviţi cu 

meniul de la clasa business...; Do&CO a oferit servicii de catering pentru Campionatul European 

de Fotbal din 2012, pentru raliurile de Formula 1,... 

 

p. 81 - O atmosferă chill, servicii all inclusive, masaj, acces nelimitat la internet... 

 

p. 85 - Cadoul muzical pentru toţi participanţii la miting a fost minunata evoluţie a ... 
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p. 87 - Am multe hobby-uri la care nu pot renunţa atât de uşor...; Cred că primăvara şi vara este 

timpul perfect de a practica ciclismul şi joggingul. 

 

p. 89 - ...tânărul blogger.; ...topul celor mai citiți bloggeri...;  ...fanii bloggerului... 

 

p. 91 - A crezut în şansa ei, iar perseverenţa şi munca i-au adus un loc de frunte în lumea 

modelingului.; ... acolo unde a luptat pentru titlul de miss... 

 

p. 100 - ...iar în incinta acestei clinici lucrează „modelieri” de estetică dentară. 

 

p. 102 - Prestăm servicii profesioniste...: periaj (Air-flow)..., ortodonţie (îndreptarea dinţilor, 

plăcuţe, braket sistem Damon).;  

 

p. 107 - Tendinţe: Cardigan smart... All in black. 

 

p. 108 - ...culorilor din lumea vinului şi spirtoaselor (wine&spirits).; Ţinutele colecţiei... scot în 

evidenţă culorile tomnatice ce se regăsesc în nuanţele de vinuri şi lichioruri: rose, merlot, irish 

coffee, cognac. 

 

p. 119 - Ai trimis SMS-ul, ai primit codul şi mergi să-ţi iei băutura preferată... 

 

 

Nr. 137, decembrie 

 

p. 2 - Ultima tendinţă a glamourului – un styling impecabil şi natural. 

 

p. 18 - ...excursii de scuba diving... 

 

p. 21 - Un alt avantaj pentru deţinătorii acestui card este accesul gratuit la business lounge-urile 

din Kiev...; ...aceştia pot beneficia de asistenţă şi consiliere non-stop...;  

 

p. 25 - ...despre care am reuşit să citesc după un simplu search pe Google...; În ultimii zece ani a 

reuşit să construiască un adevărat imperiu – din acţiunile de brocheraj... 

 

p. 80 - ...am decis să formăm un hub care să ofere servicii non-comerciale...  

 

p. 83 - ...clone autentice aduse din Germania, ...; Nu sar cu paraşuta, nu fac rope jumping, nu şofez 

cu viteză mare... 

 

p. 85 - Elena Băncilă în prime-time 

 

p. 88 - În momentul de faţă, avem colaborări cu două malluri din Dubai. 

 

p. 90 - Pentru că Natalia Duminică nu dansează doar belly dance... 

 

p. 93  - ...cuceresc catwalkul din această iarnă. 
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p. 95 - ...make-upul realizat cu produse cosmetice Dessange Beaute... 

 

p. 101 - Am studiat tendinţele vestimentare la ceremonii sau nunţi an de an şi regulile nescrise ale 

fashioniştilor pentru a crea această linie... 

 

p. 102 - Shop online:...; ...colecţia Raquette îşi păstrează stilul minimalist şi rafinat, transformând 

opulenţa modei din perioada „roaring twenties” într-o „petrecere”... 

 

p. 106 - ...la mare căutare sunt dantela şi rochiile baby doll. 

 

p. 113 - Cele mai trendy tehnici de extensii... 

 

p. 120 - Transmiţi şi primeşti faxuri online; Foloseşti chatul cu Suportul Tehnic şi Serviciul 

Clientelă. 

 

p. 134 - ...le-aş rezerva cel mult un stick de memorie de 1 gbyte. 

 

p. 138 - Din 1999, cei din Beavy Belle fac o muzică extraordinară, într-o stilistică jazz, dar cu multe 

elemente techno, pop şi chiar country.; E un track care te acoperă cu căldură...; Deşi cântă mai 

mult indie rock, piesa ...se înscrie perfect în soundul relaxant de pe Maestro FM.; ...e vorba de 

hituri noi...; Pe pagina de Facebook muzfm.md, dar şi pe site vei găsi săptămânal update-uri la 

topurile sale. Stay tuned! 
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Săptămîna 

 

2013 

Nr. 3 

1. „like-uri” 

2. IP-uri 

3. internetul 

4. skype-ul 

5. establishment-ul 

6. street-artists 

7. indieness 

8. DIY (do it your.) 

9. less is more 

10. business 

11. feedbak-ului 

12. speakerului 

13. web 

14. no-till 

15. leasing 

16. liderul 

17. rechargeable 

18. rechargeable 

19. business-ul 

20. prim-vicespicher 

21. congresmenii 

22. second-hand 

23. gay 

24. thrillerul SF 

25. liderii 

26. spicherul 

27. speaker-ul 

28. site-ul 

29. pop  

30. country 

31. spray-uri 

32. shopping-ul 

33. single 

34. live 

35. hard rock 

36. metal 

37. rap 

38. rap 

39. rocker 

40. single-ul 

41. rapperul 

42. hip-hop 

43. live 

44. look 

45. hit 

46. „Gangnam Style” 

47. „like-uri” 

48. Facebook 

49. soul & R&B 

50. singleul  

51. sexy 

52. hituri 

 

Nr. 4 

53. goodbye 

54. mass-media 

55. mister 

56. spicherului 

57. liderul 

58. summit-ul 

59. businessmenii 

60. marketing 

61. marketer 

62. branduri 

63. managementului 

64. top 

65. traininguri 

66. training 

67. feedback-ul 

68. trainingul 

69. traininguri 

70. business 

71. traineri 

72. trainerii 

73. Management Cons. 

74. training 

75. coaching 

76. mass-media 

77. sales house 

78. merchandising 

79. marketing 

80. PR 

81. summit 

82. laserul 

83. non-stop 

84. knessetul 

85. weekendului 

86. online 

87. box office 

88. speakerul 

89. prim-vicespeakerul 

90. show 

91. briefing 

92. cross-cursurile 

93. dolarul 

94. carduri 

95. supermarket 

96. blender 

97. ice tea 

98. loga 

99. contul 

100.email 

1. Facebook 

2. topul 

3. site-ul 

4. hitul 

5. cyclo-cross 

6. Final Four-ul 

7. cross country 

8. meci 

9. play-off-ului 

10. show-ul 

11. starul hollywoodian 

12. live 

 

Nr. 5 

13. outsiderii 

14. liderii 

15. fotbal 

16. fair-play 

17. site-ul 

18. cardul 

19. carduri 

20. cardurile 

21. business 

22. business 

23. business-ului 

24. businessmenilor 

25. love-story 

26. tabloidul 

27. The Sun 

28. spicherul 

29. board-ul 
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30. off-shore 

31. raider 

32. gangsteri 

33. „Gangster car” 

34. gangsterului 

35. microcar 

36. design 

37. liderul topului  

38. „The Avengers” 

39. box office 

40. staruri 

41. blockbustere SF 

42. rockerul 

43. playmaker 

44. site-ul 

45. UEFA 

46. Australian Open 

47. break-urilor 

48. game-uri 

49. play-offului 

50. Final Four-ul 

51. topurilor 

52. postarea 

53. single-uri 

54. rapperului 

55. top 

56. blues-rock 

57. single 

58. open  

59. „Sun Stroke Proj.” 

60. topurile  

61. single-ul 

62. „Walking in the r.” 

63. topul 

64. rapper-ul 

 

Nr. 7 

65. prim-vicespicher 

66. speakerul 

67. clovnii 

68. briefingul 

69. briefing 

70. mass-mediei 

71. raider 

72. mass-mediei 

73. briefing 

74. liderilor 

75. dumping 

76. brokerilor 

77. business 

78. business-ului 

79. IQ 

80. mass-media 

81. IQ-ul 

82. lider 

83. management 

84. fast-food 

85. rapperul 

86. top-modelul 

87. site-ul 

88. site-ului 

89. gol 

90. ofsaid 

91. fault 

92. meci 

93. United 

94. meciuri 

95. „fair-play-ului” 

96. online 

97. quarter-back-ul 

98. Dallas Cowboys 

99. gangsteri 

200.newyorkez 

1. rockului 

2. site-ului 

3. punk 

4. rockului 

5. topuri 

6. rockerii 

7. The Rolling Stones 

8. single 

9. show 

10. show-ul 

11. „Britain's got tal.” 

12. management 

 

Nr. 8 

13. hollywoodiene 

14. speakerul 

15. pokeriști 

16. mitinguri 

17. briefing 

18. mass-media 

19. liderii 

20. summit-ul 

21. șpray 

22. smogul 

23. meci 

24. golf 

25. week-end 

26. marketing 

27. Orange 

28. Orange 

29. show 

30. breaking news 

31. mass-media 

32. raider 

33. stress 

34. single-ul 

35. rockerii 

36. The Black Keys 

37. Grammy 

38. starul R&B 

39. pop 

40. dance 

41. hard rock 

42. metal 

43. rap 

44. country 

45. new age 

46. jazz 

47. gospel 

48. world music 

49. folk 

50. high-class-ului 

51. meciuri 

52. golgeterilor 

53. meciul 

54. play-off 

55. slam-dunk-ul 

56. All Star Game 

57. baseball 

58. Chicago White Sox 

59. showroom 

60. Chicago Bulls 

61. „draft-ul” 

62. brand-ul 

63. weekend-ul 

64. Nike 

65. Air Jordan XX8 

66. top-modelului 
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67. crichet 

68. base-ball 

69. site-ului 

 

Nr. 9 

70. lideri 

71. weekend 

72. mass-mediei 

73. clovnule  

74. clovn 

75. Șou mast gou on 

76. ratingul 

77. top 

78. clovn 

79. weekend-ul 

80. spicherul 

81. business 

82. summitul 

83. marketing 

84. catering 

85. supermarketurile 

86. CNN 

87. breaking news 

88. clovn 

89. blog 

90. raider 

91. cool 

92. sandviș 

93. site-ului 

94. rockerii 

95. single-ul 

96. „One Way or An.” 

97. topurile 

98. live 

99. snooker 

300.jobul  

1. snookerului 

2. driver 

3. team-ul 

4. thriller 

5. rugby 

6. star 

7. fotbalului 

8. topul 

9. remake 

10. weekend 

11. „The Blind Side” 

12. sexy 

13. single 

 

Nr. 10 

14. clovn 

15. stick 

16. mass-media 

17. brokerilor 

18. vicespicher 

19. bloggerași 

20. spicher 

21. liderului 

22. reiting 

23. killer-ul 

24. cyborg 

25. tabloid 

26. OK 

27. granturi 

28. made in 

29. clovnii 

30. week-end 

31. roller coaster 

32. golgheterului 

33. bannere 

34. managerul 

35. computerele 

36. week-end 

37. „on hold” 

38. thrillerul 

39. „Jaws” 

40. topului 

41. single-uri 

42. hitul 

43. „Somebody That... 

44. single-ul 

45. „Payphone” 

46. hituri 

47. pop-soul 

48. rock 

49. sexy 

 

Nr. 11 

50. clovni 

51. liderului 

52. managementul 

53. site-ul 

54. blogherul 

55. talk-show-ul 

56. IQ-ul 

57. lobby 

58. spicherul 

59. rating 

60. liderului 

61. raider 

62. raiderul 

63. hamburgerii 

64. cola 

65. fast-food 

66. marker 

67. biomarker 

68. supermarketurilor 

69. staruri 

70. „Twilight” 

71. Hollywood 

72. Forbes 

73. topului 

74. box office-ul 

75. penalty 

76. Daniel Day-Lewis 

77. showbiz-ului 

 

Nr. 12 

78. talk-show-urile 

79. rating 

80. cool 

81. Internet 

82. mass-media 

83. liderul 

84. briefing 

85. spicher 

86. businessmenii 

87. outsider 

88. liderilor 

89. show-ul 

90. show 

91. smartphone  

92. HTC One X 

93. accesează 

94. stickurile 

95. after-show-ul 

96. feedback-uri 

97. news 

98. online 

99. reality show-urile 
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400.starleta 

1. sexy 

2. marketing 

3. BBC 

4. business 

5. „pay driver” 

6. team-ului 

7. team-ul 

8. Woking  

9. site  

10. link 

11. site 

12. siteuri 

13. show-ul 

14. Diamonds World... 

15. outfituri 

16. make-up 

 

Nr. 13 

17. c(h)earter 

18. cool 

19. raideri 

20. on-line 

21. business-ul 

22. business-ului 

23. businessmeni 

24. show-ul 

25. raider 

26. raider 

27. summit-ul 

28. rating 

29. spicher 

30. spicherului 

31. spicher 

32. vicespicher 

33. online 

34. bloguri 

35. the bad guys 

36. postată 

37. online 

38. top 

39. sexy 

40. Hollywood 

41. Mister 

42. club 

43. site-ul 

44. blues-ului 

45. single 

46. „Fool in Love” 

47. topul 

48. Hit Parade 

49. rock 

50. rock and roll 

51. show-urile 

52. Grammy 

 

Nr. 14 

53. off-shore-uri 

54. business 

55. top 

56. speakerul 

57. second-hand 

58. carduri 

59. card 

60. cardurile 

61. carduri 

62. cash 

63. raider 

64. show 

65. blogul 

66. blogger 

67. site-ului 

68. manager 

69. e-mailuri 

70. spam 

71. hackeri 

72. spam 

73. e-mailurilor 

74. siteului 

75. site-ul 

76. hackerilor 

77. lobbyismul 

78. IQ-ului 

79. puzzle-uri 

80. yoga 

81. peelingurile 

82. markerilor 

83. markerii 

84. rapperul 

85. meciului 

86. offsaid 

87. staffului 

88. meciul 

89. frame 

90. break 

91. frame-uri 

92. snookere 

93. box office 

94. designerii 

95. topurile 

 

Nr. 15 

96. impeachment-ului  

97. rent-seeking 

98. boom-ul 

99. briefing 

500.liderii 

1. business 

2. show 

3. cashback 

4. cardurile 

5. carduri 

6. discounturi 

7. mitingul 

8. Internet-ului 

9. week-end 

10. gadget-urile 

11. laptop-uri 

12. laptopurile 

13. smartphone-uri 

14. laptopuri 

15. stand-uri 

16. laptop 

17. multitasking 

18. aplicațiile 

19. anti-aging 

20. supermarket 

21. snookerul 

22. snookerul 

23. golf 

24. tenis 

25. topului 

26. lire sterline 

27. scuterului 

28. starul 

29. New York 

30. boss 

 

Nr. 16 

31. raider 

32. iPod 
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33. smartphone 

34. gadget 

35. SMS-ul 

36. SMS 

37. e-mail 

38. app 

39. 3D 

40. „Minecraft” 

41. pixeli 

42. shoot and run 

43. bestseller 

44. AppStore 

45. aplicații 

46. tablete 

47. Apple 

48. cheat 

49. massively 

50. multiplayer 

51. online 

52. role-playing game 

53. fantasy 

54. blogger 

55. blog 

56. The Economist 

57. low-cost 

58. Skype-ul 

59. internet 

60. lobby 

61. advocacy 

62. topless 

63. weekend-urile 

64. e-mail-ul 

65. site-ul 

66. Facebook 

67. online 

68. postări 

69. Facebook 

70. site-uri 

71. website-uri 

72. rapperi 

73. Forbes 

74. raperi 

75. rapperului 

76. golgheterilor 

77. all-time 

78. snooker 

79. tabloidelor 

80. design 

81. show-ului  

82. fan-clubului 

83. hip hop 

84. look 

85. look-ul 

 

Nr. 17 

86. speakerului 

87. smartphone-uri 

88. top 

89. Orange 

90. top  

91. Internet 

92. 4G 

93. smartphone 

94. laptop 

95. tabletă 

96. twinning 

97. summit-ului 

98. granturi 

99. dream 

600.dream-ul 

1. dream-ul 

2. dream-uțurile 

3. reality show-urile 

4. „Mausul” 

5. hardware 

6. software 

7. fast-food 

8. job 

9. single-ul 

10. „Skyfall” 

11. body-ul 

12. „Bad Teacher” 

13. box office 

 

Nr. 24 

14. low-cost 

15. site-ul 

16. master 

17. weekend-ul 

18. lobby 

19. New-York-ul 

20. „I Love NY”  

21. newyorkez 

22. cool 

23. electro 

24. iPod 

25. upper-class 

26. W. Square Park 

27. job 

28. special offer 

29. liderii  

30. back office 

31. bailout 

32. site-ului 

33. hit 

34. single-ul 

35. disco remixate 

36. disco-pop 

37. SF 

38. watti 

39. stem 

40. mail-uri 

41. web 

42. SMS 

43. wireless 

44. internet wireless 

45. markerelor 

46. DVD 

47. top-model 

48. meci 

49. box 

50. ring 

51. marketing 

52. staruri 

53. baschetbalistul 

54. week-end 

55. box office-ul 

56. dolari 

57. week-endul 

58. open 

 

Nr. 26 

59. summit-ul   

60. speakerului 

61. briefing 

62. internet  

63. SMS 

64. PrePay 

65. laptopuri 

66. tablete 

67. online 
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68. mass-media 

69. blugi 

70. Facebook 

71. „like” 

72. Will Smith 

73. dolari 

74. week-end-ul 

75. business 

76. software 

77. software 

78. software-ului 

79. USD 

80. dolar 

81. software 

82. software-ul 

83. software-ul 

84. software 

85. PC-uri 

86. cloud 

87. web 

88. yoga 

89. stresul 

90. kiwi 

91. supermarket 

92. week-end 

93. ok 

94. topul  

95. site-ul 

96. YouTube 

97. postate 

98. YouTube 

99. „Like-uri” 

700.topul 

1. YouTube 

2. rapperul 

3. meciuri 

4. FIFA 

5. goluri 

6. goluri 

7. penalty 

8. fotbalist 

9. „poker” 

10. fotbalist 

11. all time 

12. fotbalist 

13. hattrick 

14. golgheterilor 

15. all-time 

16. meci 

17. live 

18. showbizul 

19. showului 

20. „Ranaways” 

21. „pop-up-shop” 

 

Nr. 29 

22. speakerului 

23. startul 

24. brandul 

25. brandul 

26. laptopuri 

27. tablete 

28. internet  

29. smartphone-uri 

30. internet 

31. gadget-uri 

32. weekend 

33. Wi-Fi-ului 

34. GPS-ului 

35. smartphone-urilor 

36. lider 

37. smartfon 

38. smartfonuri 

39. starul 

40. stand-up 

41. comedy 

42. show-urile 

43. site 

 

Nr. 40 

44. standardele 

45. summit-ului 

46. fastfood-uri 

47. like-uri 

48. bloggeri  

49. cipsurile 

50. crackers 

51. crackers 

52. chipsurile 

53. „lady” 

54. designerul 

55. mohawk punk 

56. rapperul 

 

Nr. 45 

57. businessului 

58. fast-food  

59. fast-food-ul 

60. online 

61. supermarketuri 

62. Hollywood 

63. Film Awards 

64. hollywoodiene 

 

2014 

Nr. 4 

65. menajamentului 

66. lobby 

67. dealerii 

68. meciului  

69. „melting pot” 

70. Playmouth Rock 

71. cardurilor 

72. cash-ul 

73. imprintere 

74. POS 

75. miting 

76. business-ul 

77. lorzilor 

78. The Telegraph 

79. Buckingham 

80. Windsor 

81. senzor 

82. Bluetooth 

83. business-ului 

84. Washington-ului 

85. hobby-uri 

86. ferestre 

87. pop-up 

88. PC-ul 

89. „spyware” 

90. computer 

91. antivirus 

92. „rogueware” 

93. computerul  

94. aplicație 

95. start 

96. desktop 

97. accesului 

98. Internet 

99. router 
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800.Internet 

1. ferestre 

2. web 

3. malware 

4. antivirusul 

5. firewall-ul 

6. computerul 

7. email-uri 

8. malware 

9. Remote XT 

10. software 

11. call center 

12. call center-ului 

13. software-ul 

14. Internet 

15. IQ-ul 

16. marketingul 

17. rapperul 

18. starleta 

19. baseball 

20. AT&T Park 

21. microblogging 

22. postate 

23. Twitter 

24. top-modelul 

25. starleta 

26. antidoping 

27. rugby Premiership 

28. antidoping 

29. blockbuster 

30. blockbusterurile 

31. „popcorn” 

32. blockbusterurilor 

33. week-end 

34. brand 

35. box office 

36. westernul 

37. box office-ul 

38. blockbusteruri 

39. box office-ul 

40. liderul 

41. box office 

 

Nr. 14 

42. site-ul   

43. site 

44. bluful 

45. marketing-ul 

46. check-in 

47. granturi 

48. bloggerul 

49. net-ului 

50. blugii 

51. blugii skinny 

52. jeanșii 

53. jeanșii 

54. lifting 

55. boyfriend jeans 

56. jeggings 

57. soft 

58. boxe 

59. week-end-ul 

 

Nr. 28 

60. design-ul  

61. iPhone 

62. online 

63. jacuzzi 

64. stripper 

65. „Magic Mike” 

66. șuturi 

67. meciuri 

68. golgheterilor 

69. goalkeeper 

70. box set 

 

Nr. 35 

71. box office-ul 

72. blockbusterurile 

73. cash flow-ului 

 

Nr. 37 

74. „Rap God” 

75. single 

76. DJ 

77. show-uri 

78. hip-hop 

 

Nr. 48 

79. top-ului 

80. rating 

81. „ownership unb.” 

82. pop 

83. rock 

84. single-ul 

85. hip-hop  

86. hip-hop 

87. rap 

88. rock Pink Floyd 

89. box set 

 

Nr. 50 

90. dolari 

91. per bushel 

92. lobby 

93. showbiz 

94. hat-trick-ul 

95. superstaruri 

96. golurile 

97. hat-trick-urile 

98. weekend-urile 

99. hat-trick 

900.golgheterilor 

 

2015 

Nr. 5 

1. hardware 

2. qwerty 

3. password 

4. baseball 

5. football 

6. monkey 

7. mustang 

8. access 

9. shadow 

10. master 

11. superman 

12. batman 

13. web browser 

14. manager 

15. baschetbalistul 

16. baschetbalistă 

17. penalty-uri 

18. raliul 

19. tenis 

20. fotbal  

21. hochei 

22. volei 

23. rugby 

24. handbal 

25. show-ului 
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26. rapperului 

 

Nr. 7 

27. manageri 

28. management 

29. fotbal 

30. . Super Bowl-ul 

31. fotbal 

32. show-biz 

33. reality-show 

34. pay-per-view 

35. dolari 

36. boxului 

37. doping 

 

Nr. 38 

38. brand 

39. smartphone-uri 

40. gadget-uri  

41. Orange 

42. Smart Store 

43. boxe Unplug  

44. Smart shop-ul 

45. „live” 

46. antistres 

47. country 

48. pop 

49. Forbes 

50. topul 

51. streaming 

52. online 

53. link-uri 

54. derby-ului 

55. goluri 

 

Nr. 40 

56. Show must go on 

57. show 

58. glossy 

59. gigabytes 

60. DVD-uri 

61. information overl. 

62. dolari 

63. box office-ul 

64. hobby-uri 

65. puzzle-uri 

66. smartfonul 

67. smartfon 

68. smartfonurilor  

69. cipul  

70. cipul 

71. cip 

72. flash-uri 

73. pulover 

74. star pop-rock 

75. golgheter 

76. all time 

77. clubului 

78. New York Cosmos 

79. play-off-ului 

80. N. A. Soccer Leag. 

81. „Happy Birthday” 

 

Nr. 41 

82. multitaskingul 

83. jobului 

84. stresul 

85. job 

86. display-ul 

87. selfie-uri 

88. spray 

89. lire sterline 

90. star 

91.  „Homeland” 

92. gay 

 

Nr. 42 

93. raiduri 

94. tie-break 

95. dropgol 

96. „folowers” 

97. Instagram 

98. Facebook 

99. remake-ul 

 

Nr. 43 

1000. box office-ul 

1. dolari 

2. weekend 

3. IQ 

4. jogging 

5. fitness 

6. modeling 

7. punk 

8. streaming 

9. gangsterului 

10. thrillerul 

11. „Mean Streets” 

 

Nr. 45 

12. fair-play 

13. star 

14. rugbyului 

15. trial 

16. Manchester United 

1017. Ok 
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Săptămîna 

2013 

 

Nr. 3 (1047), 18 ianuarie 

 

p. 2 - …au anunțat că o rețea de hakeri a spionat 4 IP-uri din Republica Moldova. ; Pe atunci încă 

nu exista internetul, scype-ul și rețelele de socializare... 

 

p. 3 - …promovate de către piața de artă sau establishment-ul politic…; … – ilustratori și graficieni 

sau street-artists defulînd astfel în sfera agențiilor de publicitate.; Atributul indieness marchează 

mai întîi un tipar al identificării artistului…; … într-un context social mai larg al mișcărilor 

ecologiste, al reciclării, al DIY (do it yourself) și less is more?; … îndreptat împotriva modului 

obișnuit de a face business?;  

 

p. 5 - Asigurarea transparenței și feedback-ului privind măsurile de…; …au semnat o cerere prin 

care solicită speakerului Marian Lupu să convoace… 

 

p. 6 - … publicarea actelor de inspecții pe pagina web a AIPA… 

 

p. 7 - … utilajul agricol performant, no-till, utilaj și tehnică multifuncțională…;  …și utilajului 

agricol achiziționat în cadrul unui contract de leasing… 

 

p. 8 - …liderul PLDM nu le-a permis să ducă pînă la capăt puciul din partid...; … reîncarc o pilă 

rechargeable GP 2100 de la telecomanda mea cu 2 pile rechargeable GP 2100.; … e în stare să uite 

de business-ul său… 

 

p. 9 - …postul de prim-vicespicher ne aparține, fiți buni și dați-ni-l repejor. 

 

p. 11 - Gîndacii de bucătîrie, mai preferați decît congresmenii; …lui Fidel Castro, păduchilor, 

Coreei de Nord sau vînzătorilor de mașini second-hand.; Aproximativ 800.000 de persoane s-au 

reunit la Paris pentru a protesta față de căsătoriile gay;  …iar thrillerul SF "1952", regizat în 3D de 

Brad Bird și cu George Clooney pe afiș, va fi lansat pe 19 decembrie 2014. 

 

p. 12 - Liderii Alianței pentru integrare europeană (AIE) au convenit…; Spicherul a mai spus că 

vor fi pedepsiți toți cei vinovați de încălcarea legii. 

 

p. 19 - Speaker-ul Parlamentului, tanti Olga;  

 

p. 24 - ...milioane de fani și-au exprimat voturile  pe site-ul organizatorilor.; ... "Artistul pop 

preferat"...; ..."Artistul country preferat"... 

 

p. 25 - ... folosind spray-uri speciale...; ...femeilor - shopping-ul, bîrfele și filmele siropoase. 

 

p. 26 - ... au fost nominalizate la categoria "Cel mai bun single”.; Categoria "Cel mai bun artist 

live”... 
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p. 31 - ...”cea mai bună interpretare hard rock/ metal"...; ... cel mai bun cîntec rap și cea mai bună 

colaborare rap...; ... după ce veteranul rocker a declarat că refuză această onoare...; - ...un premiu 

decernat pe baza voturilor fanilor - pentru single-ul lor de debut...; Rihanna, nominalizată, ca și 

rapperul canadian Drake...; Drake a cîștigat premiul pentru cel mai bun videoclip hip-hop 

("HYFR")...; ... cea mai bună cîntăreață, cea mai bună interpretare live și cel mai bun look.; ... artiști 

ai serii a fost Psy, al cărui hit "Gangnam Style" a cîștigat premiul pentru cel mai bun videoclip.; ... 

un număr record de 4,9 milioane de "like-uri" pe Facebook...; ... iar Rihanna a primit și ea un 

trofeu, pentru albumul soul & R&B preferat... 

 

p. 32 - Singleul este produs în colaborare cu talentatul interpret și producător...; ... cel mai elegant și 

mai sexy interpret din Rusia. ... Dan a lansat cîteva hit-uri și un nou album.  

 

 

Nr. 4 (1048), 25 ianuarie 

 

p. 1 - Anticipatele. Goodbye, Europe!; Mass-media cu aplecare spre senzațional...; ... dialog cu 

unul dintre actualii noștri parteneri de dezvoltare și mister Marian a spus...; Două ipostaze ale 

spicherului Marian Lupu. 

 

p. 2 - ... liderul Partidului Democrat... 

 

p. 5 - ...va fi semnat la summit-ul Parteneriatului Estic din luna noiembrie curent. 

 

p. 6 - Cine îi învață pe businessmenii moldoveni cum să facă marketing; Un marketer calificat și 

proactiv, loial doar anumitor branduri...; Mai ales la nivelul managementului de top al 

companiilor.; Cum ne conving companiile de traininguri să ne instruiască?; ...un training este cel 

mai potrivit...; Chestionarele și feedback-ul primite trebuie să fie practice...; Cum alegem 

trainingul potrivit?; Este prima companie de traininguri de business din Republica Moldova care 

lucrează în exclusivitate cu traineri internaționali.; Trainerii selectați au o experiență de minimum 

10 ani în domeniul...; AXA Management Consulting oferă o gamă largă de servicii de training, 

consultanță și coaching în următoarele domenii de expertiză...; ...planificarea mass-media sînt 

predate de experți ai agențiilor din domeniul reclamei și sales house.; ... au ca tematică de bază: 

merchandising, marketing și PR... 

 

p. 7 - ...a participat la cel de-al 5-lea Summit al miniștrilor... 

 

p. 9 -  Cu bîta, cu toporul, cu laserul...; La noi, în Moldova, electoralele sînt non-stop. 

 

p. 11 - În total, Knessetul ar urma să aibă 61 de parlamentari...; Anunțul a fost postat în biblioteca 

Manly din Sydney pe durata weekendului și a stîrnit reacții imediate online din partea abonaților 

bibliotecii...; ...a reprezentat un surprinzător succes de box office... 

 

p. 12 - Speakerul Marian Lupu și prim-vicespeakerul Vlad Plahotniuc fac show de prost gust.; ...a 

mai declarat Valeriu Streleț, în cadrul unui briefing.;  

 

p. 13 - ...preluarea informației privind cross-cursurile valutelor străine  față de dolarul SUA...; 

...tranzacțiile de cumpărare /vînzare cu carduri. 
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p. 23 - Cumpărăm mult cînd intrăm într-un supermarket.; ...înarmați-vă cu un blender, mixați orice 

fruct vreți...; ...diversele produse din gama ice tea. 

 

p. 25 -  Dacă nu te poți loga pe contul său de email, de Facebook...;  

 

p. 26 - ... a fost primul în topul vînzărilor de pe site-ul muzical, în timp ce hitul... 

 

p. 29 - Campionatele Mondiale de cyclo-cross de la Louisville; Final Four-ul Ligii Campionilor, 

feminin; Campionatele Mondiale de cross country de la Budgoszcz; Primul meci al play-off-ului 

Euroligii masculine. 

 

p. 32 - precum și a participat la show-ul «Dansez pentru tine».; ...starul hollywoodian Leonardo 

DiCaprio...; ...va aprecia capacitatea de interpretare live a concurenților. 

 

 

Nr. 5 (1049), 1 februarie 

 

p. 3 - ...căci doar outsiderii mai pot arunca tabuurile în aer. 

 

p. 4 - Un coleg politolog îmi povestea că liderii se nasc și se educă. 

 

p. 5 - ...atunci din fotbal, din sportivitate, fair-play, se alegea doar praful. 

 

p. 6 - Ar fi ușor să spun că a fost plasată pe site-ul instituției”...; , moldovenii continuă să folosească 

cardul pentru a scoate bani din bancomat...; ... cetățenii care au carduri emise  în străinătate au 

cheltuit în Republica Moldova, în 2012, utilizînd cardurile, 2,4 miliarde de lei... 

 

p. 7 -  ...aceasta a venit  ca o soluție în perioada de criză pentru micul business...; Reprezentanții 

Asociației Micului Business au propus demonopolizarea business-ului în Republica Moldova, 

asigurarea libertății economice reale a businessmenilor din ÎMM-urile din Moldova. 

 

p. 11 -  LOVE-STORY Anglia - Germania: motivele pe care le au Londra și Berlinul să se iubească 

sau nu; ...a determinat tabloidul britanic The Sun și rivalul său german Bild să enumere motivele pe 

care cele două țări le au să se iubească sau nu. 

 

p. 12 - ...o formațiune cu influență”, a afirmat spicherul Adunării Populare. 

 

p. 13 - Ultima tranșă trebuie să vină doar după ce board-ul Fondului Monetar va lua decizia că 

programul este finalizat...; ...inclusiv cei prin zone off-shore...; ...un interes pentru mai mulți jucători 

și atac raider asupra Băncii... 

 

p. 21 - Însă silueta demnă de un film cu gangsteri avea să-i atragă o poreclă pe măsură: "Gangster 

car" (Mașina gangsterului).; Acest microcar cu design italian a fost construit de mai mulți 

producători...  

 

p. 24 - ...liderul topului avînd un singur film în care a jucat în acest an...; "The Avengers" este 

filmul cu cel mai mare box office mondial...; staruri de blockbustere SF pentru adolescenți. 
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p. 26 - Pe locul al doilea se află rockerul american Bruce Springsteen... 

 

p. 28 - Andres Iniesta, cel mai bun playmaker; ... informează site-ul oficial al UEFA.; Finala 

feminină de la Australian Open poate fi considerată finala break-urilor, Victoria Azarenka și Na 

Li reușind mai multe game-uri pe serviciul adversarei decît pe serviciul propriu. 

 

p. 29 - Manșa tur a play-offului de calificare la Campionatul Mondial feminin...; Final Four-ul 

masculin al Ligii Campionilor... 

 

p. 31 - Artiștii debutanți și-au pus amprenta asupra topurilor; ...postarea de single-uri pe rețelele 

de socializare...; ...albumul de debut al rapperului Frank Ocean a ocupat locul al doilea în 

prestigiosul top al celor mai bune materiale...; ...al trupei debutante de blues-rock Alabama Shakes 

a fost desemnat cel mai bun single al anului 2012... 

 

p. 32 - Turneul la șah open s-a Desfășurat pe 26, 27 ianuarie...; «Sun Stroke Project», în topurile 

rusești; Single-ul “Walking in the rain” se află printre primele cîntece în topul celei mai mari 

radiostații...; ...o colaborare cu rapper-ul Jay-Z. 

 

 

Nr. 7 (1051), 15 februarie 

 

p. 1 - ...odată cu refuzul lui Ghimpu de a prelua postul de prim-vicespicher al parlamentului... 

 

p. 2 - ...iar ministerul de resort e considerat ireproșabil de speakerul legislativului... 

 

p. 3 - Nu mi-au plăcut niciodată clovnii... 

 

p. 4 - Alocuțiunea Primului-ministru Vlad Filat la briefingul din 13 februarie 2013; Am decis să 

organizez acest briefing ca urmare a evenimentelor din ultima perioadă... 

 

p. 5 - ...controlul instituțiilor, justiției, mass-mediei, gestionarea frauduloasă a întreprinderilor de 

stat, atacurile raider...; Demonopolizarea și depolitizarea mass-mediei din Republica Moldova; 

 

p. 6 - a declarat Mihai Godea în cadrul unui briefing de presă organizat la Chișinău.; în care se 

solicită să se facă presiuni asupra liderilor politici de la putere...; Compania a promovat o politică a 

prețurilor de dumping, a acordat reduceri ilegale de prime, a depășit volumul cheltuielilor de 

gestiune și mărimea comisioanelor acordate brokerilor de asigurări. 

 

p. 7 - La ora actuală, acest gen de business nu mai este posibil...; O altă problemă a business-ului 

agricol constă în parcelarea excesivă a terenurilor... 

 

p. 8 -  ...a constat că, dintre noi, Dragoș avea cel mai bun IQ. 

 

p. 10 -  această debandadă este salutată, televizată sau, în cel mai bun caz, trecută sub tăcere de 

mass-media.; IQ-ul dlui Ghimpu este bine cunoscut de mai toată lumea... 

 

p. 11 -  China a depășit în 2012 SUA, devenind lider la nivel global după schimburile comerciale 
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p. 13 - ...poate fi  redus la mici probleme de management cu care se confruntă întreprinderea 

respectivă... 

 

p. 21 - Acestea implică un consum redus de dulciuri, fast-food și băuturi carbogazoase. 

 

p. 24 - ...acesta fiind primul ei copil și al soțului său, rapperul Jay-Z...   

 

p. 26 - ...top-modelul german Heidi Klum... 

 

p. 28 - ...informează site-ul oficial al competiției.; ...într-un interviu acordat site-ului fifa.com...; 

...un gol anulat incorect pe motiv de ofsaid în repriza a doua.;  ...care a fost eliminat la Valencia în 

prelungiri în urma unui fault grosolan.; ... reușind probabil cel mai bun meci al său între buturile lui 

United. 

 

p. 29 - ...incluzînd cele trei meciuri din faza grupelor...; Personajele negative ale «fair-play-ului»; 

..."prietena" lui Te'o era produsul unei farse online...; ...quarter-back-ul echipei Dallas Cowboys... 

 

p. 31 -  …referindu-se la numeroasele filme cu gangsteri în care a jucat…; …pentru a revitaliza 

viața economică din cartierul newyorkez Manhattan…; Revenirea în forță a rockului clasic; 

Potrivit site-ului theguardian.co.uk...; ...odată cu ascensiunea stilului punk (deși mulți dintre fanii 

rockului clasic nu vor fi de acord cu această  afirmație).; …a avut primul său album care a ajuns pe 

primul loc în topuri.; ...cînd rockerii de la The Rolling Stones cîntau... 

 

p. 32 -  ...lucrează la un nou single pe care îl va lansa în cursul acestui an.; …care va debuta cu un 

show la Los Angeles...; a participat la audieri pentru show-ul televizat “Britain’s got talent”.; 

…lucrează cu o casă de management din Marea Britanie… 

 

 

Nr. 8 (1052), 22 februarie 

 

p. 2 -  E destul să te uiți la cîteva filme polițiste hollywoodiene…; …un cuvînt rusesc pe care 

speakerul parlamentului l-a rostit în plen… 

 

p. 5 -  ... înainte de prăbușire, unul dintre pokeriști se bucura pînă la leșin…; ...la conferințe de 

presă, la seminare, la mitinguri. 

 

p. 7 -  …a subliniat președintele PAD în cadrul unui briefing de presă...; ...principalii beneficiari ai 

difuzării interceptărilor către mass-media sînt liderii PCRM…; Misiunea așa-numitei alianțe pentru 

integrare europeană se va încheia odată cu summit-ul de la Vilnius. 

 

p. 9 - ...e fin și gingaș ca și bețivul care-i arozează gura cu șpray... 

 

p. 10 - ...dincolo de negura și smogul realității naște o lume mai intrigantă... 

 

p. 11 - Jurnaliștii, nemulțumiți că nu au putut asista la un meci de golf dintre Barack Obama și Tiger 

Woods; Obama a petrecut un week-end de trei zile la "Floridian"… 
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p. 12 - creativitatea echipei de marketing Orange, care, an de an, încearcă să facă acest concurs 

deosebit, ca să-și surprindă atоt clienții Orange, cît și fanii acestui show.  

 

p. 13 - ... în cazul unor informații de breaking news... 

 

p. 14 - ...pentru care a fost mobilizată o bună parte a mass-media…; Au fost martori la atacuri 

raider asupra băncilor. 

 

p. 21 - ... un coșmar generator de mare stress… 

 

p. 24 - ...trei dintre trofeele principale – inclusiv cel pentru single-ul anului…; Rockerii originari 

din Ohio The Black Keys au plecat acasă cu trei premii Grammy…; …cоntată în colaborare cu 

starul R&B Frank Ocean.; Cel mai bun album instrumental pop…; Cea mai bună înregistrare 

dance…; Cea mai bună interpretare hard rock/ metal...; Cea mai bună interpretare rap…; Cea mai 

bună interpretare country solo...; Cel mai bun album new age…; Cel mai bun album vocal jazz…; 

Cea mai bună interpretare gospel/ de muzică religioasă...; Cel mai bun album world music…; Cel 

mai bun album folk… 

 

p. 26 - Pelicula este, totodată, o radiografie a high-class-ului romînesc contemporan… 

 

p. 28 - Lionel Messi a reușit să înscrie de 301 ori în 366 de meciuri jucate cu FC Barcelona.; …fiind 

la egalitate cu Cristiano Ronaldo în clasamentul golgeterilor. 

 

p. 29 - ...cele 63 de puncte în meciul cu Boston din play-off în 1986, slam-dunk-ul cîștigător la 

concursul All Star Game în 1988…; …Jordan a semnat un contract cu echipa de baseball Chicago 

White Sox...; ...de la șase restaurante, de la un showroom auto din Carolina de Nord…; …cînd 

Michael a fost ales de Chicago Bulls de la Universitatea din Carolina de Nord, în "draft-ul" din 

1984.; "Brand-ul Jordan se descurcă foarte bine"...; În weekend-ul trecut, Nike a scos pe piață 

modelul Air Jordan XX8…; Presa sud-africană a consacrat, vineri, spații largi informațiilor privind 

uciderea top-modelului Reeva Steenkamp...; a fost uimit să vadă că sportivul avea bîte de crichet și 

de base-ball după ușă... 

 

p. 29 - Potrivit site-ului artistei, ea are programate concerte pînă pe 20 martie. 

 

 

Nr. 9 (1053), 1 martie 

 

p. 1 - ...mulți lideri ai lumii interlope... 

 

p. 2 - Va fi un weekend cu multe tîrguri politice; Înțeleg că se va miza masiv pe suportul mass-

mediei pentru a da vina pe Filat… 

 

p. 4 - Rîzi, clovnule! sau Cîntece în loc de pine; Ultimele pozne ale lui Mihai Ghimpu i-au întărit 

complet postura de clovn al politicii moldovenești.; Șou mast gou on; Unii politologi sunt siguri că 

în felul acesta el își mai ridică ratingul care a coborоt pînă la nivelul plintei.; Ei, fără să alerge după 

informații, fabrică știri de top, în urma declarațiilor acestui clovn.; A trecut însă weekend-ul și, la 

începutul săptămînii curente, spicherul s-a răzgîndit. 
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p. 7 - fără acoperire politică nu poți să faci business serios în Republica Moldova.; Summitul de la 

Vilnius din toamnă va fi, probabil, mai mult dezamăgitor pentru moldoveni decît triumfător.; 

…campania noastră agresivă de marketing extern nu a corespuns cu calitatea produsului... 

 

p. 11 - ...firme de catering (57,9%)…; Supermarketurile s-au situat în coada listei... 

 

p. 13 - ...Avem dreptul să preluăm emisia CNN în cazul unui breaking news. 

 

p. 14 - Stalin ar fi fost un clovn fără zecile de milioane de turnători...; Ghetele ți le-am cumpărat din 

banii pe care-i luam turnînd zoi pe blog.; … atacurile raider asupra Băncilor, bunăoară. 

 

p. 21 - Sau, cum mai spun ei, cool.; «Generația sandviș» 

 

p. 24 - ...potrivit site-ului oficial al evenimentului. 

 

p. 26 - Rockerii din trupa Muse au deschis gala din acest an cu o interpretare electrizantă...; ... 

atunci cînd au interpretat single-ul "One Way Or Another", o piesă care a ajuns pe primul loc în 

topurile muzicale din 60 de țări.; ...la categoria "cea mai bună trupă live". 

 

p. 28 - Ronnie O'Sullivan revine în snooker pentru a-și apăra titlul mondial; Este jobul nostru și 

trebuie să fim obișnuiți.; știam că nu pot rezista prea mult timp în afara snookerului.; Actualul 

driver al Mercedes, echipă la care s-a transferat de curînd…; …a părăsit team-ul britanic la finalul 

sezonului 2012… 

 

p. 29 - Între thriller și tragedie; …fostul component al naționalei de rugby a Franței...; ...fostul star 

al fotbalului american a fost inculpat…; un fost fotomodel sud-african și prezentatoare TV. 

 

p. 31 - ...topul fiind condus de un film premiat la șapte categorii.; cel mai prost remake/ cea mai 

proastă continuare și cel mai prost cuplu pe marele ecran...; în același weekend în care a luat 

Oscarul pentru "Povestea unui campion/ The Blind Side". 

 

p. 32 - ...reflectă stilul relaxant și sexy al cîntăreței.; Noul single este o piesă lirică scrisă de Ala  

Donțu în colaborare cu compozitorul Mihai Vrabie. 

 

 

Nr. 10 (1054), 8 martie 

 

p. 1 -  De ce nu i-ați retras atunci imunitatea acestui clovn... 

 

p. 2 -  …a recepționat un plic, în care era un stick cu imagini video...; Oficialul face apel către 

mass-media să nu se lase antrenată în jocuri politice. 

 

p. 6 -  …comisioanele mari oferite brokerilor de către unele companii au condus la incapacitatea de 

plată a acestora. 

 

p. 8 - Ura pentru pierderea funcției de prim vicespicher i-a tulburat integral mințile...; CNA, PG, 

SIS, cele 10 partide, 7 televiziuni, vreo 30 de bloggerași, păduchi de presă...; Respectiv, Lupu ocupă 
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nelegitim funcția de spicher.; Plus, să ceri liderului cu cel mai înalt reiting în țară și cu cel mai 

mare partid...; Partidul Liberal ar trebui considerat killer-ul moral al Alianței pentru Integrare 

Europeană. 

 

p. 12 -  ...în care își va relua rolul care l-a făcut celebru, cel al unui cyborg indestructibil trimis din 

viitor.; ...care are în portofoliu celebrul tabloid National Enquirer și revista OK!. 

 

p. 13 -  ...pentru obținerea de granturi și fonduri pentru agricultori… 

 

p. 14 -  ...Made in Parlamentul RM. 5 martie: spre ruși sau UE?; Clovnii generează alegeri.; Și vrei 

să poți fi liber ca într-un week-end sau vara să te plimbi pe străduțe înguste și curate. 

 

p. 21- ...adică adrenalina pe care o simți atunci cînd te dai într-un roller coaster... 

 

p. 28- În absența golgheterului Zlatan Ibrahimovic, echipa... Paris Saint Germain a tremurat serios 

pentru obținerea calificării…; Ei cîntă și afișează bannere împotriva mea... 

 

p. 29-...afirmă managerul echipei Christian Horner.; Azi, cercetarea și producția se fac folosind 

computerele.; iar în week-end era inginer de cursă în Formula 2.; … parteneriatul Michael 

Schumacher-Ross Brawn-Ferrari au pus "on hold" pentru o perioadă seria succeselor lui Newey. 

 

p. 31-  …aflat la originea unui lungmetraj de televiziune, la thrillerul "Fălci/ Jaws" (1975)...; ...în 

fruntea topului celor mai vîndute discuri din lume…; În ceea ce privește vînzările de single-uri în 

2012…; …urmată de hitul lui Gotye "Somebody That I Used To Know"...; cu single-ul 

"Payphone", vîndut în 9,1 milioane de exemplare. 

 

p. 32- La doar trei anișori, Cleopatra scotea hituri pe bandă rulantă...; ...este o cîntăreață americană 

de muzică pop-soul cu influențe rock…; au fost considerate prea sexy de către agenția de 

monitorizare a televiziunilor din Marea Britanie. 

 

 

Nr. 11 (1055), 15 martie 

 

p. 3 - …s-a grăbit să-și exprime sentimentul său de groază declarînd că Italia și-a ales "doi clovni".; 

a intonațiilor adeseori inadmisibile ale intervențiilor liderului ei... 

 

p. 7 - …definirea și managementul priorităților de cercetare...; prioritățile au fost publicate pe site-

ul www.asm.md. 

 

p. 8 -  …blogherul cu gugiuman dacic descrie cu lux de amănunte semnele cutremurului care urma 

să se întîmple pe 5 martie 2013. 

 

p. 10 -  …în talk-show-ul „Politica” de la TV7…; Toți deputații din PD (nu zic și de cei din PL cu 

IQ-ul mahărului de Colonița)… 

 

p. 14 -  …care face lobby pentru combinatul metalurgic de la Rîbnița…; Atunci, de ce este demis 

premierul, dar nu spicherul sau miniștrii ineficienți?; ...politicianul cu cel mai mare rating în stat și 

http://www.asm.md/
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cu cel mai mare partid…; …lipsirea liderului său de funcții și, deci, de responsabilitate.; Cum vreți 

să oprim și să deconspirăm atacurile raider, dacă raiderul stă în parlament… 

 

p. 22 -  Cît de dăunători sînt hamburgerii și alte produse; Cît de sănătoase sînt băuturile de tip 

cola?; Sigur că mîncarea de tip fast-food nu e complet inutilă pentru organism. 

 

p. 23 -  …care au identificat, în sistemul imunitar al omului, un marker biologic...; Lungimea 

telomerelor este un biomarker al îmbătrînirii...; De aceea, în majoritatea supermarketurilor din 

Japonia există un singur raft dedicate acestor produse... 

 

p. 24 -  Cele două staruri ale francizei "Amurg/ Twilight" au depășit cu ușurință celelalte cupluri de 

la Hollywood în acest clasament alcătuit de revista Forbes pe baza topului 10 al filmelor romantice 

care au avut cele mai mari încasări în ultimii trei ani.; ...care a obținut încasări de 103 milioane de 

dolari în box offi-ce-ul nord-american... 

 

p. 28 -  Ambele echipe au avut cîte o bară, Barcelona a avut un penalty neacordat… 

 

p. 32 -  Daniel Day-Lewis a decis să se retragă timp de 5 ani din lumea showbiz-ului. 

 

 

Nr. 12 (1056), 22 martie 

 

p. 3 -  Nu vă plac talk-show-urile cu Becali și viața cotidiană a cîtorva cupluri de semi-anonimi? 

Dar ele fac rating. Sînt cool. 

 

p. 5 -  ...analiștii politici care ies la televiziuni, pe Internet și prin gazete, de la el, de la PIB… 

 

p. 7 -  ...a solicitat ca negocierile din cadrul AIE să fie transparente, cu prezența mass-media…; 

Liderul Partidului Acțiunea Democratică a transmis public solicitările sale în cadrul unui briefing 

de presă... 

 

p. 8 -  Pe timpul PCRM-ului „totalitar și antieuropean”, Lupu era spicher.; ...PCRM deposeda 

businessmenii locali de proprietăți... 

 

p. 9 -  ...Nicolae Timofti era tratat ca un outsider…; Chiar dacă împăcarea liderilor AIE nu intră în 

funcțiile sale... 

 

p. 10 -  ...au prezentat, sîmbătă-seara, la Moldova 1, show-ul anului, fără nici o exagerare.; În 

această seară, am asistat la un show televizat...; ...a venit cu premii speciale pentru învingătoarea în 

concurs și pentru echipa sa - cîte un smartphone HTC One X... 

 

p. 14 -  ...le toarnă cu acuratețe șefilor în pahare și accesează repede stickurile... 

 

p. 21 -  ...after-show-ul dedicat dezbaterilor a dezvăluit anumite tensiuni exalate franc, unele 

disonanțe și, din nou, feedback-uri negative. 
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p. 25 -  ...E! News și E! Online, produc și difuzează toate reality show-urile în care apare starleta 

Kim Kardashian. 

 

p. 26 -  Cei mai sexy actori în viață 

 

p. 29 -  Un expert în marketing a declarat pentru BBC, sub protecția anonimatului, că modelele de 

business ale echipelor nu sînt unele eficiente...; ...pilotul Ferrari nu a recunoscut niciodată că ar fi 

fost un "pay driver"…; …patronat de cel mai bogat om al planetei, Carlos Slim, printre sponsorii 

team-ului elevețian.; Team-ul cu sediul la Woking este acuzat că a fost mai mult impresionat de 

numele sponsorului lui Perez...; ...dacă un site plasează un link către alt site, care conține o piesă 

sau un clip, ambele siteuri urmează a fi închise. 

 

p. 32 -  După ce și-a anulat show-ul din Boston, SUA, după primul concert din turneul Diamonds 

World Tour…; Așadar, dacă nu a atras atenția prin outfituri și make-up nebun... 

 

 

Nr. 13 (1057), 29 martie 

 

p. 1 - ...bunelul... e în stare să năimească un avion c(h)earter ca să plece la nunta nepoatei sale… 

 

p. 4 -  Sunt cool cu pistol la șold... 

 

p. 7 - ...școala tinerilor raideri; …falsificarea și cumpărarea sondajelor de opinie publică și crearea 

publicațiilor on-line etc.; …în cadrul căruia tinerii vor învăța cum pot controla   business-ul prin 

intermediul amenzilor preferențiale… 

 

p. 8 - ...el era numit centru de combatere a business-ului, stînd în spatele multor porcării și 

deposedări de proprietăți ale unor businessmeni incomozi.; … tot activismul și show-ul mediatic 

prezentate de Chetraru și de Zumbreanu trezește dezgust.; … categoric nu dorește să ne dea răspuns 

privind atacurile raider asupra sistemului bancar... 

 

p. 9 -  Dacă punem în calcul atacurile raider, în care păpușarul a fost acuzat de Curtea de la 

Londra…; Or, pînă la summit-ul de la Vilnius rămîneau doar 7 luni…; De ce atunci Filat are cel 

mai mare rating de încredere în întrebare deschisă (19,4%)…; Cum, de altfel, nici PLDM nu poate 

impune PD pe cine să-l propună la funcția de spicher. 

 

p. 10 - ...al doilea partid ca număr de voturi – a spicherului, al treilea partid – a președintelui.;   ... 

Filat președinte, Lupu - spicher, Ghimpu – vicespicher. 

 

p. 14 - Ba pe la Antena 3 și prin nărăvașele ei filiale online, ba pe felurite bloguri…; Ei bine, nu! 

Rezultă că, orice am face, noi ăștia, the bad guys, greșim. 

 

p. 21 - …ea a fost postată online de agenția de publicitate cu sediul în India... 

 

p. 24 - Revista Total Film a alcătuit un top al celor mai sexy actrițe de la Hollywood. 
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p. 28 - ...pentru că ei nu sînt importanți nici pentru mine și nici pentru Mister…; Sînt convins că 

împreună cu acest club, adunîndu-ne eforturile, vom fi în stare să cucerim noi culmi. 

 

p. 31 - Potrivit editorilor de modă de la site-ul Fashionista.com…; pe atunci capitala blues-ului, 

unde l-a întîlnit pe Ike Turner…; Primul lor single - "Fool in Love" - a urcat pe primul loc în topul 

Hit Parade.; considerată cоntăreața cu cel mai mare succes din muzica rock, supranumită, de altfel, 

"regina rock and roll"…; Tina Turner a vîndut mai multe bilete la show-urile sale decît oricare alt 

artist solo din istorie și a cîștigat opt premii Grammy.  

 

 

Nr. 14 (1058), 5 aprilie 

 

p. 1 - … iar Plahotniuc a ajuns în funcție avînd în spate off-shore-uri… 

 

p. 2 - …urmează a fi transmisă cît mai multă informație, experiență în crearea unui business 

profitabil și de lungă durată”... 

 

p. 5 - Locul patru în acest top este ocupat de speakerul Marian Lupu. 

 

p. 6 - ...ar trebui să țină cont și de problemele ce pot fi legate de automobilele second-hand. 

 

p. 7 - Anul trecut, moldovenii posesori de carduri ale băncilor din Republica Moldova au cheltuit 

20,03 milioane lei (extrageri de numerar și plăți fără numerar de pe card).; …valoarea operațiunilor 

cu cardurile emise în Republica Moldova efectuate în străinătate s-a cifrat la 1,29 milioane lei…; 

totuși moldovenii preferă să-și păstreze banii pe carduri, în timp ce majoritatea plăților preferă să le 

facă în cash.  

 

p. 8 - ...atacurile raider asupra băncilor, de care guvernul se arată a fi foarte surprins.; 

…organizează niște sărbători-show de care n-a mai văzut lumea. 

 

p. 9 - Zilele trecute, a apărut, pe blogul adevărul.ro, o scrisoare deschisă către mine…; Ulterior, am 

aflat că nu e vorba de un forumist..., ci de un blogger foarte activ, prezent adesea, prin articole 

ample, pe paginile, ... site-ului la care am onoarea să colaborez eu însumi. 

 

p. 10 - Aceste urări îi sunt adresate Seniorului-profesor, om cu viziuni vaste, manager,...  

 

p. 11 - ...împotriva unei companii europene ce înregistrează e-mailuri de tip spam...; Activiști ruși 

s-au aflat în spatele atacului efectuat de hackeri ce a vizat Spamhaus, un grup cu sediul la Geneva 

ce publică "liste negre" cu adrese de spam utilizate de servicii de mesagerie electronică cu scopul 

filtrării e-mailurilor nedorite, a declarat Aleksandr Liamin, directorul general al siteului 

Highloadlab.com, cu sediul în Rusia.; Într-un interviu pentru site-ul public de știri RT, Sven Olaf 

Kamphuis, care s-a prezentat drept purtător de cuvînt al hackerilor... 

 

p. 13 -  Solicităm în mod categoric să suspendați lobbyismul intereselor personale… 

 

p. 19 - …vezi la oamenii din jur capacități sau abilitați deosebite care nu ar avea rezultate prea bune 

la testările clasice ale IQ-ului.; …pornește de la rezolvarea unor puzzle-uri, labirinturi și modelarea 
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plastilinei…; Dansul, mersul pe bicicletă, dar și sporturile sau yoga, te pot ajuta să dezvolți 

capacitățile... 

 

p. 22 -  Peelingurile îndepărtează pielea moartă. 

 

p. 25 -  Totodată, femeile care nu dorm suficient prezintă un nivel mai ridicat al markerilor de 

inflamație...; ... deoarece markerii de inflamație prezintă o legătură cu durerea. 

 

p. 26 - De pasta verde nu a scăpat nici rapperul Pittbull... 

 

p. 28 - ...iar Ibrahimovic a egalat aproape de finalul meciului dintr-un offsaid uriaș. 

 

p. 29 - ...și a profitat pentru a-și cere scuze în fața tuturor membrilor staffului.; a deschis meciul cu 

un prim frame adjudecat cu break de peste 50 de puncte…; …fostul campion mondial a cîștigat 

șase frame-uri la rînd după ce Selby se impusese în jocul inaugural.; … deși avea de recuperat nu 

mai puțin de cinci snookere. 

 

p. 31 - Printre filmele recente care au inclus scene sexuale, dar care au eșuat la box office, se 

numără lungmetrajele… 

 

p. 32 - ...iar ținutele mele au fost alese оmpreună cu designerii Evghenii Hudorojkov și N. Rusu.; 

Clipul melodiei a și ajuns deja în topurile radio. 

 

 

Nr. 15 (1059), 12 aprilie 

 

p. 1 - ... comuniștii îl vor supune impeachment-ului pe dl Timofti. 

 

p. 3 - Un economist, Orlando Ochoa, a explicat cum economia Venezuelei este dominată de acel 

rent-seeking (concept economic care descrie o situație în care un anumit venit se obține prin 

manipularea pieței).; Dar ascensiunea Chinei, declinul relativ al Statelor Unite, boom-ul prelungit al 

prețurilor materiilor prime… 

 

p. 4 - Șeful statului a declarat, în cadrul unui briefing de presă, că, după mai multe negocieri purtate 

cu liderii AIE, la funcția de premier a fost înaintată o singură candidatură. 

 

p. 6 - Nunta între bucurie și business; …spectatori ai show-programelor sau ca admiratori ai 

prezentărilor de colecții noi de rochii de mireasă și de seară.; Moldova Agroindbank și Loyal au 

lansat primul proiect de cashback din Moldova; Cardurile emise de Moldova Agroindbank vor 

deveni în mod automat carduri de reduceri și vor garanta discounturi importante la cele mai 

diverse mărfuri și servicii, oferite de către partenerii comerciali ai proiectului. 

 

p. 9 - Un asemenea tratament nu putea să nu provoace revolta participanților la mitingul autorizat 

din 7 aprilie. 

 

p. 12 - Pentru cine bat clopotele Internet-ului 
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p. 19 - Nu trebuie să petreci un week-end întreg la Paris ca să descoperi că ai ceva la unison cu 

autorii tablourilor din Luvru... 

 

p. 23 - Nu lăsați gadget-urile să se descarce de tot!; a produs multă confuzie în rоndul posesorilor 

de telefoane mobile și de laptop-uri.; Este recomandat să vă reîncărcați telefoanele și laptopurile 

cînd bateriile ajung la 40-50%.; Majoritatea bateriilor actuale le indică posesorilor de smartphone- 

uri și laptopuri cît timp mai au pînă să se descarce...; Se recomandă astfel folosirea unor stand-uri 

de laptop, cu ventilație integrată.; Dacă aveți un telefon care suportă multitasking, aveți grijă să 

închideți aplicațiile pe care nu le folosiți la un moment dat. 

 

p. 25 - Vecinele galice se pare că apelează la creme anti-aging încă de la vîrsta de 20 de ani…; 

Dacă vrei să îl agăți într-un supermarket… 

 

p. 29 - ...și a făcut ca snookerul să depășească cu mult barierele Regatului Unit al Marii Britanii și 

Irlandei de Nord.; Snookerul este însă departe de banii cîștigați în golf sau tenis, iar jucătorii aflați 

în afara topului 48 mondial cu greu au obținut peste 50.000 de lire sterline în ultimii doi ani. 

 

p. 32 - ... ca să răspundă pentru conducerea scuterului sub influența alcoolului.; …aflîndu-se în 

stare de ebrietate, starul riscă doi ani de închisoare și o amendă de 4.500 de euro.;  El a transmis că 

se afl a la New York, unde turnează un film despre fostul boss al FMI… 

 

 

Nr. 16 (1060), 19 aprilie 

 

p. 2 - Zubco, Pădurea Domneasca, atacurile raider, Guma, Plahotniuc, Metalferos… 

 

p. 3 - Ați văzut vreodată un adolescent jucîndu-se pe un iPod, smartphone sau orice alt gadget 

purtător de jocuri?;  Îmi dau seama că SMS-ul – clasicul SMS, redactat la fel, cu două degete mari 

plimbate rapid pe ecranul telefonului…; L-am rugat să mi-l descrie puțin, așa că mi-a trimis un scurt 

e-mail din care rețin doar că e un app, un joc în care explorezi și construiești lumi, cu tentă retro 

3D.; universul „Minecraft“ e o lume de pixeli randați, verzui, ziduri între care te plimbi, rotești 

camera, construiești, sapi tunele, o  versiune pașnică, fără mitraliere, explozii, fără crime, inamici și 

atacuri proprii vechilor jocuri tridimensionale de tip shoot and run.; Un bestseller în AppStore, 

magazinul de aplicații pentru telefoane și tablete Apple.; L-am provocat pe Radu, întrebîndu-l dacă 

știe vreun cheat...; Un massively multiplayer online role-playing game.; ... ce vrei mai mult de la 

un simplu joc fantasy de ultimă generație? 

 

p. 5 - Un afurisit de blogger, cîrtiță internetistă ce este el, a băgat strîmbe în colectivul unit al 

Alianței.; Omul ăsta e blog la cap. 

 

p. 6 - The Economist: Moldova - departe de low-cost; Rețelele de socializare la orașe și  Skype-ul 

la sate au demonstrat de mult că majoritatea moldovenilor știu care sînt beneficiile accesului la 

internet.   

 

p. 7 - ...AmCham este instituția care intervine pe lîngă instituțiile abilitate cu campanii de lobby și 

advocacy”... 
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p. 11 - ...în care actrița americană Angelina Jolie pozează topless alături de un cal alb… 

 

p. 21 - Weekend-urile libere sînt pentru mulți un vis frumos care se transformă tot mai rar în 

realitate.; Nu trebuie suflată o vorbă despre aventură și nu trebuie folosit e-mail-ul de serviciu 

pentru mesaje personale. 

 

p. 23 - Persoanele cu vîrste mai înaintate ar trebui să folosească site-ul de socializare Facebook 

dacă doresc să-și îmbunătățească capacitățile cognitive.; Alte 14 persoane de vîrsta a treia au scris 

într-un jurnal online postări zilnice similare ca lungime celor de pe Facebook, care nu erau însă 

împărtășite cu nimeni altcineva, iar persoanele din cel de-al treilea grup nu au folosit nici unul din 

aceste două site-uri.; Totodată, multe femei apelează la diverse website-uri pentru a găsi sfaturi 

care să le ajute să treacă peste dezamăgiri. 

 

p. 26 - Cei mai bogați rapperi; Editorii revistei Forbes au întocmit clasamentul celor mai bogați 

raperi la nivel mondial.; Cea mai mare parte a averii rapperului P. Diddy provine din contracte 

care nu au legătură cu industria muzicală... 

 

p. 28 - ...a urcat pe locul cinci în clasamentul golgheterilor all-time al Ligii Campionilor... 

 

p. 29 - Ronnie explică motivele care l-au împins de la spate să revină în snooker. 

 

p. 31 - Bebel a alimentat în această perioadă cronicile tabloidelor franceze…; construirea scenei a 

fost un proiect de design foarte ambițios…; Producătorii show-ului de anul acesta și-au propus să 

înjumătățească însă cheltuielile de organizare…; …unul dintre conducătorii filialei suedeze a fan-

clubului Eurovision… 

 

p. 32 - ...care va cînta hip hop, iar piesa urmează a fi lansată în luna mai și cu siguranță va surprinde 

publicul…; …Natalia Barbu a apărut pe micile ecrane cu un nou look.; …interpreta revenise la 

look-ul cu care devenise celebră... 

 

 

Nr. 17 (1061), 26 aprilie 

 

p. 2 - Propunerea fracțiunii Partidului Comuniștilor de revocare din funcție a speakerului a fost 

susținută prin vot secret de majoritatea deputaților. 

 

p. 5 - Apropo de smartphone-uri de top, Orange propune 3 versiuni de top…; ... cu Internet 

Acum 4G la viteza luminii pentru toate - smartphone, laptop sau tabletă... 

 

p. 5 - Din 2014, pentru membrii rețelei (lista rămîne deschisă) vor fi organizate instruiri în cadrul 

unui proiect de twinning. 

 

p. 11 - Decizia de a da curs sau nu recomandărilor Comisiei va reveni șefilor de stat și de guvern 

europeni, în cadrul summit-ului de la sfîrșitul lui iunie.  

 

p. 13 - Cu granturi în acest proiect co-participă Fondul Global de Mediu și Agenția Suedeză pentru 

Cooperare Internațională... 
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p. 14 - Nu mai am nici un dream.; Pentru că, vorba proverbului, cum ți-i nașul, așa ți-i și dream-ul.; 

Problema e că dream-ul lor nu se intersectează niciodată cu dream-uțurile noastre. 

 

p. 21 - ...afirmînd că telenovelele și reality show-urile pe care le urmăresc înseamnă foarte mult 

pentru ei.; „Mausul” de calculator va împlini 45 de ani, fiind lansat în 1968 de către inovatorul în 

domeniul tehnologic...; Numeroase dintre tehnologiile prezentate în cadrul evenimentului respectiv 

au inspirat crearea de hardware și software utilizate actualmente pe scară largă. 

 

p. 22 - ...încheind apoteotic regimul-minune printr-o vizită la cel mai apropiat fast-food sau 

plîngîndu-și de milă în fața televizorului cu o cutie mare de înghețată. 

 

p. 23 - Recrutorul nu este decît un om al cărui job este să găsească candidați potriviți. 

 

p. 24 -  …grație vînzărilor impresionante înregistrate de single-ul ei "Skyfall"… 

 

p. 32 -  …Formele interpretei au fost accentuate prin aplicarea unor paiete de culoare închisă pe 

body-ul purtat de aceasta.;  Datorită succesului  înregistrat de “Bad Teacher”, un box office de 216 

milioane la nivel internațional... 

 

 

Nr. 24 (1068), 14 iunie 

 

p. 2 - ...s-a anunţat oficial despre lansarea pe piaţa moldovenească a celui mai mare operator de 

zboruri low-cost din Europa Centrală...; „Biletele pot fi cumpărate pe site-ul wizzair.com...; ...ea a 

obţinut titlul de master în Drept la Universitatea de Stat din Moldova... 

 

p. 3 - Acum, urmaşii acestor fericiţi cetăţeni canadieni vin să-şi petreacă weekend-ul, fiecare pe 

insula lui.; ...iar urmaşele vajnicelor feministe au făcut lobby timp de 5 ani pentru amplasarea 

monumentului acolo. New-York-ul este un fel de torent...; ...suveniruri kitchoase care spun toate, 

obsesiv, acelaşi lucru: „I Love NY”...; O simplă plimbare cu metroul newyorkez te pune faţă în faţă 

cu toate rasele şi naţionalităţile din lume...; ...tineri urbani cu tricouri cool şi ochelari de soare 

ascultându-şi ritmurile electro la iPod...; negri upper-class îmbrăcaţi în costume impecabile...; ...iar 

în Washington Square Park am cunoscut un domn al cărui job era să mute oamenii de pe o peluză 

pe alta...; Şi... una dintre ele va fi afişată drept special offer pe care nu o vei putea refuza. 

 

p. 4 - Iar faptul că liderii de partid sunt în back office a detensionat situaţia... 

 

p. 11 - ...din cauza controverselor provocate de acordul de bailout încheiat cu Cipru.; ...potrivit site-

ului american.; ”Zalelele” o manea cu influenţe latino – noul hit al verii în Italia.; ...single-ul este 

disponibil în alte două versiuni disco remixate...; Dacă varianta românească sună ca o manea, 

versiunea spaniolă are influenţe disco-pop. 

 

p. 21 - ...deşi pare o poveste SF...; ...dar conştiinţa noastră rămâne păstrată într-o sursă de energie de 

20 de watti, care se află în creier.;...aducând contribuţii importante în special în domeniul cercetării 

celulelor stem. 
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p. 23- ...cea mai bună opţiune e să trimiţi mail-uri sau să foloseşti interfeţe web ale operatorului tău 

pentru a trimite mesaje de tip SMS la tariful de acasa.; ...dacă telefonul tău este compatibil cu 

tehnologia wireless, atunci hotelul trebuie să-ţi ofere internet wireless.; Totuşi, nu se recomandă 

abandonarea completă a markerelor... 

 

p. 24 - ...acel DVD l-a ajutat să îşi îmbunătăţească cunoştinţele de limbă engleză.; Celebrul top-

model german adoră să expună mini-insectare pe pereţii reşedinţei sale...; ...în timpul unui meci de 

box, a decis să se dedice sportului columbofil după retragerea din ring. 

 

p. 25 - Suntem asaltaţi de o gamă vastă de produse şi strategii de marketing care ne pot deruta 

foarte uşor.  

 

p. 28 -...multe staruri au venit în această seară. 

 

p. 29 - Tiger Woods este urmat... şi de baschetbalistul american Kobe Bryant... 

 

p. 31 - ...s-a menţinut, pentru al doilea week-end consecutiv, pe primul loc în box office-ul nord-

american...; ...care a avut încasări de 16,4 milioane de dolari în week-endul premierei. 

 

p. 32 - Turneul open de şah. 

 

 

Nr. 26 (1070), 28 iunie 

 

p. 2 - ...finalizarea negocierilor reprezintă un argument puternic pentru aprofundarea relaţiilor şi 

concentrarea dialogului pe acţiunile de până şi după summit-ul de la Vilnius.; Ieri, deputatul PLD 

Ion Butmalai a cerut speakerului Igor Corman să dipună crearea unui grup de lucru...; ...a declarat 

preşedintele în cadrul unui briefing. 

 

p. 3 - ...minute, internet şi SMS gratuite din Puncte PrePay.; laptopuri şi tablete în rate; 

...reîncărcare în magazine, prin terminale şi online.  

 

p. 7 - Citim cu atenţie mass-media unionistă de la Chişinău... 

 

p. 8 - E îmbrăcat democratic, în blugi şi cu bascheţi, se pare. 

 

p. 11 - Pagina de Facebook pentru El Candigato Morris ... are în prezent peste 130.000 de „like”,...; 

...Will Smith cere pentru fiecare rol al său aproximativ 20 de milioane de dolari. 

 

p. 12 - În week-end-ul trecut, preşedintele PLDM Vlad Filat a avut o întrevedere cu activul de 

partid din raionul Anenii Noi. 

 

p. 13 - ...una dintre cele mai importante şcoli de business din lume, arată că o creştere a gradului de 

folosire a programelor software cu licenţă ar avea un impact pozitiv mai mare asupra economiei 

Moldovei decât o creştere asemănătoare în utilizarea de software piratat.; O creştere de 1% a 

gradului de utilzare a software-ului cu licenţă ar genera o sumă suplimentară de 5 milioane USD în 

economie...; ...din valoarea fiecărui dolar suplimentar investit în utilizarea programelor software 
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pirat.; ...software-ul licenţiat are un impact economic mai mare decât software-ul piratat...; ...care 

să protejeze programele software şi alte materiale protejate prin drepturi de autor disponibile pe 

PC-uri, dispozitive mobile şi în cloud.; ...este disponibilă pentru descărcare pe pagina web a BSA. 

 

p. 22 - ...oamenii apelează la diverse metode cum ar fi cursurile de yoga şi dansul... Cinci alimente 

care alungă stresul pentru totdeauna. 

 

p. 23 - Alte produse alimentare bogate în potasiu şi antioxidanţi sunt salata, ardeii, kiwi, pepenele 

galben...; Evitaţi sucurile acidulate din supermarket.; Potrivit studiului, prea mult somn în week-

end aduce un început de săptămână dificil... 

 

p. 24 - ...îi demonstrează că nu eşti ok cu persoana ta... 

 

p. 26 - Cântăreaţa Rihanna...ocupă... primul loc în topul artiştilor ale căror videoclipuri au generat 

cele mai multe vizualizări pe site-ul YouTube.; Cele 27 de videoclipuri cu Rihanna, postate pe 

canalul oficial de pe YouTube...; ...artista din Barbados primind 72,3 milioane de „Like”-uri...; 

Topul vizualizărilor de pe YouTube este completat de rapperul sud-corean Psy...  

 

p. 28 - Trei meciuri de la un turneu FIFA s-au încheiat la o diferenţă de 9 goluri... 

 

p. 29 - Jucătorul din Chelsea a marcat patru goluri şi a ratat un penalty...; ...Astfel, Torres a devenit 

primul fotbalist non-brazilian care marchează un „poker” (patru goluri) pe Maracana şi al doilea 

fotbalist all-time care reuşeşte asta...; ...”El Nino” este primul fotbalist din istorie care reuşeşte să 

marcheze de două ori câte un hattrick la Cupa Federaţiilor...; ...fiind în acest moment pe locul 2 în 

clasamentul golgheterilor all-time în competiţie.; ...într-un meci ce va rămâne în istoria 

baschetului drept unul dintre cele mai spectaculoase. 

 

p. 31 - ...cînd au lansat albumul live „Reunion”... 

 

p. 32 - Cu un burlac mai puţin rămânem în showbizul autohton.; Anul acesta era printre favoriţii 

showului cu piesa „Ranaways”...; ...eu mergeam la acele şcoli... care ofereau o educaţie de tipul 

„pop-up-shop” (magazine deschise temporar)... 

 

 

Nr. 29 (1073), 19 iulie 

 

p. 5 - Propunerea de revocare din funcţie a directorului ANRE a parvenit din partea speakerului 

Igor Corman... 

 

p. 7 - Moldtelecom şi Expert au dat startul Epocii soluţiilor inteligente pentru comunicare.; ...a 

lansat reţeaua de magazine, sub brandul Expert.; Brandul magazinelor Expert ...vine să ofere 

soluţii inteligente de comunicare, oferte avantajoase de laptopuri şi tablete cu trafic de internet 

mobil bonus, reduceri la cele mai tari telefoane mobile şi smartphone-uri, precum şi cele mai tari 

oferte pentru televiziunea digitală şi internet fix.; ...dar mai ales de alegerea bogată de gadget-uri 

performante...; ...unde au stat un weekend în corturi. 
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p. 23 - ...cum ar fi dazactivarea Wi-Fi-ului şi a GPS-ului atunci când nu le folosiţi.; Mai mult când 

sunt uitate la încărcat, bateriile smartphone-urilor se pot încinge.; Sistemul de operare Android... 

şi-a consolidat poziţia de lider pe segmentul smartfon din Europa...; ...piaţa de smartfonuri. 

 

p. 24 - Starul american a obţinut aceste venituri... şi din cele peste 70 de spectacole de stand-up 

comedy pe care le-a susţinut anul trecut.; ... a decis să vândă bilete la show-urile sale de comedie 

prin intermediul propriului site... 

 

 

Nr. 40 (1084), 4 octombrie 

 

p. 2 - ..ajustat la standardele europene... 

 

p. 4 - Miza Summit-ului de la Vilnius este Ucraina.; Fără copii cu fastfood-uri la gură. 

 

p. 14 - ..pentru că dramele şi complexele noastre zilnice aduc like-uri ca şi accidentele cu mult 

sânge de la ProTV...; ...să nu se cheme bloggeri „să zică părerea”, dar experţi... 

 

p. 23 - E uşor ca oamenii să ajungă să creadă că alimentele precum cipsurile sau aşa-numiţii 

crackers sunt sănătoase...; În locul lor, sunt mai buni crackers din cereale integrale sau chipsurile 

din legume. 

 

p. 24 - ...în moda feminină a apărut tendinţa de a te îmbrăca precum o „lady”...; ...citând accesoriul 

pentru păr creat de designerul Philip Treacy, în stil mohawk punk... 

 

p. 26 - ...în colaborare cu rapperul Kanye West... 

 

 

Nr. 45 (1089), 8 noiembrie 

 

p. 6 - Colegii din alte ţări ne spuneau că la ei perioadele de instabilitate politică au efecte pozitive 

asupra businessului... 

 

p. 23 - De fapt, nu există o definiţie clară pentru fast-food.; Studiul a mai relevat că fast-food-ul 

este preferat în special de tineri... 

 

p. 27 - O hartă online...; ...nu şi a unităţilor comerciale... supermarketuri, chioşcuri, tarabe... 

 

p. 31 - ...gala Hollywood Film Awards marchează lansarea oficială a sezonului premiilor 

hollywoodiene... 

 

2014 

 

Nr. 4 (1099), 31 ianuarie 

 

p. 1 - Eşti excelentă în domeniul menajamentului, nu şi în probleme de programe şcolare. 
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p. 2 - Experţii nu exclud faptul că unii deputaţi să fi făcut lobby pentru dealerii auto sau pentru 

anumiţi cumpărători de maşini scumpe.; ...scorul meciului... 

 

p. 3 - Poate însemna orice de la un guvern constituţional, la vacanţe plătite... la un “melting pot”; 

Comunist la Playmouth Rock. 

 

p. 4 - Chiar dacă ritmul de creştere a utilizării cardurilor a fost de 20 de ori mai mare decât 

retragerile de numerar, cash-ul continuă să domine piaţa.; La sfârşitul lunii decembrie, în R.M. erau 

1005 bancomate, 90 imprintere şi 10,4 mii terminale POS.  

 

p. 7 - Este nevoie de mai multă concreteţe, mai mult pragmatism, mai multă zarvă de miting, 

politizare sau exces de emoţii. 

 

p. 1 - Prin această lege este favorizat business-ul mare, în detrimentul celui mic şi mijlociu. 

 

p. 11 - ...după hotărârea de vineri a Camerei Lorzilor de a-l trimite în Camera inferioară a 

Parlamentului.; ... citaţi de cotidianul The Telegraph. Palatul Buckingham şi Castelul Windsor ar 

avea nevoie urgentă de reparaţii.; Firma de lenjerie Ravijour a integrat într-un model de sutiene un 

senzor cardiac, care înregistrează bătăile inimii şi le trimite, prin Bluetooth.. 

 

p. 13 - ...şi de a crea noi platforme de cooperare eficientă între reprezentanţii business-ului din 

România şi R.M.”. 

 

p. 14 - Această poziţionare a partenerilor strategici plasează R.M. în zona de interese americane şi, 

oarecum, sub scutul preocupărilor Washington-ului pentru securitatea regională....; ...copiii de 18 

ani... împânzesc străzile, cu puştile pe umăr, în timp ce vorbesc despre hobby-uri... 

 

p. 21 - Apar pe ecran tot felul de ferestre “pop-up” şi mesaje publicitare, precizând că PC-ul este 

infectat şi că are nevoie de protecţie.; Este vorba fie de un program spion (“spyware”) în computer, 

fie de o infectare cu un antivirus fals (numit şi “rogueware”).; “Computerul meu funcţionează 

extrem de încet”.; În nenumărate cazuri, încercările de a porni o aplicaţie din meniul start sau de pe 

desktop eşuează.; Pierderea accesului la Internet este un alt semn al infectării, deşi poate fi cauzat 

şi de probleme legate de furnizorul de Internet sau router.; “Când mă conectez la Internet, mi se 

deschid pe ecran tot felul de ferestre sau pagini web nesoliciate”. Acesta e cu siguranţă un alt semn 

al infectării cu malware. “Antivirusul meu a dispărut, firewall-ul este dezactivat”.; În cazul în care 

computerul începe să acţioneze singur sau să trimită email-uri fără ştirea utilizatorului... sistemul 

ar putea fi compromis de malware.; Tehnologia Remote XT,... funcţionează prin instalarea unui 

software pe sistemul de operare al telefonului mobil, pe care proprietarul îl poate activa sunând la 

un call center după ce telefonul este furat.; Un reprezentant al call center-ului activează sistemul de 

securitate de la distanţă.; ...în următorii doi ani, software-ul va putea fi aplicat pe toate tipurile de 

telefoane mobile.; O oră de Internet pe zi creşte IQ-ul.  

 

p. 24 - Totodată, anul 2013 a fost marcat de marketingul extrem de agresiv al echipelor de 

specialişti în comunicare angajate de cuplul alcătuit din rapperul Kanye West şi starleta Kim 

Kardashian.; ...pe stadionul de baseball AT&T Park din San Francisco...; ...în care a fost 

înregistrat vârful de activitate pe această platformă de microblogging...; Informaţia despre naşterea 
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bebeluşului a fost menţionată de peste 2 milioane de ori în mesajele postate pe Twitter.; Top-

modelul Monica Cruz...; Starleta americană Kim Kardashian...   

 

p. 29 - ...ca urmare a unui control antidoping cu rezultat pozitiv...; Cinci jucători din liga 

profesională engleză de rugby Premiership au fost depistaţi pozitiv cu droguri recreaţionale...; ...a 

fost suspendată doi ani pentru încălcarea regulamentului antidoping. 

 

p. 31 - Predicţii împlinite: anul prăbuşirii conceptului de blockbuster. ...sfârşitul lunii mai, 

...marchează ...perioada în care sunt lansate... blockbusterurile americane...; ...divertismentul de tip 

“popcorn”.; ...regii blockbusterurilor...; ...filmul a avut însă ghinionul de a fi lansat în cel mai 

însorit week-end al anului din Statele Unite şi, fără recunoaşterea de brand adusă de o franciză 

majoră... s-a prăbuşit în box office la scurt timp după lansare.; Apoi a venit rândul fimului... 

westernul regizat de Gore Verbinski...; ... a reprezentat o uriaşă dezamăgire în box office-ul 

american...; Cu toate acestea, au existat şi câteva blockbusteruri care au impresioant.; ...s-au 

descurcat foarte bine în box office-ul mondial,...; Liderul de box office din 2013... 

 

 

Nr. 14 (1109), 11 aprilie 

 

p. 2- Site-ul poate fi accesat la adresa www.faravize.md.; ...a fost lansat un site special...; 

...consideră că bluful în politică este un procedeu cât se poate de onorabil. 

 

p. 3 - Datele personale... sunt o mină de aur pentru marketing-ul viitorului. Nu e vorba doar de 

informaţii de stare civilă... ci şi de locurile în care facem check-in... 

 

p. 6 - A fost lansat programul de granturi pentru agricultură. 

 

p. 8 - …bloggerul de mâna a treia… 

 

p. 12 - Tot echipamentul poate fi utilizat gratuit ... atât pentru folosirea net-ului, cât şi pentru 

organizarea prezentărilor... 

 

p. 21 - Cum alegem blugii; Blugii skinny...; Jeanşii sunt cele mai versatile piese vestimentare…; 

…Jeanşii…care creează effect de lifting.; …modelul de boyfriend jeans. Evită pantalonii stil 

jeggings… 

 

p. 29 - În timp ce Hamilton a rămas pe pneuri soft, Rosberg a fost “încălţat” cu medii la prima 

trecere pe la boxe.  

 

p. 32 - În week-end-ul trecut... 

 

 

Nr. 28 (1123), 18 iulie 

 

p. 3 - Arhitectul Corvin Cristian a lucrat ...realizând design-ul pentru filme de epocă... 

 

http://www.faravize.md/
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p. 11 - ...utilizatori de iPhone... 

 

p. 19 - Comportamentul online...  

 

p. 22 - Numită în Vest şi „iritaţia de jacuzzi”, foliculita este o infecţie a foliculilor... 

 

p. 26 - ...actorul care urmează să-şi reia rolul de stripper în continuarea filmului „Magic Mike”. 

 

p. 28 - Şuturi pe poartă a avut Lionel Messi...; ...64 de meciuri... 

 

p. 29 - Clasamentul golgheterilor este următorul:... Portarul Germaniei Manuel Neuer a fost 

desemnat cel mai bun goalkeeper al Cupei Mondiale din Brazilia. 

 

p. 31 - Pink Floyd tocmai a marcat îm plinirea a 20 de ani de la lansarea... printr-un box set 

aniversar... 

 

 

Nr. 35 (1130), 12 septembrie 

 

p. 31 - Box office-ul nord-american, în scădere cu 15 % faţă de 2013.; ...a părut că lipseşte în rândul 

publicului care a vizionat blockbusterurile din 2014.; „...dacă o analizezi prin prisma cash flow-

ului”... 

 

 

Nr. 37 (1132), 26 septembrie 

 

p. 11 - „Rap God” este al treilea single de pe albumul din 2013 al lui Eminem... 

 

p. 26 - Cel mai bine plătiţi DJ din lume.; ...a susţinut 125 de show-uri în ultimile 12 luni. 

 

p. 31 - ...cel mai bun artist hip-hop... 

 

 

Nr. 48 (1143), 12 decembrie 

 

p. 5 - Potrivit Top-ului... 

 

p. 13 - Agenţia de rating consideră că R.M. va beneficia de consolidarea economică şi 

instituţională...; Separarea proprietăţii între companiile de producţie de energie electrică şi cele de 

transmisie – „ownership unbundling”... 

 

p. 31- „Artista pop/rock favorită”, „single-ul anului”...; Cântăreaţa hip-hop...; ...”Artistul hip-

hop/rap favorit”...; Grupul rock Pink Floyd...; ...un box set aniversar... 

 

  

Nr. 50 (1145), 26 decembrie 
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p. 6 - ...cotaţia la grâul cu livrare în luna martie a crescut cu 2,5 la sută, până la 6,65 dolari per 

bushel în jurul orei 5.45 a.m...; Potrivit unui grup de lobby al exportatorilor de cereale... 

 

p. 26 - ...a intervievat pe parcursul carierei sale câteva sute de vedete din showbiz... 

 

p. 28 - Cu hat-trick-ul reuşit în poarta lui Espanyol...; Cele două superstaruri reuşesc, de multe 

ori, să-şi sincronizeze chiar şi golurile. Ba, uneori, chiar şi hat-trick-urile. Aşa se face că, într-unul 

din weekend-urile recente, ambii au reuşit să marcheze câte un hat-trick.; ...se află pe locul secund 

în clasamentul golgheterilor din Bundesliga.  

 

 

2015 

 

Nr. 5 (1150), 13 februarie 

 

p. 23 - Samsung a renunţat să mai dezvolte o versiune hardware...; parolele de genul 123456, 

qwerty şi 696969...; Iată care sunt 25 cele mai proaste parole care nu ar trebui folosite pentru 

protejarea conturilor de utilizator: password; baseball, dragon, football, monkey, letmein, 

mustang, access, shadow, master, michael, superman, batman...; ...funcţia de memorare a 

parolelor fiind oferită de aproape orice web browser.; ...manager de parole... 

 

p. 28 - Tony Parker a fost desemnat baschetbalistul anului 2014; ...cea mai bună baschetbalistă a 

anului...; ...s-a ajuns de fiecare dată la penalty-uri. 

 

p. 29 - Raliul Poloniei; Tenis, Fotbal, Hochei pe iarbă, Baschet, Volei, Rugby, Handbal. 

 

p. 31 - ...producătorii show-ului intenţionează să-i propună rapperului... un rol episodic... 

 

 

Nr. 7 (1152), 27 februarie 

 

p. 11 - ...manageri de top...; ...management de rang inferior... 

 

p. 14 - Finala sezonului la fotbal american – Super Bowl-ul...; În lipsă de fotbal, filme, show-biz, 

telenovele, burse de valori sau alte pasiuni generale...; ...pe lângă spectacolul politic, şi circ, şi 

telenovelă, şi cronică criminală, şi reality-show. 

 

p. 29 - Specialiştii estimează că şi preţurile pentru pay-per-view vor atinge 100 de dolari bucata, 

lucru nemaiîntâlnit în istoria boxului.; ...pentru supunerea la teste doping... 

 

 

  Nr. 38 (1183), 9 octombrie 

 

p. 5 - O nouă promisiune de brand; ...clienţii pot găsi smartphone-uri şi gadget-uri accesibile 

pentru o distracţie la maximum.; Orange a inaugurat... primul Smart Store din ţara noastră.; ...boxe 
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Unplug...; Smart shop-ul este împărţit în:...; ...toate acestea fiind expuse şi în regim „live” accesibil 

pentru testare şi navigare liberă. 

 

p. 19 - Ghidul antistres al temelor pentru acasă. 

 

p. 24 - Cântăreaţa americană de muzică country şi pop... a fost inclusă de revista Forbes în topul 

pe 2015 al celor mai influenţi oameni de afaceri...; ...serviciile de streaming muzical. 

 

p. 26 - ...17,92% dintre rezultatele căutărilor online după numele său conţin link-uri periculoase. 

 

p. 29 - ..în urma derby-ului de duminică, Zlatan a devenit cel mai bun marcator în duelurile PSG-

Marseille, din toate competiţiile, cu opt goluri marcate. 

 

 

Nr. 40 (1185), 23 octombrie 

 

p. 10 - Show must go on; Este un show. 

 

p. 23 - ...o revistă glossy pentru bărbaţi...; Potrivit sursei citate, oamenii consumă aproximativ 74 

gigabytes – adică nu mai puţin de 9 DVD-uri – pentru a stoca informaţiile acumulate în timpul unei 

zile.; ...Levitin a explicat ce înseamnă conceptul de „exces de informaţii/ information overload”...; 

...a obţinut încasări de peste 1,4 miliarde de dolari în box office-ul mondial. 

 

p. 19 - Hobby-uri care cultivă intelectul şi dezvoltă gândirea; Rezolvarea de puzzle-uri, integrame 

şi cuburi ajută la dezvoltarea gândirii multilaterale şi a atenţiei. 

 

p. 21 - Smartfonul care merge şi vorbeşte; ...este un smartfon cu membre şi cap.; Are 400 de 

grame şi aproape 20 de centimetri înălţime, fiind cumva în antiteză cu evoluţia obişnuită a 

smartfonurilor care devin din ce în ce mai subţiri şi mici.; A fost inventat cipul sexual.; Cipul care 

redă vederea.; Cercetătorii germani au pus la punct un cip...; ...când, după trei sau patru zile de la 

intervenţie, ochiul a început să perceapă primele flash-uri de lumină, am rămas uimit.  

 

p. 25 - ...un pulover croşetat... 

 

p. 26 - Bono, cel mai bogat star pop-rock din lume. 

 

p. 28 - A plecat de la Real în 2010, ca golgheter all time al clubului.; New York Cosmos e 

calificată în semifinalele play-off-ului North American Soccer League... 

 

p. 31 - „Happy Birthday” se dă gratis! 

 

 

Nr. 41 (1186), 30 octombrie 

 

p. 21 - Multitaskingul.; ...Studiile arată că schimbarea jobului este pe locul doi în ceea ce priveşte 

stresul...; Dacă ai acceptat un job, atitudinea corectă este aceea în care eşti împăcat cu decizia ta... 



257 

 

p. 23 - Când dispaly-ul este aprins, consumă foarte multă baterie. 

 

p. 24 - Actriţa postează, de asemenea, selfie-uri cu alte vedete... 

 

p. 25 - Poţi pune apă minerală într-un spray şi să o aplici pe faţă pentru a-ţi fixa machiajul sau 

pentru a-ţi hidrata pielea. 

 

p. 26 - ...semnătura lui Fidel Castro este evaluată la 3750 de lire sterline... 

 

p. 31 - ...fostul star al serialului „Homeland”...; ...rolul ...ar putea fi oferit oricui, inclusiv „unui 

actor de culoare, unei femei şi chair unui bărbat gay”. 

 

 

Nr. 42 (1187), 6 noiembrie 

 

p. 11 - ...a lansat raiduri aeriene împotriva grupurilor de opoziţie... 

 

p. 28 - ...Aga a fost condusă în tie-break, cu 5-1. 

 

p. 29 - ...omul finalei a scos... un dropgol, care a mărit distanţa la 10 lungimi...; Ronaldo, care a 

ajuns la 33,7 milioane de „followers” pe Instagram, era deja „rege” pe Facebook... 

 

p. 31 - ...a continuat apoi să-şi exerseze talentul... jucând ...în remake-ul muzical „Annie”... 

 

 

Nr. 43 (1188), 13 noiembrie 

 

p. 11 - ... a debutat pe primul loc în box office-ul nord american.; ...a obţinut încasări de 87,8 

milioane de dolari în America de Nord în primul său weekend de proiecţii... 

 

p. 19 - Aveţi un IQ peste medie.; Alege o activitate care îţi face plăcere (înot, jogging, fitness)... 

 

p. 24 - Deşi a avut o carieră de modeling de succes, Theron a vrut să devină şi un dansator 

profesionist. 

 

p. 31 - ...trupa punk...; ...platformă de streaming muzical.; ...o biografie a gangsterului Frank 

Sheeran...; Cei doi au colaborat prima dată pentru thrillerul „Mean Streets”... 

 

 

Nr. 45 (1190), 27 noiembrie 

 

p. 28 - ...Federer a câştigat premiul Stefan Edberg, acordat jucătorului cel mai fair-play...;  

 

p. 29 - Jonah Lomu, marele star al rugbyului, a murit la 40 de ani.; Chiar vreau să particip la un 

trial pentru Manchester United. Să îmi zică: „Ok, te luăm în echipă”... 
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71. macromanageriale 

72. managementului 

73. know-how 

74. managerii 

75. marketing 

 

Nr. 14 

76. mass-mediei  

77. businessului 

78. liderul 

79. my love 

80. Bye, bye 

 

Nr. 15 

81. folk 

82. managementului 

83. mitingul 

84. a se accesa 

85. site-ul 

 

Nr. 16 

86. master 

87. online 

88. accesate 

89. site-ului 

90. facebook 

91. facebook 

92. managerul 

93. management 

94. managerului 

95. masteranzilor 

96. fair play 

97. mass-media 

98. manager  

 

Nr. 17 

99. hobby 

500.pixul 

1. CV-urile  

2. mass-media 

3. youtube 

4. facebook 

5. CV 

6. feedback 

7. feedback 

8. back-ground-ul 

9. accesând 

10. e-mail 

11. One man show 

12. masteratul 

 

Nr. 19 

13. Kroll 

14. Thank you! 

15. mitingul 

16. miting 

17. laser 

18. & 

19. ARWU 

20. site-ul 

21. peer review 

22. web-clasamentul 

23. Ranking Web of... 

24. businessul 

25. crossover 

 

Nr. 20 

26. .accesate 

27. mass-media 

28. camping 

29. camping 

30. computere 

31. DVD-uri 

32. xerox 

33. businessmană 

34. pixul 

35. .„ColorCase” 

36. carduri 

37. handmade 

38. ColorCase 

39. online 

40.  managerului 

41. manager 

42. managerul  

43. management 

44. managerul 

45. masteranzi 

46. manageriale 

47. masteranzi 

48. masterat 

49. management 

50. hobby 

51. designerul  

52. bannere 

 

Nr. 21 

53. business 

54. businessul 

55. business 

56. megabanere 

57. Worldwide R. For. 

58. liderului 

59. mitingul 

60. roaming 

61. online 

62. internetului 

63. bloguri 

64. CD-ului  

65. audiobookuri 

 

Nr. 22 
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66. stresuri 

67. off-shore 

68. off-shore 

69. off-shore 

70. businessman 

71. summitului 

72. manager 

73. managerului 

74. summit 

75. summitul 

76. mass-mediei 

 

Nr. 23 

77. coctail 

78. folk 

79. mitingurile 

80. manager 

81. granturile 

82. manager 

83. business 

84. mass-media 

85. show-urile 

86. liderul 

87. e-mail 

 

Nr. 24 

88. mitingul 

89. miting 

90. mitingului 

91. off-shore 

92. gentlemani 

93. businessmani 

94. mass-mediei 

95. mitingul 

96. mitingurile 

97. mitinguri 

98. megabannere 

99. Business-club 

600.businesswoman 

1. background 

2. blogurile 

3. „internet banking” 

4. off-schore 

5. miting 

 

Nr. 25 

6. maxitaxi 

7. grandomani 

8. mitinguri 

9. mitingurilor 

10. start 

11. designer 

12. masterat 

13. managementul 

14. box 

15. fotbal 

16. CV 

17. manager 

18. manager 

19. management 

20. management 

21. curriculumului 

 

Nr. 26 

22. bannerele 

23. big-banguri 

24. Big-bang 

25. office-manager 

26. office  

 

Nr. 27 

27. bodyguarzii   

28. muzicoman 

29. Worldwide R. For. 

30. mass-media 

31. granturile 

32. businessmanilor 

33. businessmanii 

34. show 

35. managerilor 

36. lideri 

37. manageriale 

38. managementului 

39. mass-media 

40. weekend 

41. e-mail 

42. miting 

 

Nr. 28 

43. businessul 

44. mitingul  

45. banere 

46. folkistei 

47. pixul  

48. facebook 

49. linkuri 

50. YouTube 

51. site-ul 

52. xerox 

 

Nr. 29 

53. coctailuri 

 

Nr. 30 

54. CD-uri 

55. curriculumuri 

56. CD-uri 

57. mitinguri 

58. word 

59. Times New Roman 

60. CD 

61. word 

62. fonturi 

63. CD-ului 

64. e-mail 

65. CD 

66. scanată 

 

Nr. 31-32 

67. CD-uri 

68. managementul 

69. manager 

70. marketing 

71. granturi 

72. businessmani 

73. miting 

74. Wi-fi  

75. internet 

76. CD 

77. stik 

 

Nr. 33-35 

78. site-ului 

79. laptopul 

80. play-listul 

81. bodyguard  

82. laptop 

83. link  

84. postat 

85. online 

86. „Wikipedia” 
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87. accesări 

88. mitingul 

89. miting 

90. mitinguri 

91. miting 

92. gentleman 

 

Nr. 36 

93. mass-media 

94. show 

95. mitingurile 

96. granturi 

97. manageriale 

98. management 

99. soft 

700.IT 

1. co-working 

2. fashion&trunk  

3. show-urilor 

4. photo-shooting. 

5. top 

6. fashion 

7. designulu 

8. trend 

9. sponsori 

10. soft 

 

Nr. 37 

11. mitinguri 

12. online 

13. stresuri 

14. startul 

15. site-urile 

16. Facebook-urile 

17. blog-urile 

 

Nr. 38 

18. pix 

19. computerele 

20. non-stop 

21. bodyguard 

22. „know-how” 

23. manager 

 

Nr. 39 

24. gong 

25. weekend 

26. manager 

27. default 

28. mass-media 

29. web 

30. managerială 

31. fax 

32. e-mail 

 

Nr. 40 

33. hollywoodian 

34. bossul 

35. non-stop 

36. mass-media 

37. Internet 

38. bannere 

39. mass-mediei 

40. CD-uri 

41. CD-ul 

42. ratinguri 

43. lider 

44. topul  

45. Internetul 

46. default 

47. „Ford”-ul 

48. „Jeep”-ul 

 

Nr. 41 

49. of Moldova  

50. facebook 

51. masteranzii 

52. pix 

53. second-hand 

54. miss 

55. summitul 

 

Nr. 42 

56. gongul  

57. start 

58. gong 

59. managerului 

60. start 

61. USD 

62. e-mail 

63. CV 

64. whisky 

 

Nr. 43 

65. mitingurile 

66. folck 

67. businessmanul 

68. mitinguri 

69. lideri 

70. CV 

71. OK 

72. on-line 

73. master-class-urile 

 

Nr. 44 

74. „mall”-ului 

75. business 

76. bestseller 

77. NASA 

78. mass-media 

 

Nr. 45 

79. „horror history” 

80. standardelor 

81. tabletei 

82. mass-media 

83. Halloweenul 

84. supermarketul 

85. second-hand 

86. standardele 

 

Nr. 46 

87. postate 

88. Facebook 

89. ping-pongul 

90. clovni 

91. intersity 

92. cocktail  

93. workshop 

94. stres 

95. stresului 

96. stresului 

 

Nr. 47 

97. nonstop 

98. CV-ul 

99. laserului 

800. lead-ului 

 

Nr. 48 

1. managera 
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2. mass-media 

3. rock 

4. ringul 

5. second-hand 

 

Nr. 49 

6. site-urile 

7. blogurile 

8. leadership 

9. mass-media 

 

Nr. 50 

10. businessului 

11. mitingurile 

12. SMS-urile 

13. Facebook-ul 

 

Nr. 51 

14. closetul 

815. businessmenilor 

 

 

 

Literatura și Arta 

2013 

 

Nr. 17 (3530), 25 aprilie 

 

p. 2 - În anii de renaştere naţională a fost prezent la toate mitingurile, la toate Adunările 

Naţionale,...; Dacă doriţi, businessul albenilor este cartea. 

 

p. 3 - ...a transmis filmuleţul politic, devenit bestseller la un post de televiziune?; ...unde au publicat 

lucrarea „The Romanian Occupation of Bessarabia”. 

 

p. 5 - ...a dedicat un volum (dotat cu CD) deportaţilor din Basarabia... 

 

p. 7 - ...una din legile lui Murphy spune că „durata unei minute depinde de care parte a uşii WC-ului 

te găseşti”.;În opinia lui John C. Maxwell, între şef şi lider există o diferenţă mare: „şeful inspiră  

teamă, iar liderul – entuziasm; seful caută vinovatul, liderul – remedii; şeful conduce prin 

intimidare, liderul – prin bunăvoinţă şi relaţii cu oamenii; ...a analizat programul de cooperare 

interuniversitară dintre USM și Universitatea Rutgers (New Jersey, SUA),…; Tema tezei de 

doctorat susținută de ea ţine de managementul resurselor umane în învăţământul preuniversitar.; 

Managementul nonoperator şi miniminvaziv al leziunilor... 

 

p. 8 - …şi a unui CD cu cântece de muzică uşoară compuse de feciorul său…; Denumirea expoziţiei 

Expresie în 3D promite de a prezenta lucrări contemporane de pictură,…; ...pentru cel mai bun 

promotor al bibliotecilor, cărţii şi lecturii în mass-media.; ...manifestări culturale organizate de 

distinsul manager, regizor şi actor.; Machetare și design... 

 

 

Nr. 24 (3537), 13 iulie 

 

p. 1 -  ...a devenit un brand naţional.; ...un brand din balconul lui Grigore Vieru, spre exemplu.; ... 

reporter, săptămânalul Cuvântul...; manager al SRL „Tehnoif-Agro”, Orhei. 

 

p. 2 - „Nanotehnologii cu nanoobiecte din carbon: de la sinteză până la aplicare”.; „Influence of 

start values over the global optimized shape of flying configurations, in supersonic flow”; 

…cucerind patru Oskar-uri.; ...cineastul holiwoodian Jean Negulesco. 
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p. 3 - ...proaspătul nostru businessman (hoţo-man, tâlharo-man, bandito-man...?) se înalţă ca un 

buboi în floare...; ... businessmanul, în sens larg, include variante suplimentare – hoţo-man, 

tâlharo-man, bandito-man. 

 

p. 8 - Fiul unui gangster tocmai a ieşit de la examenul de bacalaureat.  

  

 

Nr. 33-34-35 (3546, 3547,3548), 29 august 

 

p. 3 - De un deosebit succes se bucură manualul scris şi editat în limba engleză „Endocrinology”.; 

Aflându-se în funcţia de consilier cu misiuni speciale, la sigur, ştia totul despre ambii 

„bussinesmani”...; Acest lucru îl menţiona încă în 2008 şi agenţia Newsln într-un interviu... 

 

p. 4 - ...se odihneau în dezordine câteva cărţi, nişte mape, un caiet gros, deschis cu pixul potrivit la 

mijloc...  

 

p. 10 - La un meci de fotbal; Leul şi Dolarul; Procedeu cu handicap,...; Astăzi oriunde o apuc/  

Văd alt look. 

 

 

Nr. 38 (3551), 19 septembrie 

 

p. 2 - Citim despre ziariști care primesc SMS-uri anonime prin care sunt amenințați cu moartea.; Au 

devenit organic incapabili să suporte mass-media liberă, singurul antidot împotriva corupţiei,... 

 

p. 3 - numele fotbalistului Nicolae Simatoc este o legendă vie...; ...această apariţie editorială este 

din categoria acelor best-sellere care fac cinste celor mai apreciaţi mânuitori de condei.; ... fotbalist 

de geniu basarabean...; ... nu este numai despre fotbal. Sau mai degrabă nu atât despre fotbal. 

 

p. 6 - Interpretarea/viziunea regizorului Mihai Țărnă asupra operei shakespeariene „A 12-a noapte” 

a fost una excentrică.; „Îți promit să nu votez cu nimeni data viitoare”, Sir Andrew; a avut loc şi o 

ediţie a Concursului Internaţional „Madame Butterfly”; ...căciulă din blană de urs și kilt. 

 

p. 7 - ...fost Președinte executiv al Worldwide Romanian Forum (FRP),…; Iar FDRM este 

membru al Worldwide Romanian Forum (FRP)… 

 

p. 8 - Mai întâi Internetul...; Parteneriatul Bibliotecii cu mass-media... 

 

 

Nr. 44 (3557), 31 octombrie 

 

p. 1 - Stop Uniunea Euro-Asiatică!;  „Să nu ratăm şansa istorică a Summitului de la Vilnius”; să 

participe activ la mitingul (manifestarea civică) din 3 noiembrie...; ...în frunte cu liderul lor... 
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p. 2 - Era scrisă peste tot: pe stema u.r.s.s., bancnote, pancarde pe străzi, la WC-uri etc.; „ Politica 

însăşi s-a transformat într-un business”,...; ...(pentru V. Voronin şi biserica, ca şi politica, este un 

bussines)... 

 

p. 3 - …autoproclamate VIP-uri… 

 

p. 6 - Actoria este un hobby sau ar putea fi o carieră de viitor?; ... merită să gândim în termeni de 

pasiune în loc de hobby. ...hobby-ul reduce spaţiul creşterii dorinţei de afirmare în viitor... 

 

 

Nr. 48 (3561), 28 noiembrie 

 

p. 2 - Suntem sub presiunea ştirilor din ultimele zile – înainte de summitul istoric de la Vilnius.; 

Toată suflarea românească basarabeană e în aşteptarea Summitului de la Vilnius. 

 

p. 3 - ...cercetătorii Fulbright au prezentat şi câteva modalităţi care te pot scuti de taxe pentru unele 

cursuri... şi anume înscriindu-te gratuit la cursurile online – Mooc şi Coursera.; Realizarea în cadrul 

ULIM a programelor universitare de Licenţă, Master şi Doctorat la limba chineză...; ...dorinţa 

cetăţenilor moldoveni de a adera la UE, exprimată în nenumărate rânduri prin demonstraţii şi 

mitinguri, este înalt apreciată de autorităţile europene.; opinia personală a Ambasadorului SUA 

despre „Work and Travel”... 

 

p. 4 - Mitingul ciorilor roșii; Mitingul zgomotos de sâmbătă a urmărit acelaşi scop. Voronin sta 

înfipt în mulţime ca cioara-n par, sprijinit de bodyguarzi.; Ei au susţinut primul miting din luna 

aceasta, cu alte steaguri.; ...pe banii unui businessman, rămas anonim.; Se adeveri fiul stegarului. 

Cică lucrează ca piznesman. 

 

p. 5 - ...To philarmonic public of Chişinău (1996),…; To philarmonic public of Chişinău este 

o lucrare bipartită contrastantă.; ...prima parte,intitulată For You – e ceea ce „ar vrea să audieze 

publicul”, şi cea de-a doua parte, For me – e ceea ce autorul „ar vrea să audă”.;...factură pianistică 

ce se divide în temă-lider şi acompaniament…; …clustere interpretate cu palma, pumnul, braţul. 

 

p. 6 - Ion Hadârcă, invitat şi la Summitul de la Vilnius din 27-28 noiembrie current.; ...iar 

chestionarele fiind, cea mai elocventă metodă pentru crearea unui feedback reușit.; Holuri 

amenajate, … optează pentru învăţământul computerizat, table digitale, tablete în loc de manuale, 

laptopuri,…; La primul festival de rugbi republican elevii noştri au devenit campionii la vîrstele 

12, 13 şi 14 ani. Astăzi în liceul nostru se joacă rugbi din clasa a III-a pînă în clasa a XII-a,...; 

...campionatul republican de rugbi,...; ...Vlad Ciutac a ocupat locul II la campionatul ţărilor 

balcanice la badminton.; …concursul internaţional „Winners”...; Copiii studiază folclorul,...; 

...fiind apreciaţi cu diploma de excelenţă pentru valorificarea folclorului autentic. 

 

p. 8 - Nici chiar vedetele de la Hollywood nu renunţă la videoclipuri și spoturi publicitare.; 

Interviuri cu personalităţi... 

 

 

Nr. 51 (3564), 19 decembrie 
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p.1 - Marele biolog englez Charles Darwin sublinia că omul provine de la maimuţă… 

 

p. 3 - …cine le va riposta şovinilor obraznici, care scandau duminică la un miting improvizat (vreo 

sută de oameni) la Comrat…; Am citit pe Facebook-ul Internetului o replică a deputatului 

ucrainean, lider radicalist, Oleh Leaşko… 

 

p. 6 - Pe parcursul anilor ea şi-a continuat activitatea ca profesoară de arte plastice, designer grafic, 

designer-machetator la Editura „Silvius-Libris”… 

 

p. 7 - …care îi ia un „interviu” de câţiva kilometri... 

 

p. 8 - Eu – ca redactor la Televiziunea din Dealul Schinoasei, iar el – în calitate de cameraman.; 

Ce-i drept, tot atunci, unor colegi de breaslă, cameramani de doi bani, le-au sărit capacele, din 

cauza invidiei...; William Shakespeare; ... ca doi îndrăgostiţi „shakespearieni” ţineau drumul spre 

teatrul lor devotat Luceafărul,...; Şi dacă şi ţara noastră ar avea o carte a recordurilor Guinness, 

Distinsa Doamnă Paulina Zavtoni,... ar fi inclusă-n ea...; e-mail: literaturasiarta_md@yahoo.com 

 

 

2014 

 

Nr. 1 (3566), 2 ianuarie 

 

p. 3 - ... au format un front comun cu mass-media din Rusia.; vom mai contempla niscaiva meciuri 

captivante. 

 

p. 4 - Hobby-ul şi odihna preferată. 

 

p. 6 - „Moi adress ne dom i ne uliţa, moi adress sovetskii soiuz...” 

 

 

Nr. 2 (3567), 9 ianuarie 

 

p. 1 - Am devenit captiva show-ului MasterChef… 

 

p. 2 - ...este o bătaie de joc, fiindcă telespectatorul trebuie să procure un „fibre box”...; De altfel, nu 

eram sigure că maxi-taxiul va veni…; …în perspectiva summitului Uniunii Europene… 

 

p. 3 - Prima oară l-am zărit la un miting al partidului său…; Businessul şi carierismul primitiv 

constituie esenţa liderului… 

 

p. 7 - ...să apreciem atitudinea clasei politice, a mass-mediei ruseşti… 

 

p. 8 - toată suflarea asuprită de jugul sovietic scandează... la mitingurile de eliberare naţională… 

 

 

Nr. 3 (3568), 16 ianuarie 
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p. 1 - ... ediţie online... 

 

p. 3 - ...pagina web… 

 

 

Nr. 4 (3569), 23 ianuarie 

 

p. 1 - ... duminica trecută a avut loc un miting la Ceadâr-Lunga.; … o elaborare remarcabilă în 

domeniul nanotehnologiilor.; ...cele mai importante elaborări nanotehnologice ale acestui început 

de an…; …au demonstrat că înscrierea directă pe suprafaţa filmelor şi a membranelor cu un fascicul 

laser focusat creează premise… 

 

p. 7 - ... în topul general mondial fiind înregistrată cu cifra 3.432…; …nu avem o altă cale decât cea 

de aplicare a metodelor managementului strategic…; Extinderea conectării la internet a căminelor 

studenţeşti. 

 

 

Nr. 5 (3570), 30 ianuarie 

 

p. 1 - ...nu folosesc un nume de brand internaţional…; … abaterea ei de la cursul proeuropean pe 

care şi l-a confirmat la summitul de la Vilnius. 

 

p. 8 - ... după terminarea studiilor de design-vestimentar la Colegiul Tehnologic din Chişinău… 

 

 

Nr. 6 (3571), 6 februarie 

 

p. 1 - ... a fost reprezentat de cele mai active personalităţi din domeniile politicii, businessului, 

managementului, ştiinţei, sănătăţii, culturii, mass-mediei etc. 

 

p. 2 - ... savant notoriu, cunoscut peste hotarele ţării noastre, profesor talentat, manager iscusit… 

 

p. 5 - ... manager, blogger, model…; Un lucru este cert: am uitat esenţa unui weekend. 

 

p. 7 - ... am observat pe blogul de ştiri al superpopularei yahoo.com un titlu surprinzător... 

 

p. 8 - ... businessmeni şi ţărani din multe raioane…; ...va mai presta servicii noi de marketing... 

 

 

Nr. 7 (3572), 13 februarie 

 

p. 3 - „Uite-te pe facebook ce sms îţi dau”.; Ştiţi că în America computerul se numeşte „the third 

parent”, al treilea părinte.; Am văzut la televizor cum dau promoţii la mall…; ...unde avem viteze 

mari – telefoane, computere –, şi nu mai avem timp de altceva. Şi a intrat încet o bătrână care, 

săraca, avea tenişi; „Ce scrie acolo? Scrie fast-fod?” Zic: „Nu,e fast-food”, o certam eu că aveam 

pretenţia ca ea să ştie engleza. 
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p. 8 - ...reprezentând fuziunea dintre ethno, jazz, rock şi folk. 

 

 

Nr. 8 (3573), 20 februarie 

 

p. 1 - ...Top 100... 

 

p. 3 - Intraţi pe youtube...; Din când în când mai desenează unul cu sprayul pe un zid…; … pusese 

micul meu afiş pe xerox, cu care luasem premiul în SUA.; … „Dragă Dan, te rog să vii şi pe la New 

York să ţii un workshop”... 

  

 

Nr. 9 (3574), 27 februarie 

 

p. 2 - ...scriu multiplele agenţii de presă şi site-uri.; Semnând la 28 noiembrie trecut, la Summitul 

de la Vilnius… 

 

p. 4 - Cu somnul în gene, am pus pe mine treningul cu glugă.; Era la tejghea, într-un Minimarket, 

deschis în apartamentu-i de la parter.; “Hobby-urile tale, pictura şi poezia, plus şahul, ţin de un 

proiect himeric. 

 

p. 6 - Iar a doua treaptă „Doctor în ştiinţe” a fost notificată în „Dr. hab. în ştiinţe”, asemănător 

gradelor ştiinţifice din alte ţări dezvoltate – „Doctor of Science” (Germania, Anglia, SUA etc.) ori 

„Dotor Hability in Science” (Franţa).; Cele mai preferabile forme de colaborări sunt – doctorantura 

(PhD) şi postdoctorantura... 

 

p. 7 - Ca s-o spunem pe şleau, noţiunile de marketing şi management până mai ieri aproape că ne 

erau străine.; …prima definiţie oficială atribuită marketingului…; … iar în lumea ştiinţei se 

impunea un domeniu proaspăt al managementului…; ...chelnerii, barmanii, dimpreună concurând 

la două probe practice şi una teoretică…; ...realizarea a 5 elemente de decorare a coktail-urilor, 

prepararea şi prezentarea a două coktail-uri... 

 

p. 8 - Concursul de inteligenţă şi creativitate „Miss Smărăndiţa – 2014”... 

 

 

Nr. 10 (3575), 6 martie 

 

p. 2 - ... revendicând actele summitului de la Helsinki? 

 

 

Nr. 11 (3576), 13 martie 

 

p. 1 - Prelevarea ficatului de la donatorul aflat în moarte cerebrală și pregătirea... (back-table)... 

 

p. 5 - ...nu ne mai interesează site-urile arheologice… 
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p. 6 - În SETLI mai lucrăm și la traininguri psihologice… 

 

 

Nr. 12 (3577), 20 martie 

 

p. 1 - Masterclass de flaut Bogdan Ştefănescu la Academia de Muzica... 

 

p. 8 - ...a prezentat studenților un workshop, cu rezultatul căruia aceștia au bucurat spectatorii. 

 

 

Nr. 13 (3578), 27 martie 

 

p. 1 - ... iar adresele de mail ale site-ului sunt… 

 

p. 2 - Alcătuită din 25 de bannere de 0,95 x 2,10 m, aceasta cuprinde date istorice complexe… 

 

p. 2 - Sunt judicios poziţionate domenii importante ale managementului academic: managementul 

calităţii cercetării ştiinţifice, managementul activităţii de marketing... 

 

p. 7 - ...să facem treninguri în diferite oraşe şi centre raionale. 

 

p. 8 - Visul lui de multe nopţi –/ Şi nici duh de bodyguard.; La momentul dat umorul se împarte în 

cel fin, absurd, sexy şi agresiv. 

 

 

Nr. 14 (3579), 3 aprilie 

 

p. 1 - Peste o mie de participanţi la mitingul organizat de Liga Tineretului Rus... au scandat... 

 

p. 6 - …ce a coincis cu zilele summit-ului de la Vilnius... 

 

p. 8 - Spectacolul va conține o selecție din cele mai apreciate hit-uri ale Loredanei Groza...; 

Playlist-ul concertului va conține... hit-uri ale Loredanei, inclusiv noul single Lumea ta… 

 

 

Nr. 15 (3580), 10 aprilie 

 

p. 2 - Prin piață și marketuri e forfotă. 

 

p. 4 - Un propriu aisberg al dramei proprii 

 

p. 5 - ...sau pe adresele de e-mail… 

 

p. 8 - Dezvoltarea business-administrării în agricultură va permite industriei să ajungă la un nivel 

superior… 
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Nr. 16 (3581), 17 aprilie 

 

p. 6 - La voi până şi hărţile sunt inexacte şi G.P.S.-ul greşeşte. 

 

p. 8 - ...dat fiind faptul că era aproape weekend, am avut o experienţă nemaiîntîlnită... 

 

 

Nr. 17 (3582), 24 aprilie 

 

p. 1 - Există și opțiunea de înscriere online la următoarea adresă...; ...traininguri despre leadership, 

management de proiect, arta stradală și activism civic… 

 

p. 6 - …stabilim că cercercetătorul a reușit să se impună atât în domeniul software uman, cât și 

hardware, îmbinându-le armonios.; ... în stabilirea rolului important al sistemelor periferice ale 

procesorului uman...; ...unii dintre ei chiar abandonează medicina pentru a face business… 

 

p. 8 - …este înzestrată pe hârtie, pânză, sticlă, design vestimentar, fotografie şi ţesătură. 

 

 

Nr. 18 (3583), 1 mai 

 

p. 7 - ... o simbioză a mecanicii, electronicii, biologiei, designului.; ...peste 600 de persoane au 

trimis sms-uri, iar alte aproximativ 1000 de persoane au scris pe site-ul publika.md. 

 

 

Nr. 21 (3586), 22 mai 

 

p. 3 -  Gândirea învechită a managerilor de spitale frânează reformele; …aici aș menționa serviciile 

de laborator, de morfopatologie, de catering, de curățenie etc.; …dar ceea ce reușim noi prin site-ul 

nostru și pe paginile rețelelor de socializare e să oferim multă informație.; …nu am făcut nicio notiţă 

în blocnotes…; …cine ţi-o pune şi cine îţi dirijează pixul la completarea rubricilor respective. 

 

 

Nr. 22 (3587), 29 mai 

 

p. 1 - ...le-a dus costume populare, cărţi, CD-uri cu melodii de-ale noastre şi de-ale lor. 

 

p. 3 - ...  Talk- Show-ul „Черное зеркaло”... 

 

p. 7 - ...  poţi să „bei” un whisky cu Boris Vishinski fermecat de asfinţitul soarelui…; Totodată, 

convingerile asumate în amfiteatrele Almei Mater lassiensys n-au ţinut exclusiv de certitudine… 

 

p. 8 - Va fi, probabil, o metaforă dureroasă plină de spleen şi de ideal…; Îi strânse bossul tigva fără 

milă,/ Să-l facă o făptură de coteţ… 
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Nr. 23 (3588), 5 iunie 

 

p. 4 - ... fiind un pattern mai vechi... 

 

 

Nr. 24 (3589), 12 iunie 

 

p. 2 - ...s-au dus şi au răscolit în toate coşurile de gunoi de la WC.; Apelul poate fi semnat în regim 

on-laine...; ...a acordat interviuri mass-mediei din R. Moldova. 

 

p. 3 - ...judecând după ratingurile lui Putin, această propagandă are efect… 

 

p. 6 - Show-ul a fost însoțit de decor și lumini... 

 

 

Nr. 25 (3590), 19 iunie 

 

p. 1 - ...dacă te-ai pomeni ca printr-un miracol la mitingurile, demonstraţiile anumitor elemente 

duşmănoase naţiunii pe care o reprezinţi… 

 

p. 2 - Despre această întâlnire a fost dat publicităţii un press-reliz al Serviciului de Informaţii şi 

Securitate. 

 

p. 3 - Cine ne ajută cu tehnologii noi? Cine ne dă know-how-ul? UE sau Rusia? 

 

p. 6 - ...design grafic şi loyot… 

 

p. 8 - Mult așteptata și vestita frază: „To be or not to be, this is the question!”; … tragediile de ieri 

pot fi happy-end-urile de astăzi, totul depinzând doar de hotărârile noastre.; … sau pe adresa de 

mail …; … adresa, telefonul şi, eventual, e-mailul. 

 

 

Nr. 26 (3591), 26 iunie 

 

p. 6 - ...granturile, donaţiile... 

 

p. 8 - ...dispozitivele aerozol (sprayurile) şi armele pneumatice nu necesită permis de port-armă.; 

…prin intermediul telefonului sau al SKYPE-lui. 

 

 

Nr. 27 (3592), 3 iulie 

 

p. 3 – La Universitatea din Harvard a fost editată cartea lui James Robinson cu genericul „Why 

nations fail” („De ce eșuiază națiunile”)... Această carte a fost prezentată de curând de către 

revistele „New York Times” şi „Wall Street Journal” ca un bestseller. 
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p. 8 - ...lucrarea fiind accesibilă tuturor pe pagina ei de facebook. 

 

 

Nr. 28 (3593), 10 iulie 

 

p. 3 - ... „Să fie înecaţi în WCe-uri”...  

 

p. 4 - Romanul a devenit un bestseller sui generis… 

 

p. 5 - ...s-a schimbat valsul si hora de mână în rock and roll și lambada… 

 

p. 6 - ...după ratingul stabilit de organismele internaționale… 

 

p. 8 - Acest week-end este plin de zâmbete, de energie pozitivă dar şi de cunoştinţe noi.; 

…adevărate show-uri de foc…; Noaptea se lasă cu spectacol de percuţii, Art-Labirint, Fire Show și 

aprinderea rugului.; Festivalul Medieval a pus la dispoziţie şi aruncatul topoarelor; dansuri 

medievale; show gastronomic; trasee turistice; camping. 

 

 

Nr. 29 (3594), 17 iulie 

 

p. 3 - ... să susţină mitul putinist şi raitingul putinist… 

 

p. 6 - ...Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu... a lansat un nou proiect, „Trolleybook”, troleibuzul-

bibliotecă, sau troleibuzul – sală de lectură, cum vă place. 

 

 

Nr. 30 (3595), 24 iulie 

 

p. 1 - „Patria noastră e Federaţia Rusă” (adică GULAG-ul), vociferează el pe la mitinguri.  

 

 

Nr. 42 (3607), 16 octombrie 

 

p. 3 - Back to the USSR în stil dodonian; …deţin probabil peste 90% din bannerele împrăştiate 

prin Chişinău. 

 

p. 6 - …au oferit, concomitent, și un original master class pentru viitorii balerini… 

 

p. 8 - ... după summitul CSI de la Minsk din 10 octombrie 2014… 

 

 

Nr. 43 (3608), 23 octombrie 

 

p. 4 - ...ca într-un joc puzzle… 
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Nr. 44 (3609), 30 octombrie 

 

p. 3 - ... care folosesc aceste lucruri sfinte în businessul lor politic murdar…; Un blogger anonim 

din Moscova reacţionează la cuvântarea lui V. Putin din Valdai. 

 

p. 4 - ... Bodyguard la stână…; …artişti care primeau apeluri telefonice, businessmeni, funcţionari, 

muncitori, studenţi, pensionari… ; …care şi-a sfidat killerul în chip de autobuz… 

 

 

Nr. 45 (3610), 6 noiembrie 

 

p. 3 - ... în acest cordon al lobby-ului rusesc în Uniunea Europeană… 

 

 

Nr. 46 (3611), 13 noiembrie 

 

p. 2 - ... titlul „Bussinesmanul anului”...; ...„Marketingul în economia de tranziţie”… 

 

p. 3 - ...interpret de muzică folk... 

 

 

Nr. 47 (3612), 20 noiembrie 

 

p. 4 - ...Astfel, sunt descrise riguros sporturile de vară: atletism, tir cu arcul, badminton, baschet, 

box, caiac, canotaj, ciclism, echitație, scrimă, haltere, hochei pe iarbă, fotbal, gimnastică, handbal, 

judo, înot, taekwondo, tenis de masă, tenis, triatlon, volei, wrestling și sporturile de iarnă: biatlon, 

hochei pe gheață, patinaj artistic, schi alpin, scheleton, snowboard… 

 

p. 5 - Hobby: muzică, înot, dans, desen, lectură, kwiling, origami… 

 

p. 8 - Welcome Rusia!; Privind la acest billboard, în memorie mi-a apărut tabloul cunoscutului 

pictor rus Vasili Perov „Vânătorii la popas”. 

 

 

Nr. 48 (3613), 27 noiembrie 

 

p. 2 - ... profesor-student, businessman-bandit, şef-subaltern etc. 

 

p. 3 - ... semnat în cadrul Summitului OSCE…; ...iar bodyguarzii săi fioroşi taie şi spânzură 

„ciocoimea” basarabeană. 

 

 

Nr. 49 (3614), 4 decembrie 

 



276 

 

p. 3 - Facebook-ul funcționa perfect, dar rezultatele parțiale erau încă în bătaia vântului…; Mi-a 

plăcut spiritul economicos al guvernării. N-a utilizat exit-pollul.; … s-au temut ca nu cumva 

rezultatele exit-ului să contrasteze vizibil cu cele din realitate. 

 

p. 7 - ...a CD-ului (varianta audio-spectacol) a romanului cu acelaşi nume. 

 

 

Nr. 50 (3615), 11 decembrie 

 

p. 3 - ... către o firmă off-shore din Cipru şi Centrul Naţional de Tineret din Parcul „Valea 

Trandafirilor”.; …făcută de dragul criticii sau al raitingului emisiunilor televizate… 

 

p. 7 - Prin presingul asupra guvernanţilor şi asupra părţii patriotice a opoziţiei politice… 

 

 

Nr. 51 (3616), 18 decembrie 

 

p. 1 -  Mulţi au spus că fac parte din lumea showbizului… 

 

p. 6 -  …cunoscut ziarist, artist şi producător de show-uri… 

 

 

Nr. 52 (3617), 25 decembrie 

 

p. 3 - ... am reuşit să lansăm şi website-ul nostru FlacăraTV…   

 

p. 6 - ... s-a învrednicit de titlul „Bussinesman al anului” în Republica Moldova… 

 

p. 7 - Parlamentul, guvernul, piaţa centrală, orice magazin sau troleibuz sunt oglinzi fidele ale 

noastre,…; În primul rând în familie, apoi în şcoală, în biserică, după care ar trebui să pomenim 

mijloacele mass-media.  

 

2015 

 

Nr. 1 (3618), 1 ianuarie 

 

p. 5 - ...text și subtext (poezie), imagine și cuvânt (film), unite prin limbaj cinematografic într-un 

”love story”...; ...neologisme din sfera audiovizualului: email, filler, horror, making-of, 

discoveryCLIP, nu impietează starea de înger.; ...chemând la lupta cu spleenul... 

 

p. 6 - La manifestare au participat... reprezentanţi ai mass-mediei.; ... care a publicat o lucrare 

distinctă pe blogul său... 

 

 

Nr. 2 (3619), 8 ianuarie 
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p. 1 -  „Şi tu eşti singur” e un thriller psihologic, care conţine patologii sufleteşti, deznădejdi 

sentimentale, confesiuni nedesluşite...; La comunişti, după lege, n-aveai dreptul să agoniseşti valută 

străină, mai ales dolari americani. 

 

p. 8 - ...de vreo două ori le-am văzut chiar în vârful copacilor din preajma staţiei de maxi-taxi. 

 

 

Nr. 3 (3620), 15 ianuarie 

 

p. 3 - Mass-media occidentală se limitează la reportaje succinte şi formale. 

 

p. 5 - ...susţine cursul pentru masterat Editologia eminesciană – o ştiinţă interdisciplinară... 

 

p. 7 - ...informaţii de ultimă oră referitoare la dezvoltarea impresionantă a tehnologiilor optice şi 

implementarea lor practic în toate sferele de activitate ale omenirii. 

 

p. 8 - Calităţile de manager competent i-au adus stima şi respectul celor 200 de membri ai 

colectivului...; În CV-ul ei e scris că e actriţă şi e şomeră.; ...ratingul Parlamentului...  

 

 

Nr. 4 (3621), 22 ianuarie 

 

p. 1 - Multitudinea de surse mass-media.; Parlamentul este unicameral.; ...folosind cardul 

guvernamental.; Doritorii pot să vadă emailurile oficiale ale priministrului.; Este o realitate tristă, 

crâncenă, la care liderii noștri sunt obligați să mediteze adânc și să acționeze... 

 

p. 2 - Ne bucură să aflăm de la acad. Eugen Simion că poezia de dragoste este în topul preferințelor 

cititorilor...; ... pagina Facebook a instituției...; Când pixurile refuză să scrie, iar un pui de ger ar fi 

fost mult mai suportabil.; ...topul celor mai solicitae cărţi. 

 

p. 3 - Din ele stresul a dispărut demult şi pentru totdeauna.; Şi de stresuri tot mi-e dor.; ... calităţi 

profesionale, manageriale şi morale înalte... 

 

p. 5 - ...pe val rătăcit de civilizaţie, cu maşini, internet şi telefoane mobile. 

 

p. 6 -  Bineînţeles că spectacolul se încheie cu un happy-end. 

 

p. 8 - Machetare şi design: Andrei DORGAN. 

 

 

Nr. 5 (3622), 29 ianuarie 

 

p. 3 - Ca părinte, se simte  obligat  să  asigure odraslei sale o perspectivă cu business fără stresuri. 

 

P. 4 - ...influenţa operelor shakespeareene asupra creaţiei Poetului... 
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p. 5 - ...întrunirea a avut prezență și participare virtuală pe internet prin grupajul de site-uri în 

webmaster la Londra...; ...a unor cluburi-internet...; ...îi pregătește galele prin mijloacele internet 

oferite de site-ul...; ...care pot circula în domeniul public fără copyright... 

 

 

Nr. 6 (3623), 5 februarie 

 

p. 2 - ...de asemenea, înregistrează peste 100 de CD-uri.; Cu câțiva ani în urmă, cumpăram o pâine 

rotundă... cu cca 2 lei bucata la marketul „Victoria”...; Iată de ce am strigat S.O.S.! 

 

p. 3 - Marele specialist în domeniul managementului Piter Druker încă acum patru decenii a 

menţionat că nu există ţări bogate şi ţări sărace...; ...management public de mii de ani.; Aceasta din 

cauza incompetenţei manageriale şi a iresponsabilităţii unor persoane...; Din mass-media rezultă că 

una din cauzele  „liniştii”,  acalmiei   moldoveneşti ar  fi...; ...care a deposedat Banca de Economii 

de un miliard de dolari...; Pedeapsa va fi molcumă, întru a proteja victima de anumite stresuri:... 

 

p. 8 -  ...calități deontologice de apreciat care îi marchează excelența de manager al științei... 

 

 

Nr. 7 (3624), 12 februarie 

 

p. 1 - ...să alcătuiscă ”cocteiluri” teatrale, să ironizeze, să satirizeze, să ia în „țeapă”...  

 

p. 2 - ... dar, pentru a mă informa mai bine, am început a „naviga” pe internet.; ...130 de ani de la 

naşterea inginerului „rus-american”, bussinesman şi pionier al elicopterelor... 

 

p. 3 - ...fie studenţi, masteranzi, doctoranzi, cercetători literari  etc. ...; ...rămâne... unul dintre 

documentele... utile pentru lectorul de azi, ale studentului, a masterandului, doctorandului... 

 

p. 7 - ... redacţia revistei “Vip-magazin”...; Timp de o lună de zile cititorii revistei “Vip-magazin” 

au avut ocazia să-şi prezinte pe site-ul acesteia preferinţele, ei fiind cei care au alcătuit topul final.; 

...evoluţia mai multor reprezentanţi ai show-bizului autohton.; ...  comentariile  ataşate de cititori la 

site-urile informative... 

 

p. 8 - A publicat peste 200 de articole în mass-media locală şi în cea republicană. 

 

 

Nr. 8 (3625), 19 februarie 

 

p. 1 - A minţi şi a prosti cetăţenii moldoveni prin propagandă şi mass-media docilă... 

  

p. 3 - Nu se pun în discuţie abilităţile lui de manager.; a fost onorat nerecunoscătorul nostru popor 

alegător de către mai-marii zilei chiar direct de pe Facebook. 

 

p. 4 - ...o întreagă colecție de pixuri...; ...mi-a dat pixul ei pe care-l ținea în mână...; ...pix de 

colecție...; ...roboței care scot... cărțile solicitate... cu un  simplu  click... 
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p. 6 - În 2010, Maria Iliuţ... prezenţă constantă în topul melodiilor populare. 

 

p. 8 - ...ajungând în funcţiile respective după ani de experienţe profesionale şi de manager...; ... a 

contribuit la apariţia CD-ului...; ...spectacolul „Extra-terestru show”... 

 

 

Nr. 9 (3626), 26 februarie 

 

p. 1 - ...unde miroase-a hot-dog a hamburger şi-a speranţă stricată.; savant și manager de 

prestigiu...; ...care, din start, părea să fie generos și bun... 

 

p. 2 - ...descoperi un CV pe care şi l-ar dori mulţi...; ...se deplasează în marş către memorialul 

„Eternitatea”, unde participă la un miting de comemorare... 

 

p. 3 -  L-am deconectat și, înciudat, intru imediat pe Internet...; ...politicianul cu cel mai mare 

rating.; Aceştia din start formau categoria „duşmanilor poporului”. 

 

p. 4 - Pentru bomboane kis-kis. 

 

p. 5 - Această dorință  i-a fost împlinită pe loc, având o copie xerox, pe care i-am înmânat-o. 

 

p. 6 - Postată pe site-ul www.asm.md... 

 

p. 8 - „Rolul mass-mediei în integrarea socială a persoanelor cu handicap”...; ...să se adreseze... la 

email sorinbecciu@gmail.com; ...Școala de Management... 

 

 

Nr. 10 (3627), 5 martie 

 

p. 5 - ...aş mai juca de bucurie şi-un foxtrot. 

 

p. 6 - cunoscut savant, profesionist în economie, comerţ, marketing...; Dl S. Petrovici a activat şi 

activează fructuos în calitate de membru... al Seminarului ştiinţific de profil „Managementul şi 

marketingul în economia contemporană”...; ...a avizat peste 40 de teze de doctorat şi doctorat 

habilitat la specialităţile 08.00.06 Marketing; logistică, 08.00.05 Economie şi management;... 

management în comerţ, marketing, turism, cooperaţia de consum, bazele logisticii... 

 

p. 7 - Dar o personalitate este asemenea unui aisberg, ... 

 

p. 8 - ...o inscripţie licărindă: „Night club”.  

 

 

Nr. 11 (3628), 12 martie 

 

p. 1 - ...a cioplit marmura şi a şlefuit fierul cu ajutorul laserului... 

 

mailto:sorinbecciu@gmail.com
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p. 3 - Pe ici-colo, dau de neologisme moderne: site, soft, marketing on-line, feedback, Website, 

tehnologii Web 2.0, analizatorul AWStats etc.  

 

p. 6 - Familia mea are un business mic...; ...să se gândească cum să-şi facă prosper businessul...; 

Vedeţi pe cineva ca lider?  

 

p. 7 - ...vrea să ştie cum îl cheamă şi pe grafician, pictor sau designer.; ...organizează mitinguri 

după mitinguri cu „Jos comuniștii!”.; Anticomunismul mitingard devine persuasiv şi provoacă 

reacţia opusă; ...reluăm caracteristica din „managementul PR-ului politic”...; Se spune că în această 

fază a mutaţiei în timpul unui miting electrizant fiecare îşi pierde mintea sa...  

 

 p. 8- Lider de opinie şi manager de vocaţie; Ca lider de opinie şi menager de vocaţie, imprimaţi 

rafinament și realism procesului de studiu din instituţia noastră.; ...adresa de e-mail... 

 

 

Nr. 12 (3629), 19 martie 

 

p. 1 - ...valențele intelectului de savant și manager. ...activitate științifică și managerială... 

 

p. 2 - ...pe tot parcursul studiilor Lyna a fost angajată part time la diferite lucrări... 

 

p. 3 - Este  problema liderilor celor trei partide... 

 

p. 4 - ...experiență de vârf (peak-experience)... – „B-Cognition” (Being-cognition).; ...„poezia e o 

meditaţie tip yoga...; ...transferul cu efectul de tunnelling... 

 

 p. 5 - Tudor Gheorghe venea să cânte la mitingurile noastre de protest. 

 

p. 6 - ...precum și de site-ul MaterialsViews.com..., vezi link-ul...; ...în calitate de mediu activ al 

laserelor aleatoare... 

 

p. 7 - ...procesul de management al ştiinţei autohtone...; ...am acumulat o experienţă valoroasă în 

domeniul managementului ştiinţei...; ... practic toate weekendurile sunt destinate ştiinţei...; A 

introdus în literatura știinţifică... noţiuni precum litografia cu sarcină de suprafaţă („surface charge 

lihography”), sitele semiconductoare („semiconductor sieves”), electrodepunerea prin salturi 

(„hopping electrodeposition”),...; ...prelegerea fiind și astăzi accesibilă online... 

 

p. 8 - Invităm reprezentanţii mass-media.  

 

 

Nr. 13 (3630), 26 martie 

 

p. 1 - Academia de Științe a Moldovei a întreprins  mai  multe  acțiuni, menite să îmbunătățească  

managementul cercetării... 

 

p. 4 - ...el vieţuieşte într-un orăşel de provincie – Huşi –, departe de vâltoarea mass-mediei... 



281 

 

p. 6 - Publicăm tezele integral pe site-ul Comisiei Naționale de Atestare și Acreditare,...; ...  

granturile atrase prin PC7...; ...inclusiv  granturile și creditele oferite de alte țări,...; ...și-a extins, 

treptat, producerea și businessul în peste 50 de țări ale lumii.  

 

p. 7 - ...activitatea managerială a acesteia este orientată şi se desfăşoară în contextul european şi 

mondial.; Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova îşi orientează şi concentrează managementul 

său...; ... printr-un management puternic şi eficient; ...fiind prin acest efect,... în concordanţă cu 

trebuinţele macromanageriale.; Ca obiect al managementului... şi know-how din domeniul său...; 

Deja de la finalul secolului XX managerii academiei au acţionat pentru conturarea unui sistem de 

marketing academic complex...  

 

 

Nr. 14 (3631), 2 aprilie 

 

p. 2 - ...adresată... mass-mediei... 

 

p. 3 - ... problemele de promovare a businessului lor în România! 

 

p. 7 - ... făceau o serie de plecăciuni către liderul religios şi unul către altul.  

 

p. 8 - Fii pe pace, my love,  degrabă am să  te fac tătic...; Bye, bye, uşierul meu drăguţ!    

 

 

Nr. 15 (3632), 9 aprilie 

 

p. 6 - ... ascult şi muzică folk – în funcţie de dispoziţie. 

 

p. 8 - ...a elaborat modelul cibernetic al managementului de bibliotecă.; ...la orele 15.00 va avea loc 

mitingul de doliu,...; Pentru alte detalii, a se accesa site-ul: www.asdac.md. 

 

 

Nr. 16 (3633), 16 aprilie 

 

p. 2 - ...iniţiatorul unui program de master la Univeristatea de Stat...; Ambele volume sunt publicate 

online şi pot fi accesate din orice colţ al lumii: 

 

p. 3 - ...prin intermediul site-ului rusesc Odnoklassniki...; ...reprezentantă a generaţiei facebook... a 

descoperit-o pe Diana Enache pe facebook...; ...managerul şcolar devine un stimulator de energie 

pozitivă... creează tabloul perfect al unui management educaţional.; ... prezintă imaginea... cadrului 

didactic şi a managerului şcolar în societate:... 

 

p. 5 - Lucrarea este adresată profesorilor, cercetătorilor ştiinţifici, doctoranzilor, masteranzilor... 

  

p. 6 - Trăim într-o lume... a glorioşilor lipsiţi total de fair play.  

 

p. 7 - Rolul principal la acest capitol trebuie să revină familiei, şcolii, ... mass-media.? 
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p. 8 - ...manager de bibliotecă. 

 

 

Nr. 17 (3634), 23 aprilie 

 

p. 2 - ...este preocupat mai mult de serviciu, carieră, prieteni, hobby...; ...m-a determinat... să iau 

pixul în mână...; ...CV-urile, prezentate la acest concurs...; ...promovarea ştiinţei şi inovării în 

mass-media în...; ...plasând pe reţelele internaţionale de socializare youtube, facebook... 

 

p. 4 - ...cele peste 10 pagini de text primite numai a CV nu semănau... 

 

p. 5 - ...cibernetica ce este exprimată prin  arcul interacţiunii inverse,  feedback...; ...şi trecutul este 

influențat de viitor ca interacţiune la scară largă ca şi la amănunt, ca feedback. 

 

p. 6 - Este-adevărat că şi back-ground-ul inconfundabilului actor se leagă intrinsec de genul 

poetic.; care poate fi procurată accesând adresa de e-amail comercial@edituradp.ro...; Actorul 

conştient şi-a legat destinul de Poezie şi de genul One man show... 

 

p. 7 - ...a reușit în medicină, făcându-şi masteratul în Franța... 

 

 

Nr. 19 (3636), 7 mai 

 

p. 2 - Kroll...  Un  singur cuvânt e pe buzele noastre ale tuturor în aceste zile. 

 

p. 3 - De trei ori i-a spus doamnei Hillary Clinton... Thank hou!...; ...mitingul organizat recent pe 1 

mai...; ...miting care era în  culorile  roşu...   

 

p. 4 - ...cu imagini color ce hipnotizează într-un joc al firelor de lazer.; Juriul: poet & doctor, 

Nicholas Andronesco, poet & academician, Nicolae Dabija, poet & publicist... 

 

p. 7 - Conform criteriilor... ARWU, publicate pe site-ul oficial...; ...rezultatele cercetăriilor,... în  

cadrul peer review au fost recunoscute ca demne de publicare...; ...suntem într-o ascensiune rapidă 

în web-clasamentul internațional al universităților (Ranking Web of Universities).; De fapt acesta 

este „businessul” de bază al acestei străvechi vetre  de  români...; ...la care are loc un crossover 

între cele două moduri de transport de căldură - microscopică și nanoscopică.   

 

 

Nr. 20 (3637), 14 mai 

 

p. 1 - Alte detalii despre invenţie pot fi accesate la... 

 

p. 2 - Președintelui Comisiei Parlamentare Cultură, Educație, Cercetare,... Mass-media...;  

...construcții capitale...  pentru un camping...; ...cu camping pentru 100-200 de automobile,... 

 

mailto:comercial@edituradp.ro
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p. 3 - Ambele centre sunt dotate cu biblioteci şi tehnică modernă (computere,... DVD-uri, xerox, 

imprimante, televizoare etc.).; ...rudă businessmană pentru a-i da o mână de ajutor.  

 

p. 5 - ...pixul... este o pană de înger...; ...o husă pentru carte „ColorCase” şi 5 carduri de 

reducere...; ...Huse Handmade: ColorCase; ...Librăria online Cartea Ta... 

  

p. 6 - ...rolul şi importanţa... managerului şcolar...; ...comunicarea... dintre profesor-manager-

elev,...; managerul şcolar devine un stimulator de energie pozitivă care dezvoltă şi creează tabloul 

perfect al unui management educaţional.; ...managerul orientează elevii, cadrele didactice...; 

...studenţi, masteranzi şi colaboratori ai UST.; ...se datorează colectivului profesoral-didactic şi 

echipelor manageriale.; În cadrul proiectelor mai participă doctoranzi, masteranzi şi studenţi...; 

Astfel, Universitatea oferă o diversitate de programe: studii de licenţă şi masterat...; ...comunicare 

didactică şi management educaţional... 

 

p. 7 - ... aşa-zisul hobby – de-a pescui inimi? 

 

p. 8 - Designerul ediţiei...; Alcătuită din bannere de dimensiuni 0,95 x 2,05 m,... 

 

 

Nr. 21 (3638), 21 mai 

 

p. 2 - ... este vorba despre... colegul său de business...; ...să te ocupi de businessul tău (dacă putem 

numi business afacerile tale dubioase)...; Chişinăul,... ultimă redută... este înroşită de megabanere 

şi corturi...; Worldwide Romanian Forum – Forul Românilor de Pretutindeni...; Cerem anularea 

deciziei de expulzare a liderului Platformei civice „Acţiunea-2012”...; A fost foarte bine că la 

mitingul de sâmbătă... 

 

p. 3 - Doresc să nu fie nevoiţi să plătească tarife mari de roaming...; Doresc ca magazinele online și 

marii distribuitori să facă livrări pe teritoriul Republicii Moldova.; ...știrea despre expulzare a făcut 

ocolul internetului,... a generat sute de opinii și articole pe bloguri... 

 

p. 7 - Prezentarea CD-ului...; Prezentarea  Colecţiei  de  audiobookuri... 

 

 

Nr. 22 (3639), 28 mai 

 

p. 1 - Să se elibereze de stresuri. 

 

p. 2 - ... prin zona off-shore Y...; ...trece marfa respectivă printr-o firmă străină rezidentă a unei zone 

off-shore X...; Firmele importatoare de carne prin zonele off-shore declarau marfa în vamă la un  

preţ  foarte  mic.; ...businessman, iniţiat cât de cât în afaceri... 

 

p. 3 - ...„eşecul”, precum afirmă ei, a summitului de la Riga. 

 

p. 6 - Orice  instituţie, pe lângă manager... are şi un înger păzitor...; ...întruchipează îmbinarea 

perfectă a savantului notoriu şi a managerului ştiinţic...  



284 

 

p. 7 - Reprezentanții recunoscuți ai Republicii Moldova la acest summit au fost Președintele N. 

Timofti...; ...Summitul de la Vilnius din 28-29 noiembrie 2013...  

 

p. 8 - Fiindcă au crescut și trăiesc sub dominația mass-mediei rusești.  

 

 

Nr. 23 (3640), 4 iunie 

 

p. 1 - ...sticle cu coctail „Molotov”, măşti Anonymous şi telefoane mobile...; Iurie Sadovnic este 

părintele muzicii folk din Republica Moldova.; ...mitingurile „Rusia fără Putin”... 

 

p. 3 - ...ea le-a dovedit codrenilor săi că e un bun manager-organizator al producţiei...; ...distribuiau  

alocaţiile la buget, granturile, selectau investitorii străini!; Aici s-a dovedit la înălţime abilitatea sa 

de manager-diplomat...; ...business infrastructura parcului industrial...; Mass-media de ultimă oră  

de la noi desfăşoară o propagandă dubioasă... 

 

p. 6 - Doar ne-am săturat cu toţii de show-urile actualilor consilieri... 

 

p. 7 - ... o simplă întâlnire a unui fost cetăţean al Rusiei cu liderul  suprem al fostei sale patrii. 

 

p. 8 - ...e-mail:romanveral2@gmail.com 

 

 

Nr. 24 (3641), 11 iunie 

 

p. 2 - ...mitingul Partidului Liberal...; ...a depus declarația pentru miting în PMAN...; 

Contramandarea şi desfăşurarea în altă zi a mitingului PL nu au fost posibile...; ...bărbatu-său cu 

firme off-shore...; ...coborâră doi gentlemani, nepoţii bunicăi...  businessmani din Chişinău.   

 

p. 3 - ... promisiuni care ne sar la tot pasul în urechi graţie mass-mediei...; ...mitingul... (mai exact 

mitingurile... în aceeaşi piaţă... au avut loc simultan două mitinguri; Oraşul este împânzit de 

megabannere,... de reclame ale revistei Bussines-club dedicate aceleiaşi businesswoman.  

 

p. 4 - ...informaţiile certe despre un background maladiv...; Administrează blogurile...  

 

p. 7 - Aceste firme erau conectate la „internet banking”...; ...aceste firme au transmis banii... unor 

companii off-schore...; Rugăm ca toţi... să participe la miting. 

 

 

Nr. 25 (3642), 18 iunie 

 

p. 2 - ...preţurile... la maxitaxi le menţine... la doar trei lei.; ...care mai de care mai mincinoşi şi 

foarte grandomani...; ...drept argument ne servesc  cele două mitinguri...; ...o realizare a 

chemărilor mitingurilor... 

 

p. 3 - ...metodologia aleasă din start ca formă de dictatură supremă. 
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p. 4 - ...coordonator - dr. Vasile Şoimaru,  designer S. Zamșa 

 

p. 5 - ...studentă la studii de masterat – specializarea „Managementul educaţional”.; ...discipline 

sportive pur bărbăteşti: box, fotbal, karate...;...CV al sărbătoritei... 

  

p. 7 - ...remarcabil manager al învăţământului superior...; Vă cunoaştem în calitate de manager...; 

...schimbarea de mentalitate, pe un management performant...; Programul de promovare a unui 

management modern...; orientat spre modernizarea curriculumului... 

 

     

Nr. 26 (3643), 25 iunie 

 

p. 2 - ...a schimbat rapid toate bannerele... 

  

p. 4- ,,Renaște  multiversul ființă,/ pulsând big-banguri paralele,...” (Big-bang, vol Frunzele...)  

 

p. 8 - O companie solidă angajează office-manager. Se cer:... cunoaşterea calculatorului (office). 

 

 

Nr. 27 (3644), 2 iulie 

 

p. 1 - ...bodyguarzii lui îl trăgeau de picioare...; ...șeful statului, un mare muzicoman...; Worldwide 

Romanian Forum – Forul Românilor de Pretutindeni... 

 

p. 2 - Printre  duşmani  sunt: indiferenţa părinţilor,... mass-media şi tehnologiile informaţionale.   

 

p. 3 - ...puţini bani l-au costat puzderia de megabannere...; ...granturile, pe care le are România la 

dispoziţie în următorii ani...; ...parteneri... în persoana businessmanilor; ... iar businessmanii, ... 

vor crea locuri noi de muncă pentru săteni. 

 

p. 5 - ...a făcut și de data aceasta un show de excepție...  

 

p. 7 - ...incapacităţile managerilor... fraudele unor lideri moldoveni din ultimele decenii.; 

...experienţe manageriale publice elementare...; ...capacitatea managementului public...; ...au 

început să se lupte între ele în mass-media... 

 

p. 8 - ...se desfășoară... în ultimul weekend al lunii iunie.; ...să se adreseze... pe adresa de e-mail...; 

...va avea loc un miting de comemorare a victimelor represiunilor comuniste.   

 

 

Nr. 28 (3645), 9 iulie 

 

p. 1 - ...nu e în stare a se ocupa cu businessul. ; ...participanţii la mitingul de comemorare.; ... 

diverse banere cu inscriptii naţionaliste...    
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p. 3 - ...noua ispravă a folkistei.; Și i-am izbit  un  bobârnac  cu  pixul.; ...a  povestit pe pagina de 

facebook cine este... 

 

p. 5 - Cum să-l ajutăm pe semen să se găsească pe sine,/ ce linkuri să-i oferim care să-l cureţe de 

zgură,/... 

 

p. 7 - ...pot fi urmărite pe YouTube.; Constatăm... că Albumul poate fi „răsfoit” pe site-ul 

Bibliotecii Academiei de Ştiinţe...; ...(am văzut varianta xerox în diverse case din România). 

 

 

Nr. 29 (3646), 16 iulie 

 

p. 3 - ... Îmi mai amintesc de imaginile televizate cu pistoale, grenade și coctailuri Molotov... 

 

 

Nr. 30 (3647), 23 iulie 

 

p. 1 - ...primul artist care a înregistrat... peste 200 de piese muzicale și peste 10 CD-uri. 

 

p. 3 - Citesc prin curriculumuri  mărturisiri  uluitoare:... 

 

p. 6 - Este autorul  unor partituri, piese remarcabile şi CD-uri... 

  

p. 7 - ...să ne concentrăm... nu asupra formei strigate la mitinguri...  

 

p. 8 - Lucrările vor fi editate în word, cu caracter Times New Roman...; ...concurenţii vor introduce 

în plicul mare un CD cu textele şi fişa autorului culese în word, cu fonturi românești...; Conţinutul 

CD-ului va fi transmis obligatoriu și la adresa de e-mail...; ...vor trimite trei exemplare din cartea 

apărută, un CD, o copie scanată a cărţii de idenitate... 

  

 

Nr. 31-32 (3648-3649), 20 august 

 

p. 3 - ...le-a dus  costume  populare, cărţi, CD-uri cu cântări de la noi.  

 

p. 7 - ... o serie de discipline, ce ţin de managementul comerţului,...; ...s-a impus, de asemenea, pe 

parcursul anilor şi ca manager  reputat, ca specialist de excepţie în comerţ şi marketing,... 

 

p. 8 - ...granturi de la donatori şi investitori...; ...instituţii de caritate şi businessmani de peste 

hotare.; ...era miting sau o paradă muncitorească.; ...cinematograf, bibliotecă, Wi-fi internet...  

 

p. 12 - ... ansamblurile folclorice vor depune - pe CD sau stik - minimum trei piese... 

 

 

Nr. 33-34-35 (3650, 3651, 3652), 27 august 
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p. 4 - ...se implică în administrarea site-ului Centrului de Terminologie (cnt.md)... 

 

p. 5 - ...porni să-şi conecteze laptopul. Pornise imediat play-listul...; ...o întrebă indiferentă... ca un 

bodyguard...; ...indicându-i cu arătătorul stâng spre laptop.  

 

p. 7 - Numai un singur link despre Eminescu, postat în enciclopedia online, „Wikipedia”... 

subsumează... la cele 652 de versiuni, un număr de peste 3.000.000 de „afișări”/ accesări...  

 

p. 10 - ,,Mitingul care mi-a hotărât soarta”... În Țepilova e miting.; ...mitinguri cu declarații 

libertine și batjocoritoare...; ...la primul miting... 

 

p. 12 - Cred că norocul de moarte galantă de gentelman viril nu te prea încântă...  

 

 

Nr. 36 (3653), 3 septembrie 

 

p. 3 - Este necesar de a organiza propagarea ştiinţei istorice  prin  mass-media.; ...show pentru  

prostime, iniţiate  de indivizi sus-puşi...; ...mitingurile studenţeşti... 

 

p. 6 - ...obţine granturi pentru... proiecte de cercetare.; ...am insistat asupra activităţii... ştiinţifico-

manageriale; ...doctori habilitaţi în medicină socială şi management sanitar... 

 

p. 8 - ...au oferit gratuit câte 10 chei de acces educaţionale pentru 2 pachete de soft specializat.; 

...dotat cu echipamente media, IT şi utilaje specializate de producţie...; ...activităţi                    co-

working... pentru organizarea... fashion&trunk show-urilor, photo-shootingurilor...; ...cu 

posibilităţi de acces la resursa de top în domeniul fashion şi designului... precum şi la reviste, cărţi 

şi materiale textile de trend...; ZIPhouse este susţinut şi de alţi parteneri şi sponsori privaţi, de 

exemplu, reprezentanţii oficiali de soft specializat... 

 

 

Nr. 37 (3654), 10 septembrie 

 

p. 3 - Să organizeze dânşii mitinguri similare... 

 

p. 4 - ... publicaţii tipărite şi online în 79 de limbi... 

 

p. 7 - ...provoacă oamenilor multe neplăceri şi stresuri morale. 

 

p. 8 - Rămâne... cei de sus să dea startul... Urmăriţi site-urile, Facebook-urile, blog-urile... 

 

 

Nr. 38 (3655), 17 septembrie 

 

p. 1 - Cu gustul amar al cuvântului, în pix şi în gură.  

 

p. 2 - ...dar computerele lor nu cunosc numele tâlharilor. 
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p. 3 - ... am declanşat greva non-stop tot acolo, în PMAN. 

 

p. 4 - Taman bun de bodyguard...; ...prezint... exemple „know-how” ale traducătorului. 

 

p. 7 - ...manager de proiect... 

 

 

Nr. 39 (3656), 24 septembrie 

 

p. 1 - ...aduce în sine reverberările de gong astral ale misterioasei noastre Bucovine... 

 

p. 2 - ...în primul weekend al lui octombrie... 

 

p. 3 - Fiind un foarte bun manager didactic... 

 

p. 7 - ...au salvat ţara de default.; ...mass-media, guvernanţii, legislatorii... 

 

p. 8 - ...necesitatea utilizării paginii web a BM; ...activitatea profesională, managerială şi ştiinţifică 

a candidatului...; ... datele de contact: adresa de domiciliu... telefon, fax, e-mail.  

 

 

Nr. 40 (3657), 1 octombrie 

 

p. 2 - V-am amintit cumva de filmul hollywoodian „Singur acasă”? 

 

p. 3 - Chiar şi bossul... îşi propusese serviciile Platformei.; ... alţii sugeau din miliardele lor ca 

vițelul... non-stop.; Mass-media au speculat, sau au vorbit în cunoştinţă de cauză... 

 

p. 5 - Înainte de a pune punct la cele ţesute mai sus, hotărâi să navighez pe Internet... 

 

p. 6 - ...24 de bannere de 0,95 x 2,05 m.; Ninela Caranfil este o consumatoare fidelă a mass-mediei 

de la noi...; ...duzina de CD-uri...; ...CD-ul Dorul infinitului din noi... 

 

p. 7 - ...multiple ratinguri la nivel global. Calitatea de lider...; ...topul modelelor economice...; 

Internetul constituie un fenomen...; ... salvarea ţării de default.  

 

p. 8 - ...nu că să le ia „Ford”-ul, „Mercedes”-ul sau „Jeep”-ul... 

 

 

Nr. 41 (3658), 8 octombrie 

 

p. 1 - Nu i se mai spune Republica of Moldova. 

 

p. 2 - ...pe pagina mea de facebook...; ...au participat activ studenţii şi masteranzii de la istorie.; Cu  

gustul  amar  al cuvântului, în pix şi în gură. 
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p. 6 - Spectacolul „Dumnezeu se îmbracă de la second-hand” de Iulian Margu... 

 

p. 7 - ...colegii şi juriul concursului onorabil m-au ales miss ULIM. 

 

p. 8 - ...la Summitul OSCE de la Istanbul Federaţia  Rusă a semnat Declaraţia finală...   

 

 

Nr. 42 (3659), 15 octombrie 

 

p. 1 - Tocmai atunci s-a auzit gongul de start.; ...a răsunat al doilea gong... 

 

p. 2 - ...a uitat să-i fie recunoscător celui care a fondat-o, managerului român, Paul Bran.  

 

p. 3 - ... un credit despre care se ştia din start..., iar BEM a rămas şi fără 1. 000. 000 de USD... 

 

p. 8- ...vor fi expediate pe adresa de e-mail... alături de un CV.; ... Să torn nu coniac şi nici whisky -

/ Otravă i-aş da ca să bea. 

 

 

Nr. 43 (3660), 22 octombrie 

 

p.1 - ...cum se strigă la toate mitingurile... 

 

p. 2 - ...a susţinut un recital de muzică folck cu tentă istorico-populară...; La manifestare a fost 

prezent şi... businessmanul Grigore Popa. 

 

p. 3 - La mitinguri, aceşti lideri scot lumea în stradă... 

 

p. 4 - ...un scurt CV... îndemnându-mă să i-o semnez... cu câte un OK... 

 

p. 6 - ...a prezentat on-line revista aniversară... 

 

p. 8 - ...la Cinematograful „Odeon” (proiecţiile) şi Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu 

Hasdeu” (...master-class-urile). 

 

 

Nr. 44 (3661), 29 octombrie 

 

p. 1 - ...numele  „mall”-ului  de  pe  viaduct care e gata să se extindă asupra întregii ţări... 

 

p. 3 - ...cu partenerul său de „bussines”... 

 

p. 4 - ... considerat primul bestseller al literaturii de azi din Moldova...;  ...un comunicat de la 

NASA privind Pluto... 

 

p. 7 - ...justiţia şi mass-media au fost politizate... 
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Nr. 45 (3662), 5 noiembrie 

 

p. 1 - ...s-a transformat rapid dintr-o „poveste de succes” în „horror history”.; ...ridicarea 

standardelor de viaţă; 

 

p. 2 - ...ne lăsăm odraslele în seama calculatorului, a tabletei...; Mass-media promovează 

Halloweenul ca un prilej de distracţie... 

 

p. 3 - ...ceva mai sus de actuala Piaţă Pan Halippa (chiar lângă supermarketul Fidesco)... 

 

p. 5 - Cu metafore second-hand. 

 

p. 7 - ...standardele europene şi internaţionale... 

 

 

Nr. 46 (3663), 12 noiembrie 

 

p. 2 - ...poze cu cozile imense, postate pe Facebook... 

 

p. 6 - ...ping-pongul dialogurilor/ frazelor...; ...povestea celor trei clovni bătrâni...; ...aidoma 

trenului intersity…; ...obţinând un cocktail artistic „letal”...; ...participant la workshop... 

 

p. 7 - ... noţiunea de stres despre mecanismele stresului... a elaborat un concept nou despre evoluţia 

stresului... 

 

 

Nr. 47 (3664), 19 noiembrie 

 

p. 1 - Manifestările de stradă nonstop... 

 

p.3 - ...să răsfoim puţin CV-ul pretendentului... 

 

p. 5 - ...a şlefuit fierul cu ajutorul laserului, şi-a prelucrat pânzele pe care-şi aşterne vopselele... 

 

p. 6 - Ecranul lead-ului enorm de pe fundalul scenic... 

 

 

Nr. 48 (3665), 26 noiembrie 

 

p. 1 - ...managera Gimnaziului „Adrian Păunescu” din Copăceni... 

 

p. 2 - ...nu a fost reflectată decât foarte subţire de mass-media...; Era la concertul din Chişinău al 

celebrului grup timişorean de muzică rock „Phoenix”. 

 

p. 4 - ...am intrat în ringul de dans... 
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p. 8 - ...răscolea cu mare atenţie vechiturile în căutarea unei coroane de rege second-hand.  

 

 

Nr. 49 (3666), 3 decembrie 

 

p. 2 - Pe toate site-urile, blogurile... strigă în hău „Vrem o Românie reîntregită! ... 

 

p. 4 - ...la compartimentul Leadership în mass-media şi realizări de creaţie...   

 

 

Nr. 50 (3667), 10 decembrie 

 

p. 3 - ...promovarea businessului specific basarabenesc.; Intelectuali, tineri, ca şi la mitingurile 

precedente, erau puţini.     

 

p. 6 - ...care preferă SMS-urile, Facebook-ul etc... 

 

 

Nr. 51 (3668), 17 decembrie 

 

p. 1 - ...closetul din beţe de răsărită al gospodarului. 

 

p. 3 - ...din rândul politicienilor, businessmenilor... 
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Timpul  

 

2013 

Nr. 1 

1. Wikipedia 

2. link 

3. accesat 

4. CV-ului 

5. killer 

 

Nr. 6 

6. holding  

7. cocktail 

8. ringul 

9. meciuri 

10. rock'n'roll 

11. rock'n'roll-ului 

12. job 

13. . sandviș 

14. orange juice 

15. blenderul 

16. sandviș 

17. ketchup 

18. hosting 

 

Nr. 7 

19. hipermarket 

20. . e-mailul 

 

Nr. 8 

21. forex 

22. creditelor 

23. Mobile Banking 

24. Internet Banking 

25. SMS Banking 

26. web-browsere 

27. accesată 

28. smartphone  

29. tablet PC 

30. web-browsere 

31. loghin 

32. e-mail  

33. businessului 

34. start 

35. web 

36. card  

37. design 

38. overdraftului  

39. card  

40. making-offul 

 

Nr. 9 

41. spicherul  

42. vicespicherul 

43. bodyguarzii 

44. programer 

 

Nr. 11 

45. raider 

46. bodiguarzii 

47. puloverele 

48. show-urile 

49. hituri 

50. flash-mob 

51. flash-moburi 

52. show-ul 

53. manager 

54. curriculumului 

55. body 

56. iPhone 

57. marketing 

58. cocktail 

59. bloggeri 

60. xerox 

61. weekend 

62. weekendul 

63. weekendul 

64. printeze 

65. IQ-ul 

66. sex-appeal-ul 

67. yoga 

68. yoghină 

69. job 

70. make-up 

71. fresh 

72. smokey eyes 

73. blush 

74. look 

75. gloss 

76. nude 

77. trenciurile 

78. jeanși 

79. designerilor  

80. livingul 

81. living 

82. e-mail 

83. mister 

84. baseball 

85. CD-uri 

 

Nr. 12 

86. bloggerași 

87. lideri 

88. topul 

89. site-ul 

 

Nr. 13 

90. marketing 

91. site-ul 

92. blogul 

93. managerul 

 

Nr. 14 

94. spicher 

95. ketchup-uri 

96. managementul 

97. liderul 

98. weekendului 

99. manageri 

100.rating 

1. rebranding 

2. rock 

3. topurile 

 

Nr. 15 

4. manageri 

 

Nr. 25 

5. summitul 

 

Nr. 26 

6. breaking news 

7. etno-jazz 

8. businessului 

9. spicherului 

10. dumping 

11. brokerilor 
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12. prim vicespeaker 

13. prim-vicespeaker  

14. handmade 

15. hobbyuri 

16. mister 

17. CD 

18. creative writing 

 

Nr. 27 

19. stop 

20. stop 

21. start 

22. manager 

23. briefing 

24. bloggeri 

25. high-class-ului 

 

Nr. 28 

26. CD 

27. playere 

28. job 

29. businessul 

30. site  

31. link 

32. IT 

33. soft 

34. hard 

35. CV-urile 

36. e-mail 

 

Nr. 29 

37. briefing 

38. mass-media 

39. VIP-uri 

40. non-stop 

41. WC 

42. miss 

 

Nr. 30 

43. web  

44. manager 

45. Internetului 

 

Nr. 31 

46. Rating  

47. flash-ul 

48. mass-media 

49. briefing 

50. liderul 

51. VIP-uri 

52. site-ul  

53. bloggeri 

54. gangsterul 

55. show-ului 

56. WC 

57. mitinguri 

58. tender 

59. site-ul 

60. brand 

61. weekend 

62. marketing 

63. lideri 

64. online 

65. e-mail 

66. rock'n'roll-ului 

67. designerii 

68. stresul 

69. coffee breaks 

70. breaking news 

 

Nr. 32 

71. weekend 

72. mass-media 

73. monitorizare 

74. masteratul 

 

Nr. 33 

75. web 

 

Nr. 34 

76. computerului 

 

Nr. 35 

77. blog  

78. mass-media 

79. playback-ul 

80. quest-uri 

 

Nr. 98 

81. topul 

82. site-urile 

83. bloggeri 

84. on-line 

85. soul 

86. rhythm and blues 

87. gospel 

88. blues 

89. country  

90. pop 

91. crossover 

92. show business 

93. bowlingul 

94. golful 

 

Nr. 99 

95. liderul 

96. carduri 

97. internet banking 

98. click-uri 

99. on-line 

200.off-line 

1. „cashback” 

2. cardurile 

3. cashback-ului 

4. granturi 

5. granturile 

6. granturilor 

7. onshore 

8. offshore 

9. feed-in- tariff 

10. feed-in 

 

2014 

Nr. 1 

11. shaping 

12. kiwi 

13. hip-hop 

14. dancehall 

15. reagae 

16. drum&bass 

17. dubstep 

18. startul 

19. karting 

20. hobby-uri 

21. junk food 

 

Nr. 2 

22. rally 

23. puzzle 

24. lobby 

25. bloggerul 
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Nr. 3 

26. USD 

27. fund-raising 

28. clusterelor 

29. standardele 

30. off-shore 

31. „Webwest Aliance” 

32. supermarketuri 

33. supermarketurile 

 

Nr. 4 

34. granturi 

35. dolari 

36. playboy 

37. gay 

38. Whigii 

39. Thorii 

40. lire sterline 

41. rockului 

42. bass 

43. blues-rock 

44. rock-ul 

45. bass 

46. blues 

47. soft rock 

48. pop rock 

49. „know-how” 

50. fast-food 

 

Nr. 9 

51. declick-ul 

52. management 

53. business 

54. marketing 

55. Business Class 

56. hobby 

57. folk 

58. „unplugged” 

59. electro-house-ului 

60. catchy 

61. show 

62. live 

63. vibe 

64. show  

65. stand-up 

66. miss 

67. business 

68. handmade 

69. handmade-uri 

70. Internet 

71. cash 

72. tabletă 

73. skateboard 

74. designer 

 

Nr. 10 

75. rule of law 

76. reaganismul 

77. teatcherismul 

78. cash 

79. cardului 

80. agro-business 

81. brokerilor 

82. start 

 

Nr. 11 

83. mass-media 

84. talk-show-urile 

85. să aplice 

86. email 

87. e-mail 

88. fax 

89. site-ul 

90. standardelor 

91. dolari 

92. tabletă 

93. grafic-designer 

 

Nr. 12 

94. supermarketuri 

95. holdingul 

96. mass-mediei 

97. hackeri 

98. design 

99. blugi 

300.masterat 

1. maxi-taxiurile 

2. web 

3. cowboy 

 

Nr. 21 

4. aplicare  

5. granturi 

6. clovni 

7. start 

8. holdingului 

9. skype 

10. accesată 

11. web 

12. show 

13. blockbuster-ul 

14. remake 

15. happy-endul 

16. design 

17. cardurilor 

18. cip-Maestro 

19. Master-card 

20. bankingul 

21. meciuri 

22. rugby 

23. show-uri 

 

Nr. 23 

24. businessul  

25. marketing 

26. banking 

27. business-ului 

28. Business-Planuri 

29. cash flow 

30. business 

31. website-urilor 

32. template-uri 

33. business-uri 

34. businessman 

 

Nr. 25 

35. playback-uri  

36. playback 

37. fotbalul 

38. CD-uri 

39. summitul 

40. Juncker 

41. spray-ul 

42. „915 Fair Play” 

43. spray 

44. meciuri 

45. CD-urile 

46. made in  

 

Nr. 30 

47. hip-hop-ul 
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48. folk 

 

Nr. 32 

49. E-book 

50. eurocenți 

51. bestseller 

52. online 

53. site-uri 

54. off-shorul 

55. offshore 

56. offshorul 

 

Nr. 33 

57. box 

58. sparring partener 

 

Nr. 40 

59. retail banking  

60. grapefruit 

61. Orange 

62. WiFi 

 

Nr. 42 

63. startul 

64. IT 

65. aplicare 

66. supermarketuri 

 

Nr. 48 

67. designeri 

68. tablete 

69. pix 

70. computer 

71. managementul 

72. IT 

73. soft NASA 

74. manageri 

75. online 

76. computerizat 

 

Nr. 49 

77. bloggerilor 

78. site-urilor 

79. mass-media 

80. dolari 

81. wați 

82. weekend 

83. show 

84. ice-wine 

85. masterclass 

 

2015 

Nr. 5 

86. Sales Executive  

87. Kiss FM 

88. target-ul 

89. site-ul 

90. Facebook 

91. „mass-media” 

92. Lifestyle 

93. dolari  

94. raider 

95. cocktailul 

96. lady 

97. it-iști 

 

Nr. 6 

98. smart 

99. LED 

400. standarde 

1. led  

2. shop 

3. laptop  

4. jazz 

5. pop  

6. top 

7. jazz 

8. joburi 

 

Nr. 8 

9. American Express 

10. brand 

11. cardurile American. 

12. weekendul  

13. marketing 

14. .„soft” 

15. manageri 

16. Business Planuri 

17. granturi 

18. traininguri 

19. granturi 

20. online 

21. website-ului 

22. sponsori 

23. business planuri 

24. startul 

25. duty free 

26. carduri American... 

27. emailul 

28. Facebook 

29. Twiter 

30. click 

31. site-uri 

32. gadget-uri 

33. Ipad 

34. hobby-urile 

35. jobul 

36. puzzle-ul 

37. workshopuri 

38. jazz 

 

Nr. 13 

39. mitingul  

40. brandul 

41. businessului 

42. snood 

43. laptop 

44. brandul 

45. shopping bag-uri 

46. design-ului 

 

Nr. 14 

47. „briefing book”  

48. box 

49. boxului 

50. fotbalist 

51. cherry 

52. blogger 

53. website-ul 

54. lobby 

 

Nr. 16 

55. Kroll Associates... 

56. granturi 

57. accesat 

58. web 

59. email 

60. management 

61. e-mail 

62. fax 
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Nr. 22 

63. joburilor 

64. call-center  

65. „pattern”-ului 

66. IT 

67. supermarketurilor 

68. puzlle-uri 

69. DJ-ul 

70. show 

71. smartphone HTC 

72. gadget-uri 

73. manager 

74. Orange  

75. smartphonele HTC. 

 

Nr. 23 

76. poster 

77. online 

78. stand-by 

79. rebrandingul 

80. folk 

81. a postat 

82. Facebook 

83. rock 

84. pop 

 

Nr. 24 

85. feedback-ul 

86. feedback-ului 

87. web 

88. tenis 

89. fotbal 

90. hochei 

91. pampersuri 

 

Nr. 25 

92. bodyguard 

93. bodyguarzi 

94. „Squize-out” 

95. „default” 

96. mitinguri 

97. off-shore 

98. Chaillot Papers 

99. Policy Briefs 

500. Occasional Papers 

1. on-line 

 

Nr. 35 

2. like 

3. smartphone-uri 

4. tablete 

5. show-ul 

6. „Smart” 

7. smartphone 

8. „Connect” 

9. tabletă 

10. laptop 

11. game 

12. break 

13. Ethno Jazz 

14. band 

 

Nr. 37 

15. cash-in 

16. cash-out 

17. POS 

18. Internet Banking 

19. computer 

20. tabletă 

21. Summit-ul 

22. bloggeri 

23. twitter 

24. gangsteri 

25. gangsteri 

26. fotbalului 

27. showbiz 

28. public speaking 

29. tailor-made 

30. „business-oriented” 

31. software 

32. standardele 

33. ring 

34. goluri 

35. rugby 

 

Nr. 47 

36. best-sellerul 

37. liderii 

38. business 

39. cash-in 

40. card 

41. Banking-ului 

42. boxul 

43. kickboxing 

44. kickboxing-ul 

45. Kickboxing Full C.. 

 

Nr. 49 

46. bannerele 

47. happy-end 

 

Nr. 50 

48. off-shore 

49. dolari 

50. No-till 

51. Strip-till 

552. managementul 

 

Timpul  

2013 

 

Nr. 1 (1924), 11 ianuarie  

 

p. 11- ...însă au găsit doar o informaţie succintă pe Wikipedia, cu un link, care nu poate fi accesat.; 

...potrivit CV-ului său... 

 

p.31 - ...linfocite T killer... 
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Nr. 6 (1929), 18 ianuarie  

 

p. 16 - ...este cel mai mare holding industrial din Moldova... 

 

p. 21 - ...cocktailuri non -alcoolice...; ...ringul de dans... 

 

p. 23 - ...a câştigat 11 meciuri. 

 

p. 24 - ...un proiect rock’n’roll…; …cu sunetele începuturilor rock’n’roll-ului… 

 

p. 27 - …un job bine plătit… 

 

p. 28 - ...sandviş sau doar un pahar de orange juice...; ..se mixează cu blenderul vertical... 

  

p. 29 - ...un sandviş banal cu şuncă.; ...o sticluţă de ketchup... 

 

p. 39 - hosting, transport de date prin fibră optică... 

 

 

Nr. 7 (1930), 21 ianuarie  

 

p.5 - ...la oricare hypermarket de dincolo de Prut?; ...la e-mailul... 

 

 

Nr. 8 (1931), 22 ianuarie  

 

p. 6 - ...tranzacţii forex...; achitarea creditelor...; Mobile Banking; Internet Banking, SMS 

Banking; ...utilizând cele mai populare şi moderne web-browsere...; Soluţia poate fi accesată de pe 

dispozitive mobile (Smartphone, Tablet PC etc.) utilizând web-browsere moderne...; ...iar în ce 

priveşte utilizarea semnăturii digitale există posibilitatea de a o utiliza atât la autentificare - 

(loghin)...; ...prin e-mail...; ...al businessului bancar contemporan.; ...pagina de start a băncii...; 

...pe pagina web a băncii.; Oferim actualmente două tipuri de card cu design personalizabil...; 

...achitarea overdraftului la contul de card... 

 

p.8 - ...a filmat making-offul. 

 

 

Nr. 9 (1932), 23 ianuarie  

 

p. 3 - Comuniştii au cerut această şedinţă extraordinară pentra a-i demite pe spicherul şi 

vicespicherul parlamentului. 

 

p.5 - ...l-a aruncat, bodyguarzii culegându-l din zbor. 

 

p.6 - ...selector sau programer... 
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Nr. 11 (1934),  25 ianuarie  

 

p. 2 - (Un exemplu antologic e războiul lui cu „păpușarul” pe tema „atacurilor raider”). 

 

p. 3 - ...vor mai apărea maiourile și puloverele... 

 

p. 5 - ...nu va participa la show-urile pornite de AIE și PCRM 

 

p. 7- Ascultați doar Hituri! 

 

p. 8 - ...mai fă și un flash-mob...; ...pe la flash-moburi și alte acțiuni... 

 

p. 9 - ...„show-ul ieftin marca Lupu-Plahotniuc”...; ...manager al curriculumului... 

 

p. 15 - ...body pentru copii...; „Câștigă un iPhone5 din 55!” 

 

p. 16 - Directorul marketing... 

 

p. 18 - ...ne-am echipat cu puști de vânătoare, cocktail Molotov și bâte. 

 

p. 19 - Mai mulți jurnaliști, analiști politici și bloggeri independenți... 

 

p. 23 - ...dar avea bani doar pentru xerox? 

 

p. 25 - ...ai fi putut gestiona... timpul din weekend...; ...iar weekendul... va avea tot două zile...  

 

p. 26 - Weekendul trecut...; ...să printeze pozele din vacanță. 

 

p. 29 - ...IQ-ul unui copil...; ...evitarea consumului de carne roșie îmbunătățește sex-appeal-ul...  

 

p. 30 - O cale către Infinit – Yoga.; ...experiență spirituală yoghină... 

 

p. 31 - ...gândurile la sarcinile de la job...; ...îți poți crea un make-up fresh folosind farduri în 

nuanțe calde.; Machiajul smokey eyes este etern.; Evidențierea pomeților cu un blush în nuanțe 

trandafirii...; ...un look spectaculos...; Poți aplica fie un balsam și un gloss, fie un ruj nude. 

 

p. 32 - Optează pentru trenciurile clasice...; ... o pereche de jeanși...; ...fustele creion se reîntorc în 

atenția designerilor.; Livingul - oglinda personalității tale; ...living în stil minimalist... 

 

p. 37 - ...prin e-mail... Mister TIMPUL copiilor 

 

p. 39 - Meteoritul este de mărimea unei mingi de baseball... 

 

p. 40 - ...a acompaniat și înregistrat circa 200 de CD-uri... 
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Nr. 12 (1935), 28 ianuarie  

 

p. 2 - editorialiști și fel de fel de bloggerași... 

 

p. 3 - Tot deputații comuniști rămân lideri la absențe în topul anual... 

 

p. 4 - ...prețurile afișate pe site-ul distribuitorului ucrainean... 

 

 

Nr. 13 (1936), 29 ianuarie  

 

p.2 - urmează să impulsioneze stabilirea de noi relații pentru marketing... 

 

p.3 - notează site-ul hotnews.md.; Asta a scris Mihai Ghimpu pe blogul său personal. 

 

p.4 - Managerul magazinului 

 

 

Nr. 14 (1937), 30 ianuarie  

 

p. 3 - ...PL-ului îi revine funcția de spicher... 

 

p. 4 - au invadat R. Moldova cu ketchup-uri...; ...cum să adapteze managementul nostru... 

 

p. 5 - Liderul PL nu a  fost iubit de Alianță...; Factura trimisă... în timpul weekendului... 

 

p. 6 - ...pentru echipa de manageri din companie...; ... a oferit un rating foarte înalt postului; 

Vorbim acum despre un rebranding al postului TV. 

 

p. 8 - ...toboșarul trupei de rock progresiv Genesis...; ...topurile muzicale... 

 

 

Nr. 15 (1938), 31 ianuarie  

 

p. 4 - …li se vor dezlega mâinile și vor deveni manageri... 

 

 

Nr. 25 (1948), 14 februarie  

 

p. 3 - Trebuie să ne facem temele pentru Summitul de la Vilnius... 

 

 

Nr. 26 (1949), 15 februarie  

 

p. 2 - ...îi mai bagă pe gât un breaking news... 

 



300 

 

p. 4 - ...-etno-jazz grupul „Trigon”... 

 

p. 13 - Proiectele se referă şi la dezvoltarea businessului mic...; spicherului Radei ucrainene...  

 

p. 15 - ...o politică a preţurilor de dumping...; mărimea comisioanelor acordate brokerilor... 

 

p. 19 - ...scrierea fără cratimă a substantivului compus prim vicespeaker (corect prim-vicespeaker). 

 

p. 25 - Premiul concursului reprezintă un set de bijuterii handmade oferit de Butterfly Bijoux. 

 

p. 27 - Toate aceste hobbyuri mă scapă de rugina cotidianului... 

 

p. 37 - Titlul Mister Timpul copiilor... 

 

P. 39 - M-am simţit onorat şi obligat să includ piesa pe ultimul meu CD. 

 

p. 40 - ...iar seara predă creative writing (arta compoziţiei literare) la un colegiu.  

 

 

Nr. 27 (1950), 18 februarie  

 

p. 1 - Stop Filat! Stop Est! Start Vest! 

 

p. 3 - ...manager în sport...  

 

p. 5 - ...organizează... un briefing de presă...; ...având în dotare analişti şi bloggeri... 

 

p. 8 - pelicula este, totodată, o radiografie a high-class-ului românesc contemporan... 

 

 

Nr. 28 (1950), 19 februarie  

 

p. 2 - ...staţionate în sectorul Botanica de unde au furat CD, playere şi alte bunuri materiale. 

 

p. 4 - ..acest job va fi disponibil pentru orice persoană juridică... 

 

p 5 - ...opera arestări ale oamenilor de afaceri pentru a le prelua businessul.; Cine ne citeşte pe site, 

poate da un link. 

 

p. 7 - anunţă concurs pentru contractarea unui IT specialist pentru oferirea serviciilor de consultanţă 

în probleme soft şi hard...; CV-urile se pot depune la adresa... sau prin e-mail:... 

 

 

Nr. 29 (1951), 20 februarie  

 

p. 3 - ...în cadrul unui briefing de presă...; ...adresa instituţiilor mass-media...  
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p. 5 - ...împreună cu chiriţele lor, devin VIP-uri numai bune pentru revistele de lux. 

 

p. 6  - ...cu medicamente, care pe rând se administrează non-stop, iar bolnavul cu acest „decor” 

poate să se plimbe prin coridor, să meargă la WC.  

 

p. 7 - ...„Miss Smărăndiţa”... 

 

 

Nr. 30 (1952), 21 februarie  

 

p. 2 - ...pe pagina web a Fiscului... 

 

p. 4 - ...manager al Companiei „Vinăria din Vale”... 

 

p. 5 - ...devine inutil să mai foloseşti spaţiul Internetului pentru a-ţi exprima opinia... 

 

 

Nr. 31 (1954), 22 februarie  

 

p. 1 - Constatarea este făcută de Agenţia de Rating şi Evaluare... 

 

p. 3 - ...a fost găsit flash-ul cu înregistrarea telefonică.; ...pe adresa instituţiilor mass-media au fost 

expediate mai multe interceptări telefonice...; ...a ţinut, ieri-dimineaţă, un briefing de presă...  

 

p. 4 - ...liderul sistemului bancar... 

 

p. 6 - ...spaţiile media sunt ocupate în mare parte de viaţa unor persoane considerate VIP-uri.  

 

p. 7 - ...scrie site-ul Russia Today. 

 

p. 9 - ...având în dotare analişti şi bloggeri...; ...numindu-l "gangsterul şi contrabandistul nr. 1... 

 

p. 11 - ..străduindu-se să surprindă atât clienţii, cât şi fanii show-ului... 

 

p. 14 ...să meargă la WC. 

 

p. 15 - ...au fost organizate o serie de evenimente, precum mitinguri, conferinţe ... 

 

p. 16 - ...am câştigat un tender.; ...am consultat mai întâi site-ul Ministerului Agriculturii... 

 

p. 18 - ...CCCP - un brand imoral, dar nu ilegal 

 

p. 19 - ...localul e deschis de joi până duminică, iar vara - doar vineri şi în weekend. 

 

p. 21 - ...şi sunt nevoită să gândesc în termeni de marketing... 
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p. 22 - ...lideri ai mişcării naţionale... 

 

p. 23 - ...pe care-l citeşte online număr de număr.; ...am primit de la el un e-mail emoţionant... 

 

p. 24 - ...vă va încărca cu sunetele începuturilor rock’n’roll-ului din tâmple până-n călcâie. 

 

p. 30 - ...propunerile de la designerii companiilor...; Stresul puternic... dublează riscul de a avea un 

atac de cord. 

 

p. 40 - ...pot fi organizate coffee breaks, bufet sau alte solicitări speciale.; ...în cazul unui breaking 

news. 

 

 

Nr. 32 (1955), 25 februarie  

 

p. 1 - ...la matinalul de weekend JTV... 

 

p. 6 - ...a reuşit să adopte un regulament intern, un cod mass-media... 

 

p. 7 ...datele de monitorizare pot afecta imaginile unui om... 

 

p. 8 ...îşi face masteratul la facultatea de Arte... 

 

 

Nr. 33 (1956), 26 februarie  

 

p. 7 - Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt plasate pe pagina web... 

 

 

Nr. 34 (1957), 27 februarie  

 

p. 7 - După finalizarea unui curs de utilizare a computerului... 

 

 

Nr. 35 (1958), 28 februarie  

 

p. 4 - Pe un blog care militează împotriva jocurilor de noroc... 

 

p. 5 - Nu prea există o isterie în mass-media occidentală referitoare la aceste amenzi...; ...playback-

ul e rege în estrada autohtonă. 

 

p. 6 - Primele quest-uri (jocuri cu întrebări de logică) au apărut în Belarus... 

 

 

Nr. 98 (2022), 20 septembrie  

 



303 

 

p. 6- ...topul ştirilor...; ... site-urile internaţionale...; ...bloggeri europeni... 

 

p. 21- ...lecţii on-line... 

 

p. 25- ...a fost un pioner în genul de muzică soul... prin fuziunea muzicii rhythm and blues, gospel 

şi blues...; ... a ajutat să se integreze rasial muzica country şi pop... prin al său crossover de 

succes...; „singurul geniu adevărat numai în show business”... 

 

p. 30- Pescuitul, bowlingul şi golful sunt pasiunile tatălui lor... 

 

 

Nr. 99 (2023), 27 septembrie 

 

p. 1- ...liderul pieţei bancare... 

 

p. 3- ...carduri bancare, terminale de plată, internet banking şi în numerar.; ...doar câteva click-

uri... vor facilita achitările pentru diferite servicii publice.; ...se completează cererea on-line.; ...pot 

fi achitate şi serviciile off-line... 

 

p. 5- Caracterul inovator al proiectului rezidă în conceptul de „cashback”; ...toate cardurile 

emise...; ...valoarea cashback-ului oferit de fiecare partener al proiectului...; Furau banii din 

granturi acordate de Consiliul Europei; ...granturile externe...; o schemă ilegală de sustragere a 

granturilor. 

 

p. 19- ...energie eoliană (onshore, offshore)...; Primul model constă în stabilirea pe un termen lung 

a unor tarife fixe şi anume feed-in-tariff.; ...plafoanele tarifelor feed-in pentru Moldova. 

 

 

2014 

 

Nr. 1 (2036), 10 ianuarie 

 

p. 21 - ...spune Olesea Ciumac, administratorul unui centru de shaping din capitală.; ...kiwi... 

 

p. 23 - Hip-hop, dancehall, reagae, drum&bass, dubstep, am trecut absolute prin toate… 

 

p. 24 - Până la startul competiţiei a mai rămas mai puţin de o lună.; Tatăl lui Michael a fost 

constructor, care se ocupa şi de circuitul de karting din Kerpen... 

 

p. 25 - ...îţi poţi condimenta viaţa cu petreceri, călătorii, hobby-uri şi alte activităţi...; Dacă ai 

stomacul sensibil, evită alimentele de tip junk food. 

 

 

Nr. 2 (2037), 17 ianuarie 

 

p. 7 - ...a organizat o cursă de rally cu poliţiştii din oraş.; ...piese esenţiale din marele puzzle. 
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p. 19 - Dacă noi ne liberalizăm piaţa, de ce nu am face lobby să înceapă şi în stânga Prutului? 

 

p. 22 - ...scrie bloggerul Veaceslav Burac. 

 

 

Nr. 3 (2038), 24 ianuarie 

 

p. 3 - ...(în jur de 5,2 milioane USD)  

 

p. 7 - ...să organizezi campanii de fund-raising... 

 

p. 10 - …dezvoltării clusterelor şi accesului la finanţe.; ...în conformitate cu standardele UE... 

 

p. 17 - …monumentul a trecut în gestiunea companiei off-shore “Webwest Aliance Ltd”... 

 

p. 20 - ...deoarece sunt de încredere şi mai ieftine ca în supermarketuri.; ...face cumpărături în 

supermarketurile din capitală... 

 

 

Nr. 4 (2039), 31 ianuarie 

 

p. 3 - Granturi de 15 mii de dolari pentru tinerii din mediul rural. 

 

p. 7 - ...un fost iepuraş playboy...; ...propagandă gay... 

 

p. 8 - ...(Whigii şi Thorii în Anglia, Liberalii şi Conservatorii în America de Sud)... 

 

p. 13 - ... o persoană va cheltui 300 de lire sterline pentru închirierea unei garsoniere... 

 

p. 15 - ...acolo unde energia rockului de pe timpuri s-a scurs în pământul şi viaţa de acolo...; Chitara 

bass e o altă limbă în care vorbesc...; Mi-ar plăcea să avem un saxofon, mai ales că avem înclinaţii 

spre blues-rock...; ...dacă ne referim la rock-ul pe care-l cunoaşte o lume întreagă...; Aici am 

împărtăşit cu chitara bass, pian şi chitară momente de blues, soft rock, pop rock. 

p. 20 - ...schimbul de informaţie, bune practici, experienţă şi transfer de “know-how”... 

 

p. 25 - Restaurantele de tip fast-food au început să creeze tot felul de facilităţi şi oferte... 

 

 

Nr. 9 (2044), 7 martie 

 

p. 6 - Oricât de închis... ar fi trecătorul de graniţe spre vest, declick-ul tot se produce.  

 

p. 7 - Management: Recomandări adresate liderilor din partea unui guru de business.; 

Marketing:…; Business Class. 
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p. 11 - …sunt oameni pasionaţi, care investesc sume considerabile în acest hobby. 

 

p. 23 - Ei vor prezenta muzică clasică, flamenco şi folk.; ...va putea admira şi aprecia calităţile lor 

vocale într-un concert “unplugged” cu piese internaţionale magnifice.; Trio poartă amprenta 

electro-house-ului, peste care presară vocaluri catchy, şi astfel, fiecare show live este plin de 

energie şi vibe pozitiv. ; ...un show de muzică, umor şi stand-up de neuitat. 

 

p. 30 - Miss Timpul copiilor 

 

p. 32 - Un copil face bussines la numai 13 ani; ...mica afacere cu bijuterii handmade.; ...pasiunea sa 

pentru handmade-uri...; ...învaţă de pe Internet...; ...elemente de depozit, bancă, cash, dobândă.; 

...am adunat bani... şi mi-am luat o tabletă.; ... vreau să-mi iau un skateboard.; ...pentru a deveni un 

cunoscut designer vestimentar. 

 

 

Nr. 10 (2045), 14 martie 

 

p. 8 - ...accentuează statul de drept (rule of law) şi susţine democraţia liberală. 

 

p. 9 - …a fost reaganismul în Statele Unite şi teatcherismul în Marea Britanie.  

 

p. 12 - ...posesia mijloacelor băneşti (cash sau extrasul cardului bancar)… 

 

p. 13 - Prin crearea unui sector de agro-business competitiv… 

 

p. 20 - Să aplice norme transparente, nediscriminatorii şi proporţionate cu privire la licenţierea 

brokerilor vamali. 

 

p. 24 - Din start m-am înţeles cu chiriaşii că plata va fi în euro. 

 

 

Nr. 11 (2046), 21 martie 

 

p. 1 - ..au fost prezentate în mass-media în ultimele săptămâni... 

 

p. 7 - ...îi invit să vadă talk-show-urile curente de pe la posturile din România… 

 

p. 11 - Cine este eligibil să aplice?; ...Propunerile vor fi transmise, preferabil, prin email la adresa...; 

...depunerea dosarului prin e-mail... propunerea poate fi depusă la oficiul de ţară al Băncii Mondiale 

prin poştă sau fax. 

 

p. 13 - Filmul poate fi vizionat pe site-ul: www.timpul.md 

 

p. 15 - …pe motiv că nu corespund standardelor calităţii. 

 

p. 23 - …un sold de 700 de dolari. Membrii echipei câştigătoare au primit câte o tabletă... 

http://www.timpul.md/
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p. 24 - ...lucrează în calitate de fotograf şi grafic-designer în cadrul Uniunii Autorilor... 

 

Nr. 12 (2047), 28 martie 

 

p. 12 - ...benzinării şi supermarketuri. Pseudo holdingul Sheriff... 

 

p. 13 - Aceste acţiuni, însă, nu pot fi numite cenzură sau presiuni asupra mass-mediei.; ...a explicat 

că pagina a fost spartă de hackeri.  

 

p. 15 - ...compania şi-a permis să dezvolte propriul birou de design...; ...coase pantaloni din denim, 

blugi, tricotaje pentru adulţi şi copii.  

 

p. 21 - ...(prin studii universitare, doctorale, postdoctorale şi de masterat)... 

  

p. 22 - Totodată, maxi-taxiurile transportă zilnim mai mult de jumătate din cei care călătoresc zilnic 

cu transportul în comun. 

 

p. 24 - ...pagină web... 

 

p. 27 - ...gladiatori şi cowboy coboară din diorame ca să dea viaţă bătăliilor legendare. 

 

 

Nr. 21 (2056), 30 mai 

 

p. 10 - A fost extins termenul de aplicare la programele de granturi... 

 

p. 13 - Copii, care vor găsi răspunsul la ghicitorile spuse de clovni, vor avea parte de surprize. 

 

p. 14 - Start la distracţie  

 

p. 16 - ...ale holdingului ucrainean Interrîbflot... 

 

p. 17 - ...îşi văd părinţii numai în vacanţe sau pe skype. 

 

p. 22 - Informaţia privind funcţiile vacante...poate fi accesată pe pagina web... 

 

p. 25 - Invitata specială... va prezenta un show de magie cu 35 de animale...; Tigrul este vedetă în 

filme precum blockbuster-ul „Gladiatorul”... 

 

p. 27 - Dr Dolittle este un remake „adus la zi” al celebrului film cu acelaşi titlu din 1967,...; 

...happy-endul nu va întârzia să apară. 

 

p. 31 - Mobiasbancă a lansat noul design al cardurilor sale, dotate cu cip-Maestro, Master-card...; 

...altele se referă la bankingul la distanţă...; Pentru mine va fi o plăcere să reprezint ţara la meciuri.; 

...a comentat... reprezentanta naţionalei de rugby feminin al Moldovei... 

 



307 

 

p. 32 - ...să urmărească show-uri de foc... 

 

Nr. 23 (2058), 13 iunie 

 

p. 3 - ...Asociaţia Businessului European...; ...oportunitatea de instruire în domenii, precum 

marketing, etica în afaceri, banking... 

 

p. 5 - ...Asociaţia Business-ului European...; Concursul Naţional de Business-Planuri...; ...ştiau ce 

înseamnă cash flow...; ...la 18 ani ai săi are un business.; Producerea  website-urilor (template-uri) 

pentru business-uri din întreaga lume.; ...dezvoltăm spiritul de businessman...  

 

 

Nr. 25 (2060), 27 iunie 

 

p. 7 - ...unul care s-a îmbogăţit cântând playback-uri pe la nunţile şi cumetriile moldovenilor...; 

...un papion care ia câte o mie de euro pentru un playback de 40 de minute... 

 

p. 8 - Fotbalul: o istorie a începuturilor. 

 

p. 10 - Mă aştepta cu un pachet, din care a început să scoată CD-uri şi fişe personale... 

 

p. 11 - Summitul UE...; Aliatul lui Cameron în tabără anti-Juncker este Ungaria. 

 

p. 24 - Spray-ul de spumă albă, cunoscut ca „915 Fair Play”, este biodegradabil...; ...arbitrul aşază 

zidul folosind spray de spumă albă.; ...a primit o suspendare de trei meciuri...  

 

p. 25 - CD-urile includ peste 40 de piese ... 

 

p. 31 - Inovaţii made in Moldova 

 

 

Nr. 30 (2064), 1 august 

 

p. 32 - ...muzica electronică şi hip-hop-ul...; ...muzică folk... 

 

 

Nr. 32 (2066), 15 august 

 

p. 8 - Amazon.Com oferă acest E-book pentru doar 73 de eurocenţi...; Cartea lui Hitler s-a situat ... 

în listele de bestseller ale comercianţilor online.; ...17 site-uri oferă pasaje traduse... 

 

p. 18 - ...se subliniază şi faptul că ulterior off-shorul estonian a cedat firma „Alfa-Engineering” unui 

offshore din Olanda.; ...offshorul olandez... 

 

 

Nr. 33 (2067), 22 august 
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p. 8 - ...lotul naţional de box al R. Moldova...; ...unde l-a avut ca sparring partener pe Gojan... 

 

 

Nr. 40 (2074), 17 octombrie 

 

p.13 - Banca de Economii... acoperă 45 % din întreaga reţea de retail banking din ţară... 

 

p. 22 - Grapefruit  

 

p. 31 - ...Orange a oferit tuturor WiFi gratuit în centrul capitalei. 

 

 

Nr. 42 (2076), 31 octombrie  

 

p. 5 - Startul reducerilor a fost anunţat...; ...inclusiv în domeniul IT.;  

 

p. 12 - Dosarele de aplicare sunt accesibile pe www.aee.md... 

 

p. 18 - Dorim să stabilim legături cu supermarketuri... 

 

 

Nr. 48 (2082), 12 decembrie 

 

p. 4 - ... viitorii designeri de la UTM...; E vorba de nişte tablete cu un pix special, care îţi permit să 

desenezi cu el pe ecran, iar apoi imaginea e transferată pe computer şi prelucrată mai departe.; Anul 

acesta noi desfăşurăm managementul de caz al fiecărui deţinut minor.;  

 

p. 7 - Nu suntem experţi în IT, însă ne pare că... ar fi de ajuns pentru elaborarea unui soft NASA. 

 

p. 11 - ...se alege o întreprindere rentabilă, în fruntea căreia se pune un manager prost... 

 

p. 13 - ...servicii de video online... 

 

p. 17 - tomograf computerizat. 

 

 

Nr. 49 (2083), 19 decembrie 

 

p. 2 - ...prin intermediul bloggerilor de partid sau site-urilor anonime. 

 

p. 5 - ...SUA, Europa şi România a investit în mass-media din Moldova circa 20 de milioane de 

dolari... 

 

p. 21 - Acest cablu consumă iniţial 40 de waţi... 

 

p. 24 - „Satul de Crăciun”, din acest weekend... 

http://www.aee.md/
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p. 25 - ...în cadrul unui show inedit...; ...200 de vinuri ale Moldovei: roşii seci, spumante, ice-wine şi 

de desert; ...într-un masterclass-spectacol inedit. 

 

 

2015 

 

Nr. 05 (2089), 6 februarie 

 

p. 7 - Kiss FM Chişinău angajează Sales Executive; Kiss FM  are cea mai mare cotă de piaţă pe 

target-ul 15-34 ani, site-ul de profil cu cele mai multe vizualizări şi contul de Facebook cu cei mai 

mulţi prieteni pe categoria „mass media” din R.M. 

 

p. 13 - Singurul Centru Lifestyle din Moldova...; ...cota transferurilor în dolari SUA s-a diminuat cu 

4,1 puncte procentuale... 

 

p. 23 - ...atacuri raider din perioada 2011-2013...; Cocktailul format din deprecierea monedei faţă 

de valutele vestice... 

 

p. 24 - Învaţă să devii o lady!; Toate companiile mari au nevoie de it-işti;  

 

 

Nr. 06 (2090), 13 februarie 

 

p. 1 - Persoanele inteligente circulă cu maşina Smart! 

 

p. 12 - LED cu consum de 120 kw pe oră; Standarde europene pe străzile din ţară.; ...iluminare 

stradală de tip led. 

 

p. 24 - Moldova-shop: avem di tăti; L-a ajutat faptul că aveam un aparat foto personal şi un laptop 

bun.; ...ar vrea să cânte doar jazz,... face parte dintr-un proiect de muzică pop. Doar câţiva 

muzicieni de top din lume îşi permit să trăiască din jazz, restul au şi alte joburi... 

 

 

Nr. 08 (2092), 27 februarie 

 

p. 1 - Moldova Agroindbank prezintă American Express în Moldova; E un brand ce garantează ... 

un statut exclusiv...; ...în ţara noastră cardurile American Express nu puteau fi deservite... 

 

p. 3 - ...un doctor pentru care şi weekendul este program de activitate... 

 

p. 6 - ...geniale şi succesive acţiuni de marketing dacic pe peţişoara noastră politică. 

 

p. 9 - ...noi abordări ale puterii „soft” (cultura, educaţia, ştiinţa, diplomaţia publică). 

 

p. 10 - Asociaţia Naţională a Tinerilor Manageri; ...ediţia a XI-a  a Concursului Naţional de 

Business Planuri pentru tineri...; ...vor avea posibilitatea de a concura pentru granturi de iniţiere a 
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afacerii...; ...la traininguri au participat peste 200 de persoane şi doar 64 au primit granturi...; 

...înregistrarea online a conceptelor de afacere...; Înregistrarea la CBP2015 are loc prin intermediul 

website-ului www.cbp.antim.org; ...sponsori...; Istoria concursurilor de business planuri este 

foarte bogată... 

 

p. 14 - S-a dat deja startul? 

 

p. 21 - ...magazinele duty free vor putea satisface necesităţile deţinătorilor de carduri American 

Expres emise peste hotare. 

 

p. 23 - Suntem generaţia care îşi verifică permanent... emailul, actualizările de pe Facebook, 

Twiter.; ...o serie de probleme cu un singur click...; Sunt site-uri şi reţele sociale...; Greşit este... să-

i dai   gadget-uri tocmai pentru că e obraznic, iar ca să nu mai fie, îi pui în mână un Ipad...   

 

p. 24 - ...nu renunţaţi la activităţile... anterioare, la hobby-urile practicate, la jobul vostru... 

 

p. 31 - ...lipsesc multe piese din puzzle-ul culturii moderne.; ...organizează numeroase activităţi şi 

workshopuri pentru copii.; ...o trupă de jazz şi tractoare. 

 

 

Nr. 13 (2097), 3 aprilie 

 

p. 5 - mitingul de protest şi comemorarea victemelor evenimentelor din 7 aprilie.;  

 

p. 15 - ...brandul accesoriilor; ...principiul businessului de comunitate...; Printre acestea au fost 

ciupici, ciorapi, snood (fulare)...; ...husele de laptop din pânză de sac...; Brandul Estradi şi-a 

propus pentru sezonul cald să lanseze shopping bag-uri (traiste, torbiţe) pentru cumpărături...; 

...câte puţin din domeniul design-ului... 

 

 

Nr. 14 (2098), 10 aprilie 

 

p. 8 - ...recomandări... „briefing book” au fost elaborate de... parteneri-cheie de la Chişinău... 

 

p. 13 - ...îmi aduc aminte în primul rând de box...; s-a urcat pe cele mai mari culmi ale boxului 

mondial...; ...un fotbalist de talie europeană şi mondială.;  

 

p. 15 - ...roşii din soiul cherry galben curgătoare.  

 

p. 20 - ...cel mai popular blogger din domeniul UE ar fi avut un nume precum John Fourseas. 

 

p. 21 - website-ul este atractiv... 

 

p. 24 - Încercăm să facem lobby în instituţiile guvernamentale pentru a modifica legislaţia... 

 

 

http://www.cbp.antim.org/
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Nr. 16 (2100), 24 aprilie 

 

p. 3 - ...compania americană Kroll Associates UK Kimited... 

 

p. 5 - MAC-P: a treia etapă de granturi pentru grupurile de producători agricoli. 

 

p. 22 - Acest document poate fi accesat integral pe pagina web...; pe pagina de email...; 

...management al deşeurilor solide...; E-mail…; Numerele de telefon şi de fax:... 

 

 

Nr. 22 (2106), 5 iunie 

 

p. 1 - Vara – perioada joburilor „de vis” 

 

p. 22 - La mare căutare sunt... operatori call-center... 

 

p. 23 - ...studiu... asupra „pattern”-ului...; ...România are un sector IT foarte promiţător.; ...marfa de 

pe rafturile supermarketurilor. 

 

p. 25 - ...construiesc şi îmbină puzlle-uri. 

 

p. 31 - ...l-au aşteptat demult pe Dj-ul #1 la Chişinău...; ...„un show de nota 10.; ...au fost premiaţi 

cu câte un smartphone HTC...; ...împătimiţi de gadget-uri...; ...manager regional...; Invităm 

clienţii Orange în magazinele companiei pentru a testa smartphonele HTC One M9... 

 

 

Nr. 23 (2107), 12 iunie 

 

p. 9 - ...ne-a spus că nici nu a auzit despre respectivul poster. 

 

p. 18 - Eu pot privi online ce se petrece în spălătorie când nu sunt pe loc. 

 

p. 22 - ...semnarea unui acord stand-bye cu FMI... 

 

p. 23 - Aceasta presupune rebrandingul, inclusiv lansarea noului logotip al băncii... 

 

p. 25 - ...muzica folk.; ...a postat pe Facebook...; ...ei ascultă rock, pop. 

 

 

Nr. 24 (2108), 19 iunie 

 

p. 22 - ...feedback-ul din partea cetăţenilor este luat în considerare în soluţionarea problemelor...; 

...există posibilitatea de a sprijini guvernele în consolidarea feedback-ului din partea cetăţenilor.; 

...vizitaţi pagina noastră web la www.thegpsa.org. 

 

http://www.thegpsa.org/
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p. 24 - Pentru elevii din scoală erau puse la dispoziţie trei săli de baschet, opt terenuri de tenis, două 

terenuri de fotbal, un teren de hochei... 

 

p. 32 - Cu aceşti bani îi cumpăr fetiţei pampersuri pentru două saptămâni... 

 

 

Nr. 25 (2109), 26 iunie 

 

p. 6 - „...de ce umblaţi fără bodyguard?”...; Să ştiţi că am nişte bodyguarzi minunaţi...;  

 

p. 8 - ...se poate doar apela la mecanismul de „squize-out”...; Riscul de „default”... este redus... 

 

p. 9 - Moldovenii condamnă corupţia la mitinguri şi proteste...;  

 

p. 11 - ...au fost vânduţi... firmei off-shore „Daranian Holdings Limited” din Cipru... 

 

p. 20 - Cea mai importantă publicaţie a institutului o reprezintă seria Chaillot Papers...; Seria 

Policy Briefs cuprinde analize periodice concise...; Occasional Papers sunt eseuri pe teme specifice 

relevante pentru securitatea europeană...; Analize şi articole de opinie on-line. 

 

 

Nr. 35 (2119), 11 septembrie 

 

p. 9 - La revoluţie nu se dă Like. 

 

p. 20 - ...în cadrul cărora s-au oferit premii precum smartphone-uri, tablete şi televizoare.; Seara s-

a încheiat cu show-ul inedit...; ...promovarea noilor abonamente „Smart” perfecte pentru 

smartphone şi a abonamentelor „Connect” perfecte pentru tabletă şi laptop. 

 

p. 23 - Actul decisiv a început cu un game care a durat mai mult de 10 minute şi în care românca a 

avut 3 mingi de break salvate de Victoria... 

 

p. 32 - Tradiţionalul Festival Ethno Jazz...; Moldova va fi reprezentată de Valy Boghean band... 

 

 

Nr. 37 (2121), 25 septembrie 

 

p. 3 - ...banca având 212 bancomate, inclusiv cash-in/ cash-out, 3025 POS-terminale...; Internet 

Banking M@IB, ...permite efectuarea mai multor operaţiuni bancare de la computer, de la 

telefonul mobil sau tabletă... 

 

p. 5 - Summit-ul ONU 

 

p. 7 - ...poziţia unor jurnalişti şi bloggeri în legătură cu declaraţiile lui Ion Diacov. 

 

p. 9 - ...în rezultatul revoluţiei twitter, la putere va veni o nouă clasă politică. 
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p. 13 - ...prezenţa diferitor politicieni-gangsteri (sau gangsteri-politicieni) în lumea fotbalului... 

 

p. 15 - ...în artă sau showbiz...; ...mi-am propus să ţin un curs de public speaking... 

 

p. 19 - Unica soluţie rămâne un „plan Marshall tailor-made”.; ...administrarea acestui fond va fi 

privată şi „business-oriented”, fără ingerinţe politice. 

 

p. 20 - ...instalarea unui software care permitea maşinilor să îndeplinească standardele referitoare 

la poluare în timpul testelor... 

 

p. 23 - ...în ring a fost un singur boxer...; Lewandowski a atins balonul de 9 ori, marcând cinci 

goluri.; Naţionala de rugby a României... 

 

 

Nr. 47 (2131), 4 decembrie 

 

p. 8 - Acelaşi autor a scris şi best-sellerul „Bărbaţii sunt de pe Marte, femeile sunt de pe Venus”.; E 

o carte despre liderii de politică, business şi societate civilă care a influenţat lumea.  

 

p. 10 - Putem vorbi despre o reţea de 214 bancomate ale MA, inclusiv cash-in care permit... şi 

încasarea în contul curent de card.; ...disponibile prin intermediul Banking-ului... 

 

p. 24 - Cum aţi început să practicaţi boxul?; ...mi-a sugerat să încerc kickboxing.; Kickboxing-ul 

este un sport destul de periculos...; ...în Kickboxing Full Contact mă simt deja realizat. 

 

 

Nr. 49 (2133), 18 decembrie 

 

p. 7 - Toate bannerele, afişele,... şi celelalte materiale costă... 

 

p. 24 - ...epopeea lui Sandu Grecu... are un final fericit, un happy-end, cum s-ar zice azi la noi. 

 

 

Nr. 50 (2134), 25 decembrie 

 

p. 15 - ...transferul către firme off-shore a 750 de milioane dolari... 

 

p. 21 - ...programul a susţinut deja peste 100 de fermieri, care au folosit tehnologia No-till şi Strip-

till...; Managementul durabil al terenurilor. 
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Moldova  

 

2013 

Nr. 1 

1. CV-ul 

2. managerul 

3. club 

4. DJ 

5. club 

6. folk 

7. CD-uri 

 

Nr. 2 

8. e-mail 

9. start 

10. stresurile 

11. staruri 

12. showbiz 

13. hippy 

 

Nr. 3 

14. well 

15. God curse 

16. God curse 

17. Probably 

18. Each deserves its f.. 

19. Oh, Adelin, how... 

20. hippy 

21. hippy-i 

22. hippy-ilor 

23. designer 

24. standardele 

25. zapping-uri 

26. talk-show-uri 

27. Internet 

28. managementului 

29. management 

30. skype 

31. stem 

 

Nr. 14 

32. lideri 

33. New York 

34. dolari 

 

Nr. 5 

35. BBC 

36. mitingurile 

37. design 

38. designul  

39. designer 

40. miss 

41. hitul 

 

Nr. 6 

42. mitingul 

43. Internet Movie D... 

44. IMDb 

45. topuri 

46. poker 

47. show-urile 

48. stop 

49. non-stop 

50. CD-uri 

51. rock-ul 

 

2014 

Nr. 3 

52. online 

53. underground 

54. online 

55. brand 

56. „Make Theatre...” 

57. Shakespeare's G... 

58. shakesperiene 

59. master-class 

60. televotingului 

61. Rokul 

62. & 

63. jazz 

64. rock 

65. workshopurile 

66. „Art & Coffee” 

67. clovni 

68. jazzul 

69. folkul 

70. rockul 

71. rock 

72. YES-ul 

73. rock 

74. rockului 

75. pop 

76. rock 

77. jazz-band  

78. beat 

79. rhithm'n'blues 

80. disc-jockey 

81. bandurilor 

82. hit 

83. management 

84. Air-Moldova 

85. business-class 

86. designer 

87. drona 

88. blogurile  

89. blogosfera 

90. blogosfera 

91. e-mail 

92. blogurile 

93. web  

94. blogging 

95. IT 

96. training 

97. wordpress 

98. blogger 

99. site-ul 

100. online 

1. Hollywood 

2. blogului 

3. hobby 

4. bloggeri 

5. Locke 

6. „rool of law” 

7. WC-urile 

8. SF 

9. closetul 

10. microcomputere 

11. closet 

12. WC 

13. WC-uri 

 

Nr. 4 

14. site 

15. internet 

16. supermarketuri 

17. managerii 

18. managementul 
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19. brandului 

20. imagemakeri 

21. brand 

22. brandurilor 

23. brainstorming 

24. „branduri” 

25. mass-media 

26. ready made 

27. dripping 

28. Guinness 

29. start 

30. golul 

31. meciul 

32. FIFA 

33. star 

34. sponsorului 

35. made in 

36. ofsaid 

37. puzzle 

38. made in 

39. fotbalistului 

40. modellingul 

41. Ready to wear 

42. Jockey-Clubul 

43. The Economist 

44. businessmeni 

 

Nr. 6 

45. sms-uri 

46. WOW 

47. „Next” 

48. mass-media 

49. casting 

50. castingul 

51. top ten 

52. bestseller 

53. net  

54. puzzle 

55. liderii 

56. Milady 

57. lord 

58. lady 

59. lordului 

60. show-uri 

61. New York  

62. fashion 

63. staruri 

64. modellingul 

65. castingul 

66. standard 

67. fashionweek 

68. show 

69. show-uri 

70. fashion 

71. brandurile 

72. trunk show 

73. joburi 

74. modellingului 

75. modellingul 

76. designer 

77. backstage 

78. make-up 

79. modelling 

80. boyfriend jeans 

81. miss 

82. cluburi 

83. design 

84. research 

85. hobby-uri 

86. designerului 

87. jobul 

88. shakespeariana  

 

2015 

Nr. 1 

89. hobby 

90. designerul 

91. shopping 

92. puzzle 

93. cluburile 

94. club 

95. tramvai 

96. Jockey-Clubul 

97. Jockey-Clubul 

98. Be my Valentine! 

99. mass-media 

200.Valentine's Day 

 

Nr. 2 

1. high tech-ul 

2. slide-show 

3. VIP-uri 

4. open-mind 

5. miss 

6. wigwam 

7. Animal Planet 

8. Discovery 

9. setter 

10. thriller 

 

Nr. 3 

11. like 

12. computerizare 

13. computere 

14. computere 

15. internet 

16. remake 

17. folk 

18. rock 

19. ethno 

20. pop 

21. Facebook-ului 

22. accesat 

23. internetul 

24. top 

25. show-biz 

26. play-back 

27. live  

28. play-backul 

 

Nr. 5 

29. managementului 

30. training 

31. workshopul 

32. internet 

33. fundraising 

34. second-hand 

35. second-handul 

36. second-hand 

37. second hand 

38. second-handul 

39. second-hand 

40. second-handul 

41. vip-ismului 

42. star-ismului 

43. jazz 

44. rock 

45. hard-rock 

46. jazzmenul 

47. The Wax Road 

48. rock 
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49. cluburi 

50. Lead Guitar 

51. Lead Vocal 

52. Rhythm Guitar 

53. Bass Guitar 

54. Back Vocal 

55. Drums 

56. rock 

57. jazzului 

58. jazz 

59. master class-uri 

60. internetului 

261.fotbal 

 

 

 

Moldova 

2013 

 

Nr. 1, ianuarie-februarie 

 

p. 10 - Nu cred că CV-ul dânsului reprezintă pentru presă o mare taină de stat.; ...apoi ar fi fost 

managerul unui club de noapte (ziarul cela scria că ar fi fost chiar DJ la club...) 

 

p. 41 - ...interpretă de muzică folk... la Radio-Moldova.; Albume muzicale – casete, CD-uri. 

 

 

Nr. 2, martie-aprilie 

 

p. 5 - E-mail: moldova.aeterna@gmail.com 

 

p. 16 - ... abordând din start mai multe genuri şi stiluri. 

 

p. 94 - ...stresurile la care eram expuşi zilnic.; ...viaţa actualelor staruri din showbiz...  

 

p. 95 - Nunta, fireşte, a fost în stil hippy. 

 

 

Nr. 3, mai-iunie 

 

p. 6 - Well! am acceptat eu...; God curse (blestemul lui Dumnezeu)... am şoptit eu... God curse...; 

Probably...; Each deserves its fate.; Oh, Adelin, how much I love you!  

 

p. 19 - ...mişcarea hippy.; ...hippy-i erau... părtaşii unei mişcări „de opoziţie”...; ...mişcarea hippy-

ilor se manifesta deschis doar în oraşele mari... 

 

p. 25 - ...Cornelius ca designer, iar Adrian – în ipostază de autor şi traducător. 

 

p. 29 - ...standardele europene.; Multora le place şi devin dependenţi de zapping-uri, talk-show-

uri, telenovele...; ...omul găseşte... ce-i trebuie în Internet... 

 

p. 30 - ...autorii mei preferaţi sunt cei din domeniul managementului – nu scap nici un autor şi nici 

un titlu de management.; ...le duc dorul, chiar dacă ne vedem zilnic pe skype...  

 

p. 87 - ...această bancă va depozita şi celule embrionare stem... 

mailto:moldova.aeterna@gmail.com
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Nr. 4, iulie-august 

 

p. 6 - ...lideri naţionali. 

 

p. 19  - ...Metropolitan Opera din New York.; ...un salariu lunar de 400 de dolari...      

 

 

Nr. 5, septembrie-octombrie 

 

p. 33 - ...au fost difuzate la... Canal TV-Boston, Canal Los Angeles, BBC...  

 

p. 35 - Mitingurile şi demonstraţiile de la sfârşitul anilor ’80 au devenit o realitate. 

 

p. 50 - ...şi-a deschis... propria firmă „Piko” de design grafic.; ...fiica a ales designul grafic... 

 

p. 56 - Designer de cuvinte 

 

p. 70 - ...se înscrie la concursul Miss România...; ...„hitul”... „Cine iubeşte şi lasă”... 

 

 

Nr. 6, noiembrie-decembrie 

 

p. 12 - ...Mitingul de susţinere a parcursului european al RM, Chişinău, 3 noiembrie 2013... 

 

p. 37 - Prima dovadă că pământeanca noastră a fost o actriţă apreciată mi-a oferit-o Internet Movie 

Database (IMDb), o bază de date... cu diverse topuri, liste şi clasamente... 

 

p. 40 - ...să joace poker ... 

 

p. 41- ...evocă şi el chipul Laurei Hidalgo în unul din show-urile sale radiofonice... 

 

p. 46 - ...unde trebuia s-a spus „Stop!”... 

 

p. 84 - Mi s-a făcut impresia că este o femeie care munceşte non-stop... 

 

p. 85 - Inclusiv CD-uri; ...sunt mai mult cu rock-ul... 

 

 

2014 

 

Nr. 3, mai-iunie 

 

p. 4 - ...cititorii au migrat spre online...; ...de la cultura oficială, instituționalizată, la cultura 

mondenă, la underground, sau la cea online.; ...un brand de revistă la nivel național... 

 

p. 6 - ...genericul festivalului a fost mai degrabă un îndemn...: „Make Theatre Not War” ...  
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p. 8 - Shakespeare’s Globe cu Hamletul zilelor noastre; ...tragedii shakesperiene... 

 

p. 15 - ...au împărtășit rețete culinare vechi de familie și au desfășurat master-class de gătit 

sarmale.; ...anunțarea rezultatelor televotingului pentru concursul Eurovision 2014. 

 

p. 25 - ...Rokul, „Noroc”-ul & noi. 

 

p. 34 - ...concerte de muzică clasică, de jazz și rock.; ...workshopurile, recitalurile de muzică cu 

artiști autohtoni și multe alte surprize au putut fi admirate la Muzeul Național de Istorie.; Noaptea a 

fost deschisă de vernisajul expoziției „Art & Coffee”... 

 

p. 37 - …și-au făcut apariția, rând pe rând, clovni, acrobați care sfidează legile gravitației… 

 

p. 55 - Scriitoarea americană Vera Nazarian spune că dacă „muzica trebuie să fie un loc, atunic 

jazzul este un oraș, folkul – o sihăstrie, rockul – un drum, iar muzica clasică – un templu”.; Muzica 

rock a întrunit, într-adevăr, toate caracteristicile unui „drum”…; …și YES-ul britanic, și NOROC-

ul moldovenesc au promovat, în muzica rock, atitudinea pozitivă… 

 

p. 56 - …NOROC-ul …a conferit rockului o expresie originală…; …fanii muzicii pop/rock... 

 

p. 57 - …Mihai Dolgan visa să creeze un jazz-band… 

 

p. 58- ...ritmuri ce intrau în contradicție cu… ideologia vremii: beat, rhithm’n’blues ș.a.; ...„primul 

disc-jockey din Moldova”...; ...o prezentare doctă a stilurilor și grupurilor/ bandurilor care au 

influențat NOROC-ul.; ...un hit editorial. 

 

p. 60 - CARTEA – între entuziasm și management cultural. 

 

p. 69 - ...am luat o cursă Air-Moldova.; ...mi-a oferit un loc în compartimentul business-class.;  

 

p. 72 - ...vorbim despre tânărul designer care pictează pe haine...  

 

p. 75 - Drona care ne supraveghează pe fiiecare... e parte din lumea noastră.   

 

p. 83 - Blogurile culturale – ieri și azi; ...blogosfera moldovenească...; Nu că blogosfera 

moldovenească ar fi fost„culturofobă” ...se schimbau cărți electronice pe adrese de e-mail.; În plus, 

blogurile nu erau chiar unica platformă web pentru cultură...; (pe atunci tehnologiile de tip blogging 

erau cunoscute de câțiva oameni, majoritatea din domeniul IT sau jurnalism... inși ce făcuseră un 

training- două, organizate de unul din multele ONG-uri.; ...pentru care chiar instrumente atât de 

simple precum wordpress sau blogger apar ca fiind tehnologii din alte lumi.; ...site-ul Uniunii 

Scriitorilor, de exemplu, are un aspect de gazetă de perete dintr-o școală rurală – lipsește o secțiune 

de bibliotecă online...; ...știri de la Hollywood...; ...scrierea blogului – încă a rămas, în Moldova, un 

hobby mai mult decât o profesie.; ... recenziile scrise de bloggeri... 

 

p. 88 - ...Locke a formulat „rool of law”... 

 

p. 90 - ...WC-urile publice.; ...ține mai mult de SF decât de realitate. 
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p. 92 - ...closetul avea aspectul unui scaun de cosmonaut, cu spătar reglabil, brațe late acoperite de 

microcomputere...; Mi se părea că de acest closet, de electronicul său delir, depinde, brusc, soarta 

omenirii. ...WC...; ...WC-uri... 

 

 

Nr. 4, iulie-august 

 

p. 1 - ...au plasat-o pe un site în internet. 

 

p. 4 - ...clădirile căminelor culturale... au fost transformate în restaurante... sau supermarketuri. 

 

p. 5 - ...managerii caselor de cultură au beneficiat, timp de doi ani, de formări, stagii și seminare ce 

țin de managementul instituțiilor culturale... 

 

p. 6 - În căutarea brandului național.; Jocul îmbină simbolurile impuse metodic de imagemakeri cu 

prejudecățile milenare.; Ceea ce numim noi brand sau marcă nu există ca obiect în realitate...; Un 

clasament al brandurilor naționale se face conform câtorva criterii. 

 

p. 7 - Dar la etapa inițială e bine-venit și un brainstorming... 

 

p. 8 - „Branduri” încă nevalorificate în interes național... 

 

p. 10 - Iată două subiecte intens discutate în mass-media noastră și pe rețelele de socializare... 

 

p. 23 - Una dintre cele mai reușite poate fi considerată prezența în ultimele sale expoziții a 

obiectelor sculpturale, de ordin ready made... 

 

p. 24 - Este o abordare ce continuă realizările în tehnica dripping... 

 

p. 45 - Muzeu demn de Cartea Recordurilor Guinness 

 

p. 52 - ...de la fluierul de start până la golul lui Mario Gotze.; ...meciul cu Germania... 

 

p. 53 - Dar care credeți că a fost decizia FIFA?; Germania a avut o echipă, nu un star.; ...nu poate fi 

selectat după dorința exclusivă a sponsorului. 

 

p. 57 - ...Made in URSS.; ...antologia ofsaid… 

 

p. 62 - Ozorul ca de puzzle, șotron sau origami... 

 

p. 70 - Olga Blanc... a oferit moldovencelor ocazia de a-și achiziționa ținute... made in Moldova. 

 

p. 71 - ...iubita fotbalistului Ronaldo, și... una dintre cele mai de succes moldovence care s-au 

afirmat în modellingul internațional...   

 

p. 72 - Țesăturile din care am creat colecția Ready to wear sunt mândria noastră… 
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p. 79 - …a luat ființă Jockey-Clubul. 

 

p. 88 - revista The Economist… 

 

p. 89 - …acei ani de administrare a partidului comuniștilor-businessmeni? 

 

 

Nr. 6, noiembrie-decembrie 

 

p. 4 - În acea seară începuseră să-mi vină foarte multe sms-uri...; „WOW, de 13 ori bravo!”; 

„Colecţia de arome” a luat premiul pentru cea mai bună regie la „Next”... 

 

p. 5 - ...au fost... subiecte intens discutate în mass-media noastră şi pe reţelele de socializare... 

 

p. 9 - ...acel casting, profit şi acum de ocazie şi anunţ castingul pentru „Afacerea Est”... 

 

p. 32 - ..astfel obţinând un top ten de titluri ce-au avut asupra-mi un efect similar duşului rece... 

 

p. 45 - Statutul autorului... a transformat cartea în bestseller. 

 

p. 51 -  Cartea Fabule moderne s-a scris pe net... 

 

p. 66 - Din aceste piese am asamblat un puzzle istoric... 

 

p. 75 - ...să ne cunoaştem călăii şi... vom avea printre liderii noştri mai puţini fricoşi şi trădători. 

 

p. 80 - ...destinul lui Milady este exemplar... 

 

p. 81 - Un lord englez...; ...„îşi dă seama că locul lui lady de Winter e ocupat: somptuasa Rebeca 

(fosta soţie a lordului – mvc) ...bântuie locul şi spiritele”. 

 

p. 86 - ...având deja la activ defilări în peste 150 de show-uri în cadrul săptămânilor de modă de la 

Paris, Londra şi New York. 

 

p. 88 - ...a pozat pentru cele mai cunoscute reviste de fashion din lume...; ... a lucrat cu staruri 

internaţionale. 

 

p. 89 - Am început modellingul la vârsta de 16 ani...; am avut ocazia să particip la castingul pentru 

agenţia franceză Metropolitan...; ...asta e cursa standard a unui fashionweek...; ...am lucrat în 

acelaşi show... era unul dintre primele mele show-uri...; ...nu eram expertă în fashion...; 

...brandurile mari fac trunk show peste tot în lume, e mai uşor să iei asemenea joburi...; 

...domeniul modei şi al modellingului?; „Modellingul este ca o tombolă şi nimeni nu-ţi garantează 

nimic”.; ...cum poţi impresiona un mare designer...; În backstage e energie fantastică, ...paparazzi 

peste tot, repetiţii, make-up... 

 

p. 90 - Ce sfaturi ai pentru tinerele care îşi doresc o carieră internaţională în modelling?; ... dacă 

vezi pe cineva în boyfriend jeans...; Nu o joc pe miss elegantă şi nu sunt amatoare de cluburi...; 
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...îmi petrec timpul liber elaborând design sau făcând research...; Am multe pasiuni şi hobby-uri...; 

...vreau... să le transmit mesajul designerului, deci să-mi îndeplinesc conştiincios jobul. 

 

p. 92 - ...scenă care culminează cu shakespeariana dilemă „pute sau nu pute, asta-i întrebarea!”. 

 

 

2015 

 

Nr. 1, ianuarie-februarie 

 

p. 8 - Ca un hobby, dar în cel mai bun sens al cuvântului, o pasiune personală.  

 

p. 23 - ...designerul de costume a primit mai multe aplauze și felicitări decât actorii... 

 

p. 34 - ...există la noi mai multă lume care obișnuiește să facă shopping în străinătate... 

 

p. 45 - cuibul – un puzzle de stări de bine, care ne oferă confortul, construit în doi. 

 

p. 84 - Cluburile Chișinăului 

 

p. 86 - ...la Sankt Petersburg exista un club englezesc. 

 

p. 90 - ...cu greu am putut recunoaște fața brutală a conducctorului de tramvai. 

 

p. 91 - ...a luat ființă Jockey-Clubul. ... a fost împrumutat de la Jockey-Clubul din București... 

 

p. 95 - „...trimit... ființei dragi scrisori parfumate cu inimioare și cu îndemnul Be my Valentine!” 

 

p. 96 - „De felul cum este sărbătorit Dragobetele la noi se fac responsabile instituțiile de cultură, 

școala și mass-media”. 

 

p. 99 - Obiceiuri de Valentine’s Day:... 

 

 

Nr. 2, martie-aprilie 

 

p. 4 - ...high tech-ul și feng shui-ul nu le mai aduc pace și mulțumire. 

 

p. 7 - ...proiecții slide-show cu iile... „Casei Cristea” la cele trei ediții ale Fetivalului Iei... 

 

p. 25 - ...să devină faimoși peste noapte, VIP-uri... 

 

p. 52 - ...ea trebuie să fie un proces open-mind... 

 

p. 53 - ...se organizează Festivalul Național al Cărții, concursuri... precum „Miss Smărăndița...” 
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p. 65 - Mai mult, ea reprezintă „cultura mea”: palat, colibă, bordei, wigwam, iurtă, pagodă... 

 

p. 71 - Ai casei au filmele, emisiunile ori posturile (MTV, Animal Planet, Discovery) preferate.; 

...se mai adaugă niște „citate vii”:... niște pești exotici în acvariu, un setter englezesc deștept.  

 

p. 82 - thriller erotic 

 

 

Nr. 3, mai-iunie 

 

p. 14 - ... un LIKE pentru documentar, dedicat liceenilor interesați de documentar... 

 

p. 78 - ...suntem în curs de implementare a proiectului de modernizare, automatizare și 

computerizare a activității de bibliotecă... 

 

p. 79 - ... aveam deja 41 de computere...; ...21 de computere fiind conectate la internet. 

 

p. 93 - ...ceea ce nu se poate spune despre ediția a II-a, revăzută și remake-tată, romanului Țesut viu.  

 

p. 109 - ...unii încearcă să-l încadreze la categoria folk ori rock, alții la ethno sau chiar pop... 

 

p. 110 - ...mă pot declara un produs al Facebook-ului.; ...omul acesta a accesat internetul...  

 

p. 112 - ...să participi la emisiunile de top... 

 

p.114 - Nu mi-a venit să cred că sunt văzut și eu ca alți colegi din show-biz ... 

 

p. 115 - ...am insistat ca acesta să fie anunțat cînd artistul face play-back și cînd cîntă live.; …nu 

puteam să fiu ipocrit, după ce am luptat ca să nu mai mințim publicul cu play-backul.  

 

 

Nr. 5, septembrie-octombrie 

 

p. 11 - ... pentru a-și spori competențele în domeniul scrierii și managementului proiectelor și se 

axează mai mult pe informare și training.  

 

p. 14 - Tot aici invoc workshopul organizat în cadrul Zilelor Europene ale Patrimoniului…; 

…programul oferă suport tehnic prin filiera de calculatoare și acces la internet, are o componentă 

foarte bună de instruire: investiții în capacități, fundraising (colectare de fonduri)...  

 

p. 82 - Numele second-hand (refolosite) au, uneori, aceeași soartă ca și orice alt obiect returnabil…; 

Second-handul se poate prolifera...; Între numele lansate pe bandă rulantă și cele pe care le numim 

aici second-hand (polemizez cu o replică a unui prieten, care spunea că toate-s second hand)...; 

Second-handul însă presupune reutilizarea lor în alte contexte... 
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p. 83 - ...e o suită întreagă de nume second-hand.; Există însă și ceea ce s-ar numi ”derivate” 

(altceva decît second-handul)... 

p. 87 - ...în locul lui lipindu-se glanțul glacial al vip-ismului frivol, al star-ismului ce-i are de 

protagoniști pe vre-un manelist... 

 

p. 97 - ...la Ungheni se cîntă și muzică nouă – jazz, rock, hard-rock, curente reprezentate la 

superlativ de unghenenii Valy Boghean, jazzmenul Pavel Căpățînă...; The Wax Road este o trupă 

rock de tineri din Ungheni...; ...să cînte la posturile de radio și TV, dar și în cluburi...  

 

p. 101 - Membrii trupei – Dan (Lead Guitar – Lead Vocal), Ion (Rhythm Guitar), Cristi (Bass 

Guitar – Back Vocal și Victor (Drums).; …sunetul specific trupelor legendare rock…; ...tinerii... 

consideră orașul natal un leagăn al jazzului și al muzicii noi...; formația de jazz... 

 

p. 105 - ...participînd cu ele la diferite expoziții și oferind master class-uri. 

 

p. 107 - ...desenele lui fiind comercializate în exteriorul țării prin intermediului internetului.  

 

p. 108 - ... echivalentul a 700 de terenuri de fotbal. 
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Anexa 3.B. Lista englezismelor și contextele în care au fost atestate  

în mass-media din România 

 

Jurnalul Național 

 

2013 

Nr. 6082 

1. CD-uri 

2. week-end-ul 

3. gangsteri 

4. OK 

5. card 

6. hipermarket 

7. snowboardingul 

8. snowboarding 

9. baby-ski 

10. baby-ski-uri 

11. gay 

12. showbiz-ul 

13. job 

14. cluburi 

15. happy end 

16. porno 

17. week-end 

18. one-woman-show 

19. one-woman-show 

20. puzzle 

21. hituri 

22. rock 

23. blues 

24. boogie&skiffle 

25. mass-mediei 

 

Nr. 6086 

26. blog 

27. knockout 

28. online 

29. dronelor 

30. drone 

31. „gay” 

32. kiwi 

33. Insulin – like growth 

34. snowboard 

35. snowbord 

36. free-style 

37. free ride 

38. Monster Truck 

39. old school south… 

40. heavy metal rock 

41. woow 

42. Black Sabath 

43. prime-time-ul 

44. targetul 

45. rating 

46. cyborg 

47. golgeterul 

 

Nr. 6091 

48. mitinguri  

49. weekend 

50. bannere 

51. Valentine's Day 

52. nonstop 

53. fast-food 

54. fast-food 

55. ski-pass-ul 

56. ski-pass 

57. ski-passul 

58. „To do”-uri 

59. week-end 

60. business 

61. click 

62. site-uri 

63. internet 

64. web 

65. dolari 

66. rock 

67. jazz 

68. jazzului 

69. liderul 

70. meci 

71. goluri 

 

Nr. 6094 

72. mitingul 

 

Nr. 6095 

73. Facebook 

74. smartphone-uri 

75. phablet-uri 

76. processor 

77. quad-core 

78. online 

79. site-ul 

80. mass-media 

81. job 

82. CD-uri 

83. manager 

84. fotbal 

85. feedback 

86. derby-ul 

87. Champions League 

88. suporterii 

 

Nr. 6098 

89. WC-urile 

90. fax 

91. mail 

92. software 

93. Blackberry 10 

94. smartphone 

95. tablete 

96. smartphone-uri 

97. Samsung 

98. lider 

99. show-uri 

100.Facebook 

1. snacksuri 

2. chipsuri 

3. lego 

4. puzzle 

5. internet 

6. device-uri  

7. online 

8. designerul 

9. show-ul 

10. seturi 

11. tie-break 

12. break 

13. meciul 
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Nr. 6101 

14. review 

15. mass-media 

16. lobby-ul 

17. e-mail 

18. manager 

19. fax 

20. jazz 

21. blues 

22. CD 

23. weekend 

24. e-mail 

25. e-mailuri 

26. iPad-urilor 

27. PC-urile 

28. stick 

29. managerii 

30. swinger 

31. swing 

32. swingului 

33. club 

34. lift 
35. swingul 

36. club 

37. snowmobile 

38. casting 

39. feedback 

40. New Yorkului 

41. parenting 

 

Nr. 6103 

42. Breaking news 

43. IT 

44. IT 

45. Electronics 

46. Electrical Invent… 

47. IT  

48. lire sterline 

49. lire sterline 

50. swing 

51. messenger 

52. sexy 

53. site 

54. joburi 

55. swingului 

56. soft swing 

57. living 

58. fresh 

59. Google 

60. e-mail-uri 

61. site-urile 

62. accesate 

63. iPhone 

64. iPad 

65. laptop 

66. topul 

67. Financial Times 

68. „the world's...” 

69. The Wall Street… 

70. „the world's m…” 

71. masterclass 

72. cowboy 

 

Nr. 6107 

73. site-ului 

74. ping-pong 

75. „Blog'n roll” 

76. draft 

77. „light” 

78. light 

79. startul 

80. start 

81. snowboarding 

82. hochei 

83. short track 

84. week-end 

85. CD-ul 

86. merchandising-ul 

87. online 

88. email 

89. „Live in the Truck” 

90. live 

91. DVD 

92. workshop-uri 

93. heavy metal 

94. punk 

95. rock 

96. rapperul 

97. skate park-ul 

98. Sky Wellness 

99. live 

200.rockotecă 

1. e-mail-ul 

2. e-mail 

3. CV 

4. penalty-ului 

5. meciul 

 

Nr. 6111 

6. facebook 

7. leader 

8. blugi 

9. poll-position 

 

Nr. 6117 

10. topul 

11. service-ului 

12. service 

13. service-urile 

14. service-uri 

15. baschetbalistului 

16. welfare state 

17. welfare community 

18. Diving Inovation 

19. work shop 

20. short-track 

21. folk 

22. underground 

23. show live 

24. hituri 

25. „Forever Crazy” 

26. show-uri 

27. show-urile 

28. Crazy Horse 

 

Nr. 6121 

29. brandului 

30. design 

31. wellness 

32. business 

33. malware 

34. backdoor 

35. malware-ul 

36. Twitter 

37. tweet-urile 

38. URL-uri 

39. backdoor-uri 

40. backdoor-ul 

41. malware 

42. servere 

43. blues 
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44. soul  

45. rock and roll 

46. live 

47. dance-show 

48. derby 

49. fotbalului 

 

Nr. 6145 

50. site-ul 

51. blogul 

52. site 

53. time-out 

54. scutere 

55. standurile 

56. dealerilor 

57. tuning 

58. lifestyle 

59. Motor Side 

60. atv-uri 

61. side-by-side-uri 

62. live 

63. showbiz-ului 

64. luxury 

65. old timer 

66. „Best Car of Show” 

67. folk 

68. show 

69. Hard Rock Cafe 

70. & 

71. playlist 

72. hituri 

73. VIP 

74. sold out 

75. online 

76. cardul 

77. Paypal 

78. sound  

79. jazzy 

80. workshopuri 

81. rating 

82. targetului 

83. realityshow 

84. targetului 

85. all urban 

86. targeturilor 

87. all urban 

 

Nr. 6150 

88. click 

89. mouse 

90. email 

91. show-ul 

92. fast 

93. sound-designer-ul 

94. aplice 

95. software 

 

Nr. 6157 

96. Bank of Cyprus 

97. branch-ului 

98. branch 

99. branch-ul 

300.„haircut”-ul 

1. bridge bank 

2. joburile 

3. punk 

4. Ghost Gathering 

5. performance-ul 

6. „A Passenger...” 

7. week-end-ul 

8. happening 

9. sound-track-ul 

10. week-end-ul 

11. meci 

 

Nr. 6164 

12. leadershipul 

13. win-win 

14. second-hand 

15. week-endul 

16. blockbuster-ul 

17. week-endului 

18. start  

19. double decker 

20. Bucharest City T... 

21. carduri 

22. weekend 

23. must-see-uri 

24. „Death of a Sh...” 

25. rockul 

26. growl 

27. death metalului 

 

Nr. 6187 

28. sold-out  

29. mass-media 

30. cybernetic 

31. loguri 

32. PDF-uri 

33. Excel  

34. Word 

35. toolkit-ul 

36. NetTraveler 

37. malware 

38. backdoor 

39. fax 

40. e-mail 

41. free jazz 

42. spoken word 

43. Electric Brother 

44. DJ set 

45. jazzy 

46. soul  

47. r'n'b 

48. disco 

49. funk 

50. pop 

51. snow-urilor 

52. Antena Play 

53. accesată 

54. smartphones 

55. tablete 

56. laptop 

57. PC 

58. online 

59. design 

60. userfriendly 

61. feedback 

62. in-house 

63. smart 

64. start 

65. live 

66. special channel 

67. show-uri 

 

Nr. 6191 

68. barmaniță 

69. week-end  

70. beep 

71. buldozerele 

72. cocteiluri 
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73. live 

74. unplugged 

75. underground 

76. voucherele 

77. camping 

78. pre-sale 

79. online 

80. campingul 

81. chapterul 

82. jam-sessions 

83. meciurile 

84. fotbal 

85. showurilor 

86. showbiz 

 

Nr. 6195 

87. lăptopului 

88. Internet cafeuri 

89. e-mailuri 

90. business 

91. „boom”-ul 

92. mental-coach 

93. congresmeni 

 

Nr. 6196 

94. pickup-uri 

95. mp3 player 

96. CD player 

97. players-uri 

98. meciurilor 

99. play-off 

400.FIFA 

1. outsiderilor 

2. managerii 

3. show-bizz 

4. hit-ului 

5. topurile 

 

Nr. 6201 

6. brain drain 

7. brokeraj 

8. job-uri 

9. laptopului 

10. staff-ul 

11. managerul 

 

Nr. 6228 

12. on-line 

13. Facebook 

14. blogging 

15. Tumber 

16. Facebook 

17. Tumber 

18. Yahoo 

19. Messenger 

20. smartphone-uri 

21. computer 

22. internet 

23. hinturi 

24. dress-code 

25. style 

 

Nr. 6239 

26. lobby-ul 

27. joburi 

28. fitness 

29. spa 

30. live 

31. box set 

32. pre-sale 

33. downloadări 

34. „like” 

35. pemperși 

36. play-off-ul 

 

Nr. 6246 

37. rapperului  

38. What's Up 

39. workshop-ului 

40. workshop 

41. workshop-ul 

42. hi you you 

43. rock star 

44. Roger Waters-The.. 

45. bannere 

46. spray-uri 

47. babysitter 

 

Nr. 6276 

48. click 

49. click 

50. net 

51. autlookul 

52. targeturi 

53. cocteil 

54. fotbal 

 

Nr. 6281 

55. smoking 

56. Wow 

57. rugby 

58. computere  

59. rock'n'roll 

60. rock'n'roll-ul 

 

Nr. 6288 

61. puzzle 

62. cash 

63. discount 

64. hipermarket 

65. cardul 

66. overdraftul 

67. feedback 

68. meet & greet 

 

Nr. 6292 

69. business-ului 

70. business-ul 

71. backline 

72. open air 

73. DIY-Do It Yourself  

74. DVD-uri 

75. underground 

76. workshopuri 

77. „horror” 

78. supermarket-uri 

 

Nr. 6319 

79. standarde  

80. reality show 

81. showbiz-ului 

82. „Star Matinal” 

83. show-ul 

84. week-end 

85. weekend 

86. power metal 

87. hard rock 

88. supershow 

 

Nr. 6325 

89. WC-uri  
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90. internet 

91. cloud 

92. smartphone-ul 

93. tabletă 

94. laptopul 

95. Orange 

96. gangsteri 

97. playboy  

 

Nr. 6327 

98. mitingul 

99. mitingurilor 

500. markeri 

1. rating-ul 

 

Nr. 6329 

2. mosh-pit 

3. head-banging 

4. standuri 

5. fair-play 

 

Nr. 6331 

6. wireless 

7. shot-uri 

8. open-bar 

9. charts 

10. classics 

11. pop hit 

12. DJ 

13. DJ 

14. all inclusive 

15. VIP Area 

16. water-park 

17. play-maker-ul 

 

2014  

Nr. 6358 

18. love 

19. closetele 

20. barmanul 

21. showbizului 

22. net 

23. „love affair”-ul 

24. starul  

25. R&B-ului 

26. site-ului 

27. e-mail 

28. boss 

29. managerii 

30. cash 

31. card 

32. cash-ul 

33. cardul 

34. POS 

35. online 

36. cash 

37. off-shore 

38. business 

39. lobby 

40. „lord” 

41. sold out 

42. Lord of Dance 

43. show-uri 

44. reality show 

45. Discovery 

46. play-off-ul 

 

Nr. 6364 

47. poker  

48. design 

49. designer 

50. designul 

51. „artsy traveler” 

52. handbalistului 

53. electro-IT&C 

54. smartphone 

55. Smart TV 

56. smartphone-uri 

57. screening 

58. musicaluri 

59. rock 

60. show-uri live 

61. viking metal 

62. boss-ul 

63. meciurile 

64. curling 

65. free-style 

66. set 

67. ghemuri 

68. setul 

69. startul 

70. meciului 

 

Nr. 6370 

71. web 

72. e-mail 

73. folkist 

74. folkului 

75. folkiști 

76. folk 

77. management 

78. punk-ska 

79. warm-up 

80. show-ul 

81. Jaya the Cat 

82. after party 

83. gongul 

84. gong 

 

Nr. 6394 

85. cocteil 

86. ping-pong-ul 

87. bad boy 

88. good boy 

89. jobul 

90. shop online 

91. penalty-uri 

92. email 

 

Nr. 6400 

93. fast food 

94. homeschooling 

95. clubul 

96. rock 

97. metal 

98. punk 

99. hardcore 

600. industrial 

1. alternative 

2. blues 

3. jazz 

4. folk 

5. clubul 

6. rockeri 

7. one woman show 

8. one man show 

9. mass-media 

10. surfing 

11. box 

 

Nr. 6410 
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12. a postat 

13. blogul 

14. all inclusive 

15. pop&rock 

16. classic&baroc 

17. dance&clubbing 

18. Hard Rock Cafe 

19. keyboard 

20. pop&rock 

21. 3D 

22. scannere 

23. „multigesture t...” 

24. warm-up party 

25. cowboys 

 

Nr. 6439 

26. holding 

27. set 

28. tie-break 

 

Nr. 6440 

29. whiskey 

30. weekend 

31. tenis  

32. tie-break 

33. setului 

34. second-hand 

35. killer 

36. „out” 

 

Nr. 6447 

37. online 

38. Facebook 

39. Twitter 

40. middle-manag... 

41. top-managementul 

42. jobului 

43. stres 

44. talk show 

45. spam-urile 

46. email 

 

Nr. 6451 

47. wrestling  

48. Tricky 

49. trip hop 

50. headliner 

51. Woman 

52. slow-core rock 

53. golgeterul 

 

Nr. 6479 

54. week-end 

55. „business-ul” 

56. elevator pitch 

57. job 

58. show-bizului 

59. world music 

60. balkan music 

61. swing 

62. jazz & blues 

63. show 

64. mix 

65. sample-uri 

66. hip hop 

67. sound-ul 

68. impro-show-uri 

69. dixieland-ul 

70. jazz 

71. play-off 

 

Nr. 6490 

72. „baby broker” 

73. „baby-broker-ul 

74. feribotul 

75. supermarketul 

76. play-off-ul 

 

Nr. 6499 

77. Freaky 

78. showurilor live 

79. Planet of Zeus 

80. sold aut 

81. mixul 

82. cooking 

83. show-ul 

84. cooking show 

85. beat-box 

86. electro dance 

87. stoperul 

 

Nr. 6532 

88. puzzle 

 

Nr. 6535 

89. family factor 

90. summit-ului 

91. summit-ul 

92. politically correct 

93. rock starul 

94. show-ul 

95. hituri 

96. unplugged 

97. showbiz-ului 

98. rock'n roll 

99. stoner 

700. sludge metal 

1. masteringul 

 

Nr. 6543 

2. soft  

3. hardware 

4. software 

5. „selfie” 

6. „selfies” 

7. smartphone-ul 

8. selfie-ul 

9. like 

10. Facebook 

11. like-uri 

12. casting 

13. dark sensitive  

14. blue 

15. distorted 

16. happy rock 

 

Nr. 6565 

17. computere 

18. laptopuri 

19. smartphone-uri 

20. boom 

21. trailer 

22. Star Wars 7 

23. DVD-ul 

24. live 

25. heavy metal 

26. headlineri 

 

Nr. 6569 

27. trust 

28. target-urile 
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29. trustului 

30. lider 

31. Morning 

 

Nr. 6571 

32. offshore-uri 

33. country director 

34. Western Union 

35. e-mail  

36. background 

37. superstar 

38. internet 

39. a postat 

40. online 

 

Nr. 6574 

41. week-end-uri 

42. ketchup 

43. making-off-ul 

44. brand 

45. club 

 

2015 

Nr. 6585 

46. handicap 

47. hobby 

48. mall-uri 

49. cluburi  

50. teaser-ul 

51. YouTube 

52. brand 

53. playlist-ul 

54. snack-uri 

55. sticksurile 

56. popcorn 

 

Nr. 6587 

57. mouse-ul 

58. computerului 

59. week-end 

60. feedback 

61. probusiness 

62. stikere 

63. benchmark 

64. marketing 

65. cluburile 

66. rapperului 

67. dolari 

 

Nr. 6589 

68. hashtag-ul 

69. Twitter 

70. business 

71. site-ul 

72. online 

73. eBay 

74. cocktailuri 

75. precautionary 

76. hobby-urile 

77. e-book-uri 

78. bestseller 

79. talk-show-ul 

80. managementul  

81. liftului 

82. staff-ului 

 

Nr. 6592 

83. like-ul 

84. lider 

85. brokerajul 

86. vouchere 

87. on-line 

88. on-line 

89. hackeri 

90. screening 

91. pop 

92. country 

93. rock 

94. like-urilor 

 

Nr. 6596 

95. off-shore 

96. off-shore-ului 

97. masterplanul 

98. breaking news 

99. second-hand 

800. showurilor 

1. blockbusterul 

2. showul 

 

Nr. 6597 

3. best-seller-ul 

4. hit 

5. e-book 

6. feeling 

7. a postat 

8. Facebook 

9. topless 

 

Nr. 6604 

10. rating 

11. breaking news 

12. all inclusive 

13. bass 

14. live 

15. standard 

16. backing vocals 

17. „Head” 

18. backing 

19. bass 

20. keyboards 

21. backing vocals 

22. play-off 

23. play-out 

24. fotbal 

 

Nr. 6606 

25. shopping 

26. lady 

27. platingurile 

28. scam 

29. Facebook 

30. tag-uri 

31. Facebook 

32. short-link 

33. google 

34. browserul 

35. web 

36. hackerii 

37. malware 

38. PC-uri 

39. PlayStation  

40. Smart C TV 

41. smart-cars 

42. playere media 

43. flash player instal... 

44. SFX 

45. self-extracting ex... 

46. malware 

47. backdoor 

48. scam-ului 
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49. Facebook 

 

Nr. 6610 

50. fair play 

51. stand-by 

52. spray-ul 

53. spray-ul 

54. workshop-ul 

55. New York Univer... 

56. liftul 

 

Nr. 6612 

57. board-ul 

58. cyber bullying 

59. internet 

60. e-mailul 

61. site-urile 

62. blogurile 

63. e-mail-ul 

64. bullying 

65. offline 

66. site 

Nr. 6616 

67. recordman-ul 

68. 3D 

 

Nr. 6617 

69. quiz-show 

70. golgeterului 

71. youtub 

 

Nr. 6621 

72. WC-ul 

73. cool 

74. showul 

75. hiturile 

76. rock-ul 

77. reggae-ul 

78. funk-ul 

79. crawl 

80. bras 

81. Wi-Fi 

82. look-ul 

 

Nr. 6624 

83. killer-ul 

84. SF-ului 

85. derby-ul 

86. derby 

 

Nr. 6625 

87. chips-urile 

88. topul 

89. face-lift-uri 

90. stand 

91. concept-car-uri 

 

Nr.6630 

92. designeri 

93. stewardese 

94. stretching 

95. reality show 

 

Nr. 6633 

96. summit 

97. hot rod-uri 

98. out 

 

Nr. 6634 

99. internship 

900. wow 

1. show 

2. show-man-ul 

 

Nr. 6638 

3. supermarketul 

4. hipermarketurile 

5. Who's Who 

6. jazz-ului 

7. sold out 

8. up line up 

9. bass-istul 

10. neofolk 

 

Nr. 6642 

11. low-cost 

12. cocktail 

13. starlete 

14. penny 

15. liră sterlină 

16. „bus” 

 

Nr. 6645 

17. stand-by  

18. make-up 

19. hair stylist 

 

Nr. 6647 

20. box office 

21. weekendul-ui 

22. box office-ul 

23. rapper-ul 

 

Nr. 6648 

24. smartphone-urile 

25. tabletele 

26. plasmele 

27. made in 

28. notebook-urile 

29. tabletele 

30. brokeraj 

31. black friday 

32. stand 

33. drift 

34. tunning 

35. co-working 

36. workshop-urile 

37. hub 

38. hub-urile 

39. city-breakuri 

 

Nr. 6652 

40. dressing 

41. camping 

 

Nr. 6654 

42. retailerul 

43. babysitteri 

44. babysitting 

45. facebook 

46. hashtag-ul 

 

Nr. 6660 

47. sprayuri 

48. Microsoft Ireland 

49. reseller 

50. discountul 

51. brokerilor 

52. reality show-ului 

53. funny 

54. markeri 
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55. city break 

 

Nr. 6661 

56. „gang-bang” 

57. feedback-urile 

58. top 

59. black line 

60. bluetooth 

61. tweetere 

62. follow-up 

63. upgrade 

64. head-up display 

65. bord 

66. second hand  

67. service 

68. whisky 

 

Nr. 6667 

69. ok-ul 

70. gamer 

71. gameri 

72. blugii 

73. rafting 

74. canyoning 

75. rafting 

76. treekking 

77. Fish Eye Fest 

78. workshopuri 

79. creative writing 

80. hot hatch 

81. street 

82. big cruiser 

83. cornering 

84. super girl just fly 

85. off-road 

986. superkids 

 

 

 

Jurnalul Național 

2013 

 

Nr. 6082, 4 ianuarie 

 

p. 2 - Şi aşa s-au născut două CD-uri semnate de Lucian Avramescu 

 

p. 6 - Sergiu Nicolaescu a reuşit să aducă în sălile de cinema un număr impresionant de spectatori, în 

week-end-ul de lansare... 

 

p. 7 - ...filmele cu gangsteri... 

 

p. 12 - OK, şi până la urmă ce e atât de grav să nu-ţi poţi plăti utilităţile cu orice card, de la orice 

bancă, aşa cum se întâmplă cu mărfurile cumpărate la POS-urile de la hipermarket? 

 

p. 15 - Snowboardingul, strict interzis pe Cazacu – Sosire; ...instructor de snowboarding...; ... un 

domeniu schiabil, care cuprinde un baby-ski şi un teleschi.; două baby-ski-uri... 

 

p. 20 - Mai bine rrom decât gay!; ...cine e „cea mai/ cel mai sincer şi imperfect” din showbiz-ul 

românesc?; ...nu au un job şi singurele lor preocupări sunt reprezentate de cluburi, terase, piscine...; 

...desene animate, cu happy end.; ...filmele porno...; Lucrează în acest week-end...; Producţia 

acestei scene independente este un one-woman-show, cu Iulia Popescu...; Un one-woman-show ce 

recompune din piese puzzle chipul şi confesiunea unei femei copil.. 

 

p. 21 - ...şi multe alte hituri...; Mungo Jerry combină în mod personal rock, blues, boogie&skiffle, 

muzica sa depăşind de mult graniţele Marii Britanii. 

 

p. 24 - ...familia defunctului a transmis mass-mediei un apel la decenţă... 

 

 

Nr. 6086, 10 ianuarie 
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p. 4 - ...a scris eurodeputatul pe blog.; ...a fost făcut knockout la alegeri... 

 

p. 7 - „Asocialţia Cremaţionistă Amurg” face casă funerară online.  

 

p. 11 - Războiul dronelor; ...au trecut într-o etapă mai sofisticată, cea a „cursei înarmării” cu 

avioane –spion (drone).; Catedrala „gay” 

 

p. 15 - Citricele şi kiwi conţin multă vitamina C...; Astfel, caracteristic gravidelor, IGFBP-1 

(Insulin – like growth factor-binding protein 1)... 

 

p. 20 - ...excentrica vedetă este amatoare de snowboard...; „În februarie voi participa la 

Campionatul de Snowbord pentru fete de la Bansko, la categoriile free-style şi free ride...”; Mai e 

Monster Truck, din Canada, pe care am invitat-o cu noi în turneu, este ceva între old school 

southern rock şi heavy metal rock.; Woow, trebuie să zic Black Sabath! 

 

p. 21 - Filmul din prime-time-ul Antenei 1 a fost şi el prima opţiune a telespectatorilor din targetul 

comercial 18-49; ...”Acces Direct”, înregistrând 12,4 % rating şi 29,3% cotă de piaţă.; 

...transformându-se într-un cyborg aproape invincibil. 

 

p. 23 - Espanyol Barcelona insistă pentru golgeterul Stelei... 

 

 

Nr. 6091, 17 ianuarie 

 

p. 2 - ...Să ştii că întotdeauna la astfel de adunări, mitinguri... jandarmii pun ochii pe cele mai înalte 

persoane.; ...se petrec în week-end...; ...au fost găsite mai multe bannere şi pliante... 

 

p. 8 - ...tineri care vor petrece Valentine’s Day într-o structură de cazare autorizată.;  

 

p. 12 - ....pentru că noi repetăm pentru Inaugurare nonstop. 

 

p. 13 - Fast-food şi alergii; Copiii şi adolescenţii... mănâncă frecvent fast-food... 

 

p. 15 - 50 de lei ski-pass-ul pentru o zi la Voineasa.; Preţul unui ski-pass este 60 de lei.; ...atraşi şi 

de faptul că ski-pass-ul pentru „kinderii” cu vârsta sub 7 ani este de numai 10 lei. 

 

p. 16 - Uneori mă trezesc cu lungi liste de „To do”-uri în minte...; Aşa ştiu că e week-end.; 

Domeniul meu de activitate - ... cere relevanţă pentru business şi rezultate. 

 

p. 17 - Click istoric 

 

p. 19 - ...au organizaţii şi site-uri pe internet.; ...pagină web.; ...6000 de dolari... 

 

p. 20 - a debutat în muzica rock, apoi s-a orientat spre jazz, fiind în prezent un foarte bun 

cunoscător al jazzului clasic. 
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p. 22 - Liderul detaşat al Ligii a pierdut primul meci amical disputat în cadrul stagiului de pregătire 

din Spania...; Nu am avut noroc să fi dat mai multe goluri. 

 

 

Nr. 6094, 22 ianuarie 

 

 

p. 1 - După mitingul din 24 septembrie 2010... 10000 de poliţişti... au fost daţi afară. 

 

 

Nr. 6095, 23 ianuarie 

 

p. 3 - Ce face Cristi Danileţ pe Facebook 

 

p. 8 - ...noi smartphone-uri cu ecran gigant sunt dezvăluite de producători.; După calculele 

analiştilor citaţi, livrările de phablet-uri ar putea ajunge la 146 de milioane unităţi până în 2016.; 

...performanţele tehnice fiind susţinute de un procesor QualcommSnapdragon quad-core... 

 

p. 11 - ...în ediţia online.; ..dezvăluie Daily Mail, citând site-ul de ştiri de investigaţii Madiapart. 

 

p. 12 - Mass-media a avut acces doar la începutul întâlnirii. 

 

p. 15 - ...îi permite să-şi folosească energia pentru a fi eficient la job. 

 

p. 16 - Toată muzica este pe CD-uri, partiturile, ca să nu se mai piardă. 

 

p. 22 - Cel mai de succes manager din ultimul deceniu de fotbal românesc ...; când am un feedback 

de care sunt mulţumit, i-l prezint. ; Alax a jucat duminică derby-ul exploziv cu Feyenoord.; Titlul şi 

calificarea în grupele Champions League. 

 

p. 23 - ...în care suporterii celor două echipe s-au bătut cu forţele de ordine... 

 

 

Nr. 6098, 28 ianuarie 

 

p. 8 - E acel „aur” (astăzi stins) al literelor de tipar, nepreţuit acum nici lângă WC-urile ecologice... 

 

p. 9 ...vă invităm să vă faceţi cunoscute propriile opinii, consideraţii şi întrebări, telefonic, prin fax 

sau mail... 

 

p. 10 - Cu puţine zile înainte de lansarea noii platforme software Blackberry 10 (pentru 

smartphone şi tablete), producătorul canadian RIM este în discuţii cu gigantul chinez Lenovo...; 

Din acest total, 45,5% reprezintă smartphone-uri.; Samsung rămâne lider pe piaţă... 

 

p. 12 - ...în luna aprilie, 4 show-uri...; ...a anunţat Mihai Bendeac pe Facebook. 
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p. 15 - Reducerea aportului de grăsimi saturate, a alimentelor sărate (snacksuri, chipsuri)...; 

Restrângerea activităţilor sedentare – privitul la televizor, jocurile...lego, puzzle, navigatul pe 

internet... ; Reanimarea este o mare consumatoare de materiale, medicaţie, de device-uri... 

 

p. 20 - Biletele sunt disponibile în reţeaua magazinelor Diverta... sau online...; ...de care este 

responsabil designerul de producţie... 

 

p. 21 - ...show-ul artistului...  

 

p. 22 - ...primele două seturi au avut nevoie de tie-break pentru a se decide câştigătorul.; ...a avut 

trei mingi consecutive de break...; A închis meciul pe propriul serviciu.  

 

 

Nr. 6101, 31 ianuarie 

 

p. 3 - Raportul cere României să se procedeze la o analiză (review) a cadrului său normativ...; ... 

rolul negativ al mass-media în presiunile asupra sistemului judiciar. 

 

p. 5 - Premierul a adăugat că pentru Schengen contează şi „lobby-ul personal”... 

 

p. 9 - e-mail; manager proiect; fax 

 

p. 10 - Cei mai mari interpreţi de jazz şi blues într-o excepţională selecţie de 20 de volume cu CD în 

fiecare joi, numai cu Jurnalul de weekend. 

 

p. 11 - Un e-mail costă mai mult decât o scrisoare clasică; ...în prezent, se trimit 500 de miliarde de 

e-mail-uri pe zi.; ...materie primă folosită la fabricarea ecranelor telefoanelor portabile şi iPad-

urilor...; PC-urile reprezintă 54% în termeni de impact ecologic.; ...povestea românului care a făcut 

un stick de aur pentru regina Angliei; ...cine sunt managerii neclintiţi de criză. 

 

p. 12 - Visul unui swinger...; ...face swing din burlăcie...; ...a adus-o şi pe ea în lumea swingului...; 

...când ne-am întors de la club, am făcut dragoste în lift... „Swingul într-un club e ca atunci când 

comunici cu cineva în tren”.; ...staţiunea... cu pârtie şi parc de snowmobile... 

 

p. 15 - Vino la dans! Vino la casting! 

 

p. 16 - Fii receptiv la feedback şi nu te lăsa intimidat. 

 

p. 19 - Primarul New Yorkului... 

 

p. 24 - Specialişti de „parenting pozitiv”.   

 

 

Nr. 6103, 4 februarie 

 

p. 2 - Pe acorduri de Breaking News aflăm ce se mai întâmplă prin ţara noastră... 
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p. 7 - ...a primit Ordinul Meritul Inventiv în IT, Electronică şi Electricitate (IT/Electronics/ 

Electrical Invention order of merit), pentru activitatea de inventică în domeniile IT... 

 

p. 11 - ...în Bulgaria colegul său câştigă echivalentul a 1654 de lire sterline anual, iar în România 

2.234 de lire sterline. 

 

p. 12 - Cum fac swing intelectualii; Primul filtru, pe messenger: celălalt cuplu să fie citit şi cultivat; 

...poze sexy cu ei doi...; ...pe site.; Vorbeau despre ...joburi şi căsnicie, despre vacanţe...; O regulă a 

swingului: nu înseamnă nu; Apoi am făcut ceea ce se cheamă soft swing...; ...au socializat o vreme 

în living...; „Ce-i cu tine astăzi? Pari atât de fresh!”; Proces pentru spionii de la Google.; Unii dintre 

reclamanţi spun că s-au simţit „hărţuiţi” după ce au fost bombardaţi cu apeluri şi e-mail-uri 

conţinând reclame ce se regăseau pe site-urile accesate de ei de pe iPhone, iPad sau laptop. 

 

p. 13 - Primul vin românesc în topul Robert Parker; ...merită să precizăm că el a fost descris în 

Finacial Times drept „the world’s most prized palate” („Cel mai valoros degustător din lume”), 

iar în The Wall Street Journal a fost catalogat ca fiind „the world’s most powerful wine critic” 

(„cel mai puternic critic de vin la nivel mondial”). 

 

p. 21 - ...un masterclass pe care îl va susţine la 12 februarie...; ...ce intenţionează să preia controlul 

şi să-i transforme pe oameni în sclavi, cowboy... 

 

 

Nr. 6107, 8 februarie 

 

p. 3 - ...conform site-ului adevărul.ro    

 

p. 4 - Ping-pong cu Statutul senatorilor şi deputaţilor; Lansarea Adrian Năstase „Blog’n roll”... 

 

p. 5 - ...îi va prezenta, ...şefului statului un draft al scrisorii care va fi transmisă şefilor de stat... 

 

p. 11 - Diabetul din băuturile „light”; Majoritatea celor care consumă băuturi light sunt convinşi că 

astfel se pun la adăpost de obezitate... 

 

p. 15 - ...la Braşov, se va da startul Festivalului Olimpic al Tineretului European.; Întrecerea se 

adresează juniorilor mici şi adună la start aproximativ 1000 de sportivi...; ...snowboarding, hochei 

pe gheaţă, patinaj artistic şi short track sunt sporturile la care se vor desfăşura întreceri...; ...în acest 

week-end sunt aşteptate ninsori consistente. 

 

p. 20 - În ziua lansării, CD-ul precum şi merchandising-ul vor vor putea fi comandate fie online la 

adresa de mai sus, fie prin email...; ...grupul a realizat trei videoclipuri şi a lansat „Live in the 

Truck”, primul disc live în format DVD.; ...ARTmania 2013 va avea loc între 5 şi 11 august şi va 

oferi, ca de obicei, un program cultural variat ce include concerte, expoziţii, workshop-uri şi alte 

evenimente speciale dedicate artelor frumoase.; ...genuri din scena metal, extinzându-se către heavy 

metal, punk şi chiar rock alternativ.; ...împreună cu rapperul Chimie...; Clipul a fost filmat în 

Bucureşti, în mai multe locaţii precum skate park-ul din Club Fabrica, centrul Sky Wellness...; 

Spectacolul live va fi „asezonat” cu o rockotecă pe măsură. 
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p. 21 - Doritorii să participe sunt rugaţi să trimită un CV cu fotografie la adresa de e-mail...; ... 

modul de interpretare (pian sau negativ) se vor menţiona în e-mail-ul de înscriere. 

 

p. 22 - ...a declarat că nu îşi reproşează nimic la faza penalty-ului din finalul primei reprize...; 

Revenind la meciul cu Australia, nu mi s-a părut 11 metri, a fost acordat uşor. 

 

 

Nr. 6111, 14 februarie 

 

p. 5 - Adrian Papahagi a scris pe facebook că ...niciunul nu are carisma de leader... 

 

p. 11 - Peng Dan ...spune că ...poartă blugi şi călătoreşte cu autobuzul... 

 

p. 19 - ...a încercat să-i ia faţa prin etalarea unui poll-position al unei opere de Brâncuşi... 

 

 

Nr. 6117, 22 februarie 

 

p. 9 - ...Volkswagen se află în topul preferinţelor de cumpărare...; Nissan ocupă locul al doilea la 

nivelul de satisfacţie în privinţa service-ului...; ...52,4% spun că apelează la un service independent, 

ca alternativă la service-urile de firmă...; La astfel de service-uri apelează 19%... 

 

p. 10 - ...care a prezentat la momentul respectiv momentul asasinării baschetbalistului Marian 

Cozma.. 

 

p. 13 - Totodată, ne aflăm într-un moment istoric, în care de la conceptul de welfare state, prin care 

statul garantează îngrijirea şi asistenţa medicală, sa trecut la cel de welfare community...; Câştigă-ţi 

locul la Diving Innovation workshop. 

 

p. 15 - ...medaliile obţinute de Emil Imre la short-track... 

 

p. 20 - ...publicului... iubitor de folk...; ...promovarea grupurilor româneşti din underground.; 

...unde va oferi un show live extraordinar, din care nu vor lipsi vechi hituri... 

 

p. 21 - Cel mai cunoscut spectacol de cabaret, „Forever Crazy” – patru show-uri în mai!; Show-

urile Crazy Horse combină o serie de poveşti... 

 

 

Nr. 6121, 28 februarie 

 

p. 1 - ...a plătit 2,5 milioane de euro pentru promovarea brandului turistic. 

 

p. 3  - Ministerul a mai plătit... respectiv 96000 euro pentru concept şi design...; Susţine excelent 

...parcuri naturale la turismul de sănătate şi wellness. 
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p. 6 - ...se simt discriminaţi de jucătorii care fac business la negru.; ...au fost vizate ...pe baza 

programului malware numit „MiniDuke”.; Programul de descărcare... conţinea un backdoor 

specializat.; ...malware-ul se folosea de Twitter, fără ştirea utilizatorului...; ...tweet-urile conţineau 

etichete specifice care reprezentau URL-urile criptate pentru backdoor-uri.; ...backdoor-ul 

malware este conectat la două servere, unul în Panama, altul în Turcia... 

 

p. 20 - ...un nou mod de a te bucura de muzică bună, de blues, de soul, de rock and roll...; Pro-Pain 

live în The Rock;  

 

p. 22 - Un altfel de dance-show 

 

p. 23 - ...dar nu vede partida ca pe un derby al fotbalului românesc. 

 

 

Nr. 6145, 3 aprilie 

 

p. 3 - Toate conferințele îi erau dedicate, dacă vă uitați pe site-ul institutului, textele de pe blogul 

personal erau preluate de site... 

 

p. 6 - Considerăm că acest time-out este cea mai bună variantă”... 

 

p. 7 - ...5 mărci de motociclete și scutere...; Premiere... vor fi prezente în toate standurile 

expoziției, atât în zonele de expunere a dealerilor auto și moto, cât și în zonele de servicii, tuning și 

accesorii.; ...singurul model mini lifestyle proiectat...; Motor Side se prezintă la Salonul Auto Moto 

cu atv-uri și side-by-side-uri de la Polaris și ArcticCat...; ...spectacole live... autografe cu invitați 

speciali din lumea automobilismului și showbiz-ului.; ...își vor ocupa locurile rezervate mașinile... 

din categoriile sport, luxury, old timer... pentru a participa la concursul pentru titlul de „Best Car 

of Show”...; ...muzică folk...;  

 

p. 10 - ...trupa Vama va susține un nou show de excepție în Hard Rock Cafe din București.; Tudor 

Chirilă & Co vor avea un playlist de excepție, ce include marile hituri, dar și piese de pe recentele 

materiale „Vama” și ”2012”.; Biletele VIP fiind sold out de mai bine de două săptămâni...; Pentru 

biletele în format electronic se plătește online cu cardul sau via Paypal.; ... se reinventează cu un 

nou sound, jazzy, pe albumul „Acustic”.  

 

p. 11 - ...vor avea loc ateliere de actorie,... workshopuri de expresivitate corporală...; 

...Observatorul dimineții a înregistrat un rating de 2,8% și o cotă de piață de 26,5% la nivelul 

targetului 18-49 urban...; Cel mai iubit realityshow matrimonial din România își confirmă și el 

statutul.; ...la nivelul targetului all urban...; ...Simona Gherghe aducând în fața micilor ecrane cei 

mai mulți telespectatori din rândul targeturilor 18-49 urban, all urban și național. 

 

 

Nr. 6150, 10 aprilie 

 

p. 2  - Scobitura tălpii stângi face click pe mouse...; ...să-i scrie un email de încurajare...  
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p. 10 - Biletele pentru show-ul Joe Cocker din 4 august... variază între 135 lei și 750 lei... 

 

p. 11 - Anul acesta este unul fast pentru Europafest...; ...(programul dedicat filmelor realizate de 

regizorul Cristian Nemescu și sound-designer-ul Andrei Toncu).; Interesul fetei crește mai ales 

după ce Connor o încurajează să aplice pentru o selecție ca dansatoare... 

 

p. 16 - ...Inspectoratul General... a întocmit 313 dosare penale pentru piraterie software... 

 

 

Nr. 6157, 19 aprilie 

 

p. 6 - Luni urmează să se deschidă Bank of Cyprus după trei săptămâni în care deponenții branch-

ului au putut scoate bani doar de la bancomat...; ...banca va putea decide eventual să se transforme 

dintr-un branch... într-o subsidiară...; ...precizăm că în Regatul Unit branch-ul Bank of Cyprus a 

devenit persoană juridică britanică cu șase luni înainte de „haircut”-ul din Cipru...; De ce avem 

nevoie de bridge bank? 

 

p. 8 - Ne-am bătut pe locuri la liceu, la facultate... sau pe joburile cele mai bune. 

 

p. 12 - Toboșarul legendarului grup punk Ramones...; ...festivalul Ghost Gathering prezintă piesa 

de teatru „Tabloul”, performance-ul „A Passenger And the Choir of Thirteen Ghosts”...; ...toate 

fiind programate în week-end-ul 12-13 iulie 2013.; ...este un happening ce exprimă prin muzică 

nostalgia vremurilor copilăriei.; Muzica de atmosferă realizată de Costin pe chitară devine astfel 

sound-track-ul unei piese de teatru... 

 

p. 15 - ...week-end-ul care urmează nu prezintă nici un meci interesant. 

 

 

Nr. 6164, 30 aprilie 

 

p. 3 - ...curent de opinie bazat pe ...îndoială în legătură cu motivația și competența celor care asigură 

leadershipul de la Bruxeles.; ...un proiect de tip win-win pentru cetățenii Europei.; ... călătorii fără 

vize și mașini second-hand... 

 

p. 7 - trei premiere de film... au avut deja loc în week-endul trecut.; ...blockbuster-ul week-endului 

poate fi considerat filmul „Trage tare și te scoți...”; Start pentru linia turistică.; ...va introduce 

autobuzele double decker pe linia turistică Bucharest City Tour...; ...centrele de reîncărcare 

carduri vor funcționa după un program corespunzător unei zile de weekend. 

 

p. 10 - Must-see-uri sunt și „Death of a Shadow”... 

 

p. 11 - Tudor a surprins juriul și telespectatorii... cu o voce extraordinară și... cu felul în care a ales 

să promoveze rockul, înserând pasaje growl, specifice death metalului.  

 

 

Nr. 6187, 6 iunie 



340 

 

p. 1 - ...la spectacolul meu e deja sold-out.; ...câțiva oameni curajoși care au pornit pe drumul 

necunoscut al afacerilor private în mass-media. 

 

p. 4 - O nouă rețea de spionaj cybernetic...; Datele sustrase... au inclus listări ale fișierelor, loguri 

de taste apăsate, dar și alte tipuri de fișiere, cum ar fi PDF-uri, tabele Excel, sau documente Word.; 

În plus, toolkit-ul NetTraveler putea să instaleze un malware suplimentar de tip backdoor creat 

pentru sustragere datelor...; ...vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon/fax... sau pe e-mail... 

 

p. 10 - ...integrând povești din cotidian exprimate prin free jazz, ambiental, psihedelic sau spoken 

word.; Electric Brother va explora muzical lumea filmului printr-un DJ set în ton cu cea mai lungă 

noapte cinematografică a anului. ...Teresa Turbohalle va fi animată de vibrațiile jazzy ale filmelor 

franțuzești, de ritmurile soul și r’n’b din filmele americane ale anilor ’70 sau de nuanțele disco, 

funk și pop ale peliculelor recente. 

 

p. 11 - …culisele show-urilor…; …Antena Play este disponibilă pe baza de abonament și poate fi 

accesată de pe smartphones, tablete, laptop și PC.; ...este o platformă video modernă, ce se 

distinge în peisajul media online printr-un design adaptiv, modern și orientat userfriendly. 

...suntem convinși că antenaplay.ro va avea un feedback pozitiv...; ...dar am propus să dezvoltăm 

in-house și suntem mândri de ceea ce am reușit să facem.; ...va fi prezentată... pe televizoarele 

smart.; ...va avea la start 3 verticale importante, live, special channel și show-uri... 

 

 

Nr. 6191, 12 iunie 

 

p. 1 - ...vorbește despre Ela, o tânără româncă barmaniță...; Viitura pe Dunăre vine în week-end.; 

Ramona îi spusese mamei că-i va da un beep când ajunge acasă. 

 

p. 5 - ...timp în care buldozerele au demolat baricadele ridicate din pietre de pavaj și bare de 

metal...; ...au ripostat față de forțele de ordine cu pietre sau cocteiluri Molotov. 

 

p. 10 - ...dedicată în special concertelor live și varianta unplugged.; ...alături de concere „electrice” 

cu noi formații ale scenei underground.; ...biletele pentru o singură zi (70 de lei) și voucherele de 

camping (20 de lei) sunt disponibile în pre-sale ...online...; ...în campingul de la Gherăiești, va fi 

mare petrecere pentru motocicliști... patronată de chapterul de Bacău al Chopper Academy MC 

România.; Facem mici jam-sessions. 

 

p. 13 - După meciurile de fotbal urmează o competiție a showurilor.; O să luptăm cu buruienile din 

showbiz... 

 

 

Nr. 6195, 18 iunie 

 

p. 1 - Citesc... holbându-mă în ecranul mic al lăptopului. 

 

p. 3 - Aceste documente sugerează că serviciile de informații au instalat Internet cafeuri, unde 

puteau să intercepteze comunicațiile și să supravegheze e-mailuri și apeluri telefonice... 
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p. 5 - ...dezvoltatorii imobiliari ar fi făcut business, n-ar fi dat tunuri, prețul locuințelor n-ar fi 

crescut la niveluri aberante și „boom”-ul de pe piața locuințelor ar fi durat... 

 

p.15 - Atunci am apelat la serviciile unui mental-coach... 

 

p. 16 - 20 de congresmeni cer presiuni ale SUA asupra justiției din România. 

 

 

Nr. 6196, 19 iunie 

 

p. 10 - „Dom'le, noi nu mai avem pickup-uri...; „Te rugăm, fă ceva, pentru că vrem să le ascultăm 

pe ceea ce avem astăzi, adică mp3 player, CD player și alte palyers-uri. 

 

p. 15 - Numai că, pentru tragerea la sorți a meciurilor din play-off, FIFA a anunțat că vor exista 

două urne, iar România va face parte, mai mult ca sigur, din cea a outsiderilor. 

 

p. 16 - Cazul dramatic al vedetei internaționale relevă practicile de sclavagism impuse de managerii 

români din show-bizz.; ...a devenit cunoscută pe plan internațional în anul 2009, datorită hit-ului 

„Lollipop”.; ...a cucerit topurile muzicale europene. 

 

 

Nr. 6201, 26 iunie 

 

p. 5 - Operațiunea de brain drain a devenit mai sofisticată. 

 

p. 6 - ...operațiuni de brokeraj... 

 

p. 9 - Fac temele, dau examene, au job-uri și rezolvă problemele zilnice cu ajutorul laptopului.;  

 

p. 16 - Vestea i-a bucurat teribil pe steliști, jucătorii și staff-ul tehnic fiind informați de către 

managerul general... 

 

 

Nr. 6228, 2 august 

 

p. 2 - Mai nou, în mediile on-line hipsteristo-semidocte cu pretenții intelectualiste, este la modă o 

critică arogantă la adresa rețelelor sociale (mai ales Facebook), a platformelor de blogging (în 

special Tumber) și a imaginii digitale.; ...fără Facebook, Tumber, Yahoo! Messenger și 

smartphone-uri, dumnealor nu ar exista. 

 

p. 7 - Computer și internet fără profesor:... 

 

p. 16 - Iulia Moțoc dă hinturi despre dress-code și style pe Facebook... 

 

 

Nr. 6239, 19 august 
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p. 5 - „Credința noastră este că lobby-ul antiimigrație a strigat „lupul” de prea multe ori”...; ...sunt 

angajați pe cont propriu sau vin pe joburi sezoniere unde există deficit de forță de muncă. 

 

p. 7 - Târg de fitness, spa, nutriție și îngrijire corporală. 

 

p. 10 - ...a lansat șase albume de studio, unul live, plus un box set și a susținut nenumărate 

concerte...; Deoarece perioada de pre-sale s-a încheiat ieri, începând de luni, 19 august, un bilet 

costă 65 lei...; ...a înregistrat peste 400.000 de downloadări într-o singură săptămână. 

 

p. 11- ...iar mama îmi citește cu asiduitate textele și-mi dă „like” la toate...” 

 

p. 13 - ...dai de mii de inși șchiopi și sluți, cu pemperși miliardari... 

 

p. 15 - ... din play-off-ul Ligii Campionilor. 

 

 

Nr. 6246, 28 august 

 

p. 1 - ...i-a smuls din mână microfonul rapperului Marius Ivancea, cunoscut drept What's Up... 

 

p. 10 - Concurenții se vor pregăti în cadrul workshop-ului, alegându-și din melodiile cântăreței...; 

Ideea acestei teme de workshop a impresionat mai multă lume...; Workshop-ul este intitulat „Hai 

iu iu nu hi you you”.; ...actor de film/ teatru, rock star etc. 

 

p. 11 - ...la concertul 'Roger Waters-The Wall' este interzis accesul cu ... artificii, bannere 

susținute de bețe, spray-uri... 

 

p. 13 - ...este și el urmărit în justiție... pentru că a plătit peste 500 de euro pentru câteva nopți 

petrecute la hotel, cheltuieli cu o babysitter și o vizită la Oktoberfest... 

 

 

Nr. 6276, 9 octombrie 

 

p. 3 - Și uite-așa mi-a schimbat viața un simplu click! Fă și tu click pe știrea asta, e pe net pe 

undeva! Ai să vezi cum ți se schimbă autlookul asupra propriei tale vieți. 

 

p.12 - Mi-am propus targeturi foarte, foarte greu de realizat... 

 

p. 15 - Cocteil de fotbal românesc   

 

 

Nr. 6281, 16 octombrie 

 

p. 5 - Dintr-un afiș în spatele lui zâmbea, într-un smoking impecabil, Humphrey Bogart.; Așa că am 

zis: „Wow, dacă acest lucru nu a mai fost făcut până acum, trebuie să-l faci”.; Joc și acum rugby, 

mă duc la sală...; Pe un etaj plin de hârtii și de computere. 
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p. 13 - În momentul în care am început să cânt rock'n'roll nimeni nu dădea vreo șansă acestui stil 

muzical în România...; Pentru mine rock'n'roll-ul a fost o nebunie inspirată. 

 

 

Nr. 6288, 25 octombrie 

 

p. 2 - ...și acum în sfârșit simt că am descoperit și ultima piesă din puzzle! 

 

p. 3 - ANAF încurajează plățile cu cash; Și nu doar faptul că gri operează cu un discount mai mare 

ca la hipermarket e o problemă, ci și acela că o grămadă de români au „validat” în trecut prrețurile 

majorate cu TVA de 24% cu cardul de credit ori cu overdraftul...; Mai bine ar lăsa-o în pace ca să 

aibă feedback. 

 

p. 12 - ...au obținut acordul formației pentru derularea unei sesiuni suplimentare de meet & greet, la 

București.  

 

 

Nr. 6292, 31 octombrie 

 

p. 3 - Dar pentru că declarațiile sunt făcute de un bancher, și nu de un zapciu, dăunează băncii și 

business-ului bancar în general.; ...mediul economic românesc alungă business-ul... 

 

p. 10 - ...fără backline pe scenă, până la cântări open air...; ...au făcut singuri (DIY-Do It Yourself) 

albume, videoclipuri, DVD-uri, turnee și au realizat o legătură strânsă cu cei din comunitatea 

underground. 

 

p. 11 - Nu mai puțin de 9 workshopuri de Tribal Fusion cu instructoare de renume din SUA... 

 

p. 13 - Copii mascați în persoanje „horror” colindă pe la casele oamenilor. 

 

p. 16 - De altfel, peste 13.500 de kilograme de carne de pasăre au fost retrase în București și Brașov, 

cu ocazia verificărilor vizând lanțul de supermarket-uri Selgros... 

 

 

Nr. 6319, 9 decembrie 

 

p. 5 - ...o puternică redacție de știri, dotată la cele mai noi standarde,... o echipă de producție 

performantă, dedicată zonei de reality show.; Pentru cei care vor să fie conectați la pulsul showbiz-

ului, ...ziua va începe cu „Star Matinal”...; Show-ul Adrianei se va numi „Necenzurat”...; ...în 

week-end, în unele zone vântul având viteze de peste 70 de kilometri pe oră.; ...40 de autoturisme 

cu turiști veniți la Rânca în acest weekend au coborât de pe munte... 

 

p. 10 - Terrana abordează cu dezinvoltură... power metal sau hard rock... 

 

p. 11 - ...într-un supershow ce va dura peste patru ore... 
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Nr. 6325, 17 decembrie 

 

p. 6 - ...curățenia din vagoane și din WC-uri... 

 

p. 7 - ...trafic de internet mobil nelimitat între cloud și smartphone-ul, tableta sau laptopul tău 

Orange... 

 

p. 11 - ...niște gangsteri incompetenți și un playboy care e gazda unui joc ce are toate premisele să 

se sfârșească rău. 

 

 

Nr. 6327, 19 decembrie 

 

p. 2 - ...mitingul nimănui...; Procedeul era total neuzitat, deoarece de organizarea mitingurilor se 

ocupau, în mod obișnuit, secțiile Comitetului Central. 

 

p. 9 - ...dar acum există metode neinvazive cu o serie de markeri în sânge... 

 

p. 15 - ...echipele care asigură rating-ul celor mai multe canale sportive din întreaga lume. 

 

 

Nr. 6329, 23 decembrie 

 

p. 11 - ...Extenuați de mosh-pit și head-banging, veți putea „alimenta la standuri”... 

 

p. 15 - Chiar nu avem pic de fair-play?! 

 

 

Nr. 6331, 30 decembrie 

 

p. 5 - ...un sistem performant, de ultimă generație – wireless...; Vor fi shot-uri toată noaptea...; ...un 

meniu bogat, tradițional românesc, cu băuturi în sistem open-bar.; Muzica va fi cea din serile de 

vineri și sâmbătă (charts, classics, pop hits) cu DJ Marcus+DJ H. Biletul... (all inclusive) este de 

200 de lei/ persoană (fără loc) și 350 de lei/ persoană în VIP Area (cu loc). 

 

p. 7 - Chinezi, încercând să se răcorească într-un water-park din Suining, provincia Sichuan. 

 

p. 15 - ...play-maker-ul Pandurilor.... 

 

 

2014 

 

Nr. 6358, 11 februarie 

 

p. 1 - Beyonce + Obama = LOVE? 
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p. 3 - ...pornind de la o înjurătură care... stă scrisă cu creta în closetele publice și pe garduri...; ...nu 

e... o sudalmă pe care și-o strigă, peste tejghea, într-un birt, barmanul cu clientul casei... 

 

p. 5 - ...un specialist al relațiilor sentimentale care amestecă lumea showbizului cu cea politică...; 

...nu au verificat cu seriozitate ceea ce este denumit deja pe Net „love affair”-ul dintre Beyonce și 

Barack Obama...; ...legăturile sale cu starul R&B-ului american. 

 

p. 7 - Potrivit site-ului proiectului...; Candidații vor fi informați prin e-mail asupra stadiului 

procedurii.; În această cauză, fostul boss de la Pandurii este acuzat de fals, uz de fals, înșelăciune...;  

 

p. 8 - Managerii nu sunt dispuși să mărească salariile; Limitarea tranzacțiilor cu cash a fost 

anunțată cam în același timp cu creditul fiscal...; Nu-i pot obliga pe oameni să aibă cont la bancă și 

card.; Iar statul are chiar tupeu când spune că limitează cash-ul, fără să se poată plăti la ANAF cu 

cardul...; ...să zicem că folosind un POS sau o platformă online, costurile ar fi mai reduse decât 

plățile cu OP ori cash. 

 

p. 9 - ...iar 80% din reasigurare a fost realizată cu asigurătorul off-shore Panamerican Re din 

Insulele Cayman.; ...oferind IMM-urilor cea mai complexă gamă de servicii de business din 

localitate.; Spațiul general de la parter este folosit pentru expoziții permanente, birouri, spații pentru 

logistică, lobby și recepție pentru firmele rezidente. 

 

p. 10 - „Lord”, aproape de sold out; Înainte de a ajune la noi în țară, cei de la Lord of the Dance au 

show-uri în Cehia...; Reality show cu un ex-SEAL la Discovery. 

 

p. 15 - ...play-off-ul care se va desfășura în luna aprilie...  

 

 

Nr. 6364, 19 februarie 

 

p. 1 - Jucătorul de poker...; ...ar putea urma o nouă specializare, în design. 

 

p. 4 - De meserie, tânăra cutezătoare este chiar designer vestimentar.; „Anul ăsta m-am gândit să 

îmbin două mari pasiuni personale, ciclismul și designul, pentru a deveni „artsy traveler”... 

 

p. 5 - ...în memoria handbalistului român... 

 

p. 6 - Piața electro-IT&C  a crescut cu 7%; Locomotivele smartphone și Smart TV; ...s-a 

înregistrat o creștere de 17 % datorită vânzărilor mari de smartphone-uri. 

 

p. 9 - ...examenul de screening... 

 

p. 10 - E renumit prin montările sale... – de la spectacole de operă la musicaluri sau opere-rock. 

 

p. 11 - ...pot fi urmărite doar în showuri live.; Amon Amarth este un grup despre care se spune că ar 

face parte din categoria viking metal.; ...boss-ul îl cheamă și inventează o poveste...  
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p. 15 - ...meciurile de curling sau concursurile de free-style.; ...imediat după încheierea primului 

set. După încă două ghemuri disputate în setul secund, după doar 38 de minute de la startul 

meciului, Halep a abandonat. 

 

 

Nr. 6370, 27 februarie 

 

p. 5 - ...adresa web: www.pensiibcr.ro, e-mail: contact.center@bcr.ro... 

 

p. 10 - ...Stoicanu este cel mai discret folkist din România...; ...ne propune să cunoaștem 

începuturile folkului de la noi.; Prilej de meditație pentru folkiști...; e singura sărbătoare frumoasă a 

muzicii noastre folk... 

 

p. 11 - ...nu se poate face management cultural la cel mai înalt nivel.; Unul dintre cele mai apreciate 

grupuri punk-ska din lume...; Pe 5 aprilie, de warm-up se vor ocupa Hefe și Mike (California), 

show-ul Jaya the Cat fiind „deschis” de Pistol cu Capse și Basska, iar la after party va fi Selector 

Lazy Face... 

 

p. 13 - Sigur că pentru ca să se întâmple acest lucru în sală, când bate gongul (deși nu mai e gong 

acum), să se instituie un climat ușor mistic... 

 

 

Nr. 6394, 2 aprilie 

 

p. 1 - E-țigareta, cocteil de substanțe toxice 

 

p. 3 - Ping-pong-ul declarațiilor pe tema medicamentelor compensate... 

 

p. 9 - ..dna Petrescu împărtășește clișeele de tipul „bad boy – good boy”... 

 

 p. 10 - ...adevărata lui pasiune rămâne jobul său de începător în cadrul CIA. 

 

p. 11 - Shop online 

 

p. 15 - Petrolul – Dinamo (2-2), două penalty-uri evidente neacordate echipei... 

 

p. 16 - ...prin email... 

 

 

Nr. 6400, 10 aprilie 

 

p. 8 - Fetele cheltuiesc mai degrabă la ieșirile la pizza, fast food sau la o cafenea... 

 

p. 9 - ...continuarea educației la domiciliu,... ceea ce se numește homeschooling. 

 

http://www.pensiibcr.ro/
mailto:contact.center@bcr.ro
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p. 10 - Clubul este deschis formațiilor autohtone sau străine... indiferent ce cântă: rock, metal, 

punk, hardcore, industrial, alternative, blues, jazz sau folk.; ...clubul este renumit printre 

rockeri (și) pentru prețurile prietenoase la băutură... 

 

p. 11 - Premiul pentru cel mai bun one woman show...; Premiul pentru cel mai bun one man 

show...; ...a primit și două premii din partea mass-media.; ...au perfecționat tehnica de surfing... 

p. 13 - ...am plecat acolo din dorința de a face box... 

 

 

Nr. 6410, 25 aprilie 

 

p. 5 - ...a postat ieri pe blogul personal dovezi...  

 

p. 6 - ...pentru hotelurile de cinci stele trebuie să plătiți 985 lei pentru cinci nopți all inclusive. 

 

p. 12 - ...poate interpreta patru „felii” muzicale diferite: pop&rock, classic&baroc, ambiental, 

dance& clubbing.; Pe scena Hard Rock Cafe, Monica Calofir – vioară..., Andreea Tudor – violă și 

Lara Mihai – pian keyboard vor susține un program pop&rock...; S-au folosit imprimante 3D, 

scannere speciale..., ecrane „multigesture touch”, dar și construcții impresionante.; La warm-up 

party Amon Amarth evoluează formația Neutron. 

 

p. 13 - ...am început să scriu un fel de romane cu nemți..., altele cu cowboys... 

 

 

Nr. 6439, 6 iunie 

 

p. 1 - ...în acest holding extins și în construcții, ...vânzări de automobile lucrează peste 2.000 de 

oameni.; ...al doilea set a fost mai dificil, românca impunându-se cu 7-6 (tie-break 7-4). 

 

 

Nr. 6440, 9 iunie 

 

p. 1 - ...țigări din import, măsline, cafea, whiskey.; Weekend aglomerat la mare. 

 

p. 2 - ...fiecare, brusc, se pricepe la tenis și la regulile finalelor...; toți comentăm aprins prestația din 

tie-break sau de la nu știu care punct al setului trei...; ...aparatură electronică second-hand...  

 

p. 5 - ...a dovedit că este încă o campioană cu instinct de killer...; Arbitrul... a strigat „out”... 

 

 

Nr. 6447, 18 iunie 

 

p. 1 - Românii, „linșați” și online în Franța 

 

p. 5 - Unul din 10 angajați își găsește un loc de muncă via Facebook sau Twitter; ...firmele de pe 

piața europeană au probleme în a găsi forță de muncă, problema principală fiind în special pentru 
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angajații de middle-management.; În ceea ce privește top-managementul...; Promovarea de 

conținut și informații delicate va avea un efect negativ asupra jobului lor. 

 

p. 9 - Stres, oboseală și emoții la cote maxime, în perioada examenelor. 

 

p. 13 - De asemenea, a primit două distincții pentru cea mai bună emisiune de știri și cel mai bun 

talk show în cadrul Tele 7 abc.; Spam-urile sunt ușor de evitat pe email, în viață e mai dificil. 

 

 

Nr. 6451, 24 iunie 

 

p. 10 - Fost luptător profesionist de wrestling... 

 

p. 11 - ...Tricky, vedeta trip hop a Marii Britanii va fi headliner iar afișul manifestării este 

completat de China Woman...; China Woman cântă slow-core rock... 

 

p. 15 - Golgeterul din acest sezon al celor de la Stromsgodset este „veteranul” Peter Kovacs... 

 

 

Nr. 6479, 1 august 

 

p. 1 - Week-end canicular 

 

p. 2 - Americanii acuză: Europenii întrețin „business-ul” Al-Qaida 

 

p. 3 - ...mi-am întocmit un elevator pitch cu care sper să-mi găsesc un job... 

 

p. 13 - ...latura histrionică a show-bizului... 

 

p. 14 - Reunindu-i pe cunoscătorii de world music și balkan music cu iubitorii de swing, jazz & 

blues, Imam Baildi vine cu un show revigorant. Va fi un mix între saxofon balcanic, trompetă și 

solo-uri de cimpoi, sample-uri hip hop, un MC care nu lasă publicul să se odihnească și o solistă 

fermecătoare.; ...atunci se obține sound-ul contagios ce definește trupa Imam Baildi.; ... cor, fanfară 

și impro-show-uri.; ...dixieland-ul fiind stilul de jazz preferat.  

 

p. 15 - ...campioana României e favorită să meargă în play-off, dar semnalele sunt mai degrabă 

cenușii. 

 

 

Nr. 6490, 15 august 

 

p. 1 - Cristian Burci, „baby broker” 

 

p. 2 - „baby-broker”-ul care discută cu reporterul... 

 

p. 3 - ...trecerea spre Crimeea făcându-se cu feribotul în strâmtoarea Kerci. 
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p. 7 - ...supermarketul își respectă cumpărătorii și le poate da garanție la orice. 

 

p. 15 - ...play-off-ul Ligii Campionilor...  

 

 

Nr. 6499, 28 august 

 

p. 2 - Abia pe urmă mi-am dat seama: erau niște reclame la niște saltele de dormit. Freaky! 

 

p. 10 - Recunoscuți pentru... continua perfecționare a showurilor live, Planet Of Zeus și-a asigurat 

o mulțime de fani...; fiecare concert „acasă” fiind  în prezent sold aut în doar câteva minute de la 

anunț.; Mixul perfect de muzică, dans, cooking, comedie și talent – într-un cuvânt: spectacol.; 

Show-ul pune la bătaie cel mai mare premiu oferit în România de un cooking show... 

 

p. 11 - ...numere de karate pe muzică, beat-box și electro dance, scenete... 

 

p. 15 - ...celălalt fotbalist cu probleme medicale, stoperul Valerică Găman încă nu a efectuat nici un 

antrenament cu echipa după accidentare... 

 

 

Nr. 6532, 14 octombrie 

 

p. 11 - Asemenea unui puzzle. 

 

 

Nr. 6535, 17 octombrie 

 

p. 5 - ...este o dinamică a familiei (family factor) care poate avea un impact major asupra 

companiei...; Prognoza... va fi prezentată de către analiști în timpul Summit-ului UE al Europei de 

Sud-Est...; Summit-ul va avea loc pe 20 și 21 octombrie 2014...; Așa e politically correct.  

 

p. 13 - Rock-starul de la „X Factor”, super show-ul difuzat în fiecare vineri..., la Antena 1... 

 

p. 14 - Lara Fabian va cânta marile sale hituri – în variantă unplugged...; ...Lara își ia zborul spre 

culmile showbiz-ului.; ...este un proiect rock’n roll cu influențe stoner și sludge metal...; 

...masteringul a fost făcut în studioul lui Seay... 

 

 

Nr. 6543, 29 octombrie 

 

p. 6 - Acesta a adăugat că va fi vorba despre un centru de cercetare, de realizare a unor produse de 

soft, în care se vor integra diferite soluții de hardware și software. 

 

p. 8 - Care este legătura dintre „selfie” și... păduchi!; „Selfies”, autoportrete făcute cu smartphone-

ul...; Utilizatorii acestei rețele de socializare vor putea vota selfie-ul favorit prin opțiunea like a 

Facebook...; ...imaginile care vor avea cele mai multe like-uri... 
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p. 10 - Va avea loc o și o „celebrare a talentului local printr-un casting național... 

 

p. 11 - ...trupa cântă (un) dark sensitive blue distorted happy rock... 

 

 

Nr. 6565, 2 decembrie 

 

p. 5 - ...foarte mulți tineri nu mai folosesc computere sau laptopuri, ci mai mult smartphone-uri.; 

Boom de imigranți români în Marea Britanie. 

 

p. 10 - Trailer pentru Star Wars 7 

 

p. 11 - DVD-ul, primul material live din întreaga carieră...; Până acum , la întâlnirea fanilor heavy 

metal de la anul, sunt confirmați următorii headlineri:... 

 

 

Nr. 6569, 5 decembrie 

 

p. 14 - Posturile priincipalului trust concurent, CME, înregistrează scăderi pe toate target-urile în 

noiembrie...; Posturile de televiziune ale trustului Intact sunt lider de audinta în Morning... 

 

 

Nr. 6571, 9 decembrie 

 

p. 3 - Ulterior, banii au fost transferați prin intermediul mai multor offshore-uri... 

 

p. 6 - ...a arătat Daniela Budurea, country director Western Union România și Bulgaria.; 

...vânzătorul poate fi contactat doar prin e-mail... 

 

p. 11 - ...are un excelent background muzical... 

 

p. 16 - ...a devenit un superstar pe internet...; ...a postat online o fotografie cu aceasta. 

 

 

Nr. 6574, 12 decembrie 

 

p. 2 - ...am propus un program de vizitare...: două week-end-uri pe lună, vacanțe școlare... 

 

p. 6 - O lingură de ketchup conține aproximativ un cub de zahăr 

 

p. 14 - De la ora 19: 30 se va proiecta making-off-ul spectacolului... 

 

p. 15 - E Steaua, un brand, un nume, un club competitiv... 
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2015 

 

Nr. 6585, 5 ianuarie 

 

p. 7 - ...pensiile sunt majorate cu 5%, indemnizațiile pentru persoanele cu handicap cu 16 %... 

 

p. 9 - ...efort și resurse materiale unui hobby vor predomina în a doua aparte a anului.; Construim 

închisori , iar nu școli, mall-uri, nu grădinițe, cluburi de noapte, nu fabrici... 

 

p. 11 - ...nu este deloc surprinzătoare dacă ne gândim că doar teaser-ul de 88 de secunde al filmului 

ce a fost publicat pe YouTube a generat peste 51 de milioane de vizualizări.; Brand unic pe piața 

internă, Romantic FM este susținut de un public premium, fidelizat în toți acești ani de playlist-ul 

unic, divers, exclusivist... 

 

p. 15 - Cine efectiv nu are puterea de a rezista la aceste snack-uri, acela să caute alimente cu 

valoare energetică redusă...; Dacă înlocuim alunele cu sticksurile cu sare sau popcorn economisim 

270 de calorii la fiecare 100 de grame. 

 

 

Nr. 6587, 7 ianuarie 

 

p. 1 - Mouse-ul computerului sună decadent pe lângă foșnetul dulce al filelor; Sunt speranțe ca 

temperaturile să mai crească abia în week-end. 

 

p. 2 - ...un anumit tip de control feedback. 

 

p. 6 - ...politicile probusiness sunt de dreapta...; ...tapetul colorat concurează cu vopseaua în nuanțe 

pastelate completată cu stikere decorative. 

 

p. 7 - ...MFP vrea să împrumute ...25-28 miliarde de lei prin obligațiuni de tip benchmark. 

 

p. 15 ...fără marketing... cluburile vor accepta cele 8,5 milioane. 

 

p. 16 - Grupul din Chicago îi cere rapperului despăgubiri de aproape opt milioane de dolari... 

 

 

Nr. 6589, 9 ianuarie 

 

p. 5 - Cu hashtag-ul CharlieHebdo și de pe contul său oficial de Twitter...; Internauții au remarcat 

joi dimineață apariția unui business deosebit pe site-ul de licitație online eBay...; ...a provocat 

atacarea sediului publicației cu cocktailuri Molotov. 

 

p. 7 - ..nu avem nevoie de un nou acord similar, de tip precautionary. 

 

p. 8 - ...hobby-urile se pot transforma într-o activitate serioasă... 
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p. 11 - ...editura propunându-și să crească oferta de e-book-uri cu 20 % până la sfârșitul anului.; 

...bestseller internațional ajuns la a șasea ediție.; Talk-show-ul – dispozitiv strategic și simbolic al 

neoteleviziunii”...; ...încă se negociază cu managementul artistului britanic. 

 

p. 14 - Guvernatorul unei provincii din Turcia a interzis folosirea liftului până la etajul al treilea. 

 

p. 15 - Felicitări staff-ului tehnic și tuturor jucătorilor pentru evoluția bună din campionat. 

 

 

Nr. 6592, 14 ianuarie 

 

p. 1 - Like-ul de pe Facebook spune ce persoană ești. 

 

p. 4 - Marsh este lider global în brokerajul în asigurări și consultanță de risc. 

 

p. 5 - ...afacerea cu vouchere de reduceri...; ...după ce a achitat on-line...; ...servicii on-line... 

 

p. 8 - Hackeri afiliați Statului Islamic au preluat conturi de social media... 

 

p. 14 - ...teste de screening...; ...de la pop la country, de la clasic la rock. 

 

p. 16 - ...pe baza like-urilor date de utilizator. 

 

 

Nr. 6596, 20 ianuarie 

 

p. 2 - ...o firmă de tip off-shore înregistrată în Cipru...; Peter Kaindl nu este doar un simplu 

administrator, el fiind chiar unul dintre patronii off-shore-ului Kronospan Holding Ltd. 

 

p. 4 - ..trebuie să stabilească dacă se va merge mai departe cu masterplanul de transport...; ...ochii 

noștri se umplu de vești proaste, de breaking news...  

 

p. 5 - ...mașină second-hand. 

 

p. 11 - Majoritatea showurilor Cirque du Soleil au o distribuție preponderent masculină...; 

Următoarea creație marca Cirque du Soleil, bazată pe blockbusterul Avatar, este deja în lucru.; 

...showul urmează a se lansa în Montreal în decembrie. 

 

 

Nr. 6597, 21 ianuarie 

 

p. 8 - ...filmul se bazează pe best-seller-ul erotic al scriitoarei britanice E.L.James.; ...după ce a 

devenit un hit mondial ca e-book, trilogia a fost publicată în format de carte tipărită... 

 

p. 15 - ...sper ca într-o zi să mă întorc acolo – feeling nostalgic, a postat atacantul pe Facebook... 
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p. 16 - ...a renunțat la publicarea de fotografii topless. 

 

 

Nr. 6604, 30 ianuarie 

 

p. 1 - Ionuț Vulpescu: Cultura nu face rating. 

 

p. 4 - Nu faci breaking news că s-a deschis un teatru de operetă. 

 

p. 7 - În România sunt peste 20 de hoteluri all inclusive... 

 

p. 11 - ...Dezron Douglas – bass și Johnathan Blake – tobe.; Korn live la București; ...Korn se 

prezintă la București în formula standard Jonathan Davis – solist vocal, James „Munky” Shaffer – 

chitară, backing vocals, Brian „Head” Welch – chitară, backing, Reginald „Fieldy” Arvizu – bass, 

Ray Luzier – tobe plus muzicianul de turneu Zac Baird – keyboards,... backing vocals. 

 

p. 15 - ...adoptarea sistemului cu play-off și play-out nu reprezintă decât o reacție rațională la 

realitatea de fapt pe care o traversează fotbalul nostru. 

 

 

Nr. 6606, 3 februarie 

 

p. 3 - ...prietena de shopping a Elenei Udrea. 

 

p. 11 - Întruchipând o lady cu pretenții culinare greu de satisfăcut și cu un ochi extrem de critic în 

ceea ce privește platingurile... 

 

p. 16 - Cel mai nou scam distribuit pe Facebook i-a forma unui clip video, în care sunt introduse 

tag-uri despre 20 de prieteni.; La încercarea de a urmări clipul pe Facebook, utilizatorul este invitat 

să urmeze un short-link google.; ...browserul utilizatorului este redirecționat către o pagină 

externă.; Astfel, sub aparenta unei pagini web banale, hackerii pot servi programe malware unor 

ținte variate de dispozitive, de la telefoane ce operează sub sistemul Android, la PC-uri, console 

PlayStation, Smart ¨C TV, smart-cars sau playere media.; Fișierul descărcat nu este nicidecum 

un Flash player installer, ci un fișier SFX (self-extracting executable archive/ o arhivă auto-

executabilă).; ...executabilul va instala două programe malware, unul de tip backdoor... și un alt 

program, responsabil cu redistribuirea scam-ului pe Facebook. 

 

 

Nr. 6610, 9 februarie 

 

p. 7 - ...fără a fi foarte fair play.; România are în derulare cu FMI un acord stand-by... 

 

p. 8 - ...bolnavul trebuie să se trateze cu spray-ul bronhodilatator... și, zilnic, spray-ul împotriva 

inflamației.; Workshop-ul „Urgențele viscerale și gastro-intestinale, altele decât trauma”... 
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p. 16 - ...a făcut o vizită privată la campusul centrului New York University...; ...s-a întâlnit cu 

Michelle și Malia Obama chiar la liftul unui dintre căminele universității. 

 

 

Nr. 6612, 11 februarie 

 

p. 7 - ...misiunea FMI nu se va încheia de această dată cu o analiză în board-ul Fondului. 

 

p. 8 - Hărțuirea, cunoscută drept cyber bullying, atunci când are loc pe internet, implică folosirea 

tehnologiilor informației și comunicațiilor, cum ar fi e-mailul, telefoanele mobile, site-urile 

defăimătoare, blogurile etc...; ...nu spune parola de la e-mail-ul tău altor persoane,...; ...se observă 

că hărtuirea (bullying) în mediul offline a rămas relativ constantă...; ...să cumperi bascheți ultima 

modă de pe un site din afara României... 

 

 

Nr. 6616, 17 februarie 

 

p. 11 - Dacă vă întrebați cine a fost recordman-ul 3D, acesta este, fără îndoială, „Avatar”. 

 

 

Nr. 6617, 18 februarie 

 

p. 11 - ...cel mai longeviv quiz-show din România. 

 

p. 15 - Ieri a venit rândul golgeterului Stelei, Claudiu Keșeru să fie vândut sau împrumutat... 

 

p. 16 - ...au apărut... pe youtub filmulețe... 

 

 

Nr. 6621, 24 februarie 

 

p. 4 - ...iar WC-ul era de tip turcesc, fără ușă... 

 

p. 6 - E chiar la modă și îți dă un aer de respectabilitate intelectuală cool.  

 

p. 11 - Showul anului 2015 vine pe 13 martie la Sala Palatului.; ...Nick va reinterpreta hiturile ce i-

au făcut cunoscuți, până în prezent, unde se joacă îmbinând rock-ul cu reggae-ul și funk-ul. 

 

p. 16 - ...să înoate în stil crawl sau bras...; ...acces la Wi-Fi...; ...look-ul președintelui... 

 

 

Nr. 6624, 27 februarie 

 

p. 3 - Killer-ul – „vedetă” al ISIS, identificat. 

 

p. 8 - ...„totul mi se par de domeniul Sf-ului”... 
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p. 15 - ...derby-ul dintre rivalele de moarte...; ...o reuniune a comitetului director al campionatului 

Greciei a fost întreruptă marți, la doar două zile după derby... 

 

 

Nr. 6625, 2 martie 

 

p. 1 - Pizza, ciocolata și chips-urile sunt în topul alimentelor care ne provoacă niște modificări la 

nivelul creierului... 

 

p. 15 - Nume și modele complet noi, generații noi sau pur și simplu face-lift-uri, Geneva va avea de 

toate.; Peugeot... va avea la stand și 3 concept-car-uri. 

 

 

Nr. 6630, 9 martie 

 

p. 11 - Femei de afaceri, designeri, stewardese, realizatori TV... 

 

p. 15 - ...în care era surprinsă făcând stretching alături de fosta gimnastă Nadia Comăneci 

 

p. 16 - Cel mai condimentat reality show al momentului... 

 

 

Nr. 6633, 12 martie 

 

p. 9 - Summit pentru reducerea poluării 

 

p. 11 - Eu am vreo patru sau cinci hot rod-uri pe care le țin doar pentru mine. 

 

p. 15 - Dinamo- out din Cupa Ligii 

 

 

Nr. 6634, 13 martie 

 

p. 3 - ...Am făcut la Nordec un internship ca student... 

 

p. 9 - „Așteptați-vă la momente wow, cu oameni pe care nici o televiziune nu-i arată!”; E un show 

pentru oameni mari, cu lecții de viață dae de cei mici”, spune show-man-ul. 

 

 

Nr. 6638, 19 martie 

 

p. 6 - Supermarketul este formatul cu cea mai mare creștere și cu cel mai mare trafic în magazin. 

Hipermarketurile și-a diminuat ritmul de creștere... 

 

p. 9 - ...e mândru că este citat în antologii literare academice românești, pentru că în cele de tip 

Who's Who americane sau europene este de mult timp listat și apreciat. 
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p. 11 - După Ravi Coltraine, o altă legendă a jazz-ului vine la București; ...concertul sold out al 

celebrului saxofonist Ravi Coltrane...; Kenny Garrett va fi secondat de up line up ce îi include pe 

pianistul Vernell Brown, pe bass-istul Corcoran Holt...; ...Rome – considerat unul dintre cele mai 

valoroase proiecte neofolk din lume... 

 

 

Nr. 6642, 25 martie 

 

p. 1 - ...filiala low-cost a companiei aeriene Lufthansa. 

 

p. 4 - Căldură mare, într-un cocktail de disperare cu prostie. 

 

p. 11 - ...Tim i-a făcut curte intensă unei starlete profesoară de aerobic...; Prețul este un chilipir – 50 

de penny, o jumătate de liră sterlină...; Pentru că unul dintre primele mele cuvinte pronunțate când 

eram mic a fost „bus”. 

 

 

Nr. 6645, 30 martie 

 

p. 6 - Ținta de deficit prevăzută în buget este în linie cu ținta prevăzută în acordul stand-by... 

 

p. 16 - Piesele fac parte din colecția lui James Tumblin, artist make-up și hair stylist... 

 

 

Nr. 6647, 1 aprilie 

 

p. 11 - Cine-i „Mare și tare” în box office; În urma weekendul-ui de lansare, filmul „Mare și tare” 

ocupă primul loc în box office-ul românesc...; ...distribuția filmului fiind completată de rapper-ul 

Tip... 

 

 

Nr. 6648, 2 aprilie 

 

p. 2 - Smartphone-urile, tabletele, plasmele... jucăriile și hainele „made in China”... 

 

p. 6 - Notebook-urile, tabletele pot să se scumpească cu până la 15%.; Compania de brokeraj 

Tradeville estimează creșteri ale prețurilor și pentru cafea... 

 

p. 18 - ...românii vor avea parte de un black friday, când pot cumpăra automobilul visat chiar din 

stand la preț redus.; Demonstrațiile de drift cad în sarcina lui Sorin Ene...; Duminică, la finalul 

Salonului, vor fi prezentate și câteva premiere tunning. 

 

p. 20 - Denumite și spații de co-working...; ...pot participa gratuit la workshop-urile și 

evenimentele găzduite de hub, cel puțin unul pe săptămână.; ...hub-urile sunt viitorul... 
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p. 23 - ...cele mai ieftine city-breakuri pe care le puteți avea într-un oraș european. 

 

 

Nr. 6652, 8 aprilie 

 

p. 12 - ...2 recipiente pentru dressing. 

 

p. 13 - ...scaunele de camping... 

 

 

Nr. 6654, 10 aprilie 

 

p. 7 - Retailerul belgian Mega Image a deschis primul magazin Gusturi Românești în Capitală... 

 

p. 15 - ...bona de închiriat este noua soluție propusă de agențiile de babysitteri.; Anumite agenții, ca 

LemonHR, oferă și abonamente de babysitting ocazional de 10 ore... 

 

p. 16 - ...folosește foarte des pe facebook hashtag-ul kafka. 

 

 

Nr. 6660, 21 aprilie 

 

p. 4 - ...fâsâituri de sprayuri lacrimogene și lacrimi smiorcăite... 

 

p. 6 - ...firmei „elvețiene” a lui Florică... i se retrage de Microsoft Ireland calitatea de reseller.; 

Discountul negociat pentru marja de profit a operațiunii de livrare a licențelor ar fi 40 la sută. 

 

p. 7 - Opiniile brokerilor sunt împărțite. 

 

p. 12 - ...acestea sunt elementele cheie ale reality show-ului prezentat de Radu Vâlcan...; ...„Suntem 

un cuplu funny”;  

 

p. 15 - ...medicii au găsit în corpul ei markeri care ar fi putut indica un început de cancer. 

 

p. 23 - ...prețul unui city break pornește de la aproximativ 350 de euro de persoană... 

 

 

Nr. 6661, 22 aprilie 

 

p. 1 - Capitala desfrâului „gang-bang” 

 

p. 9 - ...sunt mândră de feedback-urile primite de-a lungul timpului. 

 

p. 22 - Am testat vreme de trei zile un i20 cu motor în trei cilindri, de 85 de cai-putere, versiune de 

top, black line.; Conectarea telefonului prin bluetooth se face destul de ușor...; Sistemul audio, în 
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ciuda prezenței celor două tweetere, este slăbuț și distorsionează la volum maxim.; Tot în categoria 

confort pot fi enumerate funcția de follow-up și cea de iluminare a colțului mașinii... 

 

p. 23 - Există însă un upgrade și pentru farurile de întâlnire...; ...concomitent cu afișarea unei 

pictograme pe head-up display sau pe ecranul de la bord.; ...un potențial cumpărător de mașină 

second-hand înainte de a ajunge cu mașina în service. 

 

p. 24 - ..ar fi meritat să-și vadă numele pe o etichetă de whisky. 

 

 

Nr. 6667, 30 aprilie 

 

p. 9 - „Mi se pare destul de greu să primești ok-ul lor. 

 

p. 10 - Salariul de gamer – 50.000 de euro; În România, sunt aproape trei milioane de gameri... 

 

p. 11 - Dacă vreți ca blugii să se mențină ca noi... trebuie să-i spălați în apă cât mai rece. 

 

p. 21 - Rafting și canyoning pentru adrenalină.; ...trei zile de rafting pe Cerna, cățărare, treekking 

sau explorare.; Fish Eye Fest include workshopuri de artă culinară, fotografie, pictură, creative 

writing... 

 

p. 22 - Concurența în segmentul hot hatch este destul de  acerbă... 

 

p. 23 - Școala lui Albulescu este structurată pe șase module: street, big cruiser, cornering, super 

girl just fly, off-road, iar pe viitor, și superkids. 
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Evenimentul Zilei 

 

2013 

Nr. 6689 

1. Hollywood-ului 

2. star 

3. aplicația 

4. i-Rewind 

5. manageri 

6. DVD-uri 

7. dvd-uri 

8. facebook 

9. SMS-uri 

10. SMS 

11. sms-ul 

12. on-line 

13. scanat 

14. email 

15. rock 

16. rockeri 

17. weekendul 

18. kick-boxing 

19. kick-boxingului 

20. kick-boxingul 

21. youtube 

22. postate 

 

Nr. 6694 

23. managerii 

24. non-stop 

25. LCD-uri 

26. manager 

27. Senior Vive-Pres... 

28. Comerica Entert... 

29. box-ofice 

30. tenisul 

31. ok 

 

Nr. 6704 

32. site-ul 

33. treningul 

34. trening 

35. hituri 

36. marketing 

37.  upgradat 

38. hackerii 

39. rugby 

40. clubului 

41. lobby 

42. clawback-ul 

43. clawback 

 

Nr. 6710 

44. bodyguarzii 

45. claw-back 

46. lire sterline 

47. Google 

48. website-ul 

49. DVD playere 

50. weekenduri 

51. sandvich 

52. „light” 

53. playback 

54. anti-fracking 

55. big time 

56. think big 

57. powerpoint 

58. rugbist 

59. handbal 

60. time-out-uri 

61. handbalul 

62. vouchere 

63. wellness 

64. SPA-ul 

 

Nr. 6738 

65. whisky  

66. liderul 

67. meciul 

68. reality show 

69. ponei 

70. beatbox 

71. audiobook-uri 

72. email 

73. business 

74. „master key” 

75. bossul 

76. derby 

77. derby-ul 

78. fotbal 

79. derby-uri 

 

Nr. 6756 

80. win-win 

81. trend 

82. Ford SYNC 

83. hands-free 

84. hands-free 

85. „hands-free”-ul 

86. SF&F 

87. „Final Frontier” 

88. week-end 

89. pay-per view 

90. talk-show-uri 

 

Nr. 6796 

91. cashflow 

92. postare 

93. blog 

94. Down  

95. showman-ul 

 

Nr. 6797 

96. week-end 

97. reloaded 

98. dealer 

99. show-ul 

 

Nr. 6799 

100.site 

1. designer 

2. web  

3. job 

4. computere 

5. designerii 

6. web 

7. job  

8. IT 

9. entry level 

10. IT-ului 

11. design 

12. web 

13. bass 

14. performeri 

15. beatbox 

16. show 

17. Chelsea 
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18. UEFA 

19. intercluburi 

 

Nr. 6810 

20. card 

21. discount-uri 

22. AIP 

23. Aeronautical Inf... 

24. freelancing-ul 

25. freelanceri 

26. VIP 

27. „low-cost” 

28. laser 

29. cocktail 

30. screening 

31. Doppler 

32. bowling 

33. minigolf 

34. lobby 

35. staff-ul 

36. golgheteri 

37. coca-cola 

38. fotbal 

39. fair-play-ul 

 

Nr. 6852 

40. topul 

41. cardului 

42. low-cost 

43. kiwi 

44. hobby 

45. fast food-uri 

46. sandvișul 

47. sandviș 

48. hipermarket 

49. supermarket 

50. power-play-ul 

51. blenderul 

52. club 

53. cocktailul 

54. barman 

55. hocheist 

56. „cocktail-ul” 

57. team-leader-ul 

58. barmanilor 

59. club 

60. shot-uri 

61. long-drinks 

62. cocktail-uri 

63. lemon-gras 

64. lime  

65. cocktailuri 

66. shake 

67. cocktailul 

68. „wedge” 

69. lime 

70. „spring” 

71. shaker 

72. barmanul 

73. shaker-ul 

 

Nr. 6858 

74. cowboy 

75. blugi 

76. „laughter yoga” 

77. yoga 

78. week-end 

79. marketing 

80. Facebook 

81. Twiter 

 

Nr. 6893 

82. sponsorul 

83. flyerul 

84. talkshow 

85. business 

86. brand 

87. talkshouri 

88. whisky-ului 

89. trouble-maker 

 

Nr. 6894 

90. horror 

91. live 

92. playlist  

93. Trendul 

94. bungalow-uri 

95. gadget-uri 

96. designerii 

97. IronHead 

98. freestyle 

99. snowboard 

200.after-school 

1. week-enduri 

2. cool 

3. Facebook 

 

Nr. 6908 

4. Internet 

5. SMS-uri 

6. smartphone-uri 

7. joburi 

8. Breaking News 

 

Nr. 6913 

9. spray 

10. weekend-ul 

11. Ipad-uri 

 

Nr. 6974 

12. start-up-uri 

13. Internet Banking 

14. clawback 

15. fast-food 

16. quality 

 

Nr. 6978 

17. aplicația 

18. AppStore 

19. boom-ul 

20. penalty 

 

Nr. 6980 

21. lobby-ului 

22. show-ului 

23. show-ul 

24. shopping 

25. poster 

26. showbiz 

27. plush 

28. skateboard-ului 

29. brand 

 

Nr. 6986 

30. „wow” 

31. bookmakerii 

32. rocker 

33. mail 

34. IT-iști 

35. Vodafone Business. 

36. Roaming 
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37. Vodafone – Power.. 

 

Nr. 6993 

38. bodyguarzilor 

39. wonderful life 

40. polo 

41. polo-ul 

42. goal-keeper-ul 

 

2014 

Nr. 6998 

43. managerii 

44. joburi 

45. after-school 

46. after-school-ul 

47. afterschool-uri 

48. after-school-ul 

49. blogul 

50. after-school 

51. afterschool 

52. leasing 

53. email 

54. musical 

55. showbiz 

56. showul 

57. starul 

58. Peter Jackson 

59. thriller 

60. bestseller 

61. fast food 

62. show-ul 

63. popcorn 

64. living 

65. reality-show 

66. sitului 

67. dual sim 

68. wirelles 

69. display 

70. soft skills 

71. SMS-uri 

72. on-line 

73. cash 

74. eBook reader 

 

Nr. 7006 

75. stand-by 

76. chow-chow 

77. Facebook 

78. postează 

79. scuter 

80. ratecard 

81. blogger 

82. smartphone-ul 

83. tableta 

84. supermarketuri 

85. topul 

86. Forever Young 

87. „main-event”-ul 

88. meciuri 

89. Australian Open 

 

Nr. 7014 

90. New-York-ul   

91. newyorkez 

92. New-York 

93. week-end-ului 

94. pulover 

95. pulovere 

96. puloverele 

97. Paul & Shark 

98. brandul 

99. freelancer 

300.mix 

1. e-business 

2. e-learning 

3. marketing 

4. speaker 

5. trainer 

6. aplicații 

7. networking 

8. speaker 

9. leadership 

10. management 

11. wrong choice 

12. workshopuri 

13. e-mail 

14. handbal 

15. futsal 

16. hold-upul 

 

Nr. 7046 

17. email 

18. offset 

19. bestsellerul 

20. song-ul 

21. thriller-ele 

22. kick boxing 

23. piercing  

24. blogger 

25. wow 

26. business-ul 

 

Nr. 7051 

27. brand  

28. site-urile 

29. lobby 

30. laptopul 

31. rugby 

32. online 

 

Nr. 7067 

33. trend 

34. web 

35. marketingului 

36. boardul 

37. part-time 

38. top-management 

39. blockbuster-ele 

40. weekend 

41. remake 

42. penalty 

43. penalty-urile 

44. site-urile 

45. cloud 

46. browser 

47. privacy advisor 

 

Nr. 7093 

48. xerox 

49. cardul 

50. cardurile 

51. carduri 

52. aplicația 

53. business 

54. selfie 

55. pop-rock 

56. sexy 

57. hippie 

58. hipermarketurile 

59. week-end-ul 

60. cluburi 
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61. startul  

62. rebranding  

63. retail 

 

Nr. 7106 

64. CV-urile 

65. CV-urilor 

66. mail 

67. miting 

68. Box Office-ului 

69. Training Day 

70. raperi 

71. rapperi 

 

Nr. 7115 

72. brokeri 

73. scoring 

74. brokerul 

75. gipsy-punk 

76. rugbyst 

77. fair-play 

78. siteul 

79. „ok-ul” 

 

Nr. 7148 

80. goalkeper-ul 

81. New-castle United 

82. penalty-urilor 

83. retaileri 

84. supermarketuri 

85. retailerii 

86. supermarketurile 

87. „Mini-Facebook” 

88. softul 

89. softuri 

90. smartphone 

91. tabletă 

 

Nr. 7156 

92. VIP 

93. off-shore-urile 

94. off-shore-uri 

95. branduri 

96. doublethink 

97. holdingul  

98. click 

99. click 

400.„Measure dist...” 

1. siteul 

2. clubului 

3. stewardese 

4. leadershipul 

5. postat 

6. selfie-uri 

7. like-uri 

8. selfie 

 

Nr. 7158 

9. dolari  

10. hacker 

11. Windows 

12. laptopuri 

13. tablete 

14. software 

15. computere 

16. web 

17. software-ul 

18. second-hand 

19. business manager 

20. online 

21. mall-uri  

 

Nr. 7163 

22. look 

23. speakerul 

24. liftul 

25. lover-ul 

26. video-blogeri 

27. postează 

28. hairstilistul 

29. sexy 

30. showbiz-ul 

31. fashion 

32. Bob 

33. make-upul 

34. reality show-ul 

35. „Keeping up with.” 

36. starul pop 

37. supermarketurile 

38. hipermarketururile 

39. golgheter 

40. marketingului 

 

Nr. 7198 

41. cardurilor 

42. downloadează 

43. aplicația 

44. show-ul 

45. job 

46. service-urile 

 

Nr. 7199 

47. wall 

48. block 

49. rating 

 

2015 

Nr. 7299 

50. brandy 

51. whisky 

52. weekendul 

53. non-stop 

54. slim 

55. script-doctor 

56. box 

57. „pay-per-view” 

58. slam dunk 

59. baschetbalistul 

 

Nr. 7300 

60. week-end-ul 

61. starurilor 

62. sold out 

 

Nr. 7303 

63. claw-back 

64. clawback 

 

Nr. 7313 

65. ping-pong 

 

Nr. 7314 

66. „Infant carrier” 

67. „Child-safety ch...” 

68. „Carry cot” 

69. bubble gum 

 

Nr. 7317 

70. jogging-ul 

71. staff-ul 

72. clubului 
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73. manager 

74. clubului 

75. showbiz-ului 

 

Nr. 7323 

76. brandurilor 

77. fashion 

78. shorthair 

 

Nr. 7325 

79. VIP-urile 

80. top 

81. miting 

82. stock 

83. liderii 

84. talk-show 

85. lady 

 

Nr. 7327 

86. jobul 

87. designerul 

88. designerul 

89. shootinguri 

90. shooting 

91. rating-ul 

92. reality-show-ul 

93. stand-up  

94. mix 

95. makeup artist 

96. weekend-urile 

97. golgheterilor 

98. drone 

99. dronele 

500.quality 

Nr. 7333 

1. lobby-ului  

2. sms 

3. aplicația 

4. software 

5. starletelor 

6. Hollywood-iene 

7. play-off-ului 

 

Nr. 7339 

8. hockey 

9. fashion 

10. beauty 

11. lifestyle 

12. „sexy” 

13. „hard-ul” 

 

Nr. 7345 

14. off-shore-uri 

15. glossy 

16. show concept 

17. live  

18. net 

19. streamingul  

20. live 

21. party-ul 

22. rangerii 

23. hard-disk-uri 

24. memory-stick-uri 

25. DVD-uri 

26. CD-uri 

 

Nr. 7348 

27. mass-media  

28. brokerilor 

29. asset manager 

30. establishment 

31. talk-show-urilor 

32. SMS-uri 

33. Beagle-ul 

34. whisky 

35. laptop 

36. Iphone 

37. „body language” 

38. online 

39. derby-ul 

 

Nr. 7357 

40. rock-party 

41. slim 

42. e-mail 

43. tabletă 

44. smartphone 

45. business 

46. blogul  

47. mass-media 

48. cardurilor 

49. online 

50. site-ul 

51. carduri 

52. cardurile 

53. sms-urilor 

54. e-mailurilor 

55. cardul 

56. cardurile 

57. card 

58. cardurile 

59. cardurile 

60. cardurile 

61. cardului 

62. cardului 

63. sexy 

64. blue cheese 

65. burger 

66. fast food 

67. showbiz 

68. weekend 

69. designer 

70. staff-ul 

71. show-ului 

72. shooting-ului 

73. show-ului 

74. hippy 

75. „big bang-ului” 

76. showbizul 

77. show-ului 

78. show 

79. showului 

80. know-how 

81. talk-show 

82. mass-media 

83. SMS-urile 

84. fotbaliștilor 

85. boss-ul 

86. handbalistă 

87. rugby-ului  

88. meciului 

89. meci 

90. golgheterul 

91. ring 

 

Nr. 7363 

92. stewardese 

93. videochat 

94. whisky 

95. catering 

96. blogul 
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97. lider 

98. jobul 

99.  „bad guy” 

600.show-uri  

1. show-biz 

2. show-ul 

3. backing vocal 

4. show-ului 

5. blugii 

6. show-ul 

7. „cool” 

8. cool 

9. box-office 

 

Nr. 7375 

10. show-ului 

11. meciurile 

12. „faultat” 

13. grizzly 

14. weekend 

15. boss-ul 

16. boss 

17. internet 

18. site 

19. Temptation Island 

20. show 

21. reality show-ul 

22. workshopuri 

23. New York 

24. „like”-uri 

25. Facebook 

 

Nr. 7381 

26. slot-machine 

27. site-ul 

28. Business Recorder 

29. retaileri  

30. discounturi 

31. branduri 

32. gay  

33. blog 

34. marketingului 

35. show 

36. stick-ul 

37. stick 

38. remake 

39. derby-ului 

40. meciuri 

41. play-off 

42. play-out 

43. play-off 

44. meciul 

45. dealerilor 

46. dealerii 

47. scanner 

 

Nr. 7386 

48. backup 

49. cash 

50. flyere 

51. CD-uri 

52. pixuri 

53. site-uri 

54. online 

55. lift 
56. show 

57. reality show-ului 

58. showuri 

59. copy-paste 

60. derby-ul 

61. inter-cluburi 

62. fotbalului 

63. site-ul 

 

Nr. 7404 

64. cardul  

65. site-ul 

66. fotbal 

67. supermarketuri 

68. hipermarketuri 

69. mass-media 

70. clubbing-ul 

71. show-urile 

72. live 

73. show-urilor 

74. live 

75. starurile 

76. brandul 

77. hater 

78. shopping 

79. joburi 

80. week-end-uri 

81. staruri-le 

82. back-ground 

83. managerial 

84. fotbalul 

85. brandului 

86. fotbalist 

87. meciuri 

88. faulturi 

 

Nr. 7424 

89. exit-poll-uri 

90. liderul 

91. audiobook 

92. bridge 

93. top  

94. container 

95. meciul 

 

Nr. 7442 

696. liderul 
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Evenimentul Zilei 

2013 

 

Nr. 6689, 4 ianuarie 

 

p.1 - A murit părintele Hollywood-ului comunist. 

 

p.2 - fii star pe pârtie cu aplicația i-Rewind 

 

p. 7 - Oficial, acesta este câștigător al procesului de selectare a unor „manageri privați”. 

 

p. 11 - ...într-un an am strâns 16 volume a câte zece DVD-uri... 

 

p. 13 - ...ele au înregistrat vânzări impresionante distribuite pe dvd-uri.; ...impactul facebook asupra 

comunicării politice... 

 

p. 16 - Trimite 3 SMS-uri cu textul CAPITAL la numărul 7662...; După fiecare SMS trimis, clienții 

trebuie să aștepte sms-ul de confirmare ...; Pentru a te abona on-line, intră pe www...; ...trimite-l ... 

scanat prin email la abonamente@capital.ro... 

 

p. 19 - ...nemții sunt mai înclinați către rock.; Sunt rockeri,... după o jumătate de an... 

 

p. 21 - Weekendul ne aduce ploi, ninsori și precipitații mixte în toată țara. 

 

p. 22 - Cel mai bun practicant de kick-boxing din țara noastră...; ...am reprezentat România cu 

cinste în elita kick-boxingului mondial.; ...kick-boxingul românesc. 

 

p. 23 - ...pe youtube sunt postate două filmulețe... 

 

 

Nr. 6694, 10 ianuarie 

 

p. 10 - Managerii mai spun că prelungirea programului de vizite ar crea haos. 

 

p. 14 - ...îl monitorizează non-stop.; De la gândaci la LCD-uri. 

 

p. 19 - ...fost manager și Senior Vice-President al Comerica Entertainment...; ...s-au bucurat de 

un mare succes de box-office. 

 

p. 23 - Scandalul revine în tenisul românesc. 

 

p. 24 - ...o economie relativ ok... 

 

 

Nr. 6704, 22 ianuarie 

mailto:abonamente@capital.ro
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p. 5 - ...potrivit declarației sale de avere publicată pe site-ul oficial al firmei... 

 

p. 11 - În sfârșit treningul.; ...un trening Adidas de supraelastic.; Asculți doar hituri!; Marketing 

și Sondaje SA și GfK România... 

 

p. 13 - Avem deci în plină derulare puciul în variantă 2.0, upgradat, care a instalat viruși de tip 

Octombrie Roșu... astfel încât acesta să se macine singur iar hackerii să rămână nepătați... 

 

p. 15 - ...echipă de rugby nu mai avem și nici sediu pentru activitățile sportive ale clubului. 

 

p. 24 - Lobby la FMI pentru anularea taxei pe medicamente...; Clawback-ul ...nu e dorit de 

producători.; Nicio misiune FMI fără contestarea taxei clawback... 

 

 

Nr. 6710, 29 ianuarie 

 

p. 2 - ...și-a trimis bodyguarzii să-i aducă pe presupușii hoți ai limuzinei sale. 

 

p. 3 - ...ne povestește și cum presa a denaturat efectele „taxei de claw-back. 

 

p. 9 - ...ar face, însă, inutilă cheltuirea a milioane de lire sterline, la Olimpiada din 2012... 

 

p. S3 - Google le spune medicilor când vine gripa 

 

p. S7 - Regulamentul integral al campaniei poate fi consultat pe website-ul www.libertatea.ro.; 

Premiile săptămânale sunt următoarele: ...4 DVD playere, 2 weekenduri la munte... 

 

p. S11 - Sandwich cu curcan 

 

p. S13 - Capcana „LIGHT” 

 

p. 13 - Remus Cernea dirijează corul mut al ecologiștilor într-un playback vizibil de la o poștă...; 

Până și memsahib Daciana, pe vremuri gazdă de soirees anti-fracking, a pus batista pe țambal...; 

Impecabilul va înregistra săptămîna asta două eșecuri majore – dar știți cum? Big time; think big, 

cum ne propunea în campanie dl Cernea...; Și ce Powerpoint frumos... au prezentat apoi... 

 

p. 15 - Viața fostului rugbist Paul Ciobănel, 74 de ani, pare desprinsă dintr-un roman. 

 

p. 23 - „N-a fost handbal, a fost măcel!; Bietul de el, ar fi avut nevoie de 10 time-out-uri!; ... cei 

puțini, care ar dori să practice handbalul, nu au unde să meargă.  

 

p. 24 - ...Am dat 40 de vouchere gratuite...; Fiul primarului din Tomești, județul Iași, și-a făcut un 

centru wellness ca în Las Vegas.; A opta minune a lumii: SPA-ul  de la țară. 

 

 

Nr. 6738, 2 martie 

http://www.libertatea.ro/
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p. 2 - 18 tone de whisky au ajuns la canal 

 

p. 11 - Liderul nord-coreean Kim Jong-un a trăit la intensitate maximă meciul de baschet 

demonstrativ al americanilor...; ...vrea să facă un reality show în Coreea de Nord.  

 

p. 18 - 42 de copii care nu au văzut niciodată un ponei...; Iar un puști pe nume Teo ne-a zis că ne va 

pregăti un număr de beatbox pentru următoarea vizită.; ...adolescenții au decis ca în viitor să strângă 

fonduri pentru cărți în Braille și audiobook-uri.; ...adresa de email... 

 

p. 22 - ...o mașină care merge... ca model business elegant...; ...sistemul „master key”... 

 

p. 24 - ...bune pentru cei care le respecta și fac întocmai ce zice bossul... 

 

p. 31 - ...Dinamo-Rapid nu va fi un derby spectaculos...; ...în derby-ul etapei a 21-a a Ligii I la 

fotbal.; Ai jucat în multe derby-uri Dinamo-Rapid. 

 

 

Nr. 6756, 23 martie 

 

p. 14 - ...medierea are avantajul că reprezintă o soluție win-win... 

 

p. 18 - ...specialiștii din industria auto vorbesc despre un trend în creștere pentru SUV-uri...; 

...tehnologia Ford SYNC citește mesajele text cu voce tare și îți oferă control hands-free asupra 

muzicii...; Mândria celor de la Ford e însă sistemul inovator „hands-free” de deschidere automată a 

hayon-ului.; ...„mersul” cu „hands-free”-ul de deschidere automată a hayon-ului. 

 

p. 28 - Târgul de carte SF&F, „Final Frontier” își deschide porțile în week-end... 

 

p. 30 - ...vom emite în sistem pay-per view...; vom avea și filme, ...și talk-show-uri sportive. 

 

 

Nr. 6796, 1 mai 

 

p. 5 - Ca să plătești în ritmul cerut, trebuiau să existe cashflow... 

 

p. 7 - Într-o postare pe blog... a dat câteva explicații. 

 

p. 11 - ...o fetiță de 10 anișori, suferindă de sindromul Down... 

 

p. 17 - Luptătorul, Showman-ul, Diva ... și premiul. 

 

 

Nr. 6797, 13 mai 

 

p. 1 - ...într-o zi de week-end...; Traian Băsescu reloaded! 
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p. 2 - ...un dosar în care apare un puști care stă de vorbă cu un presupus dealer de droguri. 

 

p. 24 - ...show-ul de la ProTv... 

 

 

Nr. 6799, 15 mai 

 

p. 18 - ...un administrator de site...; Salariul unui designer bun de web ajunge la 2000 de euro.; ...un 

job de programator junior poate fi cupat și de un absolvent de liceu care se pricepe la computere...; 

Designerii de web, autodidacți.; job în IT...; ...salariul de entry level ajunge la 600-700 de euro.; O 

zonă adiacentă IT-ului pentru care nu există facultate în România care să pregătească specialiști este 

cea de design de web. 

 

p. 19 - Celebrul „echipaj” este format din... trei soliști (tenor, bariton și bass), plus doi performeri 

beatbox.; ...artiștii susțin un adevărat show pe scenă... 

 

p. 22 - ...Chelsea poate deveni prima formație care câștigă cele două competiții UEFA 

intercluburi... 

 

 

Nr. 6810, 28 mai 

 

p. 2 - ...pensia îi vine pe card. 

 

p. 4 - Politica tarifară a Aeroportului se bazează pe o gamă transparentă de tarife și reduceri 

(discount-uri) publicate în mod transparent în AIP (Aeronautical Information Publication). 

 

p. 9 - Freelancing-ul: experimentul independenței...; ...freelanceri români... 

 

p. S6 - Cât costă să fii pacient VIP în spitalele de stat; Medici gata să intervină rapid în caz de 

complicații și cazare „low-cost” la patru sau cinci stele... 

 

p. S8 - Când sunt gratuite operațiile cu laser ocular în spitale de stat. 

 

p. S10 - Cocktail de vitamine contra bolii Alsheimer. 

 

p. S12 - ...campania de screening a bolilor vasculare...; ...ecografie Doppler. 

 

p. S14 - Are un amfiteatru cu peste 100 de locuri, teren de sport, bowling sau minigolf 

 

p. 13 - Are aerul că puterea noastră de lobby și convingere la Bruxelles a scăzut, nu a crescut... 

 

p. 22 - Staff-ul tehnic a greșit.; Golgheteri 

 

p. 23 - Dincolo de premiu, Cupa Coca-Cola înseamnă Bucuria de a juca fotbal alături de prieteni, 

de a face mișcare  și a învăța ce înseamnă fair-play-ul. 
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Nr. 6852, 16 iulie 

 

p. 1 - Topul politicienilor și magistraților șpăgari 

 

p. 7 - Doctorii, noua piedică în calea cardului de asigurat 

 

p. 8 - ...bilete low-cost pentru cei care vor să circule cu trenul. 

 

p. S3 - ...salată de fructe (kiwi, portocale, banane, mere)... 

 

p. S5 - ...dacă tu îți faci din hobby o meserie, ești un om fericit! 

 

p. S11 - Am văzut că au apărut și la noi câteva fast food-uri specializate pe sandvișul grecilor...; 

...în varianta sandviș costă trei-patru euro...; ...o face un anume hipermarket de la noi care s-a 

îndepărtat de rețeta de bază a italienilor...; ...(acum supermarketurile au astfel de salată... 

 

p. S13 - Power-play-ul era una țărănească de mahmureală...; ...se mixează cu blenderul... 

 

p. S14 - Noaptea, la club, sau ziua, la plajă, cocktailul face legea!; Adrian Niță are 28 de ani și e 

barman de șapte ani. A fost hocheist la Dinamo...; „Cocktail-ul” e băutura care oferă eleganță.; 

...vorbește ca din cărți, team-leader-ul barmanilor din celebrul club Fratelli...; „Mi-au făcut-o 

colegii cu shot-uri de rom!”; „În general, se merge pe long-drinks și cocktail-uri.; ...cu fructe 

proaspete: lemon-grass, fructe de pădure... lămâie sau lime...; Adrian ne propune trei cocktailuri 

simple...; „Se face un shake puternic cu cuburi de gheață și, la final, cocktailul e turnat într-un 

pahar plin cu gheță pisată.; Se ornează cu un „wedge” – o felie de lime și un „spring”...; Se pun în 

shaker...; ...te bagă în fibrilații barmanul în timp ce-ți agită shaker-ul... 

 

 

Nr. 6858, 23 iulie 

 

p. 7 - ..îl cheamă Dan Petre Popa și se îmbracă ca un cowboy, cu pălărie, ciocate și blugi. 

 

p. S12 - „Acolo am aflat despre „laughter yoga” – yoga râsului... 

 

p. 15 - „Roș-albaștrii” nu vor juca în acest week-end în Liga I. 

 

p. 16 - Travaliu și marketing regal, la Londra.; ...postează anunțul pe Facebook și Twiter. 

 

 

Nr. 6893, 2 septembrie 

 

p. 1 - Sponsorul vedetă al PSD și PNL a primit un contract de 15 milioane de euro. 

 

p. 11 - ...flyerul din interior îți poate aduce... 
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p. 19 - ...joia la ora 19 vom face un talkshow cu invitați. Se va numi Ora de Business, un brand pe 

care TVR a dorit să îl păstreze. ...din octombrie, la ora 19 se vor difuza... talkshouri la TVR1. 

 

p. 20 - Un film istoric despre a doua șansă și pilde din procesul de maturare a whisky-ului; Robbie, 

un trouble-maker recunoscut, a devenit de curând tată. 

 

 

Nr. 6894, 3 septembrie 

 

p. S5 - Atenție la scenele horror! 

 

p. S7 - ...preferă viața la cort și muzica live...; Am fost anul acesta la Stuf, ei aveau în playlist 

Rihanna.; „Trendul din Corbu e greșit”.; Cel mai bine ar fi să avem în zonă mai multe bungalow-

uri și poate un parc acvativ”. 

 

p. S11 - ...Sportacus va avea un costum, gadget-uri și vehicule noi, create de designerii studiourilor 

IronHead... 

 

p. S13 - Trotinete pentru pasionații de sărituri și freestyle; Pentru asta, în magazin vor fi aduse 

skiuri, snowboard și articole specifice sezonului rece. 

 

p. S15 - Dar la after-school, acolo unde îmi pregătesc eu temele, mai petrec ceva timp cu colegii. 

Apoi în vacanțe și în week-enduri mai recuperez din timpul de joacă. 

 

p. 11 - Cei mai mulți rostogolesc fraze cool pe Facebook... 

 

 

Nr. 6908, 19 septembrie 

 

p. 1 - Internet, minute, SMS-uri + smartphone-uri... 

 

p. 11- 12000 de joburi pentru 700000 de șomeri. 

 

p. 14 - ...i-au zis Breaking News... 

 

 

Nr. 6913, 25 septembrie 

 

p. 18 - „Am experimentat pe viu un spray lacrimogen direct în față.; Pentru pasiuni – filme, cărți și 

ceva sport – îi rămâne doar weekend-ul. 

 

p. 19 - „Aș vrea să aud mai multe despre citire și despre științele naturii, nu despre Ipad-uri... 

 

 

Nr. 6974, 5 decembrie 
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p. 3 - 25 % dintre start-up-uri au ales Contul Primul AN Gratuit.; Cost zero la abonamentul de 

Internet Banking – BT24 

 

p. 4 - ...taxa clawback. 

 

p. 11 - ...ofensiva fast-food și a bucătăriei semi-preparate este, de fapt, un fenomen uman. 

 

p. 19 - Evenimentul zilei își păstrează poziția din fruntea clasamentului celor mai vândute publicații 

quality... 

 

 

Nr. 6978, 10 decembrie 

 

p. 2 - ...aplicația eChiosc disponibilă acum în AppStore.; În 88 a fost boom-ul infectărilor cu HIV, 

dar nimeni nu a spus nimic... 

 

p. 22 - Gălățenii acuză că „centralul” le-a refuzat un penalty... 

 

 

Nr. 6980, 12 decembrie 

 

p. 7 - Abia spre seară a început o discuție la legea lobby-ului, care s-a votat pe articole. 

 

p. S1 - ...finaliștii show-ului...; ...show-ul Antena 1.  

 

p. S7 - La shopping, soțul își așteaptă cu... nerăbdare soția...; Soția îl întâmpină cu un poster... 

 

p. S8 - ...premiul TV Mania pentru Cea mai bună revenire în showbiz... 

 

p. 15 - ...Cristina nu-și alege decât un ursuleț de plush... 

 

p. 18 - A venit rândul skateboard-ului... 

 

p. 24 - Magazinul București, un brand interbelic și comunist, revine în capitalism. 

 

 

Nr. 6986, 19 decembrie 

 

p. S1 - ...ar schimba bucuroasă o destinație „wow” de vacanță pentru o amintire din copilărie. 

 

p. S6 – Bookmakerii... îl dau drept favorit pe Alex Mațaev, ...rocker din Republica Moldova.  

 

p. 15 - ...adresa de mail... 

 

p. 20 - O universitate din Cluj, „izvor” de IT-iști. 
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p. 24 - Călătorescc în Europa dar vorbesc nelimitat ca în țară cu Vodafone Business Red  și 

Roaming pe zi. Vodafone - Power to you 

 

 

Nr. 6993, 30 decembrie 

 

p. 3 - Învățătoarea vrea bani chiar și pentru băutura care... ar trebui cumpărată bodyguarzilor. 

 

p. 19 - În 2014 o să am o wonderful life 

 

p. 22 - Antrenorul reprezentativei de polo a Marii Britanii...; ...polo-ul a fost singurul sport de 

echipă ... prezent la această mare competiție. 

 

p. 23 - Presa elenă susține că goal-keeper-ul român și-a dat acordul pentru a veni în vara anului 

viitor la „Oly”... 

 

 

2014 

 

Nr. 6998, 9 ianuarie 

 

p. 3 - Managerii din ultimii ani ai companiei trebuiau să urmărească modul de desfășurare a acestor 

contracte...  

 

p. 9 - ...joburi în confecții.; Învățătoarea ...și-a ales pe sprânceană elevii din clasă, având grijă să fie 

cât mai mulți în apropiere de „afacerea” ei, un after-school.; ...au fost presați să-și ducă micuții la 

after-school-ul condus de aceasta.; Ne-a explicat că îi dăm la afterschool-uri proaste în loc să îi 

dăm la afterschool-ul dumneaei...; ...a declarat femeia într-un interviu publicat pe blogul jurnalistei 

Simona Tache.; Scenariul din spatele afacerii after-school; Mămica a adăugat că „șpaga se spală 

prin înscrierea la afterschool și devine legală”... 

 

p. 11 - Înaltul funcționar era cercetat pentru că ar fi vândut mai multe mașini pe care le cumpărase în 

leasing... 

 

p. 12 - ...adresa de email... 

 

p. S2 - Loredana va avea rolul principal într-un musical; ...pot spune că Bianca Drăgușanu și Victor 

Slav se cantonaseră în zona făcăturilor din showbiz.; ...ar trebui să semene cu showul de imagine 

făcut de starul american Charlie Sheen.; ...regizorul Peter Jackson vă propune un thriller 

emoționant. Bazat pe un bestseller extrem de apreciat de critică...; ...cel mai gras om din Mexic, 

încearcă să educe tineretul din țara sa asupa pericolelor alimentației de tip fast food. 

 

p. S8 - ...„Mireasă pentru fiul meu”, show-ul Antenei 1...; ...facem un bol cu popcorn și urmărim un 

film în living.; Dacă nu ai fi fost măritată, ai fi apelat la reality-show? 

 

p. 16 - Promovarea proiectului, realizarea sitului http://parteneriat-social.ro/... 

http://parteneriat-social.ro/
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p. 18 - Telefon dual sim și adaptor wireless display; Cursuri de soft skills.; Trimite 3 SMS-uri cu 

textul CAPITAL la numărul 7662...; Pentru a te abona on-line, intră pe www.capital.ro...; Cash, 

ordin de plată transfer bancar sau mandat poștal.; eBook reader 

 

 

Nr. 7006, 18 ianuarie 

 

p.  8 - Timpul de stand-by este de 15-18 zile. 

 

p. 9 - ...400 de câini, între care un Chow-chow de doi ani, sunt în prezent în adăpostul Primăriei, 

...au deschis o pagină de Facebook unde postează fotografii cu animale... 

 

p. 10 - Hollande este pasionat de mersul pe scuter...; Valoarea unui pachet de promovare este de 

5000 euro la ratecard. 

 

p. 11- Actrița ar fi însărcinată în patru luni cu președintele Franței, potrivit unui blogger. 

 

p. 15 - Smartphone-ul, tableta și chinezii aproape au închis fabrica.; „Avem creioane atât în 

librării, magazine de cartier, cât și în supermarketuri. 

 

p. 17 - Topul celor mai bogați oameni din lume 

 

p. 18 - În 2014 o să ma simt... Forever Young. 

 

p. 23 - ...„main-event”-ul galei de la Montreal, va fi mâine dimineață... în direct la Digi Sport 1.; 

Toți românii care au disputat ieri meciuri la turneul de tenis Australian Open au fost învinși.  

 

 

Nr. 7014, 28 ianuarie 

 

p. 7 - New-York-ul, curățat de zăpadă... în circa 48 de ore.; ...studenți newyorkezi...; Fotografii din 

1908 arată cum, la New York, zăpada era încărcată în căruțe trase de cai. 

 

p. 8 - ...de la începutul week-end-ului trecut, au murit șase persoane, în județele...;  

 

p. 9 - Pulover de sute de euro; ...s-au prezentat la comandamentul de iarnă în pulovere, pentru a 

transmite ideea că sunt puși pe treabă.; Altă gafă, întrucât puloverele erau de la firma Paul & 

Shark.; Cum să folosești social-media pentru a-ți construi/ consolida brandul dacă ești antreprenor; 

Cum să-ți construiești o imagine de succes, dacă ești freelancer; Cel mai bun mix de comunicare 

pentru clienți actuali și potențiali.; ...expert internațional în e-business, e-learning și marketing 

digital.; Filipe Carrera: Speaker cu experiență internațională... cu titlurile de „Cel mai apreciat 

trainer din Europa”...; ...agenție interactivă specializată în dezvoltarea de aplicații de tip social 

networking...; Recunoscut ca speaker motivațional, specialist în negociere... deținând totodată o 

bogată experiență în leadership, negociere, vânzări și management. 

 

p. 13 - Cum zice americanul: wrong choice! 

http://www.capital.ro/
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p. 17 - Ambele workshopuri sunt susținute de artiști plastici și costă 40 de lei fiecare.; Înscrierile se 

pot face la adresa de e-mail office@cursuriminime.ro. 

 

p. 23 - Cine zice că trebuiesc schimbate generațiile nu se uită la handbal!; România debutează azi la 

Europenele de futsal. 

 

p. 24 - Hold-upul a avut loc cu puțin timp înainte de ora 10.00... 

 

 

Nr. 7046, 6 martie 

 

p. 7 - ...va prezenta discuțiile din emisiune, pe adresa de email online@evz.ro... 

 

p. 9 - tipar digital și offset; 

 

p. S2 - ...vedeta ProTv făcuse o pasiune pentru bestsellerul „Mănâncă, roagă-te, iubește”...; Song-ul 

în care am cântat și dansat pentru filmul O Teri s-a lansat de curând.; Thriller-ele Millenium.; 

Actrița a respectat o dietă strictă, a luat lecții de kick boxing și și-a făcut piercing în sprânceană și 

nas.; Robert Joe – explorator urban și blogger - ... 

 

p. 13 - Wow. Ce intelectuali fini suntem... 

 

p. 18 - Să afli formula investiției inteligente pentru business-ul pe care îl conduci. 

 

 

Nr. 7051, 12 martie 

 

p. 1 - Micul românesc, de la brand național la agent electoral. 

 

p. 2 - ...să trimită comentarii către site-urile care găzduiesc subiectul. 

 

p. 6 - Chițoiu și-a făcut lobby 

 

p. 15 - Mi-a fost spart apartamentul din oșilor și s-a furat doar laptopul... 

 

p. 19 - Primul caz este cel al aeronavei care transporta 45 de persoane, inclusiv membrii unei echipe 

de rugby din Uruguay și care a devenit subiect de film.; Pasageri activi online 

 

 

Nr. 7067, 31 martie 

 

p. 7 - PNL, pe trend ascendent. 

 

p. 11 - ...care, potrivit paginii web, are cu totul alte obiecte de activitate. 

 

mailto:office@cursuriminime.ro
mailto:online@evz.ro


375 

 

p. 13 - La vedere este, întotdeauna, lucru mare, grandios, ideea finală a evenimentului – scopul 

marketingului, de altfel.  

 

p. 15 - În martie am luat o serie de măsuri care ne-au și permis să intrăm în boardul FMI și să 

aprobe cele două misiuni... 

 

p. 18 - ...studenții au posobilitatea de a lucra part-time, maximum 20 de ore pe săptămână...; 

Dascălii, aflați în poziții de top-management în diverse companii... 

 

p. 19 - ...face ca blockbuster-ele Antenei să se lupte doar pentru locurile 3 și 4 în audiențe. În 

weekend, Antena 1 rămâne lider doar în ziua de sâmbătă... 

 

p. 20 - Filmul este un remake al celui din 1977. 

 

p. 23 - Am avut un penalty clar, care nu ni s-a acordat!; La alții de ce văd arbitrii penalty-urile, iar 

la noi nu?; ...avertizare cu privire la site-urile periculoase utilizând tehnologia bazată pe cloud; 

colectarea datelor personale și a istoricului paginilor accesate din browser prin utilizarea funcției 

privacy advisor. 

 

 

Nr. 7093, 1 mai 

 

p. 2 - ...a condus mașina de serviciu având o copie xerox, în loc de permis. 

 

p. 3 - Cardul ar trebui trimis asiguraților în toamnă; Din ce știu eu, cardurile se tipăresc în 

continuare...; ...carduri personalizate... 

 

p. 5 - Promovează-ți aplicația de business! 

 

p. S1 - Smiley face selfie la mare, cu peste 1000 de persoane. 

 

p. S8 - ...cântăreț de muzică pop-rock...; ...unul dintre cei mai sexy bărbați în viață...; „Campania de 

promovare... nu știrbește din atitudinea hippie a artistului”... 

 

p. 18 - ...vor readuce la viață atmosfera anilor ’80 în hipermarketurile Carrefour din toată țara. 

 

p. 22 - ...week-end-ul trecut...; 84 de tinere gimnaste, de la 13 cluburi interne, au luat startul la 

întrecere. 

 

p. 23 - Premiul special pentru rebranding; Cea mai bună companie de retail. 

 

p. 24 - Participanții la mitingurile din Piața Roșie s-au împărțit în mai multe grupuri. 

 

 

Nr. 7106, 19 mai 
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p. 2 - CV-urile conțin date cu caracter personal...; ...copii ale CV-urilor...; ...adresa de mail... 

 

p. 10 - Miting pro-rus și contra alegerilor, în Donețk. 

 

p. 20 - ...scenaristul Box Office-ului Training Day... 

 

p. 24 - „...a fugit cu doi raperi din Ferentari”; Erau în Drobeta Turnu-Severin, la alți rapperi.   

 

 

Nr. 7115, 29 mai 

 

p. 8 - ...potrivit informațiilor furnizate de brokeri.; „Dacă... mai ales nu ai avut întârzieri la plata 

ratelor, obții un scoring mai bun”, explică brokerul Liviu Andrei. 

 

p. S6 - „Am ales să încep cu haine gipsy-punk pentru că asta am simțit. 

 

p. 22 - ...mai multe federații s-au arătat interesate de sprijinirea fostului rugbyst.; Mă aștept să fie o 

competiție fair-play. 

 

p. 23 - ...au avertizat ziariștii de la siteul alarabiya.net. 

 

p. 24 - Șeful Nuțu a dat „ok-ul” 

 

 

Nr. 7148, 7 iulie 

 

p. 12 – Goalkeper-ul lui New-castle United a fost introdus special pentru loviturile de la punctul cu 

var.; Tim a dezvăluit secretul succesului pe care l-a avut în timpul penalty-urilor. 

 

p. 15 - ...marii retaileri au început să încurajeze producătorii români să își vândă marfa în 

supermarketuri.; Ca să încheie un contract cu un producător, retailerii cer să le fie livrată o 

anumită cantitate de marfă de calitate...; ...nu au rulaje la fel de mari ca supermarketurile. 

 

p. 21 - „Mini-Facebook”, softul care îl împiedică pe administrator să te fure la întreținere; ...softuri 

care permit administratorilor să țină o evidență precisă a veniturilor și cheltuielilor... 

 

p. 24 - Cel mai accesibil pachet smartphone și tabletă. 

 

 

Nr. 7156, 16 iulie 

 

p. 4 - Un alt VIP este economistul Octavian Țurcan,... care controla off-shore-urile din Cipru... 

 

p. 5 - El îi dădea ordine lui Țurcan, iar acesta către directorii din off-shore-uri. 

 

p. 8 - Mai mult de 30% sunt branduri proprii. 
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p. 13 - ...încurajarea gândirii dedublate (doublethink) și discursul paralel... 

 

p. 19 - ...America Movil a preluat controlul operativ la Telekom Austria în urma unui acord convenit 

cu holdingul de stat OIAG...; Pur și simplu faceți click dreapta pe punctul de pornire, apoi dați click 

„Measure distance”... 

 

p. 22 - ...au notat englezii pe siteul oficial al clubului. 

 

p. 23 - De la piloți la stewardese, toată lumea și-a umplut telefoanele cu poze ce-i imortalizau pe 

eroii de pe „Maracana”...; Leadershipul înseamnă mai mult decât o serie de abilități de 

conducere;...; Majoritatea jucătorilor nemți au postat pe rețele de socializare selfie-uri, strângând 

sute de mii de like-uri.; A făcut selfie împreună cu 500.000 de suporteri în extaz. 

 

 

Nr. 7158, 18 iulie 

 

p. 4 - O sută de mii de dolari  a fost cea mai mare plată, pe care a făcut-o Microsoft unui hacker, 

care a găsit modalitatea de a pătrunde în actualul său sistem de securitate din Windows. 

 

p. 5 - Laptopuri, telefoane și tablete, vulnerabile la atacuri informatice.; Este deja cunoscut că NSA 

și FBI au implantat software de supraveghere în unumite computere din întreaga lume...; Aceasta 

opera pe rețeaua Tor, care face ca traficul web să rămână anonim.; ...cu cât software-ul lor este mai 

complex, cu atât vor avea mai mulți viruși... 

 

p. 8 - O mașină second-hand costă 3500€; ...Mihai Cune, business manager la platforma online de 

anunțuri auto Autovit.ro. 

 

p. 11 - Nu-i normal ca 300 de arbori să fie tăiați și să construim mall-uri în parcuri. 

 

 

Nr. 7163, 24 iulie 

 

p. 2 - Fostul premier a ajuns la Judecătorie cu un look nou: și-a lăsat barbă. 

 

p. 8 - ...a adăugat speakerul Igor Corman. 

 

p. 11 - Întâlnit în liftul din clădirea Municipalității... 

 

p. S6 - Nu a mai rămas nimic din latino lover-ul de altădată...; Cifrele acestea sunt întrecute de 

video-blogeri care postează săptămânal  și au o medie de vârstă de 16 ani. 

 

p. S8 - Hairstilistul Adi Constantin a comentat... „coafurile sofisticate” ale vedetelor.; Stilistul 

divelor a explicat ce schimbări ar trebui să facă cele mai sexy femei din showbiz-ul românesc...; 

Așa cum și Beyonce era fashion și cu părul tuns Bob, dar și cu extensii.; Plus de asta, nu se mai 
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poartă make-upul atât de opulent pe timp de zi.; Claire a devenit în 2009 fană a reality show-ul 

„Keeping up with the Kardashians”...; Toby Sheldon... îl adoră pe starul pop Justin Bieper. 

 

p. 19 - ...își fac cumpărăturile... în supermarketurile sau hypermarketurile din orașe... 

 

p. 22 - Atacantul columbian a reușit un turneu perfect, a devenit golgheter, cu șase reușite...; 

Transferul pare să fie deja un succes, din punct de vedere al marketingului. 

 

 

Nr. 7198, 3 septembrie 

 

p. 5 - ...75% din banii care se duc pe plata serviciilor poștale pentru distribuirea cardurilor puteau fi 

economisiți dacă s-ar fi apelat la primării. 

 

p. 7 - Downloadează gratuit pe telefon aplicația Hai!, ca tu să faci show-ul. 

 

p. 18 - Paul scoate din buzunar aproape 300 de lei pe lună numai pentru drumul la job.; La service-

urile autorizate prețurile pentru instalație și manoperă pornesc de la 2000 de lei... 

 

 

Nr. 7199, 4 septembrie 

 

p. 6 -...trântesc cu cuvintele anti-guvernamentale în baltă propagandistică la mine pe wall. Și uite 

așa mai frigem niște purceluși anti-guvernamentali la proțap și le dăm block... 

 

p. S8 - ...cu rating de 5,8%...  

 

 

2015 

 

Nr. 7299, 3 ianuarie 

 

p. 6 - …„licori”, bogate în tanine, precum brandy, vin roșu sau whisky. 

 

p. 10 - Leopoldina Bălănuță și Mitică Popescu își petrec weekendul pe scenă. 

 

p. 11-  „A fumat țigară de la țigară, non-stop.; Atât doar că erau țigări slim, de-alea subțiri!” 

 

p. 16 - …am plecat... la un atelier de scenaristică, condus de un script-doctor, American… 

 

p. 22 - …cea mai urmărită partidă de box din istorie, în sistemul „pay-per-view”.; LeBron James, 

slam dunk cu milioanele. 

 

p. 23 - ...baschetbalistul Kobe Bryant se poate lăuda cu cel mai mare salariu din NBA. 
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Nr. 7300, 5 ianuarie 

 

p. 23 - În week-end-ul trecut… 

 

p. 24 - …pe harta starurilor muzicale internaționale; …patru concerte declarate sold out… 

 

 

Nr. 7303, 8 ianuarie 

 

p. 9 - …cunoscută ca taxa claw-back. 

 

p. 10 - …din cauza taxei clawback. 

 

 

Nr. 7313, 20 ianuarie 

 

p. 2 - Au evadat în timp ce jucau ping-pong. 

 

 

Nr. 7314, 21 ianuarie 

 

p. 11 - Scaunul pentru sugari („Infant carrier”)…; „Scaun de siguranță pentru copii” („Child-

safety chair)…; „Coșuleț pentru sugari” („Carry cot”)… 

 

p. 19 - Îi invit pe oameni să iasă din rutina lui bubble gum... 

 

 

Nr. 7317, 24 ianuarie 

 

p. 10 - Jogging-ul nu se face în parcuri!; Actualmente, după ce o perioadă a fost în staff-ul clubului 

FC Timișoara, a a juns manager al clubului FC Dinamo București.  

 

p. 22 - În ultimii ani, Tyson s-a dedicate showbiz-ului și a apărut în mai multe filme. 

 

 

Nr. 7323, 31 ianuarie 

 

p. 13 - Forța brandurilor teroriste… 

 

p. 24 - …apare... într-un pictorial fashion, realizat alături de o pisică British shorthair gri. 

 

 

Nr. 7325, 3 februarie 

 

p. 1 - VIP-urile plătesc slugi... ca să scape mai repede de pedeapsă; ...la o școală de top 
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p. 2 - …un miting de protest… 

 

p. 9 - …acolo unde hainele militare stock au fost înlocuite cu unele vechi și ponosite 

 

p. 12 - …liderii PSD îi fac fîntîni noului președinte la fiecare colț de talk-show tv. 

 

p. 19 - Întruchipând o lady cu pretenții culinare greu de satisfăcut 

 

 

Nr. 7327, 5 februarie 

 

p. S1 - …cu una care mi-ar înțelege jobul și ar fi flexibilă... spune designerul. 

 

p. S2 - Designerul spune că a pregătit shootinguri care ne vor șoca.; …un shooting foto nud…; 

„Vă mulțumesc din suflet pt rating-ul imens făcut de mine la emisiunile unde apar… 

 

p. S6 - …reality-show-ul va debuta pe micile ecrane…; „Eu aș vrea să rămân în junglă cu stand-up 

comedian-ul Louis C.K…; E un mix bun, nu? 

 

p. S8 - Tânăra makeup artist și actorul s-au cunoscut când Depp avea doar 17 ani. 

 

p. 13 - ..afaceristul își petrecea weekend-urile prin sediul instituției anticorupție… 

 

p. 22 - …iar la național României se află pe primul loc în clasamentul golgheterilor… 

 

p. 24 - Drone NATO; Zilele acestea, personalul care va lucra cu dronele a fost instruit.; 

„Evenimentul zilei” este cel mai citit ziar quality din România și numărul 1 la vânzări. 

 

 

Nr. 7333, 12 februarie 

 

p. 5 - Legea Lobby-ului în diferite variante este și azi în discuție… 

 

p. 10 - În toate statele civilizate poți plăti parcarea prin sms, printr-o aplicație software... 

 

p. S2 - D'ale starletelor; …total diferită de poveștile ce stau la baza filmelor Hollywood-iene. 

 

p. 22 - s-a calificat în play-off-ul Ligii Campionilor Asiei. 

 

 

Nr. 7339, 19 februarie 

 

p. S1 - Mergem la ski, la înot, la hockey, avem mai mult timp pentru învățat… 

 

p. S2 - …iar rolul meu este să abordez zona de fashion, beauty și lifestyle... 
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p. 20 - Cu cât te chinui să faci mai „sexy” ideea de cultură, cu atât mai mult va genera reticență. 

 

p. 23 - Simona Halep jubilează pe „hard-ul” de la Dubai. 

 

Nr. 7345, 26 februarie 

 

p. 4 - El și-a trecut pe hârtie toate …datele confidențiale din bănci și off-shore-uri. 

 

p. S2 - …au dat un interviu pentru revista glossy Fashion Most.; …show concept…; ...nu a fost 

aprobată transmiterea Galei live, pe net.; ...stremingul live de pe Digi24 a fost oprit… 

 

p. S6 - …în jur de 800 de personae se aflau la party-ul organizat de celebrul cântăreț. 

 

p. S8 - ...sunt și rangerii angajați pentru a proteja oamenii de animale și animalele de oameni. 

 

p. 15 - …în locuința acestuia fiind găsite 12 hard-disk-uri, patru memory-stick-uri și 1.331 de 

DVD-uri și CD-uri cu astfel de materiale. 

 

 

Nr. 7348, 2 martie 

 

p. 5 - Mass-media tace? 

 

p. 9 - În piață, comisioanele brokerilor pornesc de la 0,25%...; ...pot exista două tipuri de 

comisioane – cel de subscriere și cel de răscumpărare ce diferă de la un asset manager la altul. 

 

p. 10 - ...nu mai poate livra pentru establishment și mai ales pentru propriul popor. 

 

p. 12 - ...prin intermediul transmisiei în direct, dar și al talk-show-urilor dedicate...; ...invitații din 

PNL vor citi de pe SMS-uri intervenții de proslăvire a documentului... 

 

p. 14 - Dodo, Beagle-ul pe care-l iubea atât de mult.; ...identificase pe raftul cu băuturi o sticlă cu 

whisky de 12 ani vechime...; „O să-ți iau laptop de-ăla, Mac, să scapi de sărăcia aia, și un Iphone 

ca al meu...; La interviuri avea un fel de „body language” care îl făcea pe interlocutor să „verse” tot 

fără să i se pună o întrebare directă.; ...a lucrat mai mult la secția online... 

 

p. 22 - CS „U” Craiova și Steaua au terminat, ieri, cu un scor alb derby-ul etapei a 19-a. 

 

 

Nr. 7357, 12 martie 

 

p. 2 - Adi Ordean a fost felicitat într-un veritabil rock-party de camaradul său de peste 20 de ani...; 

...pantofi de piele întoarsă cu talpă slim...; ...adresa de e-mail online@evz.ro... 

 

p. 3 - Tabletă + Smartphone la 0€ în pachetele fixmobil business de la telekom.  

 

mailto:online@evz.ro
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p. 9 - Blogul în limba engleză al lui Mahmood...; Cînd jurnaliștii au sesizat greșeala, a început un 

adevărat iureș în mass-media și pe rețelele de socializare.  

 

p. 10 - La CASMB, existența cardurilor de sănatate ale asiguraților poate fi verificată printr-o 

platformă online funcțională pe site-ul instituției.; La CASMB au ajuns 180.000 de carduri.; Din 

19.000 de asigurați care și-au cerut cardurile, doar 3000 au și  venit să și le ridice, în ciuda sms-

urilor și e-mailurilor trimise către asigurați...; Cardul național de sănătate...; ...aparținând 

ministerelor Apărării sau de Interne, cardurile ajung în mod normal la acestea...; ...să lase acolo 

datele personale pentru a se putea tipări un card de sănătate și pentru ei.; Cardurile neridicate pînă 

la 1 mai vor rămâne și mai departe la casele de asigurări de sănatate.; Asigurații... refuză cardurile 

din motive religioase...; ...cardurile naționale de sănătate pierdute...; După primirea cardului acesta 

trebuie activat...; În lipsa cardului nicio consultație nu va mai fi decontată... 

 

p. S1 - ...a reușit să intre în gura lumii atât cu sceneta sexy jucată alături de Vladimir Drăghia...  

 

p. S2 - Apoi am mâncat blue cheese și struguri, o gură de burger (oribil, căci era de la fast food), 

ciocolată și tort.; ...ea trebuie să se lupte zilnic cu „urâtele” și „proastele” din showbiz...; Începând 

din acest weekend, emisiunea va fi difuzată...; ...celebrul designer nu alege întâmplător probele 

pentru discipolii săi.; Concurenții au fost treziți de staff-ul emisiunii în zori...; ...nu le-a trecut 

acestora la ce probă îi va supune amfitrionul show-ului de la Kanal D.; ...i-a întîmpinat și le-a 

explicat detaliile shooting-ului...; ...în semifinala celui de-al V-lea sezon al show-ului „Burlacul”... 

 

p. S3 - ...părăsește stresul metropolei pentru a se alătura unei comunități hippy... 

 

p. S5 - O prezentare a experimentului de recreare a „big bang-ului” în condiții controlate. 

 

p. S6 - ...cam care ar fi cele mai ascunse gînduri ale doamnelor din showbizul autohton.; Cea mai 

arzătoare dorință... este să fie privită ca un fel de guru al modei...; ...cel de-al cincilea sezon al 

show-ului „Românii au talent”...; ...nu doar că a asistat la show, dar și s-a urcat pe scenă...  

 

p. S8 - ...simpatica vedetă a postului Kanal D și producătoarea showului ei... 

 

p. 13 - Nevoia de know-how de calitate, este,... mare.; ...este, iarăși o prostioară de talk-show.  

 

p. 15 - ...era informat că prin mijloace legale, nu prin mass-media...; El a explicat faptul că SMS-

urile erau semnate...  

 

p. 22 - Însă, la presiunea fotbaliștilor, boss-ul de la Dinamo s-a răzgândit...; Timeea Tătar, 

handbalistă la Baia Mare...; ...va putea fi admirată de fanii rugby-ului.; ...a fost surprins Karim 

Benzema, în timpul meciului, spunându-i lui Cristiano Ronaldo...; ...a fost singurul care a fost 

satisfăcut după meci, pentru că a marcat de două ori și a devenit golgheterul cupelor europene... 

 

p. 23 - Nu voi reveni în ring mai devreme de această vară... 

 

 

Nr. 7363, 19 martie 
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p. 1 - Culisele contractelor „penale” și blatul de la concursul de stewardese.  

 

p.2 - Milioanele din videochat, puse sub sechestru.  

 

p.5 - ...în care am pus câte un cozonac, o sticlă de vin alb și de vin negru, o sticlă de whisky...  

 

p. 8 - 600.000 de porții în plus la catering, într-un an.; ...jurnalistul... scria pe blogul personal... 

 

p. 10 - ...așă că tânărul lider le-a permis miniștrilor să sugereze... 

 

p. S1 - ...vedeta TV a acceptat jobul de la „Românii au talent” tocmai pentru a fi „bad guy” în 

emisiunea din România... 

 

p. S2 - Ca și în cazul altor show-uri de divertisment...; ...revenirea în show-biz a cârcotașului...  

 

p. S6 - Delia s-a pregătit aproximativ 2 luni pentru show-ul oferit...; Mama ei a fost în sală, iar sora 

a fost în backing vocal.; Într-un moment al show-ului abia și-a abținut lacrimile.; ...finalul show-

ului...; Unul dintre invitați,... și-a rupt blugii...; Dragă Delia, nu știm dacă tu i-ai rupt pantalonii lui 

Mihai, dar ai rupt publicul în două cu show-ul tău.; Cum trece Andreea Esca de la un părinte „cool”, 

la un părinte „deloc cool”.  

 

p. 20 - ...au un foarte mare succes de box-office.          

   

 

Nr. 7375, 2 aprilie 

 

p. S2 - Prezentatoarea show-ului „Te cunosc de undeva” vine cu vești minunate...; ...și-a anunțat 

invitatul în ziua în care s-a aflat că televiziunea publică nu va transmite meciurile Euro 2016.; 

...Giani Kiriță este „faultat” de cele două cântărețe.  

 

p. S5 - ...și sunt atacați de către un urs grizzly.; Dar planurile pentru un weekend romantic...  

 

p. S6 - Cum l-a pus la punct... pe boss-ul Adrian Sârbu.; ...fostul boss de la ProTv. 

 

p. S7 - ...Să ai trafic nelimitat la internet, dar să se deschidă doar un singur site.  

 

p. S8 - ...Temptation Island..., show care va fi difuzat în curând de Antena 1.; Reality show-ul 

„Insula Iubirii” a fost filmat cu 21 de camere...; A urmat workshopuri de vară la New York... 

 

p. 13 - ...care nu știu cu exactitate câte „like”-uri are pe Facebook. 

 

 

Nr. 7381, 9 aprilie 

 

p. 2 - ...a desfășurat opt ani de activități... în domeniul jocurilor de noroc de tip slot-machine... 
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p. 8 - Site-ul Business Recorder, citat  de Mediafax...  

 

p. 9 - La capitolul alimente și băuturi, retaileri precum Carrefour...; Există discounturi de 30% sau 

mai mari...; ...mai ales că găsiți produse de la branduri renumite.  

 

p. S2 - ...care a jignit comunitatea gay pe blog, cred însă că a trecut dincolo de nivelul 

marketingului.  

 

p. S6 - ...dar nu se putea fără vedetele noastre care au făcut un show de zile mari.; ...pe lângă că a 

uitat că urmează zi de muncă, a plecat și fără stick-ul de memorie, stick care a ajuns la noi...; Un 

remake după filmul din 1932, urmărește aceeași povestea unui emigrant cubanez... 

 

p. 22 - 760 de kilometri înaintea derby-ului cu Rapid.; Când joci 3-4 meciuri într-un scurt timp...; 

...cu toții au înțeles că sistemul cu 14 echipe, cu play-off și play-out poate crește...  

 

p. 23 - Duleul din play-off cu reprezentativa...; ...a jubilat în meciul cu franțuzoaica... 

 

p. 24 - ...ar fi băgat în buzunarele dealerilor 4 milioane de euro.; Dealerii au fost prinși, în urmă cu 

două zile...; ...în așa fel încât să nu poată fi detectate nici de câini, nici de scanner.  

 

 

Nr. 7386, 16 aprilie 

 

p. 2 - ...sunt transmisibile și că este pregătită și o variantă de backup.; ...Fiscul nu va acorda 

premiile cash...; Firma era obligată să tipărească mai multe materiale de promovare a județului Iași, 

broșuri, machete, flyere, sacoșe, CD-uri și pixuri. 

 

p. 4 - Altfel spus, românul cititor de ziare, de site-uri și de cărți... 

 

p. S1 - ...emisiunea online de pe EVZ Monden...; ...când m-am întors în hotel mă aștepta la lift... 

 

p. S2 - Ce nu știți despre acest show...; ...în cadrul reality show-ului „Temptation Island”... 

 

p. S6 - ...în perioada de sărbători am multe showuri...  

 

p. 20 - Dar nu vom lua modelul copy-paste, deși modelul francez...  

 

p. 23 - A curs sânge în derby-ul Madridului.; ...a celei mai importante competiții inter-cluburi a 

Europei...; ...a readus-o pe Borussia Dortmund în prim-planul fotbalului mondial... 

 

p. 24 - ...ce vrea să călătorească în Statele Unite este să intre pe site-ul ambasadei...      

 

 

Nr. 7404, 7 mai 

 

p.1 - Cardul de sănătate stopează furtul din bugetul asigurărilor sociale.  
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p.2 - Videoclipul apare și pe site-ul clinicii care comercializează aparatul medical... 

 

p. 3 - ...desfășurându-și activitatea în salubritate, construcții, fotbal.  

 

p. 9 - ...au fost realizate în unități din toate lanțurile de supermarketuri și hipermarketuri...; 

...pentru a verifica informațiile din mass-media.  

 

p. S2 - ...nu ne place clubbing-ul, de aceea am fost și primii care am plecat...; Mâine încep show-

urile live Românii au talent.; Pregătit de începerea show-urilor live, Smiley a declarat...  

 

p. S6 - Imediat ce au atins rangul de vedetă, starurile merg liniștite cu un taxi...; ...poate iese o 

colaborare cu revista sau brandul care a organizat petrecerea.; ...pentru că nu știi când se face o 

poză și vedeta o să își capete rangul de hater al lumii mondene. 

  

p. S8 - ...nu  am timp pentru a merge la shopping...; ...vizează toți părinții din ziua de azi care au 

joburi solicitante...; În week-end-uri sau în zilele libere, tot timpul pe care îl am i-l dedic lui.; 

Staruri-le și-au exprimat solidaritatea cu actorul... 

 

p. 19 - Criteriile au fost cunoașterea limbii țării-gazdă, back-ground cultural...; Oricât de bine 

informați ar fi, sunt defazați cultural și managerial.  

 

p. 22 - ...celei mai mari performanțe pe care a cunoscut-o fotbalul românesc.; Disputa brandului 

există și între foștii jucători ai stelei.  

 

p. 23 - Vă vine să credeți că un fotbalist de 27 de ani, cu 200 de meciuri în Liga 1, a comis două 

faulturi evidente... 

 

 

Nr. 7424, 30 mai 

 

p. 3 - ... au difuzat primele exit-poll-uri, liderul social democrat... 

 

p. 7 - ...a primit numeroase cadouri printre care un audiobook cu Gabriel Liceanu... 

 

p. 9 - Dar, înainte de asta, a dezvoltat o pasiune pentru jocul de bridge.  

 

p. 10 - Doi membri de top, ai grupării mafiote...; ...să importe un container plin cu fier-vechi... 

 

p. 12 - ...meciul în discuție ar fi început cu 3 minute mai devreme...     

  

 

Nr. 7442, 20 iunie 

 

p. 2 - ...liderul grupului fiind Ken Duncan...  
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Dilema veche 

 

2013 

Nr. 464 

1. science fiction 

2. fair play-ului 

3. „marketingul” 

4. Facebook-ul 

5. „causes” 

6. Internet 

7. clik-ul 

8. site-uri 

9. Thanksgiving 

10. upper middle class 

11. boxul 

12. fotbalul 

13. prime time 

14. sponsor 

15. liderilor 

16. flower power 

17. summit-uri 

18. banner 

19. target group 

20. smartphone 

21. cool! 

22. loser-ul 

23. Discovery 

24. pressured providers 

25. post-cool 

26. cool 

27. cool 

28. what next 

29. breaking news 

30. live 

31. e-mail 

32. to apologize 

33. CD-uri 

34. DVD-uri 

35. seif 

36. safe & Co 

37. CV-uri 

38. spray-urile 

39. bully 

40. gadgetul 

41. talk-show 

42. show-ul 

43. second hand 

44. blog 

45. e-mail 

46. flashmob 

47. postdoctoral fellow 

48. New York  

49. Bleak house-ul 

50. manager 

51. blugii 

52. blugii  

53. Never say never... 

54. master 

55. „nine to five” 

56. whiskey 

57. whiskey 

58. belonging 

59. From Romania 

60. sorry 

61. to disappoint 

62. Where are you...?  

63. From Romania 

64. „Have you got a...  

65. Prodigal, what w... 

66. The smoke of... 

67. The smoke of... 

68. The earth grew m... 

69. paper-pushers 

70. workshop-uri   

71. high class 

72. newyorkez 

73. etno-fancy 

74. band-ului 

75. riff-urile 

76. drone-ul 

77. reminder-e 

78. update 

79. grunge 

80. game-changer-ului 

81. jolly-joker-ul 

82. The Industry 

83. show-urile 

84. Discovery 

85. trendul 

86. survival show 

87. show 

88. Discovery Science  

89. reality 

90. talent show-uri 

91. SF-uri 

92. broker 

93. survive 

94. mail-ul 

95. ever 

 

Nr. 466 

96. talk-show 

97. Be true to yourself 

98. downshifting 

99. marketingul 

100. flat market 

1. full option 

2. tombstone 

3. main street 

4. saloons 

5. cowboy 

6. saloon 

7. saloon-ului 

8. talk-show-uri 

9. full-time 

10. middle-aged 

11. civil service 

12. Yes, minister 

13. sitcom BBC 

14. think tank-uri 

15. mainstream 

16. think tanks 

17. managementul 

18. managementul 

19. broadband 

20. open data 

21. Open Govern... 

22. online 

23. mass-media 

24. insight-ul 

25. catwalk 

26. DJ-ului 

27. one woman show 

28. library music 

29. club 

30. thriller-elor 

31. trip 
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32. soundtrack-urile 

33. soundtrack 

34. fast food 

35. gim-mick-uri 

36. digest-uri 

37. ruzzle-dazzle 

38. junkyard 

39. soft power 

40. pop 

41. pedigree-ul 

42. best of 

 

Nr. 468 

43. dream team 

44. poker 

45. tenisul 

46. spicy 

47. tenisului 

48. thriller 

49. site-ul 

50. redundant workers 

51. happy-end 

52. supermarket 

53. termopane 

54. laptop 

55. smal talk-ul 

56. „Kiss-show” 

57. live  

58. & 

59. boooring 

60. latest fashion 

61. iPhone 

62. „family drama” 

63. weekend 

64. graphic design 

65. crowd-sourcing 

66. crowd-sourcing 

67. crowd-acting 

68. crowd-financing 

69. riff-ul 

70. folk 

71. inserturile  

72. noise 

73. lo-fi pop 

74. funk 

75. noise rock 

76. jazz 

77. shoegaze 

78. New York-ului 

79. post-punk 

80. marker-ele 

81. sound-ului 

82. opener 

83. dancehall 

84. ska 

85. drum&bass 

86. dub 

87. reggae 

88. jam session 

89. backstage 

90. reggae music 

91. statement-urilor 

92. parti-pris-uri 

93. Like Water 

94. Soft Records 

95. jazz-ului 

96. rock-pop-folk 

97. beat-uri 

98. jazzy 

99. hip-hoperul 

200.hipsteri 

1. hip hoperi 

2. clubbing 

3. click 

4. like-uri 

5. share-uri 

6. Facebook 

7. online-ului 

8. touch screen 

9. click 

10. mouse 

11. touch screen-ul  

12. week-end 

13. playback 

14. lip-synching 

15. congresmani 

16. e-mail-ul 

17. Yahoo 

18. liftul 

19. laptop-uri 

 

Nr. 471 

20. junk food 

21. red-ticket 

22. Why don't they...? 

23. click-uri 

24. like-uri 

25. site-uri 

26. bloguri 

27. site 

28. blog 

29. Facebook 

30. cool 

31. hipsteric 

32. trendy 

33. play-backul 

34. cool 

35. hipsterească 

36. hipsteri 

37. markerul  

38. Bring me back 

39. lobby-ul 

40. free hug 

41. soundtrack 

42. „How to dissap...” 

43. „I'm not here/...” 

44. rocker 

45. dealerilor 

46. pusher-ilor 

47. song-urile 

48. jazzist 

49. „rocker” 

50. sold out 

51. sold out 

52. full house 

53. free jazz 

54. emo jazz 

55. catchy 

56. stop motion 

57. „Triangle” 

58. free jazz 

59. hidden track 

60. Zero Dark Thirty 

61. human interest 

62. no comment 

63. old-fashioned 

64. performance 

65. language-ul 

66. language-ul 

67. body language-ul 

68. language 
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69. body language 

70. upper class 

71. breaking news  

72. breaking news-ul 

73. news alert  

74. skills-uri 

75. pocket 

76. guest star 

77. WC 

78. deal 

 

Nr. 475 

79. entertainment 

80. cool 

81. yummy 

82. ratingului 

83. blogger-ii 

84. happy 

85. second hand 

86. high-class 

87. Soda Stream 

88. hip 

89. slow life 

90. hollow man 

91. off 

92. Oh, God 

93. „feel good movie” 

94. lobby 

95. hardcover 

96. party 

97. post-it-uri 

98. office 

99. Ugly Kid Joe 

300.kid 

1. whisky-ul 

2. job 

3. ready-made 

4. „Ok, man!” 

5. wow 

6. man 

7. statement 

 

Nr. 477 

8. breaking news 

9. SMS 

10. homeless 

11. homleși 

12. blogger 

13. blogul 

14. workaholici 

15. jobul 

16. manager 

17. business 

18. business 

19. know-how 

20. site-ului 

21. online 

22. lift 
23. cocktailuri 

24. gay 

25. angry bird 

26. job description-ul 

27. review 

28. job description 

29. awareness-ului 

30. hotline 

31. Think Outside The. 

32. awarness 

33. advocacy 

34. fund raising 

35. full time 

36. decision makers 

37. full time 

38. part-time 

39. awarness-ul 

40. talk-show 

41. prime time 

42. ratingului 

43. crystal clear 

44. think-tanker-ului 

45. SF online 

46. luzări 

47. bloguri 

48. stick-uri 

49. cluburile artsy 

50. underground 

51. glitch-uri 

52. happening-uri 

53. sample-uri 

54. happy-end 

55. underground 

56. cyberpolicierul 

57. spy sci-fi 

58. just another SF s... 

59. globe-trotter 

60. dandy 

61. human body 

62. music-hall 

63. pop-ul 

64. horror 

65. pop 

66. marketing 

67. jetpack 

68. jazzer 

69. medley-uri 

70. jacksoniene 

71. jazz 

72. riff-ul 

73. „Smooth Criminal” 

74. glossy 

75. off 

76. flash-mob-urile 

77. talk-show 

78. mail 

79. slideshow-uri 

80. low cost 

81. crash 

82. site-ul 

 

Nr. 480 

83. happy few 

84. death & doom m... 

85. lobby 

86. oiling the system 

87. thatcherism 

88. lady 

89. hyperlink 

90. blog 

91. bloggerii 

92. ketchup 

93. ketchup-ul 

94. hamburgeri 

95. boom-ul 

96. political corectness 

97. hate speech 

98. talk-show 

99. talk-show-ul 

400.setting-ul 

1. punk 

2. big band 

3. co-leader 
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4. cutting edge 

5. crowdfunding 

6. paywall 

7. background 

8. work in progress 

9. Continuum body 

10. frame-uri 

11. performance-ul 

12. in loop 

13. channeling 

14. cover-ul 

15. „Record of the W.” 

16. show-ul 

17. BBC 

18. DJ-i 

19. sound 

20. under- 

21. overground 

22. dubstep-ul 

23. soul 

24. R&B 

25. jazz 

26. „Retrograde” 

27. lead single-ul 

28. clap 

29. setlist-ul 

30. folkul 

31. folk 

32. shopping 

33. Mall Dubai 

 

Nr. 484 

34. by night 

35. show-ul 

36. upgrade 

37. hipsteri 

38. terra  

39. hard-disk 

40. approach-ul 

41. no limit 

42. approach 

43. single sky 

44. planner-ul 

45. executive 

46. handling-ul 

47. on job training 

48. check-in 

49. golden call-ul 

50. preflight 

51. briefing 

52. PF 

53. pilot flying 

54. PFN 

55. pilot not flying 

56. sandvișuri 

57. cockpit-ul  

58. walk around 

59. cabin crew 

60. check list 

61. briefing 

62. service briefing 

63. safety briefing 

64. pushback 

65. cockpit 

66. VIP 

67. business 

68. handling 

69. refueling 

70. catering 

71. handling-ul 

72. Check-in 

73. handling 

74. „Safety first” 

75. low-cost 

76. city airport 

77. business 

78. VIP 

79. high-tech 

80. affective labour 

81. performance 

82. live 

83. cheap and easy 

84. clash 

85. work-shop-ului 

86. sample-uri 

87. feedback-ul 

88. Facebook 

89. like-uri 

90. flashback 

91. flashback-ul 

92. flashback-uri 

93. travelling 

94. travelling-uri 

95. e-mail 

96. trendy 

97. WC-uri 

 

Nr. 486 

98. deadline 

99.  talk-show 

500.matter of fact 

1. smart 

2. trendy 

3. in the middle of n... 

4. termopanele 

5. masterchef 

6. workaholic 

7. check-in 

8. „to do”-uri 

9. remindere 

10. deadline-uri 

11. deadline-ul 

12. soap operas 

13. jogging 

14. xeroxate 

15. pixurile 

16. markerele 

17. deadline-urile 

18. joburi 

19. freelancing 

20. computer 

21. weekendurile 

22. deadline 

23. e-mail-uri 

24. task-urile 

25. level-up 

26. task 

27. deadline-ul 

28. task-ul 

29. junk food 

30. stresul  

31. cocktail 

32. last minute 

33. PhD comics 

34. joburi 

35. part time 

36. chips-uri 

37. brainspace 

38. road trip 

39. jam session 

40. included 
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41. highlight-urile 

42. preview 

43. masterclass-ul 

44. frozen in time 

45. westernuri 

46. set-up 

47. set-up-ul 

48. remake 

49. Chimes at Midnight 

50. Welles 

51. No comment 

 

Nr. 500 

52. inbox 

53. talk-show 

54. weekendul 

55. Bike Fest 

56. snooker 

57. masters-ul 

58. live 

59. hold up 

60. managerilor 

61. whisky 

62. butler-ul 

63. Mr. Stevens 

64. butler 

65. A Gentleman's G... 

66. gentleman-ul 

67. gentleman 

68. gentleman 

69. gentleman 

70. lider 

71. waiter at the table 

72. mass-media 

73. online 

74. hipster 

75. internship 

76. workshop-uri 

77. PRACTeam 

78. no name 

79. no taste 

80. no number 

81. layer 

82. hipermarket 

83. pitch 

84. establishment-ul 

85. leader-ship 

86. realpolitik 

87. hippiot 

88. weekend 

89. follow-up 

90. establishment-ului 

91. hobby 

92. cool 

93. trendy 

94. high life-ul new... 

95. light 

96. clovnul  

97. rugby 

98. mainstream 

99. topurile 

600.heavy rotation 

1. headline-urile 

2. indie-ul 

3. groove-ul 

4. avant-new wave 

5. hituri 

6. tongue-in-cheek 

7. pick-up 

8. indie pop 

9. set-up 

10. love guru 

11. jogging-ul  

12. live 

13. Facebook 

14. like-uri 

15. iPhone-ul 

16. Facebook-istul 

17. like-uri 

18. minispeaker 

19. cowboy 

 

Nr. 505 

20. business class 

21. economy 

22. sketch-uri 

23. good fences make... 

24. entertainer-ul 

25. career-wise 

26. provider 

27. sexy 

28. corporate 

29. „embedded” 

30. embed-urile 

31. printului 

32. on-line-ului 

33. slideshow-uri 

34. online 

35. blogul 

36. „a product of w...” 

37. If it looks too g... 

38. job  

39. full-time 

40. weekend 

41. road trip 

42. quality 

43. „a greater good” 

44. disclaimer 

45. postat 

46. upload 

47. flip-ul 

48. slideshow 

49. online-ul 

50. meciuri 

51. shooting-uri 

52. glossy 

53. entertainment 

54. supermarket 

55. bodyguarzi 

56. pixuri 

57. post-it-uri 

58. killer 

59. „audiobook” 

60. hip-hop 

61. proof of concept 

62. live 

63. design 

64. mix 

65. pattern 

66. everywoman 

67. hollywoodiană 

68. backstory 

69. copyright 

70. „information is... 

71. hippioată 

72. hippioți  

73. rockeri 

74. emo 

75. laptopuri 

76. tea free 

77. new entry 
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78. clubul  

 

Nr. 508 

79. live 

80. horror 

81. open 

82. music hall-ul 

83. music-hall 

84. chiefdom 

85. Big Man 

86. strong ties 

87. middle class 

88. Google 

89. Search 

90. happiness 

91. hapiness 

92. less is more 

93. Electric brother 

94. cool 

95. leadership-ului 

96. think tank 

97. mall 

98. talk-show-urilor 

99. hippy 

700.of curse 

1. must  

2. hard 

3. meciul 

4. reality-show-uri 

5. supermarketuri 

6. fast food-uri 

7. burgeri 

8. Miss XXXL 

9. hamburgeri 

10. mall-urilor 

11. hollywoodiene 

12. feedbook 

13. one man show 

14. draft-ul 

15. fontman-ului  

16. band 

17. hituri 

18. greatest hits 

19. cover 

20. cover 

21. Melody Maker 

22. workshop-ul 

23. reality show-uri 

24. Facebook 

25. blog-uri 

26. common people 

27. unconfortable ride 

28. postere 

29. trend 

30. money shot-ul 

31. background 

32. Facebook 

33. like 

34. like 

35. like 

36. brand 

37. link 

38. site-ului 

39. week-end 

40. king bed 

 

Nr. 509 

41. The Tender Bar 

42. workshop-uri 

43. site 

44. computer 

45. Microsoft Paint 

46. grandpa 

47. blogul 

48. beautiful mind 

49. Shakespeare 

50. suporteri 

51. British Intelligence 

52. lideri 

53. liderul 

54. liderii 

55. marketing 

56. trendy 

57. fashionable 

58. floss-ul 

59. supermarket-uri 

60. Facebook 

61. Apple 

62. New York 

63. Tîlk-show 

64. cvasisold-out 

65. Up 

66. in residence 

67. e-mail-uri 

68. manager 

69. Learning by doing 

70. workshop-uri 

71. workshop-ul 

72. workshop-ului 

73. background 

74. laptop 

75. Buckingham Palace 

76. the musicianship 

77. idle hands are the... 

78. the smaller the bird 

79. made in 

80. cash  

81. OK 

82. CV 

83. supermarketul 

84. supermarketului 

85. supermarket 

86. light 

87. minijobs 

88. offshore 

89. soft 

90. lobby 

91. trend-setter 

92. managerizat 

93. e-government 

94. fair 

95. mid-career 

96. voice-over-uri 

97. voice-over 

98. call center 

99. call center 

800.liftul 

1. e-mail 

2. Valentine's Day 

3. sold out 

4. dog fish 

5. nonmainstream 

6. best of 

7. newyorkez 

8. New York-ului 

9. badge 

10. back-ground 

11. main-stream-ului 

12. show 

13. reenactment 

14. workshop-urile 
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15. band rock 

16. tramvai 

17. show-ul 

18. Hey you you 

19. showbiz 

20. jazz 

21. rockeristic 

22. punkerii 

23. rockerul 

24. jazzului 

25. Jazz-iz Christ 

26. rock 

27. jazzist 

28. folk 

29. jazzerul 

30. „world music” 

31. pop-rock 

32. jazzificate 

33. jazz 

34. country 

35. zydeco 

36. standarde de blues 

37. cluburi 

38. show 

39. bluesmeni 

40. hollywoodian 

41. streamlining 

42. money-shot-ul 

43. porno 

44. reality-show-urile 

45. money-shot-ului 

46. softcore 

47. bullshit-uri 

48. DVD-uri 

49. Breaking Bad 

50. binge watching 

51. binge viewing 

52. business-ul 

53. cliff-hanger-ul 

54. DVD 

55. Blu-Ray 

56. site-uri 

57. Internet 

58. binge watching... 

59. House of Cards 

60. binge watching-ul 

61. marketing 

62. download 

63. buzz 

64. download-urile 

65. know-how 

66. Hollywood-ul 

67. laptopului 

68. Seenow 

69. aplicații 

70. Smart TV 

71. all inclusive 

72. workshop 

73. boom-ul 

74. VIP 

75. net-show 

76. Glove and Boots 

77. dubstep-ul 

78. IQ-ul 

79. training-uri 

80. home business 

81. shop 

82. book 

 

2014 

Nr. 517 

83. router 

84. wi-fi 

85. check-in 

86. trend 

87. sex-appeal 

88. potlatch 

89. supermarket 

90. fast food 

91. The times they... 

92. mainstream 

93. SMS-uri 

94. teleshopping 

95. talk show 

96. cash-ul 

97. trening 

98. Christmas cheer 

99. Facebook 

900.like-uri 

1. the dark side 

2. creative writing 

3. off the record 

4. stand-up  

5. horror 

6. horror stories 

7. jazzul 

8. jazz 

9. world muzic 

10. blues-ului 

11. copywriteri 

12. marketingul 

13. folderul 

14. spam 

15. Black Friday 

16. blugi 

17. PET-men-ii 

18. PET-man 

19. PETmen-ilor 

20. reality-show-urile 

 

Nr. 520 

21. week-end-ul 

22. shortsUp 

23. entertainment 

24. manageri 

25. yes men 

26. watchdog 

27. western-uri 

28. all.time 

29. party-ului 

30. finish 

31. politicalcorectness.. 

32. bullying 

33. accesează 

34. e-mail-ul 

35. Facebook 

36. self-esteem 

37. performance-uri 

38. outsider-ii 

39. artist-run project... 

40. flower power 

41. bad boy-ului 

42. hardcore 

43. flashback-uri 

44. showman 

45. road movie 

46. sound-ului 

47. synth-urile 

48. drum machine-ul 

49. beat-urile 

50. hidden 
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51. track 

52. cover 

53. CD 

54. mood 

55. blugi 

56. fast food 

57. walkman-ul 

58. DJ 

59. boy bands-uri 

60. rockeri 

61. hit-ul  

62. play  

63. Love Songs 

64. week-end 

65. lifturi 

66. foodcourt 

67. mall-ului 

68. pulover 

69. Tweety 

70. mall 

71. shopping 

72. sponsor 

73. tablete 

74. brokerii 

75. Wall Street 

76. stres 

77. ecstasy 

78. joint-uri 

79. fast-food-ul 

 

Nr. 522 

80. din clik în clik 

81. site-uri 

82. comeback 

83. talk-show-uri 

84. bestseller 

85. fun 

86. never say never... 

87. feed-back-ului 

88. lifelong learning 

89. pattern-uri 

90. no man's land 

91. everione's land 

92. stewardesele 

93. look-ul 

94. mall-ul 

95. slang-ul 

96. jazzman 

97. art house 

98. soft power 

99. rebranding 

1000.release 

1. loop 

2. trend 

3. master chef 

4. literației  

5. literasy 

6. reading 

7. „push, push” 

8. baby friendly 

 

Nr. 526 

9. pub-uri 

10. cluburi 

11. McDonald's 

12. jazz 

13. reality-show-uri 

14. cool 

15. share 

16. think-tank 

17. Back to electron...!  

18. synthesizer heroes 

19. hand-made 

20. rock 

21. synth-urile 

22. pop-dance 

23. rock-ul 

24. rock-ului 

25. melotron-ul 

26. playback-ului 

27. moog-ul 

28. PC-ul 

29. top 

30. single-ul 

31. theremin 

32. bug-uri 

33. pickhammer 

34. preset-uri 

35. hand-made 

36. Bibsynthesizer 

37. synthesizer 

38. bibsynthesizer-ului 

39. bibsynthesizer-ul 

40. jazz-ul 

41. bansuri 

42. Funky Synthesizer 

43. playlist-urile 

44. medley 

45. black people 

46. drum machine 

47. sound  

48. rock 

49. pop-rock 

50. prog-rock 

51. folk-rock 

52. techno-ul 

53. mainframe-uri 

54. ICL 

55. IBM 

56. soft-uri 

57. Assembler 

58. sound 

59. release 

60. sound-ului 

61. performance 

62. reality show 

63. „extreme and un...” 

64. unusual and extr...” 

65. hold-up 

66. likes to movie-m... 

67. computer-generated 

68. hold-up-ului 

69. show-ului 

70. putting on a good...  

71. blog-uri 

72. witch house 

73. ambient pop 

74. layer-e 

75. post-punk 

76. (post-)dub(step)  

77. front page-ul 

78. Soundcloud 

79. Tri Angle Records 

80. downtempo 

81. New York-ul 

82. love-hate relation... 

83. rising stars 

84. offline 

85. web 

86. accesată 

87. design-ului 
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88. online 

89. Leap Motion 

90. start-up-uri 

91. controler 

92. memory stick USB 

93. LED-uri 

94. controler-ul 

95. Leap Motion 

96. controler-ului 

97. start-up 

98. venture 

 

Nr. 532 

99. selfie-urilor 

1100.one of a kind 

1. whatever that m... 

2. fultaim 

3. eroting-line 

4. treninguri 

5. inbox 

6. e-mail 

7. delete 

8. e-mail-uri 

9. attention span-ul 

10. OK 

11. copy/ paste 

12. I pak 

13. bloguri 

14. talk-show 

15. know-how 

16. Welcome to New... 

17. site-uri 

18. pay-per-view 

19. reenactment 

20. entertainer 

21. public domain 

22. antimainstream 

23. hard 

 

Nr. 539 

24. Facebook 

25. tagline 

26. trendy 

27. cool 

28. self-estreem-ul 

29. politically correct 

30. showbiz 

31. infotainment 

32. gnozotainment 

33. something fun 

34. ranking-uri 

35. click-urilor 

36. click-uri 

37. hard news 

38. workshop 

39. videochat-uri 

40. workshop-ului 

41. sexy 

42. highly-skilled w... 

43. cluster ICC 

44. stakeholderi 

45. flashback-uri 

46. travelling 

 

Nr. 543 

47. cool 

48. problem solving 

49. crowdfunding 

50. clown 

51. hacker-ilor 

52. servere 

53. Internet 

54. wireless 

55. Big Brother 

56. e-mail 

57. mall 

58. fotbalul 

59. IT-ului 

60. „Oh, great!” 

61. shop 

62. „How old are...?” 

63. „What?” 

64. Oh, my God 

65. cool 

66. rocker 

67. meci 

68. snooker 

69. british 

70. „oxford” 

71. golf 

72. smiley-uri 

73. hipsteri  

74. downshifting 

75. computerul 

76. tableta 

77. smart-phone-ul 

78. smart-TV-ul 

79. teleworking 

80. telecommuting 

81. driverless car 

82. teenager 

83. gadgeturile 

84. globish 

85. horny 

86. target 

87. a targ(h)eta 

88. „a scana” 

89. to scan 

90. „scanez” 

91. „scanezi” 

92. to share 

93. share 

94. cool 

95. e-mail-uri 

96. „Hello” 

97. „Hi there” 

98. cool 

99. on a daily basis 

1200.cool 

1. Apple 

2. cool 

3. vegan 

4. raw vegan 

5. cool 

6. fitness 

7. Not in a thousand... 

8. CV 

9. hobbies  

10. and 

11. stuff 

12. fresh 

13. cool 

14. basic 

15. „from a lesser god” 

16. cool 

17. Internet 

18. site-uri 

19. (I'm) being cool  

20. new wave 

21. cool 

22. uncool 
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23. rock'n roll 

24. cool 

25. topul 

26. cool 

27. Cary Grant 

28. „device”-uri 

29. rolelor 

30. mp3 playereleor 

31. stick-urilor 

32. start 

33. blugi 

34. adidași  

35. must-have 

36. glossy 

37. rock 

38. „coolness” 

39. repeat 

40. coolness-ului 

41. hand made 

42. blog 

43. Internetul 

44. cool-ului 

45. click 

46. White House 

47. underground 

48. leadership 

49. wow 

50. awe-some 

51. the best 

52. mall 

53. fast food 

54. hippioțeală 

55. weekend 

56. tenis 

57. standard 

58. middle class 

59. postare 

60. site-uri 

61. Facebook 

62. cyber-bullying 

63. lifestyle 

64. bullying 

65. in  

66. out 

67. gadgeturi 

68. imprinting 

69. voice of live 

70. reenactment 

71. remake 

72. comic relief 

73. soft cyberpunk 

74. conscious uncoupl... 

75. fast-forward 

76. site 

77. Facebook 

78. entertaineri 

79. Smiley 

80. like-uri 

81. „sensory process...” 

 

Nr. 549 

82. last minute 

83. stand up paddle 

84. hairstylist 

85. lordul 

86. comic books 

87. new titles 

88. English Bookshop 

89. weenkend-uri 

90. the dream team 

91. comics-uri 

92. pattern-urile 

93. pattern 

94. topul 

95. so far 

96. slow motion 

97. reading progress 

98. sketch-uri 

99. punk 

1300.castingul 

1. just do it 

2. live 

3. hit-uri 

4. fast-food-uri 

5. plot-ul 

6. best-seller 

7. plot-tip 

8. design 

9. pattern-uri 

10. smokingul 

11. pop-ului 

12. slip 

13. booklet 

14. cool jazz 

15. psych-pop 

16. performance 

17. pop-ul 

18. insert-urile 

19. branding 

20. JTSingh 

21. flow 

22. urban lapsing 

23. fairy 

24. Disneyland 

25. skating 

26. rave 

27. supermarket 

28. whisky 

29. history-ul 

30. fun 

31. bloggeri 

32. pitbul 

33. selfie-uri 

 

Nr. 559 

34. blugi 

35. blugii 

36. leader 

37. copyright-ul 

38. week-end-ul 

39. mix 

40. horror 

41. show live 

42. acting out the anger 

43. „occupy” 

44. occupy 

45. like-urile 

46. dislike-urile 

47. book of fame 

48. topul 

49. ranking-urilor 

50. star 

51. superman  

52. smile-ul 

53. show 

54. Mister fantast 

55. establishment-ul 

56. jeanșilor 

57. catwalk 

58. blugii 

59. blugi 
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60. rockabilii 

61. hipioții 

62. blugi 

63. punkiștii 

64. blugi 

65. blugii 

66. trend 

67. designer 

68. jeanși 

69. blugii 

70. fashion  

71. rockerii 

72. grunge 

73. flower-power 

74. hip-hop 

75. grunge 

76. brit 

77. glam 

78. fashion-icon 

79. british 

80. a cut above the rest 

81. denimul 

82. high fashion 

83. street style-ul 

84. boyfriend jeans 

85. oversized 

86. grunge 

87. must-wear 

88. bloggerilor 

89. jeanși  

90. rock-chic 

91. the easy way 

92. top 

93. denim 

94. look-ul  

95. denim-ul 

96. blugi second-hand 

97. come on 

98. arthouse 

99. sound-ului 

1400.Sunn O 

1. drone-ul 

2. feedback-ul 

3. riff-urile 

4. moog-uri 

5. one-man show-ul 

6. Scott Walker 

7. shelter 

8. shelter-ul 

9. shelter-ului 

10. speech 

11. online 

12. prescribing pharm.. 

13. card 

14. hobby 

15. hobby-urile 

16. online dating-ul 

17. penalty-uri 

18. meciul 

 

Nr. 562 

19. workshopuri 

20. branduri 

21. designerii 

22. business 

23. fifty-fifty 

24. establishement 

25. establishement 

26. marketing 

27. leadership 

28. bannere 

29. pixurilor 

30. boom-ul 

 

Nr. 566 

31. emerging market 

32. frontier market 

33. brokerilor 

34. upgrade-ul 

35. emerging market 

36. brokeri 

37. lose-lose 

38. junk 

39. outsider 

40. bench-mark-uri 

41. policy 

42. gesture fast 

43. search 

44. Google 

45. fundraiser 

46. matching 

47. advocacy 

48. fundraising 

49. marketing 

50. marketing 

51. follow-up 

52. watermark 

53. fundraisers 

54. fundraising-ului 

55. weekend 

56. jobul 

57. arm's lenght 

58. business 

59. brand 

60. business-ului 

61. add 

62. stakeholder 

63. advocacy 

64. know-how 

65. rock-star 

66. tag-line-ul 

67. Romanian Lit... 

68. No Passport Req... 

69. audiobook-uri 

70. standului 

71. start-up 

72. dolari 

73. blockbuster 

74. blockbuster-ului 

75. World War Z 

76. smart objects 

77. hit 

78. hip-hop 

79. western 

80. frontiersman-ului 

81. The Searchers 

82. WC-urile 

83. Thanksgiving Day 

84. Google 

85. NPR 

86. National Public R... 

87. mashed potatoes 

88. American dream 

89. online 

90. corn-bread 

91. cranberry sauce 

92. sweet potatoes 

93. mashed potatoes 

94. gravy 

95. marketingului 

96. cream 
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97. flashmob 

98. flashmob-ul 

 

2015 

Nr. 569 

99. open-ul 

1500.Sydney 

1. blogurilor 

2. mass-media 

3. peer reviewed 

4. peer reviewer 

5. blog 

6. selfie 

7. megawatt-ul 

8. IT-ul 

9. soft power 

10. hard power 

11. hard power 

12. soft power 

13. freak-ului 

14. cool 

15. best of 

16. hobby 

17. look 

18. play-back-ul 

19. glowing 

20. feeling-ul 

21. board-ul 

22. „A soul for Eur...” 

23. strategy group 

24. advisory board 

25. „coffee border” 

26. know-how 

27. frame-ul 

28. know-how-ul 

29. remake 

30. establishment-ului 

31. smartphone-uri 

32. tablete 

33. laptopuri 

34. SF 

35. sound designer 

36. performance-ul 

37. video girl 

38. videochat-ul 

39. computer 

40. performance 

41. site-specific 

42. cam girl 

43. performance-uri 

44. sparring partner 

45. label-uri 

46. followers 

47. coolness 

48. site 

49. pop culture-ului 

50. Dangerous Minds 

51. posta 

52. clickabil 

53. phin 

54. groove 

55. drone 

56. garage 

57. noise 

58. funk 

59. psych rock 

60. delay 

61. reverb 

62. country-ul 

63. jackpot-ului 

64. jazzy 

65. pent-house-ului 

66. K-movie-uri 

67. masterchef 

68. ultrabrand 

69. dress-code 

70. pop 

71. hitul 

72. spalsh 

73. megahit 

74. K-pop 

75. junkie-funkie-ul 

76. hackeritul 

77. cooking 

78. photoshopate 

79. like-uri  

80. emoticons 

81. Facebook-ul 

82. ketchup 

83. sandviș 

84. draft 

85. advocacy 

 

Nr. 576 

86. smartphone-ul 

87. docu-life 

88. baby-boom 

89. middle class 

90. intelligence 

91. speech 

92. driver-ul 

93. design 

94. casting-ului 

95. storyboard 

96. flash mob 

97. fast-food-uri 

98. hashtag 

99. fast-rewind 

1600.middle-class 

1. „baby on board” 

2. just a pretty face 

3. blacklash-ul 

4. pattern-ul 

5. safewords 

6. straight 

7. mystery 

8. joint-urile 

9. nonstop 

10. trip-ul 

11. look 

12. real life 

13. upgrade-urile 

14. bridge 

15. non-stop 

 

Nr. 581 

16. science-fiction 

17. brainstorming 

18. boom 

19. brokerilor 

20. hamburger 

21. stake-holder-ilor 

22. software 

23. online 

24. software-uri 

25. aplicației 

26. training-uri 

27. software-ul 

28. „learning by doing” 

29. IT 

30. designerii 
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31. new media 

32. „train the trainer” 

33. training-uri 

34. tablete 

35. Cloud 

36. software 

37. screening 

38. screening-ului 

39. full text  

40. ID 

41. accesa 

42. full text 

43. out of place 

44. ups and downs 

45. downloading-ul 

46. iTunes 

47. „bullshit” 

48. covers 

49. torrenți 

50. mp3-ul 

51. CD-ul 

52. e-book-ul 

53. rock-ului 

54. hard-rock 

55. rock-ul 

56. jazz-ul 

57. flower-power-ul 

58. mainstream 

59. under-ground-ul 

60. pigfuckers 

61. band 

62. (post)punk 

63. no wave 

64. industrial 

65. metal 

66. underground-ului 

67. uau 

68. sound-ul 

69. upgradat 

70. live  

71. shrink 

72. into the wild 

73. chalet-uri 

74. zapping on road 

75. fresh 

76. breaking news 

 

Nr. 588 

77. I have a dream 

78. intelligence 

79. occupy 

80. talk-show-uri 

81. show-uri 

82. bond vigilantes 

83. confidence fairy 

84. surfing 

85. multi-tasking 

86. feeling 

87. rule of law 

88. guest-worker 

89. supermarket-uri 

90. trendy 

91. mail-uri 

92. off 

93. song-urile  

94. kinky 

95. newne-ismele 

96. postpost-ismele 

97. upgrade 

98. singer-songwriter 

99. lead single-ului 

1700.steak house 

1. blue-jeans 

2. rugby 

3. underground 

4. off 

 

Nr. 591 

5. aplic 

6. office job 

7. off the record 

8. boyfriend-ul 

9. preaching to the c... 

10. mouse 

11. stand-up drama 

12. CD 

13. memory-stick 

14. Internet 

15. gadget 

16. gadget 

17. device 

18. laptop 

19. tabletă 

20. smartphone 

21. smartphone 

22. desktop 

23. e-reader 

24. slide high-quality 

25. fear not, humans 

26. e-book-ul 

27. streaming-ul 

28. DVD-urile 

29. mood 

30. & 

31. audiobook-uri 

32. podcast 

33. offline-ul 

34. offline 

35. online 

36. e-reader 

37. device-uri 

38. Internet 

39. site-uri 

40. tab-uri 

41. browser 

42. „bookternet” 

43. online-ului 

44. device-ul 

45. like 

46. Facebook 

47. selfie 

48. e-reader-ele 

49. e-book 

50. e-book-ul 

51. e-book reader 

52. e-reader 

53. device-ul 

54. e-book-ul 

55. player 

56. player 

57. e-book-urile 

58. reader-ului 

59. e-book-ului 

60. cross-media 

61. feed 

62. iTunes  

63. Apple handoff 

64. feed 

65. iTunes Radio 

66. jogging 

67. Apple TV 
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68. paywalls 

69. aplicații 

70. podcast-uri 

71. blogging 

72. blogging-ului 

73. podcast-ul 

74. streaming-ului 

75. living 

76. blockbuster-e 

77. hollywoodiene 

78. CD 

79. bestseller-urile 

80. CD 

81. bestseller 

82. public displays of...  

83. book-marks 

84. teasing 

85. crowdfunding 

86. share-uri 

87. home entertainment 

88. spoiler-ele 

89. safe 

90. binge-watching 

91. badge 

92. streaming 

93. streaming-ul 

94. streaming-ului 

95. streaming-uri 

96. hit single 

97. „Thriller” 

98. spoken word  

99. spoken poetry 

1800.pop full mains... 

1. mixtape-uri 

2. zoom-in 

3. release-uri 

4. mixtape-ul 

5. Loud Blood Youth 

6. release 

7. long play 

8. Loading Please 

9. audiobook 

10. audiobook-urilor 

11. audiobook-ul 

12. audiobook-uri 

13. bestseller-urile 

14. reminder 

15. dark & twisted 

16. part-time 

17. hardware 

18. viewer 

19. brand awareness 

20. the real think 

21. free jazz 

22. rock-ul 

23. world music 

24. drive 

25. touch 

26. desktop-ului 

27. hunting 

28. trial-urile 

29. review-uri 

 

Nr. 602 

30. soft-uri 

31. feisbucul 

32. intership-uri 

33. matching 

34. training-ul 

35. grants officer 

36. training 

37. handmade-uri 

38. training-uri 

39. confort zone 

40. workshop-uri 

41. happy-end 

42. the horror 

43. statement-uri 

 

Nr. 611 

44. future jazz-ului 

45. bookmarks 

46. hipermarketurile 

47. establishment-ul 

48. hub 

49. leadership 

50. branding 

51. fairplay 

52. the good kind 

53. job description-ul 

54. workshop-uri 

55. socially awkward 

56. RPG-urile fantasy 

57. close-up-uri 

58. uplifting 

59. science-fiction 

60. reenactment-ul 

61. cover 

62. web-ul 

63. accesat 

64. Internet 

65. browser 

66. peer-to-peer 

67. download 

68. browser-ul 

69. broadband 

70. Pew Internet Proj... 

71. aplicații 

72. messaging apps 

73. fary 

74. granturi 

75. crowdsourcing 

1876. happy-end 
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Dilema veche 

2013 

 

Nr. 464, 3 – 9 ianuarie 

 

p. 2 - Dacă ceea ce spusese înainte era frumos şi româneşte, acestea sunau ciudat de anacronic, a 

science fiction.; Nu lipsa fair play-ului pare principala hibă a majorităţii politicienilor... 

 

p. 3 - ...”marketingul” cere denumiri ceva mai şmechere, mai “globalizate”...; Facebook-ul s-a 

umplut şi el de tot felul de “causes” dedicate afirmării/ susţinerii/ promovării valorilor...; ...poporul 

cititor pe Internet se repede cu click-ul.; Oamenii vorbesc despre ceea ce li se “pune” pe agendă, ca 

fiind subiecte importante, de către televiziuni, ziare, site-uri. 

 

p. 4 - O tanti “de extracţie socială modestă”, care face (blasfemie!) grătar, în curte, de 

Thanksgiving. Domnul judecător o ia razna în mintea lui upper middle class şi ajunge să dea foc 

casei veneticei.; La ei boxul, fotbalul american, atletismul şi baschetul. 

 

p. 5 - ...media de audienţă în prime time.; ...sponsor politic.; Unilateralismul liderilor dreptei, 

potenţat şi de un grup de jurnalişti şi comentatori angajaţi în “cauză” precum nişte flower power 

întîrziaţi, s-a dovedit de-a dreptul sinucigaş.;  ...”summit-uri decisive”. 

 

p. 6 - ...după retrocedare, pe clădire a apărut un banner care anunţa scoaterea ei la închiriat... 

 

p. 7 - ...are alt target group şi, în mod evident, n-am nici o şansă să obţin vreodată un credit.; …în 

spatele unui smartphone...; Cool!; Şi care e loser-ul care să nu fie măcar puţin rebel la această 

vârstă?; ...de departamentul de cercetare al canalului Discovery, tinerii din România se înscriau 

masiv în categoria denumită pressured providers...; Începe să se profileze şi la noi generaţia post-

cool, ca să spunem aşa. Ceea ce este cool nu mai este suficient. Cool, bine, dar şi what next?; Ochii 

tuturor au fost confiscaţi de breaking news, în deschiderea ediţiei…; …scandalul transmis live de la 

faţa locului. 

 

p. 8 - Titlul misivei electronice era e-mail apologetic...; ...masteranda credea că, în limba română, 

cuvântul apologetic se leagă semantic de englezescul to apologize/ „a se scuza”)... 

 

p. 9 - ...CD-uri, DVD-uri...; Textele publicitare confirmă pătrunderea în limbă a lui seif, prin 

intermediul unor produse englezeşti – „celebra Casă Milner safe & Co”. 

 

p. 11 - ...CV-uri mincinoase...; ...spray-urile nu trebuie pulverizate în ochi fiindcă pot provoca 

orbirea.; Arată că a fost un bully care a trebuit să se retragă...; Bucuria fetei e umbrită un pic de 

perspectiva de a sta pur şi simplu şi a se uita la gadgetul ăsta pe care şi-l dorise atît de mult. 

 

p. 12 - Banală ca un talk-show; ...show-ul trecerii, având miros şi joc de scenă. 

 

p. II - În varianta negativă – suspiciunea, neîncrederea sau chiar repudierea fac din ei cetăţeni 

second hand, ilegitimi.; ...aruncaţi, vă rog, o privire pe acest blog... 
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p. III - În octombrie 2011, am primit un e-mail de la cîţiva dintre primii mei studenţi... organizau un 

flashmob la Universitate.; Şeful de promoţie era deja acceptat ca postdoctoral fellow la Cornell 

University în New York.; ...a început să fie eliberat după 3-6-9 luni, echivalând M.S. cu Bleak 

house-ul lui Dickens. 

 

p. IV - manager de programe. 

 

p. V - La mine, în sud: coada la paşaport,... sacoşele cu pături şi blugii... Blugii!!! 

 

p. VII - „Never say never again” – vorba lui James Bond.; ...am făcut un master în comunicare...; 

Am fost nevoit să îmi asum anumite responsabilităţi, şi printre ele a fost să-mi găsesc un serviciu 

stabil, un „nine to five”, care să nu depindă de capriciile industriei cinematografice...; ...a observat 

că stăteam retras într-un colţ cu un păhărel de whiskey-ntr-o mînă...; Iau căzut trăsăturile în paharul 

cu whiskey. 

 

p. VIII - ...manualul meu propriu şi personal de „integrare”, de belonging.; De parcă aş fi spus: 

„From Romania, sorry to disappoint”. Acuma nici că-mi mai pasă.  – Where are you from? – 

From Romania! Răspund... Şi implicaţia e : „Have you got a problem with it?!”.; Ascultă: 

„Prodigal, what were your wanderings about?/ The smoke of homecoming, the smoke of 

departure. / The earth grew music...” – cîteva versuri din Derek Walcott... 

 

p. 14 - ...nişte paper-pushers care lucrează aproape exclusiv pentru burse şi stadii doctorale şi post-

doctorale...; ...antologii, workshop-uri... 

 

p. 17 - O femeie sofisticată din high class...; O tragedie antică într-un decor de apartament 

newyorkez cu tuşe etno-fancy. 

 

p. 18 - Muzica de astăzi a band-ului încearcă ...să se plimbe pe aceleaşi străzi pe care o făcea şi pe 

vremuri...; ...ruperile de tempo, riff-urile psihedelice, atmosfera încărcată de pucioasă, drone-ul... o 

colecţie de reminder-e ale epocii de aur a trupei.; Fără a beneficia de nici un fel de update sonor 

faţă de perioada în care ... locuiau în regatul grunge... 

 

p. 19 - ...pe urmele game-changer-ului Avatar...; ...Dumnezeu e jolly-joker-ul bine ascuns în 

pachetul de cărţi cu care juca gînditorul francez... 

 

p. 22 - ...Adrian Georgescu semna în The Industry un articol despre show-urile de supravieţuire de 

pe Discovery – trendul inaugurat de Bear Grylls, cel cu Tehnici esenţiale.; ...s-a impus termenul de 

survival show – „show de supravieţuire”.; ...telespectatorii români au putut vedea pe Discovery 

Science, un reality pe nume Colonia...; În fine, nu putem neglija trimiterile la sfîrşitul lumii din 

marile talent show-uri.; Dincolo de pachetul grafic şi luminile care amintesc de SF-uri distopice...; 

„Ca şi broker, cum era?”; A supravieţui (calc după survivre în română şi derivat al acestuia în 

survive, în engleză) conţine tocmai ideea de catastrofă... 

 

p. 24 - ...mail-ul din România.; ...deocamdată pot doar să nu mai calc ever prin E. Leclerc...      

 

 

Nr. 466, 17 – 23 ianuarie 
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p. 4 - ...mi-a venit ideea să fac un talk-show... 

 

p. 7 - Be true to yourself ar fi deci „idealul moral” al vîrstei autenticului.; ...oportunităţi de 

downshifting la marketingul tradiţiilor...; ...pe o piaţă „plată” (flat market). 

 

p. 8 - Ideea de full option, ...a fost înlocuită cu posibilitatea de personalizare a automobilului 

comandat.; Tombstone înseamnă, în engleză, „piatră de mormânt”.; ...pe „strada principală” (main 

street), cu uşile batante ale barurilor (saloons) scîrţîind lugubru...; Se spune că un cowboy îndrăzneţ 

ar fi pornit... în explorarea teritoriului...; A deschis un saloon şi a atras... pe toţi răufăcătorii vremii.; 

...”cel care obişnuia să-şi fumeze luleaua în faţa saloon-ului”... 

 

p. 11 - ...nimeni n-ar fi smintit să risipească bani pe talk-show-uri putrede...; Mai bine zis, am 

devenit mamă, full-time.; O „doamnă” middle-aged... 

 

p. 12 - ...parlamentarii şi miniştrii, sînt duşi de nas de civil service...; Această obsesie s-a exprimat 

cel mai bine în serialul Yes, minister, un formidabil sitcom BBC de prin anii 1980.; Am rugat 

oameni care lucrează în think tank-uri să citească programul de guvernare...; Partidele 

mainstream... 

 

p. I - Există organizaţii care se numesc think tanks.  

 

p. IV - managementul deşeurilor, managementul ariilor protejate... 

 

p. VIII - ...acoperire cu broadband pentru 50 % din gospodării...; De cele privind open data şi 

Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă (Open Government Partenership).; ... (România 

online)...; Nu am găsit în programul de guvernare nici o referinţă la independenţa mass-media... 

 

p. 14 - Ce mi se pare cu adevărat important la această povestire este insight-ul foarte bun... 

 

p. 17 - Personajele în negru alunecă elegant pe un catwalk alb...; ...sfîşiat pe alocuri de vocea cînd 

gravă, cînd ascuţită a DJ-ului.; ...de reconstruieşte subiectiv-obiectiv din frînturi de poveşti 

personale şi ştiri TV într-un one woman show care atrage atenţia asupra unei tinere actriţe. 

 

p. 18 - ...un sertar sonor numit library music.; ...extravagantul club al thriller-elor all’italiana…; 

Broadcast a inventat un trip sonor care pastişează cu afecţiune şi ironie complice soundtrack-urile 

genului.; ...impecabilul şi impresionantul soundtrack... 

 

p. 19 - ...e vorba cel mult despre varianta fast-food a unei gîndiri brechtiene.; Dar Wright tinde să-şi 

tematizeze propriile gim-mick-uri teatrale în cele mai banale moduri cu putinţă...; ...digest-uri 

cinematografice...; ...o sursă de ruzzle-dazzle sporadic; altfel spus, postmodernism redus la 

aspectele sale de junkyard... 

 

p. 20 - Turcia părea că are totul de partea ei ... un mediu politic stabil, ... o sursă de soft power, o 

influenţă deloc neglijabilă inclusiv prin cultura pop pe care o exportă... 

 

p. 21 - Ce-i lipseşte  însă sînt pedigree-ul şi rasa. 
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p.24 - Ştirile de la ora 5 sînt baza şi poate va face cineva un best of al celor mai sîngeroase omoruri 

din ultimii ani. 

 

 

Nr. 468, 31 ianuarie – 6 februarie 

 

p. 5 - ...un festival care să strîngă un dream team de muzicieni pentru trei săptămîni... 

 

p. 8 - ...e un poker fără aşi: fără Roger şi Rafa, tenisul e mai dârz, dar mai plăpînd... e mai iute, dar 

mai puţin spicy.; Ei sînt, de fapt, inventatorii tenisului modern şi ai finalelor thriller. 

 

p. 9 - Două ştiri redactate în engleză, de pe site-ul... vorbesc de măsurile luate pentru a ameliora 

situaţia unor redundant workers... 

 

p. II - ...e o iubire mai curînd strîmbă şi are puţine şanse de happy-end. 

 

p. III - Cobor pînă la supermarket să cumpăr.; „Astea îs termopane din alea bune!”; Mă prefac că 

lucrez la laptop. 

 

p. V - Unii sînt pur şi simplu necesari pentru smal talk-ul cu care... te scot din monotonie... 

 

p. VII - ...mai există şi fatalitatea de-a o pune, pe loc, de un „Kiss-show” live & ad-hoc. 

 

p. IX - Boooring! ; ...pălării enorme (latest fashion sau retro) 

 

p.X - ...un iPhone, ultimul model.; ...începe ceea ce americanii numesc „family drama”. 

 

p. 11 - Pentru că revista ne aduna aproape în fiecare weekend în jurul ei, ...; Lucrez ca fotograf 

profesionist de 9 ani şi fac şi graphic design.  

 

p. 12 - Operaţiunea se bazează pe principiul crowd-sourcing...; Dar poate că e timpul ca acest 

crowd-sourcing să se transforme în crowd-acting sau crowd-financing. 

 

p. 14 - ...riff-ul de chitară...; ...cele două legende ale muzicii – folk a la americana, viciat de 

inserturile de noise, romanţă şi lo-fi pop.; ...puţine sînt genurile muzicale de care acest grup nu s-a 

lăsat influenţat, de la bossa nova la funk, de la noise rock la jazz şi shoegaze.; ...în orăşelul-

apendice al New York-ului, Hoboken, YLT s-a alăturat rapid unei familii post-punk...; ...acest joc 

dintre pesimism şi optimism e unul dintre marker-ele puternice ale sound-ului Yo La Tengo...; Le 

găsiţi pe amintitul opener „Ohm”...; Oricum, noi compunem un mozaic muzical, alcătuit din diferite 

genuri: dancehall, ska, drum&bass, dub, nu doar reggae.; ...mi-a propus să mă alătur trupei pentru 

un jam session...; ...mi-a dat ocazia să ajung în backstage la toate evenimentele de reggae music. 

 

p. 15 - E vorba despre acel cinema european... al statement-urilor eroice... 

 

p. 16 - Aici nu există parti-pris-uri ideologice ori geografice... 
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p. 17 - Albumul Like Water (Soft Records),... este cu totul altceva... cel puţin din punctul de 

vedere al jazz-ului vocal, dar şi pe scală rock-pop-folk...; ...cea mai bună muzică este predica laică 

pusă pe beat-uri şi armonii jazzy...; Hip-hoperul a reuşit cu albumul lui solo să construiască un 

decalog românesc urban...; A aliniat stele de toate categoriile, hipsteri balearici şi hip hoperi.; 

...scena clubbing românească îşi cheamă nişele la un loc... 

 

p. 18 - ...un fel de pamflet în vers alb, intitulat „Click aici, dobitocilor!”; Jurnalistul adunase peste 

vreo 90 de like-uri şi 300 de share-uri pe Facebook.; ...sînt cuvinte tari, care circulă la liber prin 

subsolurile online-ului... 

 

p. 20 - Mi-am luat un telefon cu touch screen...; Ştiu că teoretic e la fel de simplu ca a da click pe 

mouse...; ...şi treaba cu touch screen-ul o sa fie o ocupaţie pentru bunicuţe.; ...cel mai semnificativ 

eveniment al acestui week-end...; După care au apărut zvonuri cum că ar fi fost, de fapt, un 

playback ieftin (lip- synching, mai exact). Cîţiva congresmani republicani cer acum demisia lui 

Obama...; Deschide e-mail-ul de Yahoo!; Acum, opt ani mai tîrziu, în liftul meu nimeni nu mai 

„satisface” dorinţe, toţi rezolvă nevoi: deblocări uşi..., reparat laptop-uri.    

 

 

Nr. 471, 21 – 27 februarie 

 

p. 2 - Hrăneşte un om sau o ţară cu junk food ori cu subcultură, şi vezi ce o să ai.; Iar dacă prinzi un 

zbor red-ticket, intră şi hotelul. Why don’t they come along? 

 

p. 3 - ...au parte de mii de click-uri, like-uri şi sumedenii de comentarii.; ...pe site-uri, bloguri şi 

reţele sociale, identitatea naţională are căutare.; Faci un site, un blog şi un cont pe Facebook... 

 

p. 7 - Un comunism cool, hipsteric, un real pericol care, abil, ca şi strămoşul lui, se insinuează 

trendy...; Sau după discuţiile despre play-backul unei dizeuze...; ...nu toţi cei care studiază în 

America sînt nişte caricaturi care se dau cool şi vin pe aici să propăvăduiască stînga hipsterească.; 

Carnavalul absolut – comunişti deghizaţi în hipsteri. 

 

p. 11 - Pe markerul lipit de obiect scrie Bring me back – Înapoiază-mă. 

 

p. 12 - Adrian Severin s-a prăbuşit rapid în urma scandalului privind lobby-ul ilegal... 

 

p. IV - ...şi-şi desface braţele ca pentru un free hug. 

 

p. 14 - Există atunci, drept laitmotiv sonor, un soundtrack, „How to dissapear completely” de la 

Radiohead, ce vorbea... de amintirea traumatică („I’m not here/ this isnăt happening”). 

 

p. 15 - „Rocker e şi un fel de strigăt de disperare”; Un lucru interesant e şi faptul ca majoritatea 

dealerilor şi pusher-ilor sînt, la rândul lor, dependenţi, şi vînd pentru a consuma. 

 

p. 17 - ...doar dans şi pantomimă, lipsesc song-urile... 

 

p. 18 - ...intenţiile sale par să se îndrepte spre consacrarea ca jazzist.; Tot ca „rocker” l-am cunoscut 

şi eu..., cînd îmi frecam coatele să mă strecor la concertele sold out de prin barurile clujene...; Poate 
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nu exista atunci conceptul de sold out, dar exista cel de full house.; Eticheta free jazz...; ...e 

suficient emo jazz...; „Suriname” e cea mai catchy bucată a albumului, promovată şi print-un 

simpatic clip stop motion. „Triangle”... devine cea mai free jazz piesă a albumului...; Poate nu 

chiar singura, mai este şi un hidden track cu ceva orăcăit de saxofon... 

 

p. 19 - Zero Dark Thirty e odiseea vînării lui Bin Laden...relatată ... cu un minim de human 

interest.; ...ar trebui să interpreteze tot ca pe o condamnare şi prezentarea no comment pe care le-o 

face filmul actelor respective.; Feminismul lui Bigelow e, de fapt, unul destul de old-fashioned...; 

Vizitatorii erau astfel prinşi într-un performance... 

 

p. 22 - Crin Antonescu: language-ul ca language-ul, dar body language-ul...; ...Antonescu a avut 

nu atît o problemă de language, cît una de body language.; Accentul britanic, upper class, e destul 

de uşor decelabil.; ...un breaking news ridicol...; ...breaking news-ul era de fapt pentru aşteptare...; 

...a rezultat cel mai plăcut news alert la care am participat vreodată. 

 

p. 23 - ...skills-uri de comunicare...; De vorbit, nu prea ştie ea ce să zică, însă scoate din poşetuţă un 

pocket argintiu...; ...gemuleţul din baie – guest star –; ...un suport de prosoape şi un sfert de WC 

dintr-o baie...; ...intuiesc că are el un deal direct cu „dezvoltatorii”.   

 

 

Nr. 475, 21 – 27 martie 

 

p. 7 - Mai bagă şi tu ceva entertainment, că asta se cere...; Cool!; Yummy! 

 

p. 11 - ...cu preţul scăderii ratingului; blogger-ii şi membrii reţelelor de socializare ar putea să 

alăture campaniilor duse pentru salvarea cîinilor şi a cailor şi pe ce a salvării învăţământului.; 

Finalul cărţii, destul de happy, rămîne unul deschis. 

 

p. II - ...magazine second hand...; Azi, scurta tradiţie a sifonăritului este treptat înlocuită de sifonul 

high-class, Soda Stream. Este, de fapt, autosifonul pe stil vechi, readus în hip de nişte 

antreprenori.; Ei contribuie la creşterea duratei de întrebuinţare a vieţii noastre. Slow life. 

 

p. 13 - ...mai mult decît un hollow man...; ...într-un film lung, greu, repetitiv, marcat de voci din off 

– pe care, într-un chip, le imită parodic: „Oh, God, de ce e atît de rău...” 

 

p. 15 - Filmul nu este un „feel good movie”, spectatorii nu ies relaxaţi de la film...; Presupune un 

lobby financiar care poate fi evaluat undeva la jumătate de milion de euro. 

 

p. 16 - În SUA, piaţa cărţilor de buzunar a scăzut, în ultimii doi ani, cu aproape 60 %, iar piaţa 

hardcover – cu 20 %. 

 

p. 17 - ...nu mai am chef... nici de party în familie.; Textul e scris pe post-it-uri puse peste tot – ... – 

de la apariţia în ţinută office – „costumul de nuntă”... fanul cu tricou Ugly Kid Joe este apostrofat 

de propriul kid – „tati, tati, tati...”; ...whisky-ul primit cadou are o funcţie practică... 

 

p. 19 - ...un job de cercetare pe viaţă.; ...ca ilustrare alegorică ready-made pentru diferite postulate 

psihanalitice...; „Ok, man!”; Wow, Brancuzi? ...O să păstrez chestia asta, man!” 
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p. 22 - ...un anumit gen de statement. 

 

 

Nr. 477, 4 – 10 aprilie 

 

p. 3 - ...în atmosfera de grosolonie, nervozitate, breaking news şi scandal ieftin în care respirăm de 

dimineaţă pînă seara.; ...urmează un al doilea SMS: „Tocmai s-a suit un homeless...; „Despre 

aurolaci şi homleşi, fără milă...; ...un blogger român.; ...se revolta un cetăţean... pe blogul său. 

 

p. 7 - Multinaţionalele îi transformă pe toţi în workaholici?; ...şi dacă a schimbat în fiecare an 

jobul, asta spune ceva despre acea persoană...; Un angajat pe o poziţie de manager...; În termeni de 

business, ca să ai un avantaj competitiv, e nevoie să faci ceva la un standard înalt calitativ...; ...în 

fond, acest business are un transfer de know-how – aşa cum îl numesc ei.  

 

p. 9 - Şi infinitivul lung substantivizat apare destul de des, tot în mesaje care nu pot fi, în genere, 

reproşate site-ului sau publicaţiei online în cauză... 

 

p.10 - Asta cu sfinţirea de lift e pe bune; Umilinţa stă la plajă şi bea cocktailuri în preajma 

domnului patron...; Nu mai pun la socoteală dacă eşti gay,... dacă eşti, pur şi simplu, altfel. 

 

p. 11 - Mă gîndesc cu strîngere de inimă la o Scufiţă Roşie în postură de angry bird... 

 

p. 12 - ...mediul politic crede că intră în job description-ul şefului de partid...; Tocmai am făcut un 

review unui raport care aminteşte recomandările GRECO...; Şi e oarecum logic: dacă politicienii 

sînt convinşi că intră în job description să aducă bani negri sau sau gri la partid...  

 

p. VI - ...de la creşterea propriilor copii, pînă la creşterea awareness-ului în comunitatea în care 

trăieşte...; În pauzele dintre sesiunile de terapie, telefonul ei devine hotline.; Ana poate să scrie un 

text pentru Think Outside The Box împotriva campaniei „urăşte.ro”... 

 

p. VIII - ...campaniile de awarness şi advocacy...; 20- 25% am strîns din contribuţii ale părinţilor, 

iar restul sînt bani din fund raising.; ...bugetul nostru lunar este de 12000 de euro pentru 12 copii 

care vin full time...; ...dacă vrem să se schimbe ceva, ar trebui să avem decision makers direct 

afectaţi.; Aven 21 de angajaţi,... 12 copii full time, 30 part-time.; E drept, între timp s-a schimbat şi 

awarness-ul, dar foarte încet. 

 

p. 13 - dreptul pare să fie noua pasiune a analiştilor, mîndri nevoie mare de producţia de 

raţionamente juridice pe hectar de talk-show.; ...datul cu părerea în prime time pare să fie un 

ingredient obligatoriu al ratingului de presă.; Totul e limpede, crystal clear, beton armat.; În opinia 

think-tanker-ului specialist în instituţii europene... 

 

p. 14 - Redactor al mai multor suplimente şi fondator a două reviste SF online...; Gibsonii fiind, de 

fapt, nişte luzări care şi-au luat numele de personajele lui Gibson, scriu bloguri pe stick-uri, despre 

rarele lor aventuri sexuale...; În cluburile artsy din Inand, lumea e mai pestriţă... iar pe scenele lor 

evoluează tot felul de artişti recrutaţi din underground, ale căror numere – numite glitch-uri – sînt 

un fel de happening-uri digitale, colaje multimedia ce mixează ... sample-uri din Grigore Leşe.; 

Drumul spre happy-end e însă neabătut...; ...se creează o mişcare de rezistenţă în underground, iar 
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cyberpolicierul şi distopia satirică de mai devreme se transformă într-un spy sci-fi.; Din acest punct 

de vedere, Transfer nu este just another SF story... 

 

p. 15 - ...militar, peisagist, scriitor şi globe-trotter; excentric, dandy şi aventurier... 

 

p. 16 - Expoziţia human body 

 

p. 17 - (cu excepţia momentului de music-hall)... 

 

p. 18 - ...pop-ul era un gen care îţi permitea să faci bani bine-merci...; ...primul videoclip horror din 

istoria pop...; ...a inventat videoclipul ca instrument de marketing muzical...; ...fanii care 

îngenuncheau cînd îl vedeau înălţîndu-se la cer, propulsat de jetpack.; ...în calitate de jazzer 

elitist...; ...medley-uri de teme jacksoniene racordate cu motive de jazz davisian în cadre sonore 

latino...; Fermecat de riff-ul de pe „Smooth Criminal”...; ...revistele glossy... 

 

p. 19 - ...filtru asigurat de comentariul lui din off... 

 

p. 20  - ...cei care promovează librăriile, ceainăriile... flash-mob-urile, spiritul civic... 

 

p. 22 - ...nu se potriveşte cu ceea ce e, de regulă, o gazdă de talk-show...; ...Florentina le trimite, pe 

mail, pensionarilor din lista ei de prieteni... slideshow-uri cu: frumuseţile naturii... 

 

p. 24 - ...cu zborul low cost. Doar dacă Ryanair nu are în vedere vreo aterizare forţată ori vreun 

crash balneoclimateric.; Un pont de pe site-ul muzeului...     

 

 

Nr. 480, 25 aprilie – 2 mai 

 

p. 2 - Pentru cei happy few care încă mai ascultă death & doom metal... 

 

p. 3 - Cei mai culţi şi mai bine plasaţi le zic lobby.; Pînă la urmă, au înţeles ceva şi anglo-saxonii şi, 

pragmatic, au inventat sintagma potrivită: oiling the system. 

 

p. 5 - Tot aici, dar şi în alte părţi am scris... despre thatcherism.; În Anglia, Lady T. A fost mereu o 

persoană controversată. 

 

p. 7 - ...e foarte uşor să plasezi pe Internet un text scurt şi un hyperlink...; ...poţi să retragi textul de 

pe blog. Bloggerii încep să se adapteze... unor reguli ale jurnalismului... 

 

p. 11 - ...pîine cu ketchup şi, entual, cu ceapă. Ketchup-ul bulgăresc era, într-o perioadă, 

ingredientul „inutil”...; ...hamburgeri neaoşi...; ...în boom-ul consumist al începutului...  

 

p. IV - Fără pretenţii de political corectness şi respectând dreptul fiecărui individ de a-şi organiza 

viaţa în funcţie de propriile valori... 

 

p. V - Am scris un studiu despre hate speech în România.; Ceea ce agravează... mecanismul, este 

atitudinea românului faţă de talk-show. Talk-show-ul este o producţie de succes... 
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p. VI - Setting-ul cinematografic creat integrează aceste atitudini într-un univers diegetic... 

 

p. 14 - ...stil punk... 

 

p. 15 - ...partituri pentru big band în repetiţii...; Avându-l pe John Hebeert co-leader şi co-

erchestrator al muzicii lui Enescu...;...toţi muzicienii cutting edge ai avengardei americane... 

 

p. 16 - Ziar finanţat prin crowdfunding; ...un paywall îi obligă pe cititori să plătească pentru ce 

citesc.; Datorită acestei reviste a apărut şi un nou tip de cititori – cei interesaţi de informaţia utilă, de 

reportaj şi de background.; Jurnalismul e work in progress. 

 

p. 17 - O altă instalaţie – Continuum body... – analizează corpul orfan.; Frame-uri de realitate 

dementă, melancolică.; Performance-ul rulează in loop timp de două ore. 

 

p. 18 - Poate c-o fi scris-o paul Brunton direct în româneşte prin channeling...; ...cover-ul după 

piesa canadiancei Feist...; ...”CMYK”... ajungând să-şi câştige statul de „Record of the Week” în 

show-ul de pe BBC 1 al lui Nick Grimshaw, pentru a primi, astfel, credit din partea altor DJ-i de 

radio şi a impune un sound care, fără să fie din cale-afară de original, apela oarecum firav curentul 

muzical under- şi overground al momentului, dubstep-ul, mixîndu-l cu accente de soul, R&B şi 

jazz...; „Retrograde”, lead single-ul albumului, se foloseşte de armonii şi un infinit clap pentru a 

deveni un imn emotiv...  

 

p. 21 - În  setlist-ul turneului ai făcut loc şi noilor cîntece, cum se integrează?; Influenţa  dintre 

folkul tradiţional nu e niciodată departe, nu?; ...cîntece folk.;  

 

p. 23 - ...la finalul unei sesiuni de shopping de 5000 de euro în Mall Dubai... 

    

 

Nr. 484, 23 – 29 mai 

 

p. 2 - ...propun un nou traseu Bucureşti by night. 

 

p. 5 - Show-ul nostru a ieşit foarte bine... 

 

p. 12 - Şi fac brînzei un upgrade necesar, cum spun ţăranii hipsteri. 

 

p. II - ...sînt sigur cîteva mii, cam un terra de spaţiu pe hard-disk. 

 

p. IV - ...spaţiul aerian este împărţit în trei: ...apoi approach-ul (zona de acoperire)... care dirijează, 

no limit, tot ce există mai sus de altitudinea acoperită de approach.; „La nivelul aviaţiei, sîntem un 

single sky”...; ...Primul – planner-ul – discută cu maşinuţele şi utilajele care circulă pe platformă şi 

pe piste...; ...gazdele noastre m-au aşezat pe poziţia controlului executive...; „...răspundeam, ...de 

activitatea de atunci a  aeroportului, care cuprindea... şi handling-ul...”; Urmează ...o perioadă de on 

job training, cu instructorul alături... 

 

p. V - Am alergat înspre ghişeul de check-in, pe podelele perfecte... 
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p. VI - O răbdare care i-a fost răsplătită din plin în ziua în care a primit golden call-ul. 

 

p. VII - ...compus special pentru a „simula” activitatea de preflight dinaintea unei curse.; Tot în 

timpul acestui briefing, s-a stabilit şi care dintre piloţie este PF (pilot flying), respectiv PFN (pilot 

not flying)...; ...reprezintă acei oameni care zîmbesc frumos... şi ne aduc sandvişuri sau cafea.; În 

vreme ce copilotul verifică cockpit-ul (cabina piloţilor) şi documentele care trebuie să se găsească 

în avion... comandantul a făcut un walk around – o inspecţie exterioară a avionului.; ...se mai fac 

teste şi ...şi sistemului de comunicaţii între piloţi şi echipajul de cabină (cabin crew). Atît în cazul 

piloţilor, cît şi în cel al însoţitorelor de bord, cuvîntul de ordine rămîne check list.; ...echipajul de 

cabină are propriul briefing ulterior, care cuprinde service briefing... şi safety briefing...; ...pentru 

a ajunge pe pistă are loc acţiunea de pushback...; ...ajunşi în cockpit, comandantul ...ne-a explicat 

importanţa şi rolul fiecărui ecran,... buton din cabină. 

 

p. 13 - ...saloane VIP şi business...; operatori de handling, de refueling... de catering...; ... 

handling-ul este făcut de un operator.; ...se ocupă de check-in, îmbarcare, gestionarea bagajelor. 

Contactul de handling mai prevede... şi degivrarea aeronavei...; „Safety first”; Noi oferim acelaşi 

nivel de calitate şi de servicii pasagerilor de pe curse tradiţionale şi celor ai companiilor low-cost.; 

Platforma Băneasa va deveni un city airport cu servicii personalizate, mai scumpe, dedicate 

segmentului business şi VIP.; Mai adăugăm aici ...şi un parc tehnologic high-tech. 

 

p. 15 - ...relaţii sociale, affective labour, economia atenţiei...; Cum şi unde repetaţi pentru acest 

perpetuum performance?; Există întotdeauna riscuri şi o anumită fragilitate cînd vine vorba de ceva 

live, în timp real.; ... există o estetică cheap and easy intenţionată a proiectului... 

 

p. 16 - E un clash absurd, uneori grotesc, să te întîlneşti cu propriile închipuiri despre roboţi... 

 

p. 17 - ...Festivalul ...expune textele rezultate în urma work-shop-ului... 

 

p. 18 - ...cele două sample-uri de pe... album...; ...superficialitatea cu care se dă feedback-ul în era 

Facebook, cu like-uri... denotă cel mult o pasiune foarte mare pentru fotografiere. 

 

p. 19 - ...regizorul Sergei Loznitsa le dedică, pe rînd, cîte un lung flashback, iluminîndu-le tacticos 

caracterele şi moralitatea; Cît despre cel suspectat de colaboraţionism, flashback-ul îi atestă 

verticalitatea şi chibzuinţa...; Intrările în flashback-uri nu sînt semnalate în nici un fel...; Cel de-al 

doilea – un lung travelling înapoi, în calea a doi călăreţi care avansează la pas...; Numeroasele 

travelling-uri cu aparatul de filmare... 

 

p. 24 - ...un e-mail trimis de un coleg...; ...într-un asemenea stabiliment al unei terase avangardiste, 

foarte trendy, un cîine tremurător zăcea pe jos în faţa unuia dintre WC-uri. 

 

 

Nr. 486, 6 – 12 iunie 

 

p. 1 - Deadline şi amînare 
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p. 3 - Trăim în centrul unei nebuloase care se cheamă talk-show.; Tutuie, americăneşte, pe toată 

lumea, e „interactiv”, pantomimic, matter of fact.; Băiat de viaţă, nepretenţios (dar smart), săritor 

... tolerant, trendy.; Doar că era sîmbătă, iar noi eram in the middle of nowhere... 

 

p. 4 - Ce-aveţi cu termopanele? 

 

p. 5 - ...a remarcat că e pentru prima oară cînd un concurent de la Masterchef foloseşte rubarba. 

 

p. 7 - „Arhetipul” e cam aşa: lacom, inteligent spre şmecher, workaholic, un ins cu relaţii... 

 

p. 11 - Mincinoşii ghinionişti... sînt cei care nu-şi instruiesc prietenii să nu-i tăguiască în nici un fel 

de check-in. 

 

p. I - Trăim într-o vîrstă... între liste cu „to do”-uri, remindere şi deadline-uri.; Dăunează 

deadline-ul vieţii!? 

 

p. II - Sesiunile din facultate îmi declanşau brusc apetitul pentru soap operas, sport, gătit, rezolvat 

integrame...; ...înţelegi brusc avantajele unei vieţi mai sănătoase şi te apuci de jogging.; Îţi pregăteşti 

materialele, cursurile xeroxate, pixurile şi markerele... 

 

P. III - Acel prim termen şi deadline-urile care au urmat au fost o nimica toată...; Un coleg inginer 

de sistem mi-a arătat forumurile cu joburi de freeelancing...; Acelaşi entuziasm la început, 

translatat în faţa altui computer...; Îţi strică weekendurile...; ...singurul deadline major, care nici 

măcar nu-mi trimite e-mail-uri, probabil nu a fost stabilit. 

 

p. V - Care au fost task-urile care au luat de zece ori mai mult timp decît ai planificat iniţial?; ... 

vrem să facem level-up profesional...; ...care trage cîte trei săptămîni de cîte un task şi ne creşte 

pulsul pe măsură ce se apropie deadline-ul termenelor scurte.; Task-ul planificat într-o săptămînă s-

a realizat în două ore...; Grijile sînt junk food pentru suflet. La bază, stersul e o reacţie de apărare a 

organismului, un cocktail de hormoni... 

 

p. VI - ...să reflecte sunetele de aplicaţii last minute.; ...cultura populară de tip PhD comics...; 

...joburi part time.; ...ultimile chips-uri din cămară au fost ronţăite...; ...ceea ce un coleg biolog, de 

altfel foarte prolific, numea brainspace... 

 

p. VIII - Am amînat ... să plec într-un road trip cu o prietenă... 

 

p. 14 - Un fel de jam session narativ...; Consider că muzica este arta supremă şi toţi şi toate 

(literatura included) au de învăţat de la ea o lecţie a libertăţii infinite... 

p. 15 - ...presa a inclus pavilionul României printre highlight-urile de anul acesta.; ...în a doua zi de 

preview... 

 

p. 18 - ...sala a rîs la masterclass-ul despre care vorbim, aproape continuu; ...dar situaţia economică 

a traducătorului este frozen in time... 

 

p. 19 - westernuri est-germane...; ..fraza de set-up...; set-up-ul include întoarcerea la vatră a ex-

soldatului...; ...un remake cuminte după o secvenţă din Chimes at Midnight al lui Welles... 
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p. 24 - No comment  

 

 

Nr. 500, 12 – 18 septembrie 

 

p. 2 - Turneu de inbox; ...forme mai puțin dure, gen pamflet sau talk-show.; În weekendul 14-15 

septembrie, în Parcul Izvor din București avem BikeFest – „cel mai mare festival dedicat 

bicicliștilor și bicicletelor de toate felurile”.; Pentru iubitorii de snooker: începe Masters-ul de la 

Shanghai, pe 16 septembrie! Sperăm să vedem cît mai multe transmisiuni live pe Eurosport. 

 

p. 4 - Scuze, acesta nu este capitalism, este hold up. 

 

p. 5 - ...pentru a-i îmbogăți pe patroni sau a le livra bonusuri colosale managerilor. 

 

p. 8 - ...o sticlă de whisky...; ...mi-am amintit de butler-ul creat, în anii 80, de scriitorul nipono-

britanic...; Protagonistul e Mr. Stevens, majordomul casei – butler, mai precis...; ...A Gentleman's 

Gentleman. Adică, în traducere, Gentleman-ul altui gentleman.; Numai un gentleman poate servi 

un alt gentleman…; …un adevărat lider de comunități… și nu un waiter at the table, cum se 

autoidentifică, plin de modestie. 

 

p. 9 - …ambii sînt folosiți în mass-media și în spațiul online…; Hipster atrage mai mult atenția, 

prin aerul său inconfundabil de anglicism de circulație internațională.; - 73 de studenți economiști 

care au beneficiat de un stagiu de internship; Workshop-uri PRACTeam... 

 

p. 10 - ...mîna îți plasează dibaci în restieră bomboana no name, no taste, no number menită să-ți 

îndulcească reacția nervoasă... și să mai adauge un layer de înțelegere umană...; ...dovezi de umor 

de hipermarket...; Și ideea are un nume. Se cheamă pitch... 

 

p. 12 - Or, establishment-ul politic-diplomatic românesc urăște ideea de valori.; Nu am putea 

demonstra leader-ship pe tema Siria...; ...sirienii au nenorocul să fie un președinte realpolitik la 

Washington – marele entuziasm hippiot pentru Obama a readus la putere cele mai cinice și 

tradiționaliste opțiuni ale politicii externe americane.; ...într-un weekend de vis al vieții mele... 

 

p. I - ...am realizat acest dosar, care nu este neapărat un follow-up al festivalului... 

 

p. II - ...tineretul a ieșit pe stradă să protesteze împotriva establishment-ului... 

 

p. VII - ...Ăsta este un hobby lucrativ. 

 

p. 13 - Blonda cool Jasmine a trăit ca-n basme...; Cate Blanchett reușește să creeze o tipologie 

feminină de frumoasă trendy...; Cu high life-ul newyorkez ruinat, Jasmine încearcă s-o ia de la 

început…; Inițial, situația pare să fie … light…; Copilul rîde deja în hohote și împunge clovnul-

schelet drept în nasul cel roșu...; ...ca o minge de rugby...;  

 

p. 16 - ...oferindu-le un bilet de intrare în mainstream. 
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p. 18 - ...în partea superioară a topurilor muzicale, în heavy rotation pe posturile de radio 

comerciale, în headline-urile marilor festivaluri ale lumii...; ...a adus în muzica momentului ceva de 

care indie-ul s-a apropiat întotdeauna cu o oarecare circumspecție: groove-ul.; ...vehicolul avant-

new wave al inclasabilului domn David Byrne...; ...abilitatea de a scrie hituri deștepte, în care 

constructivismul rus și lirica tongue-in-cheek funcționa împreună...; Sau cînd pui pe platanul unui 

pick-up un vinil mai bătrîn decît tine.; ...indie pop. 

        

p. 19 - În principiu, acest set-up de farsă erotică avea ceva potențial...; Printre personajele filmului 

se mai numără și un love guru de televiziune...; ...lăsînd la o parte jogging-ul matinal... 

 

p. 20 - ...imagini live...; ...popor de Facebook care dă like-uri la pozele făcute cu iPhone-ul în 

Piață...; ...Facebook-istul s-a născut analist, se știe.; ...aleargă după like-uri... 

 

p. 23 - Era un minispeaker portabil...; Oamenii purtau pălării de cowboy... 

 

          

Nr. 505, 17 – 23 octombrie 

 

p. 3 - ...zburase la business class spre India, pretinzînd că ar fi călătorit la economy. 

 

p. 4 - ...unde, în pauzele filmelor, interpretau sketch-uri tineri actori, mai tîrziu faimoşi... 

 

p. 5 - ...vecinul repetă un vechi proverb englezesc: good fences make good neighbours. 

 

p. 7 - ...Chris Jones e entertainer-ul. 

 

p. III - ...poate că aşa, career-wise, e impresionant...;  ...dezavantaje ale faptului că lucrezi cu un 

singur provider...; ...companii, ...care au ajuns atât de sexy...; Nu fac un elogiu corporate; ...stilul 

„embedded”...; Însă embed-urile sînt bune, iar eu în asta le văd valoarea: că ai acces la viaţa celor 

de acolo.; Există o abordare diferită pentru fotografia de presă destinată printului, respectiv on-line-

ului?; Sînt articole sau slideshow-uri care apar numai online.; ...îşi numise blogul astfel: „a 

product of waiting”.; Cum spun englezii: If it looks too good to be true, it probably is... 

 

p. IV - ...în tot acest timp avînd un job full-time care să plătească facturile, benzina şi filmele.; 

...vrem să alocăm mai mulţi ani unui subiect, nu doar un weekend.; ...un road trip fotografic. 

 

p. V - ...iată-mă angajat din nou în presa română, la un ziar central, quality.; ...vorba poetului – „a 

greater good”.; ...un disclaimer postat lîngă căsuţa de upload a materialului... 

 

p. VII - Un alt lucru care se practică – şi e greşit – est flip-ul (n.red. – întoarcerea fotografiei).; 

...diferit pentru un slideshow...; Într-un fel, online-ul omoară fotografia... 

 

p. VIII - De la meciuri, reportaje, conferinţe, la shooting-uri pentru reviste glossy. 

 

p. 13 - Dintre cele de entertainment, care desigur că te pun şi pe gînduri...; ...o scenă ...într-un 

supermarket din centru.; Cu vînzătoare urlînde şi bodyguarzi care l-au îmbrîncit în genunchi afară 

pe amărîtul ăla.; Se fură pixuri, coli A4, benzi adezive şi post-it-uri. 
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p. 14 - Polonezul pretinde a fi un killer numit cîndva Opozabilul. 

 

p. 18 - Nu mă omor după genul acesta de „audiobook”...; ...poetul hip-hop...; ...albume proof of 

concept pentru unele din experimentele sale...; Materialul a fost proiectat pentru prezentări live de 

aproximativ 90 de minute, cu design de scenă şi instalaţii video...; ...mix morbid... 

 

p. 19 - ...dar nu înainte de a forma un pattern căruia tăcerea totală îi scoate şi mai bine în evidenţă 

picturalitatea abstractă.; ...iar ea e o everywoman americană idealizată.; O eroină hollywoodiană ca 

la carte, Bullock trebuie să se confrunte... şi cu propriul backstory... 

 

p. 22 - Legea dreptului de autor le exclude de pe lista produselor în cazul cărora se poate vorbi 

despre copypright.; Un clişeu anglo-saxon spune şi el că „information is commodity”, adică 

informaţia este o marfă nediferenţiată...; ...nu fusesem nici un moment hippioată şi că doar aşa erau 

timpurile.; Suntem cu toţii hippioţi, rockeri, emo fără voia noastră... 

 

p. 23 - N-o să vă vină să credeţi ce pot lăsa unii în avioane, în afara obişnuitelor paşapoarte, 

telefoane mobile şi chiar laptop-uri.; lîngă miraculoasele baruri tea free din aeroportul de la 

Munchen...; Avem un new entry în clubul băieţilor care călătoresc singuri cu avionul... 

 

 

Nr. 508, 7 – 13 noiembrie 

 

p. 2 - Librăria propune un concept nou în Romînia şi foarte interesant: ascultarea live a cărţilor.; 

...„primul film horror românesc”.; Open. O autobiografie de Andre Agassi... 

 

p. 3 - „Confundaţi cultura cu music-hall-ul”...; ...ce e atît de rău în music-hall?; De la chiefdom din 

America de Sud la Big Man din Polinezia...; ...„legături puternice” (strong ties). 

 

p. 6 - Iniţial, middle class era considerat a fi oricine se găsea între proletariat  şi clasele bogate. 

 

p. 8 - ...m-am repezit la confratele Google. „Premiul Nobel pentru Literatură pe 2013.” Search... 

 

p. 9 - Termenul englezesc happiness a fost tradus în italiană prin felicita, în franceză prin bonheur, 

în română prin fericire...; ...sloganuri bazate pe hapiness... 

 

p. 10 - Cînd un compozitor simte nevoia de less is more, are la dispoziţie „formatul” muzicii de 

cameră...; ...au cîntat în alternanţă cu Electric Brother, totul pe fond de vj-isme foarte cool. 

 

p. 12 - ...parcă înţelegi reticenţa asumării leadership-ului.; Acesta e un exerciţiu primar cînd lucrezi 

la un think tank...; Timp îndelungat, eram duşi cu lăcomia pe la mall.  

 

p. I - ...invitaţii talk-show-urilor se beştelesc unii pe alţii cum le vine la gură... 

 

p. IV - ...îmi povestea odată despre tinereţile lui destul de zbuciumate din perioada hippy, pe vrea 

cînd a fi de stînga (americană, of course) era aproape un must într-un campus universitar...; El nu 

lua nimic hard, doar iarbă. 
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p. V - ...meciul secolului...; Nu cred că mai e nevoie să amintesc rolul emoţiei în emisiunile de tip... 

sau în puzderia de reality-show-uri care bîntuiau... canalele româneşti... 

 

p. VII- ...în gondola supermarketului... 

 

p. 13 - ...tejghele de fast food-uri...; burgeri care mai de care mai zemoşi şi mai nefiresc coloraţi.; 

Concursuri de frumuseţe Miss XXXL; ...hamburgeri care nu măresc colesterolul...; ...defilări în 

pielea goală pe podiumurile mall-urilor.; ...unele filme, chiar hollywoodiene... 

 

p. 14 - feedbook; One man show 

 

p. 16 - ...pun la punct draft-ul tratatului bilateral antispionaj între America şi Germania... 

 

p. 18 - ...vocea baritonală şi dramatică a fontman-ului.; ...aducînd la suprafaţă zece piese din istoria 

de 22 de ani a acestui band...; ...cîteva hituri din trecut...; ...un disc greatest hits tinde să 

muzealizeze muzica unor artişti încă activi...; ...şi la final un cover al unui cover...; ...devenea 

albumul anului în publicaţia Melody Maker.; Workshop-ul nostru...va cuprinde o parte practică şi 

una „teoretică”.; Aceste alter ego-uri vor funcţiona în scris ca pseudonime, intervenţii la radio sau 

reality show-uri, conturi pe Facebook, blog-uri... 

 

p. 19 - ...calvarul unor common people mexicani...; ...făcînd astfel înţeleasă,... calitatea de 

uncomfortable ride a experienţei care urmează...; ...sub postere cu cîntăreţi...; ...un trend atît 

festivalier, cît şi multiplexist...; ...money shot-ul... 

 

p. 20 - ...cu un background teoretic solid...; ...Facebook îmi propune tot timpul să-i dau un like, dar 

eu nu-l like şi nu ştiu ce-ar putea să facă el, Gâdea, pentru ca să-l like.; ...brand media... 

 

p. 21 - ...a publicat un link pe internet...; ...versiunea franceză a site-ului... 

 

p. 23 - Week-end romantic la Venecia Palace.; ...cu un pat mare, tip king bed...      

 

 

Nr. 509, 14 – 20 noiembrie 

 

p. 2 - Dulcele bar (The Tender Bar) este titlul cărţii autobiografice a lui J.R.Moehringer...; 

...spectatorii vor avea parte de ...workshop-uri...; Intraţi din cînd în cînd pe recent lansatul site de 

investigaţii jurnalistice theblacksea.eu...; ...nepoţii i-au făcut cadou un computer şi l-au învăţat să 

lucreze în Microsoft Paint. Acum grandpa nu prea mai vede bine.; Cele două conferinţe... 

transcrise pe blogul lui...: nu doar extraordinara coerenţă a acelei beautiful mind...; ...o lectură 

actuală a textelor lui Shakespeare.; ...din suporteri fervenţi ai opoziţiei USL, sînt acum critici... ai 

acestei guvernări. 

 

p. 3 - Bibliografia pentru Platon şi Heidegger ne venea direct de la British Intelligence.  

 

p. 5 - ...marcanţi lideri europeni...; ...liderul de la Bruxelles...; ...liderii europeni...; ...calcul briliant 

de marketing...; ...bărbaţii cu scobitoare în gură erau trendy.; Ceea ce era fashionable ieri a 

devenit de gust îndoielnic astăzi.; Apăruse floss-ul mereu recomandat de medici. 
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p. 6 - La promoţiile de la supermarket-uri livrez întotdeauna numere false de telefon, iar cont de 

Facebook nu am! ...aş vrea să cumpăr acţiuni Apple la bursa din New York... 

 

p. 7 - Tîlc-Show; ...primele cinci concerte – cvasisold-out – arată că nevoia şi interesul sînt uriaşe în 

Bucureşti.; Ce semnificaţie are titlul de anul acesta – „Up”?; ...a fost cumva un fel de ansamblu in 

residence, cum e numită o astfel de grupă, care, să zicem, e nucleul unui festival...; E foarte plăcut, 

după o zi de telefoane, întîlniri, e-mail-uri ş.a.m.d., să studiez o oră.; ...să mă ocup de festival sau de 

alte lucruri pe care le fac ca manager cultural.; Learning by doing.; ...îi selectăm şi ei pot participa 

la aceste workshop-uri...; Workshop-ul de anul acesta s-a încheiat deja.; ...este motto-ul 

workshop-ului destinat tinerilor muzicieni.; ...toţi marii muzicieni au un background şi o anumită 

cultură...; Iar generaţiile actuale stau mai mult pe telefoane şi pe laptop decît cu cartea în mînă.; 

...poţi fi sigur că nu vei mai păşi niciodată în Buckingham Palace.; ...viaţa în orchestră pe termen 

lung distruge the musicianship, cum se spune. 

 

p. 8 - ...(bine spuneai tu, ...că idle hands are the devil’s playground... 

 

p. 10 - ...the smaller the bird...  

 

p. 11 - ...să împartă raftul cu imitaţia ieftină made in China... 

 

p. 12 - Activiştii care îi fac campanie primesc şi ei bani cash per noapte de lipit afişe...; OK, sună 

bine!; Aceştia erau propuşi cu CV...; De ce oropseşti ţăranul, cînd tot ce trebuie să execuţi este 

caşcavalul, supermarketul?; Pui în balanţă două lumi,... cea a ţăranului... cea a supermarketului.; 

...îţi dă un sentiment de viaţă pe care nu o poţi respira la supermarket. 

 

p. III - ...i s-a imputat prezumptivul neoliberalism light... 

 

p. IV- ...politica aşa-numitelor minijobs... 

 

p. VI - Să interzici teritorii financiare offshore sau aşa-numitele oaze fiscale...  

 

p. VII - P.S. avea un stil soft...; ...făcea lobby în centrală pentru tot felul de proiecte. 

 

p. VIII - ...Germania nu e un mare trend-setter european.; Suedia conduce detaşat, la cît de bine a 

managerizat criza; Estonia conduce detaşat în e-government.; Acesta e contractul, şi Germania e 

fair...; ...în programele de mid-career... 

 

p. 13 - Pot să înregistrez aici nişte voice-over-uri?; „Dar n-aveţi nevoie de voice-over?”; „Dar un 

call center aveţi? Că pot să lucrez şi la call center”; L-am auzit cît aşteptam liftul.  

 

p. 14 - ...adresa de e-amil...; ...fiind taman de Valentine’s Day, îi bănuiesc a forma un cuplu. 

 

p. 15 - ...şi proiecţiile de film sînt, într-o proporţie copleşitoare, sold out.; ...de care ne-a vorbit la o 

masă între fava şi un dog fish marinat.; ...realizate de cineaşti americani nonmainstream...; Iar 

festivalul a fost aşa cum am visat: un fel de best of al anului festivalier...; ...metrourile newyorkeze.; 
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...rezident al New York-ului...; ...greutatea e ...în burţile şi în creierile permanent afumate ale 

tuturor posesorilor de badge. 

 

p. 16 - Refuzul cetăţenilor e însă şi un back-ground cultural. 

 

p. 17 - ...cantonarea în sfera sigură a main-stream-ului...; Cu recunoştinţa că am văzut un show 

pierdut la vremea sa...; ...era tot un reenactment...; ...workshop-urile susţinute de regizor la 

Horezu...; ...Orsino... are un band rock care îşi exorcizează melancolia...; ...să acorde firesc premiul 

„Teatrul de Mîine” spectacolului Un tramvai numit dorinţă...; În acest festival obosit, show-ul lui ... 

– Hai iu iu nu Hey you you a dovedit vivacitate şi imaginaţie. 

 

p. 18 - Trăim în showbiz o perioadă a iconoclasmului mascat...; ...în industria jazz şi în comunitatea 

sa de ascultători.; ...popularul compromis filarmonic-rockeristic prin care punkerii încearcă să 

acumuleze capital de imagine intelectuală...; Cu albumul de faţă, rockerul încearcă să atragă capital 

de simpatie şi din lumea jazzului...; ...Jazz-iz Christ îmi pare mai ingenios, mai progresist...; 

Acompaniamentul filarmonic în rock...; Acompaniamentul jazzist...; Doina armenească „Garuna”, 

cu versurile în armeană şi rădăcinile folk, pare adusă de pe albumul pianistului.; ...jazzerul James 

Merenda.; Se resimte pe alocuri şi o tentativă de asociere cu conceptul „world music”, ...; 

...structuri pop-rock şi balade jazzificate de pianul lui Hamasyan.; „Un pic de jazz, country şi 

zydeco”; ...standarde de blues.; ...avem destule concerte, mai ales prin cluburi...; Acum ne 

pregătim de un show comun cu legendarii bluesmeni.  

 

p. 19 - Opunîndu-se principiului hollywoodian al eficientizării prin eliminare (streamlining) 

nararea aderă la idealul realist al atottinclusivismului descriptiv...; ...un cadru ...ceea ce reprezintă 

money-shot-ul în estetica filmului porno...; ...în epoca reality-show-urilor, devine uneori greu de 

distins de imperativul pornografic al money-shot-ului.; ...ca în softcore, cu secreţii reduse la 

minimum şi cu montaj care să elimine fazele de trecere de la o poziţie la alta...; ...la fel de retrogradă 

ca mai vechile bullshit-uri linguşitoare despre „eternul feminin”... 

 

p. 20 - V-aţi uitat vreodată la o cutie de DVD-uri cu Seinfeld, Roma sau Breaking Bad, la rînd? 

Dacă da, suferiţi de o boală numită în engleză binge watching sau binge viewing. Acest fenomen îl 

transformă pe telespectator... în căpcăun audiovizual şi schimbă fundamental business-ul la care ne 

referim.; Cliff-hanger-ul, acel gen de aşteptare creată de scenarişti de la un episod la altul...; Azi, 

serialele se consumă... mai multe episoade de-a rîndul, de pe DVD sau Blu-Ray, site-uri de video 

on demand... Sau chiar piratate, de pe Internet.; Natural, VoD-ul e una dintre cele mai lesnicioase 

modalităţi de satisfacere a binge watching-ului. Iar House of Cards... e consacrarea acestui gen de 

consum video...; ...binge watching-ul implică un alt gen de construcţie narativă...; Fidelitatea 

fanilor care consumă seriale pe noile platforme înseamnă, bineînţeles, şi marketing, chiar dacă e 

vorba de download ilegal.; ...din punctul de vedere al aşa-numitului buzz...; download-urile 

ilegale...; Marile seriale ale momentului beneficiază, de altfel, de o infuzie importantă de talent şi 

know-how, de la Hollywood-ul lungmetrajelor.; ...ecranul laptopului...; Voyo-ul PRO TV-ului şi 

Seenow, serviciu independent, au deja aplicaţii de smart TV...; ...acum merg în concediu în 

Antalya la all inclusive... 

 

p. 21 - ...va susţine un workshop de reportaj pentru studenţii Facultăţii de Jurnalism... 

 

p. 23 - ...boom-ul clinicilor private...; ...doctorul te întîmpină de parcă ai fi cine ştie ce VIP... 
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p. 24 - Într-un episod al simpaticului net-show Glove and Boots...; „dubstep-ul nu va dispărea din 

viitor”.; „IQ-ul din chestionar”; Am auzit la radio o doamnă care face training-uri pe bani europeni 

zicînd aşa: „Femeile îşi pot deschide o mică afacere acasă; va fi o afacere de tip home business”. 

Drept pentru care mă gîndesc şi eu să-mi deschid un magazin de tip shop. Sau mai bine să scriu o 

carte de tip book.  

 

 

2014 

 

Nr. 517, 9 – 15 ianuarie 

 

p. 2 - Am mai luat apoi un router, ne-am configurat și al doilea wi-fi, și l-am botezat „uriașele 

apartamente”.; ...ghișeele pentru check-in. 

 

p. 3 - ...a apărut un trend al carierei lucrative.; o nesfîrșită galerie de fetițe nărăvașe, cu un sex-

appeal de material plastic...; ...în care „risipa” ia forma unui soi de potlatch, a unei competiții între 

gospodine și gospodării...; ...mezelurile și prăjiturile de la supermarket, ceva aripioare crocante cu 

cartofi prăjiți de la un fast food...; The times they are a-changin... 

 

p. 6 - ...un fel de tărîm al fugarilor care vor să scape de religiile mainstream.; Primeam SMS-uri 

din țară la 12 ore după ce au fost trimise.; ...canale dedicate strict reclamelor tip teleshopping. 

 

p. 8 - Am urmărit, ...un fragment dintr-un talk show în care era invitat ministrul... educației... 

 

p. 12 - Ești așteptat să dai banul, cash-ul să-l scoți.; Lîngă tine, aproape de tine... în „coborîrea ta în 

trening”, în „cămașă de noapte cu paltonul deasupra”... 

 

p. 13 - ...să dai dovadă de Christmas cheer: ...să fii „în formă”, cel puțin verbală...; Bradul poate fi 

pus pe Facebook și, dacă ești destul de abil să-l surprinzi din unghiul care trebuie, obții cîteva like-

uri...; ...pentru a-și alunga spaimele (the dark side...) timpului sărbătoresc. 

 

p. 14 - ...David Vann,... actualmente predă creative writing în Marea Britanie... 

 

p. 15 - Asta se întîmplă mai mult off the record. Am eu niște momente de stand-up adhoc... 

 

p. 17 - În viziunea lui Dabija, Capra cu trei iezi își dezvăluie substratul horror (o parte importantă 

din basmele pentru copii este alcătuită din poveștile de groază, apetitul pentru horror stories, 

distractive și moralizatoare totodată, este exploatat în cinematografie). 

 

p. 18 - ...Dhafer Youssef e o prezență exotică în jazzul modern...; Instrumentul său favorit, de care 

se folosește pentru a tranzita între lumile jazz și world muzic, e cobza...; Africa deșertică își face un 

nume tot mai puternic în asociere cu rădăcinile blues-ului, pe filieră americană. 

 

p. 20 - ...comunicate de presă care de multe ori trebuiau preluate ca atare, la virgulă, pline de 

formulări bombastice inventate de copywriteri netoți și îngroșate de marketingul și mai netot al 

acelorași produse.; În folderul meu de spam, azi, mai sînt numai ...o ciocolată fierbinte care nu e 

ciocolată și niște oferte de Black Friday.; Blugi cu talie joasă... 
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p. 21 - Sînt „PET-men-ii” Bucureștiului. I-am botezat astfel pentru că ei trăiesc datorită plasticului 

strîns de pe străzi.; Un PETman adevărat simte de la distanță mirosul plasticului...; Nu respecți 

legea PETmen-ilor? Poți plăti și cu viața. 

 

p. 24 - ...reality-show-urile modifică realitatea... 

 

 

Nr. 520, 30 ianuarie – 5 februarie 

 

p. 2 - week-end-ul comediei scurte ShortsUp... 

 

p. 3 - Cealaltă variantă a umorului practicat în ultima vreme la noi... renunță explicit la funcția 

morală și socială, pentru a se muta cu arme și bagaje în entertainment. 

 

p. 6 - Marea parte a acestor manageri provine din clasa medie sau din straturile superioare ale 

societății...; Bruxelles-ul riscă să fie dominat... de birocrați deconectați, dar aflați la putere, de yes 

men...; Fondurile europene au nevoie să hrănească un watchdog al societății civile... 

 

p. 8 - Am tras cît am poftit în ținte de hîrtie și în cutii de conserve, așa cum văzusem prin western-

uri.; ...nu e în primele 10 all-time.; În finalul party-ului, observînd-o pe madamă că dădea tîrcoale 

îmbietoarei prăjituri...; Se aflau pe ultimul tronson de drum înaintea parcării de finish...; ...idioții ăia 

de americani, cu politicalcorectness-u' lor, să mai slăbească un pic. 

 

p. III - ...calitatea ta de martor la ...hărtuire de tip bullying îți modelează instinctele agresive... 

 

p. IV- ...unul dintre parteneri verifică mesajele... îi accesează e-mail-ul, pagina de Facebook... 

 

p. 13 - Se vorbește des despre self-esteem, dar se gîndește standardizat, depersonalizat. 

 

p. 15 - Nu cred că așteptau mulți să vadă la Veneția un șir neîntrerupt de performance-uri, timp de 

șase luni, venite din partea unor artiști considerați, de unii, outsider-ii „adevăratei” scene de artă.; 

...un proiect ...coordonat de artiști, în tipologia artist-run project spaces... 

 

p. 17 - ...un text antisistem, care prefigura perioada flower power... 

 

p. 18 - ...ultima descindere a bad boy-ului danez s-a încheiat cu uși trîntite.; ...între cinema 

„onorabil” și pornografie hardcore...; ...expresia pisicos-ghidușă de pe fața eroinei (jucată în aceste 

flashback-uri... de nou-venita Stacy Martin)...; Totuși, von Trier își îndeplinește cu bunăvoință 

îndatoririle de showman...; ...aparența unui road movie letargic...; ...fantoma sardonică a sound-

ului Einsturzende Neubauten...; Toate piesele au fost reorchestrate, synth-urile au fost înlocuite de 

voci și melodică, drum machine-ul – de instrumente de percuție și tot așa.; ...cel mai probabil 

sunetele și beat-urile electronice se vor diminua și mai mult, făcînd loc melodiei.; Albumul conține 

15 piese, plus un hidden track (un cover ascuns undeva pe CD)... 

 

p. 20 - ...să creezi propriile compilații, în funcție de mood...; ...blugi turcești...; ...să le invite la film 

sau la fast food.; Încă nu se inventase walkman-ul, cel puțin la noi...; ...scaun mic, ca de DJ...; 
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...fete care vroiau să cumpere pentru iubiții lor boy bands-uri...; ...rockeri bătrîni...;  ...hit-ul 

verii...; ...în timp ce pe cas se derula în play caseta cu Love Songs 5 sau 7... 

 

p. 22 - ...se gîndea că poate repeta temeinic peste week-end.; Lifturi și scări rulante se plimbă între 

foodcourt, cinema și magazine... 

 

p. 23 - ...etajul al III-lea al mall-ului.; ...poartă un sacou peste un pulover ponosit, și căciulă cu 

Tweety.; Adunarea asta întoarce capete în mall: lumea iese de la film ori de la shopping.; Pentru 

asta i-ar trebui un sponsor cu dare de mînă, eventual un producător de tablete. 

 

p. 24 - ...bancherii și brokerii de pe Wall Street obișnuiesc să consume droguri ca să scape de 

stres.; ...drogurile preferate: ecstasy...; ...nu fumează 20 de joint-uri pe zi...; ...fast-food-ul...;        

 

 

Nr. 522, 13 – 19 februarie 

 

p. 2 - ...ceea ce vă scutește de umblat, din click în click, pe multe site-uri.; ...un foarte bun, 

surprinzător de bun comeback. 

 

p. 3 - ...talk-show-uri cu impact jurnalistic... 

 

p. 7 - Un bestseller fulgerător, cu 50000 de exemplare vîndute. 

 

p. I - N-am găsit nimic adolescentin acolo, nimic fun... 

 

p. II - Desigur, never say never again, da' parcă mai poți fi sigur azi de ceva?; ...necesare pentru 

îndeplinirea feed-back-ului procesului educațional... 

 

p. III - ...un nou tip de educație, „învățarea pe tot parcursul vieții” – faimoasa lifelong learning. 

 

p. 13 - ...există un număr de pattern-uri detectabile, care se tot repetă.; Spațiu fascinant în sine, no 

man's land și everyone's land, al plăcerii de tranzit și al promisiunilor spre un altundeva.; De 

obicei, stewardesele sînt femei, și nu foarte drăguțe în mod real. 

 

p. 14 - Ochiul antropologului vede semnele schimbării cartierului peste tot,... în hainele și    look-ul 

tinerilor care schimbă terasa și discoteca cu mall-ul.; ...tipul de oralitate pe care îl reproduce, cu 

slang-ul aferent..., funcționează perfect... 

 

p. 15 - ...jazzman român stabilit la Amsterdam...; ...film de art house... 

 

p. 16 - ...arsenalul de soft power folosit de Moscova pentru a convinge lumea că țara s-a schimbat.; 

Însă lacunele acestui proiect de rebranding s-au văzut de la o poștă. 

 

p. 18 - ...primul release al fostei sale formații...; Nimeni nu se grăbește, vor face același lucru timp 

de doi ani, în loop... 

 

p. 20 - ...ierburi de tot felul, unele în trend, cum ar fi menta și busuiocul...; Master chef. 
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p. 21 - ...nivelul literației (engl. Literasy...); ...în domeniul citirii (reading)... 

 

p. 23 - ...printre încurajările de „push, push”...; După o experiență de naștere în Anglia, într-un așa-

zis spital baby friendly... 

 

 

Nr. 526, 13 – 19 martie 

 

p. 4 - ...acelea au devenit pub-uri, cluburi și cafe-baruri cu tineri care nu dau neapărat buzna la 

McDonald's.; ...concerte de jazz de calitate... 

 

p. 9 - ..desfășurarea unor reality-show-uri... 

 

p. 10 - Putin, în schimb, e cool. 

 

p. 12 - ...au aplaudat și au dat share la textul lui Kissinger.; ...un think-tank din Washington... 

 

p. I - Back to electronica!; Cînd anume a început și în România să se cînte cu sintetizatoarele și 

cine au fost acei (primi) synthesizer heroes de la noi?; ...există legenda unui prim sintetizator hand-

made construit de basistul unei mari trupe rock, căci synth-urile au intrat în același timp, 

deopotrivă în arsenalul instrumental folosit și în pop-dance, și în rock-ul progresiv, și în muzica 

electronică propriu-zisă. Ca și în cazul rock-ului de dinainte de '89... 

 

p. II - Datorită secvențelor înregistrate în prealabil, mellotron-ul este supranumit instrumentul 

playback-ului.; Moog-ul este o invenție cu adevărat revoluționară...; PC-ul... pare că va face totul 

în mileniul III...; ...producțiile muzicale de top ale perioadei...; ...single-ul Pădure liniștitoare...; 

Mircea mi-a spus că a construit o variantă de theremin încă din 1964, cu ceva bug-uri...; 

Majoritatea muzicienilor... le folosesc pentru a substitui viorile... pentru țîrîituri... zgomote de 

pickhammer, toate aflate în preset-uri.; ...sintetizatorul hand-made... 

 

p. III - „Bibsynthesizer a fost porecla primului nostru synthesizer, construit de Bibi Ionescu.; 

...legenda bibsynthesizer-ului...; ...ce s-a întîmplat cu bibsynthesizer-ul... 

 

p. IV - Jazz-ul a fost școală pentru mine...; Am folosit un fluier indian, bansuri, care are un timbru 

foarte particular, foarte cald. 

 

p.V - Compoziții de pe Funky Synthesizer2 erau pe toate playlist-urile cluburilor de dans din 

țară...; Am făcut chiar un medley din vocabularul poetic al lui Avramescu... 

 

p. VI - ..explozia muzicii electronice... a fost inițiată de o minoritate de black people dintr-un oraș 

care a exportat industrializarea...; ...instrumentul emblematic al acestei noi muzici se numește drum 

machine.; ...o muzică și un sound...; Toate trupele rock, pop-rock, prog-rock, folk-rock 

românești...; Techno-ul e ceva disciplinat și ascetic... 

 

p. VII - ...mainframe-uri, ICL, IBM 360, cu soft-uri pe care le scriam în Assembler... 
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p. VIII - ...pune bazele unei formații care avea să deseneze un sound unic în peisajul cultural 

claustrofobic al României...; Imprimată pe un singur și insufucient release, un album colectiv editat 

de casa de discuri... a României...; ...o nișă complet opusă sound-ului majoritar din muzica 

sfîrșitului anilor 70...; ...tonul unui performance care nu-mi va pleca niciodată din memorie. 

 

p. 13 - ...lipsa transperantelor ne făcea să fim într-un continuu reality show cu vecinii... 

 

p. 17 - Cerințele trebuie îndeplinite simultan, iar condiția medicală a copilului trebuie să fie 

„extreme and unsual”...; ...autismul nu mai e „unusual and extreme hardship”. 

 

p. 18 - ...să fie condamnați la moarte ca autori ai unui hold-up în stil american asupra Băncii 

Naționale a României staliniste.; ...regizorul likes to movie-movie.; ...deasupra personajelor 

tronează o magnifică lună computer-generated.; ...autorii hold-up-ului sînt făcuți să gîndească 

esențialmente ca niște oameni de spectacol – ...ei fac ce fac de dragul show-ului.; Crezînd mai 

presus de orice în putting on a good show, eroii lui Caranfil sînt poate cel mai ușor de înțeles ca 

purtători de cuvînt ai regizorului însuși.; ...unul dintre cele mai influente blog-uri de muzică ale 

ultimilor ani...; Numiți-l witch house sau ambient pop, sau cum vreți voi...; ..DP era ridicat din 

subtile layer-e psihedelice, balansînd fără să se hotărască între post-punk și (post-)dub(step) cu un 

infinit puseu de melancolie...; ...să rămînă afin motto-ului pe care îl găsești pe front page-ul 

profilului de Soundcloud al Tri Angle Records...; ...un foarte riguros balet downtempo.; New 

York-ul este încă unul dintre principalele locuri în care artiștii se fac cunoscuți. 

 

p. 19 - E un love-hate relationship. 

 

p. 20 - Mulți au devenit un soi de rising stars, fără să se priceapă de fapt la nimic. 

 

p. 21 - ...aveau mai mulți prieteni în mediul virtual decît offline.; E o soluție tehnică întrebuințată de 

milioane de pagini web și accesată în fiecare lună de un miliard de vizitatori unici.; Sediul Disqus 

respectă tiparul design-ului interior „de Silicon Valley”...; ...comunitățile din mediul online.; Leap 

Motion are sediul central ...într-o zonă aglomerată cu start-up-uri și companii mature.; 

Dispozitivul, cu același nume ca al firmei, este un controler care detectează cele mai fine mișcări 

ale degetelor...; Arată ca un memory stick USB dreptunghiular, cu LED-uri discrete care clipesc...; 

Controler-ul Leap Motion a fost lansat pe piață în vara anului trecut.; ...primesc foarte multe 

propuneri tentante de la parteneri pentru dezvoltarea controler-ului.; După ce au oferit bani unui 

start-up, iar firma ia elan, capitaliștii venture vor să vîndă și de aceea se interesează din timp care 

sînt investițiile cele mai atractive pentru marile companii... 

 

 

Nr. 532, 24 – 30 aprilie 

 

p. 2 - ...moda selfie-urilor. 

 

p. 5 - Celibidache a fost cu adevărat unic, cum spun englezii, one of a kind.; Fie și de 

„fenomenologie muzicală”, whatever that means! 

 

p. 11 - ...m-a invitat politicos să vin „la firmă, să ne vedem face to face”.; ...să muncesc ca tîmpita în 

trei schimburi, fultaim?; „Ai mai lucrat la erotig-line?; ...am vîndut treninguri... 
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p. I - ...doar agasează, în momentul în care se aglomerează în inbox, așa că, de multe ori, „ a face 

curat pe e-mail” înseamnă a da delete muncii depuse de „piariștii” autohtoni. 

 

p. III- ...prin e-mail-uri plicticoase...; ...m-am bazat pe attention span-ul unor oameni pe care-i 

cunoșteam de multă vreme...; ...mă duc bărbierit și îmbrăcat OK...; Inovație sau copy/ paste?; I 

pak, există nu știu cîte zeci de mii de bloguri... 

 

p. 13 - ...o vedetă de talk-show care vorbește brambura. 

 

p. 14 - ...fără resurse și know-how editorial...  

 

p. 16 - Welcome to New York va ieși, deci, simultan cu prezentarea de la Cannes, pe diferite site-

uri pay-per-view și platforme video on-demand... 

 

p. 17 - ...face un reenactment al primei zile de lucru cu maestrul său... 

 

p. 18 - ...recentul lui profil de entertainer finuț-subversiv al unui public burghez mai larg. 

 

p. 20 - Titlurile public domain sînt cam aceleași peste tot.; Doar... sînt antimainstream? 

 

p. 23 - Putin a numit creșterea puterii soft drept un obiectiv pe care folosirea puterii hard din 

Ucraina l-a făcut însă mult mai dificil de atins. 

 

 

Nr. 539, 12 – 18 iunie 

 

p. 2 - Contul de Facebook intitulat „Istorie în culori” are drept tagline „Colorăm istoria fotografică 

a României”... 

 

p. 3 - ...mult mai tineri, mult mai trendy, mult mai cool, dar la fel de narcisistici; A accepta și altă 

cunoaștere le-ar distruge self-esteem-ul.; Sînt mult mai politicoși și politically correct cînd îi trimit 

la plimbare pe ereticii gîndirii...; E, de fapt, showbiz, infotainment sau, mai pretențios spus, 

gnozotainment; pe scurt și în limbajul lor – something fun. 

 

p. 4 - ...faimoasele ranking-uri academice. 

 

p. 7 - ...„vremea click-urilor”...; E ușor să faci rost de click-uri...; A apărut o problemă mare, pe 

care nu o poate rezolva jurnalistul, indiferent că face hard news sau scrie reportaje... 

 

p. 8 - ...oferta unei importante companii de calculatoare americane de a organiza un workshop în 

facultate...; ...o capcană pentru videochat-uri...; ...un cutremur în timpul workshop-ului... 

p. III - ...ICC sînt cele mai sexy dintre industriile emergente.; ...profesioniștii creativi sînt ceea ce se 

numesc highly-skilled workers.; ...a unui cluster ICC...; ...stakeholderi urbani. 

 

p. 17 - ... o narațiune cu flashback-uri; travelling  
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Nr. 543, 10 – 16 iulie 

 

p. 1 - „Lumea se plictisește cînd ești cool.” 

 

p.2 - Așa-numitul problem solving înseamnă găsirea de soluții...; ...alegeți să susțineți prin 

crowdfunding trei proiecte...; La Teatrul Odeon se joacă Viză pentru clown... 

 

p. 6 - Similar judec în cazul hacker-ilor care atacă servere importante hai hui în lume.; ... 

programul meu zilnic de legături la Internet, de pe rețele wireless.; Nu pentru că m-aș fi simțit 

privit de vreun Big Brother atotputernic.; ...oricare e-mail al meu și orice conversație telefonică îmi 

pot fi înregistrate și analizate.; Orice se va potrivi cu profilul unui vizitator zilnic de mall,  ca mine!; 

Fotbalul e la nivelul extracției de minereuri, ...al IT-ului ori al construcției de mașini. 

 

p. 8 - „Oh, great!”, a exclamat ea.; Locul era înțesat de turiști străini și avea un shop de toată 

frumusețea...; Apoi, aplecîndu-se matern spre mine, m-a interogat duios: „How old are you, 

darling?”; Din gît mi-a ieșit, precum un geamăt de muribund, cuvîntul „What?”... 

 

p. I - De regulă spun „fain” sau „mișto”, dar, cu timpul, cred că încep să preiau din vorbirea din jurul 

meu (Oh, my God!). Cool devine astfel, ca și celelalte englezisme aruncate în discuții lejere, un tic 

verbal...; Să fii rocker sau depeche-ar.; ...este bine să urmărești, cînd și cînd, cîte un meci de 

snooker, să-ți însușești anumite clișee, ca să ai, mai apoi, un subiect de discuție „in”.; Să porți șepci 

british, pantofi „oxford”, pantaloni care imită ținuta de golf... 

 

p. II - ...am voie să bag smiley-uri în Dilema veche, nu?; ...foști studenți se converteau în hipsteri și 

căutau să fie fantastic de populari și să se confunde cu studenții lor...; ...deveneau adulți respectabili 

ce îmi vorbeau de downshifting...; ...propria mea fiică mînuiește computerul, tableta, smart-

phone-ul  și smart-TV-ul într-un mod la care... nici nu visam că e posibil...;    V-am zis că... fac des 

teleworking? Și că nu sînt tocmai străin de telecommuting? Și abia aștept să am un driverless car 

și Amazon să-mi livreze produsele...; ...am zis că am o fiică ce se definește ca „aproape teenager” 

nu?; Dar noi sîntem într-o eră în care lucrurile se schimbă repede, gadgeturile apar și dispar...; 

Cum, nu știți ce e globish?; ...cum ar zice colegii nemți ai fiicei mele atunci cînd nu zic geil, care în 

românește se cheamă horny. 

 

p. III - ...de ce, de exemplu să zici target sau a targ(h)eta, cînd ai deja țintă și a ținti; Iată, de 

exemplu, verbul „a scana” care provine din to scan.; ...el s-a încadrat în conjugarea întîi, forma 

slabă („scanez”, „scanezi” etc).; Un alt exemplu: to share... adoptat în jargonul de comunitate 

electronică... a dobîndit și el o nouă identitate în română.; ...share a devenit „a șerui”... 

 

p. IV - E cool să îi scrii profului/ profei e-mail-uri care încep, amical-informal, cu „Hello”, „Bună”, 

„Hi there”,...; ...nu e cool să porți zisa bluză on a daily basis.; E cool să ai un Apple.; E cool să fii 

vegetarian, vegan, raw vegan...; E cool să faci fitness...; Not in a thousand years...; ...să umpli 

rubrica din CV despre hobbies and stuff cu pasiuni din cele mai epuizante și dificil de susținut 

financiar.; Un fel de „fresh de idei de-a gata”. ; ...acum sînt cool engleza basic și chineza...; Pînă 

cînd m-am prins și a fost ca o iluminare „from a lesser god”: ele traduceau, imparabil, 

omniprezentul cool prin corespondentul lui francez de dicționar: frais.; Pe Internet există o 

sumedenie de site-uri care îți sar în ajutor cu sfaturi... 
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p. V - În engleză se folosește în mod paradoxal prezentul continuu (I'm) being cool...; ...tentativa 

tigrișorului de a-și încadra ținuta în curentul new wave.; Derivă de aici că cel mai cool e să fii 

uncool.; copiii care dansau rock'n roll – toate sînt atitudini cool ale trecutului.; ... topul este 

încununat de „chintesența” atitudinii cool, Cary Grant... 

 

p. VI - ...cît mai... de ultimul răcnet „device”-uri...; ...epoca rolelor, a mp3 playerelor, a stick-

urilor... a vorbi... despre patriotism... pare din start o curată pierdere de vreme. 

 

p. VII - Pe lista mea se aflau așa: blugi prespălați, adidași cu șireturi fosforescente...; ...se pare că 

aceasta era culoarea must-have a sezonului, pentru a mă exprima în argoul revistelor glossy)...;    

M-am apropiat ...de muzica rock, intuind potențialul ei uriaș de „coolness”. Guns N'Roses și 

Nirvana pe repeat...; ...capitale ale coolness-ului european...; ...să porți, să faci și să vinzi podoabe 

hand made...; ...să-ți faci un blog despre toate astea. Ceea ce duce la teoria simplă că Internetul  

ne-a adus la pachet democratizarea definitivă a cool-ului.; ...aflat la un click distanță.; ...se întîmpla 

la White House, o locantă pentru petreceri underground...; ...specialist în leadership...  

 

p. VIII - Atunci cînd impresionează în mod deosebit ceva, e wow sau awe-some...; Desigur, venea 

de la the best și nu avea nici o legătură cu „bestia”...; Activitățile bestiale păreau ...să mergi la mall 

(abia apăruseră) sau la un fast food de pe lîngă Cișmigiu...; ...proaspăt convertită la hippioțeală...; 

În weekend joacă tenis... 

 

p. 13 - ...casa nu poate fi atît de strict standard – middle class – „perfectă”... 

 

p. 14 - „Violența între elevi rămîne în continuare cea mai răspîndită, variind de la bătaia fizică... 

postare de mesaje inadecvate pe site-uri de socializare (de exemplu, Facebook), furt de date 

personale din telefoanele mobile (cyber-bullying), accesul la reviste de lifestyle (bullying social) 

etc.; ...le transformă în reguli de viață conform cărora ești in sau out în funcție de haine, accesorii, 

telefoane și gadgeturi...; Se cheamă imprinting patern și se referă la faptul că genele de la tată 

dictează construcția anumitor zone din creier. 

 

p. 17 - ...în vocea asta, care răsună din afara scenei (voice of live)...; ...reenactment cu nuduri după 

picturi celebre sau Gianluca... 

 

p. 18 - Neobișnuit pentru un remake în limba engleză al unui obiect cinematografic dintr-o altă 

cultură...; ...iar comic relief practic nu există...; De această dată, însă, sursa temei este un act mai 

deloc soft cyberpunk: ubermediatizate despărțire a vocalistului Chris Martin de actrița Gwyneth 

Paltrow.; Spuneți-i, dacă vreți, conscious uncoupling.;  

 

p. 19 - Au un temperament pe fast-forward, desele altercații din Parlament stau mărturie.  

 

p.20 - Aceasta nu are un site oficial, iar paginile de Facebook care îi sînt dedicate au un număr de 

fani relativ mic, 2-300.000, comparat cu prezența unor entertaineri ca Smiley, Akcent sau Inna, 

care au primit în fiecare caz milioane de like-uri. 

 

p. 24 - 20% din populație e atinsă de această hipersensibilitate care se numește „sensory processing 

sensitivity”. 
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Nr. 549, 21 – 27 august 

 

p. 6 - Am rămas, așadar, ostaticii unui soi de „last minute”. 

 

p. 8 - Silueta la apus a femeii în costum de baie, care vîslea în picioare pe noul tip de ambarcațiune 

la modă: stand up paddle.; Tînărul hairstylist dă din cap cu înțelepciune… 

 

p. 9 - Chishull îl însoțea pe lordul William Paget… 

 

p. IV - …romane, colecții de povestiri, comic books, cărți pentru copii…; Cîteva exemple de la 

raftul de new titles…; Anthony Frost English Bookshop îi spune, și pe weekend-uri a devenit 

locul meu preferat în care vin să-mi beau cafeaua.; Nu are cum să fie altfel, cînd impart măsuța… cu 

Vlad Niculescu și Aurel Minulescu, ziși și the dream team…; ...am început să citesc comics-uri. 

 

p. 13 - Observi că nu poți să duci asemenea proiecte la bun sfîrșit, că e unul din pattern-urile 

negative.; Normal, cu toții cam avem un pattern, și acolo.  

 

p. 14 - Escapada este, în topul meu personal, cea mai bună carte de  proză românească din acest an, 

so far.; ...redînd, în slow motion și într-un montaj subiectiv, istoria de familie a unei pierderi.; Dat 

fiind că ma aflu eu însumi în reading progress, aștept sfîrșitul anului să văd ce  mi-a plăcut mai 

mult.; Prozele sale scurte sînt un fel de satire/ sketch-uri/ parodii punk... 

 

p. 15 - ...la castingul pentru rolul din anibal a contat și succesul filmului italian... 

 

p. 17 - ...tricoul studentului care ezită să ucidă, pe care scrie „just do it” etc.; Intermezzo-urile 

muzicale live sînt variante persoanale ale unor hit-uri care capătă noi perspective... 

 

p. 18 - ..tropismul pentru fast-food-uri și pentru bodegi de subterană...; ...plot-ul tipic de roman de-

al lui s-a schimbat remarcabil de puțin de la Spionul care venea din frig – primul lui best-seller, 

plasat tot în Germania...; ...plot-tip...; Formalizarea nu implică, însă, doar schematism de tipul ăsta, 

acuzabil de lipsă de consistență, ci și design, pattern-uri...; ...garoafa roșie de la butonieră, 

smokingul, papionul și barba de pe coperta primului album al lui Sebastien Tellier spuneau 

povestea dintotdeauna a pop-ului francez.; Pe verso, un Tellier în slip te privea vag superior...; 

...după recomandarea scrisă în booklet de muzician...; ...glisînd nepăsător între cool jazz, psych-

pop și nonsens...; Tipul pe care Franța îl trimitea în 2008 la Eurovision pentru un performance de 

ținut minte...; Pop-ul de astăzi al lui Tellier schimbă registrul, pentru a deveni vag simfonic, 

lăsîndu-se colorat de insert-urile ritmice din samba și bossa nova. 

 

p. 19 - Făcut, vizibil la comandă oficială, de celebra firmă de branding JTSingh... filmulețul... redă, 

în flow, o imagine halucinant de proaspătă, colorată și „umanizată” a capitalei nord-coreene, 

ridicînd jocul progandistic la un nivel urban lapsing, cu care greu te poți obișnui vizual. O 

derealizare propagandistică fairy cît un Disneyland, care cu siguranță va găsi cîțiva creduli.; 

...copiii nord-coreeni... care fac skating în lumina rave a unei după-amieze...  

 

p. 20 - Orice la supermarket e dublu, de la sticla de whisky, la pasta de dinți...; ...străinii... habar n-

au despre history-ul acestui loc. ...la Vamă încă e destul de fun. 
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p. 23 - ...bloggeri agreați. ; ...un pitbull antrenat să ucidă.  

 

p. 24 - ...îi îndeamnă... să înlocuiască lacătele cu care își pecetluiesc iubirea... cu niște selfie-uri. 

 

 

Nr. 559, 30 octombrie – 5 noiembrie 

 

p. 1 - În blugi; Blugii au fost cîndva uniforma individualistă... 

 

p. 2 - ...indiferent de faptul că o comunitate restrînsă, egalitaristă, are sau nu un leader anume.; 

...copyright-ul pentru Mein Kampf expiră în 2015.; Week-end-ul viitor ne așteaptă un mix 

interesant de horror și alegeri prezidențiale.; Iar duminică... vă recomand un show live... 

 

p. 3 - ...doar expresia englezească o poate rezuma corect: acting out the anger.; Practică și ei un soi 

de „occupy”, dar un occupy sub acoperire...; Like-urile și dislike-urile lor nu vor corespunde 

niciodată cu angajarea reală în manifestații de stradă... 

 

p. 4 - Nevoii inițiale... i s-a adăugat aceea de a putea pune un book of fame la dispoziția oricărui 

doritor de a intra în orbită. ; Odată cu topul Shanghai, s-a deschis... și bătălia ranking-urilor. 

 

p. 5 - Sînt acele concerte care l-au transformat ...într-un star al muzicii din toate timpurile. 

 

p. 11 - ...în postura unui superman înzestrat cu secrete magice, cu smile-ul nesfîrșit lipit pe obraz... 

într-un show zburdalnic, copie de Mister fantast dintr-un film de costum... 

 

p. 12 - ...establishment-ul vechi e în defensivă. 

 

p. I - Istoria jeanșilor a început în secolul al XIX-lea...; ...articole vestimentare fetiș, prezentate pe 

catwalk.; Vă plac blugii?; Contraculturile tinere își pun fiecare amprenta pe blugi: rockabilii 

poartă salopete, hipioții poartă blugi cu talie joasă, ...punkiștii poartă blugi rupți.; Blugii sunt deja 

un trend vestimentar.; Apare noțiunea de „designer de jeanși”.; Blugii ies din fashion...; Rockerii 

grunge poartă blugi rupți.; ...perioadele flower-power, hip-hop, grunge, brit, glam etc.; ...probabil 

primul fashion-icon local al perioadei postcomuniste. 

 

p. IV - Apare, însă, o ochelaristă, cu blugi cu talie înaltă, gen british... 

 

p. V - Lee-ii erau a cut above the rest. 

 

p. VI - Dar cum a ajuns denimul în high fashion? Simplu! Street style-ul a avut foarte mult   de-a 

face cu această tendință...; Fie că alegi o pereche de boyfriend jeans brodată cu paiete sau pietre, o 

pereche oversized cu talie înaltă sau una de inspirație grunge...; ...am putea spune că un must-wear 

au devenit chiar ținutele formate din două sau trei piese din denim...; ...astăzi, datorită bloggerilor și 

modei străzii... restilizăm vechile perechi de jeanși demult uitate pe rafturi sau, pur și simplu, 

adoptăm ținute rock-chic inspirate din colecțiile 2014.; Dacă vrei să mergi la sigur și să alegi the 

easy way, nu-ți rămîne decît să porți un top din denim.; ...look-ul  va fi unul memorabil.; ...n-ar fi 

rău să dai mai multe credite regelui tendințelor, denim-ul. 
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p. VII - Ați purtat blugi second-hand?; ...nu s-a mai întîmplat mare lucru, dar come on... 

 

p. 18 - ...periferia arthouse, urbană și claustrofobă...; Greutatea și volumul atît de palpabile ale 

sound-ului Sunn O))) – drone-ul întunecat, sufocant și feedback-ul care îi aduce muzicii o 

dimensiune vag orchestrală, riff-urile în cavalcadă și săgețile înmuiate în acid sulfuric trimise de 

Moog-uri... funcționează impecabil în relație cu trilurile paranoide ale solistului. Un one-man 

show-ul absurdist al lui Scott Walker... 

 

p. 20 - M-a invitat la shelter să le cunosc pe celelalte fete...; Shelter-ul și în același timp sediul 

asociației era un apartament cu trei camere...; ...în fiecare lună chiria shelter-ului devenea o 

problemă.; ...nu mi-a ținut niciodată vreun speech despre discriminare și marginalizare... 

 

p. 22 - Dacă tendința va fi spre online, spre  asta vom merge și noi.; În Anglia există deja conceptul 

de prescribing pharmacist.; N-ați instituit un card? 

 

p. 24 - ...își păstrează meseria de șofer de taxi ca pe un hobby. Cred că ar trebui să-mi schimb 

hobby-urile.; Tot timpul am zis că online dating-ul e o chestie dubioasă.; Cîștigătoarea s-a decis 

după ce au fost executate cîte 48 de penalty-uri de fiecare echipă, lucru care a durat aproape la fel 

de mult cît meciul propriu-zis. 

 

 

Nr. 562, 20 – 26 noiembrie 

 

p. 2 - …workshopuri, conferințe, lansări de carte… 

 

p. 6 - Curajul de a ...purta branduri românești...; ...furnizorii și designerii români au început să aibă 

mai multă prioritate.; Fetele de la Resurse Umane adoptă și ele stilul business tradițional.  

 

p. 8 - ...tranșarea frățească, fifty-fifty, să fie derulată la noi... 

 

p. VII - Democrația ignorată de establishement; …nu prezintă, în sine, riscuri, decît atunci cînd 

semnalele transmise sînt ignorate de establishement. 

 

p. 16 - ...expresii sofisticate... ale industriei de marketing...; cinci formule de leadership infailibil.; 

Infrastructuri de clișee, sloganuri, bannere agățate unele peste altele...; Nemaipomenite creșteri de 

productivitate în industria pixurilor, brichetelor și șepcilor.; Peste toate însă, boom-ul industriei de 

afișe, chipuri cioplite în cerneli lucioase. 

 

 

Nr. 566, 18 – 23 decembrie 

 

p. 11 - …piața de capital din Ungaria are statut de emerging market…; Piața de capital din 

România a rămas o frontier market…; Evident, situația nu convine nici brokerilor, dar nici 

statului, pentru că cele mai valoroase active de la Bursa din București aparțin statului, iar dacă 

România reușește upgrade-ul la emerging market, valoarea se poate dubla sau tripla…; Piața era 
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prezentă prin zeci de brokeri și directori ai firmelor de servicii financiare.; …o situație de lose-

lose…; ...cît timp rămîne în categoria junk, piața n-are acces la cele 1400 de miliarde… 

 

p. 12 - Cînd alesul vine cu un mesaj de outsider, ... investiția de încredere e cu atât mai mare…; 

Negociază obiective și stabilește jaloane (o să le spun bench-mark-uri…); Experiența lui Traian 

Băsescu arată că simpla identificare a problemelor la nivel de experți nu poate facilita deciziile 

necesare de policy.; Habar n-am, am făcut gesture fast, că altfel otrăveam și bunăvoința. 

 

p. I - Partea cu datul unui search pe Google înainte... nu exista.  

 

p. II - Să donezi te face să te simți bine, dar să fii fundraiser voluntary te face să te simți de parcă 

nimic nu-ți poate sta în cale.; …se numește matching.; …un grup informal format din cinci 

organizații neguvernamentale care încurajează cultura donației sau fac advocacy...; ...din fericire, 

postul meu nu era despre fundraising... 

 

p. III - E pur și simplu marketing, un marketing al suferinței...; Pentru asta este absolut obligatoriu 

să se facă follow-up.; ...apoi le-a dat imaginile, fără watermark, la rezoluție mare...; ...toți 

concurenții erau fundraisers, aproape toți se cunoșteau între ei. 

 

p. IV - Dacă ar fi să faceți un decalog al fundraising-ului, cum ar arăta? 

 

p. V - ...m-am dus într-un weekend la Cernavodă...; ...jobul meu îmi permite să ies din casă... 

 

p. VIII - ...organisme de tip arm's length...; Trebuie să funcționeze atît pentru business, cît și pentru 

noi.; Rațiunile... vor gravita în jurul comunicării de brand și a consolidării business-ului.; ...datele 

cercetării add rămîn, în mare parte, valabile.; A rămas încă mult de construit la nivelul fiecărui 

stakeholder...; Pentru o dezvoltare organică ne e clar deja că e nevoie... de advocacy... să 

investească în cultură, de studii și formare profesională, inclusiv de know-how... 

 

p. 13 - E un rock-star. 

 

p. 14 - (..era scris tag-line-ul „Romanian Literature. No Passport Required”), iar stativele de 

lemn pe care erau expuse cărțile autorilor români (inclusiv audiobook-uri), și în original, și în 

bulgară, figurau niște copaci dispuși pe toată suprafața standului. 

 

p. 16 - Compania a cumpărat recent firma start-up de realitate virtuală Oculus, cu 2 miliarde de 

dolari.; Să luăm ca exemplu genul de blockbuster de acțiune.; La începutul blockbuster-ului 

World War Z, o familie părăsește panicată orașul, fără ca membrii ei sau spectatorii să știe de ce.; 

...un viitor în care smart objects... monitorizează dinamica narațiunilor pe care le trăiți... 

 

p. 17 - ...hit hip-hop. 

 

p. 18 - ...Jauja e un western – ca și fiica frontiersman-ului jucat... în The Searchers... 

 

p. 20 - ...apoi WC-urile comune, străbăteau cotloane întunecate și labirintice. 
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p. 21 - Thanksgiving Day; Google m-a întîmpinat de dimineață cu un curcan virtual.; La NPR 

(National Public Radio) se vorbește deja de zile întregi despre rețete, curcani, mashed potatoes 

(piure), familie.; ...noul American dream e... singura cunoștință de origine romană de aici.; ...„am 

descoperit” online cum animalele sînt tratate „inuman”.; ...cîrnați cu condimente, corn-bread (pîine 

de porumb)...; Nu e curcan fără cranberry sauce...; ...sweet potatoes sau cartofi dulci gătiți cu und 

și ornați cu nuci.; ...piureul nostru e abia o analogie a mîncării mashed potatoes de acolo.; Peste 

toate se așează gravy: un sos din suc de carne, de culoare ciocolatie.  

 

p. 24 - Dintr-ale marketingului...; Rochie damă în colț - cream...; ...s-a trezit... cu un flashmob 

liniștit...; Flashmob-ul a fost organizat de Ziua Internațională a Drepturilor Omului... 

 

 

2015 

 

Nr. 569, 8 – 14 ianuarie 

 

p. 2 - ...iar pe 11 ianuarie începe open-ul de la Sydney. 

 

p. 3 - Este riscul cronic al blogurilor în general...; ...ar fi o dovadă ...de prostie să ceri de la mass-

media să fie peer reviewed, precum o publicație academică.; ...fiecare dintre noi sîntem – sau ar 

trebui să fim – un astfel de peer reviewer și ar trebui să ne tratăm reciproc în consecință. 

 

p. 4 - Spre deosebire, de exemplu, de blog, care ...s-a integrat perfect în limbă, devenind foarte 

productiv, selfie are unele probleme de adaptare... 

 

p. 6 - ...megawatt-ul ecologic eolian...; IT-ul este la mare preț.; ...capitalul soft power al Rusiei se 

diminuează...; Provocarea constă în a combina aceste resurse cu instrumentele hard power...; S-ar 

putea ca Putin să înțeleagă că hard power și soft power se susțin reciproc... 

 

p. 8 - ...i-am dat toți freak-ului în cauză calificativul excelent.. 

 

p. 10 - ...tip cool... 

 

p. I - Best of 2014 

 

p. IV - dacă nu au un hobby... se melancolizează repede... 

 

p. V - Aveați stiliști sau v-ați impus singură atît de specialul look...?; Calitatea sunetului fiind 

importantă, play-back-ul domina. 

 

p. VI - Dar a-nceput vizibil mai bine, cu cronici glowing, cum le spune Jill... 

 

p. VII - ...ca să iasă feeling-ul pe care-l doream pentru propria carte „ilizibilă”. 

 

p. VIII - Este membru în board-ul organizației „A soul for Europe”.; În afară de aceste întâlniri 

periodice, există și un strategy group...; ...mai există în cadrul organizației un așa – numit advisory 

board...; Un istoric vorbește, de pildă, de o așa-numită „coffee border”... 
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 p. 15 - ...cu idei, know-how...; ...toposuri ale reprezentării și identității etnice, filtrate prin frame-ul 

„Cîntării României”...; ...posibilitatea de a da peste un dezastru epic... e strict limitată de know-how-

ul dezvoltat de orice critic...; Deși un remake al versiunii din 2004,... spectacolul de acum este o 

reușită...; ...ani la rînd au găsit închise ușile establishment-ului autohton... 

 

p. 16 - ...avem smartphone-uri, tablete, laptopuri...; ca într-un SF... 

 

p. 17 - ...este compozitor, interpret, sound designer...; Performance-ul lui Kata Bodoki-Halmen se 

constituie într-o aparentă interacțiune în timp real cu o video girl...; Spațiul spectatorilor este cel în 

care imaginea fetei de la videochat-ul erotic apare intermediată de computer și proiectată pe un 

ecran mare...; Cum este vorba despre un performance site-specific, Kata se folosește de specificul 

locului...; Reimaginarea identității – transformarea în cam girl – necesită purtarea unor măști 

speciale...; ...care caută acasă performance-uri în forme inovatoare. 

 

p. 18 - ...ceea ce presupune nu doar să-i dea replica, ci să-i fie un fel de sparring partner...; 

Lucrurile acestea au făcut posibilă apariția unor label-uri care în ultimul timp și-au arogat un 

eșantion consistent de followers&coolness...; În 2013, un site bine înfipt în părțile luminoase și 

întunecate ale istoriei pop culture-ului, Dangerous Minds, posta pe prima pagină un text cu titlul 

degrabă clickabil:...; Chitara ciudată e un phin...; Muzica e absolut fantastică, e groove, drone și 

garage, noise, funk și psych rock, înecate în delay și reverb, dar în esență e muzică rurală (în 

sensul în care country-ul american e rural...); ...precum automatele din cazinouri, pînă la obținerea 

jackpot-ului.; ...Cristi vine de pe o planetă mai jazzy...  

 

p. 19 - ...aterizezi pe platformele șirului interminabil de zgîrie-nori ai companiilor sau al pent-

house-ului personal...; ...o știm din K-movie-uri...; ...mergi pe trotuare, mimetic cu spiritul K, adică 

aferat și grăbit, spre prima intrare (de cafenea, restaurant masterchef ori magazin ultrabrand) ca să 

practice soareaua de largă vitrină. Pe lîngă dress-code și atitudine... trebuie să fii, firește, tras prin 

ineluș.; Coreea are, însă, doi grăsani pop.; ...hitul lui Psy se reduce, ca orice spalsh global de acest 

tip, la un ilizibil ritm contagios...; Pînă la acest megahit, Psy era doar un grăsănel marginal K-

pop...; ...cu junkie-funkie-ul lui...; hackeritul Sony... 

 

p. 20 - ...s-a mai scris și despre un alt format de cooking...; Mai sînt și pozele photoshopate.; Toate 

kitsch-urile astea au sute de like-uri și zeci de comentarii agramate, la superlativ, cu emoticons – 

pupici și inimioare.; Mă gîndesc: ce ciudat e Facebook-ul ăsta, totuși! 

 

p. 21 - ...sosuri de tipul ketchup...; ...poți mînca un sandviș...; ...berile cehești la draft... 

 

p. 23 - Grupul de advocacy Norma a adunat astfel de statistici direct de la instanțe. 

 

 

Nr. 576, 26 februarie – 4 martie 

 

p. 2 - Ce făcea băiatul cu smartphone-ul în mînă?; Un docu-life de văzut neapărat! 

 

p. 3 - Imediat după Război... se instalează „micul baby-boom” cu o rată medie a fertilității de 3,23 

copii la o femeie.; ...trecerea istorică ...spre modelul de middle class din țările dezvoltate... 
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p. 5 - ...un bun expert în intelligence, complet independent de serviciile secrete. 

 

p. 8 - ...un speech de o oră.; Driver-ul îi oferea totuși universitarului o consolare... 

 

p. III - Întrevăd un design funcțional, știu ce-mi lipsește ca să meargă. 

 

p. V - ...iar în timpul casting-ului, am ales un actor pentru un rol, fără să dea nici o probă.; ...să vin 

cu o listă de cadre bine stabilită de dinainte, eventual cu un storyboard pregătit minuțios... 

 

p. VI - ...crezând că sîntem actori sau că facem un soi de flash mob. 

 

p. VIII- ...cofetării, fast-food-uri... 

 

p. 13 - ...are un zîmbet larg și un hashtag care spune pemarteenevoiederoșii. 

 

p. 14 - ...destine redate pe fast-rewind, în medii sociale variate: stradă, scara blocului, corporații, 

petreceri middle-class...; ...un abțipild spunea „baby on board”. 

 

p. 15 - ...(chiar mai atrăgător decît just a pretty face).; Blacklash-ul e cît se poate de real...; …m-aș 

număra printre feministele care critică pattern-ul abuziv...; Relevantă e constanta negociere a 

limitelor, cererea și oferirea consimțămîntului, stabilirea unor safewords.; ...bărbaților straight... 

 

p. 18 - Formatul de mystery chandlerian e folosit nu doar parodic, ci și alegoric...; ...generată de 

joint-urile pe care le fumează nonstop...; Firul anchetei (sau poate trip-ul lui) îl duce pe detectivul 

din film pînă la o instituție particulară...; ...un look ultraconservator... 

 

p. 20 - La fel ca în viața reală (real life = rl)...; ...cum ar fi să mori și avatarul tău din joc să continue 

să-și facă misiunile, upgrade-urile.; El …merge să joace bridge, în viața reală. 

 

p. 24 - ...să transmită în direct non-stop. Un reality-show care să se numească Celula ispitelor. 

 

 

Nr. 581, 2 – 8 aprilie 

 

p. 4 - Călătorind prin univers, care este numai aparent un simplu science-fiction... 

 

p. 5 - ...ci e mai degrabă un fel de brainstorming – ... 

 

p. 9 - Cum se explică acest boom bursier într-o țară cu probleme economice?; ...promisiunile 

brokerilor...; ...un „hamburger” 

 

p. II - ...angajamentul de a pune la dispoziția stake-holder-ilor programe de educație digitală... 

 

p. III - ...utilizarea de software și servicii online destinate comunicării și exprimării...; ...oferirea de 

software-uri audio vocale pentru patru universități mari...; După lansarea aplicației vor urma 

training-uri și tutoriale pentru informarea beneficiarilor...; ...software-ul „Pas de elefant”... 
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p. IV - Elevii participă la activități de tipul „learning by doing”...; ...specialiștii IT și designerii 

new media... 

 

p. V - De asemenea, folosind principiul „train the trainer”, vor fi organizate training-uri cu cei 

mai activi membri ai comunităților de nevăzători...; Cu ajutorul acestor tablete au fost încărcate 

materiale utile în Cloud și vor fi create fișe de lucru.; A doua componentă a proiectului este 

realizarea unui prototip de software cu funcționalitatea de a asocia o pistă audio... 

 

p. VI - ...pentru a dota șapte spitale cu aparatura de screening auditiv...; ...asupra importanței 

implementării cu adevărat la nivel național a screening-ului auditiv... 

 

p. VII - …să avem cîte o legătură către full text. Utilizatorii nevăzători, pe bază de ID și parolă, 

primite în urma unei solicitări, ar putea accesa, astfel, documentul full text. 

 

p. 13 - ...acolo nu mă simt out of place...; Fiecare din straturile astea au avut, de-a lungul timpului, 

ups and downs, trăiri efervescente și eșecuri. 

 

p. 15 - ...s-a dezvoltat și downloading-ul plătit, în special iTunes.; Unii scot albume-tribut, alții 

apelează la salvatorul „bullshit”.; Sau mai bine scoteau un album de covers și-l lăsau liber pe 

torrenți.; Mp3-ul nu va înlocui niciodată CD-ul sau vinilul, așa cum  e-book-ul nu va înlocui 

niciodată cartea.; Ce previziuni ați face în ceea ce privește viitorul rock-ului?; ...o trupă de hard-

rock...; Rock-ul reflectă realitatea...; Recomand jazz-ul venit din Scandinavia... 

 

p. 17 - ...îi place flower-power-ul românesc, pe care l-a mai folosit ca fundal în alte spectacole. 

 

p. 18 - ...mainstream și marginalitate...; Se mai scrisese/ predase vreodată în limba română despre 

under-ground-ul american al anilor ˈ60...;  Pe lîngă influențele venite de la toți acei pigfuckers...; 

...cuvintele-cheie care circumscriu universul acestui band născut în spațiul dintre (post-)punk, no 

wave, industrial și metal.; Pentru un grup care a jucat mereu cartea DIY și a underground-ului...; 

„Uau, n-am realizat niciodată faptul că locul ăsta ... e construit în așa fel încît să te ajute să faci ceva 

mișto!”...Sound-ul Lightning Bolt e upgradat de instrumentarul de producție din Machine With 

Magnetss Studio...; ...impresia că totul e înregistrat live... 

 

p. 19 - Nu știu ce ar zice un shrink...; ... printre adidașii Costco ai adolescenților into the wild...; 

...cu ale sale chalet-uri. 

 

p. 20 - Un soi de zapping on road.; Fresh.;  

 

p. 22 - ...și cu bani, și cu breaking news, și cu gaz pe foc. 

 

 

Nr. 588, 21 – 27 mai 

 

p. 4 - I have a dream... 

 

p. 5 - ...o operațiune care conține atît o latură militară, cît și una politică și de intelligence. 
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p. 6 - Acum cîteva săptămîni s-a resuscitat în universitățile românești mișcarea occupy... 

 

p. 8 - Aici pot fi citate mii ...de publicații (cărți și reviste), talk-show-uri, show-uri... 

 

p. 11 - ...termeni ca „vînători de obligațiuni” (bond vigilantes) și „zîna încrederii” (confidence 

fairy). 

 

p.V - ...cel mai spectaculos surfing inventat de noile generații: așa-numitul multi-tasking. 

 

p. VI - Merită notat că, văzute dinspre Rusia evenimentele au același feeling.  

 

p. VII - …acel rule of law, ce a înlocuit forța brută, barbară, cu noua civilizație... 

 

p. VIII - ...cu programul lor guest-worker... 

 

p. 13 - Vrăbii care trăiesc în supermarket-uri. 

 

p. 14 - Ce li se părea lor cotemporan era foarte social și politic, ori foarte trendy. 

 

p. 15 - Dar înainte de asta aveam tendința studențească de a trimite la galerii mail-uri cu lucrări. 

 

p. 17 - ..în spectacol există pasaje narative exteriorizate printr-o voce din off, care este, de fapt, o 

voce interioară...; Spațiul se depopulează de angoasele animaliere, song-urile kinky... 

 

p. 18 - ...într-o oarecare sincronicitate cu newnew-ismele și postpost-ismele explodate în muzica 

acelui ...moment.; Arhanghelˈsk, ...e un upgrade.; E momentul cînd Proca devine cantautor (sau 

singer-songwriter...)...; Videoclipul lead single-ului... e o fotografie... 

 

p. 19 - ...primele lucruri pe care le-am făcut în Pokhara a fost mersul la un steak house... 

 

p. 21 - Îmi aduc aminte că, uneori, Ibrahim își ticsea bagajele cu blue-jeans pe care îi cumpăra în 

piețele de cartier din Italia...; Trebuie să atingi ținta, ca la rugby. 

 

p. 23 - ...artiștii veniți din zona underground... 

 

p. 24 - O voce din off... 

 

 

Nr. 591, 11 – 17 iunie 

 

p. 2 - Aplic pentru office job, ce relevanță are felul în care conduc mașina? 

 

p. 4 - Oricum, ar fi fost off the record și nu v-aș fi povestit.; Boyfriend-ul și antrenorul Muratoglu 

a trebuit să o susțină la ieșirea de pe teren.  

 

p. 7 - Aici intervine ceea ce englezul numește preaching to the converted.; Noi nu avem obstinația 

franceză de a spune souris în loc de mouse. 
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p. 8 - Era mai degrabă un fel de stand-up drama. 

 

p. I - De fapt, nu mai achiziționăm muzică și nu o mai deținem într-un format fizic (casetă, CD, 

Bvinil), altfel decît, temporar, pe un memory-stick.; E suficientă o conexiune de Internet și un 

gadget.; Orice gadget/ device. Muzica iese acum din laptop, din tabletă, din smartphone.; Poți 

vedea filme pe orice ecran: smartphone, desktop, plasmă...; În cîteva secunde poți descărca în 

micul e-reader din palmă aproape orice carte scrisă vreodată de om.; ...le poți admira într-un slide 

high-quality...; Dar fear not, humans! E-book-ul nu va da foc cărții de hîrtie,   streaming-ul 

audio-video nu va topi discurile de vinil sau DVD-urile cu filme...; Toate acestea nu se exclud, se 

definesc în funcție de mood & mediu... 

 

p. II - Audible e disponibil pentru orice platformă și oferă audiobook-uri, iar revenirea către 

podcast marchează, de fapt, și revenirea către o formă narativă.; Digitalul ucide offline-ul?; ...cititul 

se face și offline, dar și online, în funcție de context.; ...arată că acum doi ani, oamenii au citit mai 

multe cărți pe un e-reader decît în formă tradițională.; ...un studiu arăta că 6% din români dețin 

device-uri de citit cărți electronice...; Cam așa arată o zi normală pe Internet pentru mine, una în 

care vizitez peste o sută de site-uri, închid și deschid tab-uri ale unui browser și primesc notificări 

pe trei dispozitive.; ...ea vorbește despre dragostea față de „bookternet”, varianta literară a online-

ului.; ...nu device-ul și nici cartea nu influențează cu adevărat cititorul, ci recomandările.; 410.000 

de oameni au dat like paginii...; ...unde-i îndemna pe utilizatorii Facebook să facă un selfie cu o 

carte pe care o citesc în acel moment. 

 

p. III - ...e-reader-ele pierd teren în fața tabletelor...; La ce folosește un e-book?; ...e-book-ul nu 

diferă cu nimic de obiectul clasic, de cartea imprimată pe hîrtie...; ...la un e-book reader se poate 

citi pe-ntuneric.; Alături de e-reader, de device-ul folosit pentru lectură, e-book-ul e precum un 

player din care poți să-ți alegi după plac melodiile...; Apoi, tot ca-ntr-un player, e-book-urile pot fi 

arhivate în memoria reader-ului în biblioteci practic nelimitate...; ...în cazul e-book-ului... 

 

p. IV - Ascultînd emisiunea fac ceea ce îmi place să numesc polenizare cross-media.; Culeg bucăți 

de informație din feed și descarc imediat melodii de pe iTunes...; Printr-un patent numit de cei de la 

Apple handoff, dacă mi-am pornit un feed de muzică iTunes Radio pe telefon, la jogging, cînd 

ajung acasă îl voi putea relansa pe AppleTV exact de unde l-am întrerupt.; ...atunci cînd nu e 

protejat de paywalls, ajunge text filtrat și concentrat în aplicații...; ...muzică în podcast-uri 

fenomenale...; ...platforma de blogging...; ...sfera blogging-ului...; În podcast-ul KCRW...; 

...viitorul apropiat aparține, previzibil, difuzării (streaming-ului) pe dispozitivele din living...; 

...inevitabile blockbuster-e hollywoodiene.; O CD-carte oferă o dublă cale de comunicare...; Care 

sînt bestseller-urile colecțiilor de CD-carte?; Un bestseller absolut... 

 

p. V - Ce ne facem însă cu muzeele, galeriile, lecturile publice sau alte public displays of culture?; 

...li se stîrnește apetitul pentru a simți și vedea cu ochii lor tot ce au păstrat în book-marks drept 

valoros. Internetul este ca o poartă către noi lumi, un fel de teasing pentru fel și fel de experiențe 

culturale...; ...a schimbat fața filantropiei prin crowdfunding. 

 

p. VI - ...de la articole și poze turistice la comentarii și share-uri. 
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p. VII - Bugetul limitat pentru orice intra sub umbrela home entertainment îmi ținea încă în frîu 

oboselile.; Iar dacă ești genul de spectator care vrea să evite spoiler-ele, asta va fi și mai greu.; 

...opțiunea cea mai safe...; ...obiceiurile spectatorilor – binge-watching și nostalgia în special, au 

îceput să aibă influențe nebănuite.; Nu trebuie să mergi la facultăți de film sau să ai vreun badge 

special la festivaluri de film.; streaming; streaming-ul; streaming-ului; ...un album avea 2,5 

milioane de steaming-uri...; ...datorită succesului unui singur hit single. 

 

p. VIII - ...adoram caseta cu „Thriller”.; Partea mea favorită era cînd rîdea malefic Vincent Price pe 

pasajele de spoken word.; Numai că atunci nu știam cine este el și ce este spoken poetry în 

muzică.; ...în cultura pop full mainstream...; compilații-mixtape-uri făcute cu mînuța mea...; ...cel 

mai dificil este să găsești timpul să dai zoom-in.; Să fie release-uri digitale.; Lansăm momentan 

doar digital un nou album, mixtape-ul Loud Blood Youth...; sărbătorim al doilea release, primul 

long play după EP-ul Loading Please...; Ce este un audiobook și la ce folosește?; Care e publicul 

audiobook-urilor?; audiobook-ul; audiobook-uri; Care sînt bestseller-urile editurii? 

 

p. 14 - ...un reminder că bătrînețea nu trebuie ...să fie îngrozitoare.; ...suficient de dark & twisted... 

 

p. 15 - Eu însumi lucram doar part-time pentru acest proiect.; Noi am lucrat la hardware...; Apoi 

am cumpărat un viewer care afișează instantaneu imaginea...; Există un beneficiu calitativ, o 

creștere în materie de brand awareness.; Poate o să vin să văd și the real thing, la un moment dat... 

 

p. 18 - Nu avem de-a face aici cu ingineria sinestezică a scandinavilor, și nici cu un free jazz lăsat 

să se rostogolească în sonograme imprevizibile.; ...felul în care basistul subminează structurile latino 

flirtînd cu rock-ul progresiv, cu world music... 

 

p. 19 - Nu există, cred, un drive mai puternic... 

 

p. 20 - Clienții erau nevoiți să se obișnuiască cu o interfață nefamiliară, cea comandată prin touch...; 

...așa-numita metaforă a desktop-ului.;... era un soi de hunting pentru adulții din viața mea. 

 

p. 21 - ...cele mai mici rate de succes în trial-urile clinice. 

 

p. 24 - Printre review-uri găsesc unul bun... 

 

 

Nr. 602, 27 august – 2 septembrie 

 

p. 11 - ...dezvoltatori de soft-uri ori teste pentru copii.; Oameni pentru care doar dezbaterile, mesele 

rotunde ori feisbucul nu mai sînt o opțiune. 

 

p. I - Înainte de a se angaja cu salariu și carte de muncă, fac diverse intership-uri sau voluntariate...; 

...va avea două componente principale: matching între cererea și oferta de voluntariat... 

 

p. II - ...a urmat training-ul – în care am stabilit rolul fiecărui voluntar în fiecare zi de tabără. 
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p. III - ...spune colega mea, grants officer în programul Fondul ONG.; ...sală de training și spațiu 

expozițional pentru concursuri și ateliere de creație plastică, handmade-uri, reciclare, 

recondiționare...; Nu a participat la foarte multe training-uri, fiind foarte timidă. 

 

p. IV - ...dacă ești timid și vrei să mai ieși din confort zone sau dacă stai cam mult în casă...  

 

p. V - Îi invităm să participe la diverse workshop-uri... 

 

p . 13 - ...cu războiul dintre bărbați și femei, care, …se rezolvă cu happy-end...; ...the horror... 

 

p. 17 - ...este unul dintre primele statement-uri ale lui Perjovschi... 

 

 

Nr. 611, 29 octombrie – 4 noiembrie 

 

p. 2 - ...pionerii future jazz-ului...; Salvați adresa în bookmarks și citiți... 

 

p. 10 - O găsești într-unul dintre hipermarketurile de azi. 

 

p. 12 - ...establishment-ul din industria energetică...; un hub energetic... 

 

p. III - George Enescu este un model de leadership pentru România...; ...propriul branding. 

 

p. V - valorile noastre sînt: spirit de echipă, echilibru, fairplay, emulație...; …the good kind. 

 

p. 13 - Întrecînd cu mult condițiile angajării, job description-ul lui, cum ar veni. 

 

p. 14 - Pe lîngă expoziții vom organiza conferințe și workshop-uri... 

 

p. 15 - Eram ceea ce s-ar numi azi socially awkward.; …îmi plăceau RPG-urile fantasy...; De aici 

motivul care există atît de multe close-up-uri în film.; …să păstrăm și o emoție uplifting… 

 

p. 17 - În spectacol, această ramă funcționează ca un science-fiction retro...; Aici se schimbă și 

modul de joc, de la narativitate discursivă în reenactment-ul protestelor istorice... 

 

p. 18 - ...un cover Beyonce... 

 

p. 20 - …Web-ul – accesat în acest mod vă e foarte familiar.; …consumul de Internet prin 

browser scăzuse pe la 23%, de la peste 50%... în detrimentul …traficului de tip peer-to-peer 

(download ilegal, mai ales).; ...în browser-ul fără nume al acestui sistem...; ...numai 4 milioane de 

conexiuni fixe, pentru broadband...; Pew Internet Project spune că, în SUA, utilizatorii de 

aplicații de messaging apps au ajuns la 36%...; Ea, subțire, serafică… e ca o fary... 

 

p. 21 - burse, granturi, apelează la crowdsourcing sau donații. 

 

p. 24 - Povestea e doar pînă la jumătate cu happy-end...   
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Curtea de la Argeș 

 

2013 

Nr. 1 

1. politically 

2. mass-media 

3. the moon 

4. the goneness of... 

5. top 

6. rating 

7. remember 

8. lideri 

9. handbal 

10. volei 

11. box 

12. handbal 

13. handbalist 

 

Nr. 3 

14. best-seller 

15. e-mail 

16. website 

17. OK 

18. fuzzy 

19. entertainment-ului 

20. thriller 

21. public good 

22. Hollywood-ul 

23. talk-show 

24. SF-ului 

 

Nr. 5 

25. pattern-uri 

26. rating 

27. tramvai 

28. „tramvaiul” 

29. best-seler 

30. happy end 

31. smoching 

32. „anything goes” 

33. rock 

34. hip-hop 

35. reaggae 

36. pop 

37. rap 

38. rock 

39. gospel 

40. soul 

41. funk 

42. lire sterline 

43. site-ul 

44. „underground” 

45. house 

46. flyere 

47. online  

 

Nr. 7 

48. rock 

49. NPR 

50. WC-urile 

51. „funny” 

52. leadership-ul 

53. managementului 

54. web 

55. horror 

56. SF 

57. lordul 

 

Nr. 9 

58. thinktank-ul 

59. Forward Studies... 

60. „long spoon” 

61. show-ul 

62. feedback 

63. standing 

64. „flash”-uri 

65. loop 

66. brainstorming 

67. music-hall 

68. tagline 

69. „love means n...” 

70. love story 

71. miss 

72. love story 

 

Nr. 11 

73. „let's do our best” 

74. smokingului 

75. English by Radio 

76. BBC 

77. Senior Research O.. 

78. pattern 

79. marketing 

80. money 

81. money 

82. „Science-fiction”... 

83. SF-ul 

84. SF-ului 

85. folk 

 

Nr. 12 

86. thrill 

87. management 

88. American Univer...  

89. „Eminescu Center” 

90. hobby-urile 

91. netul 

92. businessman 

 

2014 

Nr. 1 

93. weekend 

94. wigwam-ul 

95. the Man 

96. remake 

97. British Museum 

98. „Publish or perish” 

99. gentlemeni 

 

Nr. 2 

100. gown-town 

1. dolari 

2. standarde 

3. science-fiction 

4. computerul 

5. thank you 

6. manager 

 

Nr. 4 

7. IT-ului 

8. OK 

9. gentlemeni 

10. dolar 

11. inputs 

12. outputs 

13. „input” 

14. puzzle 
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15. on-line 

16. „staff”-ul 

17. online 

18. happy end 

 

Nr. 6 

19. job reconstruction 

20. CEO 

21. chief executive off.. 

22. „network” 

23. rock 

24. internet shop 

25. rock 

26. shop 

27. „Maxi-CD” 

28. hituri 

29. rock 

30. hippy 

31. rock'n roll 

32. blues 

33. best of 

34. rock 

35. folk 

36. „melting potului” 

37. New York 

38. best-seller 

39. thriller 

40. to be on the road 

41. up to date 

42. IQ-ului 

43. SF-ului 

44. mainstream 

 

Nr. 8 

45. sweater 

46. sweating 

47. lobby 

48. managementul 

49. fotbal 

50. hochei 

51. rugbi 

52. rafting 

 

Nr. 10 

53. do it yourself 

54. Discovery 

55. Animal Planet 

56. New Age 

57. rating 

58. Standard & Poor's 

59. Moody's 

60. political correct... 

61. back-up 

62. pattern 

63. club 

 

Nr. 11 

64. fotbalul 

65. fotbalului 

66. soccer 

67. driblingurile 

68. gagurile 

69. fotbalistul 

70. jazz 

71. stand up comedy 

72. scheci 

73. football manager 

74. CD-uri 

75. Let them talk 

76. Didn't rain 

77. suporter 

78. Wigam Athletic  

79. Football Club 

80. „driblinguri” 

81. meci 

82. workshopuri 

83. managerială 

84. marketing 

85. limerick 

86. limerick-ul 

87. limerickuri 

88. The Encyclopedia... 

89. Complete in... 

90. New York 

91. Hickory, dickory... 

92. feedback 

93. sit down 

94. designer 

 

Nr. 12 

95. cloud 

96. pop-art-ului 

 

2015 

Nr. 1 

97. code-script 

98. clovni 

 

99. barter 

200.manager 

1. inserturi 

2. flashback-urilor 

3. hobby 

4. New York 

5. inking 

6. comicsuri 

7. Spiderman 

8. Captain America 

9. Batman 

10. Conan  

11. Buffy 

12. graphic novel 

13. site-ul 

 

Nr. 2 

14. poney-ului 

15. to determine 

16. formal 

17. apply 

18. application 

19. board-ul 

20. internet-Wikipedia 

21. miting 

22. mainstream 

 

Nr. 3 

23. big-bangul 

24. master 

25. mass-media 

26. dolari 

27. SF 

 

Nr. 4 

28. dandy 

29. parenting 

30. mass-mediei 

31. meci 

32. SF-ul 

 

Nr. 5 

33. mess-ului 
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34. ikebana 

35. ikebana 

36. looser 

37. science-fiction 

38. feelings 

39. xerox 

40. made in 

41. SF-ul 

42. „Big Crunch” 

 

Nr. 6 

43. „politically corect” 

44. smart 

45. smart 

46. made in 

47. SF-uri 

 

Nr. 7 

48. Big Bang 

49. Big Crunch 

50. clouds 

51. cloud computing 

52. bloguri 

53. clipuri 

54. mass-media 

55. internetul 

56. feedback 

57. ikebana 

58. CD 

59. CD-uri 

60. CD-ul 

61. CD-uri 

62. CD 

63. CD-uri 

64. SF 

65. hollywoodiene 

 

Nr. 8 

66. That is the question 

67. „sandwich” 

68. modem 

69. PC 

70. laptop 

71. palmtop 

72. router 

73. GSM 

74. chips-uri 

75. „smart”-urile 

76. „Hands free” 

77. „Heads free” 

78. pattern-ului 

79. „fuzzy” 

80. „wavelets” 

81. zoom-uri 

82. „cyborgi” 

83. soft-ul 

84. hard-ul 

85. smart 

86. gadgeturi 

87. microprocesoare 

88. mass-media 

 

Nr. 9 

89. mismanagement 

90. guest star-ul 

91. internetul 

92. internet 

93. jazzul 

 

Nr. 10 

94. senzorii 

95. ikebană 

96. haiku-uri 

97. marker 

98. interentul 

99. hobby-uri 

300.hobby-urile 

1. „feeling” 

 

Nr. 11 

2. ikebana 

3. haiku-uri 

4. managerului 

5. marketingul 

6. marketing 

7. „embarras-ul” 

8. live and let live 

 

Nr. 12 

9. ikebana 

10. haikuuri 

11. fair-play-ul 

12. feed-back 

13. feed-back-ul 

14. feed-back 

15. „live” 

16. internetului 

17. Google scholar 

18. internetului 

19. internetului 

20. hotnews contr... 

21. disk-jockey 

22. meciurile 

323. fotbal 
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Curtea de la Argeș 

2013 

 

Nr. 1, (26) ianuarie 

 

p. 1 - ...(ca să folosesc o preţiozitate din limbajul matematic, liberă de interpretări politically 

incorecte)...; ...enunţuri, din mass-media sau din discuţiile cele mai diverse... 

 

p. 7 - În Satira I, versul Lună tu, stăpâna mării, ni-l aminteşte pe the moon, the goneness of 

floods, din Visul unei nopţi de vară. 

 

p. 11 - ...era gata-gata să iasă pe primul loc într-un top cu mari români. 

 

p. 14 - ...intervenţii în mass-media – îi fac dlui profesor Anatol Ciobanu un rating de zile mari... 

 

p. 18 - ...un fel de remember tragic al generaţiei pierdute... 

 

p. 20 - Mulţi lideri politici români au murit... cu credinţa că or să vină americanii şi englezii. 

 

p. 22 - ...ramuri sportive mai deficitare (gimnastică, handbal, caiac canoe, volei, box).; În anul 

1992, Federaţia Internaţională de Handbal l-a declarat pe Gheorghe Gruia cel mai mare 

handbalist al tuturor timpurilor. 

 

 

Nr. 3, (28) martie 

 

p. 1 - A ajuns cartea un best-seller…; E-mail: curteadelaarges@gmail.com; Website: 

www.curteadelaarges.ro 

 

p. 3 - Şi, la urma urmei, e super OK să mori râzând cu gura până la urechi… 

 

p. 5 - Introducerea ...mulţimilor vagi (fuzzy), ori a altor artificii matematice… 

 

p. 6 - …urma o epocă a consumismului isteric, a entertainment-ului idiotizant şi a 

administraţiilor publice. 

 

p. 8 - Frecvent, seminarul se transforma într-un thriller... 

 

p. 9 - … Marcus conceptualizează procesul şi faptul ştiinţific ca produs cognitiv, dar şi ca public 

good, bun public, cu efect intelectual şi practic social. 

 

p. 14 - …să fie invitată de regizorul Victor Janson de la studioul german U.F.A. (Hollywood-ul 

european) pentru a juca în filmul muzical Fata în alb… 

 

p. 21 - …conduce revista Impact cultural din Târgovişte şi realizează o emisiune (talk-show) la 

TV Columna din oraşul menţionat. 

 

p. 23 - Autor din perioada violent-tehnicistă a SF-ului românesc… 

 

 

mailto:curteadelaarges@gmail.com
http://www.curteadelaarges.ro/
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Nr. 5, (30) mai 

 

p. 11 - Ar fi de remarcat, în această privinţă, predilecţia pentru identificarea de pattern-uri... 

 

p. 14 - …un subiect cu mică vocaţie la rating.; I s-a găsit porecla de „Tache tramvai”, atât de 

încetăţenită, încât la  aniversarea de 60 de ani, un coleg mai tânăr care ştia de poreclă l-a întrebat 

de unde provine „tramvaiul”. 

 

p. 17 - Nu făcuseră ei atunci din Reportaj cu ştreangul de gât al lui Fucik un best-seller… 

 

p. 18  - Un roman care se încheie frumos, am spune o carte cu happy end, al cărei mesaj este că 

omul poate iubi la orice vârstă… 

 

p. 21 - Artist desăvârşit, îmbrăcat elegant, cu smoching, el este prototipul bărbatului adorat,…; 

În replică la năzbâtiile creative născute în vremuri moderne în virtutea mottoului „anything 

goes”, dincolo de fuziunea dintre flamenco şi curentele rock, hip-hop, reaggae, pop şi rap, se 

cultivă în paralel, pe mai departe, stilul clasic. 

 

p. 22 - …cel care a impus prin spectacolele sale Pasiуn Gitana şi Soul, impregnate de rock, 

gospel, soul şi funk un nou stil: Haute Couture… 

 

p. 23 - …a adunat peste 100 de milioane de lire sterline şi aproape 40% dintre cumpărători nu 

achiziţionaseră niciodată până atunci artă contemporană. 

 

p. 24 - Amănunte pot fi găsite pe site-ul oficial de la www.dadara.nl. ; După absolvire, are o 

bogată activitate „underground” în ceea ce pe atunci era muzica house electronică la 

începuturile ei.; Realizează coperte de disc, flyere, caricaturi, activitate care-i face cunoscută şi 

pictura.; Bancnotele pot fi cumpărate şi online... 

 

 

Nr. 7, (32) iulie 

 

p. 4 - Incognito, ca o emisiune de rock oferită de NPR în SUA.; Nu se spune unde te afli, dar ţi 

se spune unde sunt WC-urile şi cam atât.; Dacă un punct de mare interes cultural, istoric, 

constructiv sau doar „funny” apare pe drum, ţi se anunţă pe scurt. 

 

p. 16 - Avizul de consultanţă ştiinţifică aproape a dispărut din dosarul decizional când 

leadership-ul, … a crezut cã îşi poate asuma singur misiunea intelectuală.; Şomajul tinerilor este 

incapacitatea managementului social, politic, de a folosi această cea mai importantă resursă a 

ţării.; Facilităţile web permit astăzi practic oricui doreşte să intre pe portaluri de socializare… 

 

p. 23 - Premisele ar fi îndreptăţit o evoluţie a subiectului spre fantasticul terorizant, cu motive 

horror, însă atunci n-ar mai fi fost SF.; Gazda discuţiei, lordul Gilmore, se dovedeşte a fi un om 

de şiinţă preocupat – ca şi autorul – de domeniile fizicii şi chimiei. 

 

 

Nr. 9, (34) septembrie 

 

p. 4 - În 1993 am fost invitat la o dezbatere în thinktank-ul Comisiei Europene, Forward 

Studies Unit.; Cinam împreună cu Devil, desigur, cu un flirt îndelung [de fapt, un joc de 

http://www.dadara.nl/
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cuvinte: „long spoon” poate fi şi „lingură lungă” şi „lungă giugiuleală”..., n.n., Gh.P.]; ...până ce 

un domn grec s-a ridicat şi a spus: Pentru a nu strica show-ul profesorului Galtung, pentru că mă 

îndoiesc că vorbeşte şi greceşte, voi formula întrebarea mea în engleză. 

 

p. 5 - Iubirea generează, între oamenii care posedă această însuşire, un „feedback pozitiv”, o 

emulaţie întru frumos şi bine. 

 

p. 12 - Profesorul nu spunea în străinătate că este membru al Academiei, calitate care i-ar fi 

deschis calea unui protocol, dar care l-ar fi obligat la un anumit standing. 

 

p. 13 - Eu le numeam „flash”-uri care se impuneau ca nişte izbucniri luminoase de magneziu. 

 

p. 14 - Mi-am dat seama, iar Solomon Marcus m-a ajutat în acest sens, că noţiunea de buclă 

(loop) este foarte importantă.; Mai precis, în psihologie a fost creată de A. Osborn o tehnică de 

stimulare a creativităţii numită brainstorming:… 

 

p. 18 - Curând, marile săli de music-hall devin neîncăpătoare la recitalurile sale. 

 

p. 20 - Dramă, lacrimi, suferinţă, un tagline celebru – „love means never having to say you’re 

sorry” – şi o coloană sonoră de neuitat…; Un love story oarecum similar ne propune şi Ligia 

Seman în cea mai populară carte a ei…; …(este îndrăgostit de Lia, aleasă „Miss Boboc” cu un 

an în urmă…; În final, descoperim că avem de-a face cu un dublu love story… 

 

 

Nr. 11, (36) noiembrie 

 

p. 1 - Un fel de abordare matematică: să optimizăm în condiţii/ restricţii date (care rimează şi cu 

americănescul „let’s do our best”... 

 

p. 9 - ...îşi cusu două tampoane de sugătoare pe căptuşala mucegăită a smokingului său... 

 

p. 12 - Am învăţat şi engleza ascultând English by Radio (BBC) şi continuând să citesc cu 

dicţionarul alături.; ...am fost angajat ca Senior Research Officer la Agenţia Internaţională 

pentru Energia Atomică din Viena. 

 

p. 13 - ...am realizat că simetria este un pattern cultural transdisciplinar. 

 

p. 20 - Literatura a devenit un fel de artizanat, iar cărţile se vând prin modelele obişnuite de 

marketing. 

 

p. 21 - Făceau acest lucru cu un singur cuvânt: money, money. 

 

p. 22 - …cum apare scris într-un amplu preambul la articolul lui Anton Cosma, „Science-

fiction”-ul românesc la vârsta maturizării, în nr. 9/1975 al revistei.; …SF-ul autohton…; 

Oricum, am putut selecta destule proze care, fără să atingă pragul excelenţei, să fie totuşi 

representative pentru perspectivele SF-ului la noi… 

 

p. 23 - …minunata interpretă de muzică folk. 
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Nr. 12, (37) decembrie 

 

p. 1 - Ucide, de pildă, de dragul de a o face, „pentru adrenalină” spun vânătorii, „pentru thrill” ar 

adăuga vânătorii de limbă engleză… 

 

p. 17 - Autorul este licenţiat în management la American University „Eminescu Center”…;  

Hobby-urile sale sunt filosofia,  literatura, muzica, teatrul, netul etc. 

 

p. 19 - A patra planetă – un businessman pentru care totul se reduce la cifre... 

 

 

2014 

 

Nr. 1, (38) ianuarie 

 

p. 3 - Am fost chemat să-mi apăr poziţia, într-un lung weekend. 

 

p. 4 - Fumul ieşea din wigwam-ul uriaş din Noisy, lângă Paris...; Gazda lor, gazdă şi a mea, 

Norman William, de asemenea cunoscut ca the Man, Omul… 

 

p. 10 - O continuare a studiului ar fi oportună, cel puţin partea matematică invitând la actualizări 

şi remake… 

 

p. 12 - ...a fost văzut de nobilii cavaleri români care se aflau într-o vizită în Anglia, expus la 

British Museum. 

 

p. 16 - ...eşti subiectul sloganului  „Publici sau pieri” (în engleză, „Publish or perish”). 

 

p. 21 - Peste toate acestea, vechii chinezi şi situau pe cei patru gentlemeni, cu caractere 

deosebite: floarea de prun, orhideea, crizantema şi bambusul. 

 

 

Nr. 2, (39) februarie 

 

p. 3 - Universităţile din SUA sunt ghetouri, distanţa de la robă la oraş (joc de cuvinte: distanţa 

gown-town; n. red.) este considerabilă.; …întrebarea principală în SUA era „cât face în dolari?” 

 

p. 11 - ...societatea are capacitatea să producă valori şi cu ajutorul lor să determine standarde 

noi de civilizaţie şi comportamente umane superioare... 

 

p. 14 - Michel Jeury face legătura cu science-fiction în Le Temps incertain. 

 

p. 16 - Computerul cere să-i spui cu ce-i egal a, b, c şi atunci va calcula. 

 

p. 17 - Şi, cum răspunsul pare să întârzie o dată mai mult, poetul îşi clamează „mulţumirile” 

către tabăra adversă cu un „Thank You, Satan!” 

 

p. 18 - Petre Crăciun, prezent în spaţiul public în triplă calitate, de autor, editor şi manager 

cultural. 

 



444 

 

Nr. 4, (41) aprilie 

 

p. 3 - ...cartea aceasta m-a redat, fără să vrea şi fără să vreau, lumii copilăriei, în celălalt veac şi 

mileniu, în care inexistenţa IT-ului ne obliga la desuetul nărav al lecturii. 

 

p. 4 - Dar acel cuvânt, pe de altă parte, era esenţial în acea situaţie şi a sunat ca o muzică 

frumoasă: OK!; Erau doi gentlemeni de la „Biroul Cubanez”.; Un dolar, un vot. 

 

p. 5 - Prin opoziţie, un automat, sau un robot, … este – aşa cum ne învaţă cibernetica – doar o 

„cutie” care la anumite „semnale de intrare” (inputs) produce, conform unei „funcţii de transfer” 

de natură logico-matematică, nişte „răspunsuri” (outputs).; Dar, când „semnalele de intrare” sau 

programul vor ajunge la sfârşit, robotul se va opri şi va sta oprit până va primi un alt „input”. 

 

p. 16 - Realitatea, când devine istorie, se aseamănă unui puzzle. 

 

p. 18 - Catalogul on-line poate fi consultat la adresa http://arsdocendi.ro//...; După o consultare 

serioasă cu „staff-ul” consilierilor Calistus şi Pallas, libertul Narcis s-a prezentat la împărat… 

 

p. 19 - În 2005, scriitoarea este redactor şef al GlobaLex, jurnal online de cercetare juridică, 

publicat de NYU Hauser Global Program şi cercetător cu gradul de profesor asociat. 

 

p. 20 - Şi pentru că sunt victima tentaţiei de a încheia cu un happy end. 

 

 

Nr. 6, (43) iunie 

 

p. 3 - O altă metodă era reconfigurarea funcţiei (job reconstruction), în aşa fel încât sarcini mai 

atrăgătoare, mai provocatoare erau incluse în îndatoriri.; Am găsit mult maoism în mereu 

dinamicele State Unite, dar nu şi ...la nivelul CEO (chief executive officer).  

 

p. 11 - Cernea a recrutat, construit şi condus intelectual… formală de organizare, „unităţi 

sociale”, sau un „network”:… 

 

p. 14 - …peste ani, va deveni o legendă a muzicii rock româneşti – Phoenix. 

 

p. 15 - ...într-o bună zi aflu că există într-un internet shop o cărţulie cu titlul Meşterul Manole, 

operă rock de Victor Cârcu.; Am găsit în acest shop ultimele două exemplare ale cărţuliei, pe 

care le-am cumpărat imediat.; Imprimarea am multiplicat-o pe un aşa-zis „Maxi-CD”… 

 

p. 16 - …altfel aceste piese ar fi dispărut, aşa cum s-a întâmplat cu multe hituri ale anilor ’70.;  

…cum aţi ajuns să cântaţi acea muzică rock cu influenţe folclorice, atât de originală, chiar şi 

pentru epoca hippy a anilor ’70? Toată lumea cânta rock’n roll şi blues la acea vreme.; …am 

lansat primul album Best Of, şi am organizat un spectacol la Sala Palatului,…; Trecerea de la 

calitatea de interpret de rock şi folk la o partitură simfonică v-a pus probleme? 

 

p. 19 - ...o carte de pură ficţiune, inspirată de poveştile „melting potului” uman din New 

York…; Circul din faţa casei ar fi trebuit să ajungă un best-seller şi să devină scenariu de 

film…; O lume captivantă, ...de thriller cinematografic…; ...americanii au obsesia drumului, a 

cursei, plăcerea to be on the road…; ... un roman care vorbeşte indirect despre cele mai grave 

probleme ale lumii contemporane, atât de up to date că pare desprins din jurnalele de ştiri. 

http://arsdocendi.ro/
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p. 21 - Ar mai fi încă un element, care explică şi IQ-ul ridicat al chinezilor. 

 

p. 23 - …utopia poetică din A zecea lume de Vladimir Colin, Ion Roman cere acum SF-ului 

inteligenţă şi abilitate, deschizându-i poarta spre mainstream până acolo unde o discuţie despre 

specificul genului aproape că nu şi-ar mai avea rostul… 

 

 

Nr. 8, (45) august 

 

p. 3 - A fost aceasta o tranziţie de la a se îmbrăca într-un pulovăr (sweater) la a transpira 

(sweating) într-un costum care în cele din urmă le-a pătruns în suflet? 

 

p. 5 - Ceea ce mă interesează ...este mişcarea ca actor, ca un lobby sau ca grup de presiune. 

 

p. 9 - Un tânăr care a urmat un colegiu tradiţional britanic şi a studiat managementul în Anglia, 

păstrându-şi, în acelaşi timp, pasiunea pentru sport: a jucat fotbal, crichet, hochei, lacrosse şi 

rugbi, a făcut scufundări în ocean şi a fost instructor de rafting în Africa. 

 

 

Nr. 10, (47) octombrie 

 

p. 5 - ...principiul sănătos al pragmatismului american, concentrat în expresia do it yourself, 

devenit local prin noi înșine, s-a convertit într-o atitudine purtând pecetea de autohtonism 

românesc,…; ...fenomen intens mediatizat sub forma unor programe televizate, promovate în 

special pe canalele Discovery și Animal Planet (căzute sub influența culturii New Age)… 

 

p. 11 - ...care au decis să înființeze o bancă și o agenție de rating financiar, pentru a nu mai apela 

la Standard & Poor’s și Moody’s, pe care le acuză că sunt politizate. 

 

p. 12 - Political correctness pune mare accent pe drepturile minorităților de orice soi… 

 

p. 18 - Pentru prima oară aveam un back-up plan în cazul în care vremea ne era potrivnică.

  

 

p. 26 - ...cu secvențe filmice derulându-se după un pattern vibratil, căpătând cu fiecare nou 

cadru un plus de semnificații... 

 

p. 30 - România și China s-au dovedit singurii membri nedisciplinați ai acelui club. 

 

 

Nr. 11, (48) noiembrie 

 

p. 15 - Fotbalul, după noi, a răsturnat (....) toate teoriile economice, toate bla-bla-urile despre 

psihologie, sociologie, (....) etc.; Singurul lucru cu care nu s-a putut împăca niciodată a fost 

numele pe care americanii l-au dat fotbalului: soccer.; ...ar fi fost fani ai lui Charlot și că 

driblingurile lor irezistibile sunt inspirate de gagurile lui.; Printre primele balete cărora le-a 

făcut coregrafia, se numără Fotbalistul (1930), pe un aranjament muzical de Alexander 

Tsfasman (un muzician ucrainean pasionat de jazz).; S-a lansat la începutul anilor ’80, formând 

un cuplu de stand up comedy de mare succes cu bunul său prieten Stephen Fry; din această 

perioadă a rămas un scheci celebru, Football manager, plin de umor britanic de cea mai bună 
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calitate,...; Stau dovadă cele două CD-uri: Let them talk și Didn’t rain, care au apărut de 

curând.; ... a lăsat să se înțeleagă ca ar fi suporter al echipelor Arsenal Londra și/sau Wigan 

Athletic Football Club. 

 

p. 16 - Metaforele lui erau adevărate „driblinguri”, de o finețe și o frumusețe neegalate.; ... care 

analizează cu aceeași rigurozitate științifică o teorie matematică sau o fază neclară dintr-un meci. 

 

p. 18 - Preocupările mele s-au concretizat în traduceri, cursuri, conferințe, workshopuri, editarea 

de publicații de specialitate...; ...am desfășurat o activitate complexă, orientată spre mai multe 

zone: administrativ-managerială, cultural-educativă, marketing și relații publice... 

 

p. 19 - În locul epigramei, în Anglia, a apărut o specie umoristică numită limerick...; Mai 

degrabă, limerickul este un soi de epigramă vulgară, transmisă pe cale orală, mai mult șoptită 

decât cântată.; Langford Reed, singurul culegător de limerickuri care s-a străduit să studieze 

istoria lor, sugerează că „această formă specială de poezie a fost adusă direct la Limerick...; The 

Encyclopedia Americana. Complete in thirty volumes (New York, 1961, vol. 17, p. 521) 

susține aproximativ aceeași teorie, aducând elemente în plus: provine, probabil, dintr-un prototip 

franțuzesc de la sfârșitul sec. al XVII-lea, pentru care Digerie, digerie, doge,  echivalentul 

franțuzesc al lui Hickory, dickory, dock, este un exemplu.; Cel mai constructiv feedback a fost 

atunci când am primit critica la momentul potrivit... 

 

p. 20 - Șoptindu-i, nepăsării, un asonant sit down// Să-i pot lăsa vieții măcar un singur vers…” 

(Rondelul mândriei). 

 

p. 21 - …un adevărat profesionist, pe care azi l-am caracteriza drept un designer.  

 

Nr. 12, (49) decembrie 

 

p. 15 - Acest fragment ar tinde să coboare istoria din cloud… 

 

p. 23 - Sârbu a reușit să se impună atât prin fascinantele-i „viziuni” nonfigurative, cât și prin 

operele-i realizate în limbajele pop-art-ului sau ale realismului fotografic.  

 

 

2015 

 

Nr. 1, (50) ianuarie 

 

p. 10 - Poezia lui Slavco Almăjan conține în substanța ei un mesaj codificat (code-script).; 

...Aduceți apă aduceți nisip se auzi o voce/ Stingeți casa și manuscrisele aflate în flăcări// Doi 

clovni înbrăcați cu niște haimanale/... 

 

p. 15 - ...va încerca chiar să „cumpere” cărți, folosind singura metodă la îndemână, trocul, 

devenit azi, cu un termen anglo-saxon, barter.; ... manager de hotel... 

 

p. 17 - ...în care găsim aliate:… formule matematice de tot soiul – detalii documentare, inserturi 

(de felul flashback-urilor de azi), versuri, aforisme... 

 

p. 20 - Pentru doamna Wang, poezia este un hobby... 
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p. 23 - ...la New York a trebuit să se specializeze, optând pentru inking (trasul în tuș) și pentru 

lucrul în cadrul unei echipe complexe.; ...graficianul și-a înscris numele pe sute de comicsuri, 

însumând mai multe mii de pagini desenate, volume cu mare priză la public și având în centrul 

scenariilor personaje arhetipale precum Spiderman, Captain America, Batman, Conan, Buffy 

Ucigașa...; ...mergând de la constatările sociologice privitoare la interesul fără vârstă manifestat 

astăzi față de BD, până la rafinamentele estetice speciale ale acestui graphic novel modern... 

 

p. 24 - Informații și imagini reluate de pe site-ul artistului, http://mircia.ro. 

 

 

Nr. 2, (51) februarie 

 

p. 3 - Culmile stâncoase, pășunile suculente, trupul învelit în căldură al poney-ului și omul, toate 

aparțin aceleiași familii. 

 

p. 6 - Ceea ce, după unii specialiști, ar însemna o „degradare semantică”. Cf. to determine, 

formal, apply, application etc. 

 

p. 11 - Avem un indiciu care ne permite să considerăm că execuția din 25 decembrie nu a fost 

rezultatul unei hotărâri FSN (Frontul Salvării Naționale) colective, că nu board-ul a luat 

decizia.; De pe internet-Wikipedia extragem informația din acest paragraf, pentru fixarea 

momentului inițial.; Marele miting din acea zi din București, care s-a bucurat de o imensă 

participare, a fost prima manifestație populară... 

 

p. 23 - ...câțiva reprezentanți ai domeniului mainstream din perioada mai veche a literaturii… 

 

 

Nr. 3, (52) martie 

 

p. 3 - Big-bangul întemeiază realul deopotrivă în orizontul realității și în acela al virtualității... 

 

p. 15 - am investit timp în educația mea, am făcut un master în antropologie motrică... 

 

p. 20 - Prezența lor în mass-media poate fi sistematică ori episodică. 

 

p. 21 - China îi împrumută pe americani cu zece milioane de dolari pe oră.  

 

p. 23 - fie vom fi confruntați cu o invazie agresivă de tipul celor din mai multe binecunoscute 

filme și romane SF... 

 

 

Nr. 4, (53) aprilie 

 

p. 5 - Un dandy e un ascet, dar nimeni nu remarcă acest lucru.  

 

p. 16 - Departe de a fi o parabolă călduță de parenting, cartea are o logică necruțătoare. 

 

p. 20 - Conform mass-mediei, sovieticii aveau 53 de divizii în zona fluviilor Amur și Usurri...; 

Asistăm, ...la un meci de șah pentru controlul materiilor prime din diferite regiuni ale lumii. 

 

http://mircia.ro/
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p. 23 - ...ies însă din convențiile și rigorile moralizatoare ale literaturii pentru copii, putînd fi 

asumate de SF-ul adult.  

 

 

Nr. 5, (54) mai  

 

p. 1 - ...în fața asaltului (ca să nu spun agresiunii) mess-ului și blogolezei... 

 

p. 2 - ...un veritabil „festival al artelor”: pictură și sculptură, poezie, literatură în general, muzică, 

ikebana.; ...întîlnirea a fost pigmentată de aranjamentele florale ikebana ale dnei Paula Fulga.  

 

p. 5 - E și teoria profesorului Watrin, un alt locatar din casa Archambaud, un looser perfect, dar 

și un optimist binecuvîntat... 

 

p. 7 - ...dacă excludem din discuție literatura science-fiction, acel amalgam nelimpezit de 

concepte și teorii puse în pagina literară. 

 

p. 8 - În ființa noastră se află profund înrădăcinate anumite simțăminte (feelings, le spune 

Hume)... 

 

p.14 - Textele din Bloc-notes... circulau, multiplicate la xerox, în perioada dictaturii lui 

Ceaușescu. 

 

p. 26 - ...aparat care vine la pachet cu un săpun lux, gratuit, made in China...  

 

p. 30 - În SF-ul românesc, Adrian Rogoz avea să reia puțin mai tîrziu tema vizualizării corpului 

uman... 

 

p. 31 - ...materia întregului Univers adunîndu-se într-un singur punct, fărămîndu-se în ceea ce 

unii au numit „Big Crunch”.  

 

 

Nr. 6, (55) iunie 

 

p. 1 - În vremea asta, naționalismele locale înfloresc „politically corect” cînd ici, cînd dincolo...; 

E de discutat cine e influențat mai tare, școlarul sau părintele, în a achiziționa fără zăbavă un 

smart cât mai smart...  

 

p. 20 - Mai în glumă, mai în serios, se spune că Dumnezeu a creat Cerul și Pămîntul, restul fiind 

Made in China.  

 

p. 22 - Din ele însă SF-uri au fost mai puțin de jumătate, în jur de 120... 

 

 

Nr. 7, (56) iulie 

 

p. 1 - ...și astfel au apărut „marile singularități”, cum ar fi Big Bang și Big Crunch, explozia 

inițială și colapsul final...; Norii (de la englezescul clouds, pentru că totul a devenit cloud 

computing) sunt plini de reviste, bloguri, depozite de poze, cărți, mesaje, reclame, texte și 

imagini, tot mai multe imagini, multe în mișcare, de la clipuri la filme întregi.; Mass-media, cu 
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televiziunea încă puternică, radioul mai mult „de fond”, pe paliere stabile, ziarele tipărite în 

descreștere, dar mai ales internetul și telefonia mobilă-inteligentă...; un feedback care să 

încetinească creșterea măcar pînă ce mintea omului se va perfecționa îndeajuns... 

 

p. 2 - ...dna Paula Fulga le-a dedicat aranjamente florale ikebana... 

 

p. 12 - Și cu ei am reușit să lansăm un CD, pe care l-am intitulat Avem o rezervă de suflet.; Cu 

membrii Studioului Vocal de la Liceul „Spiru Haret” am lansat două CD-uri, cu un titlu comun 

Dorită-i lumea de frumos.; ...condus de actrița Claudia Pătrânac, înregistrează CD-ul Între clipa 

mea și a ta...; Am lansat cu „Semănătorii” și două CD-uri – Lumini de suflete și dăruire...; Și cu 

ei am reușit să lansăm un CD...  

 

p. 13 - La două CD-uri de-ale Ninelei Caranfil am semnat coloana sonoră.  

 

p. 23 - ...redactorul de odinioară al Colecției îl considera „un autor SF remarcabil...; ...să facă 

posibilă o asemenea reîntâlnire cu clasicele clișee hollywoodiene.    

 

 

Nr. 8, (57) august 

 

p. 3 - Dar este Europa dispusă să iasă de sub hipnoza ipocritei sale retorici, a jocului cu 

mărgelele de sticlă ale conceptelor golite de sens? That is the question!  

 

p. 4 - Făcut „sandwich” între coajă și miez...; Obiectul desemnat de-a lungul unei scurte... istorii 

drept modem, PC, laptop, palmtop, router, GSM, telefon celular...; ...ne vom lăsa hibridizați 

prin implantarea comodă a respectivelor chips-uri...; Or să gîndească  „smart”-urile pentru noi. 

Pentru totdeauna. „Hands free” la prima iterație. „Heads free” la următoarea...  

 

p. 9 - Chiar dacă poetul nu ne avertizează asupra pattern-ului nichitastănescian... 

 

p. 17 - Logica nuanțată („fuzzy”) nu acceptă principiul terțului exclus... 

 

p. 18 - De curînd, odată cu teoria undinelor („wavelets”), s-a legiferat științific și tehnologic 

descompunerea semnalelor sau imaginilor în „voci”, cu creare de zoom-uri controlate.; 

...asistăm la crearea unor „cyborgi”, înzestrați cu organe de măsură și simțire perfecte...; ...care 

leagă soft-ul și hard-ul calculatoarelor de buzunar sau al celor smart-științifice actuale.  

 

p. 31 - ...a diverselor gadgeturi conținând microprocesoare este, de fapt, o prelungire a 

inteligenței umane... 

 

p. 32 - Premii, ecouri în presă, apariții în mass-media.   

 

 

Nr. 9, (58) septembrie 

 

p. 1 - ...din grija pentru evitarea greșelilor de alocare (mismanagement), micșorarea corupției.  

 

p. 2 - Guest star-ul întâlnirii a fost dl Călin Georgescu, expert în dezvoltare durabilă... 
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p. 3 - Uneori și internetul, acest Mefisto al erei virtuale de la care nu știu de va mai fi posibil să 

ne răscumpărăm sufletul, e bun la ceva. Fără internet aș fi aflat mult mai tîrziu sau, poate, 

niciodată despre existența și dispariția lui Lawrence Anthony...  

 

p. 18 - ...numit de el „universul fabulos al limbii paralele”, „o ulcerație a libertății”, comparabil 

cu jazzul pentru muzica simfonică.  

 

 

Nr. 10, (59) octombrie 

 

p. 1 - Se spune că poeții sunt cei mai sensibili cetățeni, senzorii de alarmă ai unei societăți. 

 

p. 2 - ... fără ikebană de data aceasta dar cu două haiku-uri bine potrivite momentului...  

 

p. 5 - ...capitolul se deschide cu acel egeneto preluat de Luca din Septuaginta și care a devenit un 

marker stilistic. 

 

p. 6 - Într-o versiune puțin prescurtată (internetul vorbește despre o carte de numai 239 de 

pagini)...  

 

p. 15 - Ce hobby-uri aveți?; Hobby-urile mele – călătoriile, filosofia și teologia – le-am integrat 

în profesia mea. 

 

p. 16 - Mărturisesc că am mai puțin „feeling” pentru partea ultimă cărții...   

 

 

Nr. 11, (60) noiembrie 

 

p. 2 - ...au primit din partea dnei Paula Fulga aranjamente ikebana, punând în valoare florile 

toamnei, însoțite ca totdeauna de haiku-uri și explicații.  

 

p. 17 - Resursele noilor muzee vor depinde ...mai mult de calitatea managerului, de 

marketingul ofensiv.; Vor susține centre de marketing muzeal...  

 

p. 18 - Intuind „embarras-ul” în care mă aflam, ochioasa Pytia și-a adus brusc aminte că are în 

dotare un puradel...  

 

p. 19 - El se conducea după o regulă cunoscută în prezent drept Live and let live (adică trăiește 

și lasă și pe alții să trăiască).  

 

 

Nr. 12, (61) decembrie 

 

p. 2 - Participanții au putut admira și de data aceasta un sugestiv aranjament floral ikebana, 

dăruit sălii, alături de haikuuri potrivite... 

 

p. 3 - Pentru ...gânditor iberic ceea ce domina și singulariza spiritul englez era fair-play-ul...  
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p. 4 - ...a avut câteva idei fundamentale ale ciberneticii, printre care cea mai importantă a fost 

aceea de feed-back. Feed-back-ul era demult intuit de neurofiziologi și chiar Danielopolu a 

intuit...; ...autoreglarea comportamentului sistemelor vii și nevii pe bază de feed-back... 

 

p. 8 - ...vizitat de noi către seară, când marfa se expunea în vitrină, „live”, la o lumină difuză! 

 

p. 13 - ...apariția tiparului, a trenurilor, a avioanelor, a energiei nucleare, a calculatorului, a 

internetului au fost întâmpinate cu rezerve, proteste, teamă.; Pentru confirmare, mergeți la 

numele meu pe Google scholar.; ...latura negativă a calculatoarelor și a internetului nu oprește 

folosirea lor.; ...de a educa noile generații în folosirea corespunzătoare a internetului.; Într-un 

document pe care l-am publicat pe hotnews contributors.ro am distins zece nevoi de care 

educația ar trebui să țină seama...     

 

p. 14 - Rugăciune pentru un disk-jockey, Domnul Fluture și doamna Fluture sau Paradisul... 

 

p. 15 - ...sunt cele legate de meciurile de fotbal pe care le încingeam, împreună și cu alți copii...  

 

p. 31 - ...atrăgând cu bună știință mișcarea SF spre obiectivele mutilante... 
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Anexa 4.A. Englezisme întâlnite în mass-media din  

Republica Moldova și înregistrate în DEXI, 2007  

 

A 

acces/access, accesare, accesat, aisberg, antidoping, antivirus, aplicație. 

 

B 

baby, background, badminton, band, banner, bar3, barman, baschetbalist, baseball, batman, beat, 

bebe, bestseller, big bang, blues, bluff/bluf, blugi, body, bodyguard, bonus, boom, boss, bowling,  

box2, boxă, boxer, box-office, brainstorming, brand2, break1, break2, breakfast, briefing, broker, 

brokeraj, bushel, business, businessman(ă), byte. 

 

C  

call, cameraman, camping, card, cardigan, cash, casting, catering, chat, cheeseburger, chip2, cip2, 

clonă, closet, clovn, club2, cluster, cocktail/coctail, comics, computer, computerizat, congresman, 

consulting, cool, copywriter, copyright, country, cover, cow-boy, cracher, crazy, crichet, cross, 

cross-over/crossover, cyborg.  

 

D  

dance, dandy, dealer, derbi/derby, design, designer, disc-jokey, display, dolar, doping, dressing, 

dropgol, dumping.  

 

E 

e-mail, establishment, exit, exit pol, eye-liner. 

 

F 

fairplay, fantasy, fast-food, fault, fax, feedback, feeling, filer2, fitness, flash, flow, folclor, folk, 

font, fotbal/football, fotbalist, foxtrot, full. 

 

G 

gadget, gai, gangster, gentleman, gigabyte/gbyte, goalkeeper, gol1, golf, golgeter/golgheter, 

gong, gospel, grant, grill. 

 

H 

hacker, hamburger, handbal, happy-end, hard2, hard-rock, hardware, hat-trick/hattrick, high-life, 

high-tech, hip hop, hippy, hit, hobby, hochei, hol, holding, horror, house.   

 

I 

ice tea, icon, implementa(re), internet, interviu, item2. 

 

J 

 jacuzzi, jaz/jazz, jazz-band/jazzband, jazzman, jeans, jeep, job, jogging, judo, jumping. 

 

K 

karting, ketchup, kickboxing, killer, kit, kiwi, know-how. 

 

L 

lady, laptop, laser/lazer, leadership, leasing/lising, LED, lider, lifting, link, liră sterlină, live, 

livingroom, lobby, lobbyism, look, lord, love-story.  
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M 

made in, mail, make-up, mall, manager(ă), management, managerial, marker1, marker2, market, 

marketing, mass-media, master, masterat, meci1, mellotron, merchandising, microcomputer, 

milady, minimarket, miss, mister2, miting, modelling, monitorizare, musical. 

 

N 

non-stop/nonstop.   

 

O 

off, off-shore, ofsaid/offsaid, on-line, OK, open, outsider, overdraft, oxforzi.  

 

P 

party, pattern, peeling, penalti/penalty, ping-pong, pix, pixel, play-back, play-boy, player, play-

list, poker, pop2, pop-corn, pop-rock, poster, presing, prime-time, procesor, punk, puzzle.  

 

R 

rap2, rapper, rating, ready-made, remake, reporter, ring, roaming, rock, rock and roll/rock’n’roll, 

rocker, rugby.   

 

S 

sandvici/sandviș/sendviș, scanat, scuter, second-hand, senzor, service, setter, sex-appeal, sexy, 

shakesperian/shakespearian, shaping, share, shop, shopping, show, showbiz, showman, 

showroom, single, site, skate-board/skateboard, smoching, smog, snow-board, soft2, software, 

SOS, soul, spam, sparring partener, spicher/speaker, spleen, sponsor, spray, squash, staff, 

standard, star2, start, starter, steak, step, stewardesă, stick, stoc, stop, stres, summit, superman, 

supermarket, superstar, supervizor, surfing, stand, stem, stripper. 

 

Ș 

șut.   

 

T 

tabloid, taekwondo, talk-show, target, team, tehno, tender, tenis, teniși, thriller, tie-break, top2, 

top3, top-model, trainer, training, tramvai, trenci, trend, trendy, trening, troleibuz. 

 

U 

underground, update.  

 

V 

 VIP/vip, volei, voucher.   

 

W 

watt, web, weekend, western, whig, whisky, wigwam, wireless, workshop, wow, wrestling. 

 

X 

xerox. 

 

Y 

yoga, yoghin.  
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Anexa 4.B. Englezisme întâlnite în mass-media din  

Republica Moldova și neînregistrate în DEXI, 2007  

 

A 

adress, Advanced Brake Assist, advocacy, after-show, agribusiness, agro-business, Air-flow, Air 

Moldova, all in black, all-inclusive, all-time, alpinism rafting,  American Express, amuzing, 

Animal Planet, animal print, anti-aging/anti-age, anti-freeze, antistres, a aplica, aplicare, app, 

AppStore, art&coffee, AT&T Park, audiobook, Australian Open, autdoor, AWStats. 

 

B 

babydoll, baby face, back, backing, back office, backstage, back-table/back table, back to the, 

Back Vocal/back-vocal, back vocalist, bad guys, bailout, banking,  bass, Bass Guitar, bathroom, 

battle, bayer, Be fashion!, Be trendy!, Be cool!, B/Being-cognition, beauty, bedroom, belly 

dance, big-room, billboard, biomarker, black, blender, blockbuster, blocnotes, blog, blogger, 

bloggeriță, bloggeraș, blogging, blogosferă, blues rock, Bluetooth, blugi boyfriend, blugi skinny, 

blush, board, body pump, boho-chic, bounge, boxă, box set, boyfriend jeans, brachet/braket, 

branch, brand-awarness, breaking news, briefing book, britpop, brunch, bullying, bungee 

jumping, business-class, business-club, business lady, business lounge, business-lunch, business-

oriented, business-plan, businesswoman, buyer, by, bye. 

   

C 

cakes, cakes&cookies, call center, carott cake, cashback, cash flow, cash-in, cash-out, casual, 

casual chic, catchy, catdog, catwalk, cat-woman, CD, Chaillot Papers, c(h)earter, cheat, check-in, 

cheese cake, cherry, chic, chief operational officer, chill, click, cloud, clubbing, club-internet, 

clutch, coaching, coffee, coffee break, coffee shop, cola, collector items, color block, Colors by, 

comedy, commercial, Connect, country, co-working, creative writing, cross country, cruise-

control, cupcakes, curriculum, CV, cycle, cyclo-cross. 

   

D 

3D, dancehall, dance-pop, deadline, decklick, default, desktop, dining, disco remixat, disco-pop, 

discount, Discovery, discovery clip, diving, DIY/do it yourself, DJ, doctor hability in science, 

doctor of science, draft, dream, dream-uț, dress-code, dripping, drive, driver, dronă, drum&bass, 

Drums, dubstep, duty free, DVD. 

 

E 

E-book, econom class, effortless, EIB/inteligent building, electro, electro-house, enjoy, ethno, 

etno-folk, etno-jazz, eurocent. 

   

F 

Facebook, facebookist, fan-club, fashion, fashion blogger,  fashion icon, fashionist(ă), fashion 

kids, fashion show, fashion&trunk, fashion week, feed-in, feed-in-tariff, fenowoman, fereastră, 

fibre box, FIFA, Final Four, Fire show, firewall, flash-mob, fly yoga, follower, ford, forex, 

fotoshooting/photo shooting/photoshoot, frame, freedom, fresh, Fresh Styling Days, friend,  

frozen, fulbright, fundraising/fund-raising, funk-rock. 

  

G 

4G, game, „gangster car”, gate, general manager, glam metal, gloss, glossy, God curse, goodbye, 

Google, GPS, grafic-designer, Grammy, grapefruit, grunge, Guinness. 

 

H 
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hairstyle, hair styling/hairstyling, hair stylist, Halloween, handmade/hand-made, handsfree, 

happy birthday, head-up display, high-class, high definition, high quality, high quality lounge, 

Hollywood, hollywoodian, hopping electrodeposition, horror history, hospice, hosting, hot, hot-

dog, hub, husky, hypermarket. 

  

I 

ice-shock-lipolysis, ice-wine, imagemaker/image maker, IMAS, impeachment, imprinter, 

indieness, indie rock, information overload, Instagram, internet banking, Internet Movie 

Database/IMDb, Internet Wireless, intersity, iPhone, IQ, IP, iPod/iPad, irish coffee, i-stop, IT, it-

ist. 

  

J 

jeggings, Jockey-club, Juncker, junk-food. 

 

 

K 

kango/kangoo jumps, Karaoke Battle, Kickboxing Full Contact, Kiss FM, kissoman, knesset, 

kroll, Kroll Associates, kwiling. 

  

L 

landscape design, lassiensys, lead, Lead Guitar, Lead Vocal, less is more, lifestyle, like, lime, 

live-band, a loga, loghin, lookbook, look casual, look casual sport, look stylish, lounge branduit, 

love, low-cost, loyot. 

    

M 

macromanagerial, made-to-measure, mainstream rock, make-up artist, making-of/off, malware, 

Manchester United, marketing manager, marketer, marshmallows, massively, mass-market, 

master bedroom, Master-card, master-class, maus, maxi-taxi, megabaner, melting pot,  

microblogging, microcar, military, mitingard, mix fight, Mobile banking, modelier, mohawk 

punk, monkey, monobrand, Mooc,  Movie Database, multibrand, multiplayer, multitasking, 

mustang,  must-do, must-have, my love. 

 

N 

nanotehnologie, nanotehnologic, nelive, net, networking, new age, news, news alert, New York, 

newyorkez, next, night club, no make up look, not, no-till, notebook, nude, number-one. 

 

O 

Occasional Papers, office, office-manager, off-line, oh yes!, on air, one man show, „on hold”, 

onshore, open-mind/open-minded, Orange juice, Oskar, outdoor, outfit, outlet, outsourcing, 

ownership, Oxford. 

 

P 

pampers, part time, password, pay driver, PayPass, pay-per-view, PC, peak-experience, peer 

review, penthouse, per bushel, PhD, pilates, pin-up, plasmolifting, playmaker, playmouth rock, 

play off, poke, pokerist, Policy Briefs, pop-up-shop, pop-soul, POS, a posta, postat, postare, PR, 

premiership, PrePay, press-reliz/release, prim-vicespicher/prim-vicespeaker, print, a printa, 

probably, programer, progressive, project manager, pub, public speaking, pulover. 

 

  

Q  
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quarter-back, Queue Assist, quest, qwerty. 

 

R 

raider, rally/rali, Ranking Web of Universities, R&B, ready to wear, reagae, reaganism, reality-

show, rebranding, rebrandingul showroomului, rechargeable, record, refresh, remix, remote XT, 

rent-seeking, restart, retail banking, Rhythm Guitar, rhithm and blues/rhithm’n blues, roaring 

twenties, rogueware, role-playing game, „rule of law”, rope jumping, research, restart, roller 

coaster, router. 

 

S 

Sales Executive, sales house, scate-board, scheleton, scuba diving, search, selfie, semiconductor 

sieves, senior profesor, Skype, SF, shabby, shadow, Shakespeare’s Globe, shoot and run, 

shopper, shopping bag, show-business/show business, show must go on, showroom monobrand, 

single, skinny jeans, sky, slam-dunk, sleek, slide-show, slim fit, smart, smart casual, smartphone, 

smart shop, smart store, smokey eyes, SMS/sms, SMS banking, snood, snooker, snowball, 

Soccer League, soft rock, sommelier, sorry, sound, sound fresh, soundmixing, soundtrack, 

special offer, spray conditioner, spyware, squize-out, stand-by, stand-up, star-ism, starletă, star 

pop, start-up, stay tuned!, stem, step rocker, stop-start,  streaming, street art, street-artists, street 

style, strip-till, style icon, styling, stylish, super Bowl, superhit, super single, supervizor, surface 

charge lihography. 

  

T 

tabletă/tabletă PC/tablet PC, tailor-made, T-bone steak, teambuilding, teaser, teatcherism, 

techno, televoting, template, termopan, thank you, the Telegraph, the third parent, tie and dye, tie 

print, time management, Times New Roman, T killer, toaster,  to let go, top business, top 

discovery, top ten, topless, town house, track, trainer, trance, trend loft, trend-setter/trendseter, 

trial, trolleybook, trunk show, tunnelling, twinning, Twitter. 

   

U 

UEFA, unbundling, unicameral, United, unplug/unplugged, upper-class, USD. 

 

V  

vibe, vintage, vip-ism, VIP-magazin, voting. 

 

W 

WC, web browser, web-clasament, web master, website, well, welcome, we like music!, 

wellness club, wi-fi, wi-fi internet, Wikipedia, wine&spirits, wishlist, world music, word, 

wordPress. 

 

Y 

yes, YouTube. 

 

Z 

zoom. 
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Anexa 4.C. Englezisme întâlnite în mass-media din  

Republica Moldova propuse pentru a fi înregistrate în DEXI  

 

all-inclusive, 

adj.,  

[Pr.: ol-in'clüsiv] 

Care cuprinde toate costurile incluse (defineşte un pachet turistic al cărui 

preţ  include costul biletelor de avion, taxele de aeroport, cazarea la hotel, 

mesele servite precum şi asigurările medicale). Servicii all-inclusive. 

all-time,  

adj., 

[Pr.: 'ol-taim] 

Care se referă la toate timpurile (utilizat când se compară lucruri sau se 

apreciază cât de bun sau rău e ceva/cineva). Locul cinci în clasamentul 

golgheterilor all-time. 

app, 

subst., 

[Pr.: ap] 

(inform.) Abreviere din application. Program software care rulează în 

mod specific pe telefoane sau alte dispozitive mobile. Un app, un joc în 

care explorezi și construiești lumi, cu tentă retro 3D. 

App Store, 

subst., 

[Pr.: Ap Stor] 

Magazin on-line pentru achiziționarea și descărcarea aplicațiilor software 

și aplicațiilor mobile pentru computere și alte dispozitive. Un bestseller în 

AppStore, pentru telefoane și tablete. 

audiobook, 

subst., 

[Pr.: audiobuk] 

Înregistrare a lecturii cu voce tare a unui text, carte, etc. pe un mediu 

purtător de informație. Prezentarea  colecţiei  de  audiobookuri. 

backstage, 

subst., 

[Pr.: bak'steigi] 

Zona din spatele unei scene, în special cea a camerelor de toaletă. În 

backstage e energie fantastică, paparazzi, repetiţii, make-up. 

backing vocalist, 

subst. 

 

(muz) Cântăreț care asigură armonie vocală interpretând împreună cu 

solistul principal sau singur partea de fundal a unei melodii. A mers la 

Eurovision ca backing vocalistă.  

beauty, 

subst., [Pr.: biuti] 

Ansamblu de calități care oferă plăcere intensă sau satisfacție profundă a 

minții. Cele mai noi tendinţe în materie de fashion, beauty, make-up. 

belly dance, 

subst., 

[Pr.: 'beli dans] 

Dans originar din Orientul Mijlociu, realizat de o femeie și care implică 

mișcări ondulatorii ale abdomenului și girație rapidă a soldurilor. 

Dansează doar belly dance. 

blender, 

subst. 

Mașină electrică pentru amestecarea alimentelor moi sau lichide. Cu un 

blender, mixați orice fruct vreți. 

blockbuster, 

subst., 

[Pr.: 'blocbaster] 

Ceva de foarte mare succes, mai ales o carte sau un film. Staruri de 

blockbustere SF pentru adolescenți. 

blog, 

subst. 

Site web în care o persoană scrie despre diferite subiecte continând 

fotografii și linkuri către alte site-uri. A publicat o lucrare pe blogul său. 

blogger, 

subst., 

[Pr.: blogher] 

Persoană care navighează pe Internet și postează mesaje și comentarii pe 

un blog. Cel mai popular blogger din domeniul UE; recenziile scrise de 

bloggeri. 

business-class, 

subst., 

[Pr.: 'bíznis-clas] 

Clasă de călătorie disponibilă pe mai multe linii aeriene comerciale și 

linii de cale ferată, cunoscute sub nume de marcă. Mi-a oferit un loc în 

compartimentul business-class. 

business-lunch, 

subst., 

[Pr.: 'bíznis-lanci] 

Masă de prânz (la un restaurant), unde se discută afaceri, iar costul este 

perceput ca o cheltuială de afaceri. Un meniu special cu business lunch-

uri. 

business-plan, 

subst., 

[Pr.: 'bíznis-plan] 

Plan detaliat care stabilește obiectivele unei afaceri, strategia și tactica 

planificate pentru a fi realizate și profiturile așteptate, pe o perioadă 

determinată. Concursul Naţional de Business-Planuri. 

businesswoman, 

subst., 

Femeie angajată în afaceri comerciale sau industriale, în special ca 

proprietar sau executiv. Câteva sfaturi practice pentru a deveni 
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[Pr.: 'bíznisumăn] businesswoman de succes. 

Call centre, 

subst., 

[Pr.: 'col sentăr] 

Centru echipat pentru a gestiona un volum mare de apeluri telefonice (în 

special pentru preluarea comenzilor sau care deservesc clienții). Un 

reprezentant al call center-ului activează sistemul de securitate. 

cashback, 

subst., 

[Pr.: 'cheșbak] 

(comerț) Discount oferit în schimbul unei plăți imediate; (finanțe) 

serviciu oferit de unele supermarket-uri în care clienții care plătesc prin 

card de debit pot extrage în numerar. Valoarea cashback-ului oferit. 

cash flow, 

subst., 

[Pr.: 'cheș flou] 

Flux de venituri și cheltuieli, reprezentând activitățile de funcționare ale 

unei organizații. Analizezi prin prisma cash flow-ului. 

casual, 

adj., 

[Pr.: 'chejuăl] 

(despre ținută) stil vestimentar compus din articole de îmbrăcăminte, 

încălţăminte sau accesorii utilizate în viaţa de zi cu zi; neoficial. Prefer şi 

stilul casual; coafură modernă şi casual.  

click, 

subst. 

 

Acțiunea de a apăsa butonul mausului la computer pentru a selecta o 

imagine, un document etc. Doar câteva click-uri vor facilita achitările 

pentru diferite servicii publice.  

CV, 

subst., 

[Pr.: si'vi] 

Scurtă autobiografie care cuprinde informații cu privire la datele 

personale, experiența profesională, studiile unei persoane. Să răsfoim 

puţin CV-ul pretendentului. 

deadline, 

subst., 

[Pr.: 'dedlain] 

Termen limită; dată sau timp prestabilit până la care trebuie să se facă/să 

se termine ceva. Să ratez un eveniment important din viaţa mea din cauza 

unui deadline. 

desktop, 

subst. 

 

(inform.) Suprafața mesei de lucru; ecranul unui computer care arată 

pictogramele programelor care pot fi utilizate. O aplicaţie din meniul 

start sau de pe desktop. 

DJ, 

subst., 

[Pr.: 'di gei] 

Abreviere din disc jockey. Persoană care prezintă muzică într-o discotecă 

sau la un post de radio. A fi DJ la radio este mai mult decât un job sau 

hobby. 

dress-code,  

subst., 

[Pr.: 'dres-cod] 

Reguli cu privire la ținutele pe care trebuie să le poarte oamenii la 

serviciu. E îmbrăcat cu bun-gust şi în conformitate cu dress-code-ul. 

dronă, 

subst. 

 

Aparat de zbor fără pilot ghidat de la un centru de control folosit în 

diverse scopuri, de la colectarea de informații de către armată la filmarea 

obiectelor strategice de la înălțime. Drona ne supraveghează pe fiecare. 

duty free, 

subst., 

[Pr.: düti 'fri] 

Magazin aflat la aeroport sau vamă în care se vând mărfuri scutite de 

taxe. Magazinele duty free vor putea satisface necesităţile deţinătorilor 

de carduri. 

E-book, 

subst., 

[Pr.: 'i-buk] 

Abreviere din electronic book.  Carte electronică digitală afișată pe 

ecranul computerului sau a altui dispozitiv. Oferă acest E-book pentru 

doar 73 de eurocenţi. 

Facebook, 

subst., 

[Pr.: 'feisbuk] 

Site web de tip rețea de socializare din Internet, creat pentru a oferi 

posibilitatea de a contacta persoane apropiate, dar și persoane încă 

necunoscute. Actualizările de pe Facebook. 

fashion, 

subst., 

[Pr.: fașn] 

Stil care este popular la un anumit moment, mai ales privitor la haine, păr, 

make-up, etc; modă, vogă. Are și un blog al său, în domeniul fashion. 

fashionist, 

subst., 

[Pr.: fașnist] 

Persoană care este în pas cu ultimele tendinţe ale modei; specialist, adept 

al modei. Fiecare fashionistă trebuie să aibă în garderoba acestui sezon 

o piesă din piele. 

flash-mob, Grup de oameni care se adună (prin e-mail sau telefonul mobil) pentru un 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Site_web
https://ro.wikipedia.org/wiki/Re%C8%9Bea_de_socializare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Internet
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subst., 

[Pr.: flăș-mob] 

timp scurt într-un loc public pentru a face o activitate amuzantă sau 

absurdă, după care se dispersează. Pe la flash-moburi și alte acțiuni. 

fresh, 

adj., 

[Pr.: freș] 

Care exprimă prospeţime; efectuat recent; nou sau diferit, prin urmare, 

interesant şi incitant. Are un sound fresh şi atrăgător. 

fund-raising, 

subst., 

[Pr.: fand-reizing] 

Act de colectare a banilor pentru un anumit scop, mai ales pentru o 

organizație de caritate; solicitare a unui sprijin financiar (granturi) pentru 

o cauză non-comercială. Să organizezi campanii de fund-raising. 

4G, 

adj. 

 

Abreviere din fourth generation. Sistem care oferă funcţii mai avansate, 

inclusiv internet wireless de mare viteză pe laptopuri, smartphone-uri şi 

alte dispozitive mobile). 4G la viteza luminii. 

game, 

subst., 

[Pr.: gheĭm] 

Activitate de divertisment sau sportivă în care sunt implicați unul sau mai 

mulți jucători, fiind definit printr-un scop și un set de reguli pe care 

participanții trebuie să-l respecte. Meciul s-a terminat cu un game decisiv. 

GPS, 

subst., 

[Pr.: gi pi 'es] 

Abreviere din global position system. Sistem care poate arăta poziția 

exactă a unei persoane sau lucru folosind semnale de la sateliți. 

Dezactivarea Wi-Fi-ului şi a GPS-ului atunci când nu le folosiţi. 

hair styling, 

subst., 

[Pr.: 'her stailing] 

Stil particular de a tăia şi aranja părul unei persoane. În materie de hair-

styling şi make-up. 

hair stylist, 

subst., 

[Pr.: 'her stailist] 

Persoană care taie şi aranjează părul; specialist-coafor. Hair stylist şi 

ambasador. 

handmade, 

 adj., 

[Pr.: hănd'meid] 

Care este făcut de mână. Set de bijuterii handmade. 

high-class, 

adj., 

[Pr.: hai-'clas] 

Care este de foarte bună calitate sau de rang social înalt. O radiografie a 

high-class-ului românesc contemporan. 

hub, 

subst., 

[Pr.: hab] 

Partea centrală sau principală a unei încăperi unde se desfăşoară cea mai 

mare activitate. Am decis să formăm un hub care să ofere servicii non-

comerciale. 

Instagram, 

subst. 

 

Platformă de rețea socială on-line pentru postarea, schimbarea şi 

partajarea fotografiilor şi clipurilor video. A ajuns la 33,7 milioane de 

„followers” pe Instagram. 

Internet 

Wireless, subst., 

[Pr.: 'uairles] 

Internet fără cablu. Hotelul trebuie să-ţi ofere internet wireless. 

IP, subst., 

[Pr.: ai 'pi] 

Abreviere din Internet Protocol. Regulile tehnice care controlează 

comunicarea pe internet; IP Address – un număr care este dat la fiecare 

calculator atunci când acesta este conectat la internet. O rețea de hakeri 

a spionat 4 IP-uri din Republica Moldova. 

iPad,  

subst., 

[Pr.: 'aipad] 

Nume de brand pentru tabletă (mic computer), care este controlat prin 

atingere, mai degrabă decât având o tastatură sau un stilou (creion 

special). Ca să nu mai fie obraznic copilul, îi pui în mână un iPad. 

iPhone, 

subst., 

[Pr.: 'aifon ] 

Telefon mobil de tip smartphone, care combină un iPod, o tabletă, un 

aparat de fotografiat digital și un telefon celular. Utilizatori de iPhone. 

iPod, subst., 

[Pr.: aipod] 

Un nume de brand pentru dispozitivele de tip MP3 player. Tineri urbani – 

ascultându-şi ritmurile electro la iPod. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Telefon_mobil
https://ro.wikipedia.org/wiki/Smartphone
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IQ, subst., 

[Pr.: ai 'kiu] 

Coeficient de inteligenţă. Aveţi un IQ peste medie. 

IT, subst., 

[Pr.: ai 'ti] 

Abreviere din information technology. Tehnologia necesară pentru 

prelucrarea informației, prin folosirea computerelor. Dotat cu 

echipamente media, IT şi utilaje specializate de producţie. 

like,  

subst., 

[Pr.: laik] 

Caracteristică care permite utilizatorilor unor site-uri de socializare să-şi 

arate aprecierea față de un conținut, o poză, un mesaj fără a fi nevoie să 

facă un comentariu în scris, făcând clic pe un simbol sau cuvântul 

respectiv. Au adunat cât mai multe like-uri pentru a ajunge în top 20. 

a loga, vb. 

 

A se conecta la un sistem computerizat prin scrierea pe un ecran a unui 

anumit set de litere sau cifre. Te poți loga pe contul său de email. 

low-cost, 

adj., 

[Pr.: lou-cost] 

Care are preţul scăzut (eliminând din costurile suplimentare, companiile 

aeriene reuşesc să vândă clienţilor bilete la preţuri reduse) Cel mai mare 

operator de zboruri low-cost din Europa Centrală. 

marketer, 

subst. 

 

Specialist în marketing ale cărui îndatoriri includ identificarea bunurilor 

și serviciilor dorite de consumatori, precum și comercializarea acestora 

din numele unei companii. Un marketer calificat și proactiv. 

master-class, 

subst. 

 

Set de lecții predate la o disciplină anume de către un expert în domeniul 

respectiv pentru dezvoltarea competențelor (în muzică, pictură, teatru, 

artă etc.). Puteţi face un master-class pentru gătitul cărnii la grătar. 

maus, 

subst. 

Unul dintre cele mai importante dispozitive periferice de introdus 

comenzi ale computerului modern. Mausul de calculator. 

must-do, subst., 

[Pr.: mast-'du ] 

Ceva foarte benefic și intersant care trebuie făcut. Exerciţiile fizice sunt 

un must-do pentru toţi oamenii. 

must-have, 

subst., 

[Pr.: mast-'hev] 

(despre lucruri, obiecte) Ceva esențial și necesar pe care trebuie să-l ai 

sau să-l obții. Top 6 piese must-have ale sezonului de toamnă. 

net, 

subst. 

 

Abreviere din internet. Rețea informatică mondială în cadrul căreia 

computere conectate la diferite rețele locale pot comunica între ele. 

Cartea „Fabule moderne” s-a scris pe net. 

outfit, subst., 

[Pr.: autfit] 

Set complet de îmbrăcăminte purtate la o ocazie specială sau pentru un 

scop anumit. Împletitura bentiţă se potriveşte la orice outfit. 

part time, adv., 

[Pr.: 'taim] 

Activităţi a căror realizare cere un număr redus de ore de muncă. Pe tot 

parcursul studiilor a fost angajată part time la diferite lucrări. 

penthouse, subst. 

[Pr.: penthaus] 

Apartament de lux, cu o suprafaţă foarte generoasă, ce ocupă ultimul etaj 

al unei clădiri. Penthouse cu trei niveluri. 

play-off, 

subst., 

[Pr.: 'plei-of] 

Meci ori serie de game-uri între două echipe sau doi jucători care au 

acumulat scoruri sau puncte egale pentru a se stabili câștigătorul. Primul 

meci al play-off-ului Euroligii masculine. 

a posta, vb. A publica pe internet un text, un film, imagini. A postat pe Facebook. 

postare, subst. 

 

Mesaj publicat pe un site de socializare pe Internet. Postarea de single-

uri pe rețelele de socializare. 

reality-show, 

subst., 

[Pr.: ri'aliti-șou] 

Program de televiziune în care oamenii obișnuiți sunt filmați în situații 

reale, conceput ca divertisment. De parcă s-ar filma fără voia lor într-un 

reality-show. 

remix, 

subst. 

Versiune diferită a unei înregistrări muzicale produsă cu modificări 

ritmice. Remixuri şi remake-uri de care ai să rămâi încântat. 

research, subst., 

[Pr.: ri'sărci] 

Studiu detaliat al unui subiect, în special în scopul de a descoperi 

informații noi sau a ajunge la o nouă comprehensiune. Îmi petrec timpul 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/information-technology
https://ro.wikipedia.org/wiki/Computer
https://ro.wikipedia.org/wiki/Periferic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Computer
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liber elaborând design sau făcând research. 

router,  

subst. 

Dispozitiv hardware care conectează două sau mai multe reţele de 

calculatoare. Probleme legate de furnizorul de Internet sau router. 

skateboard, 

subst., 

[Pr.: 'skeĭtbord] 

Planșă alungită, prevăzută cu role, utilizată pentru deplasarea rapidă prin 

alunecare, în scop de agrement și sport. Vreau să-mi iau un skateboard. 

search, subst., 

[Pr.: sărci] 

Acțiunea de a căuta informație pe o bază de date computerizată sau rețea. 

Am reuşit să citesc după un simplu search pe Google. 

selfie, subst., 

[Pr.: selfi] 

Fotografie pe care o persoana și-o face sieși, în mod obișnuit cu un 

smartphone sau o cameră web și o publică pe un site de socializare. 

Actriţa postează, de asemenea, selfie-uri cu alte vedete. 

Skype,  

subst., 

[Pr.: skaip] 

Software gratuit, ce permite utilizatorilor să efectueze convorbiri 

telefonice cu video prin Internet. Îşi văd părinţii numai în vacanţe sau pe 

skype. 

SF, subst., 

[Pr.: es' ef] 

Abreviere din science fiction. Ficțiune bazată pe viitoarele progrese 

științifice sau tehnologice imaginate înfățișând călătoria în spațiu sau în 

timp și viața de pe alte planete. Ține mai mult de SF decât de realitate. 

slide-show, 

subst., 

[Pr.: 'slaid șou] 

Prezentare a unei serii de imagini statice pe un ecran de proiecție sau pe 

un dispozitiv de afișaj electronic într-o ordine stabilită din timp. Proiecții 

slide-show cu iile. 

smartphone, 

subst., 

[Pr.: 'smartfon] 

Telefon celular, capabil de a efectua multe dintre funcțiile unui computer, 

având un ecran relativ mare și un sistem de operare capabil de a rula 

aplicații de uz general. Oraş în care e la modă să ai smartphone. 

SMS, 

subst., 

[Pr.: es em 'es] 

Abreviere din Short Message Service. Serviciu de comunicaţii ce 

permite trimiterea de mesaje scurte până la 160 de caractere prin 

intermediul telefoanelor mobile. Mulţimea de SMS-uri primite zilnic. 

starletă, subst. 

 

Actriță tânără, cu aspirații de a deveni un star. Difuzează toate reality 

show-urile în care apare starleta Y. 

superhit, 

subst. 

Cântec, film, CD, piesă etc. foarte populare. Clasamentul celor mai tari 

superhituri mondiale. 

tabletă,  

subst. 

Calculator plat, mic, care funcționează prin atingerea ecranului. Membrii 

echipei câştigătoare au primit câte o tabletă. 

Times New 

Roman, subst., 

[Pr.: taims niu] 

Anumit tip de font, în aplicația Microsoft Word, caracteristic în special 

pentru lucrările cu caracter științific. Lucrările vor fi editate în word, cu  

Times New Roman. 

trainer,  

subst. 

Persoană calificată care formează aptitudini și perfecționează cunoștințele 

unor cursanți în diferite domenii. Curs interactiv cu traineri entuziaşti. 

website, 

subst., 

[Pr.: 'uebsait] 

Site multimedia (conținând texte, imagini, animații ș.a.), pe o temă 

anume, accesibil pe Internet sau/și conectat cu altele prin hiperlinkuri. 

Înregistrarea la ZFZ are loc prin intermediul website-ului www.fff. 

wi-fi, subst., 

[Pr.: 'uai-fai] 

Instalație care permite calculatoarelor și altor dispozitive conectarea la 

Internet fără fir într-o anumită zonă. (Cinematograf, Wi-fi internet). 

Wikipedia, 

subst., 

[Pr.: uikipedia] 

Enciclopedie on-line liberă, cu acces gratuit, dezvoltată în mod 

colaborativ de către voluntari, în care pot interveni persoanele autorizate. 

Un link despre Eminescu postat în enciclopedia online, „Wikipedia”. 

YouTube, 

subst., 

[Pr.: 'iutiub] 

Website unde utilizatorii pot încărca și viziona materiale audio-video. 

Vizitatorii site-ului, paginilor pe reţelele de socializare şi canalului de 

YouTube pot viziona diverse materiale interesante. 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Software
https://ro.wikipedia.org/wiki/Telefon
https://ro.wikipedia.org/wiki/Internet
https://ro.wikipedia.org/wiki/Internet
https://ro.wikipedia.org/wiki/Hiperlink
https://ro.wikipedia.org/wiki/Enciclopedie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Online
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Anexa 5.A. Lista englezismelor utilizate pe domenii de activitate 

în mass-media din Republica Moldova 

 

DOMENIUL POLITIC 

 

Lider Establishment 

Miting Briefing 

Lobby Rule of law 

Summit Advocacy 

Exit pol Knesset 

Speaker Impeachment 

Prim-vicespeaker Bluf 

Congresman Reaganism 

Lobbyism Teatcherism 

Whig Unicameral 

Voting PR 

Mitingard Public speaking  

Manager-diplomat PR manager 

Summit OSCE  

 27 

 

DOMENIUL ECONOMIC 

 

Manager Dolar  Outlet Brand Business 

Leadership Banking  Voucher Monobrand Businessman 

Dealer Internet banking Shop Marketing Businessmană  

Broker Rating Minimarket Management 

Consulting 

Businesswoman 

Brokeraj  Flow Dumping Merchandising Boom 

Managerial Card Smart store Marketing 

manager 

Holding 

Boss Grant Market Brand-Awarness Leasing 

Chief 

Operational 

Officer 

Off-shore Supermarket Brand mass-

market 

Update 

Supervisor Onshore  Hypermarket Rebranding Business lady 

Back office Cash Coffee shop Marketer Outsider 

General manager Overdraft Stoc Forex Business-class 

Board SMS banking  Sales Executive Fund-raising Deadline 

Office-manager Retail-banking Pop-up-shop  High quality Business-plan 

Management  Card American 

Express 

Magazin 

multibrand 

Billboard Business lunch 

PR&Project 

manager  

Raider Sales house  Sponsor Business-

oriented 

High-class Cashback Discount Brand made in Agro-business 

Macromanage-

rial 

Cash flow Low-cost Marketing on-

line 

Top business 

Upper-class Liră sterlină Smart shop IMAS Agribusiness 

Time USD Special offer  Outsourcing 
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management 

 Cip-Maestro Per bushel  Econom class 

 Master-card Pub  Business-club 

 Eurocent Duty free  Business lounge 

 Mobile banking Buyer  Rent-seeking 

 Cash-in Squize-out  Bailout 

 Cash-out Mall  Ownership 

unbundling 

 Default  Second-hand  Pay-per-view 

 Cross-cursuri Cluster  Feed-in-tariff 

 PrePay Staff   Stand-by 

 POS Market share  Service  

 Card PayPass Job  All-inclusive 

  Tender   Underground 

  Part time   

  Co-working   

  Teambuilding   

  Shop online   

  Outdoor    

    134 

 

DOMENIUL ȘTIINȚĂ ȘI EDUCAȚIE 

 

CV Standard 

Peer review Workshop 

Research Brainstorming 

Top discovery Puzzle 

Doctor of science Item 

Doctor hability in Science Feedback 

PhD Master 

IQ Briefing book 

Poster E-book 

Tunneling  Curriculum 

Creative writing Word 

Copyright Master-class 

Quest Implementare 

Pattern Target 

Marker Audiobook 

Biomarker Masterat  

Big bang A aplica/ aplicare  

Crossover  Coaching 

Surface charge lihography Senior-profesor 

Semiconductor sieves Manager-didactic  

Hopping electrodeposition  Manageră  

Back-table Training  

Peak-experience  Trainer 

B-cognition  Fulbright  

(limfocite) T killer  

Chaillot Papers  
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Policy Briefs  

Occasional Papers   

Clonă  

 53 

 

DOMENIUL INFORMATICĂ ȘI TEHNOLOGII 

 

Computer Internet High-tech 

Microcomputer E-mail Laser/ lazer 

Laptop On-line Know-how 

Computerizat Web Shaping 

Display Site Watt 

Head-up display Chat Kit  

Hard Mail Cip 

Byte Link LED 

Software Roaming Dronă 

Hardware Hacker Techno 

Procesor Spam Call 

Soft Wireless Call center 

Font Cracker Information overload 

Cyborg Antivirus No-till 

Pixel Sms Strip-till 

Gigabyte Net Remote XT 

Stick  IT 3D 

CD IP Flash 

DVD Twitter 4G 

PC Skype Senzor  

Slide-show Blog Nanotehnologie  

Tablet(ă) PC Blogger Nanotehnologic  

Smartphone Bloggeriță  GPS 

Update Bloggeraș  SOS 

iPhone Blogosferă  

Handsfree Blogging  

High definition Microblogging  

Notebook WordPress  

Zoom Facebook  

Selfie Like  

Click Poke  

Times New Roman YouTube  

Rechargeable Wi-fi  

Multitasking Wi-fi internet  

iPod Search  

App Google  

Multiplayer Adress  

Role-playing game Web master  

Maus Club-internet  

Imprinter Web-clasament  

Bluetooth Website  
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Spyware Loga  

Rogueware Loghin  

Desktop Cloud  

Router Hub  

Malware Check-in  

Networking Password  

Firewall Web browser  

Qwerty Twinning  

Boxe unplug Hosting  

Programmer Wikipedia  

Off-line Accesa  

Printa Accesare   

Scanat Accesat  

Restart Access  

Stay tuned!  Internet Movie Database 

(IMDb) 

 

Fibre box Ranking Web of Universities  

Office  Cheat  

Word  Instagram  

Monitorizare  AWStats  

AppStore It-ist  

Fax Internet Wireless  

 Mooc  

 A posta   

 Postat   

 Postare  

 Fereastră  

 Aplicație  

 Focusat   

  155 

 

DOMENIUL CULTURĂ ȘI ARTĂ 

 

Hit Show Trend  

Superhit Showman Trendy 

Single Talk-show Trend-setter 

Musical Trunk show Modeling 

Folk Reality-show Modelier 

Rock Showbiz/ showbusiness Make-up 

Jazz Record Guinness Make-up artist 

Pop Off Top-model 

Blues Superstar Imagemaker 

Soul  Casting Fashion 

Rock and roll Live Fashionweek 

Rhythm and blues Bestseller Fashionist 

Punk Thriller Fashion show 

Hip-hop Thriller SF Fashion icon 

Pop-rock Horror Fashion blogger 

Dance Background Styling 
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Dance-pop Prime-time Hairstyle 

Country Love-story Hair styling 

Tehno Box-office Lifestyle 

Rap Western Fresh Styling Days 

Ethno Happy-end Stylish 

Trance Televoting Hair stylist 

Electro Backstage Street style 

Big-room Vip-ism Style icon 

Progressive Star-ism Stil jeggings 

R&B Blockbuster Stil dandy 

Star R&B Blockbuster SF Stil effortless 

Britpop Hollywoodian  Mohawk punk 

Grunge Breaking news Beauty 

Glam metal News alert Pin-Up 

Electro-house Grammy  Look 

Indie rock Start-up Hippy 

Blues rock Wellness club Dandy 

World music Fire show Catwalk 

Pop soul Fantasy Fashion kids 

Disco remixat  SF Fashion & trunk 

Disco-pop Making-of Fotoshooting 

Dancehall Discovery clip Must have 

Streaming One man show Eye liner 

Reagae Teaser Smokey eyes 

Etno-jazz Speaker Nude 

Soft rock After-show Topless 

Cool  Starletă Military 

Drum & bass Stand-up comedy Print 

Dubstep Street art Animal print 

Gospel Street-artist Tie print 

Etno-folk Kwiling Sexy 

Funk-rock Poster  Sex-appeal 

Hard-rock Color block Blush 

Mainstream rock Design Gloss 

Star Designer Spray  

Star pop Grafic-designer  Spray conditioner 

Band Landscape design Anti-age 

Jazz-band Design cool Anti-aging 

Live-band Shakespearian Cat-woman 

Disc-jockey VIP Lifting 

DJ Tabloid Plasmolifting 

Jazzman Briefing book Peeling 

Step rocker Horror history Outfit 

Rapper Yoghin All in black 

Folkistă  Showroom Casual 

Play-back Copywriter Casual chic 

Beat Mass-media Smart casual 

Remix  Banner Look casual 
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Remake Megabaner Look stylish 

Play-list Top ten Look casual sport 

Player Glossy Trend loft 

Lead Guitar Lookbook Slim fit 

Lead Vocal Battle-uri (literare) Dress-code 

Rhythm Guitar Press-reliz Blugi 

Bass Guitar Clovn Blugi boyfriend 

Back vocal Flash-mob Blugi skinny 

Drums Halloween Jeggings 

Back vocalist Template  Babydoll 

Backing vocalist Dripping   Tailor made 

(Vocal) catchy News  Dressing 

Flow Reporter  Hand-made 

Sound Oskar Ready-made 

Soundtrack Interviu Jeans 

Number-one Folclor Skinny jeans 

(Discuri) single Cameraman  Boyfriend jeans 

Crossover  Made-to-measure 

Super single  Ready to wear 

Sound fresh  Smoching 

Soundmixing  Trenci 

Bounge  Pulover 

Track  Snood  

Bass  Cardigan smart 

Boxe  Body 

Night club  Pampers 

Clubbing  Oxforzi 

Karaoke Battle  Teniși 

Mellotron   Baby face 

Cover   No make up look 

Unplug/ Unplugged  Icon 

Cluster  Sleek 

Vibe  Clutch 

Top  Vintage 

Gong  Must-have  

Stripper  Roaring twenties 

Belly dance   

Underground   

Step    

Party   

Party non-stop   

Ring    

Indieness    

Box set   

Feeling   

Foxtrot   

New age    

High-life   
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DOMENIUL SPORT  

 

Fotbal Club Start 

Tenis Ring Stop 

Badminton Jockey-club Gol 

Rugby Australian Open Meci 

Golf Roller coaster Ofsaid 

Squash Skateboard Starter 

Jumping Cycle Presing 

Bungee jumping Snooker(e)  Frame 

Surfing Trening Fairplay 

Hochei Teniși Cross 

Handbal Trainer Break 

Volei Fotbalist Tie-break 

Diving Baschetbalist/ă Gong  

Scuba diving Pokerist  Restart 

Wrestling Team Open 

Baseball Sparring partner Fault 

Crichet Final Four Penalty 

Box Play off Hattrick 

Bowling Playmaker Șut  

Karting Quarter-back Doping 

Kickboxing Slam dunk Antidoping 

Rally Fan-club Derby 

Mix fight Goalkeeper Dropgol 

Step   Golgheter Poker 

Ping-pong Rugby premiership  Trial 

Body pump UEFA  

Cross country FIFA  

Drive Soccer League  

Alpinism rafting Buturile lui United   

Scheleton Super Bowl   

Cyclo-cross AT & T Park  

Snooker Dallas Cawboys   

Snow-board All Star Game  

Scate-board Chicago White Sox  

Draft  Chicago Bulls  

Kickboxing Full Contact Manchester United   

Judo    

Taekwondo    

Poker    

  100 

 

ALTE DOMENII 

 

Whisky Intersity Shopper Bye bye 

Cocktail Townhouse Wishlist Thank you 
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Orange juice  Penthouse Hobby Good bye 

Ice tea Wigwam Weekend Happy birthday 

Cola Gate Shopping online Welcome 

Wine & spirits Jacuzzi Sky (de apă)  

Irish coffee Livingroom Fly yoga Nonstop 

Ice-wine Master bedroom Pilates Crazy 

Coffee Bathroom Cycle Full 

Steak Dining Kangoo jumps Frozen 

Steak frozen WC Yoga Fresh 

Fast-food  Closet Fitness Refresh 

Junk-food Hol  Jogging Hot 

Hamburger Back table Rope jumping Black 

Cheeseburger High quality lounge On air  Sleek 

Hot-dog  EIB(inteligent 

building) 

Camping Effortless 

Pop corn Adress   Enjoy 

Sandvici/ sandviș  Lady Husky 

Grill Tramvai Milady Chill 

Stick Scuter Lord Smart 

Chips C(h)earter Miss Sorry 

Ketchup Maxi-taxi Mister Well 

Cakes Troleibuz Gentleman Massively 

Carott cake Jeep Superman Open-mind 

Cheese cake Ford Batman Open-minded 

Cupcakes Microcar Play-boy Probably 

T-bone steak  Head-up display Caw-boy Amuzing 

Cookies Stop-start Bodyguard Made in  

Marshmallow Anti-freeze Sommelier Love 

Kiwi Cruise-control Stewardesă to let go 

Lime „on hold” Gai Wow 

Grapefruit  Service  Gangster & 

Cherry Louge branduit Killer Not 

Catering Advanced Brake 

Assist 

Follower Ok 

Breakfast Queue Assist Newyorkez Yes 

Coffee break i-stop Friend oh yes 

Brunch „Gangster car” Barman   

Toaster Starter Baby Braket 

Blender Driver  Pix 

 Pay driver Smog Marker 

Freedom  Shadow Snowball 

Bullying Setter Stem Termopan 

Presing  Boxer Aisberg Melting pot 

Stres Husky Dream  Stand 

Antistres Catdog Dream-uț  

Feeling Monkey   

Spleen Mustang   
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God curse New York 

Shakespeare’s Globe Chicago  

Be my Valentine Windsor 

Collector items Washington 

DIY (do it yourself) Hyde Park  

We like music! Manhattan 

We like clubbing Washington Square Park 

Less is more New Jersey 

Must-do Harvard 

Colors by... Rutgers  

The lady is first BBC 

The third parent CNN 

Back to the Prime TV 

Worldwide Romanian Forum Animal Planet 

The bad guys Discovery 

Shoot and run Kiss FM 

All-time Playmouth Rock 

Show must go on/ șou mast gou on Rock Pink Floyd 

Making off The Rolling Stones 

Tie and dye The Black Keys 

Be fashion! Buckingham  

Be trendy! John C. Maxwell 

Be cool! Charles Darwin 

Make up by... William Shakespeare  

Goodbye, Europe! James Robinson 

My love Daniel Day-Lewis 

Air-flow (periaj) Will Smith 

Coctail Molotov HTC 

 HTC One M9 

Declick HTC One X 

Facebookistă „Beauty of Moldova” 

Nelive „Mean Streets” 

Kissoman „Why nations fail” 

Fenowoman „Endocrinology” 

Lassiensys „Downtown Artists” 

Trolleybook „Doors” 

 „All Blacks” 

Guinness „Singing in the Rain” 

The Economist „Wonderful Tonight” 

VIPmagazin „Gangnam Style” 

The Telegraph „Walking in the Rain” 

The Sun „One Way or Another” 

OK „Somebody That I Used to Know” 

Forbes „Payphone” 

New York Times „Skyfall” 

Wall Street Journal „Fool in Love” 

 „The Voice” 

„Work and Travel” „The Avengers” 
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Air Moldova „The Blind Side” 

Hollywood Jaws 

Bookletta „Twilight” 

Felicia Optic Center „Winners” 

Nike „Bad Teacher” 

Apple  „Britain's got talent” 

Orange  „Minecraft” 

NASA „Webwest Aliance Ltd” 

Air Jordan XX8 Art &Coffee 

Hollywood Film Awards Kroll Associates UK Kimited 

BLTC Kroll 

Ranking web of Universities North American 

History Rundown Jack’s Bar and Grill 

Sky Scanner Valentine’s Day 

Diamonds World Tour I Love NY 

ColorCase Kiss Kiss in the Mix 

ARWU BC Fibre Force 

ZIPhouse Body Time Control 

Webwest Aliance Ltd Ice-shock lipolysis 

For You „915 Fair Play” 

For Me  

  

In order to be irreplaceable one must always be different  

Massively multiplayer online role-playing game  

Each deserves its fate   

Oh, Adelin, how much I love you! 

To be or not to be, this is the question  

Make theatre Not war 

„The Romanian Occupation of Bessarabia” 

„Influence of start values over the global optimized shape of flying configurations, in supersonic 

flow” 

To philarmonic public of Chișinău 

319 

1081 
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Anexa 5.B. Lista englezismelor utilizate pe domenii de activitate  

în mass-media din România 

 

DOMENIUL POLITIC 

 

Politically  Flower power 

Lider Civil service 

Speaker Mainstream 

Establishment Open Government Partenership 

Thinktank Advocacy 

Exit-poll Think-tanker 

Lobby Thatcherism 

Political correctness Realpolitik 

Board  E-government 

Miting Rule of law 

Welfare state Blacklash  

Welfare community Precautionary   

Congresman Draft 

Summit Policy 

Politically correct  

 29 

 

DOMENIUL ECONOMIC  

 

Boss Lire sterline Public good Marketing  Businessman 

Advisory board Money  Shop Brand  Business 

Mismanagement Dolar Barter Briefing  Boom 

Standing  Western Union Hipermarket Stand  Love affair 

CEO/ Chief 

Executive 

Officer 

Paypal Sold out Autlook Holding  

Dealer  Card  In-house Sponsor Trust 

Win-win Bank Pre-sale Start-up Probusiness 

Brain drain Branch  Discount Rebranding Master plan 

Brokeraj  Haircat  Low-cost Downshifting  Stand-by 

Top-

management 

Bridge bank Supermarket Crowd-sourcing Leasing 

Middle-

management 

Voucher Mall Crowd-acting Business 

manager  

Country director Cash  Second-hand Crowd-financing Scoring  

Broker  Overdraft  Open-bar Hardcover  All inclusive  

Manager Off-shore Elevator pitch  Fund raising IBM 

Senior Vice - 

President 

Jackpot Barman/ 

barmaniță 

Fundraiser 

voluntary  

Know-how 

Leadership Penny Black-Friday Problem solving  Business class 

Management Clawback Retailer  Crowdfunding Corporate  

Asset manager Pay-per-view Reseller Label  Home business 

Managerial  Cashflow Freelance  Brand awareness  Venture  

Pusher Entry level Freelancer Ultrabrand Cluster ICC 



473 

 

Target group Internet Banking Provider Confort zone Stakeholder  

Paper-pusher Ratecard Retail  Branding  Occupy  

High-class Rating  Stock  Grant  Outsider  

Upper middle 

class 

Paywall  Pressured 

provider 

Home 

entertainment 

Safewords 

Upper class Cheap and easy Flat market Merchandising Chiefdoom 

Deal  Money-shot Full-time Matching   

Slow life Hold-up Red-ticket   

Decision maker POS Full house   

Deadline  OP Job    

Grants officer  Job description   

Level-up  Part-time   

Manageriza  Check-in   

Middle class  Affective labour   

Soft power  Job de 

freelancing 

  

Controler   Economy   

Highly-skilled 

workers 

 Cvasisold-out   

Upgrade   Minijob   

Guest-worker  Streamlining   

Strategy group  Shop   

  Emerging 

market 

  

  Frontier market   

  Junk   

  Lose-lose   

  Coffee border   

  Baby-boom   

  Office-job   

  Matching    

  Socially 

awkward  

  

  On job training   

  Shop online   

  Pub    

  Job 

reconstruction  

  

  Saloon    

  Bar tea free   

    173 

 

DOMENIUL ȘTIINȚĂ ȘI EDUCAȚIE 

 

Fuzzy  Training 

Pattern  Feedback  

Senior Research Officer  Brainstorming  

Up to date Standard  

IQ Puzzle  
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Wavelets  Workshop  

Marker  Apply  

Review  Application  

Target  Master 

CV Parenting  

Chapter  Masterclass  

Chart  Spoken word 

Benchmark  Spoken poetry  

Internship  Homeschooling  

Down  e-Book 

Doublethink  Creative writing  

Body language  Audiobook  

Know-how  After-school 

Insight  Bookmaker  

Language  Soft skills 

Statement  eBook reader  

Awareness  Guru  

Work in progress Flash mob  

Approach  Postdoctoral fellow  

Brainspace  Skills  

Copyright  Learning by doing  

Ranking  Lifelong learning  

Plot  Literație  

Prescribing pharmacist  Literasy  

Peer review Reading  

Shrink  Teenager  

Trial  Comic books 

Imprinting patern New titles  

The Encyclopedia Americana Reading progress 

Complete in thirty volumes Book of fame  

Big Crunch Train the trainer 

Big bang  Post-it 

Wavelets  Să aplice 

Parti-pris   

Arm’s lenght   

Add   

Electrical Invention order of merit  

 80 

 

DOMENIUL INFORMATICĂ ȘI TEHNOLOGII  

 

Computer  Internet Flash  

Procesor  E-mail Senzor  

Input Website  Lego  

Output Site Puzzle  

Inking Online  Dronă  

Xerox  Web Toolkit 

Computing Net  Userfriendly  
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Modem  IT 3D 

PC Network High-tech  

Laptop Internet shop Laser  

Router Internet-Wikipedia Doppler  

Palmtop  Blog  Cloud  

GSM Google scholar Slot-machine 

Smart  Mail  Full option  

Zoom Facebook  Broadband 

Cyborg Tweet  Open data  

Soft  Twitter  Happening digital  

Hard  URL Cyberpolicier 

Gadget  Messenger  Spy sci-fi 

Microprocesor  Site accesat Terra  

Fax Loguri  Blu-Ray 

iPad Internet cafe Smart objects 

CD Blogging Viewer  

Stick  Yahoo  Broadband  

Software Tumber  Call center 

Hardware  Download   

Smartphone  Like   

Tabletă  Wireless   

Device  Twitter   

Notebook Spam   

Quad-core YouTube   

Click Hashtag   

Malware Hacker  

Backdoor Scam   

Backdoor malware  Tag   

Server Short-link  

iPhone  Google   

Tuning  Browser   

Mouse Offline  

Cybernetic  Hub  

PDF Upgrade   

Excel  Upgrada   

Word Master key  

Android  AppStore  

Beep Blogger  

Unplugged  e-business  

Mp3 player e-learning   

CD player Networking  

Player Privacy advisor  

Smart TV OK  

Screening  Video-bloger   

Keyboard  Downloada   

Scanner  Wall  

Multigesture touch  Videochat   

Selfie  Share   
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SMS iTunes Radio  

Play Station  Hyperlink   

Smart CTV Inbox   

Playere media  Upload   

Flash player installer Search   

SFX/ Self-extracting executable 

archive 

Link   

Cyber bullying Wi-fi   

Folder Delete   

Bluetooth  Teleworking  

Tweetere  Telecommuting   

Head-up display  To share   

Gamer  Cyber-bullying   

i-Rewind  Online dating   

DVD iTunes  

Scana  Torrent   

LCD e-book  

DVD player Assembler  

Powerpoint Multi-tasking   

Hands-free e-reader   

Reload  Podcast  

Roaming  Emoticons  

Dual sim Bookternet   

Wirelless display E-book reader   

Offset Apple handoff   

Windows  Paywalls  

Streming live Book-mark   

Hard-disk To share   

Memory-stick Loading please   

Apple TV Release-uri digitale   

Backup Messaging apps   

Copy-paste  Front page   

Game-changer Frame   

Touch screen Online e-Bay   

Hotline  Hint   

Slideshow  URL  

Maxi CD NetTraveler   

Print  „Mini-Facebook”   

Flip  „Measure distance”  

Coli A4 Hotnews contributors.ro  

Microsoft Paint  ICL  

Memory stick USB IBM  

Accesa A posta   

Preset  Postat  

Mainframe  Postare   

Computer generated Aplicație  

LED   

Erotig-line   
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To scan    

Mp3    

Full text    

Desktop    

Slide high-quality   

Tab   

Zoom-in    

Touch    

Peer-to-peer   

Microsoft Ireland    

  237 

 

DOMENIUL CULTURĂ ȘI ARTĂ 

 

Hit  Mass-media  Lifestyle 

Music-hall Best-seller  Hippy  

Underground Entertainment  Mainstream  

Frame Thriller  Designer  

Top  SF Pop-art 

Feed Happy end Dandy  

Rock  Public displays of culture Banner  

Hip-hop  Tagline Glossy 

Reaggae SF & F Luxury  

Pop  Love story VIP 

Rap Science fiction  Style  

Gospel Limerick SPA 

Soul Thirty volumes Design  

Funk Comics Artsy traveler  

House Teasing Brand  

Folk  Glitch Teaser  

Rock and roll Talk-show Look  

Blues  Flyer  Face-lift 

Jazz Horror Artist make-up 

Boogie & skiffle  Show Hair stylist 

Punk  Remake Fashion  

Rapper  Best of Trend  

Rockotecă Up to date  Beauty  

Playlist  New age  Piercing  

Sound  Gag  Sexy  

Jazzy  Stand-up comedy  Hippie  

Sound-designer  Scheci  Gipsy-punk  

Heavy metal rock Clown   Make-up 

Old school southern rock Flashback  Shorthair  

Disk-jockey  Graphic novel  Latest fashion 

Insert  RPG-urile fantasy Catwalk 

Dance-show Clip  Junkie-funkie 

Streaming Hollywoodian  Fashionable 

Soundtrack Guest star Graphic design 
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Prog-rock Haiku live Trendy  

Folk-rock Club  Old-fashioned  

Techno  Casting  Yummy  

Growl  Prime-time Club artsy  

Death metal Showbiz Globe-trotter 

Free jazz Porno Embedded  

DJ set  One-woman-show Embed  

R’n’b Show live  Pocket  

Disco  Breaking news Dress-code  

Rock star  Realityshow Blugi  

Meet & greet Star Smoking  

Backline Performance  Bob 

Open air  Blockbuster  Pulover  

Power metal  Must-see Post-cool 

Hard rock  Special channel  Cool 

Head-banging Jam-session Remindere  

Mosh-pit Box set  Soft power  

Classics  Supershow  Office  

Pop hits  VIP area  Hippiot  

DJ  Underground High life-ul newyorkez  

Electro-IT&C   Hardcore  Pattern  

Musical  One man show  High fashion 

Viking metal Impro-show Trend-setter 

Folkist  Cooking show Sex-appeal 

Punk-ska Trailer  Watermark 

After party  Poll-position Art house  

Gong  Superstar  British  

Metal  Making-off Oxford  

Industrial  Recordman 3D New wave 

Alternative  Quiz-show Adidași  

Rocker  Show-man  Hand made 

Pop-rock Starletă  Bullying social 

Star R&B Box office  Reenactment  

Classic&baroc  Studiou Uplifting 

Dance&clubbing  Quality  Smoking  

Warm-up party  Speaker  Ranking  

Trip hop Script-doctor Designer de jeanși  

Headliner Shooting Fashion-icon 

Slow-core-rock Rising stars Blugi british  

World music  Stand-up comedian Denim  

Balkan music  Show concept  Rock-chic 

Swing  Fantasy  Street style  

Jazz & blues Book Boyfriend jeans  

Mix Riff  Oversized  

Song Survival show Grunge  

Sample Reality  Must-wear  

Dixieland  Talent show Followers&coolness 

Electro dance  Sitcom BBC Blue-jeans  
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Stoner  Gim-mick-uri  Stiker decorativ 

Sludge metal  Digest  Smoching  

Mastering  Ruzzle-dazzle Sweater  

Dark sensitive blue  Junkyard  Pemperși  

Distorted happy rock Kiss-show live  Spray  

Heavy metal  Opener  Trening  

Backing vocal Clip stop motion  Slip 

Backing News alert   

Bass Off   

Keyboard  Feel good movie   

Up line up SF story   

Bass-ist Setting   

Neofolk In loop  

Playback  Editorial   

Beatbox  Headline  

Performer beatbox Soap opera   

Star pop PhD comics  

Party Highlight   

Rock-party Preview   

Bans Western   

Clubbing  Fast-rewind  

Back-ground  Focus grup   

Etno-fancy Minispeaker   

Band Sketch   

Drone  Entertainer   

Update sonor  Backstory   

Grunge  Nonmainstream   

Library music  Back-ground   

Trip sonor  Streamlining   

Pickhammer Money-shot   

K-pop Softcore   

Dream team Cliff-hanger   

Noise  Net-show  

Lo-fi pop Teleshopping   

Noise rock  Horror stories   

Hip-hoper Copywriter   

Post-punk ShortsUp  

Marker Code-script  

Hip Artist-run project spaces   

Dancehall Hardcore   

Ska Road movie   

Drum&bass Comeback   

Dub Slang   

Reggae Movie   

Backstage  Putting on a good show  

Reggae music Rising star  

Soft records Entertainer   

Rock-pop-folk Public domain   
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Beat  Antimainstream  

Hipster  Infotainment   

Jazzman Gnozotainment  

Lip-synching Something fun   

Hipsteric  Hard news  

Emo jazz Comic relief   

Catchy  Soft cyberpunk   

Hidden track Fast-forward   

Hippiot Slow motion   

Jazzer  Booklet   

Medley  History   

Jacksonian  Show live   

Death & doom metal  Mister fantast   

Big band  Speech   

Co-leader American dream   

Cutting edge  Video girl   

Cover  Cam girl   

Overground  Pop culture  

Dubstep  K-movie   

R&B  Love guru  

Setlist  Off the record   

Lead single  Stand-up drama  

Clap  Streaming audio-video  

Indie  Cross-media   

Groove  Public display of culture   

Indie pop Spoiler   

Emo Binge-watching   

Synth Binge viewing   

The musicianship  Badge  

Band rock  Close-up  

Punker    

Country    

Zydeco    

Standarde de blues   

Bluesman    

Fontman    

Disc greatest hit   

Drum machine   

Ambient pop   

Future jazz   

Walkman    

Boy band     

Play    

Love song    

Pop-dance   

Release    

Synthesizer heroes    

Repeat   
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Mellotron    

Theremin    

Bug   

Pop&rock   

Synthesizer   

Bibsynthesizer    

Funky synthesizer    

Garage    

Psych rock   

Delay    

Pop full mainstream   

(post)dub(step)   

Downtempo   

Hit single   

Voice off live   

Cool jazz   

Psych-pop   

Rocker grunge   

Flower-power   

Brit   

Glam    

Drone    

Moog    

Reverb    

Splash   

Megahit   

No wave   

Song kinky   

Newnew-ism   

Postpost-ism   

Singer-songwriter   

Witch house   

Mixtape    

Long play    

Pick-up   

  462 

 

DOMENIUL SPORT 

 

Handbal Football Manager  Dribling  

Volei Suporter  Meci  

Box Snowmobil  Fair-play  

Fotbal  Champions League Set  

Hochei Snowboard  Tie-break 

Rugbi Golgeter  Break 

Rafting  Short track Derby  

Soccer  Skate park Gol  

Ski-pass Trening Cnockout  
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Snowboarding  Staff  Start  

Baby-ski Play-maker  Penalty  

Golf Stoper  Time-out 

Ping-pong  Club  Play-off 

Skating  Internclub Shot  

Surfing  Team-leader  Set  

Sport  Skateboard  Game  

Curling  Goal-keeper Startul meciului 

Snooker Main-event  Warm-up 

Wrestling  Trainer  Out  

Futsal Ring  Play-out  

Stretching  Masters  Crawl  

Drift  Open  Bras 

Rafting  Sparring partner Power-play 

Canyoning  Wigam Athletic Football 

Club 

Slam dunk  

Treekking  UEFA Faulta  

Kick-boxing  Chelsea  Fault  

Tenis  Australian Open  Free ride  

Bowling  New-castle United Free-style  

Minigolf  FIFA Short-track 

Polo  Baschetbalist   

 Fotbalist   

 Rugbist   

 Hocheist   

 Handbalist  

  93 

 

ALTE DOMENII 

 

Drive  Catering Pent-house Self-esteem  

Double decker Mastechef  Wigwam  Happiness 

Smart cars Steak house Gown-town  Intelligence   

Driverless car Sandwich  Living  Wellness  

Bord  Chips Closet  Topless  

Hot rod  Snack  WC Coolness  

Concept car Fast-food  Lift Awesome  

Scuter Kiwi  Bungalow  Embarras 

Tramvai  Light  Bleak house  Swing 

Atv  Cocktail Shelter  Babysitting  

Motor Side Whisky Chalet  Glowing 

Side-by-side  Cooking  Downshifting 

Infant carrier  Ketchup  Miss XXXL Handling 

Child-safety chair  Sticks Lady   Bullying  

Carry cot  Popcorn  Lord  Channeling 

Buldozer  Plating  Gentleman  Sweating  

Pickup Dressing  Looser Belonging  

Feribot  Coca cola  The man  Mood  

Hot hatch  Blender  Spiderman  Mix 
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Big cruiser  Shot  Captain America  Reenactment  

Cornering  Long-drink Batman  Wonderful life 

Of-road  Lemon-grass Conan  Career-wise 

„Baby on board” Lime Buffy  Selfie  

Zapping on road  Shake  Swinger  Frick  

Jetpack  Wedge  Boyfriend  Rave 

Preflight  Spring  Gay  Flow 

Pilot flying  Shaker  Gangster  Smile  

Pilot not flying  Brandy  Cowboy  Triumph 

Cockpit  Bubble gum  Old timer  Like  

Walk around  Blue cheese  Mental-coach To do 

Cabin crew  Burger  Lover To disappoint  

Check list  Junk food  Babysitter  To apologize  

Service briefing  Hamburger  Playboy  To determine 

Safety briefing  Foodcourt  Bad boy Follow-up  

Pushback  Ecstasy  Good boy  Made in 

Refueling  Joint  Killer  Survive 

City airport  Vegan  Baby-broker  Push 

Road trip  Raw vegan  Stewardesă  Stand-by 

Driver  Mashed potatoes Fary  Crash  

To be on the road Corn-bread  Superkids  Clash 

Ford  Cranberry sauce Bodyguard  Hold-up  

Ford SYNC Sweet potatoes  Trouble-maker  Love 

 Gravy  Newyorkez Finish  

Shopping Cream  Ranger The best  

Fitness Cooking  Hater  Must 

Poker   Bully Hardship  

Laughter yoga Chow-chow Man  Hard  

Yoga  Beagle  Hollow man  Slim  

Jogging  Rotweiller  Homless  Fresh  

Travelling Grizzly  Planner  Spicy  

Hobby  Poney Butler  Horrible  

Weekend  Pedigree  Waiter at the table  Cool  

Camping  Dog fish  Layer  Happy few 

Trip  Watchdog  Everywoman  Unusual  

Bridge  Pitbull Grandpa  Extreme 

Hunting   Pet-men Fair  

Hobbies and stuff Disclaimer  Yes man  Happy 

 Statement  Frontiersman  Dislike 

Stres Docu-life Remainder  Light 

Thrill Pix  Smart 

Feeling  Marker  Wow Fun  

Handicap  Bridge  Ever Funny 

The moon  Task  All Powerful  

Remember  Container  Yes  Safe 

Mess  Loop Start Workaholic  

Swing  Melting pot  Out Included  

Soft swing  Long spoon  In Prized 
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Block  Kit  Ok Nonstop 

Mariage  Poster  & All inclusive  

Causes  Stand  What? Fuzzy 

Pitch  Seif   Freaky  

Bullshit  Water-park Thank you  Horny 

Buzz  Street  Sit down  Fast 

Potlatch  Main streat  Of course Straight 

Loop  Tombstone  Welcome to Basic 

 Floss  Hello  Uncool 

 Badge  Oh, my God! Booring  

  Oh, man! Strong 

  Oh, great! Plush  

  No comment Sorry  

   Fairy 

    

Real life New York 

The goneness of floods Sydney 

Anything goes  British Museum  

Let’s do our best  Mall Dubai  

English by Radio  Buckingham Palace 

Publish or perish  Disneyland  

That is the question  Bucharest City Tour 

Hands free New York University  

Heads free  Anthony Frost English Bookshop 

Live and let live  Standard & Poor’s  

Blog’n roll Paul & Shark 

Who’s Who  Moody’s 

Super girl just fly  Samsung  

What next  Orange  

Never say never again  Termopan  

From Romania  Apple  

Bring me back  „Up” 

Think Outside the Box  Mc Donalds  

Oiling the system Leap Motion  

Record of the week  Pew Internet Project  

Safety first  American University „Eminescu Center” 

Frozen in time  Branding JTSingh 

Avant-new wave  Smiley 

Tongue-in-cheek Mr. Stevens  

A product of waiting  Peter Jackson  

„A greater good” Cary Grant 

Information is commodity Scott Walker 

The tender bar Discovery  

British Intelligence  Animal Planet 

Jazz-iz Christ  BBC 

Co-working  Antena Play 

City-break  Hollywood  

Gang-bang NPR/ National Public Radio 
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Black line Valentine’s Day 

Anti-fracking  Training Day 

Think big  Thanksgiving Day  

No man’s land  Financial Times  

Everyone’s land  The Industry 

One of a kind  The Wall Street Journal  

Whatever that means  Wall Street  

Face to face Fashion Most 

I pak Final Frontier  

Hi there  AIP/ Aeronautical Information Publication 

On a daily basis  Studio IronHead 

Not in a thousand years Vodafone Business Red 

From a lesser god  Vodafone – Power to you 

(I’m) Being cool FBI 

Just do it House of cards  

Acting out the anger  Seenow 

A cut above the rest  Glove and Boots 

The easy way Melody Maker  

Come on  Big man  

I have a dream  Tweety 

Preaching to the converted A Gentleman’s Gentleman  

Fear not, humans  PRACTeam  

Forever young  Hard Rock Café 

Wrong choice  Black Sabath  

Just a pretty face Breaking Bad 

Into the wild  Forever Crazy  

„Nine to five”  Tricky 

Jolly-joker  Lord of the dance 

Middle-aged  Electric Brother  

Redundant worker  Korn 

Smal talk What’ s up 

Free hug  Soda Stream  

Human interest  Continuum body 

Ready-made „Retrograde” 

Angry bird  Jaya the Cat 

Crystal clear  Bike Fest  

Human body  Like Water  

Hate speech Electric brother 

By night  Christmas cheer 

No limit  Comerica Entertainment 

Single sky Planet Of Zeus 

Golden call  Star Wars 7 

Matter of fact  Fish Eye Fest  

Last minute  World War Z 

Set-up  Let them talk  

No name  Didn’t rain  

No taste  „Keeping up with the Kardashians” 

No number  Temptation Island  
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Follow-up  Business Recorder  

Heavy rotation  Monster Truck  

New entry  MiniDuke  

Beautiful mind  Diving Innovation  

In residence Crazy Horse  

Mid-career  „Live in the Truck” 

Strong ties  Sky Wellness  

Less is more  „Best Car of Show” 

Back-up Ghost Gathering  

Common people „Death of a Shadow” 

Uncomfortable ride  „Roger Waters – The Wall” 

King bed „A soul for Europe” 

The dark side  „Smooth Criminal”  

All-time „A Passenger And the Choir of Thirteen Ghost” 

Baby friendly  „Love means never having to say you’re sorry” 

Black people  Insulin – like growth factor-binding protein 1 

Love-hate relationship  The world’s most prized palate  

Attention span  The world’s most powerful wine critic 

Conscious uncoupling  „Have you got a problem with it?” 

Stand up paddle  „Prodigal, what were your wanderings about?/ The 

smoke of homecoming, the smoke of departure./ The 

earth grew music…” 

So far  Why don’t they come along  

Hey you you „I’m not here/ this isnăt happening” 

Urban lapsing  If it looks too good to be true, it probably is 

Fifty-fifty  The times they are a-changin 

Gesture fast Romanian Literature. No Passport Required” 

Follow-up Idle hands are the devil’s playground 

Out of place  Good fences make good neighbours 

Ups and downs  Hickory, dickory, dock 

Bond vigilantes  DIY – Do It Yourself 

Confidence fairy  Sensory processing sensitivity  

Dark & twisted  Just another SF story  

The real thing  How old are you, darling? 

The good kind  In the middle of nowhere 

Family factor Be true to yourself 

Family drama  The smaller the bird  
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Total toate domeniile - 1614 

 

 

 

 


