
 

Erată la DOOM3 
 

  În primele exemplare din DOOM3 s-au strecurat câteva greșeli, care au fost corectate 

ulterior. Le menționăm aici pe cele mai importante, care privesc: 

 secțiunile introductive și finale:  

 

Pag., 

rând 

În loc de Se va citi 

12, 13 de 

sus 
+fake news, +take away. +fake news. 

14, 9 de 

jos 

!maică2 (mamă) (înv., reg.) !maică (călugăriță; mamă) 

15, 6 de 

sus 

!germene/germen, !îngâmfa (a se  ) (să) mă 

îngâmf/(să) mă îngâmfez. 
!germene/germen. 

15, 10 de 

jos 

- cu augmentul -esc, ez, - fără augmentul -esc, ez, 

44, 12 de 

jos 

astă-׀iarnă gastro׀-esofagian 

44, 13 de 

jos 

famili|e, fi|ică, ide|al,  famili|e, ide|al, 

48, 3, col. 

5 

colegiile [koleği|ile], colegiul [koleği|ul], colegiile [koleği|ile], 

49, 16, 

col. 5 

pionier [pi׀o׀nǐer] pion [pi׀on] 

50, 2 de 

jos 

exemporal exemplu 

66, 22 de 

jos 

y [aǐ, eǐ] 

 

y [aǐ] 

 

72, 16 de 

jos 

denumirile de ranguri monarhice: A.S., A.S.R., 

M.S. 

denumiri de ranguri 

monarhice: M.S. 

72, 14 de 

jos 

Alteţa Sa, Alteţa Sa Regală, Majestatea Sa; Majestatea Sa; 

90, 2 de 

sus 

disident (livr.)/dizident disident/(colocv.) dizident 

108, 17 de 

sus 

ma׀ri׀nar, per׀for׀mer; ma׀ri׀nar; 

127, 6,7 de 

jos 
„celebruˮ, bine-venit „oportun, agreatˮ; „celebruˮ; liber-schimbist; 

128, 19 de 

jos 
atoateștiutor, atotștiutor; atotștiutor; 

131, 8 de 

sus 

ca să, cum că, cum și, ca să, cum și, 

173, 4 de 

jos 

chardonnay-uri, display-uri;  chardonnay-uri; 

1145, 8 de 

jos 

Fetești Pitești 

  

 Dicționarul 

 

Cuvântul-titlu În loc de Se va citi 

+antepreșcolar adj. f. antpreșcolară adj. f. antepreșcolară 

+antiîmbătrânire +antiîmbătrânire +antiîmbătrânire 

bloggeriță g.-d. art. bloggeriței; pl. 

bloggerițe 

g.-d. art. bloggeriței; pl. 

bloggerițe 

+bungee-jumping [pron. bang'iğamping] 

[pron. bang'iğampingul] 

[pron. banğiğamping] 

[pron. banğiğampingul] 

bun gust bun gust 

art. bunul gust 
bun-gust 

art. bunul-gust 

+cookie pl. cooki-uri pl. cookie-uri 

+couch +couch +coach 



+couching +couching +coaching 

+dublu clic s. n.+ adj. adj. + s. n. 

+extremă dreapta/extremă 

stânga 

s. f. + adj. s. f. + s. f. 

IQ [cit. aǐkǐu] 

[cit. aǐkǐuuri] 

[cit. aǐkü] 

[cit. aǐküuri] 

+looser looser 
pl. looseri 

loser 
pl. loseri 

+lucky looser +lucky looser 

pl. lucky looseri 
+lucky loser 

pl. lucky loseri 

!machieuză [pron. după fr. makiǐöză]  [pron. după fr. makiöză] 

!machior [pron. makiǐör] [pron. makiör] 

+manageriere art. managerierei art. managerierii 

offshore offshore  

pl. offshore-uri 
offshore  

pl. offshore-uri 

+procastinare +procastinare  
g.-d. art. procastinării 

+procrastinare  
g.-d. art. procrastinării 

+prost gust prost gust adj. + s. n. prost-gust s. n., art. prostul-

gust 

pui3 s. m. pl., art. pui s. m. pl., art. puii 

+roș-albaștri ai clubului Steaua/FCSB ai unui club sportiv 

!sergent major !sergent major  

pl. sergenți majori; abr. serg. 

maj. 

sergent-major 

pl. sergenți-majori; abr. serg.-

maj. 

+standby2 art. standbyul  

standbyul laptopului) 

art. standby-ul  

standby-ul laptopului) 

tehui2 (a ~ ) […] 

teică […] 

tehui2 (a ~ ) […] 

teică […] 

tehui2 (a ~ ) […] 

tei1 (arbore) s. m., pl. tei, art. 

teii 

tei2 (fibră) s. n., pl. teie 

teică […] 

troll s. n. s. m. 

!verificator s. f., pl. s. f. sg. și pl. 

 

De asemenea, s-a eliminat articolul +boț2.. 

 


