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COMENTARIUL

a servi nu e sinonim cu
a consuma

Servești patria, servești la masă, dacă ești ospătar. Dar când inviţi pe cineva să mai ia o
bucată de plăcintă, spui „mai servește-te”, nu „mai servește”.

ca și folosit în exces

Nu are ce căuta „și” într-o formulare de genul „M-am angajat ca și doctor la spitalul din
București” sau „Mi-am luat un câine ca și animal de companie”. Introdus pentru evitarea unei cacofonii („Am ales aceasta cabană ca și casă de vacanţă”), a devenit obositor și
greșit folosit. Se poate evita cacofonia prin schimbarea topicii, înlocuirea cuvântului care
începe cu „c” sau reformulare.

a merita nu este reflexiv Un film „merită să fie văzut”, nu „se merită să vezi un film”.
a aplica nu înseamnă a
candida

A aplica este un americanism care înlocuieste verbul a candida, creând astfel o confuzie
cu sensul iniţial românesc „a pune un lucru peste altul, făcând să adere, să se fixeze”.
Derivatul aplicaţie este folosit și el greșit în sensul de „candidatură”.

facilitate înseamnă
„ușurinţă”

Facilitate este un americanism folosit în loc de „construcţie”, „instalaţie”, „complex”. De
exemplu, „facilitatea sportivă a fost dată în folosinţă” este greșit, corect ar fi baza sportivă sau complexul sportiv.

a se focusa este verb
inexistent

A se focusa este un americanism folosit în loc de „a se focaliza”, „a se concentra asupra”.

virusul SIDA – combina- Nu există virusul SIDA. Este vorba doar de HIV, care înseamnă Virusul Imunodeficienţei
ţie inexistentă
Umane, virusul care provoacă sindromul SIDA. Termenul de „virusul HIV” este incorect
de asemenea, fiind un pleonasm.
orele 18.30 – incorect

Folosirea formei de plural a substantivului nu este justificată. Corect e „ora 18.30”.

Forme de guvernare
Autarhie – Formă de guvernare în care o naţiune își satisface nevoile economice prin propriile-i puteri, fără
import sau ajutor străin.
Autocraţie – Formă de guvernare în care întreaga putere a statului e concentrată în mâna unei singure persoane; tiranie, absolutism.
Democraţie – Formă de organizare și de conducere a unei societăți, în care poporul își exercită (direct sau indirect) puterea.
Etnocraţie – Doctrină care pretinde ca puterea să se instituie în funcție de caracterele etnice ale unei națiuni.
Federaţie – Formă de organizare statală constând din unirea mai multor state autonome într-un stat unitar,
condus de un guvern central.
Gerontocraţie – Sistem de guvernare în care puterea politică sau conducerea aparține bătrânilor.
Monarhie – Formă de guvernământ în care puterea supremă aparține unei singure persoane (rege, împărat, țar,
șah etc.) și se transmite de obicei ereditar.
Protectorat – Regim de guvernare ce exprimă, de fapt, o stare de dependenţă a unui stat faţă de altul.
Republică – Formă de guvernământ în care organele supreme de conducere sunt constituite din reprezentanți
aleși pe un anumit termen.
Timocraţie = Plutocraţie – Formă de guvernământ în care conducerea statului aparține celor mai bogați
cetățeni.

Surse:
Dicţionarul de termeni politici
http://www.oocities.org
http://www.zzing.ro

Rubrică îngrijită de Victoria Colesnic

Clipa

n r. 2 • 2 0 11

45

