
WEBLIOGRAFIE SELECTIVĂ ADNOTATĂ

DICŢIONARE ŞI ENCICLOPEDII ONLINE

1.  http://dexonline.ro/

DEX online (Dicţionarul Explicativ al 
Limbii Române) este transpunerea pe     
internet a unor dicţionare de prestigiu ale 
limbii române. Se poate vedea flexiunea 
oricărui cuvânt (conjugarea verbelor şi 
declinarea substantivelor şi adjectivelor).
Dicţionarul este creat şi întreţinut de un colectiv de voluntari.  

2.  http://www.dictionaronline.ro/

Site-  ul  oferă  dicţionare  bilingve:  englez-  
român,  român-  englez,  german-  român,  
român-  german,  francez-  român,  român-  
francez, dicţionare tehnice: englez- român şi 
român- englez  şi  un dicţionar cu termeni  
medicali.

3.  h  ttp://translator-online.ro/  

Site românesc ce oferă un dicţionar şi un  
translator online valabil pentru 44 de limbi.

4.  http://hallo.ro/?l=ro

Site-  ul  oferă  două  dicţionare:  englez-  
român şi german- român, fiecare cuvânt  
din cele trei limbi având replică audio.

5.  http://www.farmaline.ro/

Dicţionar medical de termeni populari cu  
date preluate din "Dicţionar Medical" de 
Valeriu Rusu, apărut la Editura Medicală 
2001 - cu acceptul Editurii Medicale. 

6.  h  ttp://www.ghiseulbancar.ro/dictionar  
 
Dicţionar  român-  român  de  termeni  
bancari.
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7.  http://www.topfinante.ro/dictionar_financiar/

Dicţionar  român-  român  de  termeni  
financiari cu 382 de cuvinte.

8.  http://anidescoala.ro/dictionar/

Site  românesc  ce  oferă  celor  mici  (şi  
părinţilor)  două  dicţionare  uşor  de  
folosit:  de  sinonime-  cu  5818  cuvinte  şi  
de antonime- cu 1145 cuvinte.

9.  http://www.cautaindictionar.com/

Site  românesc  ce  asigură  acces  online  
gratuit la şapte dicţionare: englez- român, 
român-  englez,  francez-  român,  român-  
francez, german- român, român- german şi 
DEX.

10.   http://www.dictionare-online.ro/

Site românesc ce cuprinde dicţionare online 
cu  acces  gratuit:  englez-  român,  român-  
englez, gastronomic român- englez- român, 
economic,  de  psihologie,  englez-  român  
pentru  pescari.  De  asemenea  se  poate  
descărca gratuit, în format pdf,  Dicţionarul ortografic al limbii române pentru elevi,  
Editura Litera Internaţional.

11.   http://www.dictionareonline.eu/index.html

Site  românesc  ce  oferă  dicţionare  online  
gratuite:  arab,  bulgar,  croat,  englez,  
francez, german, italian, maghiar, olandez, 
portughez, român, rus, spaniol. În plus se  
oferă spre descărcare gratuită (doar pentru 
uz personal  şi  didactic)  un dicţionar multilingv ce se poate instala pe calculatorul  
personal şi care poate fi folosit şi offline. 
Dicţionarele nu sunt finalizate, în fiecare zi introducându- se definiţii noi. 

12.  h  ttp://www.dictech.eu/search.php  

Dicţionar online tehnic român- maghiar.
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13.   http://dicere.dispaco.ro/

Dicţionar  online  englez-  român  care  
afişează transcrierea fonetică a cuvântului 
în  limba engleză,   fiind astfel  un  ajutor  
pentru corectarea pronunţiei. Ca să folosiţi 
acest dicţionar  aveţi  nevoie  de  Adobe  
Flash.

14.  h  ttp://www.altadict.ro/  

Altadict  este  un  dicţionar  online  englez-  
român-  englez  cu  termeni  din  diverse  
domenii,  corectitudinea fiind asigurată de 
specialişti şi de dubla verificare a intrărilor. Folosirea este simplă, nu este necesară  
folosirea diacriticelor iar rezultatele interogării, ce apar pe două coloane, engleză şi  
română, sunt complete,  apărând în afara rezultatelor directe şi intrări compuse şi  
expresii verbale.

15.  http://www.123dictionar.ro/

Site românesc ce oferă gratuit 12 dicţionare 
online:  un  dicţionar  explicativ  al  limbii  
române, un dicţionar explicativ al limbii  
engleze şi dicţionare bilingve.

16.  http://www.macmillandictionary.com/

Dicţionarele  Macmillan  sunt  folosite  în  
peste  140  de  ţări.  Acesta  este  varianta   
online a  Macmillan English Dictionary, la  
care au lucrat echipe de lingvişti ce au 
studiat atât engleza vorbită, de zi cu zi, cât 
şi cea scrisă. Rezultatele căutării unui cuvânt sunt definiţii, exemple ale folosirii sale în 
propoziţii, replica audio, transcrierea fonetică, cuvinte sinonime şi eventuale înţelesuri 
metaforice. Cuvintele frecvent utilizate în vorbirea curentă sunt colorate în roşu cu  
una, două sau trei asteriscuri.

17.  http://www.yourdictionary.com/

            YourDictionary este un dicţionar englez- 
englez, ce oferă gratuit, în urma căutării 
unui cuvânt, definiţii cu toate înţelesurile 
etimologice şi cu exemple de folosire, citate, 
secvenţe audio, transcrierea fonetică, cuvinte sinonime. Calitatea sa este garantată de 
dicţionarul folosit ,Webster' s New World Dictionary, dicţionarul oficial al unor ziare 
prestigioase, precum the New York Times, the Wall Street Journal. 
De asemenea sunt incluse dicţionare specializate de drept, finanţe şi telecomunicaţii. 
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Serviciul Word Of the Day, împreună cu  diverse jocuri de cuvinte, vă ajută să vă 
îmbogăţiţi vocabularul, iar accesul la forum vă pune în contact cu oameni din toată 
lumea ce împărtăşesc interesul pentru limba engleză.

18.  h  ttp://www.ldoceonline.com/  

Site- ul găzduieşte varianta online a ultimei 
ediţii  a  Longman  Dictionary  of  
Contemporary  English,  dicţionar  al  
renumitei case de editură Longman. Pentru 
îmbunătaţirea englezei vorbite, dicţionarul asigură redarea audio a celor  50000 de  
cuvinte şi 88000 de propoziţii/ fraze de exemplificare a folosirii cuvintelor

19.  http://lu.com/odlis/about.cfm

ODLIS:  Online  Dictionary  for  Library  
and Information Science- este  un  
dicţionar  cu  termeni  
biblioteconomici în limba engleză. 
De  asememenea  conţine  termeni  legaţi  de  editarea,  tipărirea,  legarea  cărţilor,  
comerţul cu carte, arte grafice, istoria cărţii, literatură, bibliografie, telecomunicaţii  şi 
IT,  toate  domeniile  care  ar  putea  fi  de  folos  bibliotecarilor  şi  specialiştilor  în  
informaţie în munca lor. Definiţiile sunt descriptive, cu exemple.

20.  http://www.thefreedictionary.com/

Site- ul oferă gratuit un dicţionar online  
multilingv:  chinez,  englez,  francez,  
german, grec,  italian, norvegian, olandez, 
portughez,  rus,  cu  secvenţe  audio,  
dicţionare specializate: financiar, medical, 
drept, dicţionar de acronime şi abrevieri, expresii şi acces la două enciclopedii.

21.  http://www.onelook.com/

Dicţionar  online  în  limba  engleză  cu  
peste 13 milioane de cuvinte din 1009 de 
dicţionare indexate. Pe lângă dicţionarul 
propriu-  zis,  mai  este  şi  un  reverse  
dictionary  la care căutarea porneşte de  
la concept, descris într-o frază, şi rezultatul apare sub forma unei liste de cuvinte 
asociate conceptului.

22.  http://www.wikipedia.org/

Wikipedia  este  o  enciclopedie  online  
multilingvă  (inclusiv  în  limba  română),  
liberă- oricine poate contribui  cu  articole  

http://www.onelook.com/
http://www.thefreedictionary.com/
http://lu.com/odlis/about.cfm
http://www.ldoceonline.com/


sau poate îmbunătăţi un articol deja existent. Lansată în ianuarie 2001, Wikipedia este 
acum  materialul  de  referinţă  cel  mai  folosit  de  pe  Internet.  Enciclopedia  este  
susţinută  de  o  fundaţie  non-  profit  Wikimedia  Foundation,  care  a  realizat  şi  
Wikisource- o bibliotecă online gratuită, cu cărţi aflate în domeniul public.  
Wikisource-  colecţia  românească,  constituită  şi  întreţinută  de  voluntari,   
funcţionează de sine- stătător, separat de varianta multilingvă a proiectului din

 februarie 2005. 

23.  h  ttp://www.britannica.com/  

Encyclopædia Britannica este cea mai veche 
enciclopedie  generală scrisă  în  limba  
engleză. Varianta online este transpunerea 
celei de- a 11- a ediţii (1910- 1911). 
Este   potrivită  pentru  documentare  fiind  cea  mai  erudită  enciclopedie,  toate  
articolele sale fiind scrise de specialişti

24. http://www.answers.com/

Site-  ul  este  o  sursă  foarte  bună  de  
informaţii,  materialul  este cules  din  
publicaţii sau alte site- uri de referinţă şi  
organizat pe domenii (fiecare supervizat de 
un specialist).
 Căutarea se face după o întrebare sau o frază. 

25.    http://en.citizendium.org/  

Enciclopedie  generală  în  limba  engleză  
online care se vrea o variantă îmbunătăţită 
a Wikipedia, aceasta realizându- se  prin  
verificarea  articolelor  de  specialişti  şi  
impunerea autorilor articolelor să se prezinte cu adevăratul nume. 

26.   http://knol.google.com/k

Knol  este  ultimul proiect  Google,  deschis  
sub  formă  beta  în  iulie  2008.  Este  o  
enciclopedie de referinţă online, ce cuprinde 
articole scrise de utilizatorii săi. În ianuarie 
2009  avea  100000  de  articole  şi  
utilizatori din 197 de ţări. 
Cei care scriu articole trebuie să se identifice cu un cont Google; ei au de ales dacă vor 
ca articolul să fie închis, adică să nu poată fi modificat, sau permit altora să contribuie. 
Evident, la o căutare după un termen, vor fi mai multe articole, scrise de autori diferiţi.
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 27.  http://www.enciclopediaromaniei.ro/wiki/Enciclopedia_Rom%C3%A2niei

Site-ul  găzduieşte  Enciclopedia  României-  
singura  enciclopedie  online  din  România,  
despre România,  necomercială şi  gratuită ! 
Enciclopedia,  care  depăşeşte  1300  de  
articole,  este  alcătuită  pe  principiul  
Wikipediei-  oricine  poate  contribui.   
Iniţiatorii au lucrat o perioadă la Wikipedia în limba română, iar softul folosit este 
MediaWiki (gratuit, open source, disponibil sub licenţă GPL) dezvoltat  de  Fundaţia  
Wikimedia.
 

28.  http://www.romanian-philosophy.ro/

Acest site va găzdui o enciclopedie online a 
filozofiei  româneşti,  proiect  iniţiat  de  
Societatea  Română  de  Fenomenologie.  
Realizatorii, profesori şi cercetători, doresc 
ca rezultatul să fie o bogată panoramă a  
filozofiei  din  România.  Această  bază  de  date,  alcătuită  din  documente  bilingve  
(română- engleză), va fi un instrument de informare util atât cititorilor români de  
filozofie, cât şi cercetătorilor străini interesaţi de cultura română. 

29.  http://encyclozine.com/

ScienceZine-  science  for  curious  minds  
(ştiinţă  pentru  minţi  curioase) este  o  
enciclopedie online în limba engleză ce se  
adresează  tuturor  celor  interesaţi  de  
ştiinţă,  natură  şi  tehnologie,  în  scopuri  
educative sau ca hobby. Înregistrarea este obligatorie.

 30.  http://www.daviddarling.info/index.html

The Internet Encyclopedia Of Science este o 
enciclopedie online în limba engleză, creată 
de astronomul şi scriitorul David Darling,  
care  acoperă  mai  multe  domenii  ale  
ştiinţei. Aici puteţi găsi şi biografii.

31.  http://usa.mdbg.net/chindict/chindict.php?page=worddictbasic

Site  care  vă  prezintă  un  dicţionar  chinez-  
englez, în două variante: chineza simplificată şi 
chineza tradiţională.
Mai nou, este disponibil şi dicţionarul chinez-  
german.
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