
A 

A (adj. dem.) - cea 

„sucma a roșâie” - fusta cea roșie 

A (art. hot.) – carcea 

A (interj.)  

„A! Tu ieșci...” - A! Tu ești! 

A (interogație)  

„A? Șie dzâși?” - A? Ce zici? 

A (prep.) 

„miroasă a primăvară” - se apropie primăvara 

„a șinșea, a două, a tria etc.” – cea de-a cincea, cea de-a doua, cea de-a treia etc. 

„a dă fală” (loc. adj.) – cea de laudă 

„a măi mândră” - cea mai apreciată 

A? (pron. interog.) - ce? 

A ME/MIE (adj. pos.) - soția mea 

A ME/MIE (adj. pos.) – a mea 

A MEU/MIEU (pron. pos.) - soțul meu 

A MEU/MIEU (pron. pos.) – al meu 

A MIE (pron. pos.) - a me 

A, ALE/ĂLE (art. adj. dem.) - cea, cele; v. ăl, ăi 

A, ALE/ĂLE (art. adj. dem.) - cea, cele 

AĂLA, АIA, AĂIA, АĂLIА (pron.) - acela  

AĂSTA, ASTA, AĂŞCIA (pron.) - acesta  

ABACE, ABAT (vb., III, tranz., reflex.) – a abate  

ABACE, ABAT (vb., III, tranz.) - a grupa; a aduna spre un loc anume 

ABACERE, ABACERI (s.f.) - abatere de la traseu; îndrumare spre altă destinație 

ABACIARIE, ABACERI (s.f.) - abаtere  

ABAR (s.n.) – habar 

„abar nu am” (loc. vb.) - nu știu nimic 

ABAR, ABARURI (s.n.) - idee (n-am abar, n-am idee) 

ABARABĂR, ABĂRABĂRI – egal, totuna 

ABAŞĂ (s.m.) - căpetenie de hoţi (sau haiduci) 

ABATUT, ABATUTĂ, ABATUŢ, ABATUCE (adj.) - abătut  

ABATUTU (s.f.) - abatere  

ABĂDUI, ABĂDUI (vb., IV, tranz.) - a îngrămădi, a aduna la un loc, a face grămadă 

ABĂR (conj.) – dar 

ABĂRĂBARI (interj.) - (ca formulă de salut, mulţumire, urare etc.) toate cele bune, toată 

fericirea!, ocolească-te orice necaz! 

ABĂRĂBĂRI, ABĂRĂBĂRESC (vb., IV) - a aranja, a pune unul lângă altul mai multe 

lucruri/ființe cu aceeași însușire/mărime; 

ABĂROC, ABĂROAȘE (s.n.) - joc vechi în zona Lugojului; d-a abărocul; d-a oborocul 

ABĂROC, ABROAȘE (s.n.) - un joc vechi în Lugoj 

ABĂROSÂT, ABĂROSÂȚ (s.m.) - om sărac, necăjit 

ABĂȘCA (adv.) - separat 

„a mânca abășca” – a mânca separat, a mânca pe rând 



ABĂTUT, ABĂTUTĂ, ABĂTUȚ, ABĂTUCE (adj.) - supărat, trist (adj. propriu-zis cu rol de 

nume predicativ pe lângă vb. copulativ „a fi”); întoarse, adunate (provenit din participiul 

verbelor „a întoarce”, „a aduna”) 

ABÂRCUI, ABÂRCUI (vb., IV) - a căuta, a scormoni 

ABÂRNAINĂR, ABÂRNAINĂRI (s.m.) - maistor nepriceput la treabă 

ABDÂZÂȘIERIE, ABDZÂȘIERI (s.f.) - demisie, renunțare 

ABDZÂȘE, ABDZÂC (vb., III) - a abzice; a renunța la ceva ce îți aparține; a demisiona 

ABDZÂȘERE, ABDZÂȘERI (s.f.) - renunţare la un drept personal 

ABDZÂŞIE, ABDZÂC (vb., III, intranz.) - a renunţa 

ABE (adv. de mod) - abia 

ABEŞ (adv.) - chiar 

ABIA (adv.) - abia  

ABIA (adv.) - foarte puțin; cu mare dificultate 

ABLĂGĂU, ABLĂGĂI (s.m.) – fereastră 

ABLĂGĂU, ABLĂGĂIE (s.n.) - fereastră 

ABLEGAT/ABLIGAT, ABLEGAȚ/ABLIGAȚ (s.m.) - deputat, parlamentar 

ABLEGATĂR, ABLEGATĂRI (s.m.) - (peiorativ) băgător de seamă care îşi dă importanţă 

ABLIEGAT, ABLIEGAȚ (s.m.) – deputat 

ABOLANTĂ (adj.) - dispensar 

ABOLÂND (adv.) - exagerat 

ABOLÂNDA (adv.) – fără discernământ, fără sens, fără rost 

ABORT (s.n.) - WC 

ABRAC (s.n.) - tain de grăunțe pentru animale 

ABRAŞ, ABRAȘ (s.m.) – pătimaș 

ABRICT, ABRICTURI (s.n.) - maşină care efectuează în mod mecanic operaţii cu rindeaua la care 

cuţitele au o mişcare de rotaţie, prelucrarea asemănându-se cu frezarea; maşină de rindeluit 

ABRICTĂLI (vb., IV) – a certa, a mustra 

ABRICTĂLUI, ABRICTĂLUIESC (vb., IV, tranz.) - a muştrului, a pune la punct (pe cineva), a 

atenţiona cu asprime; a lua la rost, a instrui militărește 

ABRICTUI, ABRICTUI (vb., IV) - a face observaţii moralizatoare; a mustra, a dojeni, a certa pe 

cineva 

ABROC, ABROAȘE (s.n.) - porţia de ovăz la cal 

ABROC, ABROCURI (s.n.) - tain, porție de ovăz, zob 

ABROS, ABROASĂ (s.n.) - faţă albă de masă 

ABROS, ABROASĂ (și ABRUS) (s.n.) - față de masă, măsai 

ABSĂLUT (adv.) - absolut 

ABSENTA, ABSENTĂDZ (vb., I) - a lipsi 

ABSOLUT (adj.) - absolvent (teolog absolut - absolvent al Facultății de Teologie) 

ABSOLUTORIU, ABSOLUTORII (s.n.) - certificat de absolvire a unei forme de învățământ 

superior 

ABSOLVA, ABSOLV (vb., I, tranz.) - a scuti, a absolvi pe cineva de ceva 

ABSTA, ABSTAU (vb., I) - a se opri, a se retrage  

ABTAC (adv.) - în același loc, nemișcat 

„a sta abtac” - a sta smirom, a sta în același loc/nemișcat/în poziție de drepți; a sta de 

veghe/pază 

ABȚÂGUI, ABȚÂGUI (vb., IV) - tragerea vinului de pe drojdie primăvara şi toamna 

ABŢÂGUIT, ABȚÂGUITĂ, ABȚÂGUIȚ, ABȚÂGUICE (adj.) - beat, îmbătat 

ABŢIGUI, ABȚÂGUI (vb., IV) - a lovi uşor pe cineva, a mustra, a dojeni, a certa; a se îmbăta uşor, a 



se ameţi 

ABȚIGUI, ABȚIGUI (vb., IV) - a trage de păr, a bate pe cineva, a înșela, a fura; a pune pe 

cineva la punct 

„l-o abțiguit dă bani” - l-a furat 

ABȚIGUIT, ABȚIGUITĂ, ABȚIGUIȚ, ABȚIGUICE (adj.) - amețit de băutură, admonestat 

ABUC, ABUCĂ, ABUȘI, ABUȘE (adj.) - umflat, înfoiat 

ABULANȚĂ, ABULANȚĂ (s.f.) - dispensar medical sau veterinar 

ABUNĂSAMĂ (adv.) - desigur, fără îndoială 

ABUR, ABURI (s.m.) - abur  

ABURA, ABURĂ (vb., I., unipers. intranz.) - (despre vânt) a adia 

ABURA, ABUREDZ (vb., I) – (despre vânt) a sufla lin, ușor; a adia; a scoate, a produce aburi, a aburi 

pământul 

ABURAT, ABURATĂ, ABURAȚ, ABURACE (adj.) - amețit, afumat de băutură 

ABURAT, ABURATĂ, ABURAŢ, ABURACE (adj.) - uşor îmbrăcat 

ABURCA, ABURC (vb., I) – a se căţăra 

ABURE (s.m. sg.) - părere; nălucă; suflet 

ABURE, ABURI (s.m.) - vapori de apă; vapori obţinuti din flori de fân, uscate, adunate din 

podul şurii şi puse într-un vas cu apă în care se introducea fier înroşit; femeia care se pregătea 

să nască stătea cu capul aplecat deasupra oalei şi inhala aburii, pentru uşurarea travaliului 

ABURI, ABURESC (vb., IV., reflex.) - a se degaja aburi, a se depune vapori pe sticlă; a se ameți 

de băutură 

ABURI, ABURIESC (vb., IV, tranz., reflex.) – a aburi  

ABURIALĂ, ABURIЕLURI (s.f.) - abureală  

ABURIE, ABURI (s.f.) - aburire  

ABURIEL, ABURIEL, ABURIALE (s.n.) - aburel  

ABURIELUŢ (s.m.) - aburel  

ABURIRIE, ABURIRI (s.f.) – aburire 

ABURIT, ABURITĂ, ABURIŢ, ABURICE (adj.) - aburit  

ABURIT, ABURITĂ, ABURIŢ, ABURICE (adj.) - amețit de băutură; (geam) umezit 

ABURUOS, ABURUOSĂ, ABURUOŞ, ABURUASĂ (adj.) - aburos  

ABUŞÂLEA (adv.) - târându-se pe jos, pe burtă, pe coate şi genunchi; târâş 

ABUȘÂLEA/ABUȘLEA (adv.) - târâș; mergere înainte atingând pământul cu genunchii; felul 

de mers al copiilor atunci când învață să meargă 

„a mierje abușâlea” - a merge târându-se pe jos (înainte de a merge sprijinindu-se pe mâini și pe 

picioare) 

ABUŞÂLIA (adv.) - pe brânci 

ABUŞLA (adv.) - a buşilea  

AC, AȘE (s.n.) - ac; frunză de conifere 

„a avia ac dă cojocu cuiva” - a avea (a găsi) mijlocul (posibilitatea) de a supune/înfrânge pe 

cineva 

„a căuta acu în caru cu fân” - a căuta/urmări ceva ce este (aproape) imposibil de obținut 

„a treșe ca prân urechilii acului” - a reuși cu mare greutate 

„ac dă șipcă”- ac lung cu vârf subțire și în formă de cârlig, folosit pentru făcut dantelă 

„ac dă unghiță” - cârlig pentru prins pește cu undița 

„așe dă ștrimfi” - set de 5 bucăți de sârmă mai groasă (lungă de 20 cm) folosite la împletit 

ciorapi din lână 

AC, AȘЕ (s.m.) - ac  



AC CU BOLD, AȘE CU BOLD (s.n.) - ac cu gămălie 

AC D-AI ŞIE SĂ ŢUCĂ, AȘE D-ALE ȘE SĂ ȚUCĂ (s.n.) - sponcă 

ACA-NA (loc. adv.) - iată așa 

ACAR (și ACĂR) (adv. și conj.) - deși, măcar, fie 

ACARCARE (și ACĂRCARE) (pron. nehot.) - oricine, oricare 

ACARNIȚĂ, ACARNIŢĂ (s.f.) - pernița în care se păstrează acele 

ACARȘINE/ACÂRȘINE (pron. nehot) - oricine 

ACAS/ACASĂ (adv. de loc) - acasă, în locul de baștină 

ACATAROASĂ (adv.) - întru câtva, pe drept 

ACAŢ, ACAŢI (s.m.) - salcâm 

ACĂNUMA (expr.) - iată, acu 

ACĂTĂRIE (adj. invar.) - nu e normal 

ACĂTĂRII (adj. inv.) - normal  

ACĂTÂRE (adj. invar.) - (despre oameni) bun, de treabă 

ACĂȚ, ACĂȚ (s.m.) - salcâm 

ACĂȚA, ACĂȚ (vb., I) - a se lua de cineva 

ACĂŢA, ACĂȚ (vb., I., tranz.) - a atârna, a anina, a găța 

ACĂŢAT, ACĂȚATĂ ACĂŢAŢ, ACĂȚACE (adj.) - agăţat 

ACĂŢĂRI, (a da) ACĂŢĂRI (vb., IV) - a da de înţeles 

ACĂȚ-O, ACĂȚĂ-L (interj.) - iat-o, iată-l 

ACĂU (s.n.) - (var. ACOV) vas, butoi din lemne de dud pentru păstrat ţuica, având o capacitate 

de 54l 

ACE (s.m.) - nene, ceace 

ACE! (vb.) - uită-te! 

ACEEA, ACEEDZ (vb., II) – a se aranja 

ACEIA, ACEI (vb., I, tranz., reflex.) – a se aceea  

ACEIAT, ACEIATĂ, ACEIAȚ, ACEIACE (adj.) - îmbrăcat, înveșmântat 

ACEIEA, ACEIEDZ (vb., II, reflex.) - a se îmbrăca de sărbătoare 

ACERA, ACEREDZ (vb., I) – a pândi 

ACERINA, ACERIN (vb., I, intranz.) – a atârna 

ACHEM (expr.) – atenţie (Achem, că vine măşâna prăstă cine!) 

ACHICIT, ACHICITĂ, ACHICIȚ, ACHICICE (adj.) - întremat, aranjat, dichisit; reparat 

ACHIMSÎ, ACHIMSĂSC (vb., IV, reflex.) - a se aduna, a se strânge la taifas 

ACIA, ACIEDZ (vb., I) - a se îmbrăca 

ACIAT, ACIATĂ, ACIAŢ, ACIACE (adj.) - ateiat  

ACIATURĂ, ACIATURI (s.f.) - ateiaturi  

ACICA, ACIC (vb., I) - a atinge ușor cu mâna 

ACIEL! (expr.?) - iată-l! 

ACIIATURĂ, ACIATURĂ (s.f.) - ateiaturi 

ACIMĂ, AȘIMIE (s.f.) - acimă, specie de ceapă care face "căței" ca și usturoiul 

ACINJA, ACING (vb., I, tranz.) – a atinge  

ACINJE, ACING (vb., III) - a atinge, a provoca 

ACINJERE, ACINJERI (s.f.) - atingere 

ACINS, ACINSĂ, ACINŞ, ACINSĂ (adj.) - atins  

ACINS, ACINSĂ, ACINȘ, ACINSE (adj.) - lovit, zăpăcit (provenit din verbul a „atinge”); puțin 

euforic 

„acins cu vorba” - ironizat 



„îi acins la cap” - e lovit la cap, tehui 

„l-o acins prăstă space” - l-a lovit peste spate 

ACIUA (vb., I, reflex.) - a se stabili, a se liniști 

ACIUCA, ACIUC (vb., I) - a acoperi 

ACIUI, ACIUIEDZ (vb., IV) - a se liniști, a se domoli 

„s-or aciuit hoarile” – s-au liniștit păsările de curte 

ACIUI, ACIUIESC (vb., IV) - a stabili 

ACIUIT/Ă, ACIUIȚ (adj.) - stabilit, îndestulat 

АCОLА (adv.) - acolea  

ACOLI (vb., IV) - a tămâia (cu tămâierul) de pomană la morți; de Bobotează a înconjura cu 

lumânarea aprinsă casa 

ACOLI, ACOLESC (vb., IV, tranz. și intranz.) - a ocoli, a parcuge o distanță făcând un ocol; 

ACOLO (adv.) - acolo  

ACOLUO (adv.) - acolo  

ACON (ACONI), ACOANE (s.n.) - ac mare de cusut 

ACONI, ACOANE (s.n.) - ac mai mare și mai gros decât obișnuit 

ACONIER (s.n.) - ac mare din lemn 

ACONIER, ACONIERE (s.n.) - ac de lemn 

ACONIȚĂ, ACONIȚ (s.f.) - perniță în care se împlântă acele pentru a fi păstrate în ordine 

ACONIȚĂ, ACONIȚĂ (s.f.) - ac de siguranță 

ACONIŢĂ, ACONIŢĂ (s.f.) - ac mare 

ACOPERĂMÂNT, ACOPERĂMÂNTURI (s.n.) - acoperitoare; acoperișul casei; casă, adăpost 

ACOPERI, ACOPĂR (vb., IV) - a acoperi 

„acopere-ce să nu ce ploaie” – adăpostește-te de ploaie 

ACOPERITOARE, ACOPERITORI (s.f.) - streașină la spatele casei 

ACORDA (vb., I) – a fixa strunele la vioară 

ACOTROPI, ACOTROP (vb., IV, tranz. reflex.) - a acoperi, a înveli 

ACOTROPIT, ACOTROPITĂ, ACOTROPIŢ, ACOTROPICE (adj.) - acoperit, astupat 

ACOTROPITĂ (adj.) – acoperit 

ACOU (s.n.) - butoaie de lemn de 50 l 

ACOU, ACOAUĂ, ACOAVE (s.n.) - butoi de 50 litri 

ACOV, ACOAVE (s.n.) - unitate de măsură; vas, butoi de capacităţi diferite (de la 20 la 100 de 

litri) 

ACREALĂ (var. ACR(I)EALĂ), ACRELI (s.f.) - murături 

ACREALĂ, ACRELI (s.f.) - aciditate, murătură; supărare 

„acreală la stomac” - hiperaciditate 

„m-am acrit dă a bătrână” - m-am săturat de/m-am supărat pe cea bătrână 

ACRI, ACRESC (vb., IV, tranz.) - a acri (a pune laptele la acrit, a pune oțet la ciorbă) 

ACRI, ACRIESC (vb., IV, tranz., reflex.) – a se acri  

ACRIALĂ, ACRIALE, ACRIELURI (s.f.) - acreală  

ACRIALĂ, ACRIELI (s.f.) – murătură; amărăciune 

ACRIME (s.f.) - lichid acru 

ACRIȘUNIE (s.f.) - acriturură  

ACRIT, ACRITĂ, ACRIȚ, ACRICE (adj) - produs acrit 

ACRIT, ACRITĂ, ACRIŢ, ACRICE (adj.) - acrit  

ACRITURĂ (adj.) - răutăcios 

„acritură dă muiere” - femeie rea 



ACRITURĂ, ACRITURI (s.f.) - acritură  

ACRITURĂ, ACRITURI (s.f.) - murătură 

ACRONI, ACROANE (adj.) - puțin acru 

ACRONI, ACROANIE, ACRONI, ACROANIE (adj.) - despre mâncăruri şi băuturi; peiorativ despre 

persoană 

ACRU, ACRĂ, ACRI, ACRE (adj.) - acidulat; dospit, fermentat; posac, prost dispus 

„plășintă d-a acră” - plăcintă preparată cu drojdie 

ACRU, ACRĂ, ACRI, ACRE (adj.) - acru  

ACRUȘIVIT, ACRUȘIVITĂ, ACRUȘIVIȚ, ACRUȘIVICE (adj.) – foarte acru 

ACȘ (adv.) - imediat 

ACŞIEL, ACŞIELE (s.n.) – ac mic (N-am prea avut spor la cusut cu acşielu ăla.) 

ACŞIŢĂ, ACŞIŢ (s.f.) - servitoare 

ACȘTOC (și ACUȘTOC), ACŞTOACE (s.n.) - butuc mic pentru tăiat carnea 

ACȘTOC, ACȘTOAȘE (s.n.) - buciumel pentru tăierea cărnii 

ACT, ACCE (s.n.) - acte 

ACTUAR, ACTUARI (s.m.) - arhivar; notar; secretar 

ACȚÂBILD, ACȚÂBILDURI (s.n.) - abțibild 

ACȚII (s.f.) - acțiuni 

„am avut acții la conzum” - am avut acțiuni la cooperativa de consum 

ACU (adv.) - acum  

ACUL (s. propriu) - joc la nuntă, când se face alesul părului la mireasă 

ACUM/ACUMA (adv. de timp) - acum 

ACUMA (adv.) - acum  

ACUNUMA (adv.) - acum, imediat 

ACUPA, ACUP (vb., I, tranz) - a mâna, a introduce, a vârî, a ocupa 

ACUPA, ACUP (vb., I, tranz.) - a ocupa, a prinde 

ACUPERIT, ACUPERITĂ, ACUPERIȚ, ACUPERICE (adj.) - acoperit (provine din verbul „a 

acuperi”) 

ACUPI, ACUPIESC (vb., IV) - a prinde 

ACUPIT, ACUPITĂ, ACUPIŢ, ACUPICE (adj.) - ocupat  

ACURAT (adv.) - clar, desluşit, neechivoc, limpede 

ACUŞ (adv.) – în curând 

ACUȘ (adv.) - îndată, în curând 

„acuș-acuș“ - la scurte interval de timp; foarte des, imediat 

ACUŞA (adv.) - acuşi  

ACUȘA (adv.) - v. acuș 

ACUȚ, ACUȚĂ (s.n.) - ac mai mic; ac cu gămălie 

ADAORAT (adv.) - adăurat  

ADAPA, ADĂP (vb., I, tranz., reflex.) – a bea apă vitele  

ADAPAT, ADAPATURI (s.n.) - adăpat  

ADAPATUARE, ADAPATUORI (s.f.) - adăpătoare  

ADAUARĂ (adv.) - adăoară  

ADAUGA, ADAUG (vb., I) – a adăuga  

ADAUGĂTURĂ, ADAUGĂTURI (s.f.) - adaos 

ADAUORLA (adv.) - adăoară  

ADAUS (s.n.) - în plus 

„adaos la sac/pantaloni” - completare la sac/pantaloni 



ADAVERIE (s.f.) - adevăr  

ADAVIERĂ, ADAVIERURI (s.f.) - adevăr  

ADĂ! (vb., III) - dă-mi! (verbul „a aduce”) 

„adă, dă vină măi iuce!” - grăbește-te! 

„adă, Doamne, ploaie!” - rugăciune pentru ploaie 

„adă-ne o noră mândră!” - căsătorește-te cu o fată frumoasă 

ADĂOARA (adv.) - încă o dată 

ADĂOARA (num.) - a doua oară; pe viitor 

ADĂOARA, ADĂOR (vb., I, tranz.) - a aduna, a strânge, a agonisi 

ADĂOARĂ (num. ord.) - a doua oară 

ADĂOGA, ADAUG (vb., I) - a dăuga, a pune în plus 

ADĂPA, ADĂP (vb., I) - a adăpa, a da apă animalelor 

ADĂPAT, ADĂPATĂ, ADĂPAȚ, ADĂPACE (adj.) - animale cărora li s-a dat apă, adăpate 

ADĂPĂU, ADĂPĂIE (s.n.) - depozit de băuturi dar și loc de comercializare a băuturilor en gros 

ADĂSTA, ADĂST (vb., I) – a adăsta  

ADĂU, ADĂIE (s.n) - impozit, dare, dijmă în cereale pe care o adunau preoții de la enoriași 

ADĂUARĂ (adv.) - adineauri 

ADĂUGA, ADAUG (vb., I) - a pune în plus 

ADĂUGĂTURĂ, ADĂUGĂTURI (s.f.) - (var. ADOGĂTURĂ, ADOGĂTURI) adaos, 

prelungire 

ADĂUOARĂ (num. adv.) - a doua oară 

ADĂUORL (adv.) – adineauri 

ADĂURA, ADĂUR (vb., I, reflex.) - a se căsători a doua oară 

ADĂURAT (adv.) - adăurat  

ADĂUSĂTURĂ, ADĂUSĂTURI (s.f.) - prelungire cu o bucată 

ADĂVARAT, ADĂVARATĂ, ADĂVARAŢ (adj.) - adevărat  

ADĂVĂRAT, ADĂVĂRATĂ, ADĂVĂRAŢ, ADĂVĂRACE (adj.) - adevărat 

ADÂNC, ADÂNCĂ, ADÂNȘ, ADÂNȘЕ (adj.) - adânc  

ADÂNC, ADÂNCURI (s.n.) - profund 

„roagă-te din adâncu sufletului teu” - roagă-te din tot sufletul tău 

ADÂNCAT, ADÂNCATĂ, ADÂNCAŢ, ADÂNCACE (adj.) - adâncit 

ADÂNCATURĂ (s.f.) - adâncitură  

ADÂNGAT, ADÂNGATĂ, ADÂNGAŢ, ADÂNGACE (adj.) - jeguit  

ADÂNJI, ADÂNGIЕDZ (vb., IV) – a jegui  

ADÂNS (adv.) - adins  

ADÂNȘI, ADÂNC (vb., IV) – a adânci  

ADÂNȘIME, ADÂNȘIMI (s.f.) - adâncime  

ADÂNȘIT, ADÂNȘITĂ, ADÂNȘIȚ, ADÂNȘICE (adj.) - adâncit 

ADÂNȘITURĂ, ADÂNȘITURI (s.f.) - adâncitură  

ADÂPATUARE (s.f.) - adăpătoare  

ADÂVARAT (adj.) - adevărat  

ADÂVEREDZALĂ, ADÂVEREDZÂALЕ, DÂVEREDZĂLURI (s.f.) - adaverezeală 

ADIET (s.n.) - obicei 

ADIPAT, ADIPATĂ, ADIPAȚ, ADIPACE (adj.) - adăpat 

ADOA (num. ord.) - a doua 

ADOGA, ADAOG (vb., I) - a adăuga; a (pre)lungi un material 

ADOGĂTURĂ, ADOGĂTURI (s.f.) - adăugătură, adaos, prelungire (a unui material)  



ADORMI, ADORM (vb., IV) - a adormi 

ADORMIREA PREACURACEI (s. proriu) – sărbătoare religioasă, Adormirea Maicii 

Domnului (15 august) 

ADORMIT, ADORMITĂ, ADORMIȚ, ADORMICE (adj.) - neatent 

„adormit în Domnul” – decedat 

ADORMIȚĂ (s.f.) - plantă erbacee toxică, dedițel 

ADRACULUI (adj.) - al dracului, poznaș  

ADRACULUI (adj.) - rău, înșelător 

„s-o făcut adracului dă când s-o însurat” - s-a înrăit de când s-a însurat 

ADULMIECA, ADULMIEC (vb., I) - a adulmeca/mirosi ceva 

ADUMIRIT, ADUMIRITĂ, ADUMIRIȚ, ADUMIRICE (adj.) - adormit 

ADUNA, ADUN (vb., I, tranz.) - a depăna firele unui scul pe un mosor 

ADUNARE (s.f.) - biserică și comunitate penticostală; operație aritmetică, constând în 

totalizarea mai multor numere într-unul singur 

ADUNAT, ADUNATĂ, ADUNAŢ, ADUNACE (adj.) - adunat  

ADUNAT, ADUNATĂ, ADUNAȚ, ADUNACE (adj.) - adunat, socotit (provenit din participiul 

verbului „a aduna”) 

ADUNATUORI, ADUNATUORI (s.m.) -adunător  

ADUNATURĂ, ADUNATURI (s.f.) - adunătură  

ADURMECA(vb., I, tranz.) – a adulmecam a simți prin miros 

ADURMECA, ADURMEC (vb., I, tranz.) - a adulmeca, a simți prin miros 

ADURMI, ADORM (vb., III) - a adormi 

ADURMI, ADUORM (vb., IV, tranz., reflex.) – a adormi  

ADURMIALĂ, ADURMIALЕ, ADURMIELURI (s.n.) - adormeală   

ADURMIT, ADURMITĂ, ADURMIŢ, ADURMICE (adj.) - adormit 

ADURMIT, ADURMITĂ, ADURMIŢ, ADURMICE (adj.) - adormit  

ADURMITONI (adj.) - somnoros 

ADUS, ADUSĂ, ADUŞ, ADUSĂ (adj.) - adus  

ADUS, ADUSĂ, ADUȘ, ADUSĂ (adj.) - aplecat, gârbovit, adus de undeva 

ADUSATURĂ, ADUSATURI (s.f.) - adusatură  

ADUȘE, ADUC (vb., III) – a aduce; a se asemăna 

„adus dă space” – încovoiat 

„adușe la vorbă pră ăl bătrân” – a se asemăna la vorbă cu bunicul 

„adușe nutreț la marve” – a aduce furaje la vite 

ADUȘIA, ADUC (vb., I) – a aduce  

ADUT (s.n.) – tromf, atu 

ADUT, A DA ADUT (loc. vb.) – a da replica 

ADVOCAT, ADVOCAȚ (s.m.) – avocat 

ADZ (adv. de timp) – azi 

ADZÂMĂ, ADZÂME (s.f.) - turtiţă de pâine, lipie 

ADZÂMĂ, ADZÂMЕ (s.f.) - azimă  

ADZÂȘE, ADZÂC (vb., III) - a abzice 

AELALTĂ (pron. dem.) – cealaltă 

AERODROM, AERODROAME (s.n.) – aeroport 

AEROPLIAN, AEROPLIANE (s.n.) – avion 

AFANAT, AFANATĂ, AFANAŢ, AFANACE (adj.) - afânat  

AFARĂ (adv.) - afară  



AFARĂ (adv.) - afară, în exterior 

„a ieșî afară” - a urina sau a defeca 

„am fost afară să doonesc” – am ieși din casă să fumez 

AFARĂ! (adv.) - ieși afară din încăpere (sau din curte)! 

AFĂRĂ (s.f.) - treabă, afacere 

AFÂNAT (adj.) - afânat  

AFÂNIEDZA, AFÂNIEDZ (vb., I, tranz., reflex.) – a afâna  

AFECEA (adv.) - (var. AFICI, AFICEA, GE-AFICEA) (expr. D-afecea) gratis, fără plată, 

degeaba 

AFERIM (interj.) - vă rog 

AFICEA (adj. invar.) – gratuit 

AFICEA (D') (loc. adv) – pe degeaba, pe gratis, în zadar 

AFIENŞTRUL, AFIENȘTRULI (s.m.) - ștrudel cu afine 

AFION (s.n.) – opiu 

AFITEA (D') (loc. adv) – pe degeaba, pe gratis, în zadar 

AFLA, AFLU (vb., I) – a afla  

AFLA, AFLU (vb., I) - a afla, a găsi 

AFLARIE, AFLÂĂRI (s.f.) - aflare  

AFLAT, AFLATĂ, AFLAŢ, AFLACE (adj.) – aflat 

AFLAT, AFLATĂ, AFLAȚ, AFLACE (adj.) – găsit 

„afl-o naiba” - să o găsească dracu’ 

„am aflat șine m-o căutat” am aflat cine m-a căutat 

„perdut a fost și s-o aflat” – și-a revenit din greșeli grave 

AFTAI! (interj.) - aftai!  

AFUFUI (vb., IV) - a mirosi, a adulmeca 

AFUMA, AFUM (vb., I) – a afuma  

AFUMA, AFUM (vb., I) - a pune la fum preparatele din carne 

AFUMAT, AFUMATĂ, AFUMAŢ, AFUMACE (adj.) - afumat  

AFUMAT, AFUMATĂ, AFUMAȚ, AFUMACIE (adj., adv.) - amețit de băutură, cherchelit; 

înnegrit; mâncare prinsă 

„am afumat șoncurile” – s-a dat fum la jambon 

„dă la șpoiert s-o afumat soba” – fumul de la soba de gătit a ieșit în cameră 

„s-o afumat păsula” – s-a prin fasolea la gătit 

AFUMATURĂ, AFUMATURI (s.f.) - afumătură  

AFUMĂTOARE, AFUMĂTORI (s.f.) - instalație de afumat mezeluri și șunci; loc pentru 

afumat; suflantă de fum pentru albine 

AFUND, AFUNDĂ (adj.) – adânc (în apă afundă) 

AFUND, AFUNDĂ, AFUNDZ, AFUNGIE (adj.) – adânc 

AFUNDA, AFUND (vb., I) - a se afunda, a se împotmoli în pământul ud 

AFUNDAT, AFUNDATĂ, AFUNDAȚ, AFUNDACE (adj.) - scufundat, vârât adânc în mocirlă 

AFURISALĂ, AFURISĂLI (s.f.) – blestem 

AFURISĂNE (s.f. sg.) – blestem 

AFURISÂT, AFURISÂCE (adj.) - răutăcios, nervos 

AFURISÂT, AFURISÂTĂ, AFURISÂŢ, AFURISÂCE (adj.) - afurisit  

AFURISÎ, AFURISĂSC (vb., IV) - a blestema 

AFURISÎ, AFURISÂĂSC (vb., IV, tranz.) – a afurisi  

AGARAT, AGARATURI (s.n.) - agarat  



AGĂIERA, AGĂIERĂDZ (vb., I) - a pândi, a aștepta momentul potrivit; a zgâria 

AGĂRA, AGĂR (vb., I) - a pândi 

AGĂRNI, AGĂRNESC (vb., IV) - a acoperi 

AGĂRNIT, AGĂRNITĂ, AGĂRNIŢ, AGĂRNICE (adj.) - acoperit 

AGĂRNITURĂ, AGĂRNITURI (s.f.) – acoperitură 

AGĂȚA, AGĂȚ (vb., I) - a atârna; a se agăța (de cineva) 

AGĂȚAT, AGĂȚATĂ, AGĂȚAȚ, AGĂȚACE (adj.) - atârnat 

AGĂURI, AGĂURESC (vb., IV) - a cerşi, a se milogi 

AGÂRA, АGÂR (vb., I) – a pândi  

AGERARE (adv.) - poate: (foaie verde) a gerare, pe cale de a îngheţa 

AGET, AGETURI (s.m.) – obicei, zănat  

AGEVĂR, AGEVĂRURI (s.n.) – adevăr 

AGEVĂRAT, AGEVĂRATĂ, AGEVĂRAȚ, AGEVĂRACE (adj.) - adevărat 

AGHENT (s.m.) – agent 

AGHENȚÂIE (s.f.) – agenție 

AGHIRUI, AGHIRUI (vb., IV) - a acţiona 

AGIA, AGIEDZ (vb., I) - formă ușoară a mișcării aerului 

AGICĂ (adv.) – adică 

AGICĂCE (adv.) – adicătelea 

AGIET (interj.) - aghet  

AGIET, AGIETURI (s.n) – obicei 

AGINS (adv.) - cu dinadinsul 

AGINSU (loc. adv.) - (în expr. d-aginsu) intenționat 

AGIR, AGIRĂ, AGIRI, AGIRE (adj.) - ager  

AGISTURI (vb., IV) - a ajusta, a îndrepta 

AGIUI, AGIUIESC (vb., IV, intranz.) - a scoate, a ajunge 

AGIUSTURI, AGIUSTURESC (vb., IV., tranz.) - a ajusta, a îndrepta, a aranja 

AGIUSTURIT, AGIUSTURITĂ, AGIUSTURIŢ, AGIUSTURICE (adj.) - ajustat, aranjat 

AGIVĂR, AGIVĂRURI (s.n.) – adevăr 

AGIVĂRAT, AGIVĂRATĂ, AGIVĂRAȚ, AGIVĂRACE (adj.) - adevărat 

AGONISALĂ (s.f.) – avere 

AGRU, AGRURI (s.m) - ogor, câmp, țarină 

AGUR, AGURE (s.n.) - produsele, alimentele obţinute prin munca şi strădania cuiva; rezultatul 

material al activităţii desfăşurate de cineva; (fig.) totalitatea bunurilor care se află în posesiunea cuiva; 

avere, avut, avuţie 

AGURIDĂ (s.f.) - aguridă  

AGUSTĂ (s.f.) - agust  

AHA! (interj.) - aha! 

AHAIA (pron.) - aceea, aia 

AHAIA LUME (loc. subst.) - lumea cealaltă, lumea de dincolo 

AHASTA, AHĂST (pron. dem. masc. și fem.) - acesta, aceasta (folosit atunci când interlocutorul 

indică pe cineva sau ceva relativ apropiat) 

AHĂLA, AHAIA, AHĂIA, AHĂLEA (pron. dem.) - acela/ăla, aceea/aia 

AHTUNG (adv.) – atenție 

AHTUNG! (interj.) – atențiune! (din limba germană) 

AI (art. dem. m. pl. și pr. pos.) – cei 

AI (s.m.) – usturoi 



AI, AIESC (vb., IV) - a usturoia, a aia 

AI/AIU, AI (s.m.) – usturoi 

AIA (pr. și adj. dem. f. sg.) - aceea, cea 

„d-aia” - de aceea (mai ales ca răspuns evaziv la o întrebare) 

„dup-aia” - după aceea, mai târziu; apoi 

AIA- LUME (expr.) - cealaltă lume, lumea de apoi, "lumea fără dor" 

AIA, ALIA (pron. dem.) - v. Ăla 

AICI (adv.) - aici  

AIC(I)E (s.f. pl.) - piftii, răcituri 

AIDA (interj.) - vino! veniţi! să mergem! 

AIDANĂ, AIDANI (s.n.) – femeie temperamentală, senzuală 

AIDANIT, AIDANITĂ, AIDANIŢ, AIDANICE (adj.) - nătărău  

AIDĂMINIE (interj.) - vai de mine 

AIDĂRII (vb., IV) - a grăbi pe cineva să termine o muncă 

AIDE (interj.) - haide  

AIDOLĂRA (vb., I) - a merge aiurea 

AIDOMINE (loc. adv.) - vai de mine, va fi rău de mine 

AIDOMINIE (interj.) - vai de mine! 

AIDUC, AIDUȘ (s.m.) - haiduc  

AIDUȘIE, AIDUȘI (s.f.) - haiducie  

AIDUȘIESC, AIDUȘIASCĂ, AIDUȘIEŞC (adj.) - haiducesc  

AIELALCIE (pr. și adj. dem. f. pl.) – celelalte 

AIELALT, AIELALȚ (pron. și adj. dem. m.) – celălalt 

AIELALTĂ, AIELALCE (pron. și adj. dem. f.) – cealaltă 

AIELALTĂ, AIELALȚ (pron. dem.) – cealaltă 

AIELALŢ (pr. dem.) – ceilalţi 

AIERODRUM (s.n.) – aeroport 

AIEVEA (adv.) - pe faţă; cu adevărat 

AIEVI (adv.) - aieve  

AIEVIA (adv.) - aieve  

AILALT, AILALTĂ, AILALŢ, AILALCE (adj.) – celălal 

AILALTĂ (VAR. AIALALTĂ) (pron. dem. adj.) – cealaltă 

AILALTĂ, AILALCE (pron. nehot.) – cealaltă 

AIMAN, AIMANĂ, AIMANI, AIMANIЕ (s.m.) - haimana  

AIMINTRI (adj.) – altmintrelea 

AIMINTRIA (adv.) - altmintrelea  

AIMINTRILA (adv.) - altmintrelea  

AIMPREN, AIMPRENUR (s.n.) – rântaș 

AIMUC, AIMUCURI (s.n.) - carne de miel fiartă cu orez și legume 

AIMUC, AIMUȘE (s.n.) - carne de miel fiartă la un loc cu orez și legume 

AINĂ, AINIE (s.f.) - haină  

AINFORT, AINFORTURI (s.m.) – paravan 

AINPREN (s.n.) – rântaș 

AINPREN, AINPRENE (s.n.) – rântaş 

AINPRENZUP, AINPREZUPE (s.n.) - supă cu rântaş 

AINVERS, AINVERSĂ, AINVERȘ, AINVERSĂ (adj.) – (Înv., adesea adverbial) care este sau se 

face într-un sens opus direcţiei iniţiale sau fireşti; de la sfârşit către început; făcut pe dos, de-a-



ndoaselea, invers 

AIȘI (adv.) - aici  

AIȘIA (adv.) - aici  

AIȘEA (adv. de loc) – aici 

AIȘI (adv. de loc) – aici 

AIT, AITĂ, AIŢ, AICE (adj.) - usturoiat, dat cu ai 

AITUCĂ, AITUȘE (s.f.) – hoinar 

AIȚĂR, AIȚĂRI (s.m.) - muncitor care întreține focul la mașina cu aburi 

AIURA, AIURĂDZ (vb., I, tranz.) - a vorbi fără şir, a delira 

AIUREA (adj.) - inconștient; undeva nedefinit, fără obiectiv 

„vorbește aiurea” - vorbește fără noimă 

AIURIT, AIURITĂ, AIURIŢ, AIURICE (adj.) – zăpăcit 

AIURLA (adj.) - aiurea  

AIURLEA (adv.) – (înv.) în alt loc, în altă parte; undeva, altundeva, aiurea 

AIUŞ, AIUȘ (s.m.) - plantă erbacee comestibilă care are bulbul, frunzele, inflorescenţa şi gustul 

asemănătoare cu cele ale usturoiului; usturoiţă 

AIUȘ, AIUȘI (s.m.) - usturoi sălbatic, ceapa ciorii 

AIZĂRIE, AIZĂRII (s.f.) - magazin de fierărie 

AIZÂMBAN, AIZÂMBANE (s.n.) - tren 

AIZÂMBAN, AIZÂMBANURI/AIZÂMBANE (s.n.) - (var. IZÂMBAN) tren, ţug 

AIZÂMBĂNIER, AIZÂMBĂNIERI (s.m.) - funcţionar, lucrător la calea ferată 

AIZÂMBON, AIZÂMBONE (s.n.) - tren 

AIZIMBAN, AIZIMBANIE (s.n.) - tren 

AJALE (loc. subst.) - cu durere 

„vorbește ajale” - vorbește cu durere 

AJIMĂ, AJIMI (s.f.) – ceapă obținută direct din semințe 

AJIMĂ, AJIMIE (s.f.) - ceapă la care cresc mai mulţi bulbi la un loc 

AJIUI, AJIUI (vb., IV, intranz.) - a ajunge să le faci pe toate, a ajunge “l-o ajuit” - l-a ajuns 

AJIUI, AJIUIESC (vb., IV, tranz.) - a termina, a duce până la capăt o lucrare, a rezolva toate 

treburile 

AJIUIT (adj.) - bolnav 

AJIUIT, AJIUITĂ, AJIUIȚ, AJIUICE (adj.) - aproape gata (spre mai rău), bolnav 

AJIUMI (s.m. pl.) - ceapă eșalotă 

AJIUN, AJIUNURI (s.n.) - ajun  

AJIUN, AJIUNURI (s.n.) - ajun, ziua premergătoare unui eveniment 

AJIUNA, AJIUNĂDZ (vb., I) - a ajuna, a ține post negru 

AJIUNA, AJIUNIЕDZ (vb., I, tranz.) – a ajuna  

AJIUNAT, AJIUNATURI, AJIUNACE (s.n.) - ajunat  

AJIUNGEA, AJIUNG (vb., II) – a ajunge  

AJIUNJE, AJIUNG (vb., III) – a ajunge  

AJIUNJE, AJIUNG (vb., III) - a ajunge 

„o ajiuns la vreme” - a fost punctual 

„o ajiuns primari” – a fost ales primar (ca realizare) 

„sărășia-n cur mă-npunje/io tot fug, dar ia m-ajiunje” – proverb 

AJIUNS, AJIUNSĂ, AJIUNŞ, AJIUNSĂ (adj.) - ajuns  

AJIUNS, AJIUNSĂ, AJIUNȘI, AJIUNSĂ (adj.) - ajuns 

AJIUNS, AJUNSĂ, AJUNȘ, AJUNSĂ (adj.) - ajuns  



AJIUSTUREALĂ, AJIUSTUREĂLI (s.f.) - ajustare, aranjare 

AJIUTA, AJIUT (vb., I) - a ajuta 

AJIUTA, AJIUT (vb., I) – a ajuta  

AJIUTANT, AJIUTANȚ (s.m.) - locțiitor 

AJIUTARIE, AJIUTÂĂRI (s.f.) - ajutare  

AJIUTAT, AJIUTATĂ, AJIUTAŢ, AJIUTACE (adj.) - ajutat  

AJIUTORA, AJIUTORĂDZ (vb., I) - a ajutora, a ajuta 

AJIUTORI, AJIUTOARE (s.n.) - ajutor 

„o dzâs mama să mă-nsor, să-i aduc un ajiutori” - expresie 

AJIUTUORI, AJIUTUORI (s.m.) - ajutor  

AJIUTURĂ, AJIUTURI (s.f.) - ajutor  

AJUR, AJURURI (s.n.) - model la costumul popular 

AJUTURA, AJUTUREDZ (vb., I, tranz.) – a ajutora 

AJUTURAT, AJUTURATĂ, AJUTURAŢ, AJUTURACE (adj.) - ajutorat 

AL (art.) - cel 

„al dă dat” - cel ce se înstrăinează 

„al d-o murit” - cel care a decedat 

„al dzășilea” (num. ord.) - al zecelea 

„al teu” (pron. pos.) - al tău 

AL DĂ SUS (s. propriu) - Dumnezeu 

AL, AI, ALE/ALI (part.) - al  

ALA (pr. dem.) – acela 

ALAI (s.n.) – procesiune la țigani 

ALALALT, ALALALŢ/AILALALŢ, ALALALCE/AILALALCE (adj.) - celălalt 

ALALT, ALALTĂ, ALALŢ, ALALCE (adj.) - celălalt 

ALALTĂIERI (adv. de timp) - cu două zile în urmă 

ALALTĂIERI (adv.) - alaltăieri  

ALALTĂSARĂ (adv. de timp) - cu două seri în urmă 

ALALTĂSARĂ (adv.) - alaltăseară  

ALALTÂIERI (adv.) - alaltăieri  

ALALTÂSARĂ (adv.) - alaltăseară  

ALAMĂ (s.f. sg.) - alamă 

ALAMÂIE, ALAMÂI (s.f.) – (înv.) fructul lămâiului, de formă sferică alungită, cu coaja galbenă, 

aromată şi cu miezul acru; lămâie 

ALANDALA (adv.) - încurcat 

ALAȘ (s.m.) - pescar cu alăul (cu un fel de plasă) 

ALAT, ALACE, ALATURI (s.n.) - unelte 

ALAT, ALATURI (s.n.) - sculele/uneltele unui meseriaș 

„tot zăniatu-i cu alatu“ - fiecare meserie îşi are sculele (și priceperile/deprinderile/secretele) sale 

ALAUZÂT, ALĂUZÂTĂ, ALAUZÂŢ, ALĂUZÂCE (adj.) - (despre persoane) care şi-a pierdut 

vioiciunea mişcărilor, a facultăţilor intelectuale din cauza bătrâneţii); ramolit 

ALAUZÎ́, ALAUZĂSC (vb., IV) - a-şi pierde, din cauza bătrâneţii, acuitatea, integritatea facultăţilor 

intelectuale şi fizice; a se ramoli 

ALAVIŢĂ, ALAVIȚĂ (s.f.) - zahăr prăjit cu nuci 

ALĂ, ALЕ (s.f.) - hală  

ALĂLALT, ALĂLALTĂ, ALĂLALȚ, ALĂLALCE (pron. dem.) - celălalt 

ALĂLANT, AILANTĂ (pron. dem.) - (var. ALĂLANTĂ) celǎlalt 



ALĂTURI (prep.) - alături, lângă 

ALĂU, ALAIE (s.n.) – fugă 

ALĂU, ALĂIE (s.n.) – plasă lungă de prins pește 

ALĂUDZI (vb., IV, intranz. reflex.) - a (se) zăpăci, a (se) buimăci 

ALĂUZI (vb., IV, intranz. reflex.) - a (se) zăpăci, a (se) buimăci 

ALÂĂTURI (adv.) - alături  

ALÂNDALA (adv.) – în dezordine, de-a valma 

ALÂNGAR, ALÂNGARE (s.n.) - schelet de lemn pentru susținerea pe orizontal a viței de vie 

ALÂNGĂ, ALÂNZ (s.f.) - volbură 

ALB, ALBĂ, ALBI, ALBIE (adj. și s.) - alb 

„a fi cu ochi albi” - a avea irisul de culoare deschisă 

„a mânca pită albă” - a trăi în belșug/bunăstare 

„a să fașe (pră obraz) alb ca varu” - a deveni palid (în urma unei emoții puternice) 

„a sămna în alb” - a iscăli un act oficial fără a-l fi citit în prealabil 

„alb ca spuma/alb ca varu/alb ca porțolanu” - foarte alb 

„albu ochiului” – sclerotică, albeață 

„carne albă” - carne de pe pieptul păsărilor 

„coală albă” - coală de hârtie pe care nu s-a scris nimic 

„noapcie albă” - noapte fără somn 

ALB, ALBĂ, ALBI, ALBЕ (s.n. - adj.) - alb  

ALBA, ALBILI (s.f.) - iarnă, anotimp rece; "o venit alba" - a venit iarna; au venit zorii de ziuă. 

ALBASTRU, ALBASTRĂ, ALBASTRI, ALBASTRE (adj.) - (s.n.) - albastru  

ALBAȚ, ALBAȚĂ, ALBEŢ, ALBECE (adj.) - albeț 

ALBĂŢ (s.m.) - albeţ  

ALBÂĂŢ, ALBÂĂŢÎ (s.m.) - albul ochiului  

ALBEAŢĂ (s.f.) - boală de ochi care se manifestă prin întinderea unei pieliţe albe pe cornee 

ALBELE (s.f. pl.) - pudră pentru față 

ALBEȚĂ, ALBEȚURI (s.f.) - albituri frumoase 

ALBI, ALBESC (vb., IV) - a albi (țoale), a spăla rufe cu înălbitor (albastru); a deveni palid la 

față în urma unei boli sau de emoție; a încărunți 

„a albi (înălbi) pândza” - a uda și usca în mod repetat, la soare, timp de câteva zile, pânza de 

fuior țesută în război, pentru a deveni mai albă 

ALBI, ALBIESC (vb., IV, tranz.) – a albi  

ALBIA, ALBIEL(I)E (s.f.) - produse cosmetice (pudră) 

ALBIACE, ALBIЕŢ (s.m.) - albeţ  

ALBIALĂ, ALBIEL (s.f.) - albeală  

ALBIAŢĂ, ALBIEŢURI (s.f.) - albeaţă  

ALBIE, ALBIE (s.f.) - albie  

ALBIEC(I)E (s.f. pl.) - albituri, rufe 

ALBIELE (s.f. pl.) - fard cu care se dau fetele pe față pentru a fi mai albă 

ALBINARI, ALBINARI (s.m.) - apicultor 

ALBINARI, ALBINARI (s.m.) - stupar, prisăcar 

ALBINĂ, ALBINI (s.f.) - albină 

„albină-sălbacică” - albine din păduri 

ALBINĂ, ALBINI (s.f.) - albină  

ALBINĂ-URSASCĂ, ALBINI-URSĂŞCI (s.f.) - bondar 

ALBINIUAICĂ (s.m.) - albinuţă  



ALBINUŢĂ, ALBINUŢ (s.f.) - albinuţă  

ALBIȘIOS, ALBIȘIOASĂ, ALBIȘIOȘ, ALBIȘIOASĂ (adj.) - albicios 

ALBIT, ALBITĂ, ALBIȚ, ALBICE (adj) - albit, curat 

ALBIT, ALBITĂ, ALBIŢ, ALBICE (adj.) - albit  

ALBITURĂ, ALBITURI (s.f.) - albitură  

ALBIU, ALBIE, ALBII, ALBIE (adj.) - tehnică în broderia populară 

ALBOIAT, ALBOIATĂ, ALBOIAȚ, ALBOIACE (adj.) - roz deschis 

ALBONI, ALBOANE (s.m. și s.f.) - pește de apă dulce, clean 

ALBURIU, ALBURIE, ALBURII (adj.) - alburiu  

ALBURIU, ALBURIE, ALBURII, ALBURICE (adj.) - albicios 

ALBUŞ, ALBUŞURI (s.m.) - albuş  

ALBUŞĂ, ALBUŞĂ (s.f.) - fructul albuşului; răchie ge albuşă= ţuică preparată din albuşe fermentate 

ALBUȘĂLE (s.f. pl.) - narcise 

ALBUŢ, ALBUŢĂ, ALBUŢ, ALBUŢCE (adj.) - alburiu 

ALCAUĂ, ALCĂURI (s.f.) - verigă 

ALCĂ, ALCE (s.f.) – verigă 

ALCĂ, ĂLȘI (s.n.) - verigă  

ALCĂTUI, ALCĂTUIESC (vb., IV) - a convieţui în bună învoială, a se înţelege, a se învoi 

ALCE (pr. nehot.) - alte 

ALCELE (pron. nehot.) - altele 

ALCIEV (pron. nehot.) - altceva 

ALCIEVA (pron.) - altceva  

ALCILI (pron. nehot. pl.) - altele 

ALCILII (pron. nehot.) - altele 

ALCOHOL, ALCOHOLURI (s.n.) - alcool; spirt 

ALCUŢĂ, ALCUŢ (s.f.) - veriguță  

ALDAMAC, ALDAMAȘЕ (s.m.) - ciomag 

ALDAMAŞ, ALDAMAŞURI (s.n.) - aldămaş  

ALDAN, ALDANI (s.m.) - aldan  

ALDĂMAȘ, ALDĂMAȘURI (s.n.) - cinste în urma unei tranzacții/târguieli 

„s-o băut adălmașu” – s-a petrectat o afacere 

ALDĂOARĂ (loc. adv.) - altădată 

ALDĂOARĂ (num. adv.) - a doua oară 

ALDOARA (loc. adv.) - altădată 

ALDOILEA (num. ord.) - cel de-al doilea 

ALDRAC (adj.) - al drac 

ALDUI, ALDUIESC (vb., IV) - a binecuvânta, a felicita; (fig.) a înjura, a pocni 

ALDUI, ALDUIESC (vb., IV, tranz.) - a binecuvânta (dar și a blestema) 

ALDUIALĂ, ALDUIELI (s.f.) - binecuvântare 

ALDUIT, ALDUITĂ, ALDUIȚ, ALDUICE (adj.) – binecuvântat 

ALDUIT, ALDUITĂ, ALDUIŢ, ALDUICE (adj.) – binecuvântat; (fig.) înjurat, lovit 

ALDZĂȘILEA (num. ord.) - al zecelea 

ALE (art. f. pl.) - cele 

ALEA (pron. dem.) - alea, acelea 

ALECE (adv.) - agale 

ALECE (adv.) - într-un ritm încet, fără grabă, alene 

ALECIA (adj. și adv.) - cu ritm de lucru lent, încet; agale 



„om alecia” - om cu vremie, persoană cu ritm lent de lucru 

ALECTĂRIȘ, ALECTĂRIȘURI (s.n.) - echipament electric folosit pentru spectacole 

ALEGĂR, ALEGĂRI (s.m.) - cel care lucrează sus pe batoză introducând snopii de grâu în 

lagăr spre a fi treierați 

ALEJIA, ALEG (vb., I) – a alege  

ALEJIARIE, ALEJЕRI (s.f.) - alegere   

ALEJE, ALEG (vb., III) - a sorta, a tria, a selecta 

ALEJERE, ALEJERI (s.f.) - alegere 

ALELALCE (pron. dem.) - celelalte 

ALELUI, ALELUIESC (vb., IV) - a binecuvânta pe cineva 

ALENE (adv.) - încet 

ALERGA, ALЕRG (vb., I, tranz.) – a alerga  

ALERGATUARE, ALERGATUORI (s.f.) - alergătoare  

ALERGATURĂ, ALERGATURI (s.f.) - alergătură  

ALES (adj.) - faimos; persoană care iese în evidență; sortat; pus de-o parte 

ALES CĂ (adv.) - firește că, sigur 

ALESĂTURĂ (s.f.) - cărare pe mijlocul capului în pieptănătura fetelor; motive populare florale 

în ţesături 

ALESUL OILOR (s.n.) - sărbătoare ciobănească, din 22 aprilie, când se separă oile de miei (se 

înţarcă mieii) pentru a le băga în brânză, după care se face măsuratul oilor 

ALEȘ (s.n.) – pândă 

ALEȘ CĂ (loc. adv.) - sigur că, adevărat că, firește că; întradins, parcă 

ALFIE, ALFII (s.f.) - lemn crăpat în două 

ALI (pron. nehot.) - acelea 

ALIA (pron. dem.) - acelea 

ALIAJIRE, ALIAJIRI (s.f.) - alegere  

ALIECTRICĂ (s.f.) - curent electric 

ALIEGĂR, ALIEGĂRI (s.m.) - muncitorul care a băgat snopii de grâu în batoză 

ALIELALCE (pron. dem.) - celelalte 

ALIES, ALIEŞ, ALIEASĂ (adj.) - ales  

ALIFANT, ALIFANŢ (s.m.) - elefant 

„aliluia cu iel” - s-a dus, a murit, s-a pierdut (ceva) 

ALILUIA! (interj.) - cuvânt de credință la slujba în biserică 

ALIMOLI - (var. ANIMOLI, ANIMOLILE, MOROLEUCA, PRIVEGIUL) denumirea obicelui 

Strigarea peste sat în zona Făgetului, care provine de la formula fixă, repetată ca un laitmotiv 

de atenţionare a comunităţii la începutul ritualului din Săptămâna Mare a Paştilor (Joia Mare)  

ALIMUNĂ, ALIMUNE (s.f.) - lămâie 

„ca alimuna” - de culoarea lămâiei, crem-gălbui 

ALIN (adj.) - roșu 

ALIN (adv.) - alene  

ALINA, ALIN (vb., I, tranz., reflex.) – a alina; a agăța, a suspenda  

ALINA, ALIN (vb., IV) - a domoli 

ALIOR, ALIORI (s.m.) - buruiana numită şi laptele câinelui sau lăptucă 

ALIȘE, ALIȘE (s.f.) - alice 

ALITĂU, ALITĂIE (s.n.) - capac la cuptor 

ALIUŞI (s.m. pl.) - (var. HAIUŞI) cei care dau la vâsle, vâslaşi 

ALIVANTI (adv.) – adio 



ALIVATĂR, ALIVATĂRE (s.n.) - elevator 

ALIVICICĂ, ALIVICICI (s.f.) – bomboană din zahăr ars cu miez de nucă 

ALIVIȘCĂ (s.f.) - (var. ALIVIȘ(I)CĂ) nugat 

ALIVIŢĂ, ALIVIȚĂ (s.f.) - zahăr prăjit cu nuci 

ALMINTRILEA (adv.) - altminteri 

ALMIŞ-BALMIŞ (s.m.) - ţalmeş-balmeş  

ALOAT, ALOATURI (s.n.) - aluat  

ALOAT, ALOATURI (s.n.) - aluat, cocă; prăjitură (în general) 

„a fașe d-aloat” - a face prăjituri 

ALOR (pron. pos.) - al lor 

ALOŢĂL (s.n.) - coca fermentată 

ALOŢĂL (s.n.) - coca fermentată 

ALȘINȘILEA (num. ord.) - al cincilea 

ALT, ALTĂ, ALŢ, ALCE (adj.) - alt 

ALT, ALTĂ, ALȚ, ALCE (pron. nehot.) - altul, alta, alții, altele 

ALTADATĂ (adv.) - altădată  

ALTAN (adv.) - anul viitor 

ALTAN (adv.) - anul viitor 

ALTAR, ALTARЕ (s.n.) - altar  

ALTARI (s.n.) - altar 

ALTAUARĂ (adv.) - altăoară  

ALTĂ FORMĂ (pron. nehot. şi s.f.) - altcum 

ALTĂDATĂ (adv.) – într-un moment neidentificat, cândva 

ALTĂFORMĂ (adv.) - altfel, în caz contrar 

ALTĂȘEVA (pron. nehot.) - un alt lucru 

ALTĂȘ(I)E (pron. nehot.) - altceva, ceva diferit (un alt lucru) 

ALTĂUARĂ (adv.) – altădată 

ALTÂNCОTRUO (adv.) - alt-încotro  

ALTCÂND (adv.) – altădată, cu altă ocazie 

ALTCÂNDVA (adv.) – altădată, cu altă ocazie 

ALTCUM (DE) (adv.) – de altfel 

ALTCUM, ALTCUM (adv.) - altfel 

ALTCUMVA (adv.) - altfel 

ALTFIAL (adv.) - altfel  

ALTFIEL (adv.) - altfel  

ALTMINCENI (adv.) - altfel 

ALTONI, ALTONIESC (vb., IV, tranz.) - a oltoni; a proceda la îmbunătățirea speciilor de pomi 

fructiferi prin altoire 

ALTRILEA (num. ord.) - al treilea 

ALTȘEVA (pron. nehot.) - altceva  

ALTŞIEVA (pron. nehot.) - altceva 

ALTȘINIE (pron. nehot.) - altcineva  

ALTȘINIEVA (pron. nehot.) - altcineva  

ALTȘÎ BA (expr., loc. adv. şi adv. de mod) - obligatoriu, neapărat (care trebuie făcut sau adus la 

îndeplinire); expr. „trebuie să mergem, alta” 

ALTȘUAVA (adv.) - altceva  

ALTU (pron. dem.) - celălalt 



ALTU, ALTA, ALŢÎ, ALCELE (pron. nehot.) - ţine locul unui nume de fiinţă sau de lucru care nu 

este aceeaşi sau acelaşi cu altă fiinţă sau cu alt lucru despre care s-a vorbit, care este de faţă sau care 

este cel obişnuit; altul 

ALTUI, ALTUIESC (vb., IV, tranz.) – a altoi  

ALTUNGE (adv.) - altundeva  

ALTUNGEVA (adv.) - altundeva  

ALTUORI (adv.) - altăoară  

ALU (pron. pers., pers. a III-a, masc., G) - al lui (Ion alu Cărabă) 

ALUDZÂT, ALUDZÂTĂ, ALUDZÂT, ALUDZÂCE (adj.) - senil, ramolit 

ALUDZÂT, ALUDZÂTĂ, ALUDZÂŢ, ALUDZÂCE (adj.) - amnezic; copilăros, dat în mintea 

copiilor 

ALUI, ALUIESC (vb., IV, intranz.) - a da năvală la o muncă 

ALUIA (pron. dem.) - aceluia, ex. dau aluia (Dau aceluia); (adj. - pron. dem.), ex. casa aluia (Casa 

aceluia); „dă-l aluia” - dă-l dracului 

ALUIA-Ș-ALUIA (expr.) - dracul, diavolul, satana, necuratul; (loc. verb.) ex. Laluia (L-a drăcuit, l-a 

înjurat) 

ALUMNEU, ALUMNEURI (s.n.) - internat 

ALUN, ALUNI (s.m.) - alun 

ALUN, ALUNI (s.m.) - alun  

ALUNA VOINIȘASCĂ, ALUNIЕ VOINIȘIEŞCI – specie de alun,soi 

ALUNAUĂ, ALUNIELE (s.f.) - pistruie, aluniță 

ALUNĂ (s.f.) - fructul alunului 

ALUNĂ, ALUNIE (s.f.) - alună  

ALUNIAUĂ, ALUNIALE (s.f.) - alunele  

ALUNIAV (s.f.) – alunele 

ALUNICA, ALUNIC (vb., I) – a aluneca  

ALUNICUŞ, ALUNICUŞURI (s.n.) – alunecuș, ghețuș 

ALUNIECA, ALUNIEC (vb., I, tranz.) – a aluneca  

ALUNIECUŞ, ALUNIECUŞURI (s.n.) - alunecuş, ghețuș  

ALUNIŞ, ALUNIŞURI (s.m.) - aluniş  

ALUNIŢĂ (s.f.) - semn pe faţă sau pe corp; pistrui 

ALUŢĂL, ALUŢĂLE (s.n.) – cocă folosită la dispirea pâinii 

ALUVAT, ALUVATURI (s.m.) - аluat  

ALUZÂT, ALUZÂTĂ, ALUZÂŢ, ALUZÂCE (adj.) – senil 

ALVALÂC, ALVALÂCURI (s.n.) - aldămaș, alvălug 

ALVAR, ALVARI (s.m.) - cofetar 

ALVĂ, ALVIE (s.f.) - bomboană lungă, colorată diferit; dulciuri 

ALVĂLUC, ALVĂLUCURI (s.n.) - aldămaș; cinstire a cuiva cu băutură 

„a bea alvălucu” - a se cinsti cu băutură cei care au încheiat o afacere 

ALVICICĂ, ALVICELE (s.f.) - halviţă 

ALVIȘCĂ (s.f.) – alviță, preparat alimentar din miere, nuci și amidon 

ALVIȚĂ, ALVIȚĂ (s.f.) - halviță 

AL-ZBURATUORI, AI-ZBURATUORI (s.m.) - zburător  

AM RĂCOARIE (expr.) - am teamă 

AM, AMURI (s.n.) - centură de piele la pieptul calului; legănuș 

AMA (conj.) - ama  

AMALISTA (expr.) - "s-o agătat", nu-i nimic 

AMAN! (interj.) – măi! 



AMAR, AMARĂ, AMARI, AMARE (adj.) - cu gust amar 

AMAR, AMARURI (s.m.) - amar  

AMARALĂ, AMARĂLI (s.f.) - proprietatea de a avea un gust amar; amăreală, amărăciune 

AMARAȘIUNE, AMARAȘIUNI (s.f.) - mâhnire, tristeţe; amărâre, amărăciune 

AMARÂT, AMARÂTĂ, AMARÂŢ, AMARÂCE (adj.) - amărât  

AMARIALĂ, AMARIALE, AMARIELURI (s.f.) - amăreală  

AMARÎ, AMARÂĂSC (vb., IV, tranz., reflex.) – a amărî  

AMARONI, AMAROANE, AMARONI, AMAROANE (adj.) - cu gust uşor amar; amărui, amăriu 

AMARU (VAI) (s.n.) - necaz 

AMĂJALĂ, AMĂJELI (s.f.) - faptul de a se amăgi; amăgeală, amăgire 

AMĂN! (interj.) – astâmpără-te, fii pe pace! 

AMĂRI, AMĂRESC (vb., IV) - a se amărî, a se necăji 

AMĂRIT, AMĂRITĂ, AMĂRIȚ, AMĂRICE (adj) - necăjit, sărac 

AMĂSURAT (adv.) - potrivit, pe măsură 

AMĂSURAT, AMĂSURATĂ, AMĂSURAȚ, AMĂSURACE (adj.) - potrivit cu, pe măsură ce, 

conform cu 

AMÂNA, AMÂN (vb., I) - a amâna, a lăsa pentru mai târziu 

AMÂNAT (adv.) - mai târziu 

AMÂNAT (adv.) - târziu 

AMÂNAT, AMÂNATĂ, AMÂNAŢ, AMÂNACE (adj.) – amânat, târziu  

AMÂNATA, AMÂNACEDZ (vb., I, tranz., reflex.) – a întârzia; a se reține 

AMÂNATARIE, AMÂNATĂRI (s.f.) - amânare, întârziere 

AMÂNĂȘIOR (adv.) - mai târziu 

AMÂNĂTA (vb., I) - a întârzia 

AMÂNDOI (num. colectiv) - (noi) amândoi 

AMÂNDUOI, AMÂNDOĂ (num. col.) – (noi) amândoi  

AMÂNTAT (adj.) - târziu 

AMBARI, AMBARIE (s.n.) - hambar  

AMBÂȚ (s.n.) – ambiție 

AMBU (s.n.) - la jocul de cărți "d-am ramș" ultima carte din teancul de cărți 

AMERICĂ (s.f. sg.) - pânză de bumbac de calitate inferioară/mai lesnea, nealbită, din care se 

confecționau cămăși și poale pentru femei 

AMERICĂNIESC, AMERICĂNIASCĂ (adj.); AMERICĂNIEȘCE (adv.) - ce ține de America 

AMERICĂNONI (s.m.) - cu obiceiuri americane 

AMESTACATURĂ, AMESTACATURI (s.f.) - produs al amestecării; amestec; îngrămădire 

întâmplătoare de lucruri sau de fiinţe 

AMEȚALĂ (s.f.) - amețeală, leșin, vertij 

„cu ameţală” - imprevizibil, cu toane, năbădăios 

AMEŢALĂ, AMEŢÂĂLURI (s.f.) - ameţeală  

AMEȚÂT, AMEȚÂTĂ, AMEȚÂȚ, AMEȚÂCE (adj.) - amețit 

„amețât dă băutură” – beat 

„amețât dă boală” - bolnav, cu stări de amețeală 

AMEŢÂT, AMEȚÂTĂ, AMEŢÂŢ, AMEȚÂCE (adj.) - amețit 

AMEȚÎ, AMEȚĂSC (vb., IV, intranz. și tranz.) - a leșina; (expr. a amețî dă cap) a năuci; a fi în 

stare de ebrietate 

AMEŢÎ, AMEŢÂĂSC (vb., IV, tranz. reflex.) – a ameţi  

AMFION, AMFIONI (s.n.) - substanță care, băută, produce somn adânc și îndelungat 



AMIADZ (adv. de timp) - miezul zilei 

AMIADZĂȚ (adv. de timp) - miezul zilei 

AMIATĂ (SĂ) (vb., IV) – conjugarea prezentului de la a ameți; verbul acesta are în Banat o 

conjugare aparte: amet, ameți, ametem iar la conjunctiv: să amet, să ameți, să amiată 

AMIATĂ (Să), SĂ AMET (vb., IV) – a să amețesc 

AMIAZĂŢ (s.n. sg.) - mijlocul zilei (ora 12) 

AMIN! (interj.) - fii pe pace!; astâmpără-te! a murit! 

AMIN, AMINIЕ, AMINURI (interj.) - amin  

AMINCE (adv.) „a-ş adușe amince” - a-şi aminti; „a lua amince” - a ţine seamă de ceva, a nu trece cu 

vederea, a fi atent la ceva 

AMINCE (IA) (loc. vb.) - bagă de seamă, ia amince 

AMINCI, AMINCESC (vb., IV) - a aminti, a-ți aduce aminte 

AMINCIRE, AMINCIRI (s.f.) - amintire 

AMINET! (interj.) - amin!, gata!, mântuit!, praful s-a ales de...! (probabil contaminare între 

amin şi amanet) 

AMINTRAL (adv.) – altminteri 

AMINTRÂLA (adv.) - altmintrelea  

AMINTRELI (adv. de mod) - altfel 

AMNARI (s.n.) - amnar, bucată de oțel care face scântei prin lovirea pietrei 

AMNARI, AMNARE (s.n.) - unealtă de oţel în formă de sul sau, rar, de pilă plată, întrebuinţată la 

ascuţitul cuţitelor 

AMNARI, AMNARIESC (vb., IV, tranz., reflex.) – a amnari  

AMNARI, AMNARIЕ (s.n.) - amnar  

AMNĂRI, AMNĂRESC (vb., I) - a nitui lama coasei cu amnarul 

AMNIADZ, AMNIADZURI (s.n.) - amiază, miezul zilei 

„a fașe amniadzu” - a prânzi, a mânca la amiaz 

„a fașe dă amniadz” - a prepara mâncare pentru prânz 

„dzâua în amiadza mare” - în plină zi; în văzul tuturor 

AMNIADZĂȚ, AMNIADZĂȚURI (s.n.) - amiază, miezul zilei 

AMNIADZÂŢ, AMNIADZÂŢĂ (s.n.) - amiază  

AMNIADZÂŢA, AMNIADZÂŢ (vb., I) – a prânzi  

AMNIAZ, AMNIAZURI (s.n.) – amiază 

AMOI (adv.) - pus la înmuiat 

AMOI (vb., IV) - pus la înmuiat 

AMORȚÂT (adj.) - amorțit, înghețat 

AMORȚÎ, AMORȚĂSC (vb., IV) - a amorți 

AMOVA, AMOVEZ (vb., I) - a destitui, a înlocui/a schimba din funcție 

AMPARAT, AMPARAŢ (s.m.) - împărat  

AMPARAŢÂIE, AMPARAŢÂI (s.f.) - împărăţie  

AMPĂR, AMPĂRE (s.n.) – găleată 

AMŞÂŢĂ, AMŞÂŢ (s.f.) – femeie ușoară  

AMUNCA (adv.) - anevoie, cu mare greutate; încet, fără spor/grabă (în muncă) 

AMUNCA (adv.) – greu, cu greu 

AMUNCĂ (adv.) - sentiment de sfială de care este cuprins cineva când se află într-o situaţie penibilă; 

stinghereală, jenă 

AMURGHI (expr.) - pe dracu 

AMURŢALĂ, AMURŢÂĂLURI (s.f.) - amorţire  



AMURŢAT, AMURȚATĂ, AMURŢÂŢ, AMURȚACE (adj.) - care a devenit insensibil; amorţit 

AMURȚÂRE, AMURȚÂRI (s.f.) - amorțire 

AMURȚÂT, AMURȚÂTĂ, AMURȚÂȚ, AMURȚÂCE (adj.) - amorțit 

AMURŢÂT, AMURȚÂTĂ, AMURŢÂŢ, AMURȚÂCE (adj.) - amorțit 

AMURŢÎ, AMURT (vb., IV) – a amorţi  

AMURȚÎ, AMURȚĂSC (vb., IV) - a amorți 

AMUȘÂNA, AMUȘÂN/AMUȘÂNEDZ (vb., I, tranz.) - (despre animale) a adulmeca, a 

descoperi cu ajutorul mirosului 

AMUŞÂNA, AMUȘÂNEDZ (vb., I) - a lucra cu răbdare şi cu minuţiozitate; a migăli; a lucra fără 

spor; (despre unele animale) a adulmeca 

AMUȘÂNAT, AMUȘÂNATĂ, AMUŞÂNAŢ, AMUȘÂNACE (adj.) - adulmecat, găsit, 

descoperit 

AMUŞÎ (vb., IV) - a (se) sfoigi, a mucegăi, a (se) infesta (cu ouă şi larve de muscă) 

AMUŢÂRIE, AMUŢÂRI (s.f.) - amuţire  

AMUŢÂT, AMUŢÂTĂ, AMUŢÂŢ, AMUŢÂCE (adj.) - amuţit  

AMUŢÎ, AMUŢÂĂSC (vb., IV, tranz.) – a amuţi  

AN (adv.) - anul trecut, acum un an 

AN, ANI (s.m.) - an calendaristic, perioadă de timp 

„a nu avia ai șapcie ani d-acasă” - a nu fi bine educat 

„an bun am avut” – a fost un an rodnic 

„an vară” - în vara anului trecut 

„anu șe vine” - anul viitor 

„anu trecut” - anul care a trecut 

AN DĂ AN (loc. subst.) - în fiecare an 

AN, ANI (s.m.) - an  

ANA (s.f.) - Ana  

ANCĂIDZAN, ANCĂIDZĂNI (s.m.) - locuitor sau originar din Ancăit 

ANCĂIT (s. propriu) - forma populară a denumirii satului Iancahid/Iancaid (azi Jankov Most) 

ANDARMALĂ, ANDARMALE (s.f.) - andarmale  

ANDÂRA, ANDÂR (vb., I, tranz., reflex.) – a întărâta 

ANDÂRMUANIE, ANDÂRMUANIE (s.f.) - zdrențe  

A-NDOASĂLEA (adv.) – pe dos 

ANDRIEAUĂ, ANDRIEALЕ (s.f.) - andrea  

ANGELIACE (adv.) - îndelete  

ANGELONI, ANGELOANE (s.n.) - pește de apă dulce, clean mic 

ANGEROANE (s.n.) – albitură (pește) 

ANGILIRI (s.m.) – inginer 

ANGLIȘEI (și OGLICEI) (s.m. pl.) - ciuboțica cucului, flori care cresc chituși de culoare 

galbenă 

ANGRIF, ANGRIFURI (TĂRĂRAI) (s.m.) - conflict 

ANI (s.m., pl.) - inele anuale  

ANIN, ANINI (s.m.) - anin  

ANIN, ANINI (s.m.) - arin 

ANINA, ANIN (vb., I, reflex.) - a (se) agăța, a (se) cățăra, a atârna 

ANINA, ANIN (vb., I, tranz. și reflex.) - a (se) agăța, a (se) sui 

ANINAT, AMÂNATĂ, AMÂNAȚ, AMÂNACE (adj.) - agățat, suit 

ANINAT, ANINATĂ, ANINAŢ, ANINACE (adj.) - agățată, atârnată 



ANINAT, ANINATĂ, ANINAŢ, ANINACE (adj.) – aninat, acățat  

ANINIŞ, ANINIŞURI (s.n.) - ariniș 

ANIȘI (s.m) - anason 

ANJANIR, ANJANIRI (s.m.) – inginer 

ANJELIRI, ANJELIRI (s.m.) – inginer 

ANJELIRI (s.m. pl.) - inginer 

ANJINIRI, ANJINIRI (s.m.) - specialist cu pregătire tehnică şi teoretică superioară; inginer; 

ANOL NOU, ANIAI NOI (s.m.) - Anul Nou  

ANOTIMP, ANOTIMPURI (s.n.) – sezon 

ANTALIRA, ANTALIRIEDZ (vb., I, tranz.) – a interna  

ANTALIRIT, ANTALIRITĂ, ANTALIRIŢ, ANTALIRICE (adj.) - internat  

ANTIMIS (s.n.) – pânza sfântă de deasupra altarului 

ANTISTA (s.f.) – consiliu comunal 

ANTISTĂ, ANTISCE (s.f.) - consiliu comunal 

ANTISTICOMUNALĂ, ANTISTIILII COMUNALE (s.f.) - primarul, juraţii şi notarul consiliului 

comunal; primăria 

ANTISTIE, ANTISTII (s.f.) - organ colectiv de conducere la nivel local; consiliu; comitet 

ANTRES, ANTRESĂ/ANTRESURI (s.n.) - adresă (scrisă pe plic) 

ANȚĂRȚ (adv. de timp) - cu doi ani în urmă, în al treilea an 

ANŢĂRŢ (adv.) – cu doi ani în urmă 

ANUME (adv.) - cu dedicație precisă 

ANUMIE, ANUMIA (adv.) - intenționat 

ANUMIT, ANUMITĂ, ANUMIȚ, ANUMICE (adj. ) – un anume lucru; dat de pomană cu 

pomenirea numelui 

ANUNŢA, ANUNŢ (vb., I, tranz.) – a anunţa  

AOR (s.n. sg.) - aur; metal prețios 

„(a fi) om dă aor” - (a fi) om foarte valoros, persoană cu merite mari (recunoscute de către 

colectivitate) 

„a avia gură dă aor” - a fi om înțelept, a fi bun sfătuitor; a avea mulți dinți de aur 

„a avia mână/mâni dă aor” - a executa manual obiecte de mare finețe; a fi priceput la lucru de 

mână 

„dă aoru curat rujina nu să pringe” – omul integru nu este capabil de fapte rele 

AORE! (s.n.) - apelativ pentru un copil drag (și cuminte) 

AORET, AORETURI (s.n.) - obiecte de podoabă din aur (în cantitate mare); bijuterii 

AORIT, AORITĂ, AORIȚ, AORICE (adj.) - poleit cu aur 

APA MARE - apă care trece individul din Lumea de Aici în Lumea de Dincolo în descântecul de 

„apă mare” (sau „numărătoarea mare”) 

APA MARE - apă ieşită din matcă; denumirea celui mai mare râu care traversează un sat; 

ocean 

APA SÂMBECII - râu infernal în geografia mitică a daco-românilor; această apă curge în 

tărâmul de dincolo şi este patronată de Sfânta Sâmbătă, izvorând de sub rădăcinile Bradului 

Lumii, ca apă curată, iar după ce înconjoară pământul de 3, 7 sau 9 ori, ca un şarpe, se 

îndreaptă spre iad, unde se află Apa Sâmbetei. În magia populară, apa curgătoare, având ca 

arhetip Apa Sâmbetei, este calea de exorcizare a bolilor şi altor rele 

APA VIE - în mitologia românească este un aspect al apei miraculoase cu care se vindecă sau 

este înviat eroul solar răpus de un duşman; în basme se regăseşte în locuri innaccesibile, „unde 

se bat munţii în capete” 

APARA, APÂR (vb., I) – a apăra  



APARCE (adv.) - în mod separat, deosebit de... 

APARCE (adv.) – specific, deoparte 

APASTUOL, APASTUOL (s.m.) - apostol  

APAŞ, APAŞ (s.m.) - apaş  

APAȘIOS, APĂȘIOASĂ, APAȘIOŞ, APĂȘIOASĂ (adj.) - care conţine prea multă apă, bogat în apă 

APATICĂR, APATICĂRI (s.m.) - farmacist  

APATIECĂ, APATIEȘ (s.f.) - farmacie  

APATUOS, APATUOASĂ, APATUOŞ, APATUOASĂ (adj.) - apătos 

APAURÎ, APAUR (vb., IV) – a paurî, a face agricultură  

APĂ (adv.) – apoi; „apă… să-ț spun…” - apoi, să-ți spun... 

APĂ, APE (s.f.) - apă; baltă, râu 

„a (nu) fi/a (nu) să scălda în apilii lui” - a (nu) fi bine dispus 

„a băga pră șineva la apă” - a face rău cuiva în mod intenționat; a mijloci condamnarea la 

închisoare a cuiva 

„a căra apa” - a duce în fiecare dimineață apă de la același izvor, timp de șase săptămâni, 

pentru ca mortului să nu-i fie sete 

„a fi tot o apă” - a fi foarte transpirat 

„a lăsa gura apă” - a saliva, a-i fi drag de cineva foarte mult 

„a nu avia niși după șe să bia apă” - a fi foarte sărac 

„a slobodzî apa” - a pune, pe o apă curgătoare, printr-un ceremonial religios adecvat, ofranda 

pentru mort, după 40 de zile de la deces 

„apă acră” - apă minerală de la Buziaș 

„apă dă băut” - apă de băut 

„apă dă ploaie” - apă de ploaie; lucru fără valoare 

„apă dă ploaie” - vorbe goale, pălăvrăgeală 

„apă dă var” - apă de var 

„apă dân fântână” - apă proaspătă din pânza freatică 

„apă dulșe” - apă nesărată; apă curgătoare 

„apă la plămâni” - edem pulmonar 

„apă mare” - ocean 

„apă moartă” - apă stătătoare, apă care nu are canale de scurgere/comunicare (cu alte ape) 

„apă nănșepută” - prima apă scoasă din fântână în dimineața zilei respective, apă proaspătă din 

care n-a băut nimeni până atunci 

„apă sfințâtă” - apă sfințită, aghiasmă 

„apă tare” - acid azotic, acid nitric 

„i s-o slobodzât apa” – scurgerea lichidului amniotic 

APĂ, APЕ (s.f.) - apă  

APĂ DĂ LAMP, APE DĂ LAMP (s.f.) - petrol 

APĂ GEABĂLUŢA - apă călduţă, numai bună de frământat aluatul pentru pâine 

APĂRA, APĂR (vb., I) – a apăra  

APĂRA, APĂR (vb., I, tranz. și intranz.) - a (se) apăra 

APĂRAIE (s.f. sg.) - apă multă; băltoacă; tău 

APĂRAȚIE (s.f.) - operație 

APĂREA, APAR (vb., II) - a (se) ivi 

APĂRIE, APĂRII (s.f.) - apăraie 

APĂRUT, APĂRUTĂ, APĂRUŢ, APĂRUCE (adj.) - ivit 

APĂSA, APĂS (vb., I) - a apăsa, a obliga 



„a apăsa cu vorba” - a dojeni, a ironiza 

APĂSAT, APĂSATĂ, APĂSAȚ, APĂSACE (adj.) - apăsat, cu glas tare și convingător; mustrat 

de conștiință 

„apăsat dă un păcat” - mustrat de conștiință pentru un păcat săvârșit 

APĂTICĂ, APĂTIȘ (s.f.) - farmacie 

APĂTOS, APĂTOASĂ, APĂTOŞ, APĂTOASĂ (adj.) – cu multă apă 

API (adv.) - cam așa 

API’ (adv.) - apoi 

APIPAI, APIPI (vb., IV, tranz. reflex.) - a pipăi  

APIPĂI, APIPĂI (vb., IV, tranz.) – a verifica în amănunt 

APIPIA, APIPI (vb., I) - a pipăi ceva/pe cineva cu o anumită intenție; a pipăi de către un 

nevăzător 

APIPIALĂ, APIPIALЕ (s.f.) - pipăială  

APIPIAT, APIPIATĂ, APIPIAȚ, APIPIACE (adj.) - pipăit 

APIPIAT, APIPIATĂ, APIPIAŢ, APIPIACE (adj.) - pipăit  

APLECA, APLEC (vb., I, reflex.) - a i se face greață 

APLECAT, APLECATĂ, APLECAŢ, APLECACE (adj.) - aplecat  

APLECAT, APLECATĂ, APLECAȚ, APLECACE (adj.) - încovoiat, lăsat pe o parte 

APLECĂTOARE (s.f.) - șopron în pantă, acoperit 

APLECĂTOARE, APLECĂTORI (s.f.) - acoperământ, adăpost împotriva ploii 

APLECĂTUARIE, APLECĂTUORI (s.f.) - aplecătoare 

APLICA, APLIC (vb., I) - a numi pe cineva în funcție 

APLICAT, APLICATĂ, APLICAȚI, APLICATE (adj.) - angajat (pe perioadă nedeterminată) 

în câmpul muncii 

APLIECA, APLEC (vb., I) - a (se) încovoia, a (se) îndoi 

„i să apleacă” - îi e poftă să mănânce ceva 

APLIECA, APLIEC (vb., I, tranz., reflex.) – a apleca  

APLIECARE, APLIECĂRI (s.f.) - aplecare  

APOSTOLCHE (s.f.) - încălțăminte ușoară de vară din curele 

APOSTOLU (s.m.) - fragment citit din cartea “Faptele apostolilor” 

APOTECĂ, APOTECHE (s.f.) - farmacie 

APOTECĂ, APOTEȘI (s.f.) - farmacie 

APRET (adv.) - gata 

APREZUPĂ, APREZUPE (s.f.) - ciorbă slabă făcută numai din verdețuri 

APRIAT (adv.) - clar, răspicat, net, pe înțeles 

APRICOZĂN, APRICOZĂNE (s.m.) - cais, caisă 

APRINDIE, APRIND (vb., III, tranz. reflex.) – a aprinde  

APRING(I)E, APRIND (vb., III) - a aprinde 

APRINGE, APRIND (vb., III, tranz., reflex.) - a aprinde  

APRINGERE, APRINGERI (s.f.) - aprindere 

„apringere dă criieri” - meningită 

„apringere dă plomâni” - congestie pulmonară 

APRINGERE, APRINGERI (s.f.) - inflamaţie 

APRINGIE, APRIND (vb., III) - a se entuziasma 

APRINS, APRINSĂ, APRINŞ, APRINSĂ (adj.) - aprins 

APRINSURĂ, APRINSURI (s.f.) - aprinsură  

APRINZUPĂ, APRINZUPE (s.f.) - zeamă cu rântaș și bucăți de pâine tăiate mărunt 



APROAPIE (adv.) - aproape 

„aproapie gata” - cât pe-aci, aproape să... 

APROASTA (adv.) – nebunește, prostește 

APROPIA, APROPI (vb., I) - a (se) apropia, a veni mai aproape 

APROPIA, APRUAPI (vb., I, tranz., reflex.) – a apropia  

APROPIAT, APROPIATĂ, APROPIAŢ, APROPIACE (adj.) - apropiat  

APRUAPE (adv.) - aproape  

APRUOR, APRUOURIЕ (s.n.) - pășune 

APSANĂ, APSĂNI (s.f.) - puşcărie  

APSANJIU, APSANJI (s.m.) - temnicer  

APSAT, APSATURI (s.n.) – fructieră 

APSĂ (s.f.) - puşcărie  

APȘÎ, APȘĂSC (vb., IV) - a lovi puternic 

APŞUARĂ, APŞUОRI (s.f.) - apşuară  

APT, APTĂ, APŢ, APCE (adj.) - capabil, pregătit, apt 

APTA, APT (vb., I) – a forța 

APTAC (interj.) - drepți!  

APTAG (interj. din germ. Haptag) - strigăt prin care cineva este îndemnat să se ridice în picioare; 

Drepţi! 

APTAȘ, APTAŞ (s.m.) – persoană violentă  

APTĂ, ÎĂPŢ (s.f.) - violență 

APTRET (adv.) - gata 

APU (adv.) - păi 

APUANC (adv.) - poancă 

APUANCA (adv.) – invers, contrar  

APUCA, APUC (vb., I) - a (se) apuca, a începe lucrul; a prinde; a se decide 

„a apuca pră mâna cuiva” - a ajunge sub influența/la dispoziția cuiva 

„apucat de zăluzală/streche” - atins de o meteahnă 

„o apucat pă alt drum” - a luat-o pe alt drum 

„s-o apucat dă răle” - a început să facă rele 

APUCA, APUC (vb., I, tranz.) – a apuca  

APUCAT, APUCATĂ, APUCAŢ, APUCACE (adj.) - apucat  

APUCAT, APUCATĂ, APUCAȚ, APUCACE (adj.) - luat, înnebunit 

APUCATU (s.f.) - gripă 

APUCĂTURĂ, APUCĂTURI (s.f.) – năravuri; descântec împotriva gripei 

APUCĂTURI (s.f. pl.) - năravuri 

APUI (adv.) - apăi, la urma urmelor 

APUOS, APUOASĂ, APUOŞ, APUOASĂ (adj.) - apos  

APURIE, APURI (s.f.) – augmentativ de la apă 

APUS (s.m.) - apus  

APUTURE (adj.) – vine în permanență nepoftit, neinvitat 

APUȚI, APUȚ (vb.) – a exista  

AR (s.m.) - 100 de metri pătrați 

AR ŞIE VREI? - dar ce vrei? 

ARA, AR (vb., I) - a ara, a merge la arat 

ARA, AR (vb., I, tranz.) - a ara 

ARAC, ARAȘI (s.m.) - cu sens de bornă la hotar 



„arac dă minie” - săracul de mine, vai de mine 

ARAG, ARAJ (s.n.) - hărag   

ARAM, ARAMURI (s.n.) - blestem 

ARAMAŞ, ARAMAŞĂ (s.f.) - rămaş  

ARAMAŞÎ, ARAMAŞÂĂSC (vb., IV, tranz., reflex.) – a pune pariu 

ARAMĂ, ARĂMURI (s.f.) - aramă  

ARAMĂ, ARĂMURI/ARAME (s.n.) - aramă, cupru 

„a-ți da arama pră obraz” - a arăta cine ești cu adevărat 

ARAMBAŞ, ARAMBAŞĂ (s.m.) - harambaşă  

ARAMBAȘĂ, ARAMBAȘE (s.n.) - căpetenie de grup 

ARAMI, ARAMIESC (vb., IV) – a arămi  

ARAMIT, ARAMITĂ, ARAMIŢ, ARAMICE (adj.) - arămit  

ARAMITURĂ, ARAMITURI (s.f.) - strat de aramă  

ARANGA (adv.) – culcat pe o parte  

ARANGHEL, ARANGHELI (s.m.) – Arheanghel 

ARANI, ARANIESC (vb., IV, tranz., reflex.) – a hrăni  

ARANJEL, ARANJELI (s.m.) - arhanghel 

ARANJIEL, ARANJIELI (s.m.) – arhanghel 

ARAP, ARAPI (s.m.) - arab; om negru la față 

ARAPĂ, ARAPE/ARĂPI (s.f.) - aripă 

ARAREORI (adv.) - rareori 

ARAT (adj.) - (teren) lucrat; zgâriat (pe față) 

ARAT, ARATĂ, ARAŢ, ARACE (adj.) - аrаt  

ARATA, ARĂT (vb., I, tranz.) – a arăta  

ARATARIE, ARATĂRI (s.f.) - arătare  

ARATAT, ARATATĂ, ARATAŢ, ARATACE (adj.) - arătat  

ARATATURĂ, ARATATURI (s.f.) - nălucă, fantomă, stafie; (fig.) persoană care arată ca o fantomă; 

prost îmbrăcată; urât; moromianţă, mozomaină 

ARATUORI, ARATUORIЕ, ARATUORI, ARATUORIЕ (s.m.) - arător  

ARATUOS, ARATUOASĂ, ARATUOŞ, ARATUOASĂ (adj.) - arătos  

ARATURĂ, ARATURI (s.f.) - arătură  

ARAZ (s.m.) – cașmir 

ARAZ, ARAZI (s.m.) - lâna din care se fac catrinţe (pe motche micuţe în prăvălie) 

ARAZNA (adv.) – separate, aparte  

ARĂBIZ (s.m.) – agriș 

ARĂBIZĂ (s.f. pl.) - coacăze  

ARĂDUI, ARĂDUI (vb., IV, tranz.) - a începe 

ARĂGROZĂ, ARĂGROZĂ (s.f. pl.) - coacăze mari 

ARĂMAS, ARĂMASURI (s.n.) - rămaș 

ARĂMIZ (s.n. sg.) - ață de mătase lucitoare, de diferite culori folosită pentru cusături 

ornamentale; mătase 

ARĂMIZ, ARĂMIZURI (s.n.) - materie de mătase 

ARĂMIZ, ARĂMIZURI (s.n.) - pânză de mătase 

ARĂNI, (mă) ARĂNESC (vb., IV) - a se hrăni 

ARĂNIT, ARĂNITĂ, ARĂNIŢ, ARĂNICE (adj.) - hrănit 

ARĂTA, ARĂT (vb., I) - a arăta, a indica; a se ivi 

ARĂTARE, ARĂTĂRI (s.f.) - fantomă 



ARĂTARIE, ARĂTĂRI (s.f.) - nălucă, vedenie 

ARĂTAT, ARĂTATĂ, ARĂTAȚ, ARĂTACE (adj.) - puse în lumină 

ARĂTĂTORI (s.m.) - degetul arătător 

ARĂTĂTURĂ, ARĂTĂTURI (s.f.) – arătare în sensul urât al cuvântului 

ARĂTOS, ARĂTOASĂ, ARĂTOȘ, ARĂTOASĂ (adj.) - arătos 

ARĂTURĂ (s.f.) - lucrare de arat 

ARĂZ (s.n.) - lână din comerṭ din care se fac catrinţele sau modelele şi ciucurii la chilimuri 

ARÂĂŢ, ARÂĂŢ (s.m.) - erete  

ARÂMBAȘĂ, ARÂMBAȘ (s.m.) - căpitan de hoți sau haiduci 

ARÂMBĂȘIE, ARÂMBĂŞI (s.f.) - haiducie, lotrie 

ARÂNC, ARÂNȘI (s.m.) - pește sărat 

ARÂNC/ARÂNG, ARÂNCI/ARÂNJI (s.m.) - pește mic, hering 

ARÂNG, ARÂNJE (s.n.) – clopot de la biserică 

ARÂNG, ARÂNJE (s.n.) - harang  

ARÂNGĂ, ARÂNJI (s.f.) - (var. ARÂNC, ARÂNS) pește sărat 

ARÂNGĂZĂU, ARÂNGĂZĂI (s.m.) - crâsnic, palamar 

ARÂNGUȚ (s.n.) - clopoțel 

ARÂNI (vb., IV) - a hrăni 

ARBAIT (s.m.) - muncă cu program fix 

ARBARI (s.m.) - animal hrănit cu biberonul  

ARBEICĂ, ARBEIȘI (s.f.) - (var. ÎRBEICĂ) oală de gătit, raină; cratiţă 

ARBIU, ARBIE (s.m.) - arbiu  

ARC, ARCURI (s.m.) - arc  

ARC, ARȘE (s.n.) – arc 

ARCAŞ, ARCAŞ (s.m.) - arcaş  

ARCĂ (s.f.) - barca biblică a lui Noe 

ARCIE D-A VIE (s.f.) - celofan 

ARCIE, ARCI (s.f.) - hârtie  

ARDGEALĂ, ARGELI (s.f.) - ardere 

ARDII, ARDII (s.m.) - ardei 

ARDJI, ARDJIE (s.m.) - ardei  

ARDJICA, АRDJIC (vb., I, tranz., reflex.) – a ridica  

ARDOU, ARDUAVE (s.n.) - hârdău  

ARDZÂMIE (s.f.) - arșiță  

AREA (interj.) - cuvȃnt cu care se alungă caprele 

ARECE, AREȚ (s.m.) - berbec de prăsilă; denumire dată momentului în care se separă oile ce au 

păşunat împreună, în aceeaşi turmă şi care are loc la venirea toamnei 

ARENĂ, ARENE (s.f.) - teren de fotbal 

ARENDĂ, ARENDZ (s.f.) - arendă  

ARET, ARETURI (s.n.) - împrejurime, jur 

ARET, ARETURI (s.n.) - locul sau ţinutul dimprejur; împrejurime, preajmă, vecinătate; spaţiul care 

înconjoară pe cineva sau ceva; loc sau regiune din apropierea sau vecinătatea cuiva 

AREȚAR, AREȚARI (s.m.) - cioban care îngrijește berbecii 

ARGASALĂ, ARGASÂALE (s.f.) - tăbăcire 

ARGASÂIE (s.f.) - argăseală  

ARGAT, ARGATĂ, ARGAŢ, ARGACE (s.m.) - argat  

ARGAT, ARGAȚ (s.m.) - muncitor sezonier, ziler 



ARGAŢÂIE, ARGAŢÂI (s.f.) - argăţie  

ARGĂSÎ, ARGĂSĂSC (vb., IV, tranz.) – a tăbăci 

ARGĂTAIE, ARGĂTAI (s.f.) - argăție 

ARGE, ARD (vb., III) – a arde  

ARGE, ARD (vb., III) - a arde; a fi fierbinte; (fig.) a pedepsi 

ARGEA (s.f.) - piesă de război 

ARGEA, ARGELE (s.f.) - cocioabă, bordei 

ARGEAL, ARGEALЕ (s.m.) - Ardeal  

ARGEALĂ, ARGEALЕ (s.f.) – loc pustiit de incendiu 

ARGEAUĂ, ARGIALE (s.f.) – piatră  

ARGELEANĂ, ARGELENE (s.f.) - dans popular de perechi cu pași simpli, liniștiți 

ARGELIAN, ARGELEANĂ, ARGELENI, ARGELENE (s.m. și f.) - ardelean/ardeleană 

ARGHEALĂ (s.f.) – herghelie de cai 

ARGHELAȘ, ARGHELAȘ (s.m.) - păzitor de cai la herghelie 

ARGHELĂ, ARGHELE (s.f.) – (var. IERGHELĂ) turmă de cai, herghelie 

ARGHELĂ, ARGHELIE (s.f.) - herghelie 

ARGHITORI, ARGHITOARE (s.n.) - catastif, registru agricol 

ARG(I)E, ARD (vb., III) - a avea febră 

„a argie foc” - a avea temperatură mare 

„a-i argie capu/corpu” - a avea temperatură 

„a-i argie cuiva o palmă” - a pălmui pe cineva 

„a-i argie dă șeva” - a dori să facă/să aibă ceva 

„ardă-l focu” (loc. vb.) - blestem minor 

ARGIELĂ, ARGIELE (s.f.) - herghelie 

ARGIELEANA, ARGIELENE (s.f.) - joc bănăţenesc, ardeleana 

ARGIICA, ARGIIC (vb., I, tranz.) – a ridica 

ARGIMIE, ARGIMI (s.f.) - arzime  

ARGINŢĂL (s.n. sg.) - argintiu, luciu ca de argint 

ARIACE, ARIЕŢ (s.m.) – berbec de prăsilă  

ARICI, ARICI (s.m.) - arici  

ARICT, ARICTURI (s.n.) - obiect din casă, unealta  

ARIE, ARII (s.f.) - locul unde se treiera grâul cu caii/boii ori cu batoza; avlie, curtea casei; 

terenul din spatele casei și grădina unde se păstrează nutrețul 

ARIE, ĂRI (s.f.) - arie  

ARIET (adv.) – preajmă, împrejurare 

ARIET, ARIETURI (s.m.) - spațiul din jurul cuiva, din preajma a ceva 

ARINDĂ (s.f.) – arendă 

ARINGĂ, ARINJI (s.f.) – pește sărat, heringă 

ARIPAT, ARIPATĂ, ARIPAŢ, ARIPACE (adj.) - aripat  

ARIPĂ, ARIPI (s.f.) - aripă 

„lovit în aripă” - neserios, prostănac 

ARIPĂ, ĂRIPI, ĂRPI (s.f.) - aripă  

ARIȘI (s.m.) - ariceală: iritarea picioarelor cailor atunci când umblă prin miriștea mai înaltă 

ARIȘI, ARIȘI (s.m.) - arici 

ARIȘI, ARIȘI (s.m.) - arici 

ARIȘIAT (s.n.) – rană la picioarele cailor cauzată de umezeala din grajd 

ARIT, ARICE (s.n.) - împrejurime  



ARITĂC (s.m.) - lamă subțire sub formă de daltă, având în capăt o coadă de lemn și folosită la 

tăierea pălămidei din grâu 

ARIUŞ, ARIUŞĂ (s.n.) - coricov; măr sălbatic 

ARJA, ARJALE (s.f.) – război de țesut 

ARJAUĂ, ARJALЕ (s.f.) – vatră  

ARJIA, ARJIELE (s.f.) – război de țesut 

ARJIAUĂ, ARJIELE (s.f.) – vatră 

ARJINT VIU, ARJINŢ VII (s.n.) - argint-viu, mercur 

ARJINT, ARJINȚ (s.m.) - argint (bani, monede) 

„arjintu al viu” - mercur 

„arjintu al viu” - persoană activă, vioaie, care nu poate sta locului 

ARJINT, ARJINŢ (s.n.) - argint  

ARJINTARI (s.m.) - argintar 

ARJINTUAICĂ, ARJINTUOIȘ (s.f.) - arginţică  

ARJIŢUAICĂ, ARJINŢUAIȘIE (s.f.) - argințică 

ARJOR (s.m.) - dihor 

ARLOCIE (s.f.) – gospodărie; bunuri gospodăreşti 

ARM, ARMURI (s.n.) - partea de sus a piciorului la om, coapsă; coapsă la animale 

ARMA, ARMIEDZ (vb., I, neregulat) – a înarma 

ARMADIE (s.f.) – armată 

ARMAN (s.n.) - șifonier, dulap de haine 

ARMASARI, ARMASARI (s.m.) - armăsar  

ARMAT, ARMATĂ, ARMAŢ, ARMACE (adj.) - armat 

ARMATĂ, ARMACE (s.f.) - armată  

ARMATĂ, ARMACE (s.f.) - armată, stagiu militar 

ARMĂ, ARME (s.f.) - armă  

ARMĂGIE, ARMĂGII (s.f.) - armată (cuvânt vechi) 

ARMĂŞÂIE, ARMĂȘÂI (s.f.) - război 

ARMEE, ARMEI (s.f.) - oaste 

ARMEŢÂIE, ARMEŢÂI (s.f.) – taxă de piaţă 

ARMIG, ARMIGJI (s.m.) - armăsar 

ARMIG, ARMIJI (s.m.) - (armiz) armăsar 

ARMIGAR, ARMIGARI (s.m.)- îngrijitor de armăsari 

ARMIGEU - Arminden(i): sărbătoare precreștină a primăverii care se ţine la 1 mai; simbol 

vegetal, creangă sau copăcel înfrunzit pus la poarta gospodăriei ca semn al consacrării depline a 

primăverii; după această dată se începea însămânţarea porumbului 

ARMINTĂLI (adv.) - altfel 

ARMINŢAŞ, ARMINŢAŞ (s.m.) - încasator de taxe la piaţă sau târg 

ARMINŢÂIE, ARMINŢÂI (s.f.) - taxa de piaţă sau târg 

ARMIȚAȘ (s.m.) – încasator, cel ce addună armiția 

ARMIŢAŞ, ARMIŢAŞ (s.m.) - vameş, încasator de armiţâie; salariat care încasează o taxă de la 

vânzătorii de mărfuri din piață 

ARMIȚĂIE, ARMIȚĂI (s.f.) - taxă, vamă, impozit 

ARMIŢÂIE, ARMIȚÂI (s.f.) - (arminţie) taxă plătită de vânzători administrației pieței 

ARMIȚÂIE, ARMIȚÂI (s.f.) – taxă vamală 

ARMIȚIE (s.f.) – taxă, vamă, impozit 

ARMIZ (s.f.) - v. arămiz, mătase, borangic 



ARMONICAȘ, ARMONICAȘ (s.m.) - acordeonist 

ARMONICAŞ, ARMONICAŞ (s.m.) - acordeonist 

ARMONICĂ, ARMONIȘI (s.f.) - armonică: acordeon mic, cu butoane 

ARMUNICAȘ (s.m.) - acordeonist 

ARMUNICĂ, ARMUNIȘ (s.f.) - acordeon 

ARMURARIU, ARMURARII (s.n.) boală de piele la cai și la unele vite cornute, manifestată prin 

inflamarea pielii de la chișiță. 

ARMURICĂ, ARMURIȘI (s.f.) - acordeon 

ARNEU, ARNEE (s.n.) - coviltir; acoperiș la căruță 

ARNEU, ARNEURI (s.n.) - acoperiș la trăsură 

ARNIC, ARNICĂ, ARNIȘI, ARNIȘE (adj.) - harnic 

ARNIC, ARNICI (s.n.) - fir de mătase, bumbac colorat pentru înflorituri, paiete 

ARN(I)EU, ARN(I)EIE (s.n.) – coviltir; acoperiș la căruță, confecţionat din cercuri de lemn acoperite 

cu rogojini sau cu pânză groasă 

ARNIJ, ARNIJE (s.n.) - arnici  

ARNIȘ, ARNIȘURI (s.m.) - arnici  

ARNIȘI (s.m. pl.) - aţă de bumbac mercerizat de diferite culori cu care se decorau cămăşile 

(spăşelele, iile) 

ARNOALĂ, ARNOALE (s.f.) - ac de păr 

ARNOALĂ, ARNOALIE (s.f.) - agrafă pentru păr 

ARNOAVĂ, ARNOAVE (s.f.) - ac pentru păr 

ARNODIE, ARNODII (s.f.) - agrafă 

ARNODIȚĂ, ARNĂDIȚE (s.f.) - ac pentru prins părul 

ARNOG, ARNOAJE (s.n.) - agrafă mare de păr folosită pentru a fixa cozile în conci 

ARNORIŢĂ, ARNORIŢĂ (s.f.) - ac de prins părul, de forma literei U 

AROMI, AROM (vb., IV, intranz.) - a ațipi, a adormi 

ARONI (s.m.) - nume proverbial de persoană constipată 

ARPAJIC, ARPAJIC (s.m.) - arpagic  

ARPĂ, ĂRPI (s.f.) - aripă 

ARPĂCAŞ (s.n. sg.) - boabele de ovăz şi de grâu decojite folosite ca aliment în prepararea 

supelor, ciorbelor, sarmalelor, înlocuitor de orez 

ARPĂJIC (s.m.) - arpagic 

ARPIA, ĂRPI (vb., I) – a înaripa  

ARPIAT, ARPIATĂ, ARPIAŢ, ARPIACE (adj.) - înaripat 

ARPIE, ĂRPI (s.f.) - aripă  

ARPIIAT, ARPIATĂ, ARPIIAŢ, ARPIACE (adj.) - aripat 

ARPIUARĂ, ARPIUORI (s.f.) - aripioară  

ARS, ARSĂ, ARȘ, ARSĂ (adj.) - ars 

„m-am ars” - m-a păcălit cineva 

ARS, ARSĂ, ARŞ, ARSĂ (adj.) - ars  

ARSÂIE, ARSÂI (s.f.) - piele de oaie slabă, pielea unei ființe slabe 

ARSCRI, ARSCRIE (s.n.) - piatră care ascute briciul 

ARSURĂ, ARSURI (s.f.) - arsură  

ARSURĂ, ARSURI (s.f.) - loc secetos, uscat; infecție 

ARȘ! (expr.) - m-am fript, e frig, frig! 

ARȘ! (interj.) - (var. ÎRȘ!) arde!, frige! 

ARŞĂU, ARŞAIE (s.n.) - cazma 



ARȘĂU, ARȘĂIE (s.n.) - hârleț, lopată de picior, cazma 

ARȘÂIE, ARŞÂI (s.f.) - piele slabă de animale, hiră 

ARȘINELE (s.f. pl.) - muniție pentru arma de vânătoare, alice 

ARȘIOC, ARȘIOȘI (s.m.) - șobolan 

ARȘOV, ARȘOAVE (s.n.) - cazma 

ARŞUOU, ARŞUOAUĂ (s.n.) - hârleţ 

ARTĂUZ, ARTĂUJ (s.m.) - om cât un munte 

ARTĂUZ, ARTĂUZI (s.m.) - uriaș, puternic 

ARTEZĂ, ARTEZĂ (s.f.) - fântână la care curge apa singură; cișmea 

ARTEZICĂ (s.f.) – pompă pentru apă potabilă 

ARTOBUZ (s.n.) - autobuz 

ARTOI, ARTOIESC - (sens ironic) a se aşeza pe un loc nepotrivit 

ARTOIT, ARTOITĂ, ARTOIŢ, ARTOICE (adj.) - trecut la loc (calul) 

ARŢ, ARŢURI (s.m.) - hartă 

ARŢA (interj.) - cuvȃnt cu care se alungă oile 

ARŢAG, ARŢAGURI (s.n.) - arţag  

ARŢAGUOS, ARŢAGUASĂ, ARŢAGUOŞ, ARŢAGUASĂ (adj.) - arţăgos  

ARȚAR, ARȚARI (s.m.) - lemnul pus orizontal prin care sunt fixate brâglele (în partea lor de 

sus) de laturile războiului de țesut 

ARŢARI, ARŢARI (s.m.) - bâtul care ţine brâglele la război 

ARŢĂRAŞ (s.n.) - din arţar (piesă de la războiul de ţesut) 

ARŢUAGĂ, ARŢUAJE (s.f.) - arţăgos  

ARUNC, ARUNCURI (adj.) - plată în plus 

ARUNCA, ARUNC (vb., I) - a (se) arunca, a azvârli 

„l-o aruncat dân coșie” - l-a azvârlit din căruţă 

„mă arunc în apă” - sar în apă 

„parcă-i aruncat cu furca” - expresie privind îmbrăcarea dezordonată 

„s-o aruncat în bătaie” - a sărit la bătaie 

ARUNCA, ARUNC (vb., I, tranz.) – a arunca  

ARUNCAT, ARUNCATĂ, ARUNCAŢ, ARUNCACE (adj.) - aruncat  

ARUNCAT, ARUNCATĂ, ARUNCAȚ, ARUNCACE (adj.) - lepădat 

ARUNCATUORI, ARUNCATUARIE, ARUNCATUORI, ARUNCATUARIE (s.m./f.) - aruncător  

ARUNCATURĂ, ARUNCATURI (s.f.) - aruncătură  

ARUNCĂTURI (s.f. pl.) - spermă umană 

ARVALÂC, ARVALÂCURI (s.n.) - băutură oferită de cineva după încheierea unei tranzacţii; 

aldămaş 

ARVĂLOG, ARVĂLOAJE (s.n.) - acont, avans, căpară, arvună, aldămaș 

ARVĂLUC, ARVĂLUCURI (s.n.) – aldămaş, acont 

ARVĂLUC, ARVĂLUCURI (s.n.) - cinste cu băutură 

ARVOCAT, ARVOCAŢ (s.m.) - avocat 

ARVOCAT, ARVOCAȚ (s.m.) - avocat 

ARVOCATURĂ, ARVOCATURI (s.f.) - profesiunea de avocat 

ARVUNĂ, ARVUNE (s.f.) - avans 

ASARĂ (adv.) - aseară  

ASARĂ (adv.) - aseară, în seara zilei precedente 

ASĂMĂLUI, ASĂMĂLUIESC (vb., IV) - a (se) asemăna 

ASĂMĂNA, ASAMĂN (vb., I) - a fi aproape identic; cu aceleași obiceiuri și caracter 



„șine să asamănă, s-adună” – cei de același fel se asociază (la bine sau la rău) 

ASĂMĂNAŢ, ASEMĂNACE (adj. pl.) - asemenea, egali, apropiaţi 

ASĂMENEA (adj. invar.) - asemenea; neted, fără ridicături 

ASĂMUIT, ASĂMUITĂ, ASĂMUIȚ, ASĂMUICE (adj.) – asemănat, comparat 

ASĂRĂ (adv.) – aseară 

ASÂLA (adv.) – anevoie, greu 

ASÂLA (adv.) – cu greu, anevoios 

ASÂLĂ (adv. de mod) - anevoie, cu greutate, fără tragere de inimă 

ASÂLĂ (adv.) - anevoie, cu greu 

ASCULTA, ASCULT (vb., I) - a asculta 

ASCULTA, ASCULT (vb., I) – a asculta  

ASCULTAMÂNT, ASCULTAMÂNCE (s.m.) - supunere 

ASCULTARE, ASCULTĂRI (s.f.) - ascultări 

ASCULTARIE, ASCULTĂRI (s.f.) - ascultare  

ASCULTAT, ASCULTATĂ, ASCULTAȚ, ASCULTACE (adj.) - ascultat 

ASCULTATUORI, ASCULTATUORI (s.m.) - ascultător  

ASCULTATURĂ, ASCULTATURI (s.f.) - ascultătură  

ASCUMA, ASCUM (vb., I) - a asmuţi 

ASCUMAT, ASCUMATĂ, ASCUMAŢ, ASCUMACE (adj.) – sumuţat 

ASCUNDZĂTOARE, ASCUNZĂTORI (s.f.) - loc secret 

ASCUNGE, ASCUND (vb., III) - a ascunde 

ASCUNS, ASCUNSĂ, ASCUNȘ, ASCUNSĂ (adj.) - înșelător, altfel decât la vedere 

„bea pră ascuns” – nu bea în public, ci discret 

„o luat pră ascuns” – și-a însușit ceva fără consimțământul celui în cauză 

„să roagă pră ascuns” – a spune rugăciunile în mod discret, nu public 

ASCUNSA-PITULICU (adv.) - de-a v-ați ascunselea 

ASCUŢÂMIE, ASCUŢÂMI (s.f.) - ascuţime  

ASCUŢÂŞ, ASCUŢÂŞĂ (s.m.) - ascuţiş  

ASCUȚÂT, ASCUȚÂTĂ, ASCUȚÂȚ, ASCUȚÂCE (adj.) - ascuțit 

ASCUŢÂT, ASCUŢÂTĂ, ASCUŢÂŢ, ASCUŢÂCE (adj.) - ascuţit  

ASCUŢÂTUORI, ASCUŢÂTUARIE, ASCUŢÂTUORI, ASCUŢÂTUARIE (s.m.) - ascuţitor  

ASCUŢÂTURĂ, ASCUŢÂTURI (s.f.) - ascuţitură  

ASCUŢÎ, ASCUT (vb., IV, tranz., reflex.) – a ascuţi  

ASCUȚÎ, ASCUT (vb., IV) - a ascuți 

ASENTA, ASENTĂDZ (vb., I, tranz.) - a recruta 

ASENTARE (s.f.) – recrutare 

ASENTARE, ASENTĂRI (s.f.) - recrutare 

ASFINȚÂT, ASFINȚÂCIE (s.n.) - asfințit; apus, vest 

ASFINȚI (vb., IV) – a apune soarele 

ASFINȚÎ, ASFINȚĂȘCIE (vb., IV, unipers.) - a asfinți; a apune 

ASIGNAT, ASIGNATURI (s.n.) - bancnotă; bilet de bancă 

ASIGURAT, ASIGURATĂ, ASIGURAȚ, ASIGURACE (adj.) - asigurat 

ASMĂ (s.f. sg.) - astm, boală care se manifestă prin greutate în evacuarea aerului din plămâni 

ASMĂ, ASME (s.f.) - boală de plămâni 

ASMIN, ASMINI (s.m.) - iasmin, iasomie 

ASMUŢÎ, ASMUT (vb., IV) - a se îndârji (pe ceva) 

ASNĂ (s.f. sg.) - folos 



ASNĂ, ASNIE (s.f.) – hasnă, folos 

ASNUI (vb., IV) - a folosi, a trage foloase 

ASNUIT, ASNUIT (s.m.) - cel care a tras un folos de la o activitate 

ASPESAT (adv.) - apăsat 

ASPESAT (adv.) – apăsat 

ASPRI, ASPRIESC (vb., IV, tranz., reflex.) – a aspri  

ASPRIALĂ, ASPRIALЕ (s.f.) - aspreală  

ASPRON, ASPROANEOANE, ASPRONI, ASPROANEOANE (adj.) - cu suprafaţa zgrunţuroasă 

ASPRONI (adj.) - om iute la lucru/la vorbă/la bătaie (format cu sufixul „-oni”, specific 

Banatului) 

ASPRU, ASPRĂ, ASPRI, ASPRE (adj.) - aspru  

ASPRU, ASPRĂ, ASPRI, ASPRE (adj.) - aspru la pipăit; neînduplecat 

ASPUMA, ASPUM (vb., I) - a ațȃța câinii 

ASPUR, ASPURĂ, ASPURI, ASPURIE (adj.) - aspru  

ASPURIU, ASPRIĂ, ASPRII, ASPRIIE (adj.) – destul de aspru 

ASTA, AȘCIA (pron. dem.) - aceasta 

ASTA, AŞCIA (pron.) – acesta/acestea 

ASTAIARNĂ (adv.) - astă-iarnă  

ASTAL, ASTALE (s.m.) - masă  

ASTALUONI (augm.) - astaloni  

ASTANUАPCE (adv.) - astă-noapte  

ASTA-PRIMOVARĂ (adv.) – astă-primăvară 

ASTARĂ (adv.) – astă seară 

ASTARĂ (adv.) - astă-seară, deseară, în seara acestei zile 

ASTATUAMNĂ (adj. dem. şi s.f.) – toamna trecută 

ASTAVARĂ (adj. dem. şi s.f.) – vara trecută 

ASTĂ (pron. dem.) - aceasta 

ASTĂDZ (adv.) – astăzi 

ASTĂDZ (adv.) - astăzi, în cursul zilei de azi 

ASTĂLALTĂ, AŞCELALCE (pron. dem.) - v. ăstalalt 

ASTĂMÂNIAT, ASTĂMÂNIATĂ, ASTĂMÂNIAȚ, ASTĂMÂNIACE (adj.) - tămâiat 

ASTĂNOAPCIE (adj. dem. şi s.f.) – noaptea trecută 

ASTĂSARĂ (adv. de timp) - deseară, în seara asta 

ASTĂURA, ASTĂUR (vb., I) - a stărui 

ASTĂVI, ASTĂVESC (vb., I) - a se linişti, a se aşeza 

ASTĂVI, ASTĂVESC (vb., IV, tranz. reflex) - a liniști, a se potoli 

ASTĂZ (adv.) - astăzi  

ASTÂDZ (adv.) - astăzi  

ASTÂMPĂRA (vb., I) – a liniştii 

ASTÂNJE (vb., III, tranz.) - a stinge 

ASTRAGAN, ASTRAGANE (s.n.) - piele cu părul mătăsos şi buclat, obţinută de la mieii din rasa 

caracul; astrahan 

ASTRAGANĂ, ASTRAGANIЕ (s.f.) - astrahan  

ASTRÂNJE (vb., III) - a aduna avere 

ASTRÂNJIA, ASTRÂNG (vb.) – a aduna 

ASTRÂNS, ASTRÂNSĂ, ASTRÂNŞ, ASTRÂNSĂ (adj.) - adunat 

ASTRÂNS, ASTRÂNSĂ, ASTRÂNȘ, ASTRÂNSĂ (adj.) - adunat, strâns 



ASTREINA, ASTREINEDZ (vb., I, intranz. reflex.) - a (se) înstrăina 

ASTRIENĂTURĂ, ASTRIENĂTURI (s.f.) - înstrăinare 

ASTRIGAN, ASTRIGANE (s.n.) - pronunţare deformată pentru "astrahan" 

ASTRUCA, ASTRUC (vb., I) - a acoperi, a înfunda 

ASTRUCA, ASTRUC (vb., I, reflex. şi tranz.) - a se acoperi, a acoperi 

ASTRUCAMÂNT, ASTRUCAMÂNTURI (s.m.) - acoperământ 

ASTRUCARE, ASTRUCĂRI (s.f.) - înfundătură, acoperire 

ASTRUCAT, ASTRUCATĂ, ASTRUCAŢ, ASTRUCACE (adj.) - acoperit, înfundat 

ASTRUCAT, ASTRUCATĂ, ASTRUCAŢ, ASTRUCACE (adj.) - astrucat  

ASTRUCAT, ASTRUCATĂ, ASTRUCAŢ, ASTRUCECE (adj.) – acoperit 

ASTUOR (pron. dem.) – ăstora 

ASTUORA (pron.) - ăstora  

ASTUPA, ASTUP (vb., I) - a afunda/a închide o gaură; a pune dop; a înfunda; a acoperi 

„a astupa gura cuiva” - a reduce pe cineva la tăcere, fie constrângându-l (fizic) să tacă, fie 

prezentându-i contraargumente convingătoare 

ASTUPA, ASTUP (vb., I) - a închide, a acoperi, a înfunda o gaură, o deschizătură etc. 

ASTUPA, ASTUP (vb., I) - a respira cu dificultate datorită astmului; a se sufoca, a se înăbuși 

ASTUPALĂ (s.f. sg.) - astm(ă) 

ASTUPALĂ, ASTUPIELI (s.f.) – astm 

ASTUPAT (adj.) – acoperit 

ASTUPAT, ASTUPATĂ, ASTUPAŢ, ASTUPACE (adj.) - astupat  

ASTUPEC, ASTUPECURI/ASTUPUȘ/ASTUPUŞĂ (s.n.) - capac la vase mari de metal, capac 

pe vasul de metal în care se păstrează laptele 

ASTUPUȘ, ASTUPUȘURI (s.n.) - dop de lemn pentru butoaie sau cep pentru sticlele cu gură 

mică și gâtul lung 

ASTUPUŞ, ASTUPUŞURI (s.n.) – dop, capac  

ASUDA, ASUD (vb., I, intranz.) - a transpira 

ASUDAT, ASUDATĂ, ASUDAȚ, ASUDACE (adj.) - transpirat 

ASUDAT, ASUDATĂ, ASUDAŢ, ASUDACE (adj.) - transpirat 

ASUDOARE (s.f.) – sudoare, transpiraţie 

ASUDZALĂ (s.f.) – sudoare, transpiraţie 

ASUI, ASUIESC (vb., IV, reflex.) - a se aşeza; a se stabili 

ASUPRA (prep.) - deasupra; împotrivă; în plus 

„o vinit asupra me” - a venit împotriva mea 

ASUPRI, ASUPRESC (vb., IV) - a se comporta dur cu cineva, a asupri 

A-Ș ADUȘE AMINCE (loc. vb.) - a-și aminti 

AȘ! (adv.) - chiar 

AȘA (adv.) - astfel; fără echivoc 

AŞA (adv.) - aşa  

AȘA Ș-AȘA (loc. adv.) - imprecis, neclar 

AŞADAR (adv.) - aşadar  

AŞADZA, АŞÂĂDZ (vb., IV, tranz., reflex.) – a se aşeza  

AŞADZARIE, AŞADZÂĂRI (s.f.) - aşezare  

AŞADZAT, AȘĂDZATĂ, AŞADZAŢ, AȘĂDZACE (adj.) – (despre oameni şi manifestările lor) 

cumpătat, serios, cuminte, chibzuit 

AŞĂDZARIE, AŞĂDZĂRI (s.f.) - așezare 

AȘĂDZAT, AȘĂDZATĂ, AȘĂDZAȚ, AȘĂDZACIE (adj.) - așezat; pașnic, liniștit 



„om așădzat la casa lui” - om căsătorit și cu gospodărie proprie 

„om așădzat” - om pașnic, liniștit 

AŞĂZARIE (s.f.) - aşezare  

AŞĂZAT (adj.) - aşezat  

AȘÂJGEREA (adv.) - la fel 

AȘCEA (pron. şi adj. dem. fem. pl.) - acestea 

AȘCEAPTA, AȘCEPT (vb., I) - a aștepta 

AŞCELALCE (pron. dem.) - astealalte 

AŞCEPTA (vb., I) – a aştepta   

AŞCEPTA, AŞCEPT (vb., I) - a aştepta 

AȘCEPTARE, AȘCEPTĂRI (s.f.) - așteptare 

AȘCEPTAT, AȘCEPTATĂ, AȘCEPTAȚ, AȘCEPTACE (adj.) - așteptat 

AȘCERNE, AȘCERN (vb., III) - a așterne 

AȘCERNUT, AȘCERNUCIE (s.n.) - paiele care se aștern în grajd pentru ca animalele să nu 

doarmă direct pe pământ; așternut pentru pat, cearșaf 

AŞCERNUT, AŞCERNUTĂ, AŞCERNUŢ, AŞCERNUCE (adj.) - aşternut  

AŞCERNUT, AŞCERNUTURI (s.n.) - totalitatea obiectelor cu care se pregăteşte patul pentru dormit; 

aşternut; stratul de paie, de fân (tor) care se aşterne pe podeaua grajdului, coteţului, cuştii; culcuş 

AȘCERNUTURI (s.n. pl.) - lenjerie de pat 

AŞCETA, AŞCET (vb., I) – a aştepta   

AŞCHIE, AŞCHII (s.f.) - aşchie  

AȘCHIMODIE, AȘCHIMODII (s.f.) - persoană slabă, nedezvoltată 

AȘCHIMOGE (adj.) - pipernicit, urât 

AȘCIA (pron. dem.) - acestea 

AŞCIAMATA (adv.) - așteamăt 

AŞCIAMÂTA (adv.) - aşteamăt  

AŞCIERNIE, AŞCERN (vb., III) – a aşterne  

AŞCIARNUT, AŞCIARNUTĂ, AŞCIARNUŢ, AŞCIARNUCE (adj.) - aşternut  

AȘCIERNUT, AȘCIERNUTURI (s.n.) – cearșaf; pat de paie pentru animale 

AŞCIАRNUT, AŞCIАRNUTURI (s.n.) - аşternut  

AȘE (s.n. pl.) - ace 

„așe cu boată” - ace cu gămălie 

„așe dă albină” - ace de albină 

„așe dă brad” - ace/frunze de brad 

„așe dă cusut” - ac de cusut 

„așe dă făcut injecție” - ace de seringă 

„așe dă moț” - ace pentru prins părul în coc 

„așe dă șicmă” - ace de croșetat 

„așe dă ștrimfi” - ace de împletit ciorapi 

„așe dă-nșirat duan” - ace pentru înșirat tutunul 

AȘEDZA, AȘĂDZ (vb., I) - a așeza 

AȘERA, AȘER (vb., I) - a aștepta ceva, a dori, a spera; a pândi, a simți, a mirosi 

AȘERA, AȘERUI (vb., I) - a urmări cu nerăbdare un moment favorabil, a aştepta prilejul de a pune 

mâna pe ceva sau a afla ceva; a pândi; a urmări gesturile, manifestările sau acţiunile cuiva, pentru a-i 

ghici gesturile, intenţiile; a avea nădejde la..., a aştepta să..., a tinde spre...; a aştepta cu nerăbdare, cu 

atenţia încordată 

AȘERARE, AŞERĂRI (s.f.) - așteptare, pândă 



AȘERAT, AȘERATĂ, AȘERAŢ, AȘERACE (adj.) – aşteptat, pândit 

AŞEZA, AŞEZ (vb., I, tranz., reflex.) – a se aşeza  

AȘI (adv. de loc) - aici 

AȘI (adv.) - аci  

AȘIA (adv. de loc) - în acest loc 

AȘIEL (interj.), (vb. + pron.) - iată-l, privește-l 

AŞIERA, AȘIEREDZ (vb., I) - a nimeri 

AŞIERAT, AȘIERATĂ (s.n.) - pândă, pândit 

AȘIERĂ (adj.) – așteaptă să primească ceva 

AȘIRA, AȘIR (vb., I, intranz.) – a pândi  

AȘIRAT, AȘIRACE, AȘIRATURI (s.n.) - pândit 

AȘIRIALĂ (s.f.) - pândire  

AȘIUI (vb., IV) - a-şi găsi refugiul; a se stabili vremelnic; a se pune la adăpost undeva sau pe lângă 

cineva; a se pripăşi, a se oploşi; a se adăposti 

AȘIUI, AŞIUIESC (vb., IV, tranz. reflex.) - a se stabili, a se așeza, a se liniști 

AȘIUIT (adj.) – liniștit 

AŞTAMĂTU(CU) (loc. adv.) - pe urma cuiva, fără al scăpa din privire şi fără a te observa 

AŞTĂLUI, AŞTĂLUI(ESC) (vb. IV, reflex.) – a se aşeza, a se pune 

AȘTEAMĂT, AȘTEAMĂTE (s.f.) - umbră, urmă, după cineva, în urmă 

AŞTEPTA, AŞTEPT (vb., I) – a aştepta  

AŞUOU, AŞUAVE (s.m.) - hârleț 

ATACA, ATAC (vb., I) - a ataca fizic sau cu vorba 

ATĂ! (interj.) – iată! 

ATĂCAT, ATĂCATĂ, ATĂCAȚ, ATĂCACE (adj.) - atacat 

ATĂMÂNEA, ATĂMÂNEDZ (vb., II, tranz.) - a tămâia, a produce fum prin arderea tămâiei 

ATĂMÂNEAT, ATĂMÂNEATĂ, ATĂMÂNEAŢ, ATĂMÂNEACE (adj.) - dat cu fum de 

tămâie 

ATĂMÂNIAT (adj.) - trecut prin fum de tămâie 

ATĂMÂNIERE, ATĂMÂNIERI (s.f.) - tămâiere 

ATÂRNA (vb., I, reflex.) – a (se) atinge, a (se) apuca de ceva 

ATÂRNA, ATÂRN (vb., I, tranz.) – a atârna; a suspenda 

ATÂRNAT, ATÂRNATĂ, ATÂRNAŢ, ATÂRNACE (adj.) – atârnat; suspendat  

ATÂRNATUARE, ATÂRNATUОRI (s.f.) - agățătoare 

ATÂRNATURĂ, ATÂRNATURI (s.f.) - agățare 

ATÂT (adv.) - atât  

ATÂTA (adv.) – atât 

ATÂTUŞCA (adv.) - atâtica 

ATINJE, ATING (vb., III) - a lua contact direct dar superficial, uşor sau în treacăt cu un lucru sau cu o 

suprafaţă; a trage cuiva o bătaie; (fig.) a jigni, a insulta, a ofensa 

ATUNCI (var. atuncia) (adv.) - atunci   

ATUNȘI (adv.) - atunci  

ATUNȘI/ATUNȘEA/ATUNȘIA (adv. de timp) - atunci 

ATUNȘIA (adv.) - în momentul acela despre care este vorba, pe vremea aceea; atunci; 

AȚĂ, AȚĂ (s.f.) - ață; fibră 

„ață dă copil” - copil neascultător 

„ață dă păpuși” - șnur de pantofi 

„cusut cu ață albă” - fals, neadevărat 



„păsulă cu ață” - păstaie (teacă) de fasole fibroasă 

AŢĂ, AŢĂ (s.f.) - aţă  

AȚĂ, ĂȚURI (s.f.) - ață, ațe 

AŢĂR-FOACĂR, AȚĂRI-FOACĂRI (s.m.) - fochist 

AȚÂNE, AȚÂN (vb., III) - a sta atent să prindă ceva 

AȚÂPI, AȚÂPIESC (vb., IV) - a îl fura somnul 

AȚÂPIT, AȚÂPITĂ, AȚÂPIȚ, AȚÂPICE (adj.) - ațipit 

AŢÂŞUARĂ, AŢÂŞUARЕ (s.f.) - aţişoară  

AŢÂŢA, AȚÂȚ (vb., I) - (var. AŢÂŢĂI) a aprinde focul, a asmuţa, a porni pe cineva împotriva 

cuiva 

AŢÂŢA, AŢÂŢ (vb., I) - aţâţa  

AȚÂȚAT, AȚÂȚATĂ, AȚÂȚAȚ, AȚÂȚACE (adj.) – întărâtat la o ceartă; ajutat cu surcele la 

aprinderea focului 

AŢÂŢĂI, AŢÂŢĂI (vb., IV) – a provoca 

AȚÂȚĂLE (s.n.) - așchii de lemn, folosite la aprinderea focului 

AȚÂȚÂIA, AȚÂȚÂI (vb., I, tranz.) - a provoca, a promite 

AŢÂŢÂIAT, AȚÂȚÂIATĂ, AŢÂŢÂIAŢ, AȚÂȚÂIACE (adj.) - provocat 

AȚÂU (adj. invar. și adv.) - fel de cusătură a modelelor pe pânză 

AŢELE (s.f. pl.) - joc din nopţile de priveghi ce făcea parte din tradiţia de înmormântare 

AȚOS (adj.) - cu fibre tari; vârtos, tare, solid; (carne sau fasole verde veche) cu nervuri tari 

AȚOS, AȚOASĂ, AȚOȘ, AȚOASĂ (adj.) - fibros 

AŢUI, AŢUIESC (vb., IV) – a aţui   

AŢUIT, AŢUITURI (s.m., adj.) - aţuit  

AŢUONI, AŢUANIE (s.n.) - aţoni  

AŢUOS, AŢUOASĂ, AŢUOŞ, AŢUOASĂ (adj.) - aţos  

AU (conj.) - au 

AU LĂLĂ (expr. şi interj.) – strigătură specifică zonei Banatului de munte. 

AU! (interj.) - exprimarea durerii 

AU! AU! AU! (interj.) - strigătură („Au! au! au! Unge-i mândra s-o fac prau!”) 

AUCTA ȘCOLARĂ (s.f. sg.) - fond școlar înființat cu scopul de a desfășura buna desfășurare a 

activității 

AUDZ (s.n.) - auz 

AUDZ! (vb., IV, imperativ) - fii atent! (exprimă o strigare) 

AUDZÂCE (DIN AUDZÂCE) (s.f. pl.) - din spusele altora, știri neconfirmate 

AUDZÂT, AUDZÂTĂ, AUDZÂȚ, AUDZÂCE (adj.) - auzit 

AUDZÂT, AUDZÂTĂ, AUDZÂŢ, AUDZÂCE (adj.) - auzit   

AUDZÂTURĂ, AUDZÂTURI (s.n.) - bârfeală  

AUDZÎ, AUD (vb., IV) - a auzi, a pricepe 

„să fașe că nu auge” - nu vrea să recepționeze mesajul 

„șine are urechi dă audzit, s-audă” - cine vrea să priceapă, să o facă 

AUDZÎ, AUD (vb., IV, tranz.) – a auzi  

AUF (germ.) - comandă militară folosită și la vite: ridică, ridică-te 

AU-LIULIU (interj.) - onomat 

AUR (s.n.) - aur  

AURAR, AURARI (s.m.) - aurar  

AUREA, AUREDZ (vb., II) - a ura, a felicita 

AURI, AURESC (vb., IV, tranz.) - a felicita 



AUR(I)EL, AUR(I)ELI (s.m.) - fir metalic folosit în arta populară a broderiei 

AURIT, AURITĂ, AURIŢ, AURICE (adj.) - aurit  

AUSBRUH (s.m.) - vin de calitate superioară 

AUSFAL (s.n) - ieşire din încercuire, atac 

AUSLAG (s.f.) – vitrină (în limba germană) 

AUSMARŞ, AUSMARȘURI (s.n.) - pornire în marş, plecare 

AUSNIC (s.m.) – om de încredere, slugă devotată 

AUŞLAG, AUȘLAGURI (s.n.) - compresă 

AUȘUȘ, AUȘUȘ (s.m.) - consilier comunal 

AUT, AUTURI (adv.) - minge la sport (fotbal, handbal) când a ieșit în afara terenului de joc 

AUTRITĂR (s.m.) - arbitru de tușe 

AUZI, AUD (vb., IV, tranz.) - a auzi  

AUZLAG, AUZLAGURI (s.n.) - vitrină (la prăvălii) 

AUZLOG, AUZLOGURI (s.n.) - vitrină 

AVAN, AVANE (s.n.) - piuă mică de pisat zahăr 

AVAN, AVANURI (s.m.) - mâtcălău (se pisează sare, piper, zahăr) 

AVANGERUI, AVANGERUI (vb., IV) - a avansa 

AVANIȚĂ, AVĂNIȚE (s.f.) - (var. AVENITURĂ, AVENITURI) persoană care nu e de prin 

partea locului, care nu face parte din băștinași 

AVE, AM (vb., III) - a avea, a poseda 

„a (nu) ave piept/a (nu) avea țâță” - a (nu) avea lapte suficient pentru sugar 

„a (nu) să ave bine cu șineva” - a (nu) fi în relații bune cu cineva 

„a ave aere” - a fi nechibzuit 

„a ave apă-n gură” - a saliva 

„a ave boală pră șineva/șeva” - a pizmui 

„a ave cap” - a fi deștept 

„a ave casă” - a fi familist, gospodar 

„a ave croi” - a fi suplu, plăcut 

„a ave dă toce” - a avea din plin 

„a ave d-îmbiu” - a avea din abundență tot ce ai nevoie 

„a ave drași” - (despre animale) a fi în călduri; (despre oameni) a fi excitat sexual și dornic de 

acuplare 

„a ave drași” - a fi nervos 

„a ave fartiri la…” - a locui (și servi masa), temporar, contra cost la cineva 

„a ave foc” - a avea temperatură corporală mare 

„a ave fras” - a fi răutăcios 

„a ave inimă dă aor” - a fi generos 

„a ave inimă neagră (inimă dă câne)” - a fi nemilos 

„a ave mână lungă” - a fi hoț 

„a ave mâncărimie la/pră limbă/a avea urginare la gură” - a pălăvrăgi, a nu putea păstra un 

secret 

„a ave mince” - a fi înțelept 

„a ave nas” - a fi de încredere 

„a ave nărav” - a avea defecte vizibile 

„a ave năroc” - a-i merge bine 

„a ave obraz” - a fi cinstit/respectat 

„a ave ochilari dă cal” - a privi (interpreta) faptele în mod simplist, unilateral 



„a ave orbu găinii” - a nu sesiza ceva ce este evident; a nu avea o privire/gândire în perspectivă, 

ci una limitată la interesele de moment 

„a ave poroboată” - a fi chibzuit 

„a ave rânduială bună” - a avea o situație materială bună 

„a ave sfat la gură“ - a fi înțelept 

„a ave treșere” - a fi respectat 

„a ave un paore dă pământ” - a avea în proprietate 32 de lanță (iugăre) de teren agricol (arabil, 

pădure, fânețe) 

„a ave viermi în cur” - a fi neastâmpărat 

„a n-ave pașe” - a nu fi liniștit 

„a n-ave stăvală” - a fi permanent în mișcare, a nu avea stare 

„a nu ave nas” - a se rușina; a nu avea curajul să se întâlnească cu persoana căreia i-a greșit 

„a nu ave niși după șe să bei apă” - a fi foarte sărac 

„a nu ave obraz” - a nu-și respecta promisiunea făcută/cuvântul dat 

„ai carce, ai parce” - învățătura e bogăție (și) dacă ai acte, poți moșteni 

AVERE (s.f.) - avere  

AVERE, AVERI (s.f.) – agoniseală, bogăţie 

AVERIE, AVERI (s.f.) - avere  

AVIA, AM (vb., I) – a avea  

AVIEARE (s.f.) - avere  

AV(I)ENITURĂ, AVENITURI (s.f.) – venetic; persoană socotită străină de un anumit loc 

AV(I)ERE, AVERI (s.f.) - agoniseală, bogăție; virtute 

AVINITURĂ, AVINITURI (s.m.) - avinitură, venetic (persoană care nu s-a născut în 

localitatea/zona în care trăiește) 

AVIOUN, AVIUANIE (s.n.) - avion  

AVIRUFA (s.f.) - mama pădurii 

AVIZUHĂ (s.f. sg.) - muma pădurii, necuratul, arătare 

AVLIE, AVLI (s.f.) - curte, ogradă, voreţ 

AVLIE, AVLII (s.f.) – curte 

AVLIE, AVLII (s.f.) – curtea bisericii  

AVOCAT, AVOCAȚ (s.m.) - avocat; guraliv 

AVRAJBĂ, AVRAJBE (s.f.) - împotrivire; situație critică; spaimă provocată de ceva 

AVUT (adj.) - bogat, cu avere 

AVUT, AVUTĂ, AVUŢ, AVUCE (adj.) – avut, bogat, înstărit 

AVUTUORNIC, AVUTUORNIȘ (s.m.) - proprietar  

AVUȚÂIE (s.f.) - bogăție 

AVUŢÂIE, AVUŢÂI (s.f.) - avuţie  

AZ (adv.) - (var. ADZ) astăzi 

„az gimineață” - în dimineața acestei zile 

AZÂMĂ (adj.) - azimă  

AZÂMBAN/AZÂNBAN, AZÂMBANE (s.n.) - tren 

AZÂNTARE, AZÂNTĂRI (s.f.) - acţiunea de a lua şi a înscrie în evidenţa autorităţilor militare un 

tânăr, un contingent de tineri, care urmează să fie încorporaţi pentru îndeplinirea serviciului militar; 

recrutare 

AZIL (s.n.) - azil (de bătrâni) 

„parcă-i dă la azil” – (sens peiorativ) fără căpătâi 

AZIMBAN, AZIMBANIE (s.n.) – tren 



AJIUNAT, AJIUNATĂ, AJIUNAŢ, AJIUNACE (adv.) – ajunat 

AZMĂ, AZME (s.f.) - azimă  

AZNIAŢĂ (adv.) - azi de dimineaţă 

AZNOAPCIE (adv. şi s.f.) - azi-noapte 

AZNOAPTE (astă-noapte) (adv.) - as-noapte  

AZVÂRLECA (ge-azvârleca) (adv.) - de-a azvârlitul  

AZVÂRLECIA (de) (adv.) - de-a azvârlitul 

AZVÂRLI, AZVÂRL (vb., IV) - a azvârli  

AZVÂRLIT, AZVÂRLITĂ, AZVÂRLIŢ, AZVÂRLICE (adj.) - azvârlit  

AZVÂRLITUORI, AZVÂRLITUARE (adj.) - azvârlitor  

AZVÂRLITURĂ, AZVÂRLITURI (s.f.) - azvârlitură  

AZVÂRLIULUI (adv.) - de-a azvârlitul   

AZVRLICA (adv.) - de-a azvârlitul   

Ă 

ĂĂ (adv.) –nu! (negație) 

ĂBĂUC, ĂBĂUCĂ, ĂBĂUCȘI, ĂBĂUȘE (adj.) - prostovan, nesocotit 

ĂCE! (interj.) – uite!, iacă! 

ĂCE-CE! (interj.) – uită-te! 

ĂELALŢ (pr. dem.) – ceilalţi 

ĂHA (adv.) - da 

ĂIA (pr. dem. m. pl.) – aceia 

ĂII, ĂIESC (vb., IV, tranz.) - a pune usturoi într-o mâncare (cârnați, usturoi, etc. 

ĂILALT, ĂILALTA, ĂILALȚ, ĂILALCE (pron. dem.) – celălalt 

ĂL, ĂI, A, ĂLE (art. dem.) - (şi: hăl, ha, hăi, hăle) cel, cea, cei, cele 

ĂLA, AIA, ĂIA, ALEA (pron. dem.) - (şi: hăla, haia, hăia, halea) acela, aceea, aceia, acelea 

ĂLALALT, ĂIALALTĂ, ĂI(A)LALŢ, ĂLIALALCE (pron. dem.) - celălalt, cealaltă, ceilalţi, 

celelalte 

ĂLE FRUMOASĂ (s. prorpiu) – ielele, zânele 

ĂLIA (pr. dem.) - acelea 

ĂRII (s.f.) - arii 

ĂRPĂ, ĂRPII (s.f.) - aripă 

ĂRPIE, ĂRPII (s.f.) - aripă 

ĂRȘTĂ (num. ord.) - primul, cel dintâi; prima zi din lună 

ĂSNUI, ĂSNUIESC (vb. IV) - a folosi în continuare 

ĂSTA, ASTA, ĂŞCIA, AŞCEA (pron. dem.) - acesta, aceasta, aceştia, acestea 

ĂSTALALT, ASTALALTĂ, ĂŞCIALALŢ, ĂŞCIALALCE (pron. dem.) - acesta din doi care este în 

apropierea noastră, cel mai aproape de noi; ăstalalt, astălaltă, ăştialalţi, astelalte 

ĂSTĂLANT, ĂȘCELANȚ (pron. dem.) - celălalt, ceilalți 

ĂȘCIA (pron. și adj. dem. masc. pl.) - aceștia 

ĂŢOIUL, AȚOII (s.m.) – raţă, răţoi 

ĂȚURI (s.f. pl.) - de la ață; frâiele cailor de la căruță (înhămați) 

 


