
B 

BA (adv.) - așa-i (afirmație); nu (negație); numai, chiar 

„ba pră cine” - chiar pe tine, anume pe tine 

BA (particulă) - ba  

BABA-IUANA (s.f.) - Baba-Ioana  

BABA-LUCA (s.propriu) – personaj imaginar cu care se sperie copii când sunt mici 

BABALUC, BABALUȘI (s.m.) - băbăluc  

BABAU, BABAU (s.m.) - monstru 

BABA-UARBĂ (s.f.) - baba-oarba  

BABĂ DĂ BURIC, BABE DĂ BURIC (s.f.) - moaşă; femeie care a tăiat cordonul ombilical la 

nașterea unui copil (în trecut) - și îl ducea la biserică pe noul născut pentru botez  

BABĂ, BAB(I)E (s.f.) - bătrână, bunică 

„(d-a) baba oarba” - joc de copii 

„babă chioară” 

„s-o dus baba cu colașii” - s-a terminat cu milostenia 

BABĂ, BAB(I)E (s.f.) - femeie care îndeplinește ritualul de înmormântare 

BABĂ, BABIE (s.f.) - babă  

BABĂ, BABIE (s.f.) - știuleții de porumb mici, cu boabe rare și puține 

BABIAŞCIE (adv.) - băbeşte  

BABICĂ, BABIŞI (s.f.) – înv. bunică; diminutivul cuvântului babă 

BABIEI (s.m.) - babei  

BABIESC, BABIASCĂ, BABIEŞCI (adj.) - babesc  

BABILI (s.f.) - babele  

BABIŢĂ, BABIŢ (s.f.) - babiţă  

BABIȚĂ, BABIȚĂ (s.f.) - asistentă medicală care supraveghează și îngrijește mama și copilul la 

naștere; moașă 

BABORÂNĂ, BABORÂNE (s.f.) – babă urâtă şi rea; cotoroanţă, baborniţă 

BABUONI, BABUONI (s.m.) - băbeni 

BABURĂ, BABURE (s.f.) - lapoviţă, porumb de fiert 

BABURĂ, BĂBURI (s.f.) - coş piramidal suspendat deasupra vetrei de foc în sistemul 

tradiţional de încălzire; fum dens; buracă, ceață 

BABUŞNIŢĂ, BABUŞNIŢ (s.f.) - babuşniţă  

BAC, BACURI (s.n.) - bac  

BACĂ (interj.) – cuvânt care exprimă nemulţumirea vorbitorului cu privire la o afirmaţie a 

interlocutorului sau cu privire la o acţiune a acestuia 

BACI (s.m.) - cioban care conduce stâna 

BACIA, BAT (vb., I, tranz., reflex.) – a bate  

BACIALĂ, BACIELURI (s.f.) - băteală  

BACICĂ (s.f) - țesătură de mătase mai groasă, mată. 

BACICĂ, BACICHE (s.f.) - mătase lucioasă, tare 

BAC(I)E, BAT (vb., III) – a (se) bate 

„a bace boiu” – a dori ceva foarte mult 

„a bace cunie” - a bate/a înfige cuie 

„a bace dân gură” - a vorbi mult și inutil 

„a bacie (toacie) drumurilii“ - a vagabonda, a umbla fără rost 

„a bacie apa-n piuă“ - a vorbi mult și fără consistență 

„a bacie cărțâlii“ - a juca pe bani la jocurile de noroc cu cărți 



„a bacie doba“ – a bate toba chemând oamenii să se apropie de dobaș pentru a li se aduce la 

cunoștință poruncile date de primărie sau alte informații; a răspândi o noutate 

„a bacie grâu“ – a treiera manual, prin lovirea spicelor cu un lemn 

„a bacie la cap pră șineva“ – a fi insistent în a cere cuiva să acționeze conform pretențiilor tale 

„a bacie la cur pră șineva“ – a lovi pe cineva peste fund 

„a bacie palma cu șineva“ – a ajunge la înțelegere în urma tratativelor purtate 

„a bacie pământu (cu maiu)“ – a tasa pământul 

„a bacie piatra“ – a cădea grindină 

„a bacie pincienii“ – a lovi carâmbii cizmelor, sărind în sus, în timpul jocului 

„a bacie pră șineva“ – a moșteni (prin naștere) anumite trăsături ale unui înaintaș 

„a bacie șaua (să prișeapă iapa)“ – a face aluzii evidente la ceva ce nu se spune direct într-o 

discuție 

„a bacie zvonu-n dungă“ – a trage clopotul bisericii sacadat, cu întreruperi, pentru a semnaliza 

un pericol 

„a să bacie pră piept“ – a se lăuda, a-și atribui public anumite merite (reale sau fictive) 

„a-i bacie șiasu cuiva“ – a-i sosi cuiva momentul morții (sau al sfârșitului unei ilegalități 

săvârșite până atunci) 

„a-ș bace capu să învețe” - a se strădui să învețe 

„a-ș bace jioc” - a batjocori 

„a-ș bacie capu (cu șeva)“ – a fi preocupat de rezolvarea unei probleme mai dificile 

„a-ș bacie curu” – a se lovi la fund, în semn de dispreț față de interlocutor 

„a-ș bacie gura (dafecia)“ – a încerca să convingi pe cineva, vorbind mult (dar fără succes) 

„bace chimeșâli cu maiu” – a scoate murdăria din țesături prin lovituri 

„bace coasa” - ascute coasa 

„bace la ușă” - ciocănește/bate la ușă 

„bace nușilii”; „bace nucu'” - îl scutură de nuci 

„bace piparcă în piuă cu maiu” – a pisa cu pisălogul ardeiul uscat pentru boia 

„bace toaca” – în timpul Postului Paștelui se bate toaca în locul clopotelor  

„bace vântu” - suflă vântul 

„bace-o, Doamne!” – blestem ca Dumnezeu să o pedepsească 

„bace-o-n gură ca pră coasă” – admonestarea unei soții necinstite 

„bată-l crușia” – blestem pentru a fi pedepsit de puterea crucii 

„bată-l norocu” – urare pentru a avea noroc 

„copiii să bat și să-mpacă” - copiii se ceartă și se-mpacă 

„Dumnedzău nu bace cu boata” – zicală – Dumnezeu nu pedepsește fizic, ci spiritual 

„nu-l măi bace” - nu-l mai lovi 

BACIȘCE, AVEBACIȘCE ÎN LOCUL - a fi prezent mai mereu în acel loc. 

BACIȘCIE, BACIŞCI (s.f.) - loc bătut/bătătorit/neted, teren nivelat 

BACIȚĂ, BACIȚĂ (s.f.) - cursă de prins șoarecii și șobolanii 

BACIU, BACI (s.m.) - nenea 

BACLAVIE (s.f.) - baclava 

BACLĂ, BACLE (s.f.) - găleată  

BACSAMA (adv.) - poate că, cred că, probabil, după cât se pare, pe semne că 

BACŞÂŞ, BACŞÂŞĂ (s.n.) - bacşiş  

BACUI, BACUIE, BACUAICĂ (s.n.) - băcui  

BACUI, BACUIESC (vb., IV, tranz.) - a băcui 

BA-DA (adv.) – aşa este, confirm 



BADANE, BĂDĂNII (s.f.) - cadă mare, cu doagele necurbate, folosite pentru comina (borhotul) 

de fructe. este mai largă la gură ca sub presiune să nu se spargă patul șă să răsufle comina; (fig.) 

femeie grasă 

BADÂI, BUDÂIE (s.n.) - budăi 

BADÂNI, BADÂNIЕ (s.m.) - budăi  

BADÂRCĂ, BADÂRȘI (s.f) - bădârcea 

BADÂRCUONI (s.m.) - Badircea  

BADLE (s.f. pl.) - găluște, mâncare din făină de porumb  

BAFONT (s.n.) - băţ cu măciulie purtat de mire pe durata nunţii, însemn de mire; însemn de 

şefie a vătafului la colindat 

BAFONT, BAFONȚ (s.m., sg.) - băț cu măciulie purtat de mire la cununie 

BAG DĂ SAMA (loc. adv.) – mi se pare că 

BAG DĂ SEAMĂ (adv.) – cred că 

BAGA, BAG (vb., I, tranz., reflex.) – a băga  

BAGABUONT, BAGABUONDZ (s.m.) - vagabond 

BAGAT, BAGATĂ, BAGAŢ, BAGACIE (adj.) - băgat  

BAGATUORI, BAGATUORI (s.m.) - băgător  

BAGĂ BOALGE (loc. vb., I, intranz.) - a întarâta 

BAGE (s.m.) - bade  

BAGE, BAGI (s.m.) - nene, ceace 

BAGICUONI (s.m.) - Bădiceanu  

BAGIE (s.m.) - termen prin care femeile se adresează bărbatului iubit 

BAGIN, BAGINI (s.m.) - migdal 

BAGLAMĂ, BAGLAMIE (s.f.) - balama  

BAGRAM, BAGRAMI (s.m.) - salcâm  

BAGRAMIARI, BAGRAMIARIE (s.m.) – tufiș de salcâm 

BAGRIN, BAGRINI (s.m.) - salcâm 

BAGSAMA, BAGSAMĂ (adv.) – bag de seamă, probabil, cred că  

BAI, BAIURI (s.n.) – necaz, încurcătură, supărare, belea; defect, slăbiciune, cusur, meteahnă, neajuns, 

beteşug 

BAI, BAIURI (s.n.) - necaz, problemă, supărare, boală, suferință; defect, defecțiune 

„hibă-n bai” - nu-i nimic, nu e nici o afecțiune 

„îi un bai” - este o problemă, un necaz 

„nu-i bai” - nu-i nicio problemă, nu-i nimic, a fost bine 

BAI AȘA (adv. de mod) - așa, așa este 

BAIA (s.m.) - nenea 

BAIA (s.m.) aşa numesc băieţii cei mici pe cei mai mari 

BAIANIET, BAIANIECE (s.n.) – baionetă 

BAIAT, BAIAŢ (s.m.) - băiat  

BAIAŢÂĂL, BAIAŢÂĂI (s.m.) - băiețel  

BAIAŢÂĂSC, BAIAŢÂĂSCĂ, BAIAŢÂĂŞCI (adj.) - băieţăsc  

BAIAŢÂIE, BAIAŢÂI (s.n.) - băieţie  

BAIBARAC, BAIBARACE (s.n.) - baibarac 

BAIBUOC, BAIBUOCURI (s.m.) – închisoare, temniță  

BAICĂ, BĂIȘI (s.f.) - apelativ folosit de nepoți pentru bunica lor (în semn de afecțiune); maică; 

moaşă de buric, moaşă de neam 

BAICON, BAICOANE (s.n.) - băicon 



BAIE (s.f.) - loc de extracţie a unui minereu, mină; spălare 

BAIE, BÂĂI (s.f.) - baie  

BAIER, BAIERE (s.n.) - toarta sau mânerul găleţii; obiect atârnat de gât, pandativ, amuletă, 

legătură 

BAIER, BAIRIE (s.m.) - baieră  

BAIERĂ, BAIERE (s.f.) - împletitură de lână colorată, cusută cu amândouă capetele de partea 

deschisă a traistei; ață împletită cu care se leagă șorțul în jurul corpului; haină luată pe umeri şi 

susţinută de un şnur legat peste piept; cheotoare 

„nu îl mai țân baierele” - nu mai poate, nu mai e în stare 

BAIEŢÂME, BAIEŢÂMI (s.f.) - băieţime  

BAILOG (s.n.) – adaos, pană 

BAILUOG, BAILUAJIE (s.n.) - bailag  

BAIO (adv.) - nicidecum, exclus 

BAIO (negaţie) - nu, nu vreau 

BAIRAM, BAIRAMURI (s.f.) – petrecere 

BAIȚ (s.n.) – compoziție în care se ține carnea pentru frăgezire; vopsea pentru lemn, metal, 

tăbăcărie 

BAIŢ, BAIŢURI (s.n.) – soluţie apă, sare, oţet, foi de dafin, usturoi etc. folosită pentru a frăgezi 

carnea de vânat; colorant folosit în tâmplărie, în industria textilă, în tăbăcărie etc. 

BAJIOCURĂ, BAJIOCURI (s.f.) - batjocură, poreclă 

BAJUCURI, BAJUCURIESC (vb., IV) - batjocori  

BAJUCURUOS, BAJUCURUASĂ, BAJUCURUOŞ, BAJUCURUASĂ (adj.) - batjocoros  

BAJUOCURĂ, BAJUOCURI (s.f.) - batjocură  

BAL, BALURI (s.n.) – balot; spectacol 

BALA, BALUONI (s.m.) - Bala  

BALAGUOS, BALAGUASĂ, BALAGUOŞ, BALAGUASĂ (adj.) - băligos  

BALAMJÂTURĂ (s.f.) - bălmăjală  

BALAOR/BALAORE, BALAORI (s.m.) - zmeu (din hârtie) pe care copiii îl fac să plutească în 

aer (în bătaia vântului) 

BALAŞALĂ, BALAŞELI (s.f.) – joacă, zbenguială prin apă la scăldat 

BALAUR, BALAURI (s.m.) - balaur  

BALAURE, BĂLAURI (s.m.) - balaur 

BALĂ, BALE (s.f.) - bale, spume la gură; salivă care se prelinge din gură 

BALBANI, BALBANIESC (vb., IV) - vâlvâi  

BALBANIALĂ, BALBANIELURI (s.f.) - bălăbăneală 

BALBATAIE, BALBATÂĂI (s.f.) - vâlvătaie 

BALBĂRĂ, BALBĂRI (s.f.) - flacără, vâlvătaie 

BALCĂU, BALCUAIE (s.n.) - balcău  

BALCINĂ, BALCINI (s.f.) - băltină  

BALCIŢĂ (s.f.) - băltuţă  

BALE (s.f.) - bale  

BALIAGARI, BALIAGARIE (s.n.) - bălegar 

BALIAGUOS, BALIAGUOASĂ, BALIAGUOȘ, BALIAGUOASĂ (adj.) – băligos 

BALIE (s.f.) - bale 

BALIEGUOS, BALIEGUOASĂ, BALIEGUOȘ (adj.) - băligos  

BALIGARI, BALIGARI (s.m.) - băligar  

BALIGĂ, BĂLIJI (s.f.) – baligă; molâu, lipsit de energie și de inițiativă 

BALIGĂ, BÂĂLIJI (s.f.) - baligă  



BALMAJALĂ, BALMAJÂĂLURI (s.f.) - bălmăjală  

BALMAJÎ, BALMAJÂĂSC (vb., IV, tranz.) - bălmăji  

BALMAȘ/BALMOȘ, BALMUȘ (s.n.) - mâncare ciobănească din caș dulce fiert în lapte dulce, 

cu puțină făină de porumb pentru a se îngroșa; amestec 

BALMĂŞ (s.n.) – mâncare făcută din caş dulce, smântână sau lapte cu puţin mălai; balmoș 

BALMIŞ, BALMIŞURI (s.m.) - balmoş  

BALMUŞ, BALMUŞURI (s.n.) - balmuş  

BALON, BALOANIE (s.n.) - damigeană 

BALONAT, BALONATĂ, BALONAŢ, BALONACE (adj.) - abdomen umflat de la gaze 

BALȘIUARĂ (s.f.) - băltuţă  

BALTĂ, BĂLȚ (s.f.) - baltă, apă 

BALTĂ, BÂĂLŢ (s.f.) - baltă  

BALTUONI, BALTUANIE (s.n.) - băltoi  

BALTUOS, BALTUOASĂ, BALTUOŞ, BALTUASĂ (adj.) - băltos  

BALTUŢĂ, BALTUŢ (s.f.) - băltuţă  

BALŢ, BALȚĂ/BALȚURI (s.n.) - laţ, lasou, belciug; ochi fals făcut prin înnodarea aței/sforii 

BALŢUIT, BALŢUITĂ, BALŢUIŢ, BALŢUICIE (adj.) - bălţat  

BALUOS, BALUASĂ, BALUOŞ, BALUASĂ (adj.) - bălos  

BALUŞĂL, BALUŞĂI (s.m.) - păstrăv de fag  

BAN, BANI (în piept) (s.m.) - galbeni, salbă 

BAN, BANI (s.m.) - ban  

BAN, BANI (s.m.) - ban, monedă 

„a umbla ca banu“ - a circula mult 

„ban la ban traje“ - omul bogat devine și mai bogat, spre deosebire de cel sărac 

„bani la grumadz“ - șirag de monede din aur sau argint purtat de femei/fete în jurul gâtului sau 

pe piept 

„bani buni“ - bani din metale prețioase; profit curat/net 

„bani curați/bani munciți“ - bani obținuți pe căi cinstite, prin muncă 

„bani gata“ - bani în numerar 

„bani proști“ - bani din metale neprețioase și bancnote 

„banu-i ochiu dracului” – zicală privind lăcomia de bani, care te duce în păcat 

„căpiță dă bani” - bani mulți, o grămadă de bani 

„nu fașe niși doi bani/nu dai niși un ban pră iel“ - om fără valoare 

„strânje bani albi prântru dzâle negre“ - fă economii atunci când ai posibilitatea fiindcă îți vor 

folosi la nevoie 

BANABZEGER (s.m.) – picher 

BANAL, BANALĂ, BANALI, BANALE (adj.) - bănesc, în bani 

BANANĂ, BANANIE (s.f.) - banană 

BANAT/BĂNAT (s. propriu, defectiv de pl.) - (Regiunea) Banat 

BANBAN (adv.) – întuneric 

BANC(s.n.) - tot potul la jocul de cărți 

BANC, BANCURI (s.n.) - poantă, snoavă 

BANC, BĂNȘI (s.n.) - masă de lucru 

BANCĂ, BĂNȘI (s.f.) - bancă  

BANCĂ, BĂNȘI (s.f.) - bancă pentru tranzacții monetare 

BANCĂ, BĂNȘI (s.f.) - bancnotă  

BANCHIET, BANCHIETURI (s.n.) – teanc 



BANCIET, BANCIEŢ (s.m.) -  

BANCROT, BANCROTĂ, BANCROȚ, BANCROTE (adj.) - falit, ruinat, distrus 

BANCROŢI (s.m., pl. şi adj.) - falimentari 

BANDAŞ, BANDAŞ (s.m.) - trompetist  

BANDĂ GAZDĂ (s.f.) - șef la batoză 

BANDĂ, BĂNDZ (s.f.) - echipă, formație de lucru; contrabas 

BANDĂ, BÂĂNDZ (s.f.) - bandă  

BANDĂ, BENDZ (s.f.) - contrabas; ceată, taraf de lăutari 

„bandă dă muzicanț“ - taraf, formație instrumentală 

BANDĂGAZDĂ (loc. subst.) - șeful echipei care deservește batoza 

BANDERIU (s.n.) - grup de călăreți care formează un fel de gardă de onoare 

BANDIERI, BANDIERI (s.m.) - bandier  

BANDIGAZDĂ, BANDIGAZGE (s.f.) - persoană care conduce treieratul grâului cu batoza 

BANDIT, BANDIȚ (s.m.) - om nemernic, bandit 

BANDZARI, BANDZARIESC (vb., IV) - banzari  

BANDZARIT, BANDZARITURI (s.m.)  

BANGĂ (s.f.) - bancă, casă de bani 

BANGĂ, BĂNGI (s.f.) – bancă 

BANIECIE (s.m.) - bănet  

BANIULUI (adv.) - pe bani  

BANU MÂŢÎ (s.m.) – mică (mineral din grupul silicaților) 

BANUŢ, BANUŞ (s.m.) - bănuţ  

BAOLŢ, BAOLŢURI (s.n.) – adâncitură, scobitură; parte convexă pe latura unei scânduri tăiată de la 

marginea unui buştean 

BAR (s.m.) - om rău 

BARABAR (adv.) - deopotrivă 

BARABAR, BARBARĂ, BARABARI, BARBARE (adj.) – care este egal cu altul, pus cap la cap, 

care se potriveşte cu altul, care coincide întru totul cu ceva sau cu cineva, la fel cu altceva sau 

altcineva; identic, aidoma, întocmai; (despre acţiuni) care are loc în acelaşi timp cu altul sau cu altele; 

simultan, concomitent 

BARABARI, BARABARIESC (vb., IV) – (despre lucruri) a pune cap la cap, a potrivi, a face să fie 

egal între ei; a avea aceleaşi preocupări 

BARABĂ (s.m.) - golan, derbedeu 

BARABĂ, BARĂBI (s.n.) – escroc, pungaș, ticălos 

BARAGLAGINĂ, BARAGLAGINI (s.f.) – (depreciativ) om de nimic; stâns 

BARĂ, BARE (s.f.) – bară 

BARBARI, BARBARESC (vb., IV, tranz., reflex.) – a egala 

BARBARI, BARBARIE (s.m.) - bărbie  

BARBAT, BARBATĂ, BARBAŢI, BARBACE (adj.) – care munceşte mult şi cu râvnă, care lucrează 

iute şi cu spor, vrednic, harnic 

BARBAT, BARBAŢ (s.m.) - bărbat  

BARBAŢÂAŞCIE (adv.) - bărbăteşte  

BARBAŢÂĂSC, BARBAŢÂĂSCI (adj.) - bărbătesc  

BARBAŢÂIE, BARBAŢÂI (s.f.) - bărbăţie  

BARBĂ, BARBIE (s.f.) - barbă  

BARBĂ, BĂRBI (s.f.) - bărbie (la oameni), dar și părul barbei 

„barbă dă țap” (loc. subst.) - barba cioc a preotului fălos 

BARBĂR, BARBERI (s.m.) - derbedeu, trădător 



BARBIE, BARBI (s.f.) - bărbie  

BARBIRI (s.m.) - frizer 

BARBON, BARBOANE (s.n.) – păr mare pe bărbie şi pe obraji; barbă mare 

BARBUOS, BARBUOŞ (adj.) - bărbos  

BARBUŢĂ, BARBUŢ (s.f.) - bărbuţa  

BARCĂ, BĂRȘI (s.f.) - barcă 

BARCĂ, BĂRŢI (s.f.) - barcă  

BARDAC, BARDAȘIЕ (s.n.) - bardac  

BARDĂ, BĂRDZ (s.f.) - bardă  

BARDĂ, BĂRDZ (s.f.) – bardă, satâr 

„dă cu barda-n Dumnedzău” - om nesocotit și nemilos 

BARDON, BARDUANIE (s.n.) - trombon bas, în orchestrele populare bănăţene 

BARDOȘ (s.m.) - cocostârc, barză 

BARDUN, BARDUNURI (s.n.) – instrument de alamă folosit în fanfare; bariton 

BARDZ, BARDZĂ, BARDZ, BARDZĂ (adj.) – barz 

BARDZĂ, BERDZĂ (s.f.) - barză, pasăre alb cu negru 

BARDZĂ, BIERDZ (s.f.) - barză  

BAREM/BAREMI (loc. adv.) - măcar atât 

BARIAC, BARIAȘE (s.n.) - steag 

BARIM (adv.) – cel puţin, măcar, barem 

BARNA, BARNE (s.f.) - vacă; femeie proastă; om prost 

BARNĂ, BÂĂRNI (s.f.) - barnă  

BAROS, BAROASĂ (s.n.) - ciocan mare și greu 

BARŞOANE (s.f.) - catifea 

BARUN (s.m.) - conte 

BARZAȘ (s.m.) - barză, cocostârc 

BARZAȘ (s.m.) - cocostârc, barză 

BASAMA (adv.) - probabil 

BASĂMICE (adv.) – aşadar 

BASÂMA (adv.) – poate că, probabil 

BASÂMCĂ (adv. de mod) - pesemne, probabil, de bună seamă 

BASCHIIE, BASCHII (s.f.) – ulucă, stinghie 

BASCIE, BASCI (s.f.) - ulucă  

BASFIGLION (s.) dubă fanfară 

BASIAUĂ, BASIALE (s.f.) - grădină 

BASIELARI, BASIELARI (s.m.) - grădinar 

BASIIE, BASII (s.f.) - băcie 

BASMA (s.f.) - pesemne că, poate că 

BASTRĂ (s.f.) - peronosporă  

BAȘ (adv.) - chiar, tocmai, taman 

BAŞ (part.) - baş  

BAȘĂ (s.m.) - conducător de gintă sau de unitate militară turcească 

BAȘCA (adv.) – în plus  

BAŞCA (prep.) - (în) afară de…, exceptând, nepunând la socoteală  

BAŞCAŞÎ, BAŞCAŞĂSC (vb., IV) – a face să nu mai fie împreună; a se despărţi, a se separa 

BAȘCĂŞÂT, BAȘCĂŞÂTĂ, BAŞCĂŞÂŢ, BAȘCĂŞÂCE (adj.) – separat unul de altul; divorţat; fără 

legătură, izolat 



BAŞCIAUĂ, BAŞCIALE (s.f.) - grădină  

BAŞCIE, BAȘCII (s.f.) – pepenărie; grădină de zarzavat 

BAŞE, BAȘI (s.m.) – vârstnic, baci 

BAȘI (s.m.) - bade, nene 

BAȘIAUĂ, BAȘIALЕ (s.f.) - grădină  

BAȘIELARI, BAȘIELARI (s.m.) - grădinar  

BAȘIEVIAN, BAȘIEVIANĂ, BAȘIEVIENI, BAȘIEVIENIЕ (s.m.) - Bacevean  

BAȘIIE, BAȘII (s.f.) - băcie  

BAŞIŢĂ, BAȘIȚĂ (s.f.) - soţia baciului; băciţă 

BAȘIVĂ, BÂĂȘIVI (s.f.) - butoi  

BAŞTA, BAŞTELE (s.f.) - grădină  

BAT, BATĂ, BEȚ, BECIE (adj.) - beat 

„(a fi) mort dă bat/turtă dă bat/bat criță/bat dă nu să poacie țâne pră pișioare“ - (a fi) foarte 

beat 

BAT, BATĂ, BIEŢ, BIECE (adj.) - turmentat, beat 

BATACUI, BATACUIE (s.n.) – sac mic confecţionat din ţesătură de lână şi prevăzut cu o baieră 

pentru a fi agăţat; trăistuţă 

BATAIE, BATÂĂI (s.f.) - bătaie  

BATAIUOS, BATAIUASĂ, BATAIUOŞ, BATAIUASĂ (adj.) - bătăios  

BATATARNIC, BATATARNICĂ, BATATARNIȘI, BATATARNIȘE (adj.) - abătător  

BATĂ, BECE (s.f.) - fâşie de legat părul (port pop.); dungă, linie 

BATĂ, BECIE (s.f.) - dungă țesută cu fir mai gros între fire subțiri 

BATĂ, BIACIE (s.f.) - panglică 

BATĂ-CE/BATĂ-VĂ (imprecație) - bată-te!, bată-vă! 

BATĂR (adv.) - măcar, cel puțin 

BATĂR (var. BATARAŞ) (adv.) - chiar dacă, cu riscul, măcar, barem; cel puțin, măcar 

BATCĂ (s.f.) – cursă pentru șobolani 

BATCĂ (s.f.) – treapta scării 

BATCĂ, BATCHE (s.f.) - opincă cu vârful rotund (precum al sandalelor) 

BATCĂ, BATCHE (s.f., var.) opincă sârbească în formă de sanda 

BATJIOCURĂ (s.f.) - poreclă, supranume 

BATRÂN, BATRÂNĂ, BATRÂNI, BATRÂNE (adj.) - bătrân  

BATUT, BATUTĂ, BATUŢ, BATUCIE (adj.) - bătut  

BATUTA, BATUCIE (s.f.) - bătută  

BAU (interj.) - bau  

BAU! (interj.) - bau! 

BAU-BAU (s.m.) – spirit rău din lumea basmelor 

BAUCĂ, BĂUŞ (s.f.) – bolovan de râu mare şi greu care se poate manevra numai cu o pârghie 

BAUDIRECTOR, BAUDIRECTOR (s.m.) - director al unor lucrări de construcţie 

BAUMAISTOR, BAUMAISTORI (s.m.) - meșter zidar 

BAUR, BAURI (s.m.) - ţăran 

BAUTUORI, BAUTUARIE, BAUTUORI, BAUTUARIE (adj.) - băutor  

BAUTURĂ, BAUTURI (s.f.) - băutură  

BAUŢARI, BAUŢARIЕ (s.m.) - teren stâncos  

BAUŢĂ, BAUŢ (s.f.) – pietricică rotundă  

BAX (s.n.) - cutie metalică 

BAZACONIE, BAZACONII (s.f.) – ciudățenii; vorbe, idei lipsite de seriozitate, pozne, glume 



BAZACUANĂ, BAZACUANIE (s.f.) – prostie, ciudățenie  

BAZĂ (var. BÂZUL) (s.f.) - joc de priveghi, care făcea parte din tradiţia de înmormântare 

BAZĂ, BAZE (s.f.) - siloz de cereale 

BAZEN, BAZENURI (s.n.) - piscină, bazin 

BAZIN, BAZINE (s.n.) - rezervor pentru apă de ploaie 

BAZNA (s. sg.) - rasă de porci 

BĂ (interj.) - bă  

BĂ! (interj.) - măi! 

BĂBALUC, BABALUȘI (s.n.) - din vechime, de demult, din trecut 

BĂBĂLUC (adv.) - (Expr. din băbăluc) demult, din vechime; din moși-strămoși  

BĂBĂLUCA, BĂBĂLUȘI (s.f.) - personaj imaginar cu care se sperie copiii mici când nu-s 

cuminți  

BĂBĂT (s. colectiv) - mulțime de babe 

BĂBI, BĂBESC (vb., IV) - a moși 

BĂBI, BĂBI (s.m.) - miner, țigan aurar, zlătar 

BĂBIRI (s.m.) - porumb mic, pipernicit, babe 

BĂBIT, BĂBITĂ, BĂBIŢ, BĂBICE (adj.) – moșit; îmbătrânit prematur 

BĂBIȚA (vb., I) – a avea stomacul deranjat 

BĂBIŢA, BĂBIŢĂDZ (vb., I, reflex.) - a face indigestie 

BĂBIȚAT, BĂBIȚATĂ, BĂBIȚAȚ, BĂBIȚACE (adj.) – cu ndigestie, cu greață 

BĂBOANIE, BĂBOANIE (s.f.) - baborniță, babă mare și puternică 

BĂBURĂ (s.f.) – vâlvătaie, pălălaie 

BĂBUȚĂ, BĂBUȚĂ (s.f.) - bătrână slabă 

BĂCARĂ (s.f.) - clopot mare (pentru oi) 

BĂCĂRUȘ, BĂCĂRUȘI (s.m.) - clopoței prinși la hamurile cailor 

BĂCĂRUȘĂ, BĂCĂRUȘĂ (s.f.) - clopoței sferici 

BĂCĂRUŞI (s.m., pl.) - clopoţeii de la cai în timpul iernii 

BĂCEALĂ, BĂCELI (s.f.) – firele care se introduc cu ajutorul suveicii prin rostul firelor de urzeală 

pentru a forma ţesătura 

BĂCEALĂ, BĂCELI (s.f.) - firele care se introduc prin urzitura unei stofe bătându-se cu 

vatalele; bătătură la țesutul pânzei 

BĂCELE (s.f. pl.) - ciocanul și nicovala cu care se bate coasa 

BĂCHIE (s.f.) - boală, defect 

BĂCUI, BĂCUICĂ, BĂCUI, BĂCUIŞE (s.m.) – locuitorii de pe culoarul Cerna-Belareca 

BĂDANE, BĂDĂNII (s.f.) - vas mic de lut pentru păstrat covăsâtu (iaurtul); cadă mare în care 

se pun strugurii (și prunele) la frământat; butie 

BĂDAN(I)E, BĂDĂNII (s.f., sg.) - vas mare din doage de lemn și cercuri de metal, de formă 

tronconică, care are o deschizătură cu capac în partea superioară și este folosit la transportarea 

borhotului la cazan, în vederea fabricării ţuicii 

BĂDANIE (s.f.) – vas din lemn folosit pentru depozitarea fructelor destinate fermentăriim are 

capacitate mare 

BĂDĂNIŢĂ, BĂDĂNIŢĂ (s.f.) - v. bădane 

BĂDĂNOASĂ (s.f. pl.) - obiecte diverse păstrate în dezordine 

BĂDÂI, BĂDÂIE (s.n.) - putinei 

BĂDÂNI (s.n.) – tambur, sulul pe care se adună lanțul la fântână 

BĂDÂNI (s.n.) - vas de unt 



BĂDÂNI, BĂDÂN(I)E (s.n., sg.) – putină; vas de lemn făcut din doage legate cu cercuri şi folosit la 

prepararea untului sau păstrarea produselor lactate 

BĂDÂNI, BĂDÂNIE (s.n.) – putină 

BĂDIGANE, BĂDIGĂNII (s.f.) - ființă mare, uriaș, monstru 

BĂDREAC, BĂDREACURI (s.n.) - măsuță cu sertar în care se păstrează scule 

BĂFEL, BĂFELURI (s.n.) - program, plan de lucru 

BĂGA (A SĂ), MĂ BAG (vb., I) - a se amesteca în ce nu-l privește 

BĂGA, BAG (vb., I) – a băga, a introduce, a intra  

„a (nu) băga mâna-n foc pentru șineva“ - a (nu) garanta necondiționat spusele/moralitatea cuiva 

„a (să) băga hâra/potca întră oameni“ - a se isca neînțelegeri 

„a avea grijă cu șine baji în brândză” - a fi atent cu cine te întovărășești 

„a băga ață-n ac” - a introduce ața în ac 

„a băga bâce-n roată“ - a sabota o acțiune; a se împotrivi (mai ales prin intrigi) derulării unui 

eveniment 

„a băga dă samă“ - a observa, a fi foarte atent la ceea ce (va) face 

„a băga grâu-n sași” - a introduce grâul în saci 

„a băga în boală” - a scoate din minți, a provoca 

„a băga în brâgle” - a te întovărăși 

„a băga în samă pră șineva” - a acorda multă atenție cuiva, a fi curtenitor față de cineva 

„a băga jinere-n casă“ - a aduce părinții fetei, după nuntă, pe ginere în casa lor 

„a băga la răcoare pră șineva“ - a aresta și condamna pe cineva la închisoare; a contribui la 

condamnarea la detenție a cuiva 

„a băga mânilii până-n coacie“ - a se implica mult într-o afacere necinstită 

„a băga oilii-n brândză“ - a înțărca mieii (separându-i de mamele lor) și a începe mulsul oilor 

pentru a se prepara brânză 

„a băga pumnu-n gura cuiva“ - a reduce pe cineva la tăcere prin mijloace coercitive 

„a nu pucea băga mințâlii-n cap cu tolșeriu“ - a nu putea instrui pe cineva cu forța sau în lipsa 

aptitudinilor corespunzătoare 

„a să băga ca musca-n curu calului” - a se amesteca în ceva ce nu te privește 

„a să băga dă gazdă“ - a se înregistra în cartea funciară ca proprietar pe averea imobilă 

„a să băga în jioc“ - a intra ca dansator în hora satului – organizată duminica și în sărbători 

legale – semn că băiatul e de însurat și fata de măritat 

„a să băga în samă” - a-și da importanță 

„a să băga la marve” - a merge să hrănească vitele 

„a să băga lupiia (lăcomia) în om“ - a deveni avid de îmbogățire (prin efort sau prin corupție) 

„a să băga pră supt pielea cuiva“ - a încerca/reuși să obții încrederea cuiva prin flatare/corupție 

etc. pentru a-ți atinge, ulterior, țelurile proprii 

„a-ș băga dracu coada“ - a interveni neînțelegeri între prieteni 

„a-ș băga mințâlii-n cap” – a se cuminți, a acționa cu mai multă precauție (mai ales în urma 

unor eșecuri), a îşi reveni la realitate 

„bagă/băga dă samă/bagsama” (loc. subst.) - fii atent, atenţie! 

„baji dă vină” - învinovățești 

„ce-ai băgat în jioc, acum jioacă cum țî să cântă“ - asociat fiind cu alții e necesar să accepți și 

voința lor 

„nu băga dă samă” - nu da importanță, nu pune la suflet 

„nu-ț băga nasu ungie nu-ț fierbie oala“- nu te amesteca în chestiuni care nu te privesc 

BĂGAT, BĂGATĂ, BĂGAŢ, BĂGACE (adj.) – intrat 



BĂGATUL CAILOR (s.n.) - ziua de început a săptămânii Sântoaderului, prima zi de marţi din 

Postul Paştilor 

BĂGĂOS, BĂGĂOASĂ, BĂGĂOȘ, BĂGĂOASE (adj.) - neîngrijit, urât mirositor (de la 

tutunul mestecat în gură) 

BĂGĂŞIOS, BĂGĂŞIOASĂ, BĂGĂŞIOŞ, BĂGĂŞIOASĂ (adj.) – unul căruia îi place să se bage în 

seamă, să intervină peste altul 

BĂGĂU (s.m.) - tutun de prizat 

„bag băgău la măsa” - mestec tutun în gură 

BĂGĂU (s.n., sg.) - tutun de proastă calitate; rămăşiţă de tutun folosit 

BĂGIC, BĂGICURI (s.n.) - fontă, tuci (metal)  

BĂGIC, BĂGIȘE (s.n.) – clopot la animale; vas de fontă; teasc de copt pâine 

BĂGIC, BĂGIŞE/BĂGICURI (s.n.) – fontă din care se fac vase pentru bucătărie; vas din fontă; tuci 

BĂGIOCURĂ (s.f.) – ocară, bătaie de joc 

BĂGIȚĂ (s.m.) - tată 

BĂGRIN, BĂGRINI (s.m.) - salcâm 

BĂGRIN, BĂGRINI (s.m.) – salcâm, acaț 

BĂHUC, BĂHUCĂ, BĂHUCI, BĂHUCE (adj.) - prostănac, încurcat 

BĂIA, BAIEDZ (vb., I, tranz.) - a atinge pe cineva ușor, a mângâia 

BĂIA, BĂIEDZ (vb., I, tranz.) - a alinta, a dezmierda, a presimți 

BĂIAT, BĂIATĂ, BĂIAŢ, BĂIACE (adj.) - îmbăiat 

BĂIAT, BĂIEŢ (s.m.) - băiat  

BĂICUONI, BĂICUONI (s.m.) - bolovan 

BĂICUŢĂ, BĂICUŢĂ (s.f.) - moaşă de neam, babă dă buric 

BĂIER, BĂIERE (s.n.) - salbă de galbeni 

BĂIEŢĂL, BĂIEŢĂI (s.m.) - băieţel  

BĂINET, BĂINECE (s.n.) - baionetă 

BĂ(I)NIET, BĂINIECIE (s.n. sg.) - baionetă 

BĂIRĂCTAR, BĂIRĂCTĂRI (s.m.) stegar 

BĂJICURI, BĂJICURESC (vb., IV, tranz.) - a batjocori 

BĂJIOCORI, BĂJIOCORESC (vb., IV) - a batjocori, a ironiza; a deflora o fată fără intenția de 

a te căsători cu ea 

BĂJIOCORITORI, BĂJIOCORITORI (s.m. și adj.) – batjocoritor 

BĂJIOCURĂ, BĂJIOCURI (s.f.) - batjocură, ironie, ponegrire; poreclă 

BĂJIOCURĂ, BĂJIOCURI (s.f., sg.) – batjocură, bătaie de joc, jignire, ocară, insultă; poreclă, 

supranume, nume sub care era cunoscută în sat familia unei persoane 

BĂJIUCURI, BĂJIUCURESC (vb., I, tranz.) – a batjocuri 

BĂJIUCURI, BĂJIUCURESC (vb., IV, tranz.) - a batjocori, a jigni, a ponegri 

BĂJ(I)UCURIT, BĂJ(I)UCURITĂ, BĂJ(I)UCURIȚ, BĂJ(I)UCURICE (adj.) - batjocorit 

BĂJIUCURITARNIȚ (s.m.) – persoană care își bate joc de oricine 

BĂJIUCURITOR, BĂJIUCURITOARE, BĂJIUCURITORI, BĂJIUCURITOARE (adj.) – care 

ia în râs pe alții 

BĂJIUCURITORI, BĂJIUCURITOARE (adj.) - cel care ponegrește 

BĂJ(I)UCUROS, BAJ(I)UCUROASĂ, BĂJ(I)UCUROȘ, BAJ(I)UCUROASĂ (adj.) – batjocuros, 

batjocuritor; (despre oameni) glumeţ, poznaş, şod, potcaş, hâtru, mucalit 

BĂL, BĂLĂ, BĂLI, BĂLE (adj. şi s.m.) – blond ”Iar la poarta fântânii, stau tri juni, tri bălușăi” 

(colind popular) 

BĂL, BĂLĂ, BĂLI, BĂLE (adj.) - (despre oameni sau despre părul lor) blond, bălai; nuanță 

deschisă a unei culori  



BĂLAMZÂTURĂ, BĂLAMZÂTURI (s.f.) - bălmajeală 

BĂLAN, BĂLANI (s.m.) – blond 

BĂLAORE, BĂLAORI (s.m.) - șmecher 

BĂLARCĂ, BĂLARȘI (s.n.) flecar 

BĂLAŞ, BĂLAȘĂ, BĂLAŞ, BĂLAŞĂ (adj.) - alb, blond, bălai 

BĂLĂBĂNELI (s.f. pl.) - mișcări dezordonate 

BĂLĂBĂNI, BĂLĂBĂNESC (vb., IV, intranz. reflex.) - a se mișca dând din mâini și din 

picioare  

BĂLĂBĂNIT (adj.) – legănat, clătinat 

BĂLĂBĂNIT, BĂLĂBĂNITURI (s.n.) - a da din mâini şi picioare 

BĂLĂCĂREALĂ, BĂLĂCĂRELI (s.f.) - ceartă publică 

BĂLĂIOR, BĂLĂIOARĂ, BĂLĂIORI, BĂLĂIOARĂ (adj.) - copil blond 

BĂLĂNGĂNI, BĂLĂNGĂNIESC (vb., IV, tranz. reflex.) - a se clătina, a se mişca dintr-o parte 

in alta 

BĂLĂȘEL, BĂLĂȘAUĂ/BĂLĂŞEA, BĂLĂȘEI, BĂLĂȘELE (var. BĂLUŞEA, BĂLUŢĂ) 

(adj.) - dim. de la bălă 

BĂLDĂNOASĂ, BĂLDĂNOASE (s.f.) - unelte de lucru 

BĂLEGĂR, BĂLEGARE (s.n.) - piesă de la crucea căruței de care se leagă lanțurile hamurilor, 

ferchegeu, căcălău 

BĂLIĂI, BĂLIĂI (vb., IV) - a orbecăi 

BĂLIC, BĂLICĂ, BĂLIȘI, BĂLIȘE (adj.) - începător, fără experiență 

BĂLIC, BĂLICĂ, BĂLIȘI, BĂLIȘE (adj.) - începător, novice 

BĂLICĂRI, BĂLICĂRIESC (vb., IV, intranz.) - a sporovăi, a vorbi vrute şi nevrute 

BĂLIEGARI (s.m.) – bălegar 

BĂLIGA (a să) (vb., I) - a se defeca vitele 

BĂLMĂJÎ, BĂLMĂJĂSC (vb., IV) - a vorbi talmeș- balmeș 

BĂLONĂ, BĂLONIE (s.f.) - damigeană 

BĂLONI, BĂLOANE, BĂLONI, BĂLOANE (adj.) - băloni, (despre culori) alburiu, băl deschis 

BĂLOS, BĂLOASĂ, BĂLOȘ, BĂLOASĂ (adj.) - cu bale la gură 

BĂLTĂI, BĂLTĂIESC (vb., IV) - a lucra fără socoteală 

BĂLTĂI, BĂLTĂIESC (vb., IV, intranz.) - a lucra fără socoteală 

BĂLTOACĂ, BĂLTOAȘE (s.f.) - baltă întinsă 

BĂLŢUI, BĂLŢUIESC (vb., IV, tranz.) - a da lustru 

BĂLURĂ (s.f.) - loc cu buruieni mari 

BĂLUŢ, BĂLUŢĂ, BĂLUŢ, BĂLUŢĂ (adj.) - v. băl 

BĂNAT, BĂNATURI (s.n.) - supărare, tristeţe, jale, dorinţă, supărare, bănuială 

BĂNĂRAIE, BĂNĂRII (s.f.) - bani mulţi 

BĂNĂTA (vb., I, intranz.) - a se jelui, a se tângui, a-şi exprima supărarea, a se căina 

BĂNĂȚAN, BĂNĂȚANĂ,BĂNĂȚĂNI, BĂNĂȚĂNIE (adj.) - banațean 

BĂNĂȚAN, BĂNĂȚANI (s.m.) - bănățean 

BĂNĂȚĂNESC, BĂNĂȚĂNEȘCI (adj.) - bănățenesc 

BĂNCULI, BĂNCULESC (vb., IV) - a rage 

BĂNCULI, BĂNCULESC (vb., IV, intranz.) - a boncălui, a rage 

BĂNCUȚĂ, BĂNCUȚĂ (s.f.) - bancnotă în valoare de 10 creițari 

BĂNDAIS (s.m.) - platbandă 

BĂNDAȘ, BĂNDAȘ (s.m.) - (în trecut) fiecare membru al formației de treierași; fiecare 

membru al unei formații de instrumentiști; contrabasist 



BĂNDĂ, BĂNDZ (s.f.) - taraf 

BĂNDĂONI, BĂNDĂONI (s.m.) - bondar 

BĂNDĂUDZAT, BĂNDĂUDZATĂ, BĂNDĂUDZAŢ, BĂNDĂUDZACE (adj.) - v. băndăuz 

BĂNDĂUN, BĂNDĂUNI (s.m.) - bondar, tăun; insectă mare 

BĂNDĂUNE, BĂNDĂUN (s.m.) – bondar, tăun 

BĂNDĂUZ/BĂNDĂUDZ, BĂNDĂUZĂ, BĂNDĂUJ, BĂNDĂUZĂ (adj.) - ameţit, confuz 

BĂNEASĂ, BĂNESE (s.f.) - soţia banului 

BĂNEȘ, BĂNEȘ (adj.) - om cu bani, bogat 

BĂNET (s.n. sg. cu înțeles de pl.) - bani mulți 

BĂNI, BĂNESC (vb., IV, intranz.) - a negocia, a trata cu cineva o înțelegere 

BĂNI, BĂNI (s.f., pl.) - băi termale 

BĂNIET, BĂNIECE (s.n.) - baionetă  

BĂNOS, BĂNOASĂ, BĂNOŞ, BĂNOASĂ (adj.) – om cu mulţi bani 

BĂNUȚ, BĂNUȚ (s.m.) - ban de dimensiuni și/sau valoare mică; paiete 

BĂNUȚ, BĂNUȚ (s.m.) – paietă; disc mic și sclipitor de metal sau din material plastic, găurit la 

mijloc, care se coase pe catrințe sau pe ii, ban de dimensiune și valoare mică 

BĂNUȚ, BĂNUȚURI (s.n.) - luminița care se vede în ouăle fecundate privite la lumină 

puternică 

BĂONA, BĂON (vb., I, intranz.) - a plânge în hohote, a urla, a drâmboni 

BĂONAT, BĂONATĂ, BĂONAȚ, BĂONACE (adj.) - plângăreț 

BĂR(A)BĂR, BĂR(A)BĂRI (s.m., sg.) - venetic, golan, vagabond 

BĂRACĂ, BĂRĂȘI (s.f.) – construcție din lemn care poate servi ca locuință, magazine 

BĂRĂBĂR, BĂRĂBĂRI (s.m.) - golan, vagabond 

BĂRĂBĂRI, BĂRĂBĂRESC (vb., IV) - a pune cap la cap 

BĂRĂBĂRI, BĂRĂBĂRESC (vb., IV) - a cântări, a potrivi două cantități pentru a fi egale; a 

vagabonda, a se ţine de prostii, a se înhăita cu oameni dubioşi 

BĂRÂCA, BĂRÂC (vb., I, tranz. reflex.) - a se chinui 

BĂRÂCA, BĂRÂCĂI (vb., I) - a se chinui 

BĂRÂNDĂI, BĂRÂNDĂIESC (vb., IV) - a cotrobăi 

BĂRBAT, BĂRBATĂ, BĂRBAȚ, BĂRBACE (adj.) - harnic 

BĂRBAT, BĂRBATĂ, BĂRBAȚ, BĂRBACIE (adj.) - harnic, spornic în muncă 

BĂRBAT, BĂRBAȚ (BĂRBEȚ) (s.m.) - persoană adultă de sex masculin; om 

„bărbat dă încregiere“ - delegat/împuternicit al colectivității pentru a supraveghea modul în 

care se desfășoară alegerile etc. 

BĂRBAT, BĂRBAŢ (s.m.) - bărbat  

BĂRBAT, BĂRBAȚ (s.m.) - soț 

BĂRBĂC(I)EȘC(I)E (adv.) - repede, repejor, în ritm rapid 

BĂRBĂCIEȘCE (adv.) - repede 

BĂRBĂR, BĂRBĂRI (s.m.) - vagabond 

BĂRBĂRI (vb., IV) - a potrivi 

BĂRBĂTOS, BĂRBĂTOASĂ, BĂRBĂTOȘ, BĂRBĂTOASĂ (adj.) - vrednic 

BĂRBERI, BĂRBERI (s.m.) - frizer  

BĂRBIE, BĂRBII (s.f.) - guşă (la porci) 

BĂRBIERI, BĂRBIERI (s.m.) - bărbier, frizer 

BĂRBIRI, BĂRBIRI (s.m.) – frizer 

BĂRBORI, BĂRBĂRESC (vb., IV) - a stingheri, a trezi 

BĂRBORI, BĂRBORESC (vb., IV) - a stingheri, a supăra; a se trezi 



BĂRBUNC (s.n.) - un dans bărbătesc 

BĂRBUR, BĂRBURI (s.m.) - model croșetat pe tiv 

BĂRCAȘÎ (s.m.) - cioban care-și păzește propriile oi (nu multe) 

BĂRCIER, BĂRCIERI (s.m.) - coleşer, băţ cu ajutorul căruia se mestecă mămăliga 

BĂRCUIT (s.n.) - operaţiune de captare a roiului de albine din pădure cu ajutorului unui coş de 

carpen 

BĂRDAC, BĂRDAȘE (s.n.) - cofă 

BĂRDACĂ (s.f.) - damigeană, burdac 

BĂRDAȘ, BĂRDAȘ (s.m.) - cioplitor în lemn cu barda 

BĂRDAȘ, BĂRDAȘI (s.m.) - lucrător cu barda, dulgher, lemnar, cioplitor în lemn 

BĂRDĂU (adv.) - degeaba, zadarnic 

BĂRDĂU, BĂRDĂI (s.m. şi adj.) – de-a gata; degeaba 

BĂRDĂUN (BĂRDĂUNE/BÂRDĂUNE/BÂRZĂUNE), BARDĂUNI (s.m.) - tăun care înțeapă; 

gândac 

BĂRDOŞEI (s.m., pl.) - pogăci, care se fac la "Sâmţ" 

BĂRDOȘEL, BĂRDOŞEI (s.m.) - pogăcele în formă de păpușă unse cu miere pentru a fi date de 

pomană la Schimbarea la Față 

BĂRDUI, BĂRDUI (vb., IV) - a tăia cu barda 

BĂRDUȚĂ, BĂRDUȚĂ (s.f.) - diminutivul de la bardă 

BĂRNAC, BĂRNAȘI (s.m.) - brunet 

BĂROSÂT, BĂROSÂTĂ, BĂROSÂŢ, BĂROSÂCE (adj.) - supus, pedepsit, condamnat la 

supunere 

BĂROSÎ, BĂROSĂSC (vb., IV, tranz.) - a bate, a pedepsi, a nedreptăţi, a trage ponoasele 

BĂROȘEALĂ, BĂROȘELI (s.f.) - pedeapsă, condamnare 

BĂRZĂUN, BARZĂUNI (s.m.) - v. bândăoni 

BĂSAMĂ (adv.) - întocmai 

BĂSAMĂ (expr. populară) - echivalentă cu ”bag seamă” sau ”mi se pare”, ”pe semne că...” 

BĂSAMCĂ (adv.) - adică, probabil, cam așa; poate că, cred că, ar putea 

BĂSANCĂ (expr. populară) echivalentă cu „poate” sau „se pare că” 

BĂSATUONI (s. propriu, poreclă) - Basan  

BĂSĂRĂGEL, BĂSĂRĂGEA, BĂSĂRĂGEI, BĂSĂRĂGELE (adj.) - sus; drept 

BĂSĂRĂJIEL (adv.) - sus, drept 

BĂSĂU (s.n.) - răzbunare, ofensă, supărare, nedreptate 

BĂSCAN, BĂSCENI (s.m.) - grădinar 

BĂSCĂCĂRA, MĂ BĂSCĂCĂR (vb., I) – a-şi desface picioarele în lături 

BĂSCĂCĂRAT, BĂSCĂCĂRATĂ, BĂSCĂCĂRAŢ, BĂSCĂCĂRACE (adj.) - răşchirat, crăcănat, 

cu picioarele desfăcute 

BĂSCĂCĂRAT, BĂSCĂRATĂ, BĂSCĂCĂRAŢ, BĂSCĂRACE (adj.) - anormal, nefiresc 

BĂSCĂȘALĂ, BĂSCĂŞĂLI (s.f.) - despărțire 

BĂSCHIE, BĂSCHII (s.f.) – cui de oţel lung (peste 10 cm) şi gros folosit la lucrări de dulgherie  

BĂSCHII (s.n.) - cuie mari 

BĂSTRUI, BASTRUIESC (vb., IV) – a fi distrus de perenosporă 

BĂSTRUIT, BĂSTRUITĂ, BĂSTRUIŢ, BĂSTRUICIE (adj.)  

BĂȘ (adv.) - chiar, tocmai 

BĂȘAN, BĂȘĂNI (s.m.) - locuitor din Moșnița Veche 

BĂŞĂNEANT, BĂŞĂNENŢI (s.m.) - locuitor din Moşniţa Veche, numită Băşăni 

BĂȘÂCA, BĂŞÂC (vb., I, tranz. reflex.) - a se irita pielea, a se inflama 



BĂȘÂCAT, BĂȘÎCATĂ, BĂŞÂCAŢ, BĂȘÂCACE (adj.) - iritat, inflamat 

BĂŞÂCĂ, BĂŞÂŞI (s.f.) – vezica urinară  

BĂȘÂNOS, BĂȘÂNOASĂ, BĂŞÂNOŞ, BĂȘÂNOASE (adj.) - cel care nu-și poate reține 

vânturile 

„prună bășânoasă“ - soi de prune cu miez mult și cărnos 

BĂŞCA (adv.) – başca, separat  

BĂȘCA (adv.) - separat, în altă parte  

BĂŞCAŞALĂ, BĂŞCAŞÂĂLURI (s.m.) - despărţire  

BĂŞCAŞÂT, BĂŞCAŞÂTĂ, BĂŞCAŞÂŢ, BĂŞCAŞÂCIE (adj.) - despărţit  

BĂŞCAŞÎ, MĂ BĂŞCAŞÂĂSC (vb., IV, tranz., reflex.) - despărţi  

BĂȘCĂLIE, BĂȘCĂLII (s.f.) – bătaie de joc, în derâdere 

BĂȘCĂȘALĂ, BĂŞCĂŞĂLI (s.f.) - separare, despărțire 

BĂȘCĂȘÂT, BĂȘCĂȘÂTĂ, BĂȘCĂȘÂȚ, BĂȘCĂȘÂCE (adj.) - separat; despărțit 

BĂŞCĂŞIRIE, BĂȘCĂȘIRI (s.f.) despărţire 

BĂȘCĂȘÎ, BĂȘCĂȘĂSC (vb., IV, tranz.) - a separa, a despărți, a grupa  

BĂŞCĂŞÎ, BĂȘCĂȘESC (vb., IV) - a se despărţi, a (se) separa în grupuri 

BĂȘCHIE, BĂŞCHII (s.f.) - piroi, cui mare 

BĂȘIONI, BĂȘIONI (s.m.) - conducătorul stânei, șeful ciobanilor 

BĂTAIE, BĂTĂI (s.f.) - război 

„bătaia a doua” – al Doilea Război Mondial 

„bătaia a mare“ - Primul Război Mondial 

„bătaia scobarilor” – depunerea și fecundarea icrelor 

„bătaie dă jioc” (loc. subst.) – injurie, insultă, batjocură 

„s-o gătat bătaia” - s-a terminat războiul 

BĂTAIE, BĂTĂI (s.f.) - război 

BĂTĂCĂLI, BĂTĂCĂLESC (vb., IV, reflex.) - a se zbate; a avea spasme/convulsii 

BĂTĂCUI, BĂTĂCUIE (s.n.) - trăistuță 

BĂTĂCUI, BĂTĂCUIURI/BĂTĂCUIE (s.n.) - săculeţ, sac mic pentru făină, traistă 

BĂTĂCULI, BĂTĂCULESC (vb., I, intranz. reflex.) - a se zbate, a se lupta din greu 

BĂTĂCULI, BĂTĂCULESC (vb., IV) - a se bate cu cineva, a se lupta greu, a se zbate 

BĂTĂIOS, BĂTĂIOŞ (s.m.) – bătăios, bătăiuș 

BĂTĂRIŞ (adv.) - măcar 

BĂTĂTARNIC, BĂTĂTARNICĂ, BĂTĂTARNIȘI, BĂTĂTARNIȘ(I)E (adj.) – stăruitor, 

perseverent, insistent; care adună cu migală de toate; neclintit, ferm, tenace 

BĂTĂTARNIȚ, BĂTĂTARNIȚĂ, BĂTĂTARNIŢI, BĂTĂTARNIȚE (adj.) - (despre oameni) 

care adună cu migală de toate pe lângă casă. 

BĂTĂTORI, BĂTĂTOARE (s.n.) - bătător; tel, mai 

BĂTĂTORI, BĂTĂTORESC (vb., IV) - a bătători 

BĂTĂTORIT, BĂTĂTORITĂ, BĂTĂTORIȚ, BĂTĂTORICE (adj.) - bătătorit 

BĂTĂTURĂ, BĂTĂTURI (s.f.) - calozitate (în palmă, pe tălpi, pe călcâie); clavus (bătătură mai 

mare) 

BĂTĂUȘ, BĂTĂUȘĂ, BĂTĂUȘ, BĂTĂUȘE (s.m. și f.) - persoană certăreață, pregătită mereu 

de bătaie 

BĂTÂRCĂ, BĂTÂRȘI (s.f.) – sac mai mare (cca. 80 kg) 

BĂTÂRN, BĂTRÂNĂ, BĂTÂRNI, BĂTRÂNIE (adj. subst.) - bătrân 

BĂTOC, BĂTOȘI (s.m.) - amețit de băutură 

BĂTONI, BĂTONIE (adj.) - beat criță 



BĂTRÂN, BĂTRÂNI (s.m. și adj.) - vechi, de demult 

„al bătrân“ - tatăl (eventual, bunicul) meu 

„lităre bătrâne“ - litere chirilice 

BĂTRÂNEŞCE (adv.) – ca bătrânii 

BĂTRÂNEȚĂ, BĂTRÂNEȚ (s.f.) - bătrânețe 

BĂTUȘIT, BĂTUȘITĂ, BĂTUȘIȚ, BĂTUȘICE (adj.) - îndesat 

BĂTUT (adv. și adj.) - (despre lucrul de mână) țesut strâns; lovit 

„așa mă doare carnea pră mine, de parcă mi-s tot bătut” – afectare musculară în tot corpul 

„bătutu-n pumni/palmie” - masturbație, onanie 

„ieșci bătut la cap ca țapu la ouă (coaie)” - expresie 

„parcă mi-s bătut ca măru” – afectat de dureri generale 

„șî bătut, șî cu banii luaț”- după ce a fost furat a fost și bătut 

BĂTUT, BĂTUTĂ, BĂTUȚ, BĂTUCE (adj.) - lovit, scuturat 

BĂȚĂI, BĂȚĂI (vb., IV) - a se juca, a se hârjoni 

BĂȚOS, BĂȚOȘ (adj.) – îngânfat 

BĂŢOS, BĂŢOASĂ, BĂŢOŞ, BĂŢOASĂ (adj.) – plin de sine, îngânfat, fudul 

BĂUI, BĂUI (s.m.) prostovan 

BĂUMAISTOR, BĂUMAISTORI (s.m.) - zidar, constructor 

BĂUT, BĂUTĂ, BĂUȚ, BĂUCIE (adj. și adv.) - beat 

„băutu răchiei“ - pețitul oficial al fetei, în urma înțelegerii dintre părinții viitorilor miri 

BĂUTORI, BĂUTOARE, BĂUTORI, BĂUTOARE (s. și adj.) - băutor, alcoolic 

BĂUȚĂ, BĂUȚĂ (s.f.) - cuarț; bioxid de siliciu în stare naturală; piatră din pârâu foarte dură şi 

şlefuită 

BĂUȚĂ, BĂUȚĂ (s.f.) - pietricică de râu ovală 

BĂZĂCONII (s.n.) – lucruri fără importanță, aiureli 

BĂZGOIA, BĂZGOIEDZ (vb., I) - a alinta 

BĂZMAȘ, BĂZMAȘI (s.m.) - glumeț, șăgalnic 

BĂZNAŞ, BĂZNAȘĂ, BĂZNAȘ, BĂZNAȘĂ (adj.) comic, glumeț, șăgalnic 

BĂZNĂ, BĂZNIE (s.f.) - întuneric, noapte; „s-o făcut băznă” - a venit noaptea 

BĂZNĂ, BEZNE (s.f.) - beznă, întuneric 

BĂZNĂRIE, BĂZNĂRII (s.f.) – întuneric 

BÂĂL, BÂĂLĂ, BÂĂLI, BÂĂLЕ (adj.) – alb; de culoare deschisă  

BÂBĂI, BÂBĂI (vb., IV) - a răspândi vorbe 

BÂC, BÂCĂ, BÂCE (s.n.) - chibrit 

BÂC, BÂCE (s.n.) - chibrituri, răpelț, feștili 

BÂCĂ, BÂCUONI (s.m.) - bâcă  

BÂCĂI, BÂCÂIE (vb., IV) - a pulsa, a coace un furuncul 

BÂCĂITURĂ, BÂCĂITURI (s.f.) - pulsație, zbatere a sângelui 

BÂCÂI, BÂCÂI (vb., IV) – a lucra încet, a migăli 

BÂCEGOS, BÂCEGOASĂ (adj) - greu la fiert 

BÂCI, BÂCIESC (vb., IV, tranz.) - a (se) bâti; a (se) bătători un teren moale 

BÂCICOAIELEA (D-A) (adv.) – mers împiedicat 

BÂCICUOS, BÂCICUASĂ, BÂCICUOŞ, BÂCICUASĂ (adj.) - aspru  

BÂCIT, BÂCITĂ, BÂCIȚ, BÂCICE (adj.) - bătătorit  

BÂCONIA, BÂCON (vb,. I) – a lucra cu răbdare şi minuţiozitate, a migăli; a depune multe eforturi ca 

să realizeze ceva, a se strădui, a se căzni, a se sili 

BÂCSALĂ, BÂCSĂLURI (s.f.) - îmbâcseală  



BÂCSÂT, BÂCSÂTĂ, BÂCSÂŢ, BÂCSÂCIE (adj.) - îmbâcsit  

BÂCSÎ, BÂCSĂSC (vb., IV, intranz.) – a înghesui 

BÂDAC, BÂDAȘE (s.n.) - târnăcop prevăzut numai cu partea lată, folosit mai ales la scosul 

copacilor din pământ cu tot cu rădăcină  

BÂDAC, BÂDAȘE (s.n.) cazma 

BÂDBE (s.f. pl.) - găluște cu urdă/brânză/caș 

BÂGLĂ, BÂGLE (s.f.) - sânge închegat 

BÂGLE (s.f. pl.) - sânge închegat 

BÂGNI, BÂGNESC (vb., IV, intranz.) - a sări dintr-o dată, a țâșni 

BÂGNI, BÂGNIESC (vb., IV) - a sări deodată 

BÂIBARAC, BÂIBARAȘIE (s.n.) – vestă 

BÂJGHIAORĂ, BÂJGHIAORE (s.f.) - jgheabul dintre fese 

BÂLABAN, BÂLABANI (s.m.) - balaban  

BÂLBANI (vb., IV) - vâlvâi  

BÂLBĂI, BÂLBĂI (vb., IV) - a clocoti 

BÂLBĂRĂ, BĂLBIERE (s.f.) – văpaie, flacără mare, pară de foc 

BÂLBĂTAIE, BÂLBĂTĂI (s.f.) - flacăra, vâlvătaie 

BÂLBĂTAIE, BÂLBĂTĂI (s.f.) - flacără, vâlvătaie, bolbotună 

BÂLBÂI, BÂLBĂIE (vb., IV) - a clocoti, a fierbe 

BÂLBÂI, BÂLBÂI (vb., IV, intranz.) – a vâlvâi 

BÂLCĂI (și BÂRCONI), BÂLCĂIESC (vb., IV, tranz.) - a stoarce, în timpul mulsului, și 

ultimul strop de lapte 

BÂLDZĂU, BÂLDZĂIE (s.n.) - o lumină puternică în încăpere 

BÂLEGA, BÂLEGIЕDZ (vb., I) – a băliga 

BÂLEGA, BÂLEJI (s.f.) – baligă 

BÂLEGARI, BÂLEGARIE (s.n.) - băligar  

BÂLGUI, BÂLGUI (vb. IV, intranz.) – a vorbi aiurea 

BÂLGUIALĂ, BÂLGUIALE (s.f.) - aiureală 

BÂLGUITURĂ (s.f.) - aiureală 

BÂLJI, MĂ BÂLJESC (vb., IV) - a nu se da, a nu se urni la lucru 

BÂLMAJALĂ (s.f.) - bălmăjală  

BÂLȘI, BÂLȘIURI (s.m.) – bâlci, târg  

BÂNDĂONI, BÂNDĂONI (s.m.) - bondar 

BÂNDĂRET, BÂNDĂREȚI (s.m.) - copii 

BÂNDĂREŢ, BÂNDĂREȚ (s.m., pl.) - copii, plozi 

BÂNDĂUNE, BÂNDĂUNI (s.m.) - muscă mai mare care atacă vara animalele 

BÂNOȘ, BÂNOASĂ, BĂNOŞ, BÂNOASĂ (adj.) - îndărătnic, capricios 

BÂNȚOȘĂ, BÂNȚOȘE (s.f.) - femeie de moravuri ușoare  

BÂR (interj.) - bâr  

BÂRABAR (adv.) - bărăbar  

BÂRABAR, BÂRĂBARE (s.n.) - egal 

BÂRBARI, BÂRBARIESC (vb., IV, tranz., reflex.) - bărăbari  

BÂRBARIALĂ, BÂRBARIALЕ (s.f.) - nivelare  

BÂRBARIT, BÂRBARITĂ, BÂRBARIŢ, BÂRBARICE (adj.) - nivelat 

BÂRBATUŞ (s.m.) - bărbătuș  

BÂRBĂDONIU, BÂRBĂDOANIE (s.n.) - trombon 

BÂRBĂZĂU, BÂRZĂZĂLE (s.n.) foc mare 



BÂR-BÂR (adj.) – zăpăcit, sonat 

BÂRBIACIE, BÂRBIEȚ (s.m.) - vrabie  

BÂRBORI, MĂ BÂRBORIESC (vb., IV, tranz., reflex.) - chinui (a)  

BÂRBORIALĂ, BÂRBORIELURI (s.f.) - chin  

BÂRC, BÂRCURI (s.n.) - grup mic de oi (10-20) 

BÂRC, BÂRCURI (s.n.) – unitate de măsură pentru capacităţi 120 ml, folosită de ciobani 

BÂRCAI, BÂRCÂI (vb., IV) - bârcâi  

BÂRCAIALĂ, BÂRCAIALE (s.f.) - bârcâială  

BÂRCAIALĂ, BÂRCAIELI (s.f.) - bârcâială 

BÂRCAȘ, BÂRCAȘI (s.m.) - burete de cioată 

BÂRCAȘ, BÂRCAȘI (s.m.) - cioban, păzitor de oi, păcurar, ajutor de cioban, burete de cioată 

BÂRCĂI, BÂRCĂI (vb., IV, intranz.) - a stoarce ultimul strop la muls 

BÂRCĂIALĂ, BÂRCĂIELI (s.f.) - acțiunea de a stoarce și ultimul strop de lapte 

BÂRCĂLI (expr. vb.) - a face un lucru anapoda, a da greș 

BÂRCOAVĂ, BÂRCOVE (s.n.) - mustăţi 

BÂRCONA, BÂRCON (vb., I) - a mulge 

BÂRDAC, BÂRDAŞE (s.n.) - oală mare de lut în care se păstrează apa 

BÂRDAC, BÂRDAȘI (s.m.) – puiet de pește 

BÂRDAUN, BÂRDAUNI (s.m.) - bondar 

BÂRDAVIAȚĂ, BÂRDAVEŢ (s.f.) - neg 

BÂRDĂON, BÂRDĂONI (s.m.) - bondar 

BÂRDZAC, BÂRDZAȘI (s.m.) - puiet  

BÂRDZAUŞ, BÂRDZAUŞĂ (s.m.) – bârzeuş, accelerare 

BÂRDZĂU, BÂRDZĂIE (s.n.) - foc mare la tăiatul porcului (de Crăciun) 

BÂRGOIOS, BÂRGOIOASĂ, BÂRGĂGIOŞ, BÂRGĂGIOASĂ (adj.) - avar, zgârcit, lacom 

BÂRGOIOS, BÂRGOIOȘ (s.m.) - zbârcit 

BÂRGOVENE, BÂRGOVENII (s.f.) - dosul genunchiului 

BÂRLOAGELE – cuvât de rimă la doagele 

BÂRLUOG, BÂRLUAJIE, BÂRLUOGURI (s.n.) - bârlog  

BÂRMACIU (adj.) - prostit, molatec 

BÂRNAC, BÂRNACĂ, BÂRNAȘI, BÂRNAȘE (adj.) - brun 

BÂRNACI, BÂRNAȘI (adj.) – brunet, negricios 

BÂRNAR, BÂRNARI (s.m.) – persoană care face bârne 

BÂRNARIAŢĂ, BÂRNARIAŢURI (s.f.) - bârnăreaţă  

BÂRNAŞ, BÂRNAŞĂ (s.n.) - partea de jos, exterioară a unei clădiri; cusătură ornamentală îngustă 

executată la extremitatea unei piese de îmbrăcăminte 

BÂRNAȘ, BÂRNAȘĂ/BÂRNAȘURI (s.n.) - partea de jos, exterioară, a unei clădiri; soclu 

BÂRNAȘI, BÂRNAȘE (adj.) - negru, brun, de culoare închisă 

BÂRNAȘI, BÂRNAȘI (adj.) - potent 

BÂRNĂ (s.f.) – bucată de lemn folosita la construcţia casei 

BÂRNĂ, BÂRNIE (s.f.) - bârnă  

BÂRNĂREAȚĂ, BÂRNĂREŢĂ (s.f.) - colibă din bârne 

BÂRNĂREAŢĂ, BÂRNĂREȚĂ (s.f.) - colibă din bârne 

BÂRNĂRET, BÂRNĂRETURI (s.n.) - mulțime/grămadă de bârne 

BÂRNĂU, BÂRNĂI (s.m.) - nas mare 

BÂRNĂUZ, BÂRNĂUZĂ, BÂRNĂUJ, BÂRNĂUZĂ LA CAP (adj.) - cu mințile deplasate 

BÂRONI, BÂRONESC (vb., IV, intranz.) - a flecări, a spune multe, a lucra fără spor, a se 



moșmoni 

BÂRONIA, BÂRONI (vb., I) - a flecări, a vorbi multe 

BÂRSĂ, BÂRSE (s.f.) - element al plugului 

BÂRSIAG, BÂRSIEJE (s.n.) - briceag 

BÂRŞAG, BÂRŞAJIE (s.n.) - briceag  

BÂRȘIERI, BÂRŞIERE (s.n.) - făcăleț 

BÂRTOŞ, BÂRTOȘĂ, BÂRTOȘ, BÂRTOAȘĂ (adj.) - elegantă 

BÂRŢĂ, BÂRŢ (s.f.) - bercă  

BÂRŢĂ, BÂRŢE (s.f.) - v. bârsă 

BÂRZAC, BÂRZAȘI (s.n.) - băiețandru, puști, țânc 

BÂRZAN, BÂRZANE (s.n.) - potecă prin pădure, când e zăpada mare, pe unde merg mistreții 

BÂRZAN, BÂRZANE (s.n.) - potecă/drum prin zăpadă pentru mistreți 

BÂRZAUŞ, BÂRZĂUȘĂ, BÂRZĂUȘ, BÂRZĂUȘĂ (adj.) – (despre mişcări) care se produce fără 

întârziere; repede, iute, rapid; „să-i dăm bârzauş – să facem, să lucrăm” 

BÂRZAVĂ, BÂRZAVE (s.f.) - apă mare și curgătoare 

BÂRZĂLĂU, BÂRZĂLĂURI (s.n.) – foc mare 

BÂRZÂNĂ, BÂRZÂNE (s.f.) - ţuica, răchia tare obţinută la începutul distilării 

BÂSAMAC, BÂSAMAȘIЕ (s.n.) – basamac, treaptă  

BÂSÂIUOC, BÂSÂIUAȘIE (s.m.) - busuioc  

BÂSCÂCARA, MĂ BÂSCÂCARIEDZ (vb., I, tranz., reflex.) - băscăcăra  

BÂSCÂCARAT, BÂSCÂCARATĂ, BÂSCÂCARAŢ, BÂSCÂCARACIE (adj.) - băscăcărat  

BÂȘCĂ, BÂŞCHE (și VÂȘCHE) (s.f.) - cuie lungi, piroaie 

BÂŞNI, BÂŞNESC (vb., IV, tranz.) - a țâșni 

BÂŞNIALĂ, BÂŞNIALE, BÂŞNIELURI (s.f.) - buşeală  

BÂT, BÂCE (s.n.) - băț, bâtă, ciomag; bărbatul cel mai în vârstă din familie, bunic 

„bât cu cârje” – baston de salcie cu capătul de la mână încovoiat 

BÂT, BÂCIE (s.m.) - băţ  

BÂTATURĂ, BÂTATURI (s.f.) - bătătură  

BÂT-BOATĂ (loc. subst.) - prost 

BÂTCĂ (s.f.) - urdă, zer cu urdă nestrecurată 

BÂTRÂNI, BÂTRÂNIESC (vb., IV) – a îmbătrâni  

BÂTRÂNIAŢĂ (s.f.) - bătrâneţe  

BÂTUȚĂ, BÂTUȚĂ (s.f.) – băț mai scurt și subțire 

BÂŢAI, BÂŢÂI (vb., IV, tranz., reflex.) - bâţâi  

BÂȚĂELNIC, BÂȚĂELNIȘI (s.m.) - neonest, depravat 

BÂUAŞ, BÂUAȘĂ, BÂUAȘ, BÂUAȘĂ (adj.) - îndărătnic, capricios 

BÂUĂ, BÂUE (s.f.) - negare, împotrivire 

BÂV („O PUS BÂVA”) (s.f. sg.) - îmbufnat 

BÂVA (adj.) – îmbufnat 

BÂXÂT, BÂXÂTĂ, BÂXÂŢ, BÂXÂCE (adj.) - comic, glumeţ 

BÂXÂT, BÂXÂTĂ, BÂXÂŢ, BÂXÂCE (adj.) - comic, glumeţ 

BÂZ! (interj.) - bâz  

BÂZA (interj.) - sst!, liniște! 

BÂZA (s.f.) - joc de copii 

BÂZAICĂ, BÂZĂIȘI (s.f.) – musca verde de carne 

BÂZĂ, BÂZĂ (s.f.) - bâză  

BÂZĂ, BÂZĂ (s.f.) - insectă, albină, muscă 



„bâză căieșci” – muște de cai 

„bâză dă carne“ – muscă mai mare, cu aripi verzui, purtătoare de mușițe; boarnă 

BÂZĂCOANIE, BÂZĂCONII (s.f.) - nebunii, bazaconii 

BÂZĂI, BÂZÂIESC (vb., IV, intranz.) - a deranja, a insista  

BÂZĂIT, BÂZÂITĂ, BAZÂIŢ, BÂZÂICE (adj.) - deranjat 

BÂZĂONI, BÂZĂONI (s.m.) - v. bândăoni 

BÂZÂI, BÂZÂI(E) (vb., IV) - a face zgomot (de către insecte), sunetul caracteristic al bâzelor în 

zbor; plânsetul copilului pentru a obține ceva anume 

BÂZÂIELNIC, BÂZÂIELNICĂ, BÂZÂIELNIŞ, BÂZÂIELNIȘE (adj.) – cicălitor 

BÂZÂITURĂ, BÂZÂITURI (s.f.) - bârfă  

BÂZDĂNIC, BÂZDĂNICE (s.n.) - cazan de fiert țuică, alambic 

BÂZDĂNIC, BÂZDĂNIȘE (s.n.) – cazan 

BÂZDÂC, BÂZDÂCURI (s.n.) - nimicuri, fleacuri, lucruri neimportante 

BÂZDÂC, BÂZDÂȘIE, BÂZDÂCURI (s.n.) – întărire, solidificare 

BÂZDÂC, BÂZDÂŞIE (s.n.) – capriciu, toană 

BÂZDÂCAI, BÂZDÂCÂI (vb., IV, tranz., reflex.) – a se solidifica 

BÂZDÂCĂI, BÂZDÂCĂIESC (vb., IV, tranz.) - a căuta pe bâjbâite, a orbecăi 

BÂZDÂCÂI, BÂZDÂCÂI(vb., IV) - a bâjbâi 

BÂZGOI, BÂZGOI (vb., IV, intranz. reflex.) – v. bâzgonea, a se hlizi, a face ochii mari 

BÂZGOIA, BÂZGUOI (vb., I, tranz., reflex.) – a se holba 

BÂZGOIALĂ, BÂZGOIALE, BÂZGOIELURI (s.f.) - holbare 

BÂZGOIAT, BÂZGOIATĂ, BÂZGOIAȚ, BÂZGOIACE (adj.) – holbat, privit cu uimire 

BÂZGOIAT, BÂZGOIATĂ, BÂZGOIAŢ, BÂZGOIACIE (adj.) - holbat  

BÂZGOIT, BÂZGOITĂ, BÂZGOIŢ, BÂZGOICE (adj.) - holbat 

BÂZGONEA (vb., II) - a se holba, a se uita indiscret 

BÂZGONI, BÂZGON (vb., IV, reflex.) – v. bâzgoi 

BÂZGONIAT, BÂZGONIATĂ, BÂZGONIAȚ, BÂZGONIACE (adj.) - holbat 

BÂZNĂ, BÂZNIЕ (s.f.) - beznă  

BÂZOCOANE, BÂZOGONII (s.f. pl.) - ciudăţenii 

BÂZONA, BÂZON (vb., I) – (despre insectele care zboară) a produce zgomotul caracteristic zborului; 

a bâzâi, a zumzăi 

BÂZONI (vb., IV, intranz.) - a bâzâi, a zumzăi 

BÂZONI, BÂZONI (s.m.) - gâză mare, viespe  

BÂZONIALĂ, BÂZONIALЕ (s.f.) - (onom.) bâzâială  

BÂZONIALĂ, BÂZONIELE (s.f.) – bâzâială 

BE, BEU (vb., III, tranz.) - a bea 

„a be alvălucu” - a bea aldămașu, în urma încheierii cu succes a unei tranzacții 

„a be în sănătacia/șinstea cuiva“ - a închina un pahar sau mai multe în cinstea celui care 

sărbătorește un eveniment important din viața sa 

„a be răchiia“ - a peți fata și ajungerea la înțelegere 

„a-ș be mințâlii“ - a bea până la inconștiență 

„be până dzâșe la câne cuscru” - bea până când își pierde uzul rațiunii 

BEA, BEU (vb., II) – a bea 

BEAMTĂR, BEAMTĂRI (s.m.) – funcţionar 

BEARCĂ (adj.) - fără coadă 

BEATĂ, BECE (s.f.) - ţesătură în benzi paralele la brâie și brăciri 

BEBE (adj. invar.) - leneş, mămăligar 



BEC (adv.) - curat 

BEC, BECI (s.m.) - fundaș (la echipa de fotbal)  

BEC, BECURI (s.n.) - bec pentru luminat 

BECE (s.f. pl.) - biete; dar și bete 

BECEAG, BECEAGĂ, BECEJI, BECEJE (adj.) - beteag, bolnav 

„lom dă beceag - foarte bolnav” 

BECEANGA (adv.) - fără rost, haihui; (loc. vb.) – „a umbla beceanga” - a umbla fără rost 

BECEGOS, BECEGOASĂ, BECEGOȘ, BECEGOASĂ (adj.) - betegos, bolnăvicios 

BECEJALĂ, BECEJĂLI (s.f.) - boală  

BECEJÂT, BECEJÂTĂ, BECEJÂȚ, BECEJÂCE (adj.) - bolnav, îmbolnăvit 

BECEJÎ, BECEJĂSC (vb., IV, intranz. reflex.) - a se îmbolnăvi 

BECEJÎ, BECEJĂSC (vb., IV, reflex. și tranz.) - a se îmbolnăvi 

BECELIE, BECELII (s.f.) - bentiță; fâșie de pânză ornată aplicată la partea inferioară a mânecilor iei 

sau la partea superioară a iei, în jurul gâtului 

BECEȘUG, BECEȘUGURI (s.n.) - beteșug, boală 

BECHE (s.f. sg.) - mânie, duşmănie  

„a purta cuiva beche” - a purta cuiva sâmbetele 

BECHEARI (s.m.) – şmecher 

BECHER, BECHERI (adj.) - v. bicher, șmecher, șiret, mișel, afurisit; flăcău 

BECHEREȘCE (adv.) - ștrengăresc, ca becherii 

BECHERI, BECHERESC (vb., IV, intranz.) - a se ține de petreceri, de chefuri și de ștrengării  

BECHERI, BECHERESC (vb., IV., intranz.) - a petrece, a benchetui 

BECHERIE, BECHERII (s.f.) - șmecherie, șarlatanie, mișelie 

BECHERIT (s.n. sg.) - şmecherit, a face lucruri ieşite din comun 

BECHERIŢĂ, BECHERIŢĂ (s.f.) - şmecheră, tupeistă, femeie unsă cu toate alifiile 

BECHERUŢ, BECHERUŢĂ (adj.) - ştrengar 

BECHEȘ (s.n.) – îmbrăcăminte din blană de oaie, fără mâneci 

BECHEŞ, BECHEŞĂ (s.n.) - pieptar din piele cusut cu fir de mătase; burdic fălos pentru femei 

BECHEȘ, BECHEȘĂ (s.n.) cojoc fin 

BECHIAR, BECHIARI (s.m.) – becher, burlac 

BECH(I)ER, BECH(I)ERI (s.m.) - tânăr necăsătorit, holtei; petrecăreț; șmecher 

BECHIERI, BECHIERI (s.m. și adj.) - șmecher, glumeț, petrecăreț; (despre copil) 

neastâmpărat și șmecher; (om) afemeiat 

BECH(I)EȘ, BECH (I)EȘURI (s.n.) - pieptar din piele cu ornamente din același material 

BEC(I)AG, BEC(I)EJI (s.m.) – bolnav 

BECIAG, BECIAGĂ, BECIAJI, BECIAJE (adj.) – beteag, bolnav 

  

BECIAJÂIE, BECIAJÂI (s.f.) - betegie  

BECIAJÎ, BECIAJÂĂSC (vb,. IV, tranz., reflex.) – a se îmbolnăvi 

BECIAR, BECIERI (s.m.) - becher  

BECICĂ (adv.) - (despre animale) sătul peste normal, suprasaturat 

BECICĂ, BECICHE (s.f.) - vas cu o capacitate de 300 litri 

BECICĂ, BECIȘE (s.f.) vas de 300 l 

BEC(I)EGOS, BECIEGOASĂ, BEC(I)EGOȘ, BECIEGOASĂ (adj.) – bolnăvicios 

BECIERĂ (s.m.) – becher, șmecher  

BEC(I)EȘUG, BEC(I)EȘUGURI (s.n.) – boală; infirmitate 

BECŞAIT, BECȘĂITURI (s.n.) act de identitate 



BEDA (s.f.) - una dintre denumirile diavolului; sărăcie; „a da ge beda” – a da de dracul; (fig.) 

încurcătură, necaz, belea 

BEDAȘ, BEDAȘ (s.m.) - om de nimic; făcător de rele 

BEDAȘ, BEDAȘI (adj. și s.m.) - becisnic, slăbănog, incapabil, neputincios 

BEDĂ, BEDE/BEGE (s.f.) - rușine, necaz, rău, drac mic 

„dă-l/ducă-să-n bedă!“ - dă-l dracului! 

„om dă bedă“ - om al dracului, om rău; om descurcăreț 

BEDREAG (adv. și adj.) – (var. BEDRAC) forțat, strâns, constrâns 

BEDREAG, BEDREAGURI/BEDREJE (s.n.) - trunchi de lemn folosit la tranșat (în măcelărie) 

BEDREANC, BEDREANCURI (s.n.) - butuc de spart lemne 

BEDREGĂLĂU, BEDREGĂLĂIE (s.n.) - cuțitul cizmarului cu care se egalizează tocurile 

ghetelor 

BEDREGĂLĂU, BEDREGĂLĂIE (s.n.) - unealta cismarului cu care se egalează tocurile la ghete 

BEFEL, BEFELURI (s.n.) - ordin, dispoziţie 

BEGELUI (adv.) – puțin 

BEGHEI (s. propriu) - râul Bega 

BEGONAȚ, BEGONAȚĂ, BEGONAȚ, BEGONACE (adj.) - nechibzuit 

BEHANTĂR (s.m.) - haimana, golan 

BEHĂI, BEHĂIE (vb., IV, intranz.) - a zbiera (oile) 

BEJÂNARI, BEJÂNARI (s.m.) - băjenar  

BEJUICĂ, BEJUIȘI (s.f.) - sulă  

BEJUŞCĂ, BEJUȘCHE (s.f.) - ac întors la vârf 

BELA MARI (s.f.) - la jocul de cărți „d-an ramș” cuplul de cărți format din „crai” și „filc” 

BELA MICĂ (s.f.) -la jocul de cărți „d-an ramș” cuplul de cărți format din „crai” (14) și 

„pildăr” (12) 

BELAGHERUI, BELAGHERUIESC (vb., IV) - a asedia 

BELAUĂ, BELEURI (s.f.) - belea  

BELCA (loc. adv.) – a umbla fără rost 

BELCĂ, BELȘI (s.f.) - măsură de rachiu (cam ⅓ l) la birt 

BELCĂ, BELŞI (s.f.) - sticlă, șip; (la păsări) guşă; porţiune mai dilatată, în formă de pungă, a 

esofagului, în care alimentele stau câtva timp înainte de a trece în stomac 

BELCIȚĂ, BELCIȚĂ (s.f.) - baltă mică 

BELEA, BELEALE (s.f.) – belea 

BELEA, BELELE (s.f.) – necaz, bai, problemă 

BELEAZNĂ, BELEZNE (s.f.) – tăietură superficială, rană uşoară; zgârietură 

BELENS, BELENSURI (s.n.) - cârlig/belitoare (suport) pentru vitele tăiate 

BELEȘ, BELEȘ (s.m.) - porțiunea terminală a penisului 

BELETUIALĂ, BELETUIELI (s.f.) - scândură subțire așezată în interiorul chenarelor de la ușile din 

lemn 

BELEUZ, BELEUZĂ, BELEUJ, BELEUZĂ (adj.) - blond cu ochi albaștri 

BELFĂR, BELFERI (s.m.) - cheltuitor, om care se lăfăie în lux și bogăție. 

BELI, BELESC (vb., IV, tranz.) - a trage pielea de pe animal, a jupui; a se holba; a înșela; a 

exploata 

„a beli oameni“ - a jecmăni, a exploata la sânge 

„a beli ochii la muieri” - a te uita după femei 

„a beli ochii“ - a privi ceva/pe cineva cu insistență 

„a beli pula“ - a decalota glandul, trăgând prepuțul în jos (și) a ajunge la necaz 

„a belit vulpea” - (fig.) a vomitat după beție 



„belesc oaia” - trag pielea de pe oaie 

„tata-n pod beleșce oaia” – zicală din perioada când era interzisă tăierea oilor, aceasta se făcea 

pe ascuns, dar copiii nu păstrau secretul și astfel se afla de către jandarmi 

BELI, BELIESC (vb., IV, tranz.) – a beli, a jupui  

BELIET, BELIETURI (s.m.) - bilet  

BELINGĂR, BELINGĂRI (s.m.) - falus 

BELIT, BELITĂ, BELIȚ, BELICE (adj.) - jupuit; prostuț 

„îi o belită dă muiere” - e o femeie prostuță 

BELIT, BELITĂ, BELIŢ, BELICIE (adj.) - jupuit 

BELITOARE, BELITORI (s.f.) - loc pentru belirea (jupuirea) animalelor 

BELITOR, BELITORI (s.m.) - jecmănitor 

BELITURĂ, BELITURI (s.f.) – femeie imorală; jupuială, jupuitură 

BELITURĂ, BELITURI (s.f.) - jupuire, zgârietură, julitură; înșelătorie, trișaj 

BELMEJÂT, BELMEJÂTĂ, BELMEJÂŢ, BELMEJÂCE (adj.) – învălmăşit 

BELMUSTAȚĂ (s.m. sg.) - cu mustața de culoare deschisă 

BELNIȚĂ, BELNIȚĂ (s.f.) - pește de apă dulce; pește sărat, expus la fum și la soare, pentru a se 

consuma uscat 

BELNIŢĂ, BELNIȚĂ (s.f.) - peştişor 

BELȘIM (adv.) - poate  

BELȘIUG, BELȘIUJE (s.n.) - cârlig de sârmă care se prinde in râtul porcului ca să nu 

scormonească pământul  

BELȘIUG, BELȘIUJIE (s.m.) - belciug  

BELUONI (s.m.) - Bălu  

BEMESUNG, BEMESUNGURI (s.n. sg.) - dare, impozit 

BENGAȘ, BENGAȘI (s.m.) - persoană care caută mereu conflicte 

BENSECAN (s.m.) - locuitor al satului Bencec 

BENZÂNĂ (s.f. sg.) - benzină 

BERBEC, BERBECI (s.m.) - berbec  

BERBEC, BERBEȘI (s.m.) - berbec 

„s-or băgat berbeșii-ntră oi” - s-a dat liber la montarea oilor 

BERBECI, BERBECESC ( vb., IV, tranz.) - a împinge, a urni, a mișca 

BERBECUȚ, BERBECUȚ (s.m.) - berbec tânăr 

BERBER, BERBERI (s.m.) - frizer 

BERBERI, BERBERI (s.m.) - frizer 

BERBEȘI, BERBEȘESC (vb., IV) - a împinge 

BERBEȘIULUI (adv.) - berbeceşte  

BERC, BERCURI (s.n.) - tufiş, pădurice deasă de arbuşti, mărăciniș, spinări. 

BERC, BERȘI (s.m.) - spini crescuţi laolaltă 

BERCĂ, BERCHE (s.f.)- câmp lângă sat 

BERCITĂ, BERCELE (s.f.) - manşetă la cămăşile ţărăneşti 

BERCURILE – creație ad-hoc, cuvânt de rimă la cercurile 

BERDĂ, BERGE (s.f.) - tindă, uşa de la coridor 

BERDĂ, BERGE (s.f.) - tindă; ușiță care acoperă o gaură în gard, pentru a nu intra orătăniile 

BERE, BERI (s.f.) - bere 

BERECHET (adv.) - mult, din abundență 

BERECHIET, BERECHIETURI (s.m.) - berechet  

BEREGATĂ, BEREGĂȚ (s.f.) - laringe, gâtlej, vena jugulară 



„a lua dă beregată (pră șineva)“ - a strânge de gât pe cineva până moare prin sufocare 

BEREGIATĂ (s.f.) - beregată  

BEREŞAFT (s.n.) – „a sta la bereşaftul cuiva” – a sta la cheremul, la discreţia, la bunul plac al cuiva 

BERGSTEIJERI (s.m., pl.) - bocanci de alpinism 

BERGVERC, BERGVERCHE (s.n.) - mine, ocne 

BER(I)ETĂ, BER(I)EC(I)E (s.f.) – bască 

BERMET (s.n.) – bermut 

BERNIŢĂ, BERNIŢĂ (s.f.) - lemn lung de tei folosit la adusul fânului pentru a lărgi carul 

BERT, BERTURI (s.n.) - birt 

BERTAŞ, BERTAŞI (s.m.) - ospătar 

BESARICĂ, BESARIȘI (s.f.) - biserică  

BESĂRICĂ, BESĂRIŞI (s.f.) - biserică 

BESCIACERĂ, BESCIACERЕ (s.f.) - mașinărie  

BESTIE, BESTII (s.f.) - om rău 

BESTRAGA, BESTRĂJI (s.f.) - naiba 

BESTRAGĂ (s.f.) - diavol, drac, naiba, nevoie, sărăcie 

„dă-l în bestragă!“ - dă-l dracului! 

BESTRAGĂNU (CE DU LA) (expr.) - înjurătură plăcută 

BEŞAIT, BEȘAITURI (s.n.) - certificat, adeverinţă, autorizaţie  

BEŞÂCA (vb., I, intranz.) - a se umfla, a face băşici 

BEŞÂCA, BEȘÂCHEDZ (vb., I) – a produce sau a face băşici; a se umple de băşici 

BEȘÂCAT, BEȘÂCATĂ, BEȘÂCAȚ, BEȘÂCACE (adj.) - cu pustule pe piele 

BEȘÂCĂ, BEȘÂȘI (s.f.) - bășică; pustulă; stomac de porc 

BEŞÂCĂ, BEŞÂȘI (s.f.) - vezică, vezică urinară; băşică; clăbuc 

BEȘÂCUȚĂ, BEȘÂCUȚĂ (s.f.) - bășică mică 

BEȘÂNA CALULUI (s.f. sg.) - ciupercă necomestibilă 

BEŞÂNĂ, BEŞÂNI (s.f.) – emanaţie gazoasă a stomacului sau a intestinelor 

BEȘÂNĂ, BEȘÂNI/BEȘÂNE (s.f.) - pârț 

BEȘÂNIOS, BEȘÂNIOASĂ, BEȘÂNIOȘ, BEȘÂNIOASE (adj.) - de neluat în seamă 

BEȘCĂ (adj. invar.) - suprasătul 

BEŞCĂ (s.f. sg.) - burtă 

BEȘCELEALĂ (s.f.) – ceartă, reproș 

BEȘCELI, BEȚCELESC (vb., IV) – a certa 

BEȘCELIT, BEȘCELITĂ, BEȘCELIȚ, BEȘCELICE (adj.) - dojenit 

BEŞCELUIT, BEŞCELUITĂ, BEŞCELUIŢ, BEŞCELUICE (adj.) – comandat 

BEȘICĂ, BEȘICHE (s.f.) - vas de lemn făcut din doage, mai larg la mijloc decât la capete, 

deschis la unul din capete, folosit pentru fermentarea fructelor 

BEŞICUŢĂ (s.f.) - băşicuţă  

BEȘÎ, BESĂ (vb., IV) – a trage vânturi 

BEȘÎ, BEȘĂSC (vb., IV, intranz.) - a se băși 

BEȘLUITOR, BEȘLUITOARE, BIŞLUITORI, BEȘLUITOARE (adj.) - tulburător, mâhnitor 

BEŞOANDRĂ, BEŞOANDRE (s.f.) - fâţă, femeie de moravuri uşoare 

BEŞONDRIT, BEȘONDRITĂ, BEŞONDRIŢ, BEȘONDRICE (adj.) – bătrân neajutorat, senil, 

ramolit, alauzât 

BEȘTĂLAT, BEȘTĂLATĂ, BEȘTĂLAȚ, BEȘTĂLACE (adj.) - gata-făcut 

BEŞTELUNG, BEŞTELUNGURI (s.n.) - comenzi comerciale 



BEŞTRAG (s.n.) unul dintre numele dracului 

BEȘTRAGĂ (adv.) – naiba 

BEŞTREAGĂ (adv.) - (în expr. Dă-l în bestreagă!) la naiba!, la dracu!, dă-l încolo! 

BETĂDUI, (MĂ) BETĂDUIESC (vb., IV, intranz. reflex.) - a se tângui, a se văita 

BETCĂ, B(I)ETȘI (s.f.) - o jumătate de coajă uscată dintr-un dovleac 

BETCĂ, BETCE (s.f.) - cap, căpăţână; câmp, imaș 

BETEJI (vb., IV, reflex) – a se îmblonăvi 

BETOC, BETOACĂ, BETOŞ, BETOAŞE (adj.) – persoană care a consumat băuturi alcoolice; ameţit 

de băutură, băut, cherchelit 

BEȚÂC, BEȚÂCĂ, BEȚÂȘI, BEȚÂȘE (adj.) - bețiv 

BEȚÂIE, BEȚÂI (s.f.) - beție 

BEŢÂIUOS, BEŢÂIUOŞ (s.m.) - beţiv  

BEŢÂRC, BEȚÂRCURI (s.m.) - sală de judecată 

BEȚÂRC, BEȚÂRCURI (s.n.) – judecătorie, județ 

BEŢÂU, BEŢÂI (s.m.) - beţivan 

BEŢIGAŞ, BEŢIGAŞĂ (s.n.) - (dim.) băţ, boată, beţişor 

BEȚIU, BEŢÂȘI (s.m.) - bețiv, consumator de băutură 

BEUCĂ, BEUCE (s.f.) - piatră (mai mare) de râu 

BEUȘAG, BEUȘAGURI (s.n.) - băutură alcoolică 

BEUŞAG, BEUŞAGURI (s.n.) - băutură; chef de băutură 

BEVERĂU, BEVERĂIE (s.n.) - lemn cu care se lărgesc cizmele, apoi se bate un "poţoval" înăuntru 

BEVEREU, BEVEREIE (s.n.) - șan, lemn pentru lărgit cizmele 

BEZARCĂ, BEZĂRȘI (s.f.) - suc 

BEZEVENC, BEZEVENCĂ, BEZEVENȘI, BEZEVENȘE (adj.) - șiret, șmecher 

BEZMECIC, BEZMECIȘI (s.m.) - om fără căpătâi; stup fără matcă 

BIA, BIEU (vb., I) – a bea  

BIAICĂ, BIEIȘI (s.f.) – jder de pădure 

BIANGA (adv.) - fără rost, degeaba  

BIANTĂR, BIANTĂRI (s.m.) - funcţionar 

BIARE, BIERI (s.m.) - bere  

BIATĂ, BECE (s.f.) – euforică; nevolnică, săracă 

BIBARAC (s.n.) - baibarac  

BIBĂ, BIBE (s.f.) femeie mică și grasă 

BIBĂI, BIBĂI (vb., IV, tranz., reflex.) – a dârdâi  

BIBERIU, BIBERII (s.n.) un joc distractiv, obicinuit la nunţi 

BIBIERI (s.m.) - piper 

BIBILI, BIBILESC (vb., IV, intranz.) - a lua în amănunt 

BIBILOC, BIBILOȘI (s.m.) - pui de gâscă  

BIBIRON, BIBIOROANE (s.n.) – biberon 

BIBOL, BIBOLI (s.m.) – bivol; (fig.) locomotivă 

BIBOLI, BIBOLIESC (vb., I, tranz.) - a determina, a convinge, a influenţa; a se lupta cu cineva 

BIBOLIT (adj. și s.n.) – lucrat din greu; actul sexual al bivolilor 

BIBOLIȚĂ, BIBOLIȚĂ (s.f.) - bivoliță 

BIC! BIC! (interj.) - îndemn pentru taur de a sări pe vacă 

BIC, BIȘI (s.m.) - taur 

BICARI, BICARI (s.m.) - îngrijitorul bicilor, al taurilor comunali 



BICĂ DĂ BALTĂ (s.f.) – pasăre de baltă care are ciocul lung cu găuri mai mari. Atunci când 

intră în apă produce pentru a prinde pești și broaște, prin găurile ciocului elimină aerul din 

plămâni și astfel produce un sunet asemănător cu mugetul taurului 

BICĂ, BIȘI (s.m.) - taur; (s.f.) locomotivă (mașină cu aburi ce punea în funcțiune batoza la 

treierat în trecut)  

„(a fi) bică dă om/(a fi) tare ca un bică“ - a fi bine dezvoltat fizic și cu forță mare 

„bica satului” - însămânțător artificial, veterinar 

„duc vaca la bică” - duc vaca la montă 

BICĂRIE, BICĂRII (s.f.) - grajdul taurilor comunali 

BICĂU (s.n.) – măzeriche 

BICĂU, BICĂIE (s.n.) - borceag 

BICEANG, BICEANGĂ, BICENJI, BICENJE (adj.) aflat, găsit 

BICEGOS, BICEGOASĂ, BICEGOŞ, BICEGOASĂ (adj.) – care se îmbolnăveşte uşor; bolnăvicios 

BICEJÂT, BICEJÂTĂ, BICEJÂȚ, BICEJÂCE (adj.) - îmbolnăvit 

BICEJÎ, BICEJĂSC (vb., IV) – a deveni sau a face să devină bolnav; a se îmbolnăvi 

BICEŞUG, BICEŞUGURI (s.n.) – boală, infirmitate, invaliditate 

BICHERI, BICHERI (adj.) – care ştie să iasă din încurcătură; abil, isteţ; care umblă hai-hui, 

vandrocaş 

BICHERI, BICHERI (s.m.) – becheri 

BICHIŞ (s.n.) - plantă, cereală cultivată pentru hrana animalelor 

BICIAG, BICIAGĂ, BICIEJI, BICIEJE (adj.) - bolnav 

BICIANGA (adv.) - a umbla brambura, fără rost 

BICIBAINA (adv.) - fără rost, aiurea 

BICICHIE, BICICHIE (s.f.) - unealta cizmarului pentru călcat scoarța de tei care se pune la 

cizmă 

BICICHIE, BICICHII (s.f.) unealtă pentru călcat scoarţa de "chei" ce se pune la cizmă 

BIC(I)EANGĂ, BICIENJI (s.f.) - vagabond 

BICIEJUG, BICIEJALĂ, BICIEȘUGURI, BICIEJĂLI (s.m. - f.) - boală 

BICIEŞUG, BICIEŞUGURI (s.n.) - beteşug  

BICIGAINĂ, BICIGAINE (s.f.) - făptură sinistră 

BICILIE, BICILII (s.f.) – fâşie îngustă de ţesătură sau împletitură folosită ca piesă la confecţionarea 

unor obiecte de îmbrăcăminte; panglică 

BICILUI, BICILUIESC (vb., IV) - a nimeri, a potrivi, a evalua, a aprecia, a întreține 

BICILUIT, BICILUITĂ, BICILUIŢ, BICILUICE (adj.) - nimerit, potrivit, apreciat 

BICIULI (vb., IV) – a aprecia 

BICOS, BICOASĂ, BICOŞ, BICOASĂ (adj.) – mătăhălos, diform 

BICOȘALĂ, BICOȘĂLI (s.f.) - hârjoană 

BICOȘÎ, BICOȘĂSC (vb., IV, intranz. reflex.) - a se împinge (doi indivizi) la o ceartă 

BICU-BIELŢÎ (s.m.) - bou-de-baltă  

BICULE, BICULI (s.f.) - bucle 

BICUONI (s.m.pl.) – bolovan 

BICUŞALĂ, BICUŞĂLI (s.f.) - hârjoană, joacă între tineri 

BICUȘÂT, BICUȘÂTĂ, BICUŞÂŢI, BICUȘÂCE (adj.) - împins în joacă, hârjonit 

BICUŞI, BICUȘĂSC (vb., IV, tranz. reflex.) - a se hârjoni, a se zbengui, a se agita (cu conotaţii 

sexuale), a se îmboldi (cu intenţii erotice)  

BICUȘÎ (vb., IV) – a nu lăsa în pace 

BICUȚ, BICUȚ (s.m.) - taur mic 

BIDĂNUI', BIDĂNUI (vb., IV) - a agonisi; a îngriji (de ceva sau cineva) 



BIDIGANIE (s.f.) - v. bădiganiie 

BIDIGĂNIE, BIDIGĂNII (s.f.) insecte 

BIDIGĂNII (s.f. pl.) – mai multe feluri de vietăți care trăiesc în pământ (șoareci, cârtițe, șerpi, 

râme, etc) 

BIDINUI, BIDINUI (vb., IV) – a înconjura pe cineva cu dragoste, cu tandreţe exagerată; a răsfăţa, a 

alinta, a răzgâia, a bibili 

BIDINUIT, BIDINUITĂ, BIDINUIŢ, BIDINUICE (adj.) – dezmierdat, alintat în mod exagerat, 

răsfăţat, răzgâiat 

BIDUDUI, BIDUDUIESC (vb., IV, intranz. reflex ) - a se plânge, a regreta, a-i părea rău 

BIEB, BIEBI (s.m.) - bebeluș 

BIEC, BIECURI (s.n.) - bec  

BIECICĂ, BIECIȘI (s.f.) vas de strâns prune 

BIEDAȘ, BIEDAȘĂ, BIEDAȘ, BIEDAȘE (adj.) - persoană răufăcătoare 

BIEDĂ (s.f. sg.) - necaz, bucluc; drac 

BIEDĂ (s.m.) - băiat neastâmpărat 

BIEDĂ, BIEGE (s.f.) - necaz, încurcătură 

BIEFĂ, BIEFE (s.f.) - femeie mică și grasă 

BIELIE, BIELII (adj.) - blonde 

BIELIENȘI, BIELIENȘURI (s.n.) - instrument (din lemn sau metal) de agățat animalul 

sacrificat pentru a fi jupuit 

BIELITOR, BIELITOARE, BIELITORI, BIELITOARE (adj.) - jupuitor, jecmănitor; (s.) 

explorator 

BIELNIȚĂ (s.f.) - un soi de pește (de apă dulce) 

BIERBIERI (s.m.) - frizer 

BIERCĂ, BIERȘI (s.f.) - bercă  

BIEREGATĂ, BEREGHIEŢ (s.f.) - trahee 

BIERETĂ, BIERECE (s.f.) - bască 

BIERT, BIERTURI (s.n.) - cafenea 

BIERTAȘ, BIERTAȘI (s.m.) - ospătar 

BIESTRAGĂ (s.) - naiba 

BIESTRAGĂ (s.f.) - naiba, dracul 

BIESTRÂGA (adv.) – expresie: la dracu! 

BIEȘANDRĂ, BIEȘANDRE (s.f.) - femeie fără moral, fâță 

BIEȘĂIT, BIEȘĂITURI (s.n.) - convocare; aprobare, certificat 

BIEȘĂNOS/OASĂ (adj.) - persoană care se beasă des 

BIEŞÂCA, BIEŞÂCÂI (vb., I, tranz., reflex.) – a se băşica  

BIEŞÂCAT, BIEŞÂCATĂ, BIEŞÂCAŢ, BIEŞÂCACIE (adj.) - băşicat  

BIEŞÂCĂ, BIEŞÂŞI (s.f.) – vezică (O făcut infecţie la bieşâca udului.) 

BIEŞÂCĂ (s.f.) – băşică 

BIEŞÂCĂ, BIEŞÂȘI (s.f.) - băşică  

BIEȘÂCĂ, BIEȘÂȘI (s.f.) - bășică; minge de fotbal (în perioada incipientă a fotbalului); vezică 

urinară 

BIEŞÂNĂ, BIEŞÂNI (s.n.) - beşină  

BIEȘCĂ (adv.) – peste măsură 

BIEŞCHIE, BIEȘCHII (s.f.) – stinghie 

BIEŞÎ, BIES (vb., IV) – a se băşi  

BIET, BIATĂ, BIEŢÎ, BIACIE (adj.) - biet  

BIEȚÂC, BIEȚÂȘI (s.m.) - bețivan 



BIEŢÂIE, BIEŢÂI (s.f.) - beţie  

BIEȚÂRC (s.n.) – ocol, judecătorie de ocol (germ. Bezirk) 

BIEŢÂRC, BIETÂRȘI (s.m.) - judecătorie de ocol 

BIGARIU (adv. și adj.) - repede, aprig, grozav 

BIGĂ, BIGI (s.f.) - piatră, rocă 

BIGĂR (s.m.) - Bigăr  

BIGĂR, BIGĂRE (s.n.) - izvor de apă la suprafață 

BIGEI, BIGEE (s.n.) - șanț, canal de scurgere a apei pe marginea drumului 

BIGHIEI (s.m.) - râul Bega 

BIGIBAINĂ, BIGIBAINE (s.f.) - cineva care umblă aiurea 

BIGIGANE (s.f.) – animal sălbatic de talie mică 

BIGIRIC, BICIRIGĂ, BICIRIJI, BICIRIJE (adj.) mititel 

BIGIRIC, BIGIRICĂ (și PICIRIC, PICIRICĂ), BIGIRICI, BIGIRICE (adj.) - mititel, 

nedezvoltat 

BIGLĂ, BIGLE (s.f.) – masă gelatinoasă roşie care se formează prin închegarea sângelui; 

BIHARIU (adv.) repede, grozav 

BIHORI, BIHORIESC (vb., I, intranz. și tranz.) - a cânta din fluier 

BILĂ, BILE (s.f.) - bilă  

BILĂ, BILE (s.f.) – cap; dispozitiv de despuiat porumbul 

„dă-i una la bilă“ - dă-i una (lovește-l) peste cap 

BILENGE (s.n. pl.) - belciugi, fiare 

BILGĂRE (s.f., pl.) - cizme bărbătești cu carâmbul înalt, purtate de persoanele socotite avute 

BILII (s.f.) – oliță de noapte 

BILIOR, BILIOARE (s.n.) floare asemănătoare cu muşcata 

BILIŢĂ, BILIŢ (s.f.) - cursă de şoareci 

BILOVIN (adj.) – roz, trandafiriu 

BILOVIN, BILOVINI (s.m.) - trandafiriu 

BILOVINC, BILOVINCĂ, BILOVINȘI, BILOVINȘE (adj.) - trandafiriu 

BILUJÎ, BILUJĂSC (vb., IV) - a decoji 

BINĂ, BINE (s.f.) – platformă amenajată în incinta unei săli de spectacole sau în aer liber unde se 

desfăşoară reprezentaţii; scenă 

BINĂ, BINE (s.f.) - scenă, estradă, podium 

BINE (adv.) - bine 

„bine ați venit” – urare făcută de gazde 

„bine v-am găsât” – urare făcută de musafiri 

BINEFAȘERE, BINEFAȘERI (s.f.) - facere de bine 

BINIE (adj.) - bine  

BINIEVENIT, BINIEVENITĂ, BINIEVENIŢ, BINIEVENICIE (adj.) - binevenit  

BINIŞOR (adv.) - binişor  

BINTĂTUI, BINTĂTUIESC (vb., IV) - a pedepsi, a supune la cazne 

BINTĂTUIALĂ, BINTĂTUIELI (s.f.) - pedeapsă, caznă 

BIOS, BIOASĂ, BIOŞI, BIOASE (adj.) - roditor, fertil, îmbelșugat 

BIR, BIRURI (s.n.) - contribuție anuală obligatorie (în bani și produse) datorată ca impozit la 

stat sau altă autoritate 

BIRĂU, BIRĂI (s.m.) - om de serviciu la primărie (în unele părți ale Banatului chiar primarul e 

numit birău) 

BIRĂU, BIRĂURI (s.m.) - încăpere în care lucrează funcţionarii 



BIRBECIE, BIRBEȚ (s.m.) vrabie 

BIRCĂ (s.f. sg.) - cașmir, lână de oaie subțire și lungă 

„oaie bircă“ - oaie care are astfel de lână fină 

BIRCĂ (s.f. sg.) - ţesătură din fir de lână subţire; rasă de oi 

BIRECHIET (s.n.) - berechet  

BIREŞI (s.m. pl.) argaţi 

BIRGĂR (s.n. sg.) - model de cizmă de piele cu tureac înalt, mulată pe picior, încălțată la 

sărbători 

BIRGHERE (s.f. pl.) cizme 

BIRI, BIRI (interj.) - cuvânt cu care se cheamă puii de gâscă 

BIRIGIATĂ, BIRIGIЕŢ (s.f.) - beregată  

BIRIȘ (s.m.) – slugă, argat 

BIRIŞ, BIRIȘ (s.m.) - cărăuş cu cai, servitor 

BIRIŞ, BIRIŞ (s.m.) - slugă, argat 

BIRIŞ, BIRIŞUONI (s.m.) - cărăuş cu cai, servitor 

BIRJĂRIT (adj.) – exploatat, uzat, folosit 

BIROU, BIRUOI (s.m.) – birău, primar  

BIROV, BIROVI (s.m.) - staroste 

BIRT, BIRTURI (s.n.) - cârciumă, crâșmă, locul în care se consumă numai băuturi alcoolice 

„birt orb“ - birt clandestin, locul (casa) în care se vând (și se consumă) băuturi alcoolice, fără ca 

proprietarul să aibă autorizație 

BIRTAȘ, BIRTAȘ (s.m.) - cârciumar, ospătar 

BIRTĂȘÂT, BIRTĂȘÂȘIE (s.n.) - activitatea de birtaș; perioada în care a fot cineva birtaș 

BIRTĂȘÂȚĂ, BIRTĂȘÂȚĂ (s.f.) - chelneriță; soția chelnerului, a birtașului; cârciumăreasă 

BIRTUȚ, BIRTUȚURI (s.n.) - birt la periferie sau la margine de drum 

BIRUI, BIRUI/BIRUIESC (vb., IV, tranz.) - a duce un lucru până la capăt, a termina, a găta; a 

reuși, a învinge; a se lua la trântă  

„m-o biruit năcazu” - m-a învins necazul 

BIRUIT, BIRUITĂ, BIRUIȚ, BIRUICE (adj.) - învins, înfrânt, doborât 

BISAG, BISAJI (s.m.) - desagă 

BISARICĂ, BISARIŞI (s.f.) - biserică 

BISĂRICĂ, BISĂRIŞI (s.f.) - biserică 

BISĂRICOS, BISĂRICOASĂ, BISĂRICOȘ, BISĂRICOASĂ (adj.) - bisericos, om religios și 

des frecventator al Bisericii 

BISĂRIȘIESC, BISĂRIȘIEASCĂ, BISĂRIȘIEŞCI (adj.) - bisericesc  

BISÂARICĂ, BISÂĂRIȘI (s.f.) - biserică  

BISTOȘ (adv.) - sigur, exact, negreșit 

BISTRIŢĂ (s.f. pl.) - denumirea unui soi de prune de bună calitate, care se coc târziu, bune 

pentru magiun şi ţuică 

BIŞÂCAT (adj.) - băşicat  

BIŞCIALĂ, BIŞCIALE (s.f.) - căţea  

BIȘELUI, BIȘELUI ŞI BIȘELUIESC (vb., IV, tranz.) - a aprecia, a evalua 

BIȘI, BIȘIURI (s.m.) - bici  

BIȘLUI, BIŞLUI (vb., IV, tranz.) - a prețui cum se cuvine un lucru, banii etc.  

BIȘTARI (s.m.) - bani 

BITANG, BITANGĂ, BITĂNJI (s.f.) – vagabond, hoinar 

BITANGA (adv) – hai-hui 



BITANGĂ, BITĂNJI (s.f.)- haimana, vagabond 

BITĂ (s.f. sg.) - prost 

BITĂNGUI, BITĂNGUIESC (vb., IV, intranz.) - a vagabonda, a umbla aiurea/fără rost 

„pră unge bitănguieșci?” - pe unde vagabondezi? 

BITĂNJI, BITĂNJĂSC (vb., IV, intranz.) - a hoinări, a vagabonda 

BITĂNJIE, BITĂNJII (s.f.) - hoinăreală, vagabondaj 

BITĂRAŞI (s.m. pl.) - gospodari nepăcurari care aveau oile la stână 

BIȚ, BIȚĂ (s.n.) - (sg.) fir lung de lână sau de păr de om; (pl.) smoc de lână sau de păr 

„a pringie (a traje) dă biță (pe cineva)” - a prinde (a trage) de păr (pe cineva) 

BIŢ, BIŢĂ, BIŢURI (s.n.) - lâna scurtă de pe oaie, când e tăiată; fire din blana unor animale care au 

crescut mai lungi formând un cârlionţ; şuviţă de păr; păr mare  

BIȚ, BIȚURI (s.m.) - şuviță de lână 

BIȚĂ, BIȚE (s.f.) - șuviță de păr despletit; păr mare  

BIŢÂRC, BIŢÂRCURI (s.n.) - judeţ, sector 

BIȚICLĂ, BIȚICLE (s.f.) - bicicletă 

„bițiclă cu tri roț” - tricicletă 

„bițiclă dă jumătace/tri fârtare” - bicicletă mai mică, pentru copii 

„bițiclă muierească” - bicicletă fără rudă 

„bițiclă omenească” - bicicletă cu rudă, pentru bărbați 

BIŢICLU, BIŢICLE, BIŢICLURI (var. BIŢICLĂ) (s.n.) - bicicletă 

BIȚIGLĂ, BIȚIGLE (s.f.) – bicicletă 

BIȚOS, BIȚOASĂ, BIȚOȘ, BIȚOASĂ (adj.) - cu firul (de lână) lung; cu părul mare și neîngrijit 

BIŢUI, BIŢUI (vb., IV, tranz., reflex.) – a ciufuli  

BIŢUOS, BIŢUASĂ, BIŢUOŞ, BIŢUOASĂ (adj.) - ciufulit 

BIU (s.n. sg.) - abundență, belșug 

„(a avea) dân-biu” - (a avea) din belșug 

BIUL, BIUL (s.m.) - bivol  

BIURGHER (v. birgăr) (s.n.) - cizmă de lux 

BIUȘAG, BIUȘAGURI (s.n.) - bogație, belșug; băutură, chef de băutură 

BIVAȘ, BIVAȘĂ, BIVAȘ, BIVAȘURI (adj.) îndărătnic, capricios 

BIZĂRAIE (s.n. pl.) - resturi de organe de la animale 

BIZĂRĂU, BIZĂRĂIE (s.n.) - pieliță care susține intestinele la miel, porc; tocană din carne de 

oaie 

BIZĂRI, BIZĂRE (s.n.) – covor din petice 

BIZERGEAN, BIZERGEANĂ, BIZERGENI, BIZERGENE (adj.) - bogat, avut, înstărit, cu 

dare de mână 

BIZERGEAN, BIZRGEANĂ, BIZERGENI, BIZERGENIE (adj.) avut, cu dare de mână 

BIZOCOANE (s.f. pl.) - v. bâzocoan 

BLAGĂ (s.f.) - bunătate, avuție; fericire 

„blagă dă mine” - ferice de mine 

BLAGĂ, BLÂĂJI (s.f.) – comoară, avere, avuție 

BLAGO! (interj.) - ferice! (de tine) 

BLAGOMEJĂ (expr.) – „n-am blagomejă să-ţ dau” – se spune unei persoane care are pretenţii 

exagerate, care face nazuri 

BLAGOVEȘC(I)ENIE, BLAGOVEŞCEANĂ (s.f.) – numele sărbătorii creștine Buna Vestire 

BLAGU (interj.) – face parte din expresia Blagu dă iel= Ferice de el! 

BLAGUIUONI (s.m.) - Blagoi  



BLAJÂN, BLAJÂNĂ, BLAJÂNI, BLAJÂNE (adj.) - blajin  

BLAM, BLAMURI (s.n.) - blam 

BLANAT, BLANATĂ, BLANAŢ, BLANACE (adj.) - blănit 

BLANĂ, BLĂNI (s.f.) - altiță, câmp ornamental format prin alesătură sau prin cusătură, aplicat în 

partea de sus a mânecilor iilor; scândură groasă. 

BLANĂ, BLĂNI (s.f.) - blană de animal; scândură groasă 

BLANC, BLANCURI (s.n.) - la jocul de cărți ”d-an ramș”, când pe lângă cheț (11) nu mai e în 

mâinile jucătorului nici un alt adult 

BLANIU, BLANIE, BLANII, BLANCIE (adj.) - pleoştit  

BLASTÂMA, BLASTÂM (vb., I, tranz., reflex.) -a blestema  

BLAU, BLAUĂ, BLAURI, BLAUE (adj.) - (adv.) - bleau 

BLAU, BLEIȘI (s.n.) - bleau  

BLĂGUIT, BLĂGUITĂ, BLĂGUIŢI, BLĂGUICE (adj.) - blagoslovit 

BLĂN(I)E, BLĂNII (s.f.) – carton 

BLĂSTĂM, BLĂSTĂMIЕ (s.n.) - blestem  

BLĂSTĂM, BLĂSTĂMURI (s.n.) - blestem 

BLĂSTĂMA, BLĂSTĂM (vb., I, tranz.) - a blestema, a afurisi 

BLĂSTĂMAT, BLĂSTĂMATĂ, BLĂSTĂMAŢ, BLĂSTĂMACE (subst. şi adj.) - isteţ, şmecher, 

blestemat 

BLĂSTĂMAT, BLĂSTĂMATĂ, BLĂSTĂMAȚ, BLĂSTĂMACIE (adj. și s.) - blestemat, (om) 

intrigant, făcător de rele; afurisit, șiret, viclean; neastâmpărat 

„copil blăstămat” - copil neastâmpărat 

„toț îs nisce blăstămaț” - toți sunt niște afurisiți/oameni răi 

BLĂSTĂMĂȚÂIE, BLĂSTĂMĂȚÂI (s.f.) - blestemăție; faptă antisocială 

BLÂGOSLOVI, BLÂGOSLOVIESC (vb., IV, tranz.,) – a blagoslovi  

BLÂGOSLOVIT, BLÂGOSLOVITĂ, BLÂGOSLOVIŢ, BLÂGOSLOVICIE (adj.) - blagoslovit  

BLÂGOVEŞCIANA (s.f.) - Blagoveştenie  

BLÂNĂ, BLÂNE (s.f.) coperţi 

BLÂND, BLÂNDĂ, BLÂNDZ, BLÂNGE (adj.) - blând  

BLÂNDĂ, BLÂNG(I)E (s.f.) - umflătură pe suprafața epidermei cauzată, de regulă, de mușcătura 

unei insecte 

BLÂNDĂ, BLÂNGE (s.f.) - blândă  

BLÂNDĂ, BLÂNGE (s.f.) - înțepătură cu umflătură 

BLÂNDZÂIE, BLÂNDZÂI (s.f.) - blândeţă  

BLÂNGAŢĂ, BLÂNGEŢURI (s.f.) - blândeţă  

BLÂNGEȚĂ, BLÂNGEȚĂ (s.f.) - blândețe 

BLÂNGI, BLÂNGESC (vb., IV, tranz.) - a pune la cale, a unelti, a pregăti în ascuns o acțiune 

împotriva cuiva 

BLÂNGIAŢĂ, BLÂNGEȚURI (s.f.) – însuşire a omului blând, blândeţe 

BLÂSTAMAT, BLÂSTAMATĂ, BLÂSTAMAŢ, BLÂSTAMACIE (adj.) - blestemat  

BLÂSTAMATURĂ, BLÂSTAMATURI (s.f.) - blestemătură  

BLEABĂ (s.f., sg.) - flecăreţ; oblon la fereastră 

BLEABĂ, BLEBE (s.f.) - flecăreț 

BLEANĂ, BLENE (s.f.) - suportul din lemn de sub fereastră, cu ieșire spre interior 

BLEANCĂ, BLENȘE (s.f.) - instrument muzical; gură slobodă 

BLEASC (s.n. sg.) - sufletul (animalului), se folosește cu referire la cineva după care nu-ți pare 

rău că a murit 



BLEASC, BLEASCURI (s.f.) - vigoare, tărie, putere, mană; termen întâlnit în folclorul copiilor „vine 

cascu' (căscatul) șîț' ia bleascu” (s.n.) – gură; „a da pistă bleasc” – a da peste gură 

BLEATĂ, BLEȚ (s.f.) - beleancă, vânătaie; pată, murdărie 

BLEAU, BLEAURI (s.n.) - una dintre piesele metalice care îmbracă osia din lemn a carului şi pe care 

se sprijină inelul leucii 

BLEAUCĂ (s.f. sg.) - gură 

„a fi (o) bleaucă“ - a fi flecar/palavragiu 

BLEAUCĂ, BLEUŞ (adj.) - prostovan, nătâng, tont 

BLEAUCĂ, BLEUȘI (s.f.) - om care vorbește multe și fără rost  

BLEAUCOTĂ, BLEAUCOCIE (s.f.) - flecar, vorbăreț 

„a fi o bleaucotă“ - a fi flecar 

BLEAZNĂ, BLEZNURI (s.n.) - blam, ocară, rușine, injuriu 

BLEG, GLEAGĂ, BLEGI, BLEGE (adj.) – lipsit de voință, de energie; prost; animale cu urechi 

mari care atârnă în jos 

BLEHECI, BLEHECESC (vb., IV, intranz.) - a trăncăni, a sporovăi, a vorbi mult și fără rost, a flecări 

BLEHOCI, BLEHOCESC (vb., IV, intranz.) - a lătra, a zbiera, a vorbi mult, fără sens 

BLENCHECI, BLENCHECESC (vb., IV) - a vorbi fără rost 

BLENCHECI, BLENCHECESC (vb., IV, intranz.) - a flecări, a spune lucruri fără sens 

BLENDURĂ (s.f.) – (var. BUZDURĂ) curvă, târfă 

BLEOACĂ (adj. invar.) - (despre apa de băut) călduț(ă), stătut(ă) 

BLEOACE (s.f. pl.) - palavre, vorbe de clacă 

BLEOARCĂ (adv.) – apă chioră 

BLEOARCĂ, BLEOARȘIE (s.f.) - broaște 

BLEOARCĂ, BLEORȘI (s.f.) - broască 

BLEOCĂI, BLEOCĂI (vb., IV) - a flecări 

BLEOCĂI, BLEOCĂIESC (vb., IV, intranz.) - a flecări 

BLEOCEALĂ, BLEOCELI (s.f.) - vorbire fără sens, flecăreală 

BLEOCI (vb., IV) – a trăncăni 

BLEOCI, BLECOCESC (vb., IV) - a vorbi prostii, a lătra 

BLEOCI, BLEOCESC (vb., IV, intranz.) - a vorbi fără rost, a flecări 

BLEOCIORI (vb., IV) – a tulbura apa 

BLEOCIT (adv.) – vorbit mult și prost 

BLEOCITORI, BLEOCITORI (s.m.) - flecar, vorbitor de flecăreli 

BLEOCOCI, BLEOCOȘĂSC (vb., IV) – a turui 

BLEOSCOVI, BLEOSCOVESC (vb., IV, intranz.) - a vorbi prostii, a bleoci 

BLEOZGĂIA, BLEOZGĂIEZ (vb., I, tranz. reflex.) - a se sparge, a se crăpa 

BLEOZGĂIAT, BLEOZGĂIATĂ, BLEOZGĂIAŢ, BLEOZGĂIACE (adj.) - dezmierdat, 

închipuit 

BLEOZGĂNI, BLEOZGĂNESC (vb., IV, tranz.) - a certa, a ofensa 

BLEUCĂ, BLEUŞI (s.f.) - gură spartă 

BLEUCOCI, BLEUCOCESC (vb., IV, intranz.) - a vorbi fără rost, a vorbi vrute și nevrute 

BLEUCOCIT, BLEUCOCITĂ, BLEUCOCIȚ, BLEUCOCICE (adj.) – afurisit; care vorbește 

multe 

BLEZĂRI, BLEZĂRESC (vb., IV) - a atinge puţin, a răni uşor 

BLEZERI, BLEZERESC (vb., IV, tranz.) - a răni ușor, a lovi 

BLEZGOIA, MĂ BLEZGOI (vb., IV) - a face mofturi, a se răzgâia, a se fandosi; a face ochii mari, a 

se holba; a se crăpa, a se sparge 

BLEZNAT, BLEZNATĂ, BLEZNÂŢ, BLEZNACE (adj.) - rușinat, făcut de ocară 



BLEZNI, BLEZNESC (vb., IV) - a certa, a arunca vorbe de ocară 

BLEZNI, BLEZNIESC (vb., IV) – a bleojdi  

BLEZNIT, BLEZNITĂ, BLEZNIȚ, BLEZNICE (adj.) - batjocorit 

BLEZNIT, BLEZNITĂ, BLEZNIŢI, BLEZNICE (adj.) – bleojdit, holbat 

BLEZNUI, BLEZNUIESC (vb., IV, tranz.) - a se certa cu cuvinte grele, a face de ocară  

BLIANURI (s.n., pl.) - zugrăveli 

BLID, BLIGE (s.m.) - blid  

BLID, BLIGIE (s.n.) - castron, farfurie 

„blid mare” - castron 

BLIDARI, BLIDARE (s.n.) - suport pentru farfurii (blide), poliță, dolăfior 

BLIDIȘEL, BLIDIȘELE (s.n.) - diminutiv al cuvântului blid; vas de pământ sau de lemn din care se 

mănâncă; strachină 

BLIDUȚ, BLIDUȚURI (s.n.) - farfurie mică 

BLIEDAR, BLIEDARI (s.m.) - lingurar 

BLIENCĂ, BLIENȘ (s.f.) - tâmpit, tăntălău 

BLIEOCII, BLEOCESC (vb., IV, intranz.) - (v. bleucoci) a vorbi fără sens 

BLIOACĂ (s.f.) – apă de băut încălzită de soare 

BLIOARCĂ, BLIORȘI (adj. fem.) - apă călduţă 

BLIOȘORIT (s.n.) – tulburare unei ape (din pahar) 

BLIUZĂ, BLIUZĂ (s.f.) - bluză 

BLIUZNĂ, BLIUZNIE (s.f.) - bluză 

BLIZALĂ, BLIZALI (s.f.) - râs forțat 

BLIZALĂ, BLIZĂLI (s.f.) - râs forțat 

BLIZÂT (s.n.) – râs fără motiv  

BLIZÎ (vb., IV) – a râde fără motiv 

BLIZÎ, BLIZĂSC (vb., IV, intranz. reflex.) - a se hlizi, a râde forțat; a se uita fix 

BLIZNIAN, BLIZNIENI (s.f.) - bliznean  

BLIZNIANĂ, BLIZNIEANIE (s.f.) - blizneană  

BLIZUI, BLIZUIESC (vb., IV, intranz. reflex.) - a se strâmba 

BLOCUC, BLOCUȘI (s.m.) – bucluc, dezordine 

BLODOGOREALĂ, BLODOGORELI (s.f.) - vorbire înfundată și continuă, greu de înțeles 

BLODOGORI, BLODOGORESC (vb., IV) - a boscorodi, a vorbi fără a te face înțeles; a 

mormăi 

BLODOROSÎ, BLODOROŞĂSC (vb., IV, tranz.) - a amesteca, a combina 

BLODOROȘÎ, BLODOROȘESC (vb., IV) - a amesteca 

BLOG, BLOGURI (s.n.) - măști, oameni mascați 

BLOGI (s.n., pl.) - măști; oameni mascați 

BLOGOMEAJĂ, BLOGOMEJE (s.f., pl.) - lucruri ridicole 

BLOGOMIECIE, BLOGOMECII (s.n.) - lucruri ridicole, vorbe deșarte 

BLOGOVEŞCENIE (s.f. sg.) - sărbătoare creştină a Bunei Vestiri (25 martie) 

BLOJ (adj. şi adv.) - tare; de tot 

BLOJ (s.n.) – sperietoare care imită un corp omenesc, așezată în pom sau in camp 

BLOJ, BLOJ/BLOJURI (s.m.) - paiață, manechin, momâie, măscărici; arătare, sperietoare 

„a merge cu bloju'” - grup mascat care merge în colindat în Ajunul Crăciunului 

BLOJI (s.m. pl.) - joc de priveghi 

BLONTIRIT, BLONTIRITĂ, BLONTIRIŢ, BLONTIRICIE (adj.) - cangrenat  

BLOȘIORI, BLOȘIORESC (vb., IV) - a tulbura un lichid amestecându-l cu mâna sau cu un băț 



BLOTOR, BLOTORI (s.m.) - om neînsemnat, persoană fără importanță 

BLOTOROȘIT, BLOTOROȘITĂ, BLOTOROȘIȚI, BLOTOROȘITE (adj.) – tulburat; Vinu' 

ăla îi blotoroșit. 

BLOTOSIT, BLOTOSITĂ, BLOTOSIŢ, BLOTOSICE (adj.) - tulbure, tulburat 

BLOTOȘEALĂ, BLOTOȘELI (s.f.) - lucrare obișnuită 

BLOTOȘI, BLOTOȘESC (vb., IV, tranz.) - a lucra orice, a-și face de lucru pe-acasă 

BLOTOVĂȚ, BLOTOVEȚ (s.m.) - om prost, neghib 

BLUCĂ, BLUȘI (s.f.) - abajur de sticlă pentru lampa cu petrol 

BLUCĂ, BLUȘI (s.f.) - abajur de sticlă; fructul macului; capsulă 

BLUGI, BLUGESC (vb., IV, tranz. reflex.) - a se înghesui, a intra cu forța 

BLUOJ, BLUOJURI (s.n.) - purpură  

BLUONT, BLUONTURI (s.n.) - cangrenă  

BOACĂ (adj. invar.) – (despre privire) fix, holbat, zgâit; “a să uita boacă” – a fixa cu privirea 

BOACĂ (adv. și adj.) - urât, prost 

BOACĂ (s.f.) - vas de apă de tinichea (aprox. 5-10 litri) 

BOACĂNĂ, BOACĂNE (s.f.) – lucruri rele, prostii ale elevilor 

BOACĂNĂ, BOACĂNIE (s.f) – năzbâtie, boroboaţă 

BOACTĂR CĂRĂULĂ, BOACTĂRI (s.m.) - paznic, de regulă pe timp de noapte; angajat al 

primăriei care face rondul prin sat 

BOACTĂR, BOACTĂRI (s.m.) - curier comunal; paznic 

„boactăr dă câmp“ - jitar, combate furtul produselor de pe holdele oamenilor precum și 

stricăciunile provocate de animalele lăsate nesupravegheate 

„boactăr dă noapcie“ - paznic care umblă noaptea prin sat pentru a menține ordinea și liniștea 

BOAFĂ, BOAFE (s.f.) - plămân de animal 

BOAIA (adv.) - rostogolit, dat de-a rostogolul 

BOAIE, BOAII (s.f.) - odaie mică de seviciu 

BOAIE, BOI (s.f.) - odaie mică 

BOALĂ, BOLI (s.f.) - boală; patimă; obicei deosebit 

„câtă boală are mândra, tot la brâu țâne oglinda” – femeie extrem de fudulă și încrezută 

„m-o băgat mândra-n boală” - m-am îndrăgostit nebunește de ea 

„boală lumească” - boală venerică 

„boală mare/boală rea/ boală dă copii“ - epilepsie 

„boală dă miere” – diabet 

„boală dă piept/boală sacă” - tuberculoză, ftizie 

„boală lipicioasă” - boală contagioasă/molipsitoare 

„boală lungă” – tifos 

BOALCĂ (adj. invar.) - (despre lichide) care s-a încălzit 

BOALGĂ, BOALGE (s.f.) - intervenirea cu vorbe care determină cearta; ghionturi; sperietură, 

ochi mari 

BOALGĂ, BOALGE (s.f.) - semnal prin atingere sau lovitură ușoară 

BOALGE (s.f., pl.) - ochi mari, holbaţi 

BOALGIE (s.n. pl.) – ghionturi, lovituri cu cotul 

BOALTĂ, BOLŢ (s.f.) - construcţie funerară; cavou; criptă 

BOAMBA OCHIULUI (s.f.) - pupilă, lumina ochiului, bumbul ochiului 

BOAMBĂ, BOAMB(I)E (s.f.) - bob, grăunte 

„boambă dă cucuruz” - boabe de porumb 

BOAMBĂ, BOAMB(I)E (s.f.) - medicament sub formă de pilulă; bombă, explozibil 



BOAMGHIN, BOAMGHINI (s.m.) - ungur 

BOANCĂ, BONC (adj.) - neagră, urâtă 

BOANCE (s.f., pl) - femeie neagră şi urâtă 

BOANDRĂȘ, BOANDRĂȘ (s.m.) - biban (pește)  

BOANGHINĂ, BOANGHINE (s.f.) - vită 

BOARĂI, BOARĂIE (vb., IV, intranz.) - mugește zgomotos 

BOARE (s.f. sg.) - adiere, suflare lină şi caldă de vânt 

BOARFĂ, BOARFE (s.f.) - coajă a unui fruct, care se desprinde uşor de pe miez; burtă de animal 

BOARFĂ, BOARFE (s.f.) - îmbrăcăminte veche, uzată; (fig.) femeie de moravuri ușoare 

BOARNĂ, BOARNE (s.f.) - goarnă, trompetă, contrabas 

BOARNĂ, BOARNE (s.f.) - trompetă, trâmbiță, goarnă, fligelhorn; cărăbuș 

BOARŢĂ, BOARŢĂ (s.f.) - burtă, foale 

BOASCĂ (var. VOASCĂ) (s.f.) - borhot de struguri (după ce s-a stors mustul) 

BOAȘĂ, BOAȘĂ (s.f.) - testicul, scrot 

BOATĂ, BOȚ (s.f.) - bâtă, ciomag 

BOATĂ, BOŢI (s.f.) - ghioagă; cârjă 

BOAZĂ (s.f.) - unsoare cu care se ung vitele vara contra muștei columbace 

BOAZĂ (s.f., sg.) - lichid vâscos de culoare închisă, obţinut prin distilarea petrolului, a cărbunilor sau 

a lemnului; gudron, catran 

BOBAIE, BOBĂI (s.f.) - râpă, prăpastie 

BOBALĂ, BOBĂLI (s.f.) - noroi, glod 

BOBALĂ, BOBELI (s.f.) - amestec de multe ingrediente, mâncare; noroi subțire  

BOBALIT, BOBALITĂ, BOBALIŢ, BOBALICE (adj.) - murdar, mânjit cu noroi 

BOBARIŢĂ, BOBARIŢĂ (adj. şi s.f.) - ghiceşte în boabe; (fig.) femeie care vorbeşte mult; care 

cleveteşte, care poartă vorba 

BOBAT, BOBATĂ, BOBAȚ, BOBACE (adj.) - plin de boabe 

BOBAT, BOBATĂ, BOBAŢ, BOBACIE (adj.) - bobat  

BOBĂLI, BOBĂLESC (vb., IV, reflex.) - a se terciui, a se coleşi, a se face ca mămăliga, a se 

măndrăli 

BOBĂLICĂ, BOBĂLIȘI (s.f.) - mocirlă 

BOBÂRLICĂ, BOBÂRLIȘ (s.f.) - nămol nu prea gros 

BOBÂRNAC, BOBÂRNAŞIE (s.n.) – ghiont 

BOBÂRNAC (s.n.) – copil tuns de tot, căruia se face ghiont în cap 

BOBÂRNĂ, BOBÂRNE (s.f.) - închisoare mică 

BOBÂRȚALĂ, BOBÂRȚĂLI (s.f.) - imală, noroi subțire cu multă apă 

BOBIC, BOBIȘE (s.n.) - bulgăre, buș (de unt) 

BOBIC, BOBIȘI (s.m.) - limba clopotului  

BOBILEU, BOBILEIE (s.n.) - obiect care seamănă cu o boabă; cocoloş, bilă 

BOBIOC (adv.) - de-a dreptul 

„a-și da bobioc” (loc. vb.) - a-și da de-a dreptul, a ataca frontal 

BOBIOC, BOBIOAȘE (s.n.) - bruş, bulgăr 

BOBIR, BOBIRI (s.m.) - cartofi mici 

BOBIR, BOBIRI (s.m.) - știulete de porumb mic și/sau cu boabe puține, cartofi mici 

BOBIȚA, BOBIȚĂDZ (vb., I, intranz. reflex.) - a i se face rău de prea multă mâncare 

BOBLEAC, BOBLEACURI (s.n.) - băț noduros, bâtă nefasonată 

BOBLEAC, BOBLEAȘI (s.m, ) - băț noduros, nelucrat 

BOBOANĂ, BOBOANE (s.f.) - vrajă, descântec 



BOBOANŢĂ, BOBOANŢĂ (adj. fem.) - bomboană 

BOBOANŢĂ, BOBOANŢĂ (var. BOBONŢ, BUMBUŢ, GUMBUŢ) (s.f.) - bomboană 

BOBOCI, BOBOCIESC (vb., IV, intranz.) - a îngheța, a se preface în gheață; (vb., IV, reflex.) – 

(despre organe anatomice) a se inflama, a se umfla 

BOBOCIALĂ, BOBOCIALE (s.f.) - umflatură  

BOBOLAN, BOBOLANĂ, BOBOLANI, BOBOLAN(I)E (adj.) - rotund, de formă circulară 

BOBOLOAȘĂ, BOBOLOAȘE (s.f.) - bomboane (pe băț) din zahăr ars cu nucă 

BOBOLOC, BOBOLOACĂ, BOBOLOȘI, BOBOLOAȘE (adj.) - rotofei, grăsuț, rotund la față, 

împlinit 

BOBOLOCAT, BOBOLOCATĂ, BOBOLOCAŢ, BOBOLOCACE (adj.) - rotund, împlinit (la 

față), plin, grăsuț 

BOBOLOȘ, BOBOLOȘ (și BOBOLOAȘĂ) (s.m și s.n.) - cocoloș, bulgări mici de făină de grâu 

sau de porumb rămași nefierți în mâncare; boţ; floricele (din porumb); rotund 

BOBOLOŞ, BOBOLUAŞĂ (s.n.) – pupilă, bulgăraș 

BOBOLOŞA, BOBOLOŞÂĂDZ (vb., I,tranz., reflex.) – a se rotunji  

BOBOLOȘAT, BOBOLOȘATĂ, BOBOLOŞAŢ, BOBOLOȘACE (adj.) – (despre fructe) sferic, 

rotund; care are aspectul, forma unui cocoloş 

BOBOLOŞÎ, BOBOLOŞĂSC (vb., IV, tranz.) - a înfofoli 

BOBOLUOŞ, BOBOLUAŞĂ (s.m.) – bilă mica; corcoduș  

BOBONAT, BOBONATĂ, BOBONAŢ, BOBONACIE (adj.) – bombat, convex 

BOBONI, BOBONESC (vb., IV, tranz.) - a vrăji, a descânta, a face farmece 

BOBONIEŞCI (s.m.) - Boboneşti  

BOBONITOR, BOBONITOARE, BOBONITORI, BOBONITOARE (adj.) - vrăjitor, 

descântător 

BOBONȚ, BOBOANȚĂ (s.n.) - bomboană 

BOBONŢARI (s.m., pl) - confecţionar de bomboane 

BOBORÂNȚĂ, BOBORÂNȚE (s.f.) - boabe mici, bobițe 

BOBORÂNŢE (s.m., pl.) - bobiţe mici (de orice) 

BOBOREL, BOBORELĂ, BOBORELI, BOBORELE (adj.) - rotund, rotunjor 

BOBORELE (s.m., pl.) - rotund  

BOBORUONŢ, BOBORUANŢĂ (s.m.) – bulgăre (de pământ), bilă, fărâmitură 

BOBOŞA, BOBOŞÂĂDZ (vb., I, tranz., reflex.) – a înmuguri 

BOBOŞAT, BOBOŞATĂ, BOBOŞAŢ, BOBOŞACIE (adj.) - rotunjit  

BOBOȘI, BOBOȘIESC (vb., IV, tranz., reflex.) – a face flăcări 

BOBOȘIUONI (s.m.) - Boboş  

BOBOT (adv.) - fără rost, aiurea, la întâmplare 

„a face ceva numa-n bobot” - a se inflama, a se aprinde ca un foc de paie, fără efect, zadarnic, a 

arde în gol, în suc propriu 

„a vorbi în bobot” - a vorbi în dodii, a aiura 

BOBOT, BOBOACE (s.n.) - vorbă multă, vorbă goală, vorbă deşartă; polei, gheață groasă. 

BOBOT, BOBOCE (s.n.) – flacără, vâlvătaie 

BOBOTAIE, BOBOTĂI (s.f.) - foc mare care face zgomot şi emană căldură 

BOBOTAZĂ (s.f.) - Bobotează  

BOBOTLA (vb., I) - a se inflama, a se umfla 

BOBRAJ (s.propriu) – denumirea popular ă a sărbătorii Schimbarea la Față 

BOBREC, BOBREȘI (s.m.) - rinichi 

BOBRECE, BOBREŢ (s.m.) - rinichi 



BOBREJ (s.m.) – rinichi 

BOBREȚ, BOBREȚ (s.m.) - rinichi 

BOBRIC, BOBRIȘI (s.m.) - rinichi  

BOBRIC, BOBRIȘI (s.m.) - rinichi 

BOBRIEȘIE, BOBREŞI (s.m.) - rinichi 

BOBUOC, BOBUOȘI (s.m.) - mugure 

BOC, BOAȘE (s.n.) - pieptar, cojocel (vestă) din piele de oaie, scurt(ă) şi fără mâneci; pieptar 

din piele și lână; butuc de lemn 

BOC, BOCURI (s.m.) - pieptar, bondiță; capra trăsurii 

BOCAL, BOCALE, BOCALĂ-CIUPĂ (s.n.) - cană 

BOCALĂ, BOCĂLI (s.f.) - cană din sticlă (pentru apă sau vin) 

BOCAN, BOCANE (s.m.) - pocal, cană 

BOCAN, BOCANE (s.n.) – vas de sticlă pentru apă sau băutură 

BOCANC, BOCANŞI (s.m) – gheată 

BOCĂLIȚĂ, BOCĂLIȚE (s.f.) - vas de tinichea pentru servirea răchiei la petrecere 

BOCĂNAT, BOCĂNATĂ, BOCĂNAȚ, BOCĂNACE (adj.) - plin (când e vorba de sticle, pahare, 

vase) 

BOCĂNI, BOCĂNIESC (vb., IV) – ciocăni, a bate în ceva 

BOCĂNIT, BOCĂNITĂ, BOCĂNIŢ, BOCĂNICE (adj.) - plin, încărcat (cu pahare, sticle) 

BOCÂRN, BOCÂRNĂ, BOCÂRNI, BOCÂRNE (adj.) – (despre nas) mic, scurt şi cu vârful ridicat 

puţin în sus; cârn 

BOCEDZ, BOCEDZURI (s.n.) - botez; Bobotează 

BOCEDZAT, BOCEDZATĂ, BOCEDZAȚ, BOCEDZACE (adj.) - botezat 

BOCEDZU (s.n.) - Bobotează 

BOCEU (s.m., pl.) - oile păzite în turmă 

BOCI, BOCIESC (vb., IV, tranz., reflex.) – a boci  

BOCIADZĂ (s.f.) - Bobotează  

BOCICĂI, BOCICĂESC (vb., IV, intranz.) - a căuta de-amănuntul, a lucra 

BOCIEDZ, BOCIEDZURI (s.m.) - botez  

BOCIEDZA, BOCIEDZ (vb., I) - a (se) boteza 

BOCIGĂI, BOCIGĂI (vb.) - a căuta, a scobi 

BOCIOLIE, BOCIOLII (s.f.) - măciulie 

BOCNĂ (adv.) - complet înghețat 

BOCOC, BOBOȘI (s.m.) - mugurel de floare 

BOCONC, BOCONȘI (s.m.) - bocanc 

BOCONC, BOCONŞI (s.m.) - gheată, bocanc 

BOCSAI, BOCSAIE (s.n.) - bocsai  

BOCŞĂ, BOCŞE (s.n.) – bocşă, grămadă de lemne acoperită cu pământ  

BOCŞĂ, BOCŞERE (s.f.) - grămadă de lemne acoperită cu pământ, pregătită pentru a fi 

transformată, prin ardere fără flacără (înăbuşită), în cărbune (mangal) 

BOCȘEAN, BOCȘEANURI/BOCȘENE (s.n.) - pieptar din blană de oaie, cojocel înfrumusețat 

cu motive decorative, pieptar din piele prelucrat artistic 

BOCŞER, BOCŞERI (s.m.) - lucrător la bocşă 

BOCŞERIT (s.n. sg.) - acţiune de obţinere a cărbunelui (mangal) prin ardere înăbuşită 

BOCTĂRI, BOCTĂRESC (vb., IV, tranz.) - a păzi, a avea grijă 

BOCTĂRIE, BOCTĂRII (s.f.) - pază 

BODEA, BOGE (s.f.) - mamă, femeie mai bătrână 



BODEGĂ, BODEJI (s.f.) - birt  

BODGAȘĂ, BODGAȘE (s.f.) - prostie, lucru rău 

BODOGĂNI, BODOGĂNIESC (vb., IV, intranz.) - a lucra cu zgomot 

BODRIGĂI, BODRIGĂI (vb., IV) - a umbla, a orbecăi 

BODRIGĂI, BODRIGĂIESC (vb., IV, intranz.) - a orbecăi 

BODRIGĂNOS, BODRIGĂNOASĂ, BODRIGĂNOȘ, BODRIGĂNOASE (adj.) - desfigurat, 

deformat, greoi, necioplit 

BODROANCĂ, BODROANCE (s.f.) - remorcă; adăpost din tablă 

BOESTRA (s.f.) - buiestru 

BOF, BOFI (s.m.) - pieptar, bondiță 

BOFARCE (s.f. pl.) - lucruri mărunte  

BOFÂRTAIE (s.f. pl.) - măruntaiele animalelor  

BOFLECA, BOFLEC (vb., I) – a face mofturi, a se răzgâia; a înconjura pe cineva cu dragoste, cu 

tandreţe exagerată; a răsfăţa 

BOFLECAT, BOFLECATĂ, BOFLECAŢ, BOFLECACE (adj.) – capricios, cu toane; răzgâiat, 

dezmierdat, alintat în mod exagerat 

BOFORTĂIE (s.n.) – intestine, măruntaie 

BOGAPROST (interj.) - bogdaproste  

BOGAT, BOGATĂ, BOGAȚ, BOGACE (adj.) - bogat; fericit, împlinit 

„mi-s bogat că am tri copii” - sunt bogat/împlinit fiindcă am trei copii 

BOGAZDĂ, BOGAZGE (s.f.) - lanţ 

BOGĂJ (s.f.) – bagaj 

BOGĂT (adv.) - destul, de ajuns, cu îndestulare 

„bogăt dă floare” - foarte multe flori 

BOGĂTGAN, BOGĂTGANI (s.m.) – om înstărit, avut 

BOGĂTONI, BOGĂTOANE, BOGĂTONI, BOGĂTOANE (s.m.) - foarte bogat, bogătaș 

BOGĂȚÂIE, BOGĂȚÂI (s.f.) - bogăție 

BOGDAPRUOST (interj.) - bogdaproste  

BOGDAŞE (s.f., pl.) - prostii, rele 

BOGEGĂ, BOGEGI (s.f.) - chioșc 

BOGHIE, BOGHII (s.f.) - căpiţă de fân 

BOGHIE, BOGHII (s.f.) - căpiță, claie de fân înaltă 

BOGHIUȚĂ (și BOGHIȚĂ), BOGHIUȚE (s.f.) – claie mai mică 

BOGICAI, BOGICÂI (vb., IV) – a scormoni 

BOGICĂI, BOGICĂI (vb., IV) - a scormoni, a scotoci, a cotrobăi 

BOGICĂI, BOGICĂIESC (vb., IV, intranz.) - a bântui, a scormoni, a orbecăi, a cotrobăi 

BOGICĂIALĂ, BOGICĂIELI (s.f.) – cotrobăială, scotocire 

BOGIGĂIT, BOGIGĂITĂ, BOGIGĂIȚ, BOGIGĂICE (adj.) – bântuit, cotrobăit 

BOGOVINA (s.f.) - Bogovina  

BOGOZADĂ, BOGOZADE (s.f.) - lanț 

BOGȘĂ, BOGȘE (s.f.) grămadă de lemne clădită cum trebuie la arderea cărbunilor 

BOGZĂ, BOGZE (s.f.) - grămadă de lemne pentru arderea cărbunilor 

BOHAR, BOHARI (s.m.) - cărăuş cu boi 

BOHĂR(I)EAȚĂ, BOHĂR(I)EȚE (s.f.) - ţarc de formă circulară, construit din lespezi de piatră, în 

interiorul căruia se adăposteau boii de tracțiune și vacile atunci când erau urcați la munte pentru 

pășunat; stână de boi 

BOHÂRNĂ, BOHÂRNE (adj.) - (la adresa unei femei) bătrână, zbârcită, adusă de spate 



BOHLONIŢĂ (adj.) - om îngâmfat, matahală îngâmfată 

BOHLONIȚĂ, BOHLONIȚĂ (s.f.) - matahală, namilă; om îngâmfat și plin de sine 

BOHOARCĂ, BOHOARȘE (s.f.) - hârghie, hârcă 

BOHOARCĂ, BOHORȘI (s.f.) - hârcă 

BOI, BOIESC (vb., IV) - a mâzgăli, a păta; (despre femei şi faţa lor) a se farda excesiv 

BOI, BOIESC (vb., IV, intranz. reflex.) - a se văita, a se tângui, a se zvârcoli  

BOI, BOIURI (s.n. sg.) - zvârcolire, văicăreală, supărare, necaz 

„îmi trag boiu cu el” - am necaz cu el/e bolnav/nu e bine; nu mă înțeleg cu el 

BOIALĂ, BOIELI (s.f.) - vopsea, colorant 

BOIARI, BOIARI (s.m.) - boier  

BOIARIESC, BOIARIASCĂ, BOIARIEŞCI (adj.) - boieresc  

BOIAUĂ, BOIELE (s.f.) - pudră albă de pe prunele de toamnă coapte 

BOIEREL (adj) – ales, de calitate înaltă 

BOIEREL, BOIEREA, BOIEREI, BOIERELE (adj.) - ales, de calitate înaltă 

BOIERIAŞCIE (adv.) - boiereşte  

BOIT, BOITĂ, BOIȚ, BOICE (adj.) - colorat, vopsit; fardat excesiv 

BOITARI, BOITARI (s.m.) - ajutor de paznic la oi/vaci 

BOITAŞ, BOITAŞ (s.m.) - păstor de boi, bouar 

BOITĂRI, BOITĂRESC (vb., IV) a umbla cu turma, a păstori 

BOITĂRI, BOITĂRESC (vb., IV, tranz.) - a păzi, a păstori; a se folosi de ceva 

BOITĂRIT (adj.) – chin la lucru 

BOITĂŞÂŢĂ, BOITĂŞÂŢĂ (s.f.) - păstoriţă de boi, nevasta boitaşului 

BOIŢ (s.m. pl.) – (var. BOIUȚ) dim. de la boi 

BOIU (s.n.) - necaz, osteneală 

BOIU (s.n. sg.) - necaz 

„a-ș bace boiul” – a face un efort de a îndrepta comportamentul sau neputința cuiva 

BOIU, BOIURI (s.n.) - dorință 

BOJIȚĂ, BOJIȚĂ (s.f.) - testicule mici 

BOJÎȚĂ (s.f., pl.) - testicul 

BOJONIȚĂ (s.f., sg.) - plămâni; „mă dor bojonițăle” - mă dor plămânii; în gastronomia populară, 

denumesc organele interne, de obicei cele aflate în cutia toracică, la animale (vită, oaie, porc, găină) 

BOLÂND, BOLÂNDĂ, BOLÂNDZ, BOLÂNGE (adj.) - nebun, anormal, nărod, prostănac 

„vine rându la bolându șî rostu la tot prostu” – orice nesocotință va ajunge la scadență 

BOLÂND, BOLÂNDĂ, BOLÂNDZ, BOLÂNGE (adj.) - nebun, smintit, nărod; prost, nepriceput 

BOLÂNDAC, BOLÂNDACĂ, BOLÂNDAȘI, BOLÂNDAȘE (adj.) - prostuț 

BOLÂNDAUS (s.n.) – ospiciu 

BOLÂNDOC, BOLÂNDOACĂ, BOLÂNDOȘI, BOLÂNDOASĂ (adj.) - v. bolând; prostovan 

BOLÂNDONI, BOLÂNDOANE (adj.) - netrebnic  

BOLÂNDOS, BOLÂNDOASĂ, BOLÂNDOȘ, BOLÂNDOASĂ, BOLDINOS (adj.) - cu ochii 

holbaţi 

BOLÂNDZALĂ, BOLÂNDZĂLE (s.f.) - nebunie, tâmpenie, prostie 

BOLÂNDZALĂ, BOLÂNDZĂLI (adj. fem.) - nebunie 

BOLÂNDZĂLE (s.f.) – idei de om nebun; lucruri aiurite, fără nici un rost 

BOLÂNDZĂLE (s.f. pl.) - fructe toxice 

BOLÂNDZÂIE, BOLÂNDZÂI (s.f.) - bolânzeală, nebunie 

BOLÂNDZÂT, BOLÂNDÂTĂ, BOLÂNDZÂȚ, BOLÂDZÂCE (adj.) - înnebunit 

BOLÂNDZI, BOLÂNDZĂSC (vb., IV, intranz.) - a înnebuni  



BOLÂNDZÎ, BOLÂNDZĂSC (vb., IV) - a-şi pierde sau a face să-şi piardă dreapta judecată; a se 

sminti 

BOLÂNZALĂ, BOLÂNZĂLI (s.f.) - nebunie, tâmpenie, prostie 

BOLBOCE (s.f. pl.) - ierburi cu proprietăţi magico-terapeutice, culese de fete din flora 

campestră locală (iarba vântului, iarba spurcului, brei, oman etc.) la Sântoader 

BOLBOCINĂ, BOLBOCINI (s.f.) - buruiană 

BOLBOCINĂ, BOLBOCINI (s.f.) - buruiană de leac, plantă medicinală 

BOLBOIA, BOLBOIEDZ (vb., I, tranz.) – a se holba 

BOLBOIAT, BOLBOIATĂ, BOLBOIAŢ, BOLBOIACЕ (adj.) - holbat 

BOLBORI, BOLBOREȘCE (vb., IV, unipers., tranz.) - a spulbera zăpada  

BOLBOROACĂ, BOLBOROȘI (s.f.) corcoduş 

BOLBOROS, BOLBOROASĂ (s.n.) flecăreţ 

BOLBOROS, BOLBOROASĂ, BOLBOROŞI, BOLBOROASE (adj.) - flecăreț, sporovăitor 

BOLBOROSÂT (s.n.) – mormăit, vorbit fără sens 

BOLBOROSÎ, BOLBOROSĂSC (vb., IV, intranz.) - a spune vorbe de neînțeles 

BOLBOROSÎ, BOLBOROSÂĂSC (vb., IV, tranz., reflex.) – a bolborosi  

BOLBORUOS (adj.) - ghimpat  

BOLBOTAIE, BOLBOTĂI (s.f.) - resturi adunate grămadă care ard şi fumegă (paie, coceni, 

funze, crengi, vrejuri) în gospodăria tradiţională, în ziua de Blagoveştenie 

BOLBOTUNĂ, BOLBOTUNI (s.f.) flacără, vâlvătaie 

BOLBURĂ, BOLBURI (s.f.) – volbură, rochiţa-rândunicii 

BOLCIT, BOLCITĂ, BOLCIŢ, BOLCICE (adj.) – care are formă de boltă sau de arc; boltit 

BOLD, BOALGIE (s.n.) - ghiont, lovitură cu cotul 

BOLD, BOLDURI (s.n.) - ac cu gămălie 

BOLDAN, BOLDANĂ, BOLDAN, BOLDANE (adj.) – (despre persoane, adesea substantivat) cu 

ochii mari, ochios, v. boldânos 

BOLDĂNI, BOLDANIESC (vb., IV, tranz.) – a se holba 

BOLDĂNI, BOLDĂNESC (vb., IV, intranz. reflex.) - a se holba, a se uita încruntat 

BOLDĂNIOS, BOLDÂNIOASĂ, BOLDĂNIOŞ, BOLDÂNIOASE (adj. și adv.) - (despre 

privire) cu ochii căscați, holbați, ochios  

BOLDÂNA, BOLDÂNESC (vb., I, tranz.) - a căsca ochii, a face ochii mari 

BOLDÂNAT, BOLDÂNATĂ, BOLDÂNAŢ, BOLDÂNACE (adj.) - cu ochii ieşiţi din cap; 

speriat 

BOLDÂNEA, BOLDÂNESC (vb., II) - a face ochii mari, a căsca ochii; a se holba 

BOLDÂNEAT, BOLDÂNEATĂ, BOLDÂNIAŢ, BOLDÂNEACE (adj.) - speriat 

BOLDÂNI, BOLDÂNIESC (vb., IV) - a căsca ochii 

BOLDÂNIA, BOLDÂNIESC (vb., I, reflex.) - a se holba  

BOLDÂNIOS, BOLDÂNIOASĂ, BOLDÂNIOȘ, BOLDÂNIOASĂ (adj.) - cu ochii mari, 

bulbucați 

BOLDÂNOS, BOLDÂNOASĂ, BOLDÂNOŞ, BOLDÂNOASĂ (adj.) - cu ochii mari, ieşiţi din 

orbită; holbat 

BOLDÂNOS, BOLDÂNOASĂ, BOLDÂNOŞ, BOLDÂNOASĂ (adj.) – v. boldânat 

BOLDORIEL, BOLDORIALĂ, BOLDORIEI, BOLDORIELE (adj.) – diminutiv pentru holbat 

BOLDORUOS, BOLDORUASĂ, BOLDORUOŞ, BOLDORUASĂ (adj.) - ghimpat 

BOLEŞNIŢĂ, BOLEŞNIŢ (s.f.) – boală rea (augmentativ) 

BOLEȘNIȚĂ, BOLEȘNIȚĂ (s.f.) - boală, beteșug 

BOLEŞNIŢĂ, BOLEŞNIŢĂ (s.f.) - boală, beteșug 

BOLGI, BOLGESC (vb., IV tranz., reflex.) – a ghionti 



BOLGI, BOLGESC (vb., IV) - a înghionti 

„a da boalge” – a lovi pe cineva, cu cotul și în mod intenționat, pentru a-l face atent sau a-i 

atrage atenția 

BOLGI, BOLGESC (vb., IV, tranz.) - a îmboldi; a lovi un animal cu bățul, cu biciul sau cu nuiaua 

pentru a-l îndemna la mers, la tras 

BOLGIŞ, BOLGIŞĂ, BOLGIŞĂ (adj.) - boldiş  

BOLGIT, BOLGITĂ, BOLGIŢI, BOLGICE (adj.) - ghiontit 

BOLGIT, BOLGIȚ (adj.) – înghiontit, atras atenția 

BOLGIU, BOLGI (s.m.) - cățeluș  

BOLHĂRÂT, BOLHĂRÂTĂ, BOLHARÂŢ, BOLHĂRÂCE (adj.) - colorat, pestriț 

BOLI, BOLESC (vb., IV) - a boli (a fi bolnav timp îndelungat) 

„boli rușânoasă” - boli venerice 

BOLI, BOLESC (vb., IV, intranz.) – a zăcea 

BOLNAU, BOLNAUĂ, BOLNAUVI, BOLNAUE (adj.) - bolnav  

BOLNAVIȘIUOS, BOLNAVIȘIOASĂ, BOLNAVIȘIUOŞ, BOLNAVIȘIUASĂ (adj.) - bolnăvicios  

BOLOBROACĂ, BOLOBROAȘE (s.f.) - apă chioară; ciorbă lungă 

BOLOBUOC, BOLOBUOACĂ, BOLOBUOȘI, BOLOBUOAȘE (adj.) – fad, fără gust 

BOLOCRAC, BOLOCRACĂ, BOLOCRAŞ, BOLOCRAŞE (adj.) – cu hainele scoase de pe el, fără 

haine; dezbrăcat, gol; îmbracat cu prea puţine haine 

BOLOLOIT, BOLOLOITĂ, BOLOLOIŢ, BOLOLOICE (adj.) - prost, anormal, zăpăcit 

BOLOLOIT, BOLOLOITĂ, BOLOLOIȚ, BOLOLOICE (adj.) - prost, bolând 

BOLOMAC, BOLOMACĂ (adj.) - tutuluc 

BOLOMOC, BOLOMOACĂ, BOLOMOȘI, BOLOMOAȘE (adj.) - greu de cap, nepriceput, 

prostănac; tont, nătâng 

BOLOMOC, BOLOMOȘI (adj.) - greu de cap, tâmp, prostănac 

BOLOMOC, BOLOMOCURI- (s.n.) instrument de determinat poziția orizontală folosit mai 

ales în zidărie (bulă cu aer) 

BOLOMOȘI, BOLOMOȘESC (vb., IV, reflex.) - a se încurca în gândire, a se zăpăci  

BOLOMOȘITĂ, BOLOMOȘIȚ, BOLOMOȘICE (adj.) - mahmur, zăpăcit 

BOLONDZÂT, BOLÂNDZÂTĂ, BOLÂNDZÂȚ (adj.) – înnebunit 

BOLOVAN, BOLOVANI (s.m.) - bolovan  

BOLOVANE şi BOLOVENIE, BOLOVENII (s.f.) - concediu de boală, convalescenţă 

BOLOVONI (s.m., pl.) - talcioc 

BOLȘEVIC, BOLȘEVIȘ (s.m.) – rus, comunist 

BOLTĂ, BOLCE (s.f.) - prăvălie 

BOLTĂ, BOLCE (s.f.) - prăvălie de meşteşugar 

BOLŢUIT, BOLȚUITĂ, BOLTUIŢ, BOLȚUICE (adj.) - țintat, ornat cu ţinte 

BOLUND/Ă, BOLUNDZ (adj.) - nebun 

BOLVON, BOLVONI (s.m.) - bucată de minereu de talc 

BOMAN, BOMANĂ, BOMANI, BOMANE (s. și adj.) - mâncăcios, flămând, gurmand 

BOMAN, BOMANI (s.m.) - om mâncăcios 

BOMBARDON, BOMBARDOANE (s.n.) – basul la instrumentele unei orchestre 

BOMBAT, BOMBATĂ, BOMBAŢ, BOMBACE (adj.) - mare, bombat, umflat 

BOMBĂNI, BOMBĂNESC (vb., IV, intranz.) - a mormăi, a vorbi nedeslușit, pe un ton coborât, 

pentru a-și arăta nemulțumirea 

BOMBĂNIT, BOMBĂNICE (s.n.) - a vorbi fără înţeles, a vorbi în barbă 

BOMBĂRDĂMENT, BOMBĂRDĂMENCE (s.n.) - bombardamente 



BOMBĂRDONI, BOMBĂRDOAN(I)E (s.n.) - contrabas; instrument de suflat din alamă folosit în 

cadrul fanfarelor 

BOMBĂRDONI, BOMBĂRDOANE (s.n.) - Basfigelhorn, bas mare (la fanfară) 

BOMBĂRIȚĂ (s.f., sg.) - descântătoare, vrăjitoare 

BOMBIȚĂ, BOMBIȚE (s.f.) - bomboană 

BOMBIU, BOMBIE (s.m.) - ornament brodat, de regulă sferic, ieșit în relief 

BOMBOCEALĂ, BOMBOCELI (s.f.) - vorbire fără niciun rost 

BOMBOCI, BOMBOCESC (vb., IV) - a flecări 

BOMBOCI, BOMBOCESC (vb., IV, intranz.) - a bombăni, a bodogăni, a spune ceva nedeslușit 

(de supărare) 

BOMBOCIALĂ, BOMBOCIELI (s.f.) - comentariu fără rost 

BOMBOCIT (s.f.) – vorbit de unul singur vrute și nevrute 

BOMBONI, BOMBONIESC (vb., IV, tranz., reflex.) – a bombani  

BOMBONIALĂ, BOMBONIALĂURI (s.f.) - bombăneală  

BOMBONIND (adv.) - bombonind  

BOMBONȚ, BOMBOANȚĂ (s.f.) - bomboane, zaharicale 

BOMBOROS, BOMBOROASĂ, BOMBOROȘ, BOMBOROASĂ (adj.) - peltic 

BOMBOROS, BOMBOROASĂ, BOMBOROŞI, BOMBOROASE (adj.) - peltic, persoană cu 

defect de vorbire 

BOMBOROSALĂ, BOMBOROSĂLI (s.f.) - vorbire înceată, neclară, care redă de obicei un protest 

reţinut sau o nemulţumire stăpânită; bodogăneală 

BOMBOROSÎ (vb., IV) – a îndruga cuvinte neînțelese 

BOMBOROȘÎ, BOMBOROȘĂSC (vb., IV, intranz.) - a vorbi fără sens, a vorbi vrute și 

nevrute; a cleveti 

BOMBOŢ, BOMBOŢ (s.m.) - bomboană 

BONCĂNI, BOANCĂNE (vb., IV, unipers., intranz.) - (despre cerb în perioada de împerechere) 

a rage 

BONCĂNI, BONCĂN (vb., IV) - a plânge tare cu vaiete şi strigăte; a striga tare şi strident, a ţipa; a 

face zgomot 

BONCĂU, BONCĂIE (s.n.) - măzărice, furaje (pentru vite) în amestec cu mohor, ovăz și 

măzăriche, nutreț 

BONCHET, BONCHECE (s.n.) - mai multe cărămizi aşezate într-o anumită ordine 

BONCHET, BONCHETE/BONCHETURI (s.n.) - grămadă de cărămizi aranjate într-o ordine 

BONCOC, BONCOŞ (s.m.) – saboţi din lemn 

BONCOCI (s.m., pl.) – bocanci 

BONCONUOS, BONCONUASĂ, BONCONUOŞ, BONCONOASĂ (adj.) – imens, voluminos 

BONCONUOS, BONCONUOŞ (s.m.) – boancă 

BONDREȚE (s.f. pl.) - capricii, toane, năstrușnicii 

BONDREŢI (s.m., pl.) - toane, idei, capricii 

BONDUOC, BONDOACĂ, BONDUOȘI, BONDOAȘE (adj.) – bondoc 

BONDUOC, BONDUAȘIE (s.n.) - bondoc  

BONTĂNEALĂ (s.f.) - vizită neanunţată; cotrobăială 

BONTĂNI, BONTĂNESC (vb., IV, intranz.) - a lovi repetat, ritmic într-un obiect 

BONTĂNIALĂ, BONTĂNIELI (s.f.) - prezență neanunțată, deranj, cotrobăire 

BONŢA, BONŢĂDZ (vb., I) – a se comporta cu îngâmfare, a-şi da aere, a se îngâmfa 

BONŢAT, BONŢATĂ, BONŢAŢ, BONŢACE (adj.) – (adesea substantivat) îngâmfat, încrezut, 

închipuit, înfumurat 



BONŢOS, BONŢOASĂ, BONŢOŞ, BONŢOASĂ (adj.) – v. bonţat 

BOOR-BOORĂ (s.m.) – organul genital masculin 

BORALĂ (s.f., sg.) - vomă; amestec de alimente care au ajuns în stomac fiind apoi eliminate pe gură; 

lichid seminal 

BORANGIUC, BORANGIUCURI (s.n.) - linţoliu, giulgiu de pânză fină 

BORĂ, BORE (s.f.) – bură 

BORĂI, BORĂI (vb., IV, tranz., intranz. și reflex.) – (despre oameni) a plânge zgomotos; (despre 

animale) a mugi 

BORĂI, BORĂIESC/BORĂIE (vb., IV, unipers.) - a fermenta (compoturile) 

BORĂI, BORĂIESC/BORĂIE (vb., IV, unipers.) - a mugi vaca (mai ales după ce s-a luat vițelul 

de lângă ea); a rage prelung 

„să borăie ca bica dă baltă”- a urla, a zbiera fără discenământ 

BORĂIT, BORĂITURI (s.n.) - răget de vită 

BORÂNDAI, BORÂNDĂI (vb., IV, tranz., reflex.) – a cotrobăi  

BORÂNDAIALĂ, BORÂNDAIALE (s.f.) - cotrobăială  

BORÂNDĂI, BORÂNDĂIESC (vb., IV, intranz.) - a căuta ceva provocând dezordine între 

lucruri 

BORÂNDĂI, BORÂNDĂIESC (vb., IV, intranz.) - a căuta ceva provocând dezordine; a răvăşi, a 

răscoli, a cotrobăi 

BORÂNDĂIALĂ, BORÂNDĂIELI (s.f.) - scotocire; răvăşeală 

BORÂNDĂU (s.n.) – iahnie de cartofi sau fasole 

BORÂNDĂU, BORÂNDĂIE (s.n.) - mâncare din cartofi zdrobiţi sau din făină de porumb şi 

bucăţele de carne; mâncare, din sânge, făină de porumb și carne, ce se face în Banat la tăierea 

porcilor 

„borândău alb” - ciulama 

BORÂNDĂU, BORÂNDĂIE (s.n.) – mâncare din făină și carne (în unele zone și cu sânge), care se 

face când se taie porcul 

BORÂSCĂI, BORÂSCĂIESC (vb., IV, intranz.) - a produce dezordine, a împrăștia căutând 

BORÂŞCAI, BORÂŞCÂI (vb., IV) – a cotrobăi 

BORÂȘCĂI, BORÂSCĂI (vb., IV, intranz.) - a scurma; a se împinge; a face dezordine, a împrăştia, a 

răscoli, a răvăşi, a sparge totul 

BORÂT, BORÂTĂ, BORÂŢ, BORÂCE (adj.) – epitet injurios adresat cuiva 

BORÂTURĂ, BORÂTURĂ (s.f.) - borâtură  

BORBĂNDA (vb., I) - a bombarda 

BORBOCINI (s.f. pl.) - buruieni de leac 

BORBOCINI (s.f., pl.) - buruieni 

BORBOLOȘI (s.m.) – floricele de porumb 

BORBOROȘ (s.m., sg.) – bule; bulbuci formați pe suprafața solului atunci când plouă torențial 

BORCAN, BORCANI (s.m.) - borcan  

BORCANAT, BORCANATĂ, BORCANAŢ, BORCANACIE (adj.) – mare și gros  

BORCOFEALĂ, BORCOFELE (s.f.) - diaree, murdărie subțire 

BORCOFEALĂ, BORCOFELI (s.f.) - murdărie subţire 

BORCONAT, BORCONATĂ, BORCONAŢ, BORCONACIE (adj.) - borcănat  

BORD, BORDZ (s.m.) - bulgăre de pământ uscat, întărit 

BORD, BORDZ (s.m.) - piatră de râu, bolovan 

BORDON, BORDONI (s.m.) - bulgăre mare, bolovan mare 

BORDOROS, BORDOROASĂ, BORDOROŞ, BORDOROASĂ (adj.) - ghimpat, ghimpuros 

BORDOROS, BORDOROASĂ, BORDOROȘ, BORDOROASĂ (adj.) - ghimpuros, ghimpat 



BORDOS, BORDOASĂ, BORDOȘ, BORDOASĂ (adj.) - teren cu mulți bulgări 

BORDUN (adj.) - roşu închis 

BORDUU (adj.invar.) – roșu închis, vișiniu 

BORFAN, BORFANE (var. BURTUFAN) (s.n.) - stomac, pântece umflat 

BORFANI, BORFANIESC (vb., IV, tranz.) – a scotoci 

BORFANIALĂ, BORFANIELI (s.f.) – borfăială 

BORFANIALĂ, BORFANIELURI (s.f.) - scotocire 

BORFAȘ, BORFAȘ (s.m.) - hoțoman 

BORFĂIT, BORFĂITĂ, BORFĂIŢ, BORFĂICE (adj.) – supra saturat 

BORFĂNI, BORFĂNIESC (vb. IV, tranz.) – a despica cu un instrument ascuţit pântecele unei fiinţe, 

a spinteca; a extrage, a rupe, a scoate bucăţi din ceva, a îndesa 

BORGEI, BORGAIE (s.n.) - bordei  

BORGIOAICĂ, BORGIOIȘI (s.f.) - casă mică, bordei 

BORÎ, BORÂĂSC (vb., IV) – a vomita  

BORÎ, BORĂSC (vb., IV) – vomita 

BORMIE, BORMII (s.f.) - verighetă 

BORNAC, BORNAȘI (s.m.) - bondar, cărăbuș 

BORNEU, BORNEIE (s.n.) - raniță 

BORNIEU, BORNIEIE (s.n.) - sacul din spatele ostaşilor; raniţă 

BORNUT (s.m., sg.) - tabac 

BOROC (s.n. sg.) - numele unui joc din timpul Postului de Paște  

BOROFLEC (s.n. sg.) - ghiveci de legume, fără carne 

BORONEA, BORONESC (vb., II, tranz.) - a drege, a repara, a lucra 

BORONIA, BORONIEDZ (vb., I) - a lucra (prin casă) 

BOROSCOI, BOROSCOIESC (vb., IV, tranz.) - a împinge, a bruși în joacă 

BOROSI, BOROSIESC (vb., IV, reflex.) - a se zăpăci 

BOROȘÂT, BOROȘÂTĂ, BOROȘÂȚ, BOROȘÂCE (adj.) - sortit, sorocit, hărzit 

BOROVNIȚĂ, BOROVNIȚE (s.f.) - afină 

BORS(I)OAN(I)E (s.f., pl.) - ornamente cusute pe pălăria juniorilor de la sat 

BORTĂ, BORȚ (s.f.) - grotă 

BORTONI (s.n.) - piatră ieșită din pavaj 

BORȚOS, BORȚOASĂ, BORȚOȘ, BORȚOASĂ (adj.) - cu burta mare; gravidă 

BORŢUONI, BORŢUANIE (s.n.) - bolovan 

BORŢUONI, BORŢUONI (s.m.) – piatră mare, bolovan 

BORUGĂ, BORUJI (s.f.) - băltoacă mare 

BORUGĂ, BORUJI (s.f.) - părău; apa care se scurge din știubei; apa care se scurge de pe colnici  

BORUOS, BORUASĂ (s.n.) - baros  

BORURUNDĂU, BORUNDĂIE (s.n.) - v. borândău 

BOSANI (s.m.) - Bosă  

BOSÂIOACĂ (s.f. sg.) - soi de struguri cu miros de busuioc 

BOSÂIOC, BOSÂIOȘI (s.m.) - busuioc 

BOSÂNDAC, BOSÂNDACURI (s.n.) - iatagan 

BOSÂNGIOS, BOSÂNGIOASĂ, BOSÂNGIOȘ, BOSÂNGIOASĂ (adj.) meticulos 

BOSCĂI, BOSCĂIESC (vb., IV) - a se mânji, a se păta, a se mâzgăli, a se unge 

BOSCĂIALĂ, BOSCĂIELI (s.f.) - mâzgălitură 

BOSCĂIT, BOSCĂITĂ, BOSCĂIŢ, BOSCĂICE (adj.) - mânjit, murdărit, pătat, uns 

BOSCÂRŢĂ, BOSCÂRŢĂ (s.f.) - obiecte vechi, uzate 



BOSCOANĂ, BOSCOANE (s.f.) - farmec, vrajă, făcătură 

BOSCOMIELNIŢĂ, BOSCOMIELNIŢĂ (s.f.) - boscomelniță 

BOSCOROGEALĂ, BOSCOROGELI (s.f.) - vorbire înfundată și continuă, greu de înțeles 

BOSCOROGI, BOSCOREGESC (vb., IV, intranz.) - a spune tot felul de vorbe neînțelese; a 

bombăni 

BOSCOROGI, BOSCORODÂĂSC (vb., IV) – a vorbi multe și fără rost  

BOSCOROGIT (s.n. sg.) - vorbit fără rost, a bombăni 

BOSIOC (s.n.) - busuioc 

BOSTAN, BOSTANI (s.m.) - pepene verde, lubeniţă, harbuz; loc cultivat cu pepeni 

BOŞCĂ (s.f., sg.) - şorţ lat 

BOŞCINAR, BOŞCINARI (s.m.) - boştinar  

BOŞCINĂ, BOŞCINI (s.f.) – ceea ce rămâne din fagure după ce s-au scos mierea şi ceara; tescovină 

BOŞCIOROG, BOȘCIOROAGĂ (s.n.) - groapă, fund 

BOȘCOROGI, BOȘCOROGIESC (vb., IV, tranz.) - a scorni; a descânta 

BOȘCOROZ(I)EALĂ, BOȘCOROZ(I)ELI (s.f.) - scorneală; descântec 

BOȘELIE, BOȘELII (s.f.) - limba florii clopoţelului 

BOȘIOLIIE, BOȘIOLII (s.f.) - capsulă, măciulie de mac 

BOT, BOTURI (s.n.) - rât (la porci); tigaie 

BOT, BOTURI (s.n.) - rât; față; tigaie, raină 

BOTĂ, BOȚ (s.f.) – bâtă, ciomag 

BOTĂU, BOTĂIE (s.n.) - bâta cu care se lovește mingea de oină 

BOTĂU, BOTĂLE (s.n.) - bâta cu care se loveşte în minge (jocul de-a mingea) 

BOTÂNĂ, BOTÂNE (s.f.) - baltă unde se scaldă băieții 

BOTÂNĂ, BOTÂNE (s.f.) - butuc pe care se crapă lemnele; baltă, loc de scaldă pentru copii 

BOTÂNG, BOTÂNGURI (s.n.) - un lanţ uşor la roţile plugului, care se pune mai înainte la roată, ca 

să intre plugul afund, iar mai înapoi ca să nu intre plugul prea adânc în pământ 

BOTÂNG, BOTÂNJE/BOTÂNGURI (și POTÂNG) (s.n.) - lanțul scurt cu care se leagă roțile de 

plug 

BOTCĂ, BOTCHE (s.f.) - botcă pentru matcă (celula specială în fagure, în care se dezvoltă 

matca) 

BOTEJIUNE, BOTEJIUNI (s.f.) - botez, petrecere prilejuită de botez 

BOTELE, BOTELI (s.f.) - mociolie, limba de la floarea clopoțelului 

BOTEU, BOTEIE (s.m.) - turmă mare de oi din mai multe ciopoare 

BOTEZ, BOTEZURI (s.n.) - botez  

BOTEZA, BOTEZ (vb., I, tranz., reflex.) – a boteza  

BOTGRUOS, BOTGRUOŞ (s.m.) - botgros  

BOTOC, BOTOAȘE (s.n.) - ciomag 

BOTOC, BOTOAȘE (s.n.) - măciucă mare 

BOTONI (s.n.) - nas mare 

BOTONI, BOTOANE (s.n.) - bâtă mare (lungă și groasă) 

BOTOROG, BOTOROAGĂ, BOTOROJI, BOTOROAGE (adj.) - fără vârf 

BOTOROG, BOTOROAGĂ, BOTOROJI, BOTOROAJE (adj.) - lipsit de vârf, tomp 

BOTORUOG, BOTORUAGĂ, BOTORUOJI, BOTORUAJE (adj.) - botorog  

BOTOS, BOTOASĂ, BOTOȘ, BOTOASĂ (adj.) - (despre animale) cu botul/flitul/râtul mult 

ieșit în afară; (despre oameni) dințos, cu gura proeminentă 

BOTOŞA, BOTOŞÂĂDZ (vb., I, tranz.) – a toci (a)  

BOTOŞAT, BOTOŞAŢĂ, BOTOŞAŢ, BOTOŞACE (adj.) - bont 

BOTRAC, BOTRAȘI (s.m.) - brotac  



BOTRĂCELNIC, BOTRĂCELNICĂ, BOTRĂCELNIȘI, BOTRĂCELNIȘE (adj.) - haimana 

BOTRĂCELNIC, BOTRĂCELNIȘI (s.m.) - haimana, vagabond, golan 

BOTRĂŞI, BOTRĂŞESC (vb., IV) – a aranja ceva într-un anumit fel; a face ordine şi curăţenie în 

casă 

BOTUOS, BOTUASĂ, BOTUOŞ, BOTUASĂ (adj.) - botos  

BOTUR, BOTURURI (s.m.) – capăt îngroșat 

BOTUŞ, BOTUŞĂ (s.n.) - piele de ovine sau de caprine cu tot cu păr; blană; dos de pernă; (fig.) 

pielea unei persoane; „ce mâncă botuşu” – te mâncă pielea, ceri bătaie; „vai ge botuşu lui” – vai de 

pielea lui 

BOTUȘ, BOTUŞI (s.m.) - fecior, tânăr între 15 și 24 de ani 

BOȚÂNC, BOȚÂNCURI (s.n.) - butuc pe care se crapă lemnele 

BOȚI! BOȚI! (interj.) - apelativ pentru vițel 

BOȚÎ, BOȚĂSC (vb., IV) - a (se) mototoli; a (se) murdări 

BOŢOCHINĂ, BOŢOCHINE (s.f.) – măciucă; ghiulea 

BOŢUACĂ, BOŢUОȘI (s.n.) - babete  

BOU, BOI (s.m.) - boț de mămăligă cu brânză 

BOU, BOI (s.m.) - bou; prost 

„bou dă om”; „boul ce nu e în breazdă” - om prost 

„ce laș ca bou pră tânjală” – te dai spre lenevie 

„s-o dus la școală vițăl, ș-o vinit bou” – nu s-a prins cartea de el (nu a învățat nimic la școală) 

BOU’ LU' DUM(I)EDZĂU (s.m. sg.) - rădașcă de culoare gri cu pete negre și antene lungi 

BOUIŞCIE, BOIŞCI (s.f.) - boiște 

BOUŢ, BOUŢ (s.m.) - dim. de la bou 

BOX (s.n. sg.) - piele de bovine cu care, după tăbăcire, se confecționează fețele încălțămintei 

BOX, BOXURI (s.n.) - cremă de ghete 

BOXER, BOXERI (s.m.) - pugilist 

BOXUIT, BOXUITĂ, BOXUIȚ, BOXUICE (adj.) - lustruit 

BOZ (s.n. sg.) - plantă erbacee cu miros neplăcut, cu flori albe si fructe negre, care crește pe 

câmp  

BOZ, BOZURI (s.n.) - plantă erbacee cu miros neplăcut; plantă magică şi medicinală 

BOZĂ (s.f. sg.) - limonadă; băutură răcoritoare 

BOZĂ (s.f., sg.) - limonadă 

BOZĂIT, BOZĂITĂ, BOZĂIȚ, BOZĂICE (adj.) - mâncare stricată 

BOZGĂI, BOZGĂIESC (vb., IV, tranz. reflex.) - a se păta, a se murdări, a se mânji 

BOZGÂNGI, BOZGÂNGESC (vb., IV) - a căsca ochii ca prostul 

BOZGÂNGI, BOZGÂNGESC (vb., IV, intranz. reflex.) - a se mira, a căsca ochii a mirare 

BOZGOR, BOZGORI (s.m.) - ungur 

BOZNACÂT, BOZNACÂTĂ, BOZNACÂŢ, BOZNACÂCIE (adj.) - boznacât  

BOZOCOANE (s.f. pl.) - v. bâzocoane 

BOZOMENI, BOZOMENIESC (vb., IV, tranz. reflex.) - a (se) zăpăci 

BOZOMOC, BOZOMOACĂ, BOZOMOȘI, BOZOMOAȘE (adj.) - zăpăcit 

BOZOMOC, BOZOMOȘI (s.m.) - zăpăcit 

BOZOMONIT, BOZOMONITĂ, BOZOMONIȚ, BOZOMONIC (I)E (adj.) - buimac, somnoros, 

mahmur 

BOZOMONIT, BOZOMONITĂ, BOZOMONIȚ, BOZOMONICE (adj.) - buimăcit, năuc (după 

trezirea din somn) 

BOZUI, BOZUIEȘCE (vb., IV, unipers., intranz. reflex.) - a fermenta  

BOZUMFLAT, BOZUMFLATĂ, BOZUMFLAŢ, BOZUMFLACE (adj.) - supărat 



BR(I)EȘIRE, BR(I)EȘIRI (s.f.) - cingătoare lată, țesută din lână de diferite culori, care se poartă 

deasupra cămășilor populare la bărbați sau legată în jurul taliei la femei 

BRABECE, BRABEŢ (s.m.) - vrabie 

BRACI, BRACE/BRACIURI (s.n.) - violoncel 

BRAD, BRADZ (s.m.) - brad  

BRAD, BRADZ (s.m.) - brad; pom de Crăciun 

BRAD, BRAZI/BRADZ (s.m.) - arbore verde, utilizat în ritualul de înmormântare (în cazul 

unui defunct tânăr); obiceiul consta în tăierea unui copac din pădure, după un ceremonial 

special (v. Cântecul bradului), în care acesta deţinea rolul principal în deschiderea cortegiului 

funerar, rămânând înfipt, alături de cruce, la capul mortului; în alte zone folclorice, bradul este 

folosit şi la nuntă, având funcţia de „steag de nuntă”; suliţă, în alte zone din ţară 

„a chici bradu” - a împodobi bradul 

„brad aurit” - brad alb 

BRADÂNIU, BRADÂNII (s.n.) - bădâniu, în care se pune var 

BRADOAIE, BRADOAIE (s.f.) - putinică 

BRADZ, BRADZURI (s.n.) - brăduţi  

BRAGET, BRAGETURI (s.n.) - brădet  

BRAMBURA (adv.) - aiurea, alandala, fără rost 

BRAMBURI (s.m., pl.) - cartofi 

BRAMBURIT, BRAMBURITĂ, BRAMBURIȚ, BRAMBURICE (adj.) - neatent, zăpăcit 

BRANĂ, BRANE (s.f.) - șnur prins de colțul șorțului pentru a fi legat în jurul corpului; 

cingătoare îngustă, dungă 

BRANCOTA, BRANCOTĂDZ (vb., I) - a falimenta 

BRAND (s.n. sg.) - cangrenă  

BRANIŞC(I)E, BRĂNIŞCI (s.f.) – pădure în care predomină stejarul sau arbori înrudiţi cu acesta 

BRANIŞCIE, BRĂNIŞCI (s.f.) - branişte  

BRANT (s.n.) - (var. PRANT) tetanos; septicemie, infecție generală a sângelui 

BRAON (adj. invar.) - maro 

BRAON, BRAONĂ, BRAONI, BRAONIE (adj.) - maro 

BRAŞINARI, BRAŞINAR(I)E (s.n.) – sfoară, șnur rezistent cu care se leagă în jurul circumferinței 

abdominale poalele sau izmenele; brăcinar, brâneţ 

BRAȘIRĂ, BRAȘIRI (s.n.) - brăcire, brâu; cingătoare îngustă şi lungă ţesută din lână de diferite 

culori 

BRAŞUАVĂ, BRAŞUАVЕ (s.f.) - palavră 

BRAT (s.m. sg.) - (var. VRAT) frate (ca termen de adresare unui bărbat, făcând pereche cu 

soră, dodă adresate femeilor), călugăr 

BRAT, BRAŢ (s.m.) - călugăr, frate 

BRATALA, BRATALEDZ (vb., I) – a se obişnui 

BRATALAT, BRATALATĂ, BRATALAŢ, BRATALACE (adj.) - care a devenit obicei, care a intrat 

în obişnuinţa cuiva, care a învăţat să facă ceva; obişnuit 

BRAŢ, BRAŢĂ (s.n.) - braţ  

BRAȚ, BRAȚĂ (s.n.) - mână, braț 

„a dușe un braț dă ciolomac” – a da o porție de porumb furajer vitelor 

„a lua în brață (pe cineva)” - a ridica pe cineva pentru a-l apropia și a-l ține pe piept; a proteja 

pe cineva 

BRAŢARIE, BRAŢÂĂRI (s.f.) - brăţare  

BRAŢUI, IEU BRAŢUI (vb., IV) – cu referire la crengile de stejar cu frunze folosite ca nutreţ pentru 

oi; a aduna şi lega 



BRAUN, BRAUNĂ, BRAUNI, BRAUNE (adj.) – de culoarea castanei coapte; maro, castaniu, brun-

roşcat, mucur 

BRAUN, BRAUNĂ, BRAUNI, BRAUNE (adj.) – maro, cafeniu, maroniu 

BRAVĂ, BRAVIE (s.f.) - broasca uşii cu întreaga instalaţie de închidere 

BRAVĂ, BRAVIE (și BRĂVI) (s.f.) - broasca de la ușă, zar 

BRAZDĂ, BRAZDE (s.f.) - margine, vecinătate, megieșie 

BRAZDĂ, BRAZGE (s.f.) - nap 

BRĂBECE (s.m.) - vrabie 

BRĂBETE (s.m.) - vrabie  

BRĂB(I)ECE, BRĂB(I)Ț (s.m.) - vrabie 

BRĂCINAR (s.n.) – sfoară împletită cu care se leagă poalele sau indispensabilii 

BRĂDÂNĂ, BRĂDÂNE (s.f.) - vas de mărimea unui cazan 

BRĂDOANE, BRĂDONI (s. f.) - vas de lemn pentru brânză, varză 

BRĂDOS, BRĂDOASĂ, BRĂDOȘ, BRĂDOASĂ (adj.) - chipeş (înalt şi gros) 

BRĂINIC, BRĂINIȘI (s. m.) - încuietoare făcută din cui îndoit 

BRĂNEȘ, BRANEȘĂ (s.n.) - zid de apărare, apărare; pădure, desiș mare 

BRĂNEȘ, BRĂNEȘI (s.m.) - zid de apărare 

BRĂNIC, BRĂNIȘE (s.n.) - limba de fier cu care se închide ușa, încuietoare 

BRĂNIC, BRĂNIȘE (s.n.) - limba de fier cu care se încuie uşa 

BRĂȘINAR, BRĂȘINARI (s.m.) – brâu îngust 

BRĂȘINARI, BRĂȘINARE (s.n.) - șnurul cu care se leagă poalele femeilor sau izmenele 

bărbaților 

BRĂŞINAR, BRĂŞINARIE (s.n.) – panglică cu care se leagă izmenele 

BRĂȘINĂRIȚĂ (s.f., sg.) - canal format dintr-o cusătură aplicată la poalele și izmenele țărănești, prin 

care se petrecea brășinăria, cu rolul de a le strânge în jurul circumferinței abdominale cu un șnur 

BRĂŞIR, BRĂŞIRIE (s.n.) - brâu ţesut din lână 

BRĂȘIRĂ, BRĂȘIRI (s.f.) - brăciră; brâu țesut din lână, de formă mai îngustă, cu care se încing 

femeile peste mijloc 

BRĂTĂLUI, BRĂTĂLUIESC (vb., IV) - a avea de lucru cu cineva 

BRĂTĂLUI, BRĂTĂLUIESC (vb., IV, intranz.) - a se înfrăţi, a se ajuta de, a se folosi de, a 

intra in cârdăşie, a sâmbrălui 

BRĂŢÂŞUARĂ, BRĂŢÂŞUARIЕ (s.f.) - brăţişoare  

BRĂŢUI, BRÂĂŢUI (vb., IV) – a brăţui  

BRĂUNAR (v. brășinari) (s.n.) - sfoară cu care se leagă poalele, indispensabili 

BRĂVARI, BRĂVARI (s.m.) – lăcătuș 

BRĂZDUI, BRĂZDUIESC (vb., IV, tranz.) – a brăzdui  

BRÂBENIEL, BRÂBENII (s.m.) - brebenel  

BRÂCINARI (s.m.) – sfoară la izmene 

BRÂGHIUT, BRÂGHIUTĂ (adj.) - închegat, prins (despre lapte) 

BRÂGLARI, BRÂGLARIE (s.m.) - brâglar  

BRÂGLĂ, BRÂGLE (s.f.) - organ mobil al războiului de țesut, care susţine spata şi permite dirijarea 

suveicii prin rost şi îndesarea firului de bătătură; vatală 

BRÂGLĂ, BRÂGLE (s.f.) - parte a războiului de țesut în care se fixează spata 

BRÂGLEC(I)E (adv.) - înfăşurat bine; legat strâns (la ambele picioare ca să nu se poată mişca) 

BRÂGLETE (adv.) - împiedicat, legat de picioare 

BRÂGLIE (v. brâgle) (s.f.) - instrument la războil de țesut unde se pune spata 



BRÂGLU, BRÂGLE (s.n.) – (var. DRÂGLU) bucată de lemn în formă de sapă cu care se trage 

jarul spre gura cuptorului 

BRÂGLUIT, BRÂGLUITĂ, BRÂGLUIȚ, BRÂGLUICE (adj.) închegat 

BRÂNĂ, BRÂNE (s.f.) - șnur de legat cotrânța, opregu, poalele 

BRÂNCĂ (s.f.) – erisipel (orbalț) 

BRÂNCĂ, BRÂNȘI (s.f.) - mână 

BRÂNCĂ, BRÂNȘI (s.f.) - umflătură sub piele; mână 

BRÂNCOTA, BRÂNCOTEDZ (vb., I) - a eșua într-o acțiune 

BRÂNDUȘAT, BRÂNDUȘATĂ, BRÂNDUȘAȚ, BRÂNDUȘACE (adj.) - liliachiu; de culoarea 

brândușei 

BRÂNDUŞAT, BRÂNDUȘATĂ, BRÂNDUŞAŢ, BRÂNDUȘACE (adj.) – violet 

BRÂNDUŞAUĂ, BRÂNDUŞÂALE (s.f.) - brânduşă  

BRÂNDUŞĂ, BRÂNDUŞĂ (s.f.) - brânduşă  

BRÂNDUȘĂ, BRÂNDUȘĂ (s.f.) - floare de primăvară 

BRÂNDUŞÂŢĂ, BRÂNDUŞÂŢĂ (s.f., sg.) - brânduşă 

BRÂNDZĂ (s.f.) - brânză 

„ai grijă cu șine baji în brândză” - fii atent cu cine te întovărășești 

„nu-i niși o brândză” - nu-i vreo mare scofală 

BRÂNDZĂ DĂ IEPURE (s.f.) – alviță 

BRÂNDZĂ, BRÂNDZĂTURI (s.f.) - brânză 

BRÂNDZÂT, BRÂNDZÂTĂ, BRÂNDZÂŢ, BRÂNDZÂCE (adj.) - (despre lapte) care s-a făcut 

brânză, a căpătat aspectul brânzei; brânzit 

BRÂNDZUICĂ, BRÂNDZUIȘI (s.f.) - (peiorativ) brânzică  

BRÂNEȚ (s.n) – cingătoare, brâu 

BRÂNIE, BRÂNIE (s.f.) - şnurul cu care se leagă poalele 

BRÂȘIAG (s.n.) - briceag  

BRÂU, BRÂNE/BRÂURI (s.n.) - parte a corpului, talie; cingătoare lată; soclul casei; ornament 

vopsit care înconjoră uşile, ferestrele, casa; dans ţărănesc 

„brâu la casă” - soclul casei, văruit diferit de restul casei 

BRÂU, BRÂURI (s.m.) - brâu  

BRÂUL (s.n.) - joc tradiţional de grup dansat în cadrul jocului duminical din vatra satului, 

dansat mai ales de feciori sau bărbaţi 

BREABĂN (s.n. sg.) - cerbicea calului 

BREABĂN, BREABĂNE (s.f.) - cerbicea calului; brebenel (floare) 

BREANĂ, BRENE (s.f.) - mreană (pește) 

BREANĂ, BRENE (s.f.) - peşte de râu înrudit cu crapul, cu corpul alungit, cu solzi de culoare verde-

cenuşie pe spate şi alburie pe burtă; mreană 

BREAVĂ (s.f.) - zahăr 

BREAVĂN, BREAVĂNE (s.n.) - cerbicea calului 

BREAZ, BREAZĂ, BREJ, BREAZĂ (adj.) - cuminte, iscusit 

BREAZDĂ, BREZDE (s.f.) - brazdă; șanțul care desparte partea arată de cea nearată într-o 

holdă 

„a da pră breazdă (pe cineva)” - a corecta comportamentul deviant/antisocial al cuiva 

„cal dă breazdă” - calul care merge pe șanț atunci când trage la plug 

„mi-s în breazdă cu cuscru” – exprimă vecinătatea 

„nu ce dai pră breazdă” - nu te conformezi, nu te disciplinezi 

BREBIACIE (s.m.) - vrabie  

BREN, BRENURI (s.n.) - brener  



BRENCĂ, BRENŞI (s.f.) - coș mare, de formă paralelipipedică, care se poartă în spate şi care se 

foloseşte pentru a transporta produse agricole sau diferite obiecte 

BRENCHINI, BRENCHINESC (vb., IV, tranz.) - a certa, a ofensa 

BRENTĂ, BRENŢI (s.f.) - coş din coajă de tei 

BRENŢUI, BRENŢUI (vb., IV) - a nu lăsa pe cineva în pace, a-l necăji într-una, a bate la cap, a 

enerva, a cicăli, a şicana 

BRENŢUIALĂ, BRENŢUIELI (s.f.) - cicăleală 

BRENZ (s. inv.) - frână (la bicicletă) 

BREUCĂ, BREUCI (s.f.) - coș purtat în spate de către țărănci 

BREZ, BREAZĂ, BREJI, BREZE (adj.) - pestriţ 

BREZA (s.propriu) - nume de vacă 

BREZÂT, BREZÂTĂ, BREZÂŢ, BREZÂCE (adj.) – cu zgârieturi pe faţă 

BREZDA, BREZDĂDZ (vb., I) - a brăzda (a trage cu plugul prima brazdă); a se zbârci/rida 

pielea feței 

BREZDAT, BREZDATĂ, BREZDAȚ, BREZDACE (adj.) - brăzdat 

BRI, BRIЕ (s.m.) - brei  

BRIANĂ, BRIENI (s.f.) - mreană 

BRIAVĂ, BRIAVE (s.f.) - zahăr 

BRIAZ, BRIAZĂ, BRIEJ, BRIAZĂ (adj.) - breaz  

BRIAZDĂ (v. breazdă) (s.f.) - brazdă 

BRIAZDĂ, BRÂĂJG (s.f.) - brazdă  

BRIBECE, BRIBEȚ (s.m.) - vrabie 

BRIBIACIE, BRIBIEŢ (s.m.) - vrabie  

BRIBIECIE, BRIBIEȚ (s.f.) - vrabie 

BRICAPȚI (s.m. pl.) – opinci bănățene, cu fața din piele de bovine 

BRICHINI, BRICHINESC (vb., IV) - a gâdila 

BRICIŞ (adj.) – (despre pantalonii bărbăteşti) care sunt strânşi, lipiţi de corp, mulaţi pe picior, strâmţi 

BRIEZĂ, BRIEZ (s.f.) - mesteacăn 

BRIEZDAT, BRIEZDATĂ, BRIEZDAŢ, BRIEZDACIE (adj.) - brăzdat  

BRIEZNIȘIAN, BRIEZNIȘIANĂ, BRIEZNIȘIANI, BRIEZNIȘIANIE (s.m./f.) - Breznicean  

BRIFTĂ, BRIFCE (s.f.) - briceag 

BRIGLE (v. briglă) (s.f.) - dispozitiv pentru spată la războil de țesut 

BRIGSE (s.f., pl.) bricuri 

BRIPTĂ, BRIPCE (s.f.) - briceag, brișcă 

„a da bripta pe cireșe” - a fi în dificultate, într-o situație neplăcută, rezolvarea greșită a unei 

situații în defavoarea lui 

BRIPTĂ, BRIPCIE (s.f.) - briceag 

BRIPTĂLUIT, BRIPTĂLUITĂ, BRIPTĂLUIȚ, BRIPTĂLUICE (adj.) - admonestat 

BRISACĂ, BRIŞEJI, BRISEJE (s.f.) – briceag, briptă 

BRISNEAC (adv.) - mult, imens, intens 

BRIST (s. propriu) – vechea denumire a localității Liebling 

BRIȘCĂ, BRIȘCE (s.f.) - briceag 

BRIȘCĂ, BRIŞCIE (s.f.) briceag 

BRIȘEAG, BRIȘEJE (s.n.) - briceag 

BRIȘI, BRIȘIURI (s.m.) - briceag; instrument de bărbierit, cu limbă de oţel şi cu mâner; brici  

BRIȘIAG, BRIȘ(I)EJE (s.f.) - briceag 

BRIŞIEGARI, BRIŞIEGARI (s.m.) - cuţitar 



BRITĂ (v. briptă) (s.f.) - briceag 

BROADĂ, BROAGE (s.f.) - cuțitaș, briceag 

BROANCĂ, BROANȘIE (s.f.) - contrabas 

BROANCĂ, BRONȘI (s.f.) – violoncel, contrabas 

„broanca mare” - contrabas 

BROANGĂ, BROANGIE (s.f.) - briceag 

BROASCĂ, BROAȘCE (s.f.) - broască 

„broască cu copania-n space” - broască țestoasă; broască râioasă 

„broască râioasă” – broască cu excrescențe pe piele 

BROASCĂ, BROSCHIȚĂ (s.f.) - clin; bucată de material textil cusută ca adaos la cămășile sau 

izmenele țărănești 

BROATĂ, BROACE (s.f.) - colaborare, ajutorare 

BROATĂC (s.m.) - broscoi 

BROCEALĂ, BROCELI (s.f.) - pricepere, îndemânare 

BROCI „o brocit cu ai proșci” - s-a întovărășit cu cei proști 

BROCI, BROCESC (vb., IV, intranz.) - a face ceva împreună cu cineva; a se întovărăși; a 

colabora cu cineva într-o afacere; a-și face de lucru cu ceva; a trudi; a reuși în ce ai întreprins 

BROCI, BROCESC (vb., IV, tranz., intranz. şi reflex.) - a se îndeletnici cu ceva, a lucra ceva, a face 

ceva; a trăi în prietenie cu cineva; a se adapta, a se obişnui (cu cineva) 

BROCIT, BROCITĂ, BROCIȚ, BROCICE (adj.) - obișnuit, dedat, adaptat 

BROCIT, BROCITĂ, BROCIȚ, BROCICE (adj.) – obișnuit, trudit, reușit 

BROD, BRODURI (s.n.) - pod plutitor 

BROGI, BROGESC (vb., IV) - a coase 

BROGI, BROGIESC (vb., IV) – a nimeri 

BROGIALĂ, BROGIALЕ (s.f.) - nimereală 

BROGIALĂ, BROGIELI (s.f.) - brodeală 

BROGIT, BROGITĂ, BROGIŢ, BROGICE (adj.) - nimerit 

BRONCAI, BRUANCÂI (vb., IV) – a broncai  

BRONCAȘ, BRONCAȘ (s.m.) - contrabasist 

BRONCAŞ, BRONCAŞ (s.m.) - contrabasist  

BRONTAVIT, BRONTAVITĂ, BRONTAVIŢ, BRONTAVICIE (adj.) - cangrenat  

BROSCAN, BROSCANI (s.m.) - broscoi 

BROSCHIU, BROSCHII (s.f.) - săritura broaştei 

BROSCON, BROSCONI (s.m.) - masculul broaştei; broască mare; glumeţ; epitet dat unui copil mic 

BROSCONI, BROSCONI (s.m.) - broscoi, brotac 

BROŞOAVĂ (s.f.) - schimonoseală 

BROTĂȘI, BROTĂȘESC (vb., IV) - a căuta în diferite locuri 

BROTOCI, BROTOCESC (vb., IV) - a scotoci 

BROTOȘI, BROTOȘESC (vb., IV, tranz.) - a căuta, a scotoci 

BROZBĂ, BROZB(I)E (s.f.) - gulie; nap; brusture 

BROZBĂ, BROZBE (s.f.) - ridiche de lună; nap; buruiană; sfeclă furajeră 

BROZDĂ, BROZGE (s.f.) - nap 

BROZNAT, BROZNATĂ, BROZNAȚ, BROZNACE (adj.) - rotund la față, rotofei, grăsuț 

BRȘIAG, BRȘIAJIE (s.m.) - briceag  

BRȘIEGARI, BRȘIEGARI (s.m.) - cuţitar  

BRŢARI, BRŢARIE (s.f.) - bârsă  

BRUANCĂ, BRUONȘI (s.f.) - contrabas 



BRUASCĂ, BRUOŞCI (s.f.) - broască  

BRUC, BRUCHE (s.n.) - hernie 

BRUCĂ, BRUŞ (s.f.) - proţap; băţ lung şi ascuţit la un capăt; ţeavă; 

BRUCĂ, BRUȘI (s.f.) - țepușă, frigare din nuia pentru fript carnea pe jar 

BRUCĂI, BRUCĂI (vb., IV) - a îmboldi, a împunge 

BRUCĂI, BRUCĂIESC (vb., IV, tranz.) - a împinge, a îmboldi 

BRUCĂR, BRUCĂRE (s.n.) - lemn de 2 metri lungime și 50 centimetri grosime folosit pentru 

ridicarea greutăților 

BRUCI, BRUCESC (vb., IV, intranz.) - a ațâța focul 

BRUDERŞAFT (s.n.) - prietenie, frăţie 

BRUFTULUI, BRUFTULUI (vb., IV) - a ocărî 

BRUFTULUI, BRUFTULUIESC (vb., IV, tranz.) - a certa, a lua la rost pe cineva 

BRUGIN, BRUGINĂ, BRUGINI, BRUGINE (adj. și s.f.) - negruță, negricioasă 

BRUGINĂ (adj.) - negricioasă 

BRUMA (vb., IV, intranz.) - (var. BRUMADZA) a bruma 

BRUMA, BRUMIEDZ (vb., I) - a bruma  

BRUMARI (s.m.) - octombrie 

BRUMARII (s.m.) – luna noiembrie 

BRUMARIU AL MARIE (s.m.) - brumar  

BRUMAT, BRUMATĂ, BRUMAŢ, BRUMACIE (adj.) - brumat  

BRUMĂ, BRUME (s.f.) - brumă 

BRUMĂ, BRUMЕ (s.f.) - brumă  

BRUMĂRI, BRUMĂREŞCE (vb., IV, intranz.) - a bruma 

BRUMOR, BRUMORĂ, BROMORI, BRUMORE (adj.) - roz-liliachiu intens 

BRUOBDĂ, BRUOBGE (s.f.) - cartof  

BRUOGITA (s.f.) – brodina 

BRUOGIŢA (s.f.) - Brodina  

BRUONT, BRUONTURI (s.n.) - cangrenă  

BRUOSCARIE, BRUOSCARI (s.f.) - broscărie  

BRUS, BRUŞ (s.m.) - tocilă 

BRUSCAN, BRUSCANI (s.m.) - muşcată 

BRUSCAN, BRUSCANI (s.m.) - mușcată (floare) 

BRUSCĂLAN, BRUSCĂLANI (s.m.) - brusture 

BRUSCĂLAN, BRUSCĂLANI (s.m.) - ciulin; plantă cu frunza foarte mare; brustur, căptălan 

BRUSCUI, BRUSCUIESC (vb., IV) - a se împinge unul pe altul 

BRUSNAT, BRUSNATĂ, BRUSNAŢ, BRUSNACE (adj.) - brusnat 

BRUSTURAT, BRUSTURATĂ, BRUSTURAŢ, BRUSTURACE (adj.) - acoperit cu brusturi, în 

formă de brusturi 

BRUSTURE, BRUSTURI (s.m.) – buruiană; frunză de varză 

„brusture dă curechi” – frunză de varză neadunată în căpățână 

BRUSTURE, BRUSTURI (s.m.) - foaie de varză 

BRUŞ, BRUŞ (s.m.) - bulgăre de zăpadă 

BRUȘ, BRUȘ/BRUȘURI (s.n.) - drug de lemn bun pentru tasat pământul; bulgăre, bord de 

pământ sau zăpadă; cocoloș; bulgăre de brânză dulce 

BRUȘÂT, BRUȘÂTĂ, BRUȘÂȚ, BRUȚÂCE (adj.) – mărunțit cu sapa pămâtul bolovănos din 

grădină 

BRUŞÂT, BRUŞÂTĂ, BRUŞÂŢ, BRUŞÂCE (adj.) – înghiontit, lovit 



BRUȘCUȘÂT, BRUȘCUTĂ, BRUȘCUȘÂCE, BRUȘCUȘÂȚ (adj.) – împins, înghiontit 

BRUȘI, BRUŞESC (vb., IV, tranz.) – a ghionti 

BRUȘÎ, BRUȘĂSC (vb., IV, tranz. reflex.) - a se împinge (în joacă); a sparge bulgări; a se 

înghesui 

BRUZNA, BRUZNEDZ (vb., I) - a deforma, a umfla 

BRUZNACIC, BRUZNACICĂ, BRUZNACIȘI, BRUZNACIȘE (adj.) - bubat, plin de bube, 

deformat 

BRUZNAT, BRUZNATĂ, BRUZNAȚ, BRUZNACE (adj.) - deformat (la faţă gras, plin la obraz) 

BRUZNAT, BRUZNATĂ, BRUZNAŢ, BRUZNACE (adj.) - deformat, tumefiat, umflat 

BUABIE (s.f., pl.) - medicamente, pastile 

BUALA-RĂ (s.f.) - epilepsie 

BUALA-RÂA, BUALE-RÂALE (s.f.) - epilepsie 

BUALĂ, BUALE (s.m.) - boală  

BUALCĂ (adj.) – călduț (de obicei la lichide) 

BUAMBĂ (s. pr. poreclă) - boambă  

BUARFĂ, BUARFЕ (s.f.) - zdreanță 

BUASCĂ (s.f.) - tescovină 

BUATĂ, BUOŢ (s.f.) - ciomag 

BUBA, BUBEDZ (vb., I) - a vaccina 

BUBA, BUBEDZ (vb., I, intranz.) - a face răni/bube 

BUBAT (s.n. sg.) - variolă, vărsat; scarlatină 

BUBAT, BUBATĂ, BUBAȚ, BUBACE (adj.) - persoană rea, nerecunoscătoare, arțăgoasă; 

BUBAT, BUBATĂ, BUBAŢ, BUBACE (adj.) - plin de răni/bube 

BUBAVIA (s.f.) – bubă vie, bubă rea; „du-ce la bubavia” - du-te la buba, luate-ar buba; „fraţâia-i 

bubavia” – frăţia e bubă rea, cu referire la fraţii care nu se înţeleg, care se ceartă la împărţirea 

moştenirii 

BUBĂ, BUBE (s.f.) - bubă  

BUBĂ, BUBIE (s.f.) - defect, ilegalitate; rană, bubă; desprindere 

„a avea bube-n cap” - a fi incorect în anumite privințe 

„a sparje buba” - a acționa pentru a scoate la iveală ilegalitățile făcute de către cineva 

„buba mare/buba cumplită” - variolă; scarlatină 

„bubă neagră” - antrax, dalac 

„bube dulși” - abces cu puroi 

„dă-o-n bubă dă treabă” - las-o naibii de treabă, dă-o-ncolo de treabă 

BUBĂI, BUBĂI (vb., IV, intranz.) - a vâjâi 

BUBĂI, BUBĂIESC (vb., IV, tranz.) - a insulta, a riposta 

BUBICOP (s.n.) – teșitură la acoperișul casei 

BUBIE (s.f., pl.) - vărsat de vânt, pojar. 

BUBIȚA, BUBUȚĂDZ (vb., I, intranz. reflex.) - a avea indigestie 

BUBIȚAT, BUBIȚATĂ, BUBIȚAȚ, BUBIȚACE (adj.) - cu indigestie, cu probleme la stomac 

BUBIŢĂ, BUBIȚ (s.f.) - vierme de mătase 

BUBIȚĂ, BUBIȚ (s.f.) – vierme de mătase 

BUBIȚĂ, BUBIȚĂ (s.f.) - bubă mică 

BUBIŢÂLE (DORMI CA) (expr.) - a dormi mult; (fig.) a lenevi, a trândăvi 

BUBON, BUBOAN(I)E (s.n.) - infecţie; furuncul, buboi, abces 

BUBONI, BUBOANE (s.n.) - buboi, furuncul 

„buboni la stomac” - ulcer deschis care sângerează 

BUBOS, BUBOASĂ, BUBOȘ, BUBOASĂ (adj.) - bubos 



BUBOS, BUBOASĂ, BUBOȘ, BUBOASĂ (adj.) - plin de bube 

BUBUIANĂ, BUBUIENE (s.f.) – turtă rotundă, din aluat dospit, friptă în untură 

BUBUIENE/ BUBUIENIE (s.f., pl.) - darurile ce se aduc miresei în coşărcuţe, cu turle, colaci, 

plăcinte, ouă etc.; prăjitură; aluat din ou, făină şi zahăr prăjit în unsoare 

BUBULEI (s.m. pl.) - fructe uscate pe toată iarna pe rămurelele arbuştilor şi tufişurilor 

BUBUONI, BUBUANIE (s.f.) - furuncul 

BUBUOS, BUBUOASĂ, BUBUOŞ, BUBUASĂ (adj.) - bubos  

BUBURONI, BUBUROAN(I)E (s.n.) - scorbură în partea inferioară a trunchiului unui copac, printre 

rădăcinile acestuia, unde se adună apa de ploaie, folosit ca loc pentru adăpostul animalelor 

BUBUROS, BUBUROASĂ, BUBUROȘ, BUBUROASĂ (adj.) - bubos 

BUCAC(I)E (s.f. pl.) - bucate; cereale, recolte; alimente 

„răchie dă bucace” - țuică de cereale 

BUCACE/BUCACIE (s.f., pl.) – alimente, bucate, recoltă agricolă 

BUCALAIE (s.f.) - bucalaie  

BUCALĂ, BUCALI (s.f.) - cană din sticlă sau ceramică pentru ținut apa de băut  

BUCATĂ, BUCACIE (s.f.) - bucată  

BUCATURĂ, BUCATURI (s.f.) - bucătură  

BUCĂ, BUȘI (s.f.) – bucă, obraz  

BUCĂ, BUȘI (s.f.) - obraz, fesă 

„buca curului” - fesă 

„buca obrazului” - față 

BUCĂLAT, BUCĂLATĂ, BUCĂLAȚ, BUCĂLACE (adj.) – persoană cu obrajii mari 

BUCĂLAT, BUCĂLATĂ, BUCĂLAȚ, BUCĂLACIE (adj.) - grăsuț la față, cu obrajii 

proeminenți 

BUCĂLĂU, BUCĂLĂI (s.m.) - miei mari 

BUCĂLI, BUCĂLESC (vb., IV) - a îmbuca fără încetare, lacom 

BUCĂLIȚĂ, BUCĂLIȚE (s.f.) - căniță, ceașcă  

BUCĂTURĂ, BUCĂTURI (s.f.) - îmbucătură, bucată care se înghite dintr-una 

„n-are bucătură” - n-are nimic de mâncare 

BUCĂTURI, BUCĂTURIESC (vb., IV, tranz.) - a face bucături, a mărunţi 

BUCE, BUŢ (s.f.) - bute, burie, butoiaş din lemn în care curge ţuica din cazan 

BUCED, BUCEDĂ, BUCEDZ, BUCEGE (adj.) - umflată, intrată în putrefacţie 

BU(C)FAR (s.n.) - registru, condică 

BUCFARI, BUCFARE (s.n.) - carnet mic; abecedar; caiet, registru, catastif, cărțoi 

BUCHEURĂ, BUCHEURE (adj., adesea substantivat) - (fetiţă) bucălată şi zglobie; drăgălaşă, 

neastâmpărată; vorbăreaţă 

BUCHIE, BUCHII (s.f.) - sticlă turtită oval, împodobită cu baticuri colorate cu care se servesc 

cei chemați la nuntă 

BUCI (s.f. pl.) – obraji 

BUCIANĂ, BUCIENE (s.f.) - o floare de câmpie 

BUCIARTĂ, BUCIARŢĂ (s.f.) - buchiartă  

BUCICĂLAT, BUCICĂLATĂ, BUCICĂLAŢI, BUCICĂLACE (adj.) - cu fața mare/plină, 

obrăzat 

BUCICOȘ, BUCICOȘ (s.n.) - clopot mare la oi 

BUCICURIŞ, BUCIURIȘĂ (s.n.) - amestec de băuturi fără sens 



BUC(I)E, BUȚ (s.f.) - vas din doage de lemn, strânse cu cercuri de metal, folosit la strângerea ţuicii 

produsă la cazan, închis în partea superioară cu un capac având două orificii, unul cu diametrul mai 

mare, prin care curge țuica și altul cu diametrul mai mic, în care se introduce o tijă de lemn, marcată 

cu niște crestături transversale, pentru a măsura gradul de umplere a-l vasului 

BUCIE, BUCII (s.f.) - locul unde se bate mânerul în lopată 

BUCIEDZA, BOCIEDZ (vb., I, tranz. reflex.) – a boteza  

BUCIEDZAT, BUCIEDZATĂ, BUCIEDZAŢ, BUCIEDZACIE (adj.) - botezat  

BUCINIȘ (s.n.) – pătrunjel câinesc 

BUCIU, BUCII (s.n.) - vas scobit în lemn pentru băutură 

BUCIUMEL, BUCIUMEI (s.m) – trunchiuri de copaci rămase după tăiere 

BUCLĂ, BUCLIE (s.f.) – zuluf, cârlionţ 

BUCLIC, BUCLIȘI (s.m.) - bute, butoiaș, buriu 

BUCLIE, BUCLII (s.f.) - bute, burie, butoiaş de ţuică 

BUCLIUC, BUCLIUCURI (s.n.) - bălegar 

BUCLIUCA (vb., I) - a împrăștia gunoiul de grajd pe holdă 

BUCLUC (s.n. sg.) - gunoi de vită  

BUCLUC, BUCLUCURI (s.n.) – gunoi de grajd 

BUCLUC, BUCLUCURI (s.n.) - necaz, încurcătură, supărare, belea; amestec de balegă şi paie folosit 

ca îngrăşământ; gunoi de grajd 

BUCS, BUCSĂ (s.f) – portmoneu, punguță 

BUCTA, BUCT (vb., I, intranz.) - a rămâne repetent; a pierde, a rata 

BUCTA, BUCTEZ (vb., I, tranz.) - a greși, a da greș, a rata; a rămâne repetent, a repeta clasa sau anul 

de studii 

BUCTAT (adj.) – eșuat, pierdut 

BUCTAV, BUCTAVĂ, BUCTAVI, BUCTAVE (adj.) - umflat, gras 

BUCTAV, BUCTAVĂ, BUCTAVI, BUCTAVE (adj.) - umflat, puhav, gras 

BUCTĂ (s.f.) - repetenție 

BUCTRUCĂR, BUCTRUCĂRI (s.m.) - tipograf 

BUCURA, BUCUR (vb., I, tranz. reflex.) -a se bucura  

BUCURIE, BUCURI (s.f.) - bucurie  

BUCURIE, BUCURII (s.f.) – bucurie, plăcere 

BUCURUOS, BUCURUASĂ, BUCURUOŞ, BUCURUASĂ (adj.) - bucuros  

BUCUVA (s.f.) - Bucuva  

BUDAC, BUDAȘE (s.n.) - sapă sau, de obicei, târnăcop cu care se fac cuiburi; unealtă folosită 

pentru săpat pământul, mai cu seamă când se scot copacii cu rădăcină cu tot; un soi de 

târnăcop, prevăzut numai cu partea lată, nu şi cu cea ascuţită 

BUDAC, BUDAȘIE (s.n.) - sapă îngustă 

BUDALĂ, BODĂLI (s.m.) - prost 

BUDALĂ, BUDALЕ (s.f.) – prost, neghiob 

BUDALUOS, BUDALUASĂ, BUDALUOŞ, BUDALUASĂ (adj.) - prostănac 

BUDINCĂ, BUDINȘI (s.f.) - birt 

BUDONOS, BUDONOASĂ, BUDONOȘ, BUDONOASĂ (adj.) – lucruri vechi 

BUDREANȚĂ, BUDRENȚĂ (s.f.) - catrafuse, calabalâc, zdrențe; femeie imorală 

BUDUGANI, BUDUGANE, BUDUGANI, BUDUGANE (adj.) - (despre copaci) scorburos, 

găunos, gol pe dinăuntru 

BUDUGANIE, BUDUGĂNII (s.f.) - lemn gros și scorburos 

BUDUGANIE, BUDUGĂNII (s.f.) - măduva seacă de la arbori 

BUDUGĂNOS, BUDUGĂNOASĂ, BUDUGĂNOȘ, BUDUGĂNOASE (adj.) - găunos 



BUDULIT, BUDULITĂ, BUDULIȚ, BUDULICE (adj.) - (despre un loc) cotrobăit, scotocit 

BUDULUI, BUDULUIESC (vb., IV) - a cotrobăi, a scotoci, a răscoli 

BUDULUI, BUDULUIESC (vb., IV, tranz.) - a scormoni, a cotrobăi, a răvăși lucrurile cu de-

amănuntul, căutând ceva 

BUDUNOAS, BUDUNOASĂ, BUDUNOȘ, BUDUNOASĂ (adj.) - obiecte vechi, grămadă de 

asemenea obiecte 

BUDURONI (s.n.) – tub folosit la un podeț 

BUDURONI, BUDUROANE (s.n.) - țeavă groasă la trecerea șanțului; galerie (gaură) subterană 

BUDURONI, BUDUROANIE (s.n.) - loc de aducţiune a apei (la moară, cazan, văiagă) 

BUDURUOI, BUDURUAIE (s.n.) - butoi 

BUDURUONI, BUDURUANIE (s.m.) - putină  

BUDUȘLUI, BUDUŞLUIESC (vb., IV, tranz.) - a căuta fără precizie 

BUDZAT, BUDZATĂ, BUDZAŢ, BUDZACIE (adj.) - buzat  

BUDZĂ, BUDZ (s.f.) - buză  

BUDZĂ, BUDZĂ (s.f.) - buză 

„a rămâne cu budzâlii umflacie” - a fi păgubit și păcălit 

„budzâlii mari/miși” - buzele mari/mici la organul genital feminin 

BUDZĂRAN, BUDZĂRANI (s.m.) - homosexual 

BUDZĂRANT, BUDZĂRANȚ (s.m.) - căproni bisexual 

BUDZĂRI, BUDZĂRESC (vb., IV, tranz.) - sâcâi 

BUDZĂRIT, BUDZĂRITURI (s.n.) - bătaie de joc, derâdere, sâcâială, şicanare 

BUDZOS, BUDZOASĂ, BUDZOȘ, BUDZOASĂ (adj.) - buzat, cu buze proeminente 

BUEGE, BUEDZ (s.f.) - buruiană 

BUEZ' (s.m.) - buruieni 

BUF! (interj.) - buf  

BUFAN, BUFANI (s.m.) - oltean stabilit în Banat în sec. al XVIII-lea 

BUFAN, BUFENI (s.m.) - locuitori ai satelor de pe Valea Caraşului, veniţi din Oltenia încă din sec. 

XVIII 

BUFAN/BUFANȚ, BUFANI/BUFANȚ (adj.) - pantaloni largi, bufant 

„pantaloni bufani” - pantaloni mai largi și strânși sub genunchi 

BUFANA, BUFANEDZ (vb., IV) – a îmbufna  

BUFANAT, BUFANATĂ, BUFANAȚ, BUFANACE (adj.) - îmbufnat  

BUFARI, BUFARE (s.n.) - carte, abecedar, caiet de însemnări 

BUFARI, BUFARIE (s.n.) - carte 

BUFNECE (adj. invar.) - variantă la îmbufnat 

BUFNI, BUFNESC (vb., IV, intranz.) - a izbucni, a răbufni 

BUFNI, BUFNIESC (vb., IV) – a bufni  

BUFNIALĂ, BUFNIELURI (s.f.) - bufneală  

BUFNIT, BUFNICIE (s.n.) - bufnet  

BUFNITURĂ, BUFNITURI (s.f.) - bufnitură  

BUFON, BUFONI (s.m.) - pin 

BUFTĂV, BUFTĂVĂ, BUFTĂVI, BUFTĂVIE (adj.) - (despre oameni, despre faţa lor) umflat 

BUFTĂVI, BUFTĂVESC (vb., IV) – a se umfla la faţă de boală, de băutură, de somn etc.; a se buhăi, 

a se puhăvi 

BUGAR, BUGARI (s.m.) - tău 

BUGARAŞ (s.m.) - bulgăraș  

BUGARI, BUGARCĂ, BUGARI, BUGÂĂRȘI (adj.) - bulgar  

BUGARIAŞCIE (adv.) - bulgărește 



BUGARIESC, BUGARIASCĂ, BUGARIEŞCI (adj.) - bulgăresc  

BUGĂT (adv.) - (var. BOGĂT) destul, de ajuns; cu îmbelşugare 

BUGEAC (s.n.) – loc cu buruieni mari 

BUGED, BUGEDĂ (adj.) – palid, bolnăvicios 

BUGHIŞÎ, BUGHIȘĂSC (vb., IV) - a alege 

BUGI (s.m. pl.) - chiloţi de femeie 

BUGIANĂ, BUGIENE (s.f.) - buruiană; floare de leac 

BUGIANĂ, BUGIENE (s.f.) - floare de pădure frumos mirositoare; crăiță; plantă de leac 

BUGIGĂI (s.m., pl.) - indispensabili 

BUGIGEIE (s.f., pl.) - mai multe ierburi amestecate 

BUGILARI, BUGILARE (s.n.) – (var. BUGILAREȘ, BUGILAREȘ) portofel, portmoneu 

„a fi cu bugilariu/a purta (a țâne) bugilariu” - a gestiona veniturile și cheltuielile casei 

„a fi fiecare cu bugilariu lui/a fi cu bugilariu d-abășca” – membrii aceleiași familii care se 

gospodăresc separat deși conviețuiesc în aceeași casă 

„bugilari dă piele” - portmoneu din piele 

BUGILARI, BUGILARE (s.n.) - portofel, portmoneu; buzunar 

BUGILARIŞ, BUGILARIȘĂ (s.n.) - v. bugilari 

BUGINIȘ (s.n.) – cucută; plantă erbacee otrăvitoare cu miros caracteristic, cu frunze mari, flori 

albe și fructe brune-verzui 

BUGIULARI, BUGIULARIE (s.n.) – portmoneu 

BUH, BUHURI (s.n.) - faimă, renume, zvon 

„i s-o dus buhu” – i s-a răspândit numele 

BUHALTĂ (s.m.) - contabil 

BUHALTĂR, BUHALTĂRI (s.m.) - socotitor, contabil 

BUHĂ, BUHE (s.f.) - bufniță 

BUHĂ, BUHE (s.f.) - bufniță 

BUHĂIT (s.m.) – umflat la față din mai multe cauze (boală, somn, băutură) 

BUHFAR (s.n.) - carte, condică 

BUI (vb. unipers. folosit la timpul trecut) - a se aprinde focul brusc, cu o mică pocnitură 

BUI, BUIESC (vb., IV) - a năvăli, a se îngrămădi, a se îmbulzi, a se înghesui; (despre animale 

dăunătoare sau parazite) a apărea undeva rapid şi masiv, a invada 

BUI, BUIESC (vb., IV, intranz.) - a se revărsa; a năvăli, a se repezi; a coborî, a năvăli asupra, a 

da pe dinafară, a se năpusti 

BUIAC, BUIACĂ, BUIACI, BUIACE (adj.) - harnic 

BUIADĂ, BUIEZ (s.f.) - nume generic pentru diverse plante erbacee necultivate; buruiană 

BUIAGE, BUIEDZ (s.f.) - buruiană 

BUIBA, BUIB (vb., IV) – a înfuleca 

BUIEDZ (s.m. pl.) - medicamente; plantă de leac 

BUIEGE, BUIEDZ(I) (s.f.) - buruiană otrăvitoare, plantă nefolositoare 

„frundză verge dă buiege/în muiere nu ce-ncrege!” - zicală 

BUIEJEAC, BUIEJEACURI (s.n.) - bălării 

BUIEŞCI (s.m.) - Buia  

BUIMAŞALĂ, BUIMAŞELI (s.f.) - buimăceală, buimăcire 

BUIT, BUITĂ, BUIȚ, BUICE (adj.) – ieșit, coborât, năvălit 

BUITURĂ, BUITURI (s.f.) - năvală, puhoi (de oameni)  

BUITURĂ-NĂLOAGĂ-VĂRPĂL (s.) - năvală 

BUIUR, BUIURI (s.m.) - fum gros, rotocoale de fum 

BUJBĂLAU, BUJBĂLAIE (s.n.) - distracţie, petrecere cu multă lume  



BUJBĂLĂIE (s.n.) – chefuri aiurite 

BUJEAC (s.n. sg.) - buruieni, buruiană cu sensul de plural (multă buruiană); iarbă care crește 

după ploaie printre legume 

BUJET (s.m.) – umflat la față 

BUJIAC (s.n.) – buruieni dierse 

BUJIAC, BUJIACURI (s.f.) - buruiană 

BUJIED, BUJIEDĂ, BUJIEDZI, BUJIEDE (adj.) - buhăit, umflat, tumefiat 

BUJIET (adv.) – buhăit, umflat la față 

BUJOR, BUJORI (s.m.) - floare 

BUJUGANE, BUJUGĂNII (s.f.) - arătare, nălucă 

BUJUONI, BUJUANIE (s.m.) – jet  

BUJUOR, BUJUORI (s.m.) - bujor  

BULACUONI (s. propriu, poreclă) - Bulacu  

BULAN, BULANE (s.n.) - baston de cauciuc; picior deosebit (de frumos) 

BULĂ, BULE (s.f.) - turcoaică 

BULBOANĂ, BULBOANIE (s.f.) – vârtej de apă 

BULBUC, BULBUȘI (s.m.) - bulb, clăbuc 

BULBUC, BULBUȘI (s.m.) - ieșitură din pâine; (pl.) stropi mari de ploaie 

„ploaie, Doamne, cu bulbuși, c-așa le plașe la sluji” – după o ploaie torențială nu se mai poate 

lucra la câmp și lucrătorii se vor odihni 

BULBUCAT, BULBUCATĂ, BULBUCAŢ, BULBUCACE (adj.) - holbat, în formă de bulb 

BULBUŞÂNĂ, BULBUȘÂNI (s.f.) - orificiu în mal 

BULDANI, BULDANIESC (vb., IV, reflex.) – a se holba 

BULDZÂT, BULDZÂTĂ, BULDZÂŢ, BULDZÂCE (adj.) - ţâşnit 

BULDZÂT, BULDZÂTĂ, BULDZÂŢ, BULDZÂCE (adj.) – ţâşnit 

BULDZÎ, BULDZĂSC (vb., IV) - a ieşi la iveală sau a se manifesta dintr-o dată şi cu putere; a 

izbucni, a năvăli, a irupe, a bui; a intra cu violenţă; a se înghesui, a se îngrămădi 

BULDZÎ, BULDZĂSC (vb., IV, intranz.) - a năvăli  

BULEANDRĂ, BULENDRE (s.f.) - haine vechi și purtate; (fig.) femeie depravată 

BULEANDRĂ, BULENDRE (s.f.) - lucruri murdare în dezordine 

BULEARC, BULEARCĂ, BULERȘI, BULERȘE (adj.) - sprinten 

BULECIN (s.m.) - buletin 

BULENDRĂI, BULENDRĂIE (vb., IV) – umbla după femei, comportament frivol 

BULENDRI, BULENDRESC (vb., IV, intranz.) - a se comporta frivol, a umbla după femei 

BULESC, BULESCĂ, BULESCI, BULESCE (adj.) - făcut de către turcoaice; sfeclit 

BULFĂ, BULFE (s.f.) - burtă 

BULFUONI (s.m. poreclă) - bolfă  

BULGĂR, BULGĂRI (s.m.) - om bogat 

BULGĂR, BULGĂRI (s.m.) - praf (mult) care se ridică în aer 

BULGUI, BULGUI (vb., IV, intranz.) - a vorbi în somn, a delira, a aiura 

BULGUI, BULGUIESC (vb., IV, intranz.) - a delira, a aiura  

BULGUIALĂ, BULGUIELI (s.f.) - delirare, aiureală 

BULGUIT, BULGUICE (s.n.) - delir 

BULI, BULESC (vb., IV, intranz.) - a (o) sfecli 

BULIANDRĂ, BULIENDRE (s.f.) – femeie vicleană 

BULIBAȘĂ, BULIBAȘĂ (s.m.) - conducător de șatră țigănească 

BULIGĂ - cf. "boman" 



BULIUBAȘĂ, BULIUBAȘ (s.m.) – bulibașă 

BULMĂ, BULME (s.f.) - minge 

BULMĂ, BULME (s.f.) - minge 

BULOBRIACIE, BULOBRIEŢ (s.m.) - bolobrete  

BULTOACĂ, BULTOACE (s.f.) - baltă, tău 

BULTOACĂ, BULTOȘI (s.f.) - băltoacă, baltă 

BULUBAŞĂ, BULUBAŞURI (s.m.) - bulibaşă  

BULUBAŞUОNI (s.m.) - Bulubaşu  

BULUC, BULUCURI (s.n.) - grămadă, îngrămădeală 

BULUJIEALĂ, BULUJIELI (s.f.) – îngrămădeală, îmbulzeală 

BULULUIT, BULULUITĂ, BULULUIȚ, BULULUICE (adj.) - buimăcit 

BULULUIT, BULULUITĂ, BULULUIŢI, BULULUICE (adj.) - buimăcit, zăpăcit 

BULUMAC, BULUMACURI (s.m.) – stâlp de susținere 

BULUMANJIE, BULUMĂNJI (s.f.) - bulumac  

BULUMANJIE, BULUMANJII (s.f.) – bulumac 

BULUOŢ (s.m.) - Bulioţ  

BULVAN, BULVANI (s.m.) - parte a unui copac din pădure rămas cu rădăcini în pământ, după 

ce a fost tăiat de la suprafață, buștean  

BULVAN, BULVANI (s.m.) - trunchi de copac, curățat de crengi după doborârea acestuia de către 

muncitorii forestieri 

BULZÎ (vb., IV) – a da peste margini 

BUMAŞCĂ, BUMĂŞCHE (s.f.) – adeverinţă 

BUMB (adv.) - ghemuit 

BUMB GE CAP (s.m., sg.) agrafă 

BUMB, BUMBI (s.m.) - medicament, pastilă; nasture 

„bumb dă cap“ – medicament pentru dureri de cap 

BUMB, BUMBI (s.m.) – nasture; pastilă; buton, ţâmburuş; agrafă 

BUMBAC, BUMBACURI (s.m.) - bumbac  

BUMBARI, BUMBARI (s.m.) - bondar  

BUMBAȘI, BUMBĂŞESC (vb., IV, tranz.) - a lovi, a bate  

BUMBĂLĂU, BUMBĂLĂIE (s.n.) - corn căzut de la vite 

BUMBĂȘEALĂ, BUMBĂŞELI (s.f.) - lovitură, bătaie 

BUMBĂȘEL (s.m.) – pânză de bumbac 

BUMBĂŞIT, BUMBĂŞITĂ, BUMBĂŞIŢ, BUMBĂŞICE (adj.) – bătut, ciomăgit 

BUMBI D-AI ŞIE SĂ ŢUCĂ (s.m., pl.) - butoni 

BUMBI, BUMBESC (vb., IV, tranz.) - a alunga, a izgoni, a da lovitura 

BUMBICA, BUMBIC (vb., I, tranz.) - a scoate pe cineva forțat, a alunga 

BUMBIŞI, BUMBIŞESC (vb., IV) - a se împinge cu violenţă, a-şi da brânci 

BUMBOANȚĂ, BOBOANȚĂ (s.f.) - bomboane 

BUMBULĂU, BUMBULĂI (s.m.) - primele semne de coarne ce se arată în decursul iernii la ied; în 

ianuarie se curăță, în februarie cad, iar în locul „bumbuleelor” se dezvoltă „țăpușele” 

BUMBUREL, BUMBUREI (var. BUMBUŞOR, BUMBIŞOR) (s.m.) - dim. de la bumb 

BUMBUREL, BUMBUREI, BUMBURELIE (s.n.) - diminutiv al lui bumb; lobul urechii; pupilă 

BUMBURI (s.m. pl.) - picături de transpirație; stropi (mărunți) de ploaie 

BUMBURIAŢĂ, BUMBURIEŢ (s.f.) - bumbăreaţă  

BUMBUȘCĂ, BUMBUȘCHIE (s.f.) - ac cu gămălie 

BUMBUȚ, BUMBUȚ (s.m.) - bomboană 



BUMBUȚĂL, BUMBUŢĂI (s.m.) - bucăți mici de aluat (în formă rotundă) pentru ciorbă 

BUMFA, BUMFU (vb., I, intranz.) - a se umfla 

BUMNIŢĂ, BUMNIŢ (s.f.) - bufniţă  

BUMNIŢĂ, BUMNIŢI (s.f.) - bufniță 

BUN (interj.) - bine!, de acord! 

BUN, BUNĂ, BUNI, BUNE (adj.) - bun  

BUN, BUNĂ, BUNI, BUNE (adj.) - bun, roditor 

„(a fi) bun ca pita caldă/(a fi) bun dă pus la rană” - (a fi) generos, foarte bun față de alte 

persoane 

„(a fi) bun dă gură” - (a fi) flecar, palavragiu; a nu fi știrb 

„(a fi) bun dă pișioare” - a fi iute la mers; a fi capabil de a parcurge distanțe mari 

„(a fi) bun dă plată” - a merita să plătești consumația pentru o reușită/aniversare etc, 

despăgubire/daunele provocate 

„a fi/a sta bun” - a fi girant (cu averea proprie pentru împrumutul bănesc făcut de către 

altcineva sau cu libertatea personală - pentru un delict) 

„an bun” - an roditor 

„bun lucru” – salutare, să faci treabă bună 

„bună dzâua” - bună ziua 

„bună gimineața” - bună dimineața 

„bună sara” - bună seara 

„bună vremea” - salut pe timpul zilei 

„cum îi bună dzâua, așa-i și mulțamu” - cum te comporți, așa vei fi răsplătit 

„fraț buni” - frați născuți din aceiași părinți 

„veri buni” - verișori primari 

BUNA (s.f., sg.) - bunica 

BUNAR, BUNARIE (s.m.) – bunar, fântână  

BUNARI, BUNARE (s.n.) - fântână 

BUNATACIE, BUNATĂŢURI (s.f.) - bunătate  

BUNĂ, BUNE (s.f.) - bunică 

BUNĂOARĂ (adv.) - așadar 

BUNĂSAMА (adv.) - bunăseamă  

BUNĂ-SARA (s.f. sg.) - formă de salut la plecarea pe-nserat 

BUNĂTACE, BUNĂTĂȚ (s.f.) - bunătate; ceva/cineva deosebit de bun 

BUNĂ-VREMIA (s.f. sg.) - formă de salut atunci când nu mai pot fi folosite nici „bună-dzâua” 

(ziua fiind pe sfârșite) și nici „bună-sara” (pentru că încă nu se înnoptase) 

BUNBICA, BUNBIC (vb., I) - a împinge dinapoi cu lovituri pentru a scoate pe cineva afară 

BUNBURI (s.m. pl.) - picături 

BUNDAȘ (s.n.) – haină lungă din piele de oaie 

BUNDAŞ, BUNDAŞĂ (s.n.) - palton gros ţesut din lână sau din blană de oaie 

BUNDĂ, BUNDZ (s.f.) - bundă  

BUNDĂ, BUNDZ (s.f.) - haină lungă din piele sau alt material, şubă 

BUNDIC, BUNDICE (s.n.) - cojoc scurt fără mâneci; pieptar  

BUNDINEALĂ, BUNDINELI (s.f.) - ceață 

BUNDIUR, BUNDIURE (s.n.) - bundiță 

BUNDUC, BUNDUȘIE (s.m.) - bunduc  

BUNDURILE – cuvânt de rimă la fundurile 

BUNDURUZÎ (vb., IV) – a tulbura, a agita 

BUNDUŞALĂ, BUNDUŞÂĂLURI (s.f.) - incitare 



BUNDUŞÎ, BUNDUŞÂĂSC (vb., IV, tranz.) – a incita 

BUNDUZALĂ, BUNDUZĂLI (s.f.) - îmbulzeală, înghesuială  

BUNDUZALĂ, BUNDUZĂLI (s.f.) - încurcătură, confuzie 

BUNDUZÂT, BUNDUZÂTĂ, BUNDUZÂŢ, BUNDUZÂCE (adj.) - ameţit, confuz, zăpăcit 

BUNDUZÂT, BUNDUZÂTĂ, BUNDUZÂŢI, BUNDUZÂCE (adj.) - ameţit, năuc, hăbăuc 

BUNDUZÎ, BUNDUZĂSC (vb., IV, intranz. reflex) - a deranja, a tulbura la minte 

BUNDUZÎ, BUNDUZĂSC (vb., IV, tranz. reflex.) - a face dezordine, a răvăşi lucrurile, a ameţi; 

a (se) tulbura, a (se) amesteca; (fig.) a-și pierde luciditatea  

BUNGIUR, BUNGIURE (s.n.) - bundiță femeiască 

BUNGUR, BUNGURI (s.m.) – bășică, vezică  

BUNIAŢĂ, BUNIEŢURI (s.f.) - buneaţă  

BUNU/BUNUL, BUNI (s.m.) – bunic 

BUOB, BUABE (s.m.) - bob  

BUOBABI (s.m.) – limba-cerbului 

BUOBÂT, BUOBÂCIE (s.n.) – cascadă, vâlvătaie 

BUOBU-TURBULUI, BUABIE-TURBULUI (s.m.) - ricin  

BUOIA (s.m.) - boia  

BUOIŞCIE, BUOIŞCI (s.f.) – câmp de luptă 

BUOJ, BUOJÎ (s.m.) - boz  

BUOLBURĂ, BUOLBURI (s.f.) - bolbură / volbură  

BUOLD, BUOLDURI, BUOLGE (s.m.) - ghimpe 

BUOLGA (s.m.) - Bolda  

BUONŢ, BUONŢURI (s.n.) - bulz  

BUORDĂ (adj.) - bordo  

BUORȘI, BUORȘIURI (s.n.) - borș 

BUOT, BUOTURI (s.m.) - bot  

BUOU, BUOI (s.m.) - bou  

BURA, BURÂI (vb., I) – a bura  

BURA, BUREADZĂ (vb., I, impers.) - a burnița, a se lăsa ceața sub formă de stropi mici de 

ploaie 

BURACĂ (s.f.) – ceaţă 

BURAGĂ, BURĂJI (s.f.) - ceață, negură 

BURA(I)CĂ, BURĂȘI (s.f.) - ceață, negură, pâclă 

BURAICĂ (s.f. sg.) - bură, ceață  

BURAT, BURATĂ, BURAŢ, BURACE (adj.) - stropit cu picăţele 

BURATURĂ, BURATURI (s.f.) - borâtură  

BURAŢ (adj. pl.) - întunecaţi 

BURĂ (s.f. sg.) - burniță, ceață 

BURĂ, BURIE (s.f.) - ceață 

BURĂI, BURĂI (vb., IV) - a suna 

BURBULUI, BURBULUI (vb., IV) - a se burzului, a răscoli, a avea crampe 

BURCĂ (s.f.) - haină lungă din aba, şubă 

BURCĂ, BURȘI (s.f.) – bundă, cojoc 

BURCEŞUONI (s.m.) - Burcaş  

BURCIA, BURCIENI (s.m.) - (pei.) burcea  

BURCICANUOS, BURCINOASĂ, BURCICANUOŞ, BURCINOASĂ (adj.) - burduhănos 

BURCICĂNOS, BURCICĂNOASĂ, BURCICĂNOȘI, BURCICĂNOASE (adj.) – gras, umflat 



BURCIENI (s.m.) - (peiorativ) Burtea  

BURCILĂ, BURCILE (s.f.) - burduhănos 

BURCIUONI (s.m.) - burtea  

BURDAC, BURDAȘI (s.m.) - vas lut 

BURDALĂ, BURDALE (s.f.) - greutate mai mare 

BURDALĂ, BURDALE (s.f.) - povară, greutate mare 

BURDĂNIC, BURDĂNICE (s.n.) - pieptar (femeiesc) 

BURDIC, BURDIŞE (s.n.) - pieptar; cojoc scurt, fără mâneci, care se închide pe umăr şi la 

subsoară, din piele de oaie sau miel, decorat cu flori de diferite culori şi purtat de femei în zilele 

de sărbătoare 

BURDIC, BURDIȘIE (s.n.) - pieptar din blană, bundiţă 

BURDIHAN, BURDIHANE (s.n.) - stomac, burtă mare 

BURDUCALĂ, BURDUCALЕ (s.f.) - burducală 

BURDUF (s.n.) - burduf  

BURDULUI, BURDULUIESC (vb., IV, tranz.) - a protesta, a se supăra; a avea crampe 

BURDUȘ, BURDUȘĂ (s.n.) - sac mic din piele de capră, burduf 

BURDUŞ, BURDUŞURI (s.m.) - o bucată de piele de oaie, ce se pune cu lâna înăuntru peste obelele 

de la opincă, ca să nu pătrundă umezeala la picior 

BURDUȘĂL, BURDUȘĂLE (s.n.) - burduf 

BURDUŞÂT, BURDUȘÂTĂ, BURDUŞÂŢ, BURDUȘÂCE (adj.) - plin, umflat 

BURDUȘÎ, BURDUŞĂSC (vb., IV) - a îndesa, a întoarce, a răsuci; a cotrobăi 

BURE, BURI (s.f.) - vas din lemn în care curge ţuica la cazan 

BUREC, BURECURI (s.n.) - plăcintă (cu brânză/mere etc.) de la patiserie 

BURECHI (s.n.) - prăjitură cu brânză 

BUREȚ, BUREȚ (s.m.) - bureți, hribi 

BURFAN, BURFAN(I)E (s.n.) - burtă, stomac 

BURFAN, BURFANE (s.n.) - burtă, pântec, stomac 

BURFARI (s.m.pl.) – burduhănos, cu burta mare 

BURFĂ, BURFE (s.f.) – tobă (mezel din măruntaie de porc) 

BURFĂ, BURFIE (s.f.) - burtă, pântece, abdomen, stomac; tobă de porc 

„a fi mare-n burfă” - a fi pântecos, a avea pântecele mare 

BURFĂLI, BURFĂLESC (vb., IV) - a scotoci 

BURFĂNOS, BURFĂNOASĂ, BURFĂNOȘ, BURFĂNOASĂ (adj.) - obez, gras, cu burta mare 

BURFĂNOS, BURFĂNOASĂ, BURFĂNOȘI, BURFĂNOASE (adj.) – cu burta mare 

BURFECE, BURFECI (s.m.) - (peiorativ) om cu burtă mare  

BURFECEA (adj.) – cel cu burta mare 

BURFENCIE, BURFENCI (s.m.) - om cu burta mare 

BURFI, BURFESC (vb., IV) – a căra greutăți, a duce ceva greu 

BURFI, BURFESC (vb., IV, tranz.) - a împinge 

BURFONI, BURFOANE (s.n.) - burtă foarte mare 

BURFOS, BURFOASĂ, BURFOȘ, BURFOASĂ (adj.) - om cu burta foarte mare 

BURFUI, BURFUI (vb., IV) - a frământa, a sparge, a trânti 

BURFUI, BURFUIESC (vb., IV) - a sparge (burta), a frământa 

BURGHIA, BURGHII (vb., I, tranz.) - a găuri, a sfredeli; a instiga, a unelti 

BURGHIAŞ (s.m., sg.) - vierme, omidă 

BURGHIE, BURGHII (s.f.) - sfredel 

BURGIAȘ, BURGIAȘI (s.m.) - persoană care instigă la ceartă 



BURGIE, BURGHII (s.f.) - sfredel 

BURGIE, BURGI (s.f.) - burghiu  

BURI! BURI! (interj.) - apelativ de chemare a gâștelor 

BURI, BURI (s.m.) - butoi mic prevăzut cu o ţâţâ prin care se bea apa; butoi în care se scurge ţuica 

din cazan 

BURIACIE GALBIN, BURIEŢ GALBINI (s.m.) - burete galbin  

BURIACIE IUCIE, BURIEŢ IUŢ (s.m.) - iuţar  

BURIACIE, BURIEŢ (s.m.) - burete (ciupercă) 

BURIC, BURICURI (s.n.) – buric, ombilic 

BURIC, BURIȘE (și BURICURI) (s.n.) - buric; cordon ombilical, ombilic; partea interioară a 

degetelor; mijloc, centru 

BURICAT, BURICATĂ, BURICAŢ, BURICACE (adj.) - bombat, convex, rotunjit 

BURIE, BURII (s.f.) – v. buce 

BURIE, BURIURI (s.n.) - butoiaș 

BURIECIE, BURIEȚ (s.m.) - burete 

BURIȚAT, BURIȚATĂ, BURIȚAȚ, BURIȚACE (adj.) – suprasătul; cu buricul ieșit 

BURIU (adv.) - de-a rostogolul, de-a berbeleacul, peste cap, curişcap 

BURIU, BURIE (s.n.) – butoi de capacitate mică, 30-50 l, confecţionat din doage 

BURMĂ, BURME (s.f.) - verighetă; inel; sfredel; piuliță 

BURMĂ, BURME (s.f.) agrafă 

BUROICĂ, BUROIȘ (s.f.) - ceață 

BURSUCA, BURSUC (vb., I) - a se zbate 

BURȘIOR (adj. sg.) - cuvânt invocat în descântecul de vindecare a inflamației pleoapelor; „Urșior, 

burșior…, /Cât oi fi eu câne, /Atât să fii tu până mânie!” 

BURTAN, BURTANI (s.m.) - burtan  

BURTANUOS, BURTANUASĂ, BURTANUOŞ, BURTANUOSĂ (adj.) - burtos  

BURTĂ, BURŢ (s.f.) - burtă  

BURTĂLEDZ, BURTĂLEDZĂ, BURTĂLEDZ, BURTĂLEDZE (adj. și s.m.) - burtos, cu burta 

foarte mare 

BURTĂVERGE (s.m., invar.) - om leneş, comod, indolent 

BURTON, BURTOANE (s.f.) - burtă mare 

BURTULAG, BURTULAJE (s.n.) - butoi confecţionat din doage, capacitate sub 100 l, în care se 

păstrează ţuica sau vinul 

BURTUONI, BURTUANIE (s.n.) - burtă mare 

BURŢUŞ, BURTUȘURI (s.n.) - drob 

BURUI (loc. adv.) - de-a dura 

BURUIANĂ, BURUIANIE (s.f.) – planta medicinală 

BURUNDĂU (s.m.) - borândău  

BURUNJUC (s.n. sg.) - borangic; (spec) giulgiu din borangic, linţoliu, pânză cu care se acoperă 

mortul în sicriu 

BURUNZUC, BURUNZUCURI (s.n.) - borangic, giulgiu din borangic, lințoliu, pânză cu care se 

acoperă mortul în sicriu 

BURZULUIT, BURZULUITĂ, BURZULUIŢ, BURZULUICE (adj.) – mânios, supărat 

BUSCOFI, BUSCOFIESC (vb., IV, tranz., reflex.) – a mânji 

BUSCOFIALĂ, BUSCOFIALЕ (s.f.) – mânjeală, pată 

BUSCOMIELNIŢĂ, BUSCOMIELNIȘIE (s.f.) – boconiță, vrăjitoare 

BUSIAUĂ, BUSIELE (s.f.) - bucea 

BUSIN, BUSINE (s.f.) - bucium 



BUSINIŞ, BUSINIŞURI (s.n.) - buciniș 

BUSTAN, BUSTANI (s.m.) - buştean 

BUSUIOC (s.n.) – v. bosâioc 

BUSUIUOC, BUSUIUAȘIE (s.n.) - busuioc  

BUSUMIE, BUSUMI (s.m.) - partea de jos a copacului rămas după tăiere, buturugă 

BUȘ, BUȘ/BUȘURI (s.n.) - caș, bucată de brânză; bulgăre de zăpadă; lut amestecat cu pleavă 

„a pune bușî (la/pră casă)” - a umple cu pământ spațiul dintre două grinzi ale podului casei 

pentru a-l face neted 

„zâd dă/dân buș“ - zid din pământ bătut cu maiul 

BUŞ, BUŞURI (s.m.) – floricele de porumb 

BUȘAN, BUȘANĂ, BUȘANI, BUȘANE (adj.) - solid, tărican 

BUŞAN, BUȘANI (s.m. şi adj.) - bou rău, ce împunge 

BUȘAN, BUȘANI (s.m.) - nume dat unui om mic, robust, cu picioare scurte  

BUŞANARIIE, BUŞANĂRII (s.f.) - bușneac 

BUŞÂLEA (loc. adv.) - (despre mersul copilului înainte de a învăţa să se ţină pe picioare) pe 

brânci 

BUȘÂNARIE, BUȘÂNARII (s.f.) – praf, pulbere 

BUȘÂNIC, BUȘÂNIȘI (s.m.) - buruiană; căptălan 

BUȘÂT (adj.) – lovit cu pumnul; acțiunea de a face buș 

BUŞCIAN, BUŞCIENI (s.m.) - buştean  

BUȘCICUȚĂ, BUȘCICUȚĂ (adj.) - micuță și grăsuță 

BUŞCIORUAGĂ, BUŞCIORUAJIE (s.f.) - cocioabă 

BUŞCIURUOG, BUŞCIURUOGURI (s.m.) - vârtej 

BUŞEAC, BUȘEACURI (s.n.) - iarbă mare şi multă 

BUŞI, BUŞĂSC (vb., IV, tranz. reflex.) - a (se) bate cu bulgări de zăpadă 

BUȘIA (s.f.) - bucea  

BUȘIAN, BUȘIENI (s.m.) - bucean  

BUȘIAUĂ, BUȘIALE (s.f.) - capac 

BUȘIM, BUȘIMIЕ (s.m.) - bucium  

BUȘIN, BUȘINIE (s.m.) - bucium  

BUȘ(I)NIȘ, BUȘINIȘURI (s.n.) - tufiș, tufăriș 

BUȘINIȘ, BUȘINIŞĂ (s.n.) - cucută 

BUŞIUM, BUŞIUMI (s.m.) - butucul roţii carului, în care sunt înfipte spiţele 

BUȘIUM, BUȘIUMI (s.m.) - trunchi de arbore, buştean, butuc, butuc de viţă de vie; butucul 

roții carului 

„a să fașe pișioru buciumie” - a se umfla piciorul de la genunchi în jos 

BUȘIUME, BUȘIUMI (s.m.) – butuc din lemn 

BUȘIUME, BUȘIUMI (s.m.) - butuc, cioată 

BUȘIUMEL, BUȘIUMEI (s.m.) - diminutiv de la bucium; trunchi de copac retezat și folosit ca scaun 

în pădure 

BUŞIUME-TUTUC (s.m.) - butuc, tulnic 

BUȘIUMIC (s.n.) – cucută, dudău 

BUŞIUMIŞ (s.n.) – buruiană ce crește pe lângă drum, din familia Umbelifere, cu tulpină goală, 

înaltă de peste un metru 

BUŞIURI, BUŞIURESC (vb., IV) – a se repezi, a se năpusti, a fugi în grabă la cineva, a da buzna, a 

năvăli 

BUŞÎ, BUŞĂSC (vb., IV) - a sparge bolovani; (despre oi) a se aduna grămadă, a sta una lângă alta 

pentru a se feri de căldura soarelui; a se îngrămădi, a se buluci 



BUŞNIAC, BUŞNIACURI (s.f.) - praf 

BUŞNIAG, BUŞNIAȘI (s.m.) - gazul ce se dezvoltă în umezeală și căldură într-o claie de fân 

BUȘNIC, BUȘNICURI (s.n.) - buruiene, lăstăriș 

BUŞTER (adv.) - aproape 

BUŞULI, BUȘULUI (vb., IV) - a împinge, a buşi 

BUȘUNIC, BUȘUNIȘI (s.n.) - plantă cu lujer lung (care are o gaură) 

BUTAVI, BUTAVIESC (vb., IV, tranz., reflex.) - a umfla  

BUTAVIELĂ, BUTAVIALЕ (s.f.) - umflare  

BUTAVIT, BUTAVITĂ, BUTAVIŢ, BUTAVICIE (adj.) - umflat  

BUTAVITURĂ, BUTAVITURI, BUTAVIELURI (s.f.) - umflătură  

BUTĂ, BUȚ (s.f.) - brânză 

BUTĂV, BUTAVĂ, BUTĂVI, BUTĂVE (adj.) - umflat 

BUTĂVI, BUTĂVIESC (vb., IV, tranz.) - a umfla 

BUTĂVIT, BUTĂVITĂ, BUTĂVIŢI, BUTĂVICE (adj.) - umflat 

BUTCĂ, BUTCI (s.f.) - construcție ușoară, căsuță, șaretă  

BUTE, BUTCI (s.f.) - butoi mare (peste 150 l) 

BUTELCĂ, BUTELȘI (s.f.) - sticlă, ploscă 

BUTELCUȚĂ, BUTELCUȚĂ (s.f.) - ploscă mai mică 

BUTFARI (s.m.) – registru 

BUTINĂ, BUTINE (s.f.) - fund 

BUTLIUC, BUTLIUCURI (s.n.) - bulgăre de zăpadă 

BUTOARĂ, BUTORI (s.f.) - gaură, anus, orificiu; scorbură 

„butoara curului” - gaura fundului, anus 

„butoară dă câne” - vizuină făcută de câine în șira de paie 

„butoară dă îrșiog” - gaură de șobolan 

„butoară la sfetăr pântru bumb” - gaură la jerseu pentru nasture 

BUTOARĂ, BUTORI (s.f.) - scorbură; gaură 

BUTOARCĂ, BUTORŞ (s.f.) - scorbură; trunchi de copac găunos, putrezit, scorburos 

BUTOC (s.m.) – butuc 

BUTOI (s.n.) - butoi  

BUTON, BUTOANE (s.n.) - jgheab de scânduri prin care trece apa la moară pentru a învârti roata; 

lăptoc, uluc 

BUTONI, BUTONI (s.m.) - butoi mai mic (de la 10 până la 150 l)  

BUTONIEL, BUTONIELE (s.f.) - butoiaș 

BUTORCUOS, BUTORCUOASĂ, BUTORCUOŞ, BUTORCOASĂ (adj.) - scorburos 

BUTORIT, BUTORITĂ, BUTORIŢ, BUTORICE (adj.) - găurit 

BUTUARCĂ, BUTUORȘI (s.f.) – cavitate, scorbură 

BUTUC, BUTUCURI, BUTUȘE, BUTUȘI (s.n.) - pânză rezistentă din care se confecționează 

plapuma (duna); dosul de pernă sau dună; partea centrală a roții cociei 

BUTUC, BUTUȘI (s.f.) - viță-de-vie; partea centrală a roții cociei 

BUTUFAN, BUTUFANĂ, BUTUFANI, BUTUFANE (adj.) - gras, durduliu, rotofei, dolofan, gros 

BUTULOG, BUTULOJI (s.m.) - vas din trunchi de copac în care se păstrează câlți, fulgi de 

pene; știubei 

BUTUONI, BUTUANIE (s.m.) - butoi  

BUTUR, BUTURĂ (s.n.) - partea inferioară a tulpinei unei plante care rămâne la sol după ce aceasta a 

fost tăiata sau retezată 

BUTURA, MĂ BUTUR (vb., I, tranz., reflex.) – a tulbura 

BUTURI (s.n., pl.) - lucruri fără valoare aflate în dezordine; aglomerare de obiecte 



BUTURI, BUTURESC (vb., IV, tranz.) - a găuri, a străpunge  

BUTURI, BUTURIESC (vb., IV) – a răscoli 

BUTURICICĂ, BUTURIȘI (s.f.) - gaură mică 

BUTURIT, BUTURITĂ, BUTURIȚ, BUTURICE (adj.) - găurit 

BUTURIT, BUTURITĂ, BUTURIȚ, BUTURICE (adj.) - tulburat 

BUTUROS, BUTUROASĂ, BUTUROȘ, BUTUROASE (adj.) - găunos 

BUTURUAGĂ, BUTURUOJ (s.f.) - butuc 

BUTUȘÂNĂ, BUTUȘÂNI (s.f.) - rect, partea terminală a colonului 

BUTUŞÂT (adj.) - atâţat 

BUTUŞÎ, BUTUȘĂSC (vb., IV, intranz.) - a căuta ceva cu insistență, a scormoni, a (se) scotoci, a 

(se) scobi  

„a să butușî în nas“ - a se scobi în nas 

BUTUȘÎ, BUTUȘĂSC (vb., IV, tranz., intranz. și reflex.) - a lovi (în coaste pentru a atrage atenția), a 

împinge prin lovire, a buși, a scutura cu violență 

BUZAICĂ, BUZAIȘI (s.f.) - sanie mică 

BUZANĂ,BUZANE (s.f.) - căzăniște, locul unde se face țuica 

BUZANĂ-ȘCEAL (s.f., sg.) - camera unde se frige răchie 

BUZĂICĂ, BUZĂIȘI (s.f.) - sanie mică 

BUZĂRAN, BUZĂRANI (s.m.) – hermafrodit, homosexual; sâcâitor 

BUZĂRANT, BUZĂRANȚĂ, BUZĂRANȚ, BUZĂRANCE (adj.) - persoană care năcăjește, 

sâcâie mereu pe cineva 

BUZĂRI, BUZĂRESC (vb., IV, tranz.) - a necăji pe cineva mereu, a sâcâi 

BUZDĂNEAC (s.n.) – cazan din tuci, smălțuit sau nesmălțuit în interior, folosit pentru topit 

slănina, sau pentru fierberea incredientelor folosite la tobă și caltaboș 

BUZDUACĂ, BUZDUACE (s.f.) - nătărău 

BUZDUCLĂ, BUZDUCLE (s.f.) - bucluc, necaz 

BUZDUCLE (s.f., pl.) - buclucuri 

BUZDUGAN, BUZDUGANIE (s.n.) - buzdugan  

BUZDUGANIE, BUZDUGANII (s.f.) - scorbură, ciot 

BUZDUGEA, BUZDUGII (s.f.) - pungă 

BUZDURĂ, BUZDURI (s.f.) - puşcă ruginită; (cu referire la o femeie) zdreanță 

BUZDURĂ, BUZDURI (s.f.) - unealtă stricată, cuțit vechi cu lamă ruptă; (fig.) om de nimic, 

care are caracter josnic; femeie rău famată; pușcă ruginită 

BUZMENIT, BUZMENITĂ, BUZMENIŢ, BUZMENICIE (adj.) – zăpăcit, amețit, confuz 

BUZNA (adv.) – năvăli, tăbărâ (Or dat hoţî buzna prăstă iel în casă.) 

BUZNARAI, BUZNARAIE (s.n.) - ceaţă deasă, negură, pâclă care apare de obicei dimineaţa şi seara 

BUZONI, BUZOANIE (s.n.) - buză mare şi groasă 

BUZUMENEALĂ, BUZUMENELI (s.f.) - încurcătură, zăpăceală 

BUZUMENIT, BUZUMENITĂ, BUZUMENIȚ, BUZUMENICE (adj.) - nedezmeticit 

BUZUMENIT, BUZUMENITĂ, BUZUMENIŢ, BUZUMENICE (adj.) - zăpăcit, aiurit 

BUZUMFLA, BUZUMFLU (vb., I, tranz., reflex.) – a se bosumfla  

BUZUMFLAT, BUZUMFLATĂ, BUZUMFLAŢ, BUZUMFLACE (adj.) - bosumflat 

BUZUMINEALĂ, BUZUMINELI (s.f.) - buimăceală, buimăcire 

BUZUMINI/BUZUMENI, BUZUMINESC (vb., IV, reflex.) - a se zăpăci, a se buimăci, a se 

turmenta 

 


