
C 

CA (adv.), (prep.) - ca  

CA (prep.) - asemănător 

CA-LUMEA (adv.) – corect 

CA LUMIA (loc. adj.) - frumos, chipeş 

CA ȘÎ (prep. - conj.) - la fel 

CABINIET, CABINIECE (s.n.) - cabinet, cameră 

CABUZ, CABUZĂ (s.n.) - grămadă de cărbuni în stare de incandescenţă care ard fără flacără; jeratic 

CACALĂU, CACALĂI (s.n.) - excremente, fecale de animale adunate în cantitate mare; (fig.) 

cantitate mare de produse; belşug 

CACA-MACA (adv.) – un nimic, o aiureală 

CACAMÂȚ, CACAMÂȚURI (s.n.) - secreție nazală solidificată 

CACA-MIENIE (s.f.) - persoană fricoasă 

CACAN, CACANI - cf. "cauc" gr. b. I 

CACATONI, CACATONI (s.m.) - excrement, căcat mare 

CACAŢÂŞ, CACAŢÂŞURI (s.f.) - lucru de mică importanţă; obiect de mică valoare, neînsemnat; 

fleac 

CACAŢÂŞNIŢĂ, CACAŢÂŞNIŢ (s.f.) - latrină  

CACE (adv.) - parcă 

CACICA (s.f., sg.) - joc cu beţe 

CACICAIVALI (s.m.) - cașcaval 

CACICĂ (s.f. sg.) - jocul de copii „țurca” 

CADĂ, CĂDZ (s.f.) – cadă, vas  

CADĂ, CĂDZ (s.f.) - vas mare din lemn (sute de litri) cu gură largă, fără capac  

„cadă cu curechi” – butoiul cu varză pusă la murat 

„cadă cu prune” – butoi cu prune puse la fermentat 

CADÂR, CADÂRĂ, CADÂRI, CADÂRE (adj.) - cădar  

CADIFĂ (s.f sg.) – catifea 

CADROF, CADROFURI (s.n.) - dulap 

CAECĂ (s.n.) - toc pentru gresie 

CAFANĂ, CAFANE (s.f.) – (înv.) local public în care se consumă cafea, băuturi alcoolice etc.; 

cafenea 

CAFĂ (adj. invar.) - cafeniu, maroniu 

CAFĂ, CAFE (s.f.) – cafea 

CAFĂ, CAFE (s.f.) - cafea (boabe, măcinată sau preparată pentru consum) 

CAFTA, CAFTEZ (vb., I) - cf. gr. b. i "a capta" 

CAFTEALĂ, CAFTELI (s.f.) - bătaie 

CAFTI, CAFTESC (vb., IV, tranz.) - a bate, lovi 

CAGE (expr.) - se cuvine 

CAGE, CAD (vb., III, intranz. reflex.) - cade (se cade să) 

CAGELNIŢA, CAGELNIŢĂDZ (vb., I) - a mişca într-o parte şi într-alta cădelniţa, afumând cu 

tămâie; a cădelniţa 

CAGELNIŢĂ, CAGELNIŢ (s.f.) – cădelniţă 

CAHALĂ, CAHALE (s.f.) – glastră 

CAIC, CAICURI (s.n.) - luntre uşoară 

CAIER, CAIERE (s.m.) - caier de tors 

CA(I)ET, CA(I)ECE (s.m.) – caiet 



CAIR, CAIRE (s.n.) - caier  

CAISÂN, CAISÂNI (s.m.) – cais 

CAISÂNĂ, CAISÂNIE (s.f.) – caisă 

CAL, CAI (s.m.) - cabalină în general, indiferent de sex și vârstă; armăsar castrat 

„cai la mășâna dă trăierat” - scuturător la batoză 

„caii lu' Sântoager” - în tradiția populară, cai pedepsitori, ei vin la femeile care lucrează în 

perioada de post 

„cal breaz” - cal înverșunat; om deosebit (în sensul rău) 

„cal cu nărav” - cal neascultător 

„cal dă păragie” - copil răsfățat și de bani gata 

„cal dă pomană” – gloabă 

„cal dă dăspoiat cucurudz” – aparat pentru scos boabele de porumb de pe știulete (scaun pe 

care stai călare) 

„cal fără căpăstru” - om nestrunit 

„cal nărăvaș” - om capricios 

„cal năzdrăvan” - cal deosebit 

„cal vierge” - cal verde, inexistent; apare în zicala „cal vierge și sârb cumince” 

„dai (cu zbiciu) în calu carie tragie” – (zicală) omului harnic îi repartizezi munca cea mai grea 

„or copitat-o caii lu' Sântoager” – pedepsire pentru lucratul în prima săptămână a Postului 

Paștelui 

CAL, CAI (s.m.) - cal  

CAL, CAI (s.m.) - piesă la jocul de șah 

CALABĂ, CALABE (s.f.) - în partea opusă, opoziţie 

CALABOR, CALABOARE (s.n.) - coșuleț din scoarță de tei pentru fructe 

CALABUR, CALABURI (s.n.) - coșuleț din scoarță de tei (pentru fructe) 

CALAFONT, CALAFONTURI (s.n.) – sacâz 

CALAICAN, CALAICANI (s.m.) - cu care se vopseşte lâna oilor în negru 

CALAISÂT, CALAISÂTĂ, CALAISÂŢ, CALAISÂCE (adj.) - despre obiecte de metal acoperit cu 

un strat subţire de cositor sau cu email; smălţuit, emailat 

CALAISÎ, IEU CALAISĂSC (vb., IV) - a acoperi suprafaţa interioară a unui vas de metal cu un strat 

subţire de cositor sau de email pentru a împiedica oxidarea; a cositori, a spoi, a emaila, a smălţui 

CALAMANTĂ, CALAMANCIE (s.f.) - trasură  

CALAMBUR, CALAMBURURI (s.n.) - la jocul de biliard când se ciocnesc toate bilele 

CALANFIR, CALANFIRI (s.m.) – caranfil, garofiță 

„calanfir bătut” - garoafă cu inflorescență mare 

CALAPUOD, CALAPUAGE (s.n.) - calapod  

CALAUZĂ, CALAUZURI (s.f.) - călăuză  

CALĂBE, CALĂBI (s.f.) - în expr. „a să lua la calăbe” - a se lua la bătaie, a se părui 

CALBEADZĂ, CALBEDZ (s.f.) - parazit care trăieşte în căile biliare ale ovinelor şi bovinelor; boală 

de ficat a ovinelor şi a bovinelor 

CALBEJUOS, CALBEJUOASĂ, CALBEJUOŞ, CALBEJUOASĂ (adj.) - gălbegios 

CALBIADZĂ, CALBIEDZ (s.f.) - gălbează  

CALCAVURĂ, CALCAVURI (s.f.) – glumeţ 

CALCÂNI, CALCÂNIE (s.n.) - călcâi; piesă metalică pe care se sprijină axul vertical al roţii de la 

moară 

CALCUL, CALCULI (s.m.) - notă, calificativ (școlar) 

CALD, CALDĂ, CALDZ, CALGE (adj.) - cald 

„a face cald în sobă” - a face focul în cameră 



CALDAREALĂ, CALDARELI (s.f.) - strat de carbonat de cupru, de culoare verde, toxic, care se 

formează pe suprafaţa obiectelor de aramă; cocleală; gust specific neplăcut al mâncărurilor ţinute în 

vase de aramă nespoite; senzaţie neplăcută în gură, ca de aramă coclită 

CALDARIT, CALDARITĂ, CALDARIŢ, CALDARICE (adj.) - (despre obiecte de aramă) coclit; 

(despre gură) cu o senzaţie neplăcută, amară 

CALDARONI, CALDAROANE (s.n.) - căldare mare 

CALDĂRI, CALDĂRIESC (vb., IV) - (depre obiecte de aramă) a se acoperi cu un strat de cocleală; a 

cocli 

CALDĂU, CALDĂIE (s.n.) - loc de scăldat cu apă adâncă în albia unui râu; scaldă, vad 

CALE FERATĂ, CĂI FERACE (s.f.) - cale ferată 

CALE, CĂI (s.f.) - cale, drum 

„cale d-o dzî” - drum care se face într-o zi 

„calea bătută îi a măi scurtă” - pe drumul bun/cunoscut ajungi mai repede 

CALEA (a da calea) (vb., I) – a dezlega câinele seara, pentru a fi liber în timpul nopții 

CALEANDRĂ, CALENDRE (s.f.) - gard scund confecţionat din metal, care mărgineşte o construcţie 

sau un element de construcţie balcon, scară, viaduct, pod etc.; balustradă 

CALETCĂ, CALETCHE (s.f.) – colivie 

CALFĂ, CALFE (s.f.) - calfă, muncitor în calificare, meseriaș 

CALFĂD (adj.) – fără față, îngălbenit 

CALFĂR (s.) - fără față, îngălbenit 

CALIA VALIA (loc. adv.) - treacă-meargă 

CALICOT (adj. invar.) – „bal calicot” - bal mascat 

CALITACE, CALITĂȚ (s.f.) - calitate 

CALIȚĂ, CALIȚĂ (s.f.) - covată mică din lemn scobit 

CALMAJÂU, CALMAJÂI (adj. şi s.n.) - roşu închis 

CALOMFIR, CALOMFIRI (s.m.) - călăpăr; plantă erbacee perenă cu frunze ovale și flori 

tubuloase, galbene (Chrysanthemum balsamita) - buruiană otrăvitoare, plantă aromată 

CALPAC, CALPAȘE (s.n.) - partea superioară în formă de clopot în care se adună aburii cazanului 

CALȘI-O NAIBA (imprecație) - s-o pedepsească prin călcare! 

CALTA, CALT (vb., I) - caut, privesc 

CALŢUONI, CALŢUANIE (s.n.) - colţun  

CALUMEA (loc. adj.) - corect, potrivit, firesc 

CALUMIA (loc. adj.) - frumos, chipeş 

CALUONI (s.m.) - război  

CALU-PUOPII, CAII-PUOPII (s.m.) - calul-popii  

CAM (adv.) - așa; aproximativ 

CAMĂNAC, CAMĂNACE (s.n.) - comănac  

CAMĂTĂ, CAMECE (s.f.) - dobândă 

CAMBIE (s.f.) – document prin care cel care semnează se obligă a plăti la un anumit termen o 

sumă de bani în folosul creditorului 

CAMERDINER (s.m., sg.) - camerist, fecior 

CAMGIE, CAMGII (s.f.) - bici din piele, cu codirişte lungă 

CAMGUGE (adv.) - oricum  

CAMJIE, CĂMJI (s.f.) - coada de la bici lung, baston 

CAMPAN, CAMPANE (s.n.) – clopot 

CAMPANIOLĂ, CAMPANIOLE (s.f.) - mașină a armatei asemănătoare cu jeep-ul 

CANAL, CANALE (s.n.) - canal 

„la Canal” - la muncă forțată la Canalul Dunăre - Marea Neagră 



CANATĂ, CANĂȚ (s.f.) - cană, cantă 

CANC (s.) - cuvânt care se folosește în expresia cu aspect de înjurătură 

CANCIOC, CANCIOAȘE/CANCIOCURI (s.n.) - lingură mare, polonic 

CANEALĂ, CANELI (s.f.) – funingine 

CANFORĂ, CANFORE (s.f.) - soluție farmaceutică folosită în trecut la frecții 

CANI, CANESC (vb., IV) - a se acoperi, a se murdări 

CANIT, CANITĂ, CANIŢ, CANICE (adj.) - murdărit, mânjit cu căneală 

CANJE, CĂNJI (s.f.) - cârlig cu trei braţe 

CANJIE, CANJII (s.f.) – prăjină lungă ca un cârlig la capăt 

CANON, CANOANE (s.f.) – tun 

CANORĂ (s.f. sg.) - lână cu firul scurt, rămasă după ce au fost scoase din ea firele mai lungi 

CANȘI (pron. neg.) - nimic 

CANT, CANTURI (s.n.) – muchie, latura unor obiecte 

CANTA (interj.) - (în sens peiorativ) pleacă!, afară de aici! 

CANTĂ, CĂNȚ (s.f.) - vas din tablă, de diferite forme și dimensiuni, în funcție de utilizarea care 

i-a fost dată la confecționare 

CANTĂ, CĂNȚ (s.f., sg.) - vas prevăzut de regulă cu toartă, care servește pentru a bea lichide; găleată 

de tablă, vas de tablă în care se mulg vacile, oile 

CANTOR, CANTORI (s.m.) - cântăreț în biserică 

CANTORAT, CANTORACIE (s.n.) - îndeplinirea obligațiilor de cantor; perioada în care 

cineva își exercită îndatoririle de cantor 

CANTORE, CANTORI (s.m.) – dascăl 

CANTUŢĂ, CANTUŢ (s.f.) - cantă mică 

CANURĂ, CANURE (s.f.) - lână pieptănată 

CANURĂ, CĂNURI (s.f.) - fire scurte de lână rămase în dinţii pieptenului, folosite ca bătătură pentru 

ţesături mai groase 

C.A.P. (s.propriu) – cooperativă agricolă în perioada comunistă 

CAP (s.n.) – efigie; valet la jocul de cărți 

CAP, CAPECE (s.n.) - cap; conducător 

„(a fi) bun dă cap” - (a fi) deștept, isteț 

„(a fi) lăsat dă capu lui” - (a fi) lăsat nesupravegheat 

„(a fi) limpegie la cap” - (a fi) treaz/cu judecata clară (după beție, după o noapte de nesomn etc.) 

„(a fi) om cu cap” - (a fi) om cu judecată sănătoasă 

„(a fi) ușor/grieu dă cap” - a pricepe/memora ceva ușor/greu 

„(a fi/a umbla) cu capu plin” - (a fi/a umbla) beat 

„(a fi/a umbla) cu capu-n nori” - a nu ține seama de realitate 

„(om) cu cap” - deștept, isteț, cu judecată 

„a bacie la cap pră cinieva”/„a să punie pră capu cuiva” - a insista, a cicăli 

„a băga în cap” - a ține minte, a memora 

„a o lua în cap” - a se îmbăta 

„a punie cap-la-cap” - a stabili legături între fapte răzlețe pentru a ajunge la o concluzie/soluție 

„a să bacie cap-în-cap” - a fi diametral opuse 

„a sta cu capu sus” - a avea curajul, nevinovat fiind, să înfrunți criticile 

„a sta pră capu cuiva” - a sta într-o vizită mai mult decât se cuvine 

„a-ș bacie capu” - a se strădui să înțeleagă/descopere/memoreze ceva 

„a-ș băga mințâlii-n cap” - a se cuminți 

„a-ș facie dă cap” - a face ce vrea, mai ales fapte rele (erotice) 



„a-ș lua lumia-n cap” - a pleca într-o direcție necunoscută, lăsând totul în urmă 

„a-ș piergie capu” - a nu mai gândi, influențat fiind (în rău) de alții sau lăsându-se dominat de o 

patimă 

„a-ș răgica lumia-n cap” - a provoca nemulțumire generală 

„atât îl dușe capu” - atâta pricepe 

„cap limpegie” - om lucid 

„cap săc” - om prost 

„capu fașe, capu trage” – dacă greșești, vei suferi consecințele 

„capu satului” - primarul 

„capu-cășî” - gazda, conducătorul familiei 

„capu-mesăi” - partea mai îngustă a unei mese dreptunghiulare 

„capu-patului” – partea din față a patului, unde se pun perinile 

„capu-pieptului” - stern 

„capu-pulii” - gland 

„capu-răutățâlor” - conducătorul grupului de răufăcători 

„în capu mesii” - în fruntea mesei, loc onorant 

„niși în ruptu capului” - sub nicio formă, în nici un caz 

„nu ce lega la cap dacă nu ce doare” – să nu exagerezi când nu e cazul 

„nu-l doare capu” - nu îl preocupă, nu e interesat 

CAPAC, CAPAȘIE (s.n.) – pleoapă 

CAPARAŞ, CAPARAŞÎ (s.m.) - persoană care se ocupă de organizarea unei petreceri şi care plăteşte 

arvuna muzicanţilor 

CAPARĂ, CAPĂRI (s.f.) – arvună 

CAPARÎ, CAPARĂSC (vb., IV) - a arvuni 

CAPATÂNI, CAPATÂNE (s.n.) - parte a patului pe care se pune capul; căpătâi 

CAPĂT, CAPECE (s.n.) - final 

„a (nu) o scoate la capăt (cu șinieva)” - a (nu) ajunge la o înțelegere 

„a ajiunje la capăt” - a termina/a finaliza ceva 

„a merje până la capăt” - a finaliza o treabă începută 

„a punie capăt” - a întrerupe (o acțiune) 

„asta/așa i-a fost capătu” - din cauza asta/așa a decedat 

„dă la un capăt la altul” - de la început până la final 

„nu-i dau nișiun capăt de ață” - nu-i dau absolut nimic 

CAPĂT, CAPIEȚ (s.m.) - început, sfârșit, fir scurt 

CAPĂU, CAPĂI (s.m.) - copoi, câine de vânătoare 

CAPCĂ, CAPCHE (s.f.) - dispozitiv metalic cu trei braţe folosit ca suport la repararea încălţămintei în 

special a pantofilor 

CAPEL MAISTER (s.m., sg.) - şef de orchestră 

CAPEȚ (s.f. pl.) - capete de țesătură 

CAPIA (s.f. sg.) - soi de ardei (lung și roșu) 

CAPIAT, CAPIATĂ, CAPIAŢ, CAPIACE (adj.) - animal bolnav de cenuroză; om smintit, nebun, 

ieşit din minţi 

CAPIȘON, CAPIȘOANE (s.n.) - glugă 

CAPIŞTE, CAPIȘTI (s.f.) - idol, templu păgân 

CAPIȚ, CAPICE (s.n.) - capete 

CAPIŢĂ, CAPIŢĂ (s.f.) - căciuliţă, bonetă purtată de copiii mici 

CAPRANTURTURE (s.f.) - pasăre-capîntortură 



CAPRANTURTURE, CAPRANTURTURI (s.f.) - pasăre capîntortură 

CAPRĂ, CAPRE (s.f.) - capră  

CAPRĂ, CĂPR(I)E (s.f.) – animal; joc de copii; obicei de colindat; suport pentru schelă (la zid) 

„capră dă tăiat lemne” - suport pe care se taie lemne 

„capră sălbacică” - căprioară 

CAPRONIU, CAPRONI (s.m.) - mosor de depănat ață 

CAPȘOARĂ, CAPȘOARE (s.f.) - batistă 

CAPTĂ, CAPCE/CĂPȚ (s.f.) - calapod 

CAPTĂ, CAPȘIE (s.f., sg.) - calapod, piesă de lemn în forma labei piciorului, folosită la 

confecționarea încălțămintei 

CAPUŞĂ, CAPUŞURI (s.f.) - căpuşă  

CAPUT! (adj. invar.) - terminat! 

CAPUT, CAPUCE (s.n.) - haină de iarnă lungă până sub genunchi, făcută din stofă groasă şi 

căptuşită, care se poartă peste celelalte obiecte de îmbrăcăminte; palton 

CAPUTĂ, CAPUCIE (s.f.) – capută,palton  

CAPUTONTULUI (s.m., sg.) - mică pasăre migratoare, de culoare cenuşie-brună, care îşi răsuceşte 

des şi cu multă uşurinţă capul; capîntortură 

CAR, CARĂ (s.n.) - car  

CAR, CARE (s.n.) - car 

„car mortuar” - dric 

„caru lung” - carul cu inima și loitrile lungi; constelația carul mare  

„caru scurt” - carul cu inima și loitrile scurte; constelația carul mic 

CARA, CAR (vb., I, tranz., reflex.) - căra  

CARABAŞ, CARABAŞ (s.m.) - cimpoier  

CARABĂ (s.f.) - fluier din pană de gâscă 

CARABĂ, CARĂBI (s.f.) - cimpoi 

CARABIT, CARABIȚ (s.n.) – carbid 

CARABOI, CARABOAIE (s.n.) - denumire dată sulfatului de fier, de culoare verde, solubil în apă, 

întrebuinţat la colorarea firelor textile; calaican 

CARAMBOL (s.m. sg.) – accident în lanț 

CARAMFIL, CARAMFILI (s.n.) – garoafă 

CARAMFILĂ, CARAMFILE (s.f.) - garoafă 

CARANFILĂ, CARANFILE (s.f.) – garoafă 

CARANFINĂ, CARAFINE (s.f.) - caranfilă, garoafă 

CARARE, CARĂRI (s.f.) - cărare  

CARAŞOAVE, CARAȘOVI (s.f., pl.) - oameni care fac numai lucruri proaste 

CARATURĂ, CARATURI (s.f.) - cărătură  

CARAULĂ, CARAULE (s.f.) - cărare, drum îngust; trecere făcută cu toporul printr-un desiş 

CARAUŞ, CARAUŞURI (s.n.) - loc în pantă unde se dau copiii cu sania; derdeluş 

CARAVEI, CARAVEIE (s.n.) - bucată scurtă de lemn tăiată la dimensiunea necesară pentru a fi 

folosită la soba de gătit; calapod 

CARÂMB, CARÂMBI (s.m.) - partea cizmei care acoperă pulpa piciorului 

CARÂNE, CARÂNI (s.f.) - lături 

CARBUNIE, CARBUNI (s.m.) - cărbune  

CARC(I)E, CĂRŢ (s.f.) - scrisoare 

CARCE, CĂRȚ (s.f.) - carte; scrisoare 

CARCE FUNDUARĂ, CĂRŢ FUNDUARE (s.f.) – carte funciară 



„ai carce, ai parce” – învățătura este o bogăție pentru cine o are 

„ca la carce” - sigur, precis 

„dobă dă carce” - învățat, bun cunoscător al celor studiate 

„șine are carce multă, are șî prostâie dăstulă” – la multă școală, poate exista și neseriozitate în 

comportament 

CARCIE, CĂRȚ (s.f.) - carte; scrisoare; bilet, legitimație de călătorie 

„a bace cărțâlii” - a juca pe bani la cărțile de noroc 

„ca la carcie/ca în carcie” - foarte asemănător, aproape identic 

„carcie funduară/funduală” - carte funciară 

„om cu carcie” - om cu studii și educație 

CARDAN (s.n.) - organele sexuale bărbătești 

CARE (pron.) - care  

CAREGOGE (pron. nehot.) – oricine, oricare, fiecare 

CAREGOGE (sg. ȘINEGOGE) (pron. nehot.) - oricine 

CAREGUOD (adv.) - oricare  

CAREGUOGE (adv.) – oricare 

CAREVA (adv.) – vreunul, cineva 

CARFĂ, CARFE (s.f.) - lăteţ de la loitră 

CARFĂ, CARFE (s.f.) - stinghia care unește sulurile loitrelor la căruță; bucata de lemn care 

unește părțile componente ale ferăstrăului manual 

CARFIOL (s.n.) - conopidă 

CARFIOL, CARFIOALI (s.n.) - conopidă 

CARGĂ! (interj.) - avertizare strigată de către muncitorii forestieri 

CARIEGOGE (pron. nehot.) - oricare, oricine; fiecare 

CARIȘCAPICE (D-AN) (loc. adv.) - de-a berbeleacul 

CARIUȚĂ, CARIUȚE (s.f.) - covată mare pentru frământat aluatul 

CARLIŢĂ, CARLIŢĂ (s.f.) - covată din lemn scobit 

CARMANADĂ, CARMANAGE (s.f.) - spinarea porcului desprinsă de coaste 

CARMANAL, CARMANALURI (s.n.) - carne de porc provenită din regiunea intercostală; antricot 

CARMOL (s.f) –soluție camforată 

CARNETURI (s.n., pl.) - cărnuri 

CARNIE, CĂRNURI (s.f.) - carne 

„a fi/a vinii în carnie șî oasă” - a se prezenta personal 

„a tăia în carnie-viie” - a încerca să curmi răul prin măsuri aspre/dure 

„bun/rău dă carnie” - (despre oameni) om a cărui rană se vindecă ușor/greu; (despre animale, 

mai ales porci) odată sacrificat dă mai multă/puțină carne/grăsime 

„carnie-crudă” - carne nepreparată 

„carnie-pufăită” - carne dată prin făină și ou, prăjită mai apoi; șnițel 

„carnie-sălbacică” - tumoare malignă, cancer 

„carnie-viie” - rană deschisă și purulentă 

CARNIE SÂRBACICĂ (s.f., sg.) - tumoare 

CARNIȚĂ, CARNIȚ (s.f.) - covată unde se frământă pâinea 

CAROBĂ, CAROBE (s.f.) - râşcove 

CARPENEG (s.) - manta 

CARPIN, CARPINI (s.m.) - carpen  

CARPINIEL, CARPINIEI (s.m.) - cărpinel  

CART, CARTURI (s.n.) - doniță, corfă, șiștar 



CART, CARTURI (s.n., sg.) - găleată din lemn în care se adună laptele muls de la vaci sau de la oi; 

șiștar, doniță 

CARTABOȘ, CARTABOȘ (s.m.) - caltaboș 

CARTAŞE, CARTACE (s.f.) - mitralii 

CARTUOG, CARTUOAJIE (s.n.) - adăpost pentru animale 

CARUȘAN, CARUȘENE (s.n.) - car cu încărcătură mică; cantitate mică de produse sau de obiecte 

transportată în car; diminutiv al lui car 

CASA MORMINŢASCĂ (s.f.) - încăpere construită în incinta cimitirului, folosită pentru a adăposti 

mortul în caz de intemperii 

CASA NARODZASCĂ (s.f.) - sanatoriu în care sunt îngrijiţi alienaţii mintal; ospiciu, casă de nebuni, 

balamuc 

CASA NAŢIONALĂ (s.f.) - cămin cultural 

CASAP, CASAPI (s.m.) - persoană care se ocupă cu tăierea animalelor pentru consum; măcelar 

CASAPIE, CASAPII (s.f.) - spaţiu, clădire amenajată pentru sacrificarea animalelor şi pentru 

vânzarea cărnii; măcelărie 

CASAR, CASARI (s.m.) - urechelniță 

CASATUARNICĂ, CASATUARNIȘIE (s.f.) – casnică, gospodină 

CASATUORNIC, CASATUORNIȘI (s.m.) - gospodar 

CASĂ, CĂȘ (s.f.) - casă, locuință; familie 

„a băga jiniere în casă/a-ș mărita fata în casă” - a se muta, după căsătorie, soțul la soție și nu 

invers 

„a spargie cuiva casa” - a provoca - prin defăimare, intrigi, relații extraconjugale - neînțelegeri 

grave (care pot duce la divorț) într-o familie 

„casa comunală/casa satului” - sediul primăriei, sediul comunei 

„casa de păstrare și de împrumut” - instituție bancară 

„casa orașului” - primărie 

„casa-marie” - casă cu mai multe camere în care se locuiește permanent sau doar de toamna 

până primăvara 

„casa-mică” - un fel de bucătărie de vară, de obicei mai retrasă în curte, cu una-două camere, 

unde se gătește și se doarme (uneori) vara 

„casă dă bolândz” - ospiciu, balamuc, casă de nebuni 

„casă dă cărămidă/casă dă pământ bătut/casă-ntoarsă (casă în unghi drept)” 

„casă-cu-doauă-rânduri” - casă cu două nivele (parter și etaj) 

„casă-pârcom” - casă cu majoritatea camerelor așezate la stradă și nu în lungul curții, spre 

grădină 

„ce-ntorși la casa te” - revii la familia ta 

„dă casă” - produs în casă 

„jinere/noră în casă” - ginere sau noră la casa socrilor 

„om dă casă” - cineva care pune familia pe primul plan 

„stâlpu cășii îi muierea” - cea mai destoinică din familie este femeia 

CASĂ DĂ CUPLĂRAI (s. f) - bordel 

CASĂ DĂ NĂRODZ, CASE DĂ NĂRODZ (s.f.) - ospiciu de alienați 

CASĂ, CÂĂŞ (s.f.) - casă  

CASÂȚĂ, CASÂȚE (s.f.) - parte din scândurile de la gard; coviltir; ghizdul de la fântână; 

stavilă contra apei 

CASC (s.n.) - descântec de căscare 

CASCĂNU, CASCĂNI (s.m.) - gură-cască 



CASCU, CASCURI (s.n., sg.) - căscat 

CASINĂ, CASINI (s.f.) - casino 

CASIRI, CASIRI (s.m.) - casier 

CASIRUI, CASIRUI (vb., IV) - a destitui, a reforma 

CASIUR, CASIUOARE (s.n.) - căcior 

CASNICI (s.m. pl.) – membrii familiei, oamenii apropiați din aceeași casă, căseni 

CASOANE, CASOANE (s.f.) - casă cu multe încăperi; căsoaie 

CASORAŞ, CASORAŞĂ (s.n.) - primărie 

CAŞ, CAŞURI (s.n.) - caş  

CAŞÂŢĂ, CAŞÂŢĂ (s.f.) - cutie confecţionată din scândură, folosită ca adăpost pentru animale mici 

CAŞCHET, CAŞCHECE (s.n.) - caschetă 

CAȘCHETĂ, CAȘCHECIE (s.f.) - caschetă, chipiu, șapcă cu cozoroc 

CAȘE (conj.) – parcă 

CAŞIOR, CAȘIORI (s.m.) - cărunt 

CAȘIULAN, CAȘIULANIE (s.n.) - căciulă mare, cașiulon; (fig.) persoană care poartă o căciulă 

CAȘIULĂ, CAȘIULI (s.f.) - căciulă  

CAȘIUR, CAȘIURI (s.m.) – negru-gri 

CAȘTEL, CAȘTELURI/CĂŞTELE (s.n.) - castel; casa (locuința) „domnului dă pământ”, a 

grofului 

CATANIE, CATANII (s.f.) - stagiu, serviciu militar; militărie 

CATARIGI (s.f.) - piftie, răcituri, cotoroage 

CATĂ (prep.) - către 

CATRAFUSĂ, CATRAFUSĂ (s.f.) - catrafuse, obiecte (mai ales îmbrăcăminte) de uz personal 

CATRĂ, CATRE (s.f.) - șolocat, oblon la fereastră 

CATRINŢĂ, CATRINȚ (s.f.) - partea din faţă, în portul naţional care se opune opregului; şorţ 

CATUR (s.) - partea de jos a unui snop 

CATUŞĂ, CATUŞ (s.f.) - cătuşă  

CAŢALANDRU, CAŢALANDRI (s.m.) - căţel mai mare 

CAŢĂ, CAŢĂLE (s.f.) - căţea; epitet dat unei femei rele sau depravate 

CAŢĂL, CAŢĂI (s.m.) - pui de câine; p.ext. pui de animal sălbatic 

CAUC, CAUCURI (s.n.) - lingură mare şi adâncă, cu coadă lungă, folosită de obicei pentru a scoate 

supa sau ciorba din oală sau din castron şi a o turna în farfurie; polonic 

„cauc ge maorit” - unealtă de metal în formă de lingură mare cu coadă de lemn, folosită de zidari 

pentru aşezarea mortarului pe zid; cancioc 

CAUC, CAUCURI/CAUȘE (s.n.) - lingură mare, polonic 

CAUC, CAUȘ(I)E (s.n., sg.) – polonic 

CAUGĂ, CĂUGI (s.f.) - situație neplăcută, complicată  

CAUȚIE (s.f.) - cauțiune 

CAZẮLNIŢĂ, CAZĂLNIŢI (s.f.) - butoi/recipient în care se montează schimbătorul de căldură al 

cazanului folosit la distilarea alcoolului 

CAZNĂ, CAZNE (s.f.) - batjocură, ocară, chin, suferință; (v. căzni) 

CĂ (conj.) - că  

CĂBAT, CĂBACE (s.f.) - veston; suman 

CĂBAT, CĂBATURI (s.m.) - palton 

CĂBĂNIȘERI, CĂBĂNIŞERI (s.m.) - croitor de şube 

CĂBĂNIȘIER, CĂBĂNIȘERI (s.m.) - cel care confecţionează cabaniţe 



CĂBĂNIȚĂ, CĂBĂNIȚĂ (s. f) - haină pentru femei, lungă, de sărbătoare, confecționată din 

vidră; scurteică, un fel de palton din lână, purtat de țărănci pe timp de ploaie 

„după ploaie, căbăniță!” - propui/găsești soluția când ea nu mai este actuală 

CĂBĂȚ, CĂBĂȚĂ (s. n) - haină, veston, suman 

CĂBRI, CĂBRESC (vb., IV) - a melița cânepa; a pieptăna fuiorul, a drâgla 

CĂBRI, CĂBRESC (vb., IV) - a melița și pieptăna cânepa 

CĂBUZ, CĂBUJ (s.m.) – jar 

CĂBUZ, CĂBUJ/CĂBUZURI (s.n.) - cărbune aprins, jar 

CĂBUZ, CĂBUZURI (s.n.) - troian, zăpadă mare 

CĂBUZĂNIE, CĂBUZĂNII (s.f.) - imensitate/potop de zăpadă 

CĂBUZENIE, CĂBUZĂNII (s.f.) - potop, minune 

CĂCA, CAC (vb., I) - a se defaca 

CĂCAINĂ, CĂCAIN(I)E (s.f., sg.) - latrină amplasată în fundul grădinii, ”privadă”, budă 

CĂCAIZĂR, CĂCAIZĂRI (adj.) - ficos 

CĂCAŞCIOAR, CĂCAŞCIOARE (s.n.) - latrină  

CĂCAT, CĂCAȚ (s.m.) - excremente (mai ales umane); baligă, rahat 

„(a fi) un căcat dă om” - (a fi) om fără valoare și fără personalitate 

„gură dulșe, cur căcat” - persoană prefăcută 

„mă cac în gura lui” - expresia de dispreț total față de cineva 

„niam dă căcat” - viță de oameni nemernici 

„o încremenit căcatu în el” - este constipat 

CĂCĂCIȘ, CĂCĂCIȘURI (s.n.) - lucru, obiect mărunt fără importanță  

CĂCĂCIŞ, CĂCĂCIŞURI (s.n.) - obiect fără importanţă 

CĂCĂIABĂ, CĂCĂIABE (s.f.) - nulitate, om fără valoare 

CĂCĂINĂR, CĂCĂINĂRI (s.m.) - om fricos, om de nimic 

CĂCĂLAU (s.n. pl.) - dejecţii de la porci; (fig.) puzderie, sumedenie, mult, în cantitate mare 

„a fost lumie căcălău” - a fost lume multă 

CĂCĂLĂ(I)E (s.f., pl.) - fleacuri, nimicuri, lucruri lipsite de valoare 

CĂCĂLĂU (CĂCĂRĂU) (adv. şi adj.) - care se găsește în număr mare, în cantitate însemnată, 

abundență 

CĂCĂLI, CĂCĂLESC (vb., IV, tranz.) - a mâzgăli  

CĂCĂMAINĂR, CĂCĂMAINĂRĂ, CĂCĂMAINĂRI, CĂCĂMAINĂRE (adj.) - fricos 

CĂCĂREADZĂ, CĂCĂREDZE (s.f.) - căcăreze 

CĂCĂŞCIOAR, CĂCĂŞCIOARE (s.n.) - latrină 

CĂCĂŞCIOAR, CĂCĂŞCIOARE (s.n.) - latrină 

CĂCĂȘIOS, CĂCĂȘIOASĂ, CĂCĂȘIOȘ, CĂCĂȘIOASĂ (adj.) – nevolnic, fără personalitate 

CĂCĂȘTOARIE, CĂCĂȘTORI (s.f.) - closet 

CĂCĂTOARE, CĂCĂTORI (s.f.) - latrină 

CĂCĂȚÂȘURI (s.n. pl.) - nimicuri, mărunțișuri, obiecte fără de valoare 

CĂCÂȘEA, CĂCÂȘI (s.m.) - denumire dată unui copil mai mărișor atunci când are pretenții de 

a fi tratat ca un adult 

CĂCÂȘEA, CĂCÂȘI (s.m.) - om de nimic 

CĂCÂŞIE, CĂCÂŞE (s.m.) - laş, fricos 

CĂCÂȘIE, CĂCÂȘII (s.m.) - băiat mic și neîndemânatic 

CĂCIOR, CĂCIORI (s.m.) - cu multe culori 

CĂDAR, CĂDARI (s.m.) - constructor de căzi, de butoaie 

CĂDĂLUI, CĂDĂLUI (vb., IV, reflex.) - a râvni, a dori cu ardoare 



CĂDĂR, CADĂRĂ, CADĂRI, CADĂRE (adj.) - potrivit, apt, capabil 

CĂDĂREȚ, CĂDĂREȚĂ, CĂDĂREȚI, CĂDĂREȚE (adj.) - potrivit; apt, capabil 

CĂDĂRIȘCĂ, CODĂRIȘCI (s.f.) – coada biciului 

CĂDÂR, CĂDÂRI (s.m.) - cădar, maistru de căzi 

CĂDET, CĂDEȚ (s.m.) - șef, capul familiei 

CĂDOI, CĂDOAIE/CĂDOANE (s.n.) - vas, butoi foarte mare în care se pun fructele la 

fermentat pentru ţuică 

CĂDROF, CĂDROFURI (s.n.) - dulap pentru păstrat hainele  

CĂDZĂTOARE, CĂDZĂTORI (s.f.) - căzătoare 

CĂDZUT, CĂDZUTĂ, CĂDZUȚ, CĂDZUCE (adj.) - căzut; înlăturat; decăzut 

„o cădzut la examen” - nu a promovat examenul 

CĂFANĂ, CĂFANE/CĂFANURI (s.f.) - cafenea, restaurant 

CĂGEA, CAD (vb., II, intranz.) - a cădea; a nu reuși la examen/probă/test 

„a căgea la pat” - a se îmbolnăvi grav 

„a nu să căgea” - a nu se cuveni, a fi nepotrivit 

CĂGELNIȚĂ, CĂGELNIȚE (s.f.) – vas de argint pentru tămâiat 

CĂHALĂ, CĂHALE (s.f.) - ghiveci de flori 

CĂHALĂ, CĂHALE (s.f.) - ghiveciu 

CĂI, CĂIESC (a se) (vb., IV, intranz. reflex.) - a regreta 

CĂIANĂ, CĂIANE (s.f.) - cafenea 

CĂIER, CĂIERI (s.m.) - păzitor de cai 

CĂIER, CĂIERI (s.m.) - păzitor de cai în timpul nopții 

CĂIET, CĂIECE (s.n.) - caiet 

CĂIGANĂ (s.f. sg.) - ouă prăjite în untură, fără a fi, în prealabil, bătute și amestecate cu 

lapte/brânză/șuncă; omletă, jumări 

CĂIGANĂ, CĂIGANIE (s.f.) - omletă 

CĂINA, CĂINEDZ (vb., I, intranz.) - a pătimi, a se văita 

CĂISÂN, CĂISÂNI (s.m.) - cais  

CĂISÂNĂ, CĂISÂNE (s.f.) - caisă  

„ca-șî-căisâna” - de culoarea caisei coapte 

CĂIŢĂ, CĂIȚĂ (s.f.) - scufie, căciulă mică, ceapsă de salbe 

CĂLAI, CĂLAIE (s.n.) - metal alb-argintiu care se foloseşte în diferite aliaje sau la acoperirea altor 

metale; cositor 

CĂLAI, CĂLAIE (s.n.) - recipient pentru păstrat sau transportat apa, untura sau laptele 

CĂLAIS, CĂLAIŞ (s.m.) - cantă, vas pentru păstrat lichide sau unsoare 

CĂLAIU, CĂLAIE (s.n.) - cană, oală de lapte, vas pentru apă sau untură; smalțul de la un vas 

CĂLARE, CĂLĂRI (s.f.) - cărare, potecă, drum 

„îmblă pră măi mulce călări” - nestatornic 

CĂLĂBĂLUC, CĂLĂBĂLUȘI (s.m.) – gălăgie 

CĂLĂBUR, CĂLĂBURE (s. f) - recipient de formă cilindrică din coajă de tei, folosit la culesul 

cireșelor 

CĂLĂFUND (s.n. sg.) - colofoniu; sacâz; substanță rășinoasă folosită în industria hârtiei, a 

lacurilor, a vopselelor 

CĂLĂMACI, CĂLĂMĂCESC (vb., IV) - a se zăpăci, a se ameţi din beţie 

CĂLĂMĂRI, CĂLĂMĂRESC (vb., IV, intranz. reflex.) - a se dezechilibra, a se clătina 

CĂLĂMĂSI, CĂLĂMĂSESC (vb., IV, reflex.) - a se fâstâci, a se zăpăci 

CĂLĂMĂSIT (adj.) - fâstâcit, zăpăcit 



CĂLĂMĂȘALĂ, CĂLĂMĂŞĂLI (s.f.) - zăpăceală 

CĂLĂMĂŞÂT, CĂLĂMĂȘÂTĂ, CĂLĂMĂŞÂȚ, CĂLĂMĂȘÂCE (adj.) - fâstâcit, zăpăcit 

CĂLĂMĂȘIT, CĂLĂMĂȘITĂ, CĂLĂMĂȘIȚ, CĂLĂCE (adj.) - cu capul tulbure, buimac, zăpăcit, 

mahmur 

CĂLĂMĂȘIT, CĂLĂMĂȘITĂ, CĂLĂMĂȘIȚ, CĂLĂMĂȘICE (adj) - amețit de băutură 

CĂLĂMĂȘÎ, CĂLĂMĂȘĂSC (vb., IV, intranz. reflex.) - a se buimăci 

CĂLĂMFIR, CĂLĂMFIRI (s.m.) - garoafă  

CĂLĂPAR, CĂLĂPARI (s.m.) - plantă ornamentală cu frunze lunguiețe, zimțate, puternic 

mirositoare  

CĂLĂPĂR, CĂLĂPARI (s.n.) - calomfir 

CĂLĂRABĂ, CĂLĂRABIE (s.f.) –v. chelărab(ă), gulie 

CĂLĂREAȚĂ (s.n. sg.) - regiment de cavalerie 

CĂLĂREȚ, CĂLĂREȚ (s.m.) - călăreț, om călare 

CĂLĂRI, CĂLĂR (vb., IV, tranz.) - a călări, a sta peste cineva, a încăleca 

CĂLĂSÂT, CĂLĂSÂTĂ, CĂLĂSÂȚ, CĂLĂSÂCIE (adj.) - (despre oalele de pământ) smălțuit 

(mai ales în interior); (despre vasele în tablă) cositorit 

CĂLĂUZĂ, CĂLĂUZĂ (s.f.) - cheie improvizată 

CĂLÂI, CĂLÂIE (adj.) - (despre apă) călâu, călduț 

CĂLÂP, CĂLÂPI (s.m.) - un fe de menghină de fier 

CĂLBĂȘĂȚ, CĂLBĂȘĂȚ (s.m.) - caltaboș 

CĂLBĂŞĂCE, CĂLBĂȘĂȚ (s.m.) - caltaboş 

CĂLBĂȘÂȚ (s.m.) - caltaboș, sângerete 

CĂLBĂŞEŢ, CĂLBĂȘEȚ (s.m.) - cârnaţ gros făcut din diferite rămăşiţe de carne şi sânge 

CĂLBĂŞEŢ, CĂLBĂȘEȚ (s.m.) - cârnaţ gros făcut din diferite rămăşiţe de carne şi sânge 

CĂLCA, CALC (vb., I) - a călca, a păși, a umbla; a se împerechea 

„a călca apăsat” – a avea un pas ferm 

„a călca cu stângu” - a nu reuși de la început 

„a călca pră urmilii cuiva” - a urma exemplul/preocupările unui înaintaș (valoros) 

„a călca pră urmilii lu tată-su” – a fi la fel ca tatăl său 

„a-ș călca cuvântul (dat)” - a nu respecta promisiunea 

„a-ș călca pră inimă” - a ceda, a face ceva cu care nu este de acord 

„calșe-ce nevoia/calșe-ce colășitu/calșe-ce roata/calșe-ce moarcea” - drăcuială 

„să calcă găștili” - se împerechează gâștele 

CĂLCAT, CĂLCATĂ, CĂLCAȚ, CĂLCACE (adj.) - obișnuit cu ceva 

CĂLCĂTURĂ, CĂLCĂTURI (s.f.) - felul specific al fiecăruia de a umbla/de a călca 

CĂLCĂTURĂ, CĂLCĂTURI (s.f.) - poznaș, vesel, glumeț, care se ține de șotii 

CĂLCĂVURĂ, CĂLCĂVURE (s.f.) - palme 

CĂLCĂVURĂ, CĂLCĂVURI (s.f.) – lovitură 

CĂLCÂNI, CALCÂNI (s.m.) - margine, colţ de pâine; călcâiul piciorului 

CĂLCÂNIU (DE PITĂ), CĂLCÂNI (s.m.) - marginea pâinii 

CĂLDARE, CĂLDĂRI (s.f.) - vas mare din aramă cu mâner 

„are curu cât căldarea” - are fundul mare 

„căldare dă fript părădăis” 

CĂLDĂRARI (s.m. pl.) - țigani meșteri în aramă 

CĂLDĂRAȘ, CĂLDĂRAȘ (s.m.) - țigan care confecționează căldări de aramă 

CĂLDĂRĂSÂT, CĂLDĂRĂSÂTĂ, CĂLDĂRĂSÂŢ, CĂLDĂRĂSÂCE (adj.) - cu gust metalic 

(răchie căldărăsâtă) 



CĂLDĂRUȘCĂ, CĂLDĂRUȘCI (s.f.) - vas de aramă la ceremoniile religioase, cu apă și 

busuioc, în care se pun bani metalici de pomană 

CĂLDURĂ, CĂLDURI (s.f.) - căldură; la plural, se referă la femelele animalelor care își 

manifestă dorința naturală de împerechere 

CĂLEALĂ, CĂLELI (s.f.) - haleală, mâncare 

CĂLEALĂ, CĂLELI (s.f.) - mâncare, haleală; (în expr. dân căleală) din naștere  

CĂLEAȘCĂ, CĂLEȘCI (s.f.) - caleașcă 

CĂLEATCĂ, CĂLEATCHE (s.f.) - cușcă mare, de circ, pe roate; colivie 

CĂLECI, CĂLECESC (vb., IV, tranz.) - a emaila 

CĂLETCĂ, CĂLETCI (s.f.) - colivie  

CĂLETCĂ, CĂLETCHE (s.f.) - colivie, cușcă 

CĂLFEDZÂT, CĂLFEDZÂTĂ, CĂLFEDZÂȚ, CĂLFEDZÂCE (adj.) - surmenat, foarte obosit 

CĂLFEDZÎ, CĂLFEDZĂSC (vb., IV, intranz.) - a îngălbeni, a se pierde cu firea 

CĂLFEZÎ, CĂLFEZĂSC (vb., IV, tranz.) - a îngălbeni 

CĂLIALĂ, CĂLIELI (s.f.) - (fig) fecundație, naștere, zestre ereditară 

CĂLIEALĂ, CĂLIELI (s.f.) - (despre om, la figurat) fecundație, naștere, zestre ereditară 

CĂLIETCĂ, CĂLIETCHE (s.f.) - colivie  

CĂLINDARI, CĂLINDARE (s.n.) – calendar 

CĂLIȘICĂ, CĂLIȘIȘI (s.f.) - colivie; potecuţă 

CĂLIT (s.n.) - oțelit 

CĂLITCĂ, CĂLITCHE (s.f.) - colivie 

CĂLMĂJÂNII (adj. invar.) - roșu închis, ocru 

CĂLMECIT (adj.) – amețit de la băutură 

CĂLONI, CĂLOAN(I)E (s.n.) - cuptor 

CĂLONI, CĂLOANE (s.n.) - scaun  

CĂLPAC, CĂLPAȘ(I)E (s.n.) - capac 

CĂLPAC, CĂLPAȘE (s.n.) – capac 

CĂLPAG, CĂLPAJE (s.n.) – capacul de la cazanul cu țuică 

CĂLPĂTORI (CĂRPĂTORI), CĂLPĂTOAR(I)E (s.n., sg.) - suport (tavă) - din lemn pe care se 

așează mămăliga 

CĂLTA (vb., I) - a căpia 

CĂLTA, CĂLT (vb., I) - a căuta 

CĂLTĂBOȘ/CALTABOȘ - caltaboș făcut din măruntaie de porc, amestecate cu orez și 

mirodenii 

CĂLȚUNARI, CĂLȚUNARII (s.m.) - pantofar care confecționează și călțuni 

CĂLȚUNIE, CĂLȚUNI (s.m.) - încălțăminte de sărbătoare, asemănătoare cizmelor, dar cu 

carâmbii mai mici 

CĂLUP, CĂLUPURI (s.n.) – calapod 

CĂLUȘ, CĂLUȘ (s.m.) - spălătoare 

CĂLUȘ, CĂLUȘĂ/CĂLUȘURI (s.n.) – spălătoare 

CĂLUŞAN, CĂLUȘENI (s.m.) - dansator în jocul căluşarilor 

CĂLUȘARI, CĂLUȘARI (s.m.) - dansator al jocului Călușarii 

CĂLUȘEAN, CĂLUȘEANI (s.m.) - călușar 

CĂLUȘER, CĂLUȘERI (s.m.) – călușar 

CĂLUŞER, CĂLUȘERI (s.m.) - o masă de tâmplărie cu o gaură la mijloc, ca să se poată fixa lemnul 

la lucru 

CĂLUȚ, CĂLUȚ (s.m.) - cal mic 

CĂMARĂ, CĂMĂRI (s.f.) - cameră (de obicei unde se țin lucrurile de preț, soba mare)  



CĂMARĂ, CĂMĂRI (s.f.) – cameră unde se țin lucrurile mai de preț, soba mare 

CĂMĂTĂRNICI, CĂMĂTĂRNICESC (vb., IV) - a agonisi, a spori banii prin camătă 

CĂMEȘĂ, CĂMEȘ (s.f.) - cămașă 

CĂMGIE (s.f.) – biciușcă pentru mânat caii 

CĂMJIE, CĂMJII (s.f.) – bici  

CĂMJIE, CĂMJII (s.f.) - bici de mânat boii sau caii 

CĂNAP, CĂNAPURI (s.n.) - sfoară din cânepă rezistentă și groasă 

CĂNAT, CĂNATE (s.n.) - (la uşă) cercevea 

CĂNATĂ, CĂNACE/CĂNĂȚ (s.f.) - cană pentru apă; vas emailat pentru lapte 

CĂNĂBET, CĂNĂBETE (s.n.) - cană 

CĂNĂPEI, CĂNĂPEIE (s.n.) - canapea  

CĂNĂPEU, CĂNĂPEIE (s.n.) - corp de mobilă 

CĂNEALĂ, CĂNIELI (s.f.) - vopsea neagră 

CĂNI, CĂNIESC (vb., IV) - a se înnegri; a-și vopsi părul/mustața cu vopsea neagră 

CĂNIEPIȘCE, CĂNIEPIȘCI (s.f.) - teren cultivat cu cânepă 

CĂNIT, CĂNITĂ, CĂNIȚ, CĂNICE (adj.) - murdar de funingine 

CĂNTA (vb., I, intranz.. reflex.) - (var. CÂNTA) a se jeli, a se văita, a se boci 

CĂNTIȚĂ, CĂNTIȚĂ (s.f.) – dim. de la cantă 

CĂNTUȚĂ, CĂNTUȚ(Ă) (s.f.) - cantă (mai) mică 

CĂNŢĂLAIDINĂR, CĂNŢĂLAIDINĂRI (s.m.) – scrib, funcţionar, conţopist 

CĂNȚĂLARIE, CĂNȚĂLĂRI (s.f.) - birou, cancelarie 

„cănțălarie advocațială” - biroul unui avocat liber profesionist 

CĂNȚĂLĂRIE (s.f.) - cancelarie 

CĂNUN, CĂNUNI (s.m., sg.) - necaz, chin 

CĂNUN, CĂNUNURI (s.n.) - necaz, viață grea; tun 

CĂNUNA, CĂNUN (vb., I, intranz. reflex.) - a fi năpăstuit; a se chinui, a suferi, a se văita; a se 

mira; a se strădui la o muncă grea; a se necăji, a se văicări 

CĂNUNA, CĂNUNIESC (vb., I, intranz. reflex.) - a se necăji, a se văicări, a se tângui 

CĂNUNAT, CĂNUNATĂ, CĂNUNAȚ, CĂNUNACE (adj.) - speriat 

CĂNUNAT, CĂNUNĂRI (s.n.) - tânguit, văicărit 

CĂNUNE, CĂNUNI (s.f.) – om fără căpătâi, care stârnește râsul sau mila 

CĂNUNI, CĂNUNESC (vb., IV, intranz.) - a suferi, a îndura 

CĂNUȚ, CĂNUȚ (s.m.) - păpușoi mare 

CĂPARĂ, CĂPĂRI/CĂPERI (s.f.) - arvună; logodnă 

CĂPAU, CĂPAI (s.m.) - copoi, câine de vânătoare  

CĂPĂI, CĂPĂI (s.m.) - copoi, câine de vânătoare 

CĂPĂRÂT, CĂPĂRÂTĂ, CĂPĂRÂŢ, CĂPĂRÂCE (adj.) - logodit 

CĂPĂREALĂ, CĂPĂRELI (s.f.) - arvunire, plată la avans; logodire 

CĂPĂRI, CĂPĂRESC (vb., IV, tranz.) - a arvuni; a asigura (prin bani sau daruri) viitoarea 

mireasă în vederea căsătoriei; a logodi  

CĂPĂRIT, CAPĂRITĂ, CĂPĂRIȚ, CĂPĂRICE (adj.) - arvunit; logodit 

CĂPĂRÎ, CĂPĂRESC (vb., IV, reflex.) - a (se) logodi 

CĂPĂSTRU, CĂPESTRE (s.n.) - harnaşament pentru legat cai 

CĂPĂȘIT, CĂPĂȘITĂ, CĂPĂȘIȚ, CĂPĂȘICE (adj.) - acoperit cu ceară 

CĂPĂTA, CAPĂT (vb., I, tranz.) - a primi 

CĂPĂTAN, CĂPĂŢÂNE (s.n.) - perniţă de cap 

CĂPĂTAT, CĂPĂTATĂ, CĂPĂTAȚ, CĂPĂTACE (adj.) - primit 



CĂPĂTĂT, CĂPĂTATĂ, CĂPĂTAŢ, CĂPĂTACE (adj.) - primit 

CĂPĂTÂN (s.n.) - locul unde se pune capul pe perină, căpătâi 

CĂPĂTÂNI, CĂPĂTÂN(I)E (s.n., sg.) - căpătâi, parte a patului unde se pune capul; pernă dintr-o 

țesătură mai groasă umplută cu fân sau cu ghije; zonă a satului 

„căpătâniu ge sus” - zona de sus a satului, din amonte 

CĂPĂTÂNI, CĂPĂTÂNE (s.n.) – căpătâi 

„om fără căpătâni” - persoană care n-are nici un rost în viață 

CĂPĂTUI, CĂPĂTUIESC (vb., IV, intranz. reflex.) - a se făgădui, a se logodi/căsători 

CĂPĂTUIT, CĂPĂTUITĂ, CĂPĂTUIȚ, CĂPĂTUICE (adj.) - terminat, liniștit, rânduit 

CĂPĂȚ, CĂPĂȚ (s.m.) - măsură de 1 ½ l, cu care se ia vama la moară 

CĂPĂȚÂNAT, CĂPĂȚÂNATĂ, CĂPĂȚÂNAȚ, CĂPĂȚÂNACE (adj.) - încăpățânat 

CĂPĂȚÂNĂ, CĂPĂȚÂNI (s.f.) - parte a harnașamentului pusă pe capul calului, peste căpăstru, 

pentru a putea fi dirijat după voie; (despre oameni, ironic) cap mare 

CĂPĂU, CĂPĂI (s.m.) - câine de vânătoare 

CĂPCĂUN, CĂPCĂUNI (s.m.) – zăpăcit, greu de cap 

CĂPECE (s.m., sg.) - vas de 2 litri 

CĂPECE, CĂPECI (s.n.) - vas de 2 litri 

CĂPECENIE, CĂPECENII (s.f.) - om important, căpetenie 

CĂPELĂ (s.f.) – caschetă militară, șapcă, căpiță 

CĂPENEAG, CĂPENEJE (s.n.) - glugă, manta 

CĂPENIAG (s.n.) – manta de ploaie 

CĂPEȚĂL, CĂPEȚĂI (s.m.) - într-un colac alt colac pus în formă de cruce. mai ales la praznice se 

fac colacii aceștia la 3, 9 zile și apoi la 3 săptămâni 

CĂPEȚEL, CĂPEȚELE (s.n.) - colac în formă de cruce care se prinde de un altul și care se dau 

ca pomana mortului la 3 și 9 zile, respectiv la 3 săptămâni de la deces 

CĂPIA, CĂPIEDZ (vb., I, tranz. reflex.) - a înnebuni 

CĂPIALĂ, CĂPIEL (s.f.) - nebunie 

CĂPIAT (s.n. sg.) - boală a oilor, caprelor sau vacilor, provocată de localizarea teniei în creier, 

din cauza căreia animalele bolnave dau des și brusc din cap și încep să fugă, crezând că în felul 

acesta vor scăpa de durere; speriat, nebun 

CĂPIAT, CĂPIATĂ, CĂPIAȚ, CĂPIACE (adj.) - (fig.) speriat, nebun 

CĂPIAT, CĂPIATĂ, CĂPIAŢ, CĂPIACIE (adj.) – buimăcit, nebun 

CĂPICIENIE (adj) - cel mai important, ex. „la căpicienie” 

CĂPIE, CĂPII (s. f) - poartă 

CĂPIEŢ, CĂPIAŢĂ (s.n.) - vas cu care se ia vama la moară 

CĂPIEŢAUĂ, CĂPIEŢĂLIE (s.f.) - grămăjoară de fân 

CĂPINEAG (s.n.) - acoperiş 

CĂPISTER, CĂPISTERE (s.n.) - covată, albie, troacă mare pentru frământat aluatul 

CĂPISTER, CĂPISTERI (s.m.) - covată pentru aluat 

CĂPIȘON, CĂPIȘOANE (s.n.) - capișon 

CĂPIȚĂ, CĂPIȚ (s.f., sg.) - căciulă din material textil, șapcă 

CĂPIȚĂ, CĂPIȚĂ/CĂPIŢ (s.f.) - claie în formă de cruce din snopi de grâu, claie de fân; șapcă, 

căciulă; partea superioară a cuptorului 

CĂPIU, CĂPII (adj.) - căpiat, nebun 

CĂPIU, CĂPII (s.m.) - căpiat, nebunatic 

CĂPLEAN (adj.) – cu urechi mari și blege 

CĂPLIUZ, CĂPLĂUZ (adj.) – căpiat, nebun, zăpăcit 



CĂPOS, CĂPOSĂ, CĂPOȘ, CĂPOȘĂ (adj.) - căpos 

CĂPRARI, CĂPRARI (s.m.) - caporal 

CĂPRARI, CĂPRARI (s.m.) - păstor/paznic la capre; caporal; cantonier/supraveghetor al 

digului și al nivelului apei canalului Bega 

CĂPRIAŢĂ, CĂPRIEŢ (s.f.) - căprărie 

CĂPRII (adj. m. pl.) - căprui 

CĂPRIUARĂ, CĂPRIUARE (s.f.) - căprioară  

CĂPRIUOR, CĂPRIUORI (s.m.) - căprior  

CĂPRON, CĂPRONI (s.m.) - căpron 

CĂPRONI, CĂPROANE (s.n.) - trepied din lemn care susține vârtelnița; suport pentru drobul 

de sare 

CĂPȘUNARI (s.m. pl.) - culegător de căpșuni 

CĂPTA, CAPT (vb., I, tranz.) - v. căuta 

CĂPTARI, CĂPTARE (s.n.) - înveliș din paie de secară pentru coșnița de stupi, coșeriță sau 

șovar (rogoz); acoperiș de jur împrejurul 

CĂPTĂLAN, CĂPTĂLANI (s.m.) - plantă erbacee cu frunze mari pe care se așeză untul, 

brânză, peștii; brusture  

CĂPTĂTURĂ (s.f.) – privire dubioasă, ciudată 

CĂPTUȘALĂ, CĂPTUȘĂLI (s.f.) - pânză specială care se folosește ca dublură în interiorul 

unui articol de îmbrăcăminte 

„a tragie o căptușală” - a bate tare pe cineva 

CĂPTUȘÎ, CĂPTUȘĂSC (vb.) – a prinde la înghesuială 

CĂPTUȘÎ, CĂPTUȘĂSC (vb., IV) - a căptuși; a bate pe cineva 

CĂPUI, CĂPUI (vb., IV, tranz.) - a conduce 

CĂPUȘĂ, CĂPUȘĂ (s.f.) - păduche de găină 

CĂPUȘĂ, CĂPUȘĂ (s.f.) - păduchele de la găini, oi 

CĂPUT, CĂPUTURI (s.n.) - pulover 

CĂPUT, CĂPUTURI/CĂPUCE (s.n.) - haină din stofă groasă sau din piele; veston, palton 

CĂPUTA, CĂPUTĂDZ (vb., I, tranz.) - a prinde o bucată din material rezistent de ciorap sau 

încălțăminte ușoară cât e talpa piciorului; a căptuși; a bate 

CĂR(I)EC(I)E, CĂR(I)EȚ (s.m., sg.) - oxiur, viermișor; 

CĂRA, CAR (vb., I, tranz. reflex.) - a transporta, a se deplasa; a o șterge; a se plimba 

„a căra în space” - a duce în spate 

„a să căra cu coșia/mașina/avionul” - a se plimba cu căruța/mașina/avionul 

CĂRABĂ, CĂRABI/CĂRABE (s.f.) - instrument de suflat confecționat din pană de gâscă care 

scoate doar un sunet  

CĂRĂBAȘ, CĂRĂBAȘ (s.m.) - cântăreț din cărabă; cimpoier 

CĂRĂBAȘ, CĂRĂBAȘ (s.m.) - cimponer, care suflă din cimpoi 

CĂRĂBAȘIUL (s.p.) - joc la nuntă ce se joacă pe o melodie ce imită sunetul cimpoiului 

CĂRĂBĂNI, CĂRĂBĂNIESC (vb., IV) – a-şi lua tălpăşiţa 

CĂRĂBĂȘASCĂ, CĂRĂBĂŞĂŞCI (s. și adj.) - joc popular (pe loc) de perechi 

CĂRĂBOI, CĂRĂBOAIE (s.n., sg.) - substanță (sulfat de fier) - de culoare verde, solubil în apă, care 

este folosită la vopsirea fibrelor de cânepă; calaican 

CĂRĂMBĂȚ, CĂRĂMBĂȚURI și CĂRĂMBEȚI (s.n. și s.m.) - cuiul de la roata carului; ins 

nestatornic 

CĂRĂMIDARI, CĂRĂMIDARI (s.m.) - persoană care face cărămidă; țiglar 

CĂRĂMIDĂ, CĂRĂMIDZ (s.f.) - cărămidă 



„cărămidă (d-a) arsă” - cărămidă arsă în cuptor 

„cărămidă (d-a) moartă” - văiugă (cărămidă preparată din lut, pleavă și apă, uscată la soare) 

CĂRĂNĂRIE, CĂRĂNĂRII (s.f.) - o casă ce posedă alambicuri pentru lichide 

CĂRĂRABĂ, CĂRĂRABE (s. f.) – gulie 

CĂRĂSÂŢĂ, CĂRĂŞÂŢĂ (s.f.) - caras 

CĂRĂTURĂ, CĂRĂTURI (s.f.) - ceea ce se transportă; timpul/perioada în care se face 

transportul 

CĂRĂUȘ, CĂRĂUȘ (s.m.) - căruțaș; transportator; derdeluş, seniuş, pantă de pe care se dă cu 

sania 

CĂRĂUŞ, CĂRĂUŞĂ (s.m.) - derdeluş, seniuş, pantă de pe care se dă cu sania 

CĂRÂMB, CĂRÂMBURI (s.n.) - capetele osiei la car sau la trasură 

CĂRÂMBĂ, CĂRÂMBE (s.f.) - partea de sus a cizmei 

CĂRÂMBĂŢ, CĂRÂMBĂȚ (s.m.) - beţişor strâmb ce se pune la roata unui car, ca să iasă afară 

CĂRÂNI (s.m.) - lături, terci, mâncare pentru porci 

CĂRÂNIE, CĂRÂNI (s.n.) - lături din comină de prune 

CĂRCIJE, CĂRCIJIE (s.f. pl.) - anexă la plug cu două roți inegale 

CĂRDĂŞÎ, CĂRDĂȘĂSC (vb., IV) - a înşela, a se alia la fapte rele 

CĂRETE, CĂREŢ (s.m.) - copil neastâmpărat 

CĂREȚ (s.n.) - lichid gros care se scurge din nasul oilor, boală a oilor 

CĂREŢI (s.m., pl.) - boală la oi, curgerea unui lichid gros pe nas 

„are cărieț” – neastâmpăr 

CĂRICA, CĂRIȘI (vb., I, intranz. reflex.) - a se învârti, a se întoarce în cerc 

„cărica jienunchiului” - rotula 

CĂRICAT, CĂRICATĂ, CĂRICAŢ, CARICACE (adj.) - sucit, învârtit ca cercul, rotit; rotund 

la față 

CĂRICĂ, CĂRIȘI (s.f.) – rotiţă 

CĂRICĂ, CĂRIȘI (s.f.) - verigă la găurile de la plită; roată, cerc; mosorul de lemn pe care se 

adună ața; inelul/veriga de pe plita șpoieriului care se poate îndepărta pentru a pune fundul 

vasului în contact direct cu flacăra focului; obiect rotund, bilă 

„când îț dau una, ce fac cărică” – dacă te lovesc, te învârți ca roata 

CĂRICĂ-ROATĂ (adv.) – de jur împrejur 

CĂRIGAT, CĂRIGAȚ (s.m.) - măr cu fructe pe la sf. petru 

CĂRIGĂ, CĂRIJI (s.f.) – mosor 

CĂRIGĂ, CĂRIJI (s.f., sg.) - piesă metalică de formă rotundă care se așează pe ochiurile (orificiile) 

aflate în plita unui cuptor de gătit 

CĂRINĂ, CĂRINE (s.f.) - ţesturi pentru coptul mălaiului şi al pâinii 

CĂRINI, CĂRINI (s.n.) - țest de copt pâinea/mălaiul 

CĂRITOARE, CĂRITORI (s.f.) – huțuluș 

CĂRJUIE (s.f.) – baston cu mâner îndoit în capăt 

CĂRLÂNJIEL, CĂRLÂNJIEI (s.m.) - zambilă 

CĂRMĂJANI (adj. inv.) - de culoare roșu aprins, stacojiu  

CĂRMĂJÂN, CĂRMĂJÂNĂ, CĂRMĂJÂNI, CĂRMĂJÂNE (adj. invar.) - roşu aprins 

CĂRMĂJÂNĂ, CĂRMĂJÂNI (s.f.) – culoare roșiatică 

CĂRMĂJÂNI (s.f. pl.) – obiele roșii cu vârste 

CĂRMĂLADĂ, CĂRMĂLADGE (s.f.) - cărmeladă 

CĂRMĂNADĂ (s.f. sg.) - carne cu os de pe șira spinării (sau fără os – cotlet) 

CĂRMĂNADĂ, CĂRMĂNĂDZ (s.f.) - muşchii ce se întind de-a lungul şirii spinării 

CĂRMĂZÂNI, CĂRMÂZÂNE (s.m.) - obiele roșii cu vârste 



CĂRNET, CĂRNETURI (s.n.) - cantități mari de carne 

CĂRNUI, CĂRNUI (vb., IV) - a rade carnea de pe o piele jupuită 

CĂRNUI, CĂRNUI (vb., IV, tranz.) - a desprinde carnea de pe oase 

CĂROI, CĂROAIE (s.n.) - căruț cu dpoă roți, în formă de ladă, tras manual de o rudă 

terminată în vârf sub forma literei T 

CĂRPINIŞ (s.m., pl.) - cărpeniş  

CĂRSIABĂ, CÂRSIEBIE (s.f.) - căpuşă de oi 

CĂRTAROŞ, CĂRTAROŞ (s.m.) - jucător de cărţi înrăit 

CĂRTOG, CĂRTOAJE (s.f.) - scobitură în pământ, scorbură în care se ascund animalele sălbatice 

CĂRȚAȘ, CĂRȚAȘ (s.m.) - jucător (adesea împătimit) la cărțile de noroc, pe bani (cartofor) 

CĂRUNT, CĂRUNTĂ, CĂRUNȚ, CĂRUNCE (adj.) - cărunt, cu părul alb 

CĂRUŢ, CĂRUŢĂ (s.n.) - roabă 

CĂRUȚ, CĂRUȚURI (s.n.) - cărucior 

CĂRUȚAȘ, CĂRUȚAȘ (s.m.) - vizitiu 

CĂRUȚĂ, CĂRUȚĂ (s.f .) - cărucior cu o roată; roabă  

CĂRUȚĂ, CĂRUȚĂ (s.f.) - caleașcă, birjă (de oraș); car mortuar, dric 

CĂSALĂ, CĂSĂLE (s.f.) - tașcă, traistă 

CĂSAP, CĂSAPI (s.m.) - măcelar 

CĂSARMĂ, CĂSARME (s.f.) - cazarmă, casă foarte mare, conac 

CĂSARMĂ, CĂSĂRMI (s.f.) – casă mare 

CĂSĂPI, CĂSĂPESC (vb., IV, tranz.) - a măcelări, a ciopârți, a tranșa 

CĂSĂPIE, CĂSĂPII (s.f.) - abator 

CĂSĂPIE, CĂSĂPII (s.f.) - măcelărie 

CĂSĂPIT, CĂSĂPITĂ, CĂSĂPIȚ, CĂSĂPICE (adj.) – măcelărit, tranșat 

CĂSĂPIT, CĂSĂPITĂ, CĂSĂPIŢ, CĂSĂPICE (adj.) - tranşat 

CĂSĂRAȘU (s.m.) – primărie 

CĂSĂRI, CĂSĂRESC (vb., IV, tranz.) - a se căsători 

CĂSĂTORI, CĂSĂTORIESC (vb., IV, tranz., reflex.) - căsători  

CĂSÂĂRI, CĂSÂĂRI (s.m.) – casier 

CĂSÂRI, CĂSÂRI (s.m.) - casier 

CĂSÂȚĂ, CĂSÂȚĂ (s.f.) – colivie 

CĂSCANIE (s.f.) - gură mare 

CĂSCAT, CĂSCATĂ, CĂSCAȚ, CĂSCACE (adj.) - neatent 

CĂSCAT, CĂSCATURI (s.n.) - căscat 

CĂSOANE, CĂSOANE/CĂSONI (s.f.) - casă mare; magazie; cămară 

CĂSOANIE (s.f.,sg.) - magazie, cămară 

CĂSTAN, CĂSTANI (s.m.) - castan 

CĂSTELBĂ, CĂSTELBE (s.f.) - mănunchiu, smoc, șumuioc 

CĂSTOLĂ, CRĂSTOLE (s.f.) - cratiță 

CĂSTRĂVIECE, CĂSTRĂVIEŢ (s.m.) - castravete 

CĂȘÂȚĂ, CĂȘÂȚ (s.f.) - stivă de lemne puse la uscat, grămadă de lemne aduse de apă; colivie 

CĂȘÂȚĂ, CĂȘÂȚĂ (s.f.) - cuibar pentru porumbei; alveolă 

CĂȘÂȚĂ, CĂȘÂȚE (s.f.) – sertar la dulap 

CĂȘCĂTOARE, CĂȘCĂTORI (s.f.) - căcătoare 

CĂȘCHETĂ, CĂȘCHECE (s.f.) - caschetă 

CĂŞCIG, CĂȘCIGURI (s.n.) - câştig 

CĂȘCIOARĂ, CĂȘCIOARE (s.f.) - căscioară, căsuță 



CĂȘI (s.f. pl.) – case 

CĂȘIULAR, CĂȘIULARI (s.m.) - căciular  

CĂȘIULĂ, CĂȘIULI (s.f.) - căciulă, clăbăț 

„cășiulă dă străgan” - căciulă cu firul scurt și creț, imitând pielea de astrahan 

CĂŞIULI, CĂŞIULEISC (vb., IV) – ploconi 

CĂȘIUR, CĂȘIURI (s.m.) – miel de culoare neagră cu puncte albe 

CĂȘLICĂ, CĂȘLIȘI (s.f.) - ladă de stins varul 

CĂȘTULĂ, CĂȘTULE (s.f.) - penar 

CĂȘTULĂ, CĂȘTULI (s.f.) - cutie, șcătulă 

CĂȘUNA, CĂȘUN (vb., I) - a pica, a veni în minte, a (se) pune pata 

CĂȘUNA, CĂŞUNĂ (vb., I, tranz., pers. a III-a) - a presupune o vină/pricină, a agresa 

CĂTALIC, CĂTALICI (s.m.) - catolic, greco-catolic, unit 

CĂTANĂ, CĂTANE (s.f.) - soldat, oștean 

CĂTASTAR (s.n.) - cadastru 

CĂTĂFUI, CĂTĂFUI (s.m.) - copil mic și gras 

CĂTĂFUI, CĂTĂFUI (s.m.) - copil mic şi gras 

CĂTĂLUI, CĂTĂLUI (vb., IV) - a înconjura, a urmări 

CĂTĂMUI, CĂTĂMUIE, CĂTĂMUI, CĂTĂMUIE (adj.) - leneș, molatic, lent în mișcări 

CĂTĂNEALĂ, CĂTĂNELI (s.f.) - ostășie, militărie; chin, program strict 

CĂTĂNI, CĂTĂNESC (vb., IV, intranz./tranz.) - a face serviciu militar; a lua la rost, a ține pe 

cineva din scurt  

CĂTĂNIE, CĂTĂNII (s.f.) - serviciu militar, ostășie, militărie 

CĂTĂNIT, CĂTĂNIȚ (adj.m.) – instruit în armată, morala făcută unui copil 

CĂTĂNIŢĂ (s.f.) - nevastă cu bărbat dus in armată 

CĂTĂRAMĂ, CĂTĂRĂMI (s.f.) - cataramă 

CĂTĂRAMIE (s.f.) – cataramă la curea 

CĂTĂRANŢĂ, CĂTĂRANȚĂ (s.f.) - clanţa de la uşă 

CĂTĂRANȚĂ, CĂTĂRANȚĂ (s.f.) - clanță de la ușă, încuietoare, reză 

CĂTĂRIGI/COTOROAGE (s.f.) – răcituri, piftie 

CĂTĂRJI (s.f.) - răcituri, piftii 

CĂTĂROZNĂ, CĂTĂROZN(I)E (s.f.) - crizantemă 

CĂTEDRALĂ, CĂTEDRALE (s.f.) - catedrală 

CĂTICHIS (s.n. sg.) - catehism 

CĂTICHIS, CĂTICHISĂ (s.n.) - catechism 

CĂTRA (prep.) - cu sens local: spre, înspre, la; către, dinspre, de la. cătra primarie = către primărie 

CĂTRANĂ, CĂTRANE (s.f.) - catran/unsoare vâscoasă pentru căruţe 

CĂTRANĂ, CĂTRANE (s.f.) - păcură; smoală 

CĂTRĂNI, CĂTRĂNESC (vb., IV, tranz. reflex.) - a se necăji, a se amărî 

CĂTRĂNIT, CĂTRĂNITĂ, CĂTRĂNIȚ, CĂTRĂNICE (adj.) – necăjit, amărât 

CĂTRÂNȚĂ, CĂTRÂNȚ (s.f., sg.) - articol de îmbrăcăminte din portul popular al femeilor ce are rol 

de șorț, purtat în față, peste poale; catrință 

CĂTRÂNȚĂ, CĂTRÂNȚE (s.f.) - un fel de fotă pe care o poartă femeile în dosul corpului 

CĂTRINȚĂ, CĂTRINȚĂ (s.f.) - șorț, fotă 

CĂTRINȚĂ, CĂTRINȚE (s.f.) - șorț, fotă 

CĂTUR, CĂTURI (s.m.) - bucată de lemn 

CĂTUR, CĂTURI (s.m.) - bucată de lemn; pomi nedezvoltați într-o livadă 

CĂȚA, CĂȚĂLE (s.f.) - cățea 



„dacă cățaua nu dă dân coadă, nu vin cânii” – dacă femeia nu provoacă, nu este acostată 

CĂȚAUĂ, CĂȚĂLIE (s.f.) - cățea; (despre femei, la figurat) femeie rea  

CĂȚĂIALĂ, CĂȚĂIELI (s.f.) - învârtire pe loc  

CĂŢĂL, CĂŢĂI (s.m.) - căţel, parte componentă a usturoiului; stâlp în talpa casei între care se 

fixează bârnele; pui de câine 

CĂȚĂLANDRU, CĂȚĂLANDRI (s.m.) - câine tânăr 

CĂŢĂLI, CĂȚĂLESC (vb., IV) - (despre câini) a se împerechea 

CĂŢĂLI, CĂŢĂLEŞTE (vb., IV, intranz. reflex.) - (despre câini) a se împerechea 

CĂȚĂLIT, CĂȚĂLIȚ (s.m.) – împerecherea cățelei, vulpii, lupoaicei 

CĂȚĂRA, CAȚĂR (vb., I, reflex.) - a se urca 

CĂŢEI (s.m., pl.) - bârnele pe care se ridică casa de la fundament 

CĂURMĂ, CĂURME (s.f.) - tocană cu cartofi 

CĂUTA, CAUT (vb., I, tranz.) - a căuta ceva, pe cineva; a îngriji (a acorda asistență medicală/ 

socială) pe cineva; a avea grijă de sănătatea proprie 

„a căuta binie/rău (la față/pră dânafară)” - a se prezenta într-un anume fel, după aspectul 

exterior 

„a căuta dă copii” - a fi preocupat de copii și de îngrijirea lor 

„a căuta dă nutreț” - a aduna furaje 

„a căuta găina dă ou” - a verifica găina dacă a făcut sau va face ou 

„a căuta în cărț” - a încerca să prezici/să ți se prezică viitorul cu ajutorul cărților de joc 

„caută dă ce du” - ar cam trebui să pleci 

CĂUTARE, CĂUTĂRI (s.f.) - interes 

CĂUTĂTURĂ, CĂUTĂTURI (s.f.) - felul specific de a privi 

CĂUTĂTURĂ, CĂUTĂTURI (s.f.) - privire 

CĂZAICĂ, CĂZĂIȘI (s.f.) - indicatorul de la ceas 

CĂZALICĂ, CĂZALICHE (s.f.) - arătătorul de la ceas 

CĂZAN, CĂZANE (s.n.) - alambic; vas de fiert lături sau mâncare 

CĂZANCĂ, CĂZĂNȘI (s.f.) - limba arătătorului de la ceas 

CĂZARCĂ, CĂZĂRȘ (s.f.) – limba de la ceas 

CĂZARMĂ, CĂZĂRMI (s.f.) - clădire sau grup de clădiri în care locuiesc militari; casă foarte 

mare, proprietate privată 

CĂZĂNAR, CĂZĂNARI (s.m.) - persoană care are în proprietate un cazan/alambic şi care se ocupă 

cu distilarea ţuicii din fructe fermentate 

CĂZĂNĂRIE, CĂZĂNĂRII (s.f.) - locul unde se distilează țuica 

CĂZĂNGIE, CĂZĂNGII (s.f.) - locul unde se face țuica 

CĂZĂNIE, CĂZĂNII (s.f.) – încăpere unde se ține cazanul de făcut țuică 

CĂZĂNIE, CĂZĂNII (s.f.) - încăperea în care este montat şi în care funcţionează cazanul/alambicul 

folosit la distilarea alcoolului 

CĂZĂNIȘCE, CĂZĂNIȘCI (s.f.) - locul unde funcționează cazanul de țuică  

CĂZĂNIȚĂ, CĂZĂNIȚĂ (s.f.) - odaia cea mică în fabrica de țuică, unde e cuptorul, iar deasupra 

cazanul 

CĂZNALĂ (s.f.) - rușinare, batjocură, vorbă urâtă adresată cuiva 

CĂZNEALĂ, CĂZNELI (s.f.) - ruşinare, batjocură, vorbă urâtă adresată cuiva 

CĂZNI, CĂZNESC (vb., IV, tranz.) - a batjocori; a certa; a chinui; a ocărî; a face de râs; a se 

trudi 

CĂZNI, CĂZNIESC (vb., IV) - a batjocori, a defăima; a forța 

CĂZNIT, CĂZNITĂ, CĂZNIȚ, CĂZNICE (adj.) – batjocorit, chinuit 

CĂZNUI, CĂZNESC (vb., IV, tranz. reflex.) - a se pedepsi 



CĂZNUIT, CĂZNUITĂ, CĂZNUIŢ, CĂZNUICE (adj.) - pedepsit 

CÂĂȚ! (interj. onomat.) - cuvânt pentru alungarea pisicilor din cale 

CÂBLĂ, CÂBLIE (s.f.) - unitate de măsură pentru grăunțe (cereale), numită și cubulus sau 

găleatăm cu valori diferite de la o regiune la alra (de la 40 la 60 l și până la 110-120 l sau de la 42 

-45 l până la 95 – 100 l)  

CÂCE (adv.) - formează numerale colective, câte două 

CÂCE GOGE (expr.) – varietate de alimente sau lucruri 

CÂCEA, CÂȚA (pron. nehot. şi adj. nehot.) - un număr mic, o cantitate sau o parte mică; câtva (Am 

strâns câcea prunie, să fac ocâta dă pecmez.) 

CÂCEODATĂ (adv. de timp) – câteodată 

CÂCIODATĂ (adv.) - câteodată  

CÂI, CÂIE (adj.) - ciung, anchilozat, cu mâna întoarsă sau uscată 

CÂI, CÎIE, CÂI, CÎIE (adj.) - (despre mâini) care a fost retezat; (fig.) - care scapă frecvent lucrurile 

din mână; ciung, anchilozat, cu mâna întoarsă sau uscată 

CÂINIOS, CÂINIOASĂ, CÂINIOȘ, CÂINIOASĂ (adj.) – răutăcios 

CÂLCÂNI, CÂLCÂNI (s.m.) – călcâi 

CÂLCIG, CÂLCIJI (s.f.) - cozi groase îmbinate cu părul ca niște săculeți 

CÂLINDARI, CÂLINDARIE (s.n.) – calendar 

CÂLIOABĂ, CÂLIOABE (s.f.) – baston 

CÂLȘOB, CÂLȘOABE (s.n.) - ghemotoc, cocoloş de aţă/sfoară/sârmă încâlcit, încurcat; chilom 

CÂLŢ (s.m.) - câlţi  

CÂLŢAN, CÂLŢANIE (s.n.) – cămașă sau fustă tradițională cusută din cânepă 

CÂLȚ (s.m. pl.) - rămășiță de la piepănatul lânei, cânepei 

CÂMNI (vb., IV) - a-și drege glasul tușind 

CÂMP, CÂMPURI (s.n.) - spațiul, de forma unui dreptunghi, la jocul numit oină; partea 

„limpede” (fără forme, adică modele) a unui cilim (chilim) 

CÂMPI, CÂMPESC (vb., IV, reflex.) - a se aşeza 

CÂMPIE, CÂMPII (s.f.) - șes, câmp 

CÂN (adv.) - când, în ce moment, câteodată, altădată 

CÂNATĂ (s.f.) – canceu, cană 

CÂNATĂ, CÂNĂȚ (s.f.) - cană, canceu 

CÂNCEC, CÂCEȘE (s.n.) – cântec 

CÂND (adv.) - când  

CÂNDGOGIE (adv.) - ori de câte ori; de fiecare dată 

CÂNDGUOD (adv.) - oricând  

CÂNDUVA (adv.) - cândva, odinioară 

CÂNDVA (adv.) - cândva  

CÂNDVA (adv.) - într-un moment neprecizat din trecut sau viitor 

CÂNE, CÂNI (s.m.) – câine 

„câne câneșce” (loc. adv.) - târâș-grăpiș 

„câne dă om” - om rău 

CÂNECREŢ (s.n. sg.) - (etim. pop.) Königgraz, localitate austriacă, renumită prin bătălia din 

1866 dintre austrieci şi prusaci 

CÂNECREŢ (s.n.) - denumire deformată a oraşului Königgrätz 

CÂNEPIŞCE, CÂNEPIŞCI (s.f.) - loc semănat cu cânepă 

CÂNESC, CÂNASCĂ, CÂNEȘTI (adj.) - rău, duşmănos, hain; (despre dinţi) canin 

CÂNEŞCE (adv.) - cu duşmănie, cu răutate 

CÂNGOG(I)E (adv.) - oricând, orișicând 



CÂNI, CÂNI (s.m. pl. şi adj.) - (v. câi) ciung 

CÂNIE, CÂNI (s.m.) - câine 

CÂNIE, CÂNI (s.m.) - câine  

CÂNIEPIŞCIE, CÂNIEPIŞCI (s.f.) - cânepişte  

CÂNIER, CÂNIERI (s.m.) - dintre „pițărăi” e ales unul care are datoria de a îi apăra pe ceilalți 

tovarăși de câini 

CÂNIEȘCIE (adv.) - câinește, ca un câine 

„a nota cânieșcie” - a înota ca un câine, adică stând în poziție verticală și dând din mâini și din 

picioare 

„cânie-cânieșcie” - abia-abia, cu chiu-cu vai 

CÂNIOC, CÂNIOȘI (s.m.) – câine mare 

CÂNIOS, CÂNIOASĂ, CÂNIOȘ, CÂNIOASĂ (adj.) - câinesc, răutăcios 

CÂNIPĂ, CÂNIPE (s.f.) - cânepă 

CÂNIPĂ, CÂNIPI (s.f.) - cânepa  

CÂNOS, CÂNOASĂ, CÂNOŞ, CÂNOASĂ (adj.) - crud, rău, hain, câinos 

CÂNTA, CÂNT (vb., I, intranz. și reflex.) - a boci, a plânge cu strigăte 

CÂNTA, CÂNT (vb., I, intranz. şi tranz., reflex.) - a cânta; a boci; a cânta la un instrument 

muzical 

„atât cucu i-o cântat” - așa i-a prorocit 

„găina cântă-n casă” - femeia conduce casa 

CÂNTARI, CÂNTARI (s.m.) – cântar 

„lipsă la cântari” - diferență la greutate 

CÂNTARI, CÂNTARIE (s.n.) - cântar; (în trecut) unitate de măsură a cerealelor egală cu 500 

kg sau 50 kg 

CÂNTARIE, CÂNTĂRI (s.f.) - cântare, cântec 

„cântarie dă masă” - cântec interpretat la diverse petreceri în timp ce mesenii mănâncă 

CÂNTARIUON, CÂNTARIUONI (s.m.) - sunătoare  

CÂNTAT, CÂNTAȚ (s.m.) – bocit 

CÂNTĂ CHEROVICU (loc. vb.) - a plânge, a cânta 

CÂNTĂREȚ, CÂNTĂREȚ (s.m.) - solist; cântăreț în strană 

CÂNTĂRI, CÂNTĂRESC (vb., IV) – a determina greutatea unui corp cu ajutorul cântarului; a 

aprecia, a chibzui; a valora; a se balansa 

„a cântări din ochi” - a aprecia greutatea fără cântar 

„a-ș cântării vorbilii” - a gândi profund înainte de a vorbi 

„când ieram copii, ne cântăream doi cu doi” - când eram copii, ne balansam doi câte doi 

CÂNTĂRIGE, CÂNTĂRIJI (s.f.) – cumpănă 

CÂRABUOI, CÂRABUАIE (s.m.) – vitriol, sulfat de fier 

CÂRAMIDĂ, CÂRAMIDZ (s.f.) - cărămidă  

CÂRAUŞ, CÂRAUŞĂ (s.m.) - carusel  

CÂRAVEI, CÂRAVEIE (s.n.) – bucată de lemn 

CÂRĂI, CÂRĂIESC (vb., IV, intranz.) - a pâsăi; a avea relații sexuale în sens batjocoritor 

CÂRÂMIDARI, CÂRÂMIDARI (s.m.) - cărămidari  

CÂRÂMIDARIE, CÂRÂMIDARI (s.f.) - cărămidărie  

CÂRBIȘ, CÂRBIȘE (s.n.) – bici 

CÂRC (s.n. sg.) – câr 

„a nu dzâșie niși cârc” - a înceta de a mai vorbi (în urma unei confruntări verbale anterioare) 

„câr-mâr” (loc. adv.) - cu de-a sila 



CÂRCĂ (s.f. sg.) - spate, spinare 

„a dușie/țânie în cârcă (pe cineva)” - a fi exploatat de către cineva 

„a lua în cârcă (pe cineva)” - a lua în spinare (pe cineva) 

CÂRCĂ, CÂRȘI (s.f., sg.) - spate, partea posterioară a corpului omenesc, de la umeri până la şale 

CÂRCĂI, CÂRCĂI (vb., IV) - (despre fiinţe, mai ales despre insecte) a se mişca în număr mare de 

colo până colo; a mişuna, a forfoti, a viermui, a colcăi, a cârconia 

CÂRCEABĂ, CÂRCEBE (s.f.) - gălbează în pielea oilor 

CÂRCEABĂ, CÂRCEBI (s.f.) - boală de gălbează la oi 

CÂRCEAG, CÂRȘEJE (s.n.) – recipient ceramic pentru apă rece 

CÂRCEL, CÂRCEI (s.m.) - amorțeală 

CÂRCHIŢĂ, CÂRCHIŢ (s.f.) - cârtiţă, sobol 

CÂRCHIȚĂ, CÂRCHIȚĂ (s.f.) - cârtiță 

CÂRCHIŢON, CÂRCHIŢOANE (s.n.) - moviliţă formată din ţărâna pe care o aruncă la suprafaţa 

solului cârtiţele când îşi sapă coridoarele subterane 

CÂRCOCE, CÂRCOCI (s.f.) - pricină, neînțelegere 

CÂRCOFIALĂ, CÂRCOFIEL(I)E (s.f., pl.) - lucru mărunt, lipsit de importanță, nimicuri 

„iar umbli cu cârcof(i)el(i)e?” - iar umbli cu bârfe, minciuni 

CÂRCOTAȘ, CÂRCOTAȘ (s.m.) - om care caută ceartă 

CÂRCOTĂ, CÂRCOCE (s.f.) - pricină, neînțelegere 

CÂRCŞIT (adj.) - îndoit 

CÂRCUȘÎT, CÂRCUȘÂTĂ, CÂRCUȘÂȚ, CÂRCUȘÂCE (adj.) - plin de gâlci, tusă, morburi 

venerice 

CÂRD, CÂRDURI (s.n.) - cârd  

CÂRDĂŞÂE, CÂRDĂŞÂI (s.f.) – înhăitare în scop necurat 

CÂRJAC, CÂRJAȘE (s.n.) - tutun tare, puturos 

CÂRJE (s.n.) - baston 

CÂRJIE, CÂRJII (s.f.) – cârje 

CÂRJÎ, CÂRJĂSC (vb., IV) - a bate pe cineva, a lovi 

CÂRJUIE (s.m.) – baston cu mâner îndoit în capăt 

CÂRLAN, CÂRLANI (s.m.) - mânz până la doi ani 

CÂRLEANŢ, CÂRLEANȚĂ (s.n.) – cârlig 

CÂRLEANȚ, CÂRLEANȚĂ/CÂRLENȚURI (s.n.) - cârlig de tras fân, paie din șură/claie 

CÂRLEJIEL, CÂRLIJEI (s.n.) - toporaș 

CÂRLIANŢĂ, CÂRLIANȚĂ (s.f.) - cârlig de tras fân 

CÂRLIG, CÂRLIJE (s.n.) - cârlig  

CÂRLIG, CÂRLIJE (s.n.) - unealtă de smuls paie din șiră  

„s-o strâns cârlig” - s-a ghemuit de frig 

CÂRLIJEL, CÂRLIJEI (s.m.) – toporaș 

CÂRLIJIEL, CÂRLIJIEI (s.m.) – toporași 

CÂRLIJIOARĂ, CÂRLIJIOARIE (s.f.) - viorea, toporaş 

CÂRLIOABĂ, CÂRLIOABE (s.f.) - bucată de lemn lungă şi subţire, curbată la un capăt, care se 

poate ţine în mână şi care are diverse utilizări; baston 

CÂRLIOBAT, CÂRLIOBATĂ, CÂRLIOBAŢ, CÂRLIOBATACE (adj.) - curbat, încovoiat 

CÂRLIOMBAT, CÂRLIOMBATĂ, CÂRLIOMBAȚ, CÂRLIOMBACE (adj.) coroiat, strâmb 

CÂRLIONŢ, CÂRLIONŢI (s.m.) - bucată de metal îndoit 

CÂRLIONȚ, CÂRLIONȚURI (s.n.) - buclă de păr încrețit 

CÂRLOANȚĂ, CÂRLOANȚĂ (s.f.) – cârlig 



CÂRLONŢ, CÂRLONȚURI (s.n.) - cuier; cârlig 

CÂRMĂ, CÂRMIE (s.f.) - ghidonul bicicletei 

CÂRMĂLUI, CÂRMĂLUIESC (vb., IV, tranz.) - a conduce, a cârmui 

CÂRMĂLUI, CÂRMĂLUIESC (vb., IV, tranz.) - a conduce, a îndruma, a dirija 

CÂRMI, CÂRMESC (vb., IV) - a coti 

CÂRMI, CÂRMIESC (vb., IV) - a schimba direcția de mers; a conduce vehiculul într-o direcție 

nouă 

CÂRMOȘI, CÂRMOȘESC (vb., IV) - a se repezi asupra cuiva cu intenţii agresive; a năvăli, a tăbărî, 

a se năpusti fără pauze 

„s-o cârmoșit pe lucru” - s-a pus pe muncă 

CÂRN, CÂRNĂ, CÂRNI, CÂRNE (adj.) - strâmb, îndoit 

CÂRN, CÂRNĂ, CÂRNI, CÂRNIE (adj. și adv.) - în formă de paranteze („picioarie cârnie”); 

nas puțin ridicat în sus („nas cârn”); inclinat într-o parte („umblă cârn”); strâmb 

CÂRNI, CÂRN(I)ESC (vb., IV) - a tăia, a rupe vârful lăstarilor tineri ai unor plante pentru a favoriza 

dezvoltarea fructelor 

CÂRNI, CÂRNESC (vb., IV, tranz.) - a strâmba; a schimba direcția, a coti; a tăia arbori la 3-6 

metri înălțime 

CÂRNIT, CÂRNIESC (vb., IV) – cotit (Ai grijă că, aişi drumu o cărânieşce cătră stânga.) 

CÂRNIT, CÂRNITĂ, CÂRNIȚ, CÂRNICE (adj.) – strâmb; retezat 

CÂRONA, CÂRON (vb., I) - (despre unele păsări) a scoate sunete caracteristice, neplăcute, scurte şi 

guturale, a cârâi; a se plânge, a protesta mereu, a cârti 

CÂRONALĂ, CÂRONELI (s.f.) - cârâit, cârtire 

CÂRPAȘ, CÂRPAȘ (s.m.) - meseriaş sau persoană care lucrează prost; cârpaci 

CÂRPAȘI (adj.) – inapt, nepriceput, meseriaș slab, meseriaș care petecește 

CÂRPĂ, CÂRPE (s.f.) - basma, batic, broboadă 

„a fi cârpă dă om” - a nu avea personalitate 

„cârpă (d-a) albă/cârpă dă sai” - are formă pătrată și este folosită pentru a purta cu ea farfurii 

sau alte obiecte mici, înnodându-i capeții opuși, sub formă de cruce 

„cârpă cu șiocoț” – basma mare cu franjuri 

„cârpă dă conși” - cârpă cu care se leagă cocul sau buclele împletite 

„cârpă dă mână/cârpă dă pozonari” – batistă 

„cârpă dă pliș” - maramă din catifea groasă 

„cârpă dă șcers” - cârpă de șters praful sau de spălat pe jos 

„cârpă marie/cârpă groasă” - broboadă mare, din lână și cu ciucuri, care se poartă pe spate și se 

leagă pe sub brațe 

„cârpă mică” – batistă 

„cârpă pră cap/cârpă-n cap” - cârpă purtată pe dinafară (peste cea de conși) 

CÂRPĂ, CÂRPE (s.f.) - basma, dârză, zdranţă; 

„cârpă ge pozonari, ge nas” – batistă 

CÂRPI, CÂRPIESC (vb., IV) - a petici; a pălmui 

CÂRPIT, CÂRPITĂ, CÂRPIȚ, CÂRPICE (adj.) – cârpit 

CÂRPONIAT, CÂRPONIAȚ (adj.) – băut, beat 

CÂRPOȘÂT, CÂRPOȘÂTĂ, CÂRPOȘÂȚ, CÂRPOȘÂCE (adj.) - plin de petece, cârpit 

CÂRPOȘIALĂ, CÂRPOȘIELI (s.f.) - un loc ( pe haină) cârpit; un lucru reparat pe jumătate 

CÂRPOȘIT, CÂRPOȘITĂ, CÂRPOȘIŢ, CÂRPOȘICE (adj.) - care este cârpit cu petice; plin de 

petice; reparat de mântuială 

CÂRPŞOARĂ, CÂRPŞOARE (s.f.) – batistă 



CÂRPUȚĂ, CÂRPUȚĂ (s.f.) - batistă mică 

CÂRPUȚĂ, CÂRPUȚĂ (s.f., sg.) - batistă 

CÂRSAG, CÂRSEJE (s.n.) - urcior din lut ars, cu țâță, pentru luat apă la camp 

CÂRSTĂVEŢ, CASTRAVEȚ (s.m.) - castraveţi 

CÂRȘAG, CÂRȘEJE (s.n.) - ulcior 

CÂRŞEAG, CÂRȘEAJE (s.n.) - ulcior de pământ, cârceag 

CÂRŞEAG/CÂRȘIAG, CÂRŞEJE (s.n.) - ulcior, vas din lut cu toartă și „ţâţă“ (pentru apă)  

CÂRȘEGUȚ, CÂRȘEGUȚĂ (s.n.) – cârceguț, ulcior mic 

CÂRŞI, CÂRȘESC (vb., IV) - a se îndrepta spre cineva 

CÂRŞIAG, CÂRŞIEJE (s.m.) – ulcior, vas din lut cu toartă și „ţâţă“ (pentru apă) 

CÂRȘIE, CÂRŞII (s.f.) - povârniș, pantă, coastă, stâncă, piatră mare 

CÂRŞIE, CÂRȘII (s.f.) - stâncă, vârf stâncos 

CÂRȘIOMEL, CÂRȘIOMELE (s.n.) - cui de lemn la o cumpănă (fântână)  

CÂRȘIOR, CÂRȘIOARĂ, CÂRȘIORI, CÂRȘIOARE (adj.) - strâmb 

CÂRȘIOR, CÂRȘIORI (adj.) – strâmb la picioare 

CÂRȘIUABĂ, CÂRȘIUABE (s.f.) - căpușă 

CÂRȘLEGI (s.n.) – interval între două posturi bisericești 

CÂRȘOARĂ, CÂRȘOARE (s.f.) - batistă 

CÂRŞOARĂ, CÂRȘOARE (s.f.) - cârpuşoară 

CÂRȘOR, CÂRȘORI (s.m.) - tip de inflorescenţă caracterizat prin dezvoltare unui ax principal, de-a 

lungul căruia se înşiră numeroase ramificaţii; ciorchine; cârcel cu ajutorul căruia se agaţă unele plante 

CÂRTAC, CÂRTACI (s.m.) - salcâm, magrin, bagrin, pin 

CÂRTAC, CÂRTAȘE (s.n.) - salcâm 

CÂRTĂ, CÂRTE (s.f. și s.n.) - breton, păr tăiat scurt pe frunte 

CÂRTĂBOȘ, CÂRTĂBOȘ (s.n.) - caltaboș 

CÂRTĂBOȘ, CÂRTĂBOȘI (s.m.) – caltaboș 

CÂRTOG, CÂRTOAGE/CÂRTOGURI (s.n.) - culcuș al căprioarei 

CÂRTOG, CÂRTOAJE (s.n.) - gunoi menajer; murdăria (excrementele) din culcușul 

animalelor, mai ales dacă e amestecată cu paie, frunze etc. 

CÂRTOG, CÂRTOAJE (s.n.) - loc de pândă, așternut din fân pentru animale, culcuș 

CÂRTOJI, CÂRTOJESC (vb., IV) - a se gudura 

CÂRTUOG, CÂRTUAJE (s.n.) - vizuină 

CÂRŢÂIE, CÂRŢÂI (s.f.) - una dintre cele patru despărţituri ale stomacului animalelor rumegătoare; 

foios 

CÂRŢIE, CÂRȚII (s.f., var.) - coastă, loc de păşunat 

CÂRȚIȚALĂ, CÂRȚIȚALE (s.f.) - pantofi fără călcâi 

CÂRVINĂ, CÂRVINE (s.f.) - ceartă, neînţelegere 

CÂSÂTORIT, CÂSÂTORITĂ, CÂSÂTORIŢ, CÂSÂTORICIE (adj.) - căsătorit  

CÂSLEJI (s.m. pl.) - perioada dinaintea postului Paștelui; interval de timp între două posturi 

mari; perioada dintre Bobotează și începutul Postului Paștelui 

CÂȘ, CÂȘĂ, CÂȘ, CÂȘĂ (adj.) - ciung, cu degete lipsă; strâmb, oblic 

CÂŞ, CÂȘĂ, CÂŞ,CÂȘĂ (adj.) - pieziş, plecat, aplecat, oblic; care prezintă neregularităţi sau abateri 

de la forma normală, dreaptă; strâmb 

CÂȘCIG, CÂȘCIGURI (s.n.) - câștig 

CÂȘCIGA, CÂȘCIG (vb., I, tranz.) - a câștiga; a îngriji/hrăni (copilul, animalele domestice); a 

se pregăti, a aduna cele necesare unei călătorii, afaceri etc; a se aranja (a se bărbieri, a se 

îmbrăca frumos) 



CÂȘCIGAT, CÂȘCIGATĂ, CÂȘCIGAȚ, CÂȘCIGACE (adj.) - câștigat, în profit 

CÂȘLEGI (s. propriu) –perioadă de la Bobotează la Zăpostit (lăsatul secului postului Paștelui) 

CÂŞ-ȘÂREGHI (adj.) - strâmb 

CÂT, CÂTA (adv.) - cât este 

CÂT, CÂTĂ (adv.), (prep.), (pron.) - cât  

CÂTA (adj. şi adv.) - puţin, o ţâră 

CÂTA (adv.) - puțin 

CÂTARAMĂ, CÂTARAMIЕ (s.f.) - cataramă  

CÂTGUOD (adv.) - oricât  

CÂTGUOGE (adv.) - oricât 

CÂTRA (adv.) - către  

CÂTUICA (adj.) - foarte puţin 

CÂTUICHIŢA (adv.) - puţintel, câtva 

CÂTULUȘ (adv.) - câtuși de puțin, puțin de tot 

CÂTUȘ (adv.) - cât de puțin 

CÂTVA, CÂTÂVA, CÂŢÂVA, CÂCIEVA (adj.) - câtva  

CEA (s.m. sg.) - v. ceace 

CEA! (interj.) – direcționarea cailor spre dreapta 

CEA, CEACEA (s.m.) – nenea 

CEABĂ (RĂ) - om rău 

CEACĂ, CEȘI (s.f.) - pungă, punguță, teacă, păstaie 

CEACĂ, CEŞI (s.f.) - râşcove 

CEACE (s.m. sg.) - nume cu care se adresează cineva unui frate mai în vârstă; cuvânt de 

adresare către un bărbat cu câțiva ani mai mare; nene  

CEACEA (s.m., sg.) - bădiță 

CEAG, CEAGURI (s.n.) - cheag, ferment pentru închegat laptele 

CEAGĂR, CEAGĂRE (s.f.) - zeamă din prune distilate 

CEAGĂR, CEAGĂRE (s.f.) - zeamă din prune distilate 

CEAICĂ (s.m. sg.) – nene 

CEALMA, CEALME (s.f.) - turban 

CEALMĂ (s.f.) – acoperământ de cap pentru femei de forma unei căciuli cu urechi 

CEAMĂ, CEMERI (s.f.) - frică, teamă 

CEAMĂȚ, CEAMĂȚĂ (s.f.) - lotcă, luntriță 

CEAMURI (s.f., pl.) - corăbii de transport 

CEANC, CEANCURI (s.n.) - grămadă de obiecte de acelaşi fel aşezate unele peste altele; teanc 

CEAPSĂ, CEPSE (s.f.) - bonetă la femei 

CEAR (adv.) - chiar, baş 

CEARTĂ, CERȚI (s.f.) - frizură la bărbați 

CEAŞ, CEAȘURI (s.m.) - spahar 

CEAŞCĂ, CEAȘCHE (s.f.) - pungă gât 

CEAȘCĂ, CEȘCI (s.f.) - ceașcă 

CEAȘMĂ (s.f.) – alică, bilă mică 

CEAŞMĂ, CEAȘME (s.f.) - cişmea 

CEATĂ, CEETE (s.f.) - ceată  

CEATLĂU, CEATLAIE (s.n.) - băţ gros 

CEAUA (s.f., sg.) -un joc la nunți și la priveghiul morților: se joacă culcat pe spate și sprijinit pe mâni 

și căntând după un instrument ce imită lătratul câinelui 



CEBALĂ (s.f.) – flecar, înșiră vorbe fără rost 

CEBALĂ, CEBALE (s.f.) - lucru stricat; om cu defecte fizice 

CEBĂ, CEBE (s.f.) - orice unealtă folosită în gospodărie; om de nimic 

CEBĂLUIT, CEBĂLUITĂ, CEBĂLUIȚ, CEBĂLUICE (adj.) - vătămat, defectuos (la persoane)  

CECĂ (s.f.) - construcție din lemn sau fier de pândit anmalele la vânat 

CECĂNĂU (s.n.) – nărav (la animale) 

CECĂR, CECĂRE (s.f.) - coș de mână 

CECĂRĂU, CECĂRAIE (s.f.) - un par ce se vâră pe după lanț pentru a ține strâns carul de lemne sau 

de fân 

CECĂRUI, CECĂRUI (vb., IV) - a înghesui pe cineva, a-l strânge cu uşa 

CECĂRUI, CECĂRUIESC (vb., IV, tranz.) - a fixa bine un șurub; a sili, a costrânge pe cineva, 

a-l pune în situația de a nu mai putea reacționa 

CECĂRUIT, CECĂRUITĂ, CECĂRUIȚ, CECĂRUICE (adj.) - impus cu forța 

CECE, CEICĂ (s.f.) - mătuşă 

CECEA (s.m.) – nenea 

CECHICIARI (s.m.) - mașină de bătut porumbul 

CECINĂ, CECINE (s.f.) - molift 

CECȘÂLĂ (s.f.) – pungă mare pentru bani 

CECȘÂRĂ (s.f.) - teacă 

CECUŞ, CECUŞĂ (s.n.) - pungă de hârtie, săculeţ de hârtie, toc pentru diferite obiecte; teacă în 

care se retrage cicul berbecului; cornet; pungă 

CECUŞ, CECUŞĂ (s.n.) - pungă improvizată din hărtie 

CEFELIGĂ, CEFELIJI (s.f.) - craniu 

CEGĂRIŢĂ, CEGĂRIŢĂ (s.f.) - oală de lut în care se păstrează cheagul la stână 

CEGOGIULUI (adv.) - ceva, cât de puţin 

CEHUL, CEHULĂ 

CEI (s.) – tei 

CEI, CEI (s.m.) - tei 

CEICĂ, CEIȘI (s.f.) - mătușă 

CEIE (s.f.) – haine 

„a-ţi lua ceile” - a aduna toate lucrurile care îţi aparţin şi a părăsi locul 

CEINĂ, CEINI (s.f.) - cină  

CELIGĂ, CELIJI (s.f.) - trăsură cu două roți, șaretă 

CELIGĂ, CELIJI (s.f., sg.) - căruță de dimensiuni mici, cu două roți, folosită la transportul 

persoanelor sau a unor obiecte ușoare 

CEMA (vb., I, tranz.) - a chema 

„a cema la nuntă” - a invita la nuntă 

„cum ce ceamă?” - cum te cheamă? 

CEMA, CEM (vb., I, tranz.) - a chema pe cineva să vină aproape 

CEMA, CEMI (vb., I, tranz.) - a chema, a striga; a-i fi frică, teamă 

CEMARE, CEMĂRI (s.f.) – chemare 

CEMAT, CEMATĂ, CEMAȚ, CEMACE (adj. și s.) – chemat, invitat (la o nuntă, la un botez 

etc.) 

CEMĂTORI, CEMĂTORI (s.m.) - chemător, persoană care merge prin sat pentru a invita la 

nuntă 

CEME, CEM (vb., III) - a simţi teamă, a fi cuprins de frică, a se teme; (fig.) a bănui, a suspecta pe 

cineva de infidelitate, a fi gelos 

CEME, CEM (vb., III, intranz. reflex.) - a se teme; a bănui/a suspecta pe cineva de infidelitate 



„mă ceme” (expr.) – este geloasă 

CEMEŢ, CEMEȚ (s.m.) - dubleţi tăiaţi 

CEMIE (s.f.) - suflet 

CEMIRE, CEMIRI (s.f.) - grijă 

CEMUC, CEMUCĂ, CEMUȘI, CEMUȘE (adj.) - înghemuit 

CEMUT, CEMUTĂ, CEMUŢ, CEMUCE (adj.) - care inspiră teamă, de care te temi 

CEMUT, CEMUTĂ, CEMUŢ, CEMUCE (adj.) – temut 

CENCĂTUI, CENCĂTUI (vb., IV) - a se căi 

CENCERĂ, CENCERI (s.f.) – (var. CENGERĂ, CENGERI) tigaie pentru clătite; tavă mare 

pentru copt, tipsie 

CENCIRĂ, CENCIRI (s.f.) - lopată pentru nisip 

CENGERĂ, CENGERE (s.f.) - tigaie lungă pentru prăjirea clătitelor; lopată lată de luat nisip 

CENGHELIŢĂ, CENGHELIȚĂ (s.f.) - cuier măcelar 

CENIT, CENITĂ, CENIȚ, CENICE (adj.) - sfios, jenat 

CENT, CENȚ (s.m.) – ban 

CENTENAR, CENTENARI (s.m.) - unitate de măsură egală cu 100 kg 

CE-O PUS - te-a pus, a pune, a te pune 

CEOFLEGAR, CEOFLEGARI (s.m.) - băiat cu ghete rupte 

CEOLOMAC (s.n.) - porumb furajer verde semănat des 

CEP, CEPURI (s.n.) – dop 

CEPAȘ, CEPAȘĂ (s.n.) - urma adâncă a roții 

CEPĂȘ (s.f.) – locul pe unde calcă roata de la căruță, urma căruței 

CEPSÂIE, CEPSÂI (s.f.) - tavă, tipsie 

CERBONIU, CERBONII (s.m.) - copil mic 

CERCELEAG (adj.) – afurisit 

CERCELEAG, CERCELEAGĂ, CERCELEJI, CERCELEJE (adj.) - fără pene, golaș 

CERCELEG (s.m.) – chel, fără păr 

CERCETA, CERCETEZ (vb., I) - a frecventa (școala) 

CERCI, CERCESC (vb., IV) - a ciunti 

CEREC, CERECURI (s.n.) - sfert 

CERI - cf. gr. b. i "ciriciri" 

CERIMEA, CERIMELE (s.f.) - baldachin 

CERINAT, CERINATĂ, CERINAȚ, CERINACE (adj.) - încărcat 

CERTĂ, CERCE (s.f.) - partea dinainte a frizurii 

CERUZĂ, CERUZĂ (s.f.) – creion 

CESĂLA (vb., I) - a țesăla 

CESCUII, CESCUI (vb., IV) - a se ospăta 

CESLĂ, CESL(I)E (s.f.) - teslă, mistrie; unealtă de netezit tencuiala 

CESLĂ, CESLE (s.f.) - unealtă cu coadă scurtă, cu tăiş metalic lat şi curbat, folosită de dulgheri, 

rotari şi dogari; teslă, chisări 

CESTAUĂ, CESTĂI (s.f.) - pliculeţ (de piper, praf de copt etc.)  

CEȘALĂ, CEȘALI (s.f.) - tașcă, servietă  

CEŞÂLĂ, CEȘĂLI (s.f.) - pungă (de păstrat banii), ches, chisea (devenit nume de batjocură) 

CEŞÂLĂ, CEŞÂLE (s.f.) - pungă improvizată mică 

CEŞÂLĂ, CEŞÂLI (s.f.) - geantă de piele sau de pânză în care se ţin diferite obiecte; taşcă 

CEŞÂT, CEŞÂT Ă, CEŞÂŢ, CEŞÂTÂCE (adj.) - cu colţurile sau muchiile retezate sau rotunjite; teşit 

CEŞÂT, CEȘÂTĂ, CEŞÂŢ, CEȘÂCE (adj.) – teşit 



CEŞÂTURĂ, CEŞÂTURI (s.f.) - tăietură piezişă făcută într-un copac; suprafaţa teşită a unui obiect 

neted; suprafaţă conică obţinută prin operaţia de teşire 

CEŞCEATĂ, CEȘCECE (s.f.) - caşchetă 

CEŞI, CEŞĂSC (vb., IV, tranz.) - a teşi 

CEŞILĂ (s.f.) - cutie de chibrituri, (teşilă)  

CEŞÎ, CEŞĂSC (vb., IV) - a tăia sau a reteza oblic un lemn, un trunchi; a netezi a rotunji, a nivela 

muchia sau vârful unui obiect ascuţit; a teşi 

CEȘÎ, CEȘĂSC (vb., IV, tranz.) - a teși 

CEȘNIȚĂ, CEȘNIȚĂ (s.f.) - colacul ce se pune pe masă în prima zi de Crăciun, se zice „tatăl nostru” 

și apoi se împarte între toți 

CEŞTAR, CEȘTARI (s.m.) - crâsnic 

CETĂ (s.f.) - unitate militară (1000 de soldați) 

CETÂRN, CETÂRNE (s.n.) - vasul în care se scurge comina; burlan 

CETÂRNĂ (s.m.) – jgheab 

CETCĂ, CETCHE (s.f.) - perie 

CEZĂ, CEZE (s.f.) - teleagă pe două roți 

CFACILĂ, CFACILE (s.f.) - ambreaj 

CFARTIRE, CFĂRTIRI, CFĂRTIRURI (s.n.) - (var. FĂRTIRI) locuinţă (provizorie), gazdă 

„în cfartiri” - în gazdă, în/cu chirie 

CHEALĂ (s.n. sg.) - gulie, călărabă 

CHEAMĂT, CHEAMĂTE (s.n.) - luntre, barcă 

CHEARTĂ, CHERȚ (s.f.) - breton, smoc de păr lăsat netuns deasupra funții și tăiat rotund 

CHEBĂ, CHEBE (s.f.) - briceag de lemn 

CHEBE, CHEBI (s.f.) – briceag 

CHECĂ, CHECI (s.f.) – bunică 

CHECĂ, CHEȘE (s.f.) – bunică 

CHECHEREADZĂ, CHECHEREDZĂ (s.f.) - excrement de oaie, de iepure 

CHEDĂR, CHEDĂRE (s.f.) - bucățică de piele îngustă ca o curelușă, ce se pune la marginea ghetei 

între talpă și pielea deasupra 

CHEFELIT, CHEFELITĂ, CHEFELIŢ, CHEFELITCE (adj.) - beat 

CHEFERIST, CHEFERISTĂ, CHEFERIȘCI, CHEFERIȘCE (adj.) – ceferist 

CHEGANĂ, CHEGANE (s.f.) - omletă 

CHEGARIU, CHEGARI (s.n.) - vas în care se păstrează cheagul 

CHEGARIU, CHEGARII (s.m.) - vasul în care se ține cheagul 

CHEHUL, CHEHULĂ, CHEHULI, CHEHULE (adj.) - zăpăcit, năuc, tăhul 

CHEI (s.f. pl.) - îngrăditura cu care se împrejmuiește gura fântânii 

CHEI (s.m.) – tei (arborele, precum și coaja din care se fac sfori) 

CHEIE, CHEI (s.f.) – cheie 

CHEIU, CHEI (s.m.) - pui la poalele cămăşii 

CHEL, CHEI (s.m.) - v. chelarab 

CHEL/CHELĂR (s.n. sg.) - gulie, călărabă, varză creață 

CHELAR, CHELARI (s.m.) - cântar mic de mână 

CHELARAB, CHELARABI (s.n.) - varietate de varză cu frunze încreţite şi cu căpăţâna afânată; varză 

creaţă 

CHELĂI, CHELĂIE (vb., IV, intranz.) - a scheuna 

CHELĂRAB/CHELĂRABĂ, CHELĂRABE (s.n./f.) – gulie 

CHELĂRELE (s.n.) - gulie 



CH(I)ELNĂR, CH(I)ELNĂRI (s.m.) – ospătar 

CHELNĂRAI, CHELNĂRAIE (s.n.) – cămară 

CHELTUIT, CHELTUITĂ, CHELTUIȚ, CHELTUICE (adj.) – cheltuit 

CHELTUITOR, CHELTUITOARE, CHELTUITORI, CHELTUITOARE (adj.) – risipitor 

CHEME (s.f. sg.) - creștetul capului  

CHEMENȚ (s.n. sg.) - partea de sus a cuptorului unde este duda  

CHEMIȘEL, CHEMISELI (s.m.) - ghemușor 

CHENTĂ (s. propriu) - Vichente 

CHEOTOARE, CHEOTORI (s.f.) - gaură într-o haină pentru încopciat nasturele, gaică 

CHEPENEAG, CHEPENEJE (s.n.) - manta cu glugă 

CHEPTOARE, CHEPTORI (s.f.) - cheotoare 

CHERĂ, CHERE (s.f.) - cățel 

CHERĂ, CHERE (s.f.) – cățel 

CHERĂU, CHERĂI (s.m.) - mic, pui; copil care se ține după părinți 

CHERCHEDÂĂU, CHERCHEDĂIE (s.n., sg.) - supă de fidea fără prea multă zeamă 

CHERCHELI, CHERCHELESC (vb., IV, reflex.) - a se ameți cu băutura 

CHERCHELIT, CHERCHELITĂ, CHERCHELIȚ, CHERCHELITE (adj.) - amețit de băutură 

CHERCHESAT, CHERCHESACE (s.n.) - amestec de alimente care are aspectul şi consistenţa unei 

paste 

CHERCHEŞ, CHERCHEȘĂ (s.n.) - mâncare groasă 

CHERCHEȘ, CHERCHEȘURI (s.n.) - despre mâncarea groasă 

CHERCHET (s.n.) - orăcăit (al broaștelor)  

CHERCHILĂ, CHERCHILE (s.f., sg.) - săculeț cu cenușă pus la fiert 

CHERCICHEAT, CHERCICHETE (s.f.) - șapcă 

CHERCUȘI, CHERCUȘASC (vb., IV, tranz.) - a strânge de gât, a sugruma  

CHEREFECHE (s.f. pl.) - pozne, greșeli, ștrengării mărunte 

CHEREGENIE, CHEREGENII (s.f.) - toți membrii unei familii numeroase 

CHEREJENI(E), CHEREJENII (s.f.) - gloată de copii, grup mare de copii; membrii unei familii 

numeroase 

CHEREJENIE, CHEREJENII (s.f.) - grup mare de copii (membrii ai unei familii numeroase) 

CHERELABE, CHERELĂBI (s.f.) – gulie 

CHEREUL (s.m.) – zăpăcit, amețit, turmentat 

CHEREUZ (s.n.) - un instrument de muzică folosit de sârbii la joc. e făcut din piele de ied şi are 23 

fluiere şi un bas 

CHERFEJEU (s.n.) - componentă a căruţei 

CHERM (s.) - drojdie; chin 

CHERM, CHERME (s.f.) – drojdie 

CHERTAI (interj.) - întoarceţi-vă! la stânga'mprejur! 

CHERTĂU, CHERTĂI (s.m.) - câine urât, jigodie 

CHERTĂU, CHERTĂI (s.m.) - mârtan, motan, cotoi, câine de casă 

CHERTOU (s.m.) – căţeluş 

CHERVAIT, CHERVAITURI (s.n.) - petrecere zgomotoasă cu mâncare, băutură şi cântec; chef; bună 

dispoziţie, voie bună, veselie 

CHES DĂ ARCIE, CHES DĂ ARCII (s.n.) - pungă de hârtie 

CHES, CHESURI (s.n.) - buzunar; portofel; pungă din piele în care se păstrează tutunul (uneori 

și luleaua) 

CHES, CHESURI (s.n.) - sac mic de pânză în care se păstrează alimente sau obiecte mici 



CHESĂRI, CHESĂRIE (s.n.) - un fel de ciocan, cu partea mai subțire încovoiată, folosit la 

îndepărtarea tencuielii de pe perete 

CHESĂRIO (s.n.) - sculă pentru cioplit (în tâmplărie)  

CHESNIȚĂ, CHESNIȚE (s.f.) - vas din fontă, de capacitate mare, folosit în gospodărie 

CHEST! (interj. onomat.) - cuvânt pentru alungarea câinilor din cale 

CHEST! (var. CHIST!) (interj.) - ordin adresat câinelui pentru a se opri din lătrat sau pentru a 

se îndepărta din locul în care se află 

CHESTÂN, CHESTÂNE (s.n.) - castane 

CHESUI, CHESUIE (s.n.) - săculeț din pânză sau piele care se poate strânge la gură cu un șnur, 

fiind folosit ca portmoneu (putea fi purtat și la gât, în deplasări) 

CHESUIU, CHESUIE (s.n.) - traistă mică 

CHEȘÂȚĂ (s.f.) – articulația dintre copită și picior, la cai 

CHEȘCĂ (s.f.) - șapcă 

CHEŞCHET, CHEȘCHEȚĂ (s.n.) - caschetă 

CHEȚ, CHEŢ (s.m.) - (la jocul de cărți) as  

CHEŢ, CHEȚ (s.m.) - carte de joc care de obicei este considerată ca având cea mai mare valoare faţă 

de cărţile de aceeaşi culoare; as, birlic; (fig.) şef 

„ieu mi-s cheţu” - eu sunt şeful 

CHEȚAN, CHEȚANI (s.m.) - pescarul care pescuiește cu plasa 

CHEȚĂ (s.f.) - plasă de pește 

CHEŢONI, CHEȚON (vb., IV) - cf. gr. b. i "a încheţăni" 

CHEUL, CHEULĂ, CHEULI, CHEULE (adj.) - zăpăcit, năuc, amețit, turmentat 

CHEUTOARIE, CHEUTORI (s.f.) - împletitură din ață sau piele găurită, prinsă pe marginea 

hainei, în care se introduce nasturele 

CHEX, CHEXURI (s.m.) – biscuiţi 

CHIAMĂT, CHIAMĂCE (s.n.) - ploaie furtunoasă 

CHIAUN, CHIAUNĂ, CHIAUNI, CHIAUNE (adj.) - zăpăcit, amețit de cap 

CHIBILIC, CHIBILIŞE (s.n.) - haină fără mâneci cu motive florale, purtată la costumul 

popular 

CHIBIȚ, CHIBIȚ (s.m.) - suporter (la jocul de cărți) 

CHIBLĂ, CHIBLE (s.f.) - greutate de 50 de kilograme 

CHIBLĂ, CHIBLE (s.f.) - vas din lemn cu doage, cu volum de câţiva litri 

CHICĂ, CHIȘI (s.f.) – păr împletit în coadă 

CHICĂ, CHIȘI (s.f.) - păr împletit într-o codiță lăsată pe spate (la fete) sau în două aduse pe 

piept (la femeile căsătorite); mătase de porumb 

CHICHI, CHICHESC (vb., IV, tranz. şi reflex.) - (var. CHICI) a repara; a (se) dichisi, a (se) 

găti 

CHICHINEAŢĂ, CHICHINEŢ, CHICHINEŢĂ (s.f.) - cocioabă 

CHICHIREADZĂ, CHICHIREDZĂ (s.f.) - balegă de oaie 

CHICHIREADZĂ, CHICHIREDZĂ (s.f.) - căcărează 

CHICHIREZ, CHICHIREDZĂ (s.n.) - un băț agățat cu un capăt de postăviță, iar cu celălalt stă pe 

piatra de măcinat. mișcându-se piatra, mișcă și lemnul agățat, iar acesta mișcă postăvița, din care cad 

boabele în gurița pietrei 

„li umblă gura ca chichirezul” – se zice despre oamenii care nu tac 

CHICHIRICHI (s.f., sg.) - găinuşă 

CHICHIRIȘ (s. n.sg) – lăstari crescuți din cioturi 



CHICHIRIȘOS, CHICHIRIȘOASĂ, CHICHIRȘOŞ, CHICHIRIȘOASĂ (adj.) - (despre persoane şi 

despre caracterul lor) care dă atenţie tuturor amănuntelor, preocupat; (adesea adverbial) - făcut cu 

multă atenţie şi migală; scrupulos; care se împacă greu cu alţii, greu de mulţumit; dificil, exigent, 

mofturos, capricios; susceptibil 

CHICHIRIȚĂ, CHICHIRIȚĂ (s.f.) - bazaconie 

CHICI, CHICESC (vb., IV) - a aranja în stive, a clădi clăi/stoguri; a se îmbrăca frumos, a se împodobi 

(Ai văzut cum s-o chicit domnişoru?); a repara, a reface, a readuce în stare bună, a repune în stare de 

funcţionare; a drege 

CHICI, CHICESC (vb., IV, tranz. reflex.) - a repara; a (se) aranja, a se îmbrăca frumos pentru 

un eveniment 

CHICICIT (s.n.) - șușotit, râs pe ascuns 

CHICILIĂ, CHICILIE (s.f.) - inele, cercei 

CHICIMIT, CHICIMITĂ, CHICIMIȚ, CHICIMICE (adj.) - pregătit, pornit pentru treaba aceea 

CHICIT, CHICITĂ, CHICIȚ, CHICICE (adj.) - gătit, aranjat de sărbătoare; reparat 

CHICIT, CHICITĂ, CHICIȚ, CHICICE (adj.) – îmbrăcat frumos 

CHICOȚÎ, CHICIȚĂSC (vb., IV, intranz.) - a se hârjoni 

CHIDĂ (s.f. sg.) - chiciură, promoroacă 

CHIDĂ (s.f.,sg.) - chiciură, zloată 

CHIDOR (adv.) - chiar aşa 

CHIEFĂ, CHIEFE (s.f.) - perie de haine 

CHIEI, CHIEI (s.m.) – tei 

CHIEL, CHIELI (s.m.) - gulie 

CHIELĂRABĂ, CHIELĂRABIE (s.f.) - gulie 

CHIERĂ, CHIERE (s.f.) - cățea 

CH(I)ERCHILĂ, CH(I)ERCHILE (s.f., sg.) - săculeț din cânepă în care se pune cenușa la fiert pentru 

obținerea leșiei 

CHIERM, CHIERME (s.n.) - drojdie de bere 

CHIERNĂUIU, CHERNĂUI (s.m.) - beat, ameţit 

CHIES, CHIESĂ/CHIESURI (s.n.) - pungă de bani din piele de oaie sau din bumbac; buzunar 

CHIES, CHIESURI (s.n.) - trăistuță 

CHIESARI, CHESĂRIE (s.n.) - sculă pentru cioplit folosită în tâmplărie 

CHIEST (interj.) - cuvânt folosit în alungarea câinilor 

CHIEŢ, CHIEŢ (s.m.) - asul de la jocul de cărţi 

CHIFLĂ, CHIFLIE (s.f.) - pâinică din făină de grâu în formă de corn; prăjitură mică în formă 

de corn sau de „poale-n brâu” umplută cu nucă, magiun etc. 

CHIGE ( s.f.) – brumă 

CHIGE (s.f., pl.) - cristale de gheaţă care se depun iarna pe crengi, pe sârme etc.; promoroacă, 

chiciură 

CHIHOCI, CHIHOCESC (vb., IV, intranz.) - a spune strigături în horă 

CHILACIU (adv.) - iute 

CHILARI, CHILARE (s.n.) - instrument care serveşte la stabilirea greutăţii unui obiect sau a unei 

fiinţe format dintr-o pârghie mobilă cu două braţe inegale. cântărirea se face cu ajutorul unei greutăţi 

care culisează pe braţul mai lung prevăzut cu gradaţii; cântar decimal 

CHILAȘ, CHILAȘĂ (s.n.) - cântar roman folosit pentru a cântări obiecte cu greutate mai mică 

(în jur de 1 kg, de unde și denumirea) 

CHILAȘ, CHILAȘURI (s.n.) - cântar 

CHILAV, CHILAVĂ, CHILAVI, CHILAVE (adj.) - bolnav, vătămat, rănit, schilod, invalid 



CHILAV, CHILAVĂ, CHILAVI, CHILAVE (adj.) - cu unul sau mai multe membre mutilate sau 

anchilozate ori deformate de o infirmitate 

CHILAVIŢĂ, CHILAVIŢE (s.f.) - târnăcop 

CHILĂ, CHILE (s.f.) – kilogram 

CHILĂ, CHILI (s.f.) - unitate de măsură pentru greutate egală cu o mie de grame; kilogram 

CHILĂR (s.n.) - radiator la autoturisme 

CHILĂRAB, CHILĂRABI (s.m.) - gulie  

CHILĂV, CHILĂVĂ, CHILĂVI, CHILĂVE – (adj.) - neîndemânatic 

CHILĂVEALĂ, CHILĂVELI (s.f.) - rănire, lovitură 

CHILĂVI, CHILĂVESC (vb., IV, tranz. reflex.) - a (se) răni, a (se) lovi, a (se) schilodi 

CHILĂVIT, CHILĂVITĂ, CHILĂVIȚ, CHILĂVICE (adj.) - schilodit 

CHILĂVIT, CHILĂVITĂ, CHILĂVIŢ, CHILĂVICE (adj.) - schilodit 

CHILEAȘ (s.n.) - cântar cu arc 

CHILEAȚ, CHILEAȘE (s.n.) - cântar cu arc 

CHILIE, CHILII (s.f.) - cămăruță de locuit 

CHILIMIT (adj.) – dat la înțelegere, bătut palma 

CHILIN, CHILINI (s.m.) - distinct, divers, deosebit, neîntrerupt 

CHILOM, CHILOAME (s.n.) - ghemotoc, cocoloş de aţă/sfoară/panglici etc.; aţă, sfoară, sârmă etc. 

încâlcită, încurcată 

CHILOMETĂR, CHILOMETĂRI (s.m.) - kilometru 

CHILOVITĂ, CHILOVIŢE (s.f.) - târnăcop, budac 

CHIM (s.n. sg.) - chimen, chimion 

CHIM, CHIME (s.n.) - chimion, chimen 

CHIMAINĂ, CHIMAINIE (s.f.) - durere 

CHIMĂI, CHIMĂI (vb., IV) - a face din ochi 

CHIMĂTĂ, CHIMĂCE (s.f.) - simulare, prefăcătorie 

CHIMÂTĂ, CHIMIŢ (s.f.) - imita  

CHIMEAȘĂ, CHIMEȘ (s.f.) - cămașă; (pl.) rufe în general; placentă 

„chimeașă dă purtarie/chimeașă dă ocie dzâlilii” - cămașă folosită acasă, în gospodărie 

„chimeașă dă țânut/chimeașă d-alie bunie” - cămașă îmbrăcată în zilele de sărbătoare sau când 

se pleacă în vizite 

„chimeașă ștricuită” - cămașă flanelată, flanelă 

CHIMESUIALĂ, CHIMESUIALIE (s.f.) - pojghiţă subţire pe un lichid 

CHIMEŞALĂ, CHIMEŞALI (s.f.) - chirpici, cărămidă nearsă de la marginea cuptorului 

CHIMEŞALĂ, CHIMEŞĂLI (s.f.) - denumire dată cărămizilor de la suprafaţa cuptorului de ars 

cărămizi care, de obicei, rămân nearse sau parţial arse 

CHIMEȘĂ, CHIMEȘ (s.f.) - cămașă 

„chimeșă cu șicmă” - cămașă cu dantelă 

„chimeșă cusută” - cămașă cu modele 

„să nu ce-ncredz niși în chimeșa te” - să nu ai încredere în nimeni 

CHIMEŞĂ, CHIMEŞ (s.f.) - cămaşă 

CHIMEŞONI, CHIMEŞOANE (s.n.) - cămaşă mare; cămeşoi 

CHIMEȘUȚĂ, CHIMEȘUȚĂ (s.f.) - haină ușoară pentru copii 

CHIMET, CHIMETĂ, CHIMEȚ, CHIMECE (adj.) - cuminte 

CHIMGIE, CHIMGII (s.f.) - bici 

CHIMI, CHIMESC (vb., IV) - a face cu ochiul 

CHIMIAŞĂ, CHIMIEŞ (s.f.) - cămaşă  



CHIMIEȘĂ (s.f.) - cămașă 

CHIMIR, CHIMIRE (s.n.) - var., nasture mic 

CHIMIȘ, CHIMIȘĂ (s.n.) - țeava de la lulea/pipă, partea pipei care se ține în gură 

CHIMIŞ, CHIMIȘE (s.n.) - capacul de la pipă 

CHIMJIE, CHIMJII (s.f.) - bici cu care se mână caii la căruță 

CHIMNI, CHIMNESC (vb., IV) - a face cu ochiul 

CHIMOINĂ, CHIMOINE (s.f.) - durere 

CHIMOTA, CHIMOCE (s.f.) - face numai proforma 

CHIMUR, CHIMURI (s.m.) - cărbune 

CHIN, CHINURI (s.n.) - suferință 

CHINAIMĂ, CHINAIME (s.f.) - nebunie 

CHINĂZÂRIE, CHINĂZÂRII (s.f.) – primărie 

CHINCHINEAŢĂ, CHINCHINEAŢĂ (s.f.) - cocioabă 

CHINCI, CHINCIURI (s.n.) - comoară, tezaur 

CHINDĂR, CHINDĂRI (s.m.) - băieţaş, copil, puşti 

CHINDĂR, CHINDĂRI (s.m.) - țânc, copil 

CHINDLĂRAI (s.m. sg.) – puştime 

CHINEJÂT, CHINEJÂTE (s.n.) - mandat de primar 

CHINEROS, CHINEROASĂ, CHINEROȘ, CHINEROASĂ (adj.) - negru, întunecat 

CHINEZ, BIRĂU (s.m.) - primar 

CHINEZ, CHINEJ (s.m.) - primar  

CHINGĂ, CHINJI (s.f.) - centură 

CHINGEU, CHINGEIE (s.n.) - prosop, cârpă 

CHINIEDZ, CHINIEDZ (s.m.) - primar 

CHINIEJÂIE, CHINIEJÂI (s.n.) - cnezie  

CHINIEJÂŢĂ, CHINIEJÂŢ (s.f.) - cneaghină  

CHINIEZ, CHINIEJ (s.m.) - cneaz  

CHINIRUZ, CHINIRUZĂ (s.n.) - vopsea neagră pentru ungerea cuptorului 

CHINTAR, CHINTARE (s.n.) - pieptar 

CHINTĂ, CHINCE (s.f.) - carte de culoare 

CHINTUȘ, CHINTUȘĂ (s.n.) - componentă a portului popular românesc din Banat, numită și 

lăibăruț sau lăibăraș (vestă din postav cu diferite modele și cu bumbi din metal) 

CHINTUȘ, CHINTUȘĂ (s.n.) - surduc scurt 

CHINUCIE (expr.) - bate-te să te bată! 

CHINUI, CHINUI (vb., IV, intranz.) - a face eforturi 

CHINUIT, CHINUITĂ, CHINUIȚ, CHINUICE (adj.) - chinuit, necăjit 

„chinuit îi omu, Doamne, când să culcă șî nu doarme” – omul cu multe griji nu are somn 

CHIOCI,CHIOCESC (vb., IV) - a chiui, a hăuli 

CHIONA, CHION (vb., I) - a țipa, a face scandal 

CHIOR, CHIOARĂ, CHIORI, CHIOARE (adj.) - orb 

CHIORĂI, CHIORĂIE (vb., IV, intranz.) - a chiorăi (intestinele) 

CHIORĂIT, CHIORĂICE/CHIORĂITURI (s.n.) - sunetul produs de intestine 

CHIORĂIT, CHIRĂITURI (s.n.) – zgomot făcut de gazele din intestine 

CHIORÎ, CHIORĂSC (vb., IV, intranz.) - a ochi cu puşca 

CHIOROMELĂ (adj.) - (adesea substantivat) care vede numai cu un ochi; chior 

CHIORT, CHIORTĂ, CHIORȚ, CHIORCE (adj.) - saşiu 

CHIORTUI, CHIORTUIE, CHIORTUI, CHIORTUIE (adj.) - care se uită cruciş; saşiu, zbanghiu 



CHIOȘAC, CHIOȘAȘE (s.n.) - colțul străzii 

CHIP, CHIPURI (s.n.) - față, figură, aspect, înfățișare; poză 

CHIP, CHIPURI (s.n., sg.) - fotografie, poză; mască 

„ne-am tras în chip” – ne-am fotografiat 

CHIPOSÂT, CHIPOSÂTĂ, CHIPOSÂȚ, CHIPOSÂCE (adj.) - urât, slut 

CHIPOSÂT, CHIPOSÂTĂ, CHIPOSÂŢ, CHIPOSÂCE (adj.) - urât, slut, pocit, desfigurat 

CHIPTUARE, CHIPTUORI (s.f.) - cheotoare  

CHIPUI (vb., IV, intranz. reflex.) - a își închipui 

CHIPURĂ, CHIPURI (s.f.) – saloană 

CHIRĂI (vb., IV) - a zbiera, a ţipa 

CHIRCHIFENT, CHIRCHIFENTĂ, CHIRCHIFENȚ, CHIRCHIFENCE (adj.) - prea cuminte, prea 

îngâmfat (în glumă)  

CHIRCHIȚOANIE, CHIRCHIȚOANIE (s.f.) - femeie clevetitoare ca o gaiță; chirchiță 

CHIRIAȘ, CHIRIAȘ (s.m.) - chiriaș, persoană care închiriază o locuință și plătește, pentru ea, o 

sumă de bani 

CHIRIBUIT, CHIRINUITĂ, CHIRIBUIȚ, CHIRIBUICE (adj.) - ghemuit, înghesuit, aplecat 

CHIRIE, CHIRII (s.f.) - suma de bani achitată proprietarului pentru folosirea locuinței lui sau a 

altor bunuri ale sale; transport de mărfuri/oameni contra cost 

CHIRIE, CHIRII (s.f., sg.) - cărăușie; deplasare de mai lungă durată, cu căruța; 

„s-o dus bărbatu-n chirie/dă Doamne să nu mai vie!” - versuri din cântec popular 

CHIRIGENEA, CHIRINGEIE (s.f.) - neamuri 

CHIRIGIAȘ, CHIRIGIAȘ (s.m.) - locatar 

CHIRIIEȘ, CHIRIIES (s.m.) - cărăuș, persoană care face transporturi pe bani 

CHIRINIE, CHIRINII (s.f.) - aluat din apă şi făină de porumb 

CHIROUVICU, CHIROUVICURI (s.n.) - țipăt, gălăgie foarte mare 

CHIRŞNĂR, CHIȘNĂRI (s.m.) - ţârcovnici 

CHIRVAI, CHIRVAIURI (s.n.) - nedeie (rugă) şvăbească, hramul bisericii şvăbeşti (nemților); 

(fig.) scandal, ceartă  

CHIS (s.n.) - șold, coapsă 

CHISĂLIŢĂ, CHISĂLIŢĂ (s.f.) - mâncare de prune; (adj.) - zdrobit, strivit, sfărâmat 

CHISĂLIȚĂ, CHISELIȚĂ (s.f.) - comlău cu apă pentru băgat în aluat; dulceață apoasă de 

prune; mâncare de prune fierte cu pâine 

„l-o făcut chisăliță” - l-a zdrobit în bătaie 

CHISĂMIT, CHISĂMITĂ, CHISĂMIȚ, CHISĂMICE (adj.) - foarte bun 

CHISĂRI, CHISĂRE (s.n.) - unealtă cu coadă scurtă, cu tăiş metalic lat şi curbat, folosită de 

dulgheri/rotari/dogari; teslă 

CHISCANT, CHISCANCE (s.n.) - v. călai, recipient pentru cărat apă, vas de ținut lichide sau 

unsoare  

CHISCĂNĂU, CHIŞCĂNĂIE (s.n.) - prosop/ștergar țesut din bumbac, cu modele florale 

CHISCONDĂ, CHISCONDĂRIE (s.n.) - vas de tablă în care se mulg vacile/oile 

CHISIMIT, CHISIMITĂ, CHISIMIȚ, CHISIMITĂ (adj.) - pregătit 

CHISNĂVIT, CHISNĂVITĂ, CHISNĂVIȚ, CHISNĂVICE (adj.) - urât 

CHIST! (interj.) - cuvânt de alungare a câinelui 

CHISTĂLAT, CHISTĂLATĂ, CHISTĂLAŢ, CHISTĂLACE (adj.) - gătit, aranjat, gistăluit 

CHIŞĂCI, CHIȘĂCESC (vb., IV) - a încondeia ouă 

CHIȘĂRĂU, CHIȘĂRAIE (s.n.) - prima ceapă de primăvară 

CHIȘĂRĂU, CHIŞĂRĂIE (s.n.) - ceapă de primăvară 



CHIŞĂV, CHIȘĂVĂ, CHIȘĂVI, CHIȘĂVE (adj.) - mohorât, încruntat 

CHIŞĂV, CHIȘĂVI (s.m.) - foarte econom 

CHIŞÂG, CHIŞÂGURI (s.n.) - scule, piese 

CHIȘCHINOD, CHIȘCHINODZ (s.m.) - băiat mic și slab 

CHIȘI, CHIȘIURI (s.n.) - șold, coapsă 

CHIȘI, CHIȘIURI (s.n., sg.) - şolduri 

CHIȘIȚĂ, CHIŞICE (s.f.) - articulația dintre copita și piciorul calului 

CHIŞIŢĂ, CHIŞIŢĂ (s.f.) - gleznă 

CHIȘIURAT, CHIȘIURATĂ, CHIȘIURAȚ, CHIȘIURACE (adj.) - cu șolduri mari 

CHIŞNAT, CHIŞNATĂ, CHIŞNAŢ, CHIŞNACIE (adj.) – glumeț, poznaș, ciudat  

CHIȘTĂLUI (vb., IV, reflex) – a se găti, a se lustrui 

CHIȘTĂLUI, CHIȘTĂLUIESC (vb., IV, reflex.) - a se ferchezui, a se găti 

CHIȘTĂLUIT, CHIȘTĂLUITĂ, CHIȘTĂLUIȚ, CHIȘTĂLUICE (adj.) – aranjat, îngrijit 

CHIŞTOC, CHIŞTOAŞIE (s.n.) – muc de ţigară 

CHIȘUG, CHIȘUJE (s.n.) - aranjament, avere, economie 

CHITA, CHITĂDZ (vb. I Tranz.) - a grupa într-un buchet 

CHITAT, CHITATĂ, CHITAŢ, CHITACE (adj.) - plantă care are florile grupate ca un mănunchi 

CHITAT, CHITATĂ, CHITAȚ, CHITACIE (adj.) - făcut chită/buchet/mănunchi de flori, 

verdețuri; împodobit 

CHITĂ, CHICE, CHIŢ (s.f.) - cantitate de fire de flori, de fructe cu cozi care poate fi cuprinsă cu 

mâna; mănunchi 

CHITĂ, CHIȚ (s.f.) - teanc, mănunchi 

CHITFALŢ, CHITFALŢURI (s.n.) - rindea cu lamă tăietoare îngustă cu ajutorul căreia se sapă în 

cercevea lăcaşul pentru geam 

CHITUC, CHITUȘ (s.m.) - bucată de lemn tăiată la dimensiunea necesară pentru a putea fi folosită la 

soba de gătit; calapod 

CHITUŞ, CHITUŞĂ (s.n.) – teanc; mănunchi/buchet mai mic 

CHITUŞAT, CHITUŞACE (adj.) - (despre frunze de tutun etc.) legate împreună 

CHITUȘÎ, CHITUȘASC (vb., IV, tranz.) - a face mănunchiuri din frunze (de tutun) 

CHIȚĂ (s.f. sg.) - nume de adresare unei personae feminine mai mare, care poate fi o rudă mai 

îndepărtate; este o trunchiere a cuvântului văruchiță 

CHIȚĂI, CHIȚĂIE (vb., IV, intranz.) - a chițăi 

CHIȚĂLE (s.f. pl.) - opreg, partea pe care femeile de la țară și-o pun peste poale 

CHIŢĂLIE, CHIŢĂLII (s.f.) - piesă din portul popular bănăţean feminin 

CHIȚÂA, CHIȚĂLE (s.f.) - opreg; ciucurii lungi de la opreg 

CHIŢCAN, CHIȚCANI (s.m.) - v. chiţoran 

CHIȚCĂI, CHIȚCĂI (vb., IV) - a se maimuțări 

CHIŢI, CHIȚIESC (vb., IV) - a gâdila 

CHIȚIBUȘ, CHIȚIBUȘURI (s.n.) - lucru de mică importanță; nimicuri, fleacuri 

CHIȚIBUȘAR, CHIȚIBUȘARĂ, CHIȚIBUȘARI, CHIȚIBUȘARE (adj.) - persoană care 

găsește defect la toate, care se leagă de orice amănunt 

CHIŢORAN, CHIȚORANI (s.m.) - șobolan 

CHIȚORAN, CHIȚORANI (s.m., sg.) - şobolan 

CHIŢOS, CHIŢOASĂ, CHIȚOȘ, CHIȚOASĂ (adj.) - mândru de sine 

CHIȚOS, CHIȚOSĂ, CHIȚOȘ, CHIȚOȘĂ (adj.) – elegant 

CHIŢOŞĂL (adj.) - împănat, gătit 

CHIUD (s.n.) – asemănare, apucătură 



CHIURCIIA, CHIURCIIESC (vb., I) - a se ciopârţi 

CHIVILIC, CHIVILICURI (s.n.) - vestă  

CHIX, CHIXURI (s.n.) – eșec, rateu 

CHIZ, CHIZI (s.m.) - tiz, persoană care are același prenume cu o alta 

CHIZNOAVĂ, CHIZNOAVE (s.f.) - urâțenie, pocitură 

CHIZNOVI, CHIZNOVESC (vb., IV, tranz.) - a ponegri, a batjocori, a poci, a desfigura 

CHIZNOVI, CHIZNOVIESC (vb., IV) - a tăia, a masacra 

CHRISTOS (s. propriu) - Iisus Hristos 

CI, CIE (s.n.) - tei  

CIA (interj.) – îndemn folosit la cai pentru a merge spre dreapta 

CIACĂ, CIACE (s.f.) - teacă  

CIACE, CIACI (s.m.) - nene 

CIACIA (s.m.) - termen de politeţe pentru bărbaţii mai în vârstă; unchi 

CIACMĂ, CIACME (s.f.) - jgheab  

CIACȘÂRI (s.m., pl.) - cioareci caracteristici sârbeşti 

CIAG (s.n.) – cheag 

CIAGĂR, CIAGĂRE (s.n.) - chisăliță de prună 

CIAGĂR, CIAGĂRE (s.n.) - chisăliță din prune 

CIAI, CIAIURI (s.m.) - ceai  

CIAIE, CIEI (s.f.) - cheie  

CIAMĂ, CIAMĂ (s.f.) - teamă  

CIAMĂ, CIEMERI (s.f.) - teamă, frică 

CIAMĂŢ, CIAMĂCE (s.n.) - luntre 

CIANC, CIANCURI (s.n.) - teanc de bani 

CIANCĂ (adv.) - ceva înalt 

CIANGERĂ (s.f.) - tinichea 

CIANGERĂ, CIANGERI (s.f.) - tinichea 

CIAPSĂ, CEPSE (s.f.) - legătura părului 

CIASC, CIASCURI (s.n.) - teasc  

CIAŞCĂ, CIAŞCE (s.f.) - ceaşcă  

CIAUCĂ, CIAUȘI (s.f.) - pasăre stricătoare, ţarcă 

CIAUR, CIAURĂ, CIAURI, CIAURE (și ȘEAUR) (adj ) - chior, cu defect la ochi, sașiu, ponc 

CIAUR, CIAURI (s.m.) - chior 

CIĂNCIRĂ, CIANCIRI (s.f.) - lopată 

CIBA! (interj.) - îndemn adresat câinelui să nu mai latre; țiba 

CIBEZĂR, CIBEZĂRI (adj. şi s.m.) - vagabond 

CIBEZĂR, CIBEZĂRI (s.m.) - pușlama, haimana, golan 

CIBLĂ, CIBLE (s.f.) - vas de 10 litri 

CIC, CICURI (s.n.) - cioc, plisc, şpiţ, vârf ascuţit; vârful creionului; muc de țigară  

CIC, CICURI (s.n.) - cioc, vârf 

CICA-CICA (interj) - chemarea porcilor 

CICAI, CICÂI (vb., IV, tranz.) - ciuguli  

CICAIT, CICAITĂ, CICAIŢ, CICAICIE (adj.) - ciugulit  

CICARI, CICARIE (s.m.) - mărăcini, arbuşti spinoşi, desiş greu de străbătut; arbori mici şi deşi cu 

mulţi lăstari 

CICĂ (adv) cică, se spune că, se zice că 

CICĂ (s.f.) - penisul copilului mic, al rățoiului, gâscanului etc. 



CICĂ, CIȘI (s.f.) - coadă în/din părul fetelor 

CICĂ, CIȘI (s.f., sg.) - împletitură realizată din părul fetelor și femeilor; cosiță, chică; ex. din cântecul 

popular: „ană cică galbină,/doru' teu mă leagănă”; mătasea de pe știuletele de porumb 

CICĂRIȘ, CICĂRIȘURI (s.n.) - desiș 

CICEALĂ, CICELI (s.f.) - strigăte la joc pentru a forma rime 

CICI, CICESC (vb., IV) - a spune ceva în şoaptă, a şuşoti 

„să cicie muierile ălea” - şuşotesc, bârfesc femeile acelea 

CICIE (adv.) - oare?, nu mai spune! 

CICII, CICIESC (vb., IV, intranz.) - a conspira, a șușoti 

CICILAC, CICILAȘI (s.m.) - pui de iepure 

CICILAȘ (s.m.) – pui de iepure, iepuraș 

CICILI, CICILESC (vb., IV, tranz.) - a lustrui, a dichisi 

CICINCUŞĂ, CICINCUȘ (s.n.) - apă cu faină amestecată de dat la pui 

CICLOI (s.m., pl.) - înşelători 

CICMĂ (s.f.) - v. șicmă, dantelă 

CICNALĂ (s.f.) - v. cicnă 

CICNĂ, CICNIE (s.f.) - tihnă 

CICNĂ, CICNIE (s.f.) - v. cignă, tihnă, confort, liniște sufletească, pace, odihnă 

„a avea cicnă (de ceva)” - a-i prii; a avea parte de liniște și satisfacție 

CICNI, CICN(I)EȘCE (vb., IV, unipers., intranz.) - a tihni, a avea folos de ceva, a-i prii, a-i face 

bine  

CICNI, CICNIESC (vb., IV, tranz., neregulat) - tihni  

CICNIALĂ, CICNIEL, var. CICNIALE, CICNIELE (s.f.) - tihneală  

CICNIEALĂ, CICNIELI (s.f.) - tihnă, confort, liniște sufletească 

CICNIT, CICNITĂ, CICNIŢ, CICNICE (adj.) - tihnit, liniştit, odihnit 

CICOARIE, CICORI (s.f.) - cicoare, înlocuitor al cafelei naturale; panseluță; fluture cu aripi 

mari, colorate divers 

CICOȘ, CICOȘ (s.m.) - păzitorul hergheliei de cai 

CICOŞEL, CICOȘĂI (s.m.) - călăreţ 

CICUI, CICUIESC (vb., IV, tranz.) - a ciugului 

CICURA, CICUR (vb., I, tranz.) - a găuri ceva cu un cic 

CICURAT, CICURATĂ, CICURAŢ, CICURACE (adj.) – ascuţit, găurit 

CICURAT, CICURATĂ, CICURAȚ,CICURA CE (adj.) - găurit 

CICUȚĂ (s.f.) - mătușă 

C(I)E DUȘI - te duci 

CIE (pr. invar.) - ce  

CIEAMĂȚ, CIEAMĂȚĂ (s.n.) - luntre, barcă mică 

CIECHIAR, CIECHIARURI (s.m.) - tufiș 

CIECIA, CIECIE (s.f.) - cecia  

CIECOVANA (s. propriu) – Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul (29 august)  

CIECȘALĂ, CIECȘALI (s.f.) - teacă 

CIEI, CIEI (s.m.) - tei  

CIEICĂ, CIEICE (s.f.) - mătușă 

CIEIR, CIEIRE (s.n.) - pășune 

CIEMAGE (s.f., sg.) - vlagă, putere 

CIEMIA, CIEM (vb., I, tranz., reflex.) - teme  

CIEPAŞ, CIEPAȘĂ (s.m.) - groapă; afunzime 



CIERCEZ, CIERCEZĂ (s.m.) - cerchez 

CIERLAM, CIERLAME (s.n.) - amărăciune 

CIERONIU, CIERONI (s.m.) - lemnul de cer 

CIESALAT, CIESALATĂ, CIESALAŢ, CIESALACIE (adj.) - ţesălat  

CIEŞÂLĂ, CIEŞÂL (s.f.) – pungă (de hârtie)  

CIEȘÂT, CIEȘÂTĂ, CIEȘÂȚ, CIEȘÂCE (adj.) - oblic, pieziș 

CIEŞÂT, CIEŞÂTĂ, CIEŞÂŢ, CIEŞÂCIE (adj.) - teşit  

CIEŞÂTURĂ, CIEŞÂTURI (s.f.) – pantă, înclinație 

CIEȘCUI, CIEȘCUI (vb., IV) - a se văita, a se necăji, a se mira 

CIEŞÎ, CIEŞÂĂSC (vb., IV, tranz.) - teşi  

CIEȘMIE, CIȘMII (s.f.) - alice, plumb 

CIEZĂ, CIEZĂ (s.f.) - şaretă  

CIFLU, CIFLE (s.n.) - corn 

CIGANIE, CIGĂNI (s.f.) - cratiță, tigaie 

CIGANIE, CIGÂĂNI (s.f.) – tigaie, cratiță 

CIGĂ, CIGHE (s.f.) – scripete 

CIGĂRĂ, CIGĂRI (s.f.) – prâsnel, sfârlează 

CIGMEI, CIGMEIE (s.n.) - sertăraș la masă, puiuțul mesei 

CIGMEJ, CIGMEJĂ (s.n.) - puiuțul mesei, pupitru 

CIGNĂ, CIGNE (s.f.) - tihnă 

CIGOANE, CIGONI (s.f.) - scăldătoare 

CIGORI (vb., IV) - a se speti, a se chinui 

CIGORI, CIGORIESC (vb., IV) - a fi sărac, a se chinui 

CIGORIE, CIGORI (s.f.) - sărăcie 

CIGORIT, CIGORITĂ, CIGORIŢ, CIGORICIE (adj.) - sărac 

CILIGĂ, CILIGI (s.f.) - șaretă, trăsură mai mică 

CILIM, CILIMURI (s.m.) - cuvertură din lână țesută, cu motive florale, pentru acoperit patul, 

cu franjuri pe margine din acelaşi material  

CILIN (adv.) - separat, aparte 

CIMIE, CIMII (s.f.) - femeie geloasă 

CIMIȘ (s. propriu) - râul Timiș 

CIMIȘAN, CIMIȘANĂ, CIMIȘENI, CIMIȘENE (s. și adj.) - timișean 

CIMIȘOARA (s. propriu) - Timișoara 

CIMNEALĂ, CIMNIELI (s.f.) - viață liniștită 

CIMP, CIMPI (s.m.) - timp  

CIMP, CIMPURI (s.n.) - timp 

CIMPI (s.m. pl.) - timpuri, vremuri  

CIMPOREȘ, CIMPOREȘ (s.m.) - ciotul care rămâne în câmp după tăierea brațelor de porumb 

sau floarea soarelui 

CIMPURIU, CIMPURIE, CIMPURI, CIMPURIE (adj.) - timpuriu  

CIMPURIU, CIMPURIIE, CIMPURII, CIMPURII (adj.) - timpuriu 

CINALĂ, CINELI (s.f.) - tină 

CINAR (s.n.) – pânză de bumbac  

CINARINI (s.m.) - sg. fir gros din bumbac introdus într-o țesătură fină din bumbac 

CINARIU, CINARE (s.n.) - pânză cu fire de bete 

CINARIU, CINARI (s.m.) - pânză cu fire de beteală 

CINĂR, CINĂRĂ, CINERI, CINERE (adj., s.m. şi s.f.) - tânăr; mire, mireasă 



CINĂŞ, CINAŞĂ, CINAŞ, CINAŞIE (adj.) – fercheş, gingaş 

CINÂR, CINÂRĂ, CINÂRI, CINIRIE (adj.) - tânăr  

CINCĂTUI, CINCĂTUI (vb., IV) - a nu se supăra 

CINDĂ, CINDZ (s.f.) - tindă  

CINDĂ, CINDZ (s.f.) - tindă, bucătărie 

CINDUŢĂ, CINDUȚĂ (s.f.) - (var. CINDUŞĂ) bucătărie de vară 

CINEARI (s.f.) - farfurie 

CINEREA, CINERELE (s. f) - tinerică 

CINERET (s.multiplu) - tineret 

CINEREŢĂ, CINEREAŢĂ, CINEREŢI (s.f.) – tinereţe 

CINERI, CINERE (s.n.) - farfurie 

CINERI, CINERE (s.n.) – farfurie 

CINERIAȚĂ (s.f.) - tinerețe 

CINGĂ, CINJI (s.f.) - chingă; brâu bărbătesc, curea; curea la hamul cu care se strâng caii sub 

burtă când sunt înhămați 

CINGĂ, CINJI (s.f., sg.) - element component al cepsei, o fâșie de pânză de formă dreptunghiulară, 

ornamentată; bandă lată de piele/lână/cânepă, cu care se fixează șaua de pe cal; cingătoare de piele sau 

de pânză 

CINGĂTOARIE, CINGĂTORI (s.f.) - brâu bărbătesc, curea; curea la hamul cu care se strâng 

caii sub burtă când sunt înhămați 

CINGĂU, CINGĂIE (s.n.) - butuc putred și tăiat 

CINGEU (s.n.) - ștergar 

CINGEU, CINGEIE (s.n.) - prosop, ștergar, broboadă 

CINGHILII (s.f., pl.) - caise 

CINGIE, CINGII (s.f.) - chindie, după-amiaza (orele 16-17) spre apusul soarelui 

„a lua/a facie cingiia” - a servi o gustare între prânz și cină (corespondentul englezescului „ceai 

de la ora 5”) 

CINGIRE (s.f.) - tigaie 

CINIERI, CINIERI (s.n.) – farfurie 

CINIERET (s.n.) - tineret 

CINIERIAŢĂ, CINIERIEŢURI (s.f.) - tinerete  

CINIERIŞ, CINIERIŞURI (s.m.) - tineret  

CINIERUȚ, CINIERUȚĂ (s.n.) - tineruț; farfurioară 

CINZAICĂ (s.f.) - piesa de la război, lângă care se află un fus, regulatorul sulului pe care se adună 

materialul ţesut 

CIOABĂ (s.f.) - lingură ruptă pe jumătate 

CIOACĂ (s.f.) - cutie de lemn, în care se ţine cutea pentru coasă; vârf de munte 

CIOACĂ (s.f.) - vârf de munte 

CIOAFĂ, CIOAFE (s.f.) - varză moale, fără căpățână 

CIOAFLĂ, CIOAFLE (s.f.) - locul unde se adună apă amestecată cu gunoaie 

CIOANCĂ (s.f.) - boacănă, ștrengărie 

CIOAŞCĂ, CIOAȘCHE (s.f.) - palmă 

CIOB, CIOBI (s.m.) - persoană cu nasul turtit 

CIOBĂNIE (s.f.) - oierit 

CIOBÂLCĂI (vb., IV) – a bălăci 

CIOBÂLCĂI, CIOBÂLCĂI (vb., IV) - a bolborosi, a răsufla în apă, a stropi 

CIOBÂRCĂI, CIOBÂRCĂI (vb., IV) - a se juca cu un lichid, împrăștiindu-l 



CIOBÂRN, CIOBÂRNE (s.n.) - ciob 

CIOBÂRNAC, CIOBÂRNAȘE (s.n.) - vas mic 

CIOC! (s. și interj.) - sunetul auzit la ciocnirea unui ou de un obiect tare sau la ciocnirea, între 

ele, a ouălor fierte 

CIOC, CIOCURI (s.n.) - teacă de lemn în care se ţine gresia pentru ascuţit coasa 

CIOC, CIOCURI/CIOACE (s.n.) - (var. CĂUC) plisc; polonic; teacă metalică în care se poartă 

cutea pentru ascuțit coasa  

CIOCAI/CIOCĂI, CIOCĂI (vb., IV) - (despre păsări) a ciupi de ici de colo cu ciocul lucruri de 

mâncare; a ciuguli 

CIOCAIALĂ, CIOCAIELI (s.f.) - ciuguleală 

CIOCĂLAIE (s.f., sg.) - ciocnirea ouălor 

CIOCÂI, CIOCÂIE (s.n.) – hoit 

CIOCÂRC, CIOCÂRCURI (s.n.) - unealtă pentru adunat ața pe mosor, letcă 

CIOCÂRLAN, CIOCÂRLAN (s.m.) - ciocârlan  

CIOCÂRTEA, CIOCÂRCELE (s.f.) - cuiul din mijlocul plugului 

CIOCÂRȚÎ, CIOCÂRȚĂSC (vb., IV, tranz.) - a tăia, a ciopli 

CIOCHERSĂ, CIOCHERSE (s.f.) - sculă, unealtă  

CIOCHIARSĂ (s.f.) – scule pentru lucru; organele genitale ale bărbatului 

CIOCII (s.m. pl.) - aluat cu ou, dat prin răzătoare, fiert și consumat cu zahăr 

CIOCLENDĂR, CIOCLENDĂRI (s.m.) - om înstrăinat de sat, ajuns la oraș unde și-a format 

deprinderi urâte, om de nimic  

CIOCLENDĂR, CIOCLENDĂRI (s.m.) - vagabond 

CIOCNI, CIOCNIESC (vb., IV) - a (se) ciocni, a lovi; a ciobi, a sparge; a se lovi, a se tampona 

CIOCNI, CIOCNIESC (vb., IV, tranz., reflex.) - ciocni  

CIOCNIALĂ, CIOCNIALE (s.f.) - ciocneală  

CIOCNIT, CIOCNITĂ, CIOCNIȚ, CIOCNICE (adj.) - țâcnit, nerod 

CIOCNIT, CIOCNITĂ, CIOCNIŢ, CIOCNICIE (adj.) - ciocnit  

CIOCNITURĂ, CIOCNITURI (s.f.) - ciocnitură  

CIOCOFLENDĂR, CIOCOFLENDĂRI (s.m.) - pierde-vară 

CIOCOLADĂ, CIOCOLĂDII (s.f.) - ciocolată 

CIOCOT, CIOCOCE (s.n.) - o piesă de lemn, ce umblă pe piatra morii pentru a regla căderea boabelor 

CIOCSONI (s.m.) - broscoi 

CIOCUŞ, CIOCUȘĂ (s. n.) – chibrituri 

CIOCUȘ, CIOCUȘE (s.n.) – chibrit 

CIODĂ, CIODE (s.f.) - ac de siguranță 

CIOFALOAGĂ, CIOFALOAJE (s.f) - piesă de lemn pentru împiedicatul carului 

CIOFLĂNOS, CIOFLĂNOASĂ, CIOFLĂNOȘ, CIOFLĂNOASĂ (adj.) – dezordonat, neplăcut la 

vedere 

CIOFLEC, CIOFLECI (s.m.) - prost, tâmpit 

CIOFLEGAT, CIOFLEGATĂ, CIOFLEGAŢ, CIOFLEGACE (adj.) - ghebos, aplecat de spate 

CIOFLICA, CIOFLICĂI (vb., I) - a îndoi, a strâmba 

CIOFLIENDĂR, CIOFLIENDĂRI (s.m.) - v. ciocliendăr 

CIOFLINGAR, CIOFLINGARI (s.m.) – secătură, om de nimic 

CIOFTĂ, CIOFCE (s.f.) - bucată de lemn 

CIOGLOGI, CIOGLOGESC (vb., IV) - a ciuguli 

CIOIE, CIOIURI (s.f.) - stofă, orice materie pentru haine 

CIOLOBARCĂ, CIOLOBĂRȘI (s.f.) - vin rău, prost 



CIOLOG, CIOLOJI (s.m.) - cal rău 

CIOLOMAC (s.n. sg.) - porumb furajer verde semănat des 

CIOLOMADĂ (s.f.) - porumb tăiat verde pentru hrană la vite 

CIOLOMADĂ, CIOLOMAJIE (s.f.) - porumb semănat foarte des folosit ca nutreţ verde 

CIOLOMADIE (var. CIOLOMAC) (s.f. sg.) - porumb furajer 

CIOLOMAJE, CIOLOMAJI (s.n.) – nutreţ verde, de obicei de porumb 

CIOMÂC, CIOMÂȘE (s.n.) - căciulă 

CIOMOI, CIOMOAIE (s.n.) - mânunchi din foi de tutun 

CIONC, CIOANCĂ, CIONCI, CIOANCIE (adj.) - (despre cornute) cu un corn rupt; (despre 

oameni) cu un braț rupt, ciung 

CIONC, CIONȘI (s.m.) - ciunt 

CIONOD, CIONODZ (s.m.) - neglijent, prost 

CIONTA, CIONTEZ (vb., I, tranz.) - a scurta, a reteza, a mutila 

CIOP, CIOPURI (s.m.) - vas mic pentru apă 

CIOPÂRŢÂT, CIOPÂRŢĂSC (vb., IV) – făcut bucăţi 

CIOPLER, CIOPLERI (s.m.) - butuc din lemn pe care se cioplește 

CIOPLICĂ, CIOPLICI (s.f.) - dantelă, cipcă 

CIOPOCLENDĂR, CIOPOCLENDĂRI (s.m.) - pierdă-vară 

CIORALIA, CIORALI (s.f.) – imaginație, fantezie 

CIORĂI, CIORĂI (vb., IV) - a bate la cap, a insista până la exasperarea celuilalt 

CIORĂVĂI, CIORĂVĂIESC (vb., IV, intranz.) - a se certa cu gălăgie 

CIORC, CIOARCĂ (adj.) - cu pleoapa de sus lăsată parțial în jos; chior, cu un ochi mai mic; 

cineva care obișnuiește să închidă des un ochi (sănătos fiind) 

CIORCOVI, CIORCOVIESC (vb., IV) - a se ciorovăi, a purta discuții aprinse și contradictorii 

CIORDAR, CIORDARI (s.m.) - păzitor de vite 

CIORDI, CIORDESC (vb., IV, tranz.) - a fura 

CIORFĂI, CIORFĂI (vb., IV) - a se murdări 

CIORMĂNI, CIORMĂNESC (vb., IV) - a flecări 

CIOROFLEACĂ, CIOROFLEȘI (s.f.) - tină subţire 

CIOROMOI, CIOROMĂI (vb., IV) - a mormăi 

CIOROMPLI, CIOROMPLICURI (s.n.) - loz în plic (joc de noroc)  

CIORT, CIORȚ (s.m.) - rău, răutăcios 

CIOS, CIOASĂ (s.n.) - colț 

CIOS, CIOSURI (s.n.) - colț (la uliță) 

CIOŞ, CIOAȘĂ, CIOAŞI, CIOAŞE (adj.) - fără barbă/păr, spân, sluţit 

CIOŞAC, CIOŞACURI (s.n.) - colţ de stradă 

CIOTÂRLĂ, CIOTÂRLE (s.f.) - iaz 

CIOTFĂ (s.f.) - ciot, buturugă 

CIOTFĂ (s.f.) – ciot, buturugă 

CIOTOVANĂ, CIOTOVEANE (s.f.) - troacă 

CIOVATĂ, CIOVEȚ (s.f.) - vas vechiu, vas din coajă de dovleac 

CIOVICĂ, CIONVICĂ (s.f.) – cucuvea 

CIOVNOC, CIOVNOACE (s.n.) - smoc, adunătură de păr 

CIPARI(I) (s.n.) – formă pentru turnare, tipar 

CIPĂU (s.n. sg.) - material din piele pentru confecţionarea biciului sau cusutul harnaşamentelor 

pentru tracţiune animală 

CIPCĂ, CIPCHIE (s.f.) - cipcă, dantelă 



CIPCIL (adv.) – furișat, pe furiș 

CIPEZĂR, CIPEZĂRI (s.m.) - pușlama, derbedeu, haimana, golan  

CIPI, CIPESC (vb., IV, tranz.) - a surprinde, a prinde la înghesuială, a prispi, a zăpsî 

CIPIC, CIPIȘI (s.m.) - pantof, gheată de gimnastică 

CIPIC, CIPIȘI (s.m.) - papuci de casă 

CIPILICĂ, CIPILIȘ (s.f.) – bască 

CIPILICĂ, CIPILIȘ (s.f.) - căciuliţă croşetată sau tricotată purtată pe vârful capului 

CIPIȘI (s.m.) - pantof de casă 

CIPSĂ, CIPSE (s.f.) - legătura părului; piatră acră, alabastru 

CIPSĂ, CIPSURI (s.f.) – piatră acră 

CIPSÂIE, CIPSÂI (s.f.) – tavă de copt 

CIPSÂIE, CIPSÂI (s.f.) - tipsie, tavă 

„cipsâie dă pită” - tipsie pe picioare, de formă rotundă, pentru copt pâine 

„cipsâie dă turtă” - tipsie lungă și îngustă pentru copt prăjituri 

CIPSIE (s.f.) - tipsie 

CIPTĂ, CIPCE (s.f.) - panglică 

CIPTĂ/CIPCĂ (s. f) – dantelă 

CIR, CIRĂ, CIRI, CIRE (adj.) - ciung de o ureche, fără o ureche 

CIRCHITĂU, CIRCHITĂIE (s.n.) - o piesă strâmbă de lemn cu care lărgesc cizmarii ghetele 

CIREC, CIREȘI (s.m.) - partea de sus a piciorului de la miel/gâscă 

CIRI (adv. de mod) - în felul acesta; (loc. adv.) – ori așa, ori așa 

„ciri așa, ciri așa” - în felul acesta sau în felul acesta  

CIRIC (interj.) - (la jocurile de copii) ciric-îmbuc! - ghiceşte, alege pe nevăzute sorţii! 

„ciric îmbuc” - ghicește, alege pe nevăzute 

CIRIC! (interj.) – sunet atribuit puilor 

CIRICAI, CIRICÂI (vb., IV) - ciricăi  

CIRICAIALĂ, CIRICAIELURI (s.f.) - ciricăială  

CIRICĂI, CIRICĂI (vb., IV, intranz., pers. a III-a) - ciripeşte 

CIRICĂI, CIRICĂIE (vb., IV, unipers.) - (despre păsări) a ciripi  

CIRI-CIRI (adv.) - sau-sau 

CIRICUAVIE (s.f.) - Dragobete  

CIRICUVA (s.) - Dragobete  

CIRIGONIU, CIRIGOANIE (s.n.) - baltă mare 

CIRINĂ, CIRINIE (s.f.) - oale de copt 

CIRINIE, CIRINII (s.f.) - oală, castron de copt sau fript 

CIRIPAR, CIRIPARI (s.m.) - hoț (flecar)  

CIRIPAR, CIRIPARI (s.m.) - hoț, flecar 

CIROPALĂ, CIROPELI (s.f.) - lichid; jumătate lichid jumătate solid 

CIRTĂ, CIRȚ (s.f.) - păr mai lung lăsat pe frunte 

CISĂLIȚĂ (var. CHISĂLIȚĂ) (s.f.) - boască, restul de la comină fiartă pentru obținerea țuicii 

CISÂG (s.n.) - avut, avuție în bucate 

CISNĂ, CISNE (s.n.) - necaz, rău 

CISTĂȘÂȚ (adj.) – îngrijit, aranjat 

CISTÂNIE (s.f.) - priveliște curată, teren curățit 

CISTÂT, CISTÂTĂ, CISTÂŢ, CISTÂCIE (adj.) - curățit 

CISTÂT, CISTÂTURI (s.n.) - curățenie 

CISTÎ, CISTÂĂSC (vb., IV, tranz. reflex.) – a face curățenie 



CISTUOCIŢĂ, CISTUOCIŢ (s.f.) – femeie de serviciu 

CISU (adv.) – bun 

CIȘCOLA, CIŞCOLESC (vb., I, intranz.) - a se plânge, a se văieta, a se jelui 

CIŞLARAI, CIȘLĂRAIE (s.n.) - obiecte făcute de tâmplar 

CIŞLARIE, CIŞLARII (s.f.) - atelierul tâmplarului, tâmplărie 

CIȘLĂR, CIȘLĂRI (s.m.) – tâmplar 

CIŞLĂR, CIŞLĂRI (s.m.) – tâmplar 

CIŞNĂ, CIŞNIE (s.f.) - tihnă  

CIȘTĂLAT, CIȘTĂLAȚ (adj.) – îngrijit, aranjat 

CIŞTĂLUI, CIŞTĂLUI(ESC) - (vb., IV, tranz. reflex.) - a aranja, a găti (casa, camera, hainele), 

a se aranja pe sine 

CIT, CITE (s.f.) - icoană, tablou 

CITĂV, CITĂVĂ, CITĂVI, CITĂVE (adj.) - întreg, sănătos 

„nu-i cităv la cap” - nu-i normal 

CITURIȚĂ, CITURIȚE (s.f.) – dim. de la ciutură 

CIȚ! (interj.) - cuvânt pentru chemarea pisicilor 

CIŢĂ, CIȚĂ (s.f.) - iconiţă, icoană 

CIȚO, CIȚĂ (interj.) - cuvânt folosit la chemarea porcilor 

CIUACĂ, CIUOȘI (s.f.) - băț 

CIUACNIT, CIUACNICIE (s.n.) - ciocnet  

CIUBLE, CIUBLECE (s.f.) – vase, oale 

CIUC, CIUȘE (s.n.) - o mână de fân sau de lână 

CIUCE, CIUȘI (s.f.) – briceag 

CIUCIU! (interj.) – nimic 

„ciuciu-ciuciu, nu-i răchie-n buciu” - strofă dintr-un cântec 

CIUCIUC, CIUCIUȘ (s.m.) – copil grăsuț 

CIUCIULA (vb., I) – a se tăvăli (este vorba de găini) 

CIUCIUMEA, CIUCIUMELE (s.f.) - ghicitoare 

CIUCIUR, CIUCIURI (s.m.) - izvor 

CIUCULENDĂR, CIUCULENDĂRĂ, CIUCULENDĂRI, CIUCULENDĂRE (adj.) - om fără 

ocupație, haimana 

CIUCURE, CIUCURI (s.m.) - împletituri din fire de lână sau din fâșii de piele tăiate scurt, 

folosită ca ornament la un obiect de îmbrăcăminte, la covoare, la gâtul mieilor etc. 

CIUDRĂ, CIUDRE (s.f.) - praștie (jucărie) 

CIUDRI, CIUDRI (s.n.) - praștie 

CIUF (s.n.) - bucată de păr 

CIUF, CIUFURI (s.n.) - bucată de păr 

CIUFÂNDAC, CIUFÂNDAȘI (s.m.) - priveghi la morți 

CIUFLEA, CIUFLII (s.f.) - drac mic 

CIUFTE (s.f.) - chiftele marinate 

CIUFULUI, CIUFULUIESC (vb., IV, tranz.) - a batjocori 

CIUGĂ, CIUGI (s.f.) - tigvă 

CIUHĂ (s.f. sg.) – căpiță de coceni 

CIUHOAI, CIUHOAIE (s.f.) - ciaun, căldare 

CIULIMAG (s.n.) – porumb pentru siloz, semănat foarte des, se taie ca hrană pentru vite 

CIULONI (s.n.) – varză pufoasă, nebătută 

CIULUM (a sta) - a sta mălai/să te tai 



CIUMĂRI, CIUMĂR (vb., IV) - a zgâria 

CIUMPĂVI, CIUMPĂVIESC (vb., IV) - a se lovi la picioare; a tunde greșit și inestetic 

CIUMPĂVIT/CIUNĂVIT (adj.) – desfigurat 

CIUMPEU, CIUMPEI (s.m.) - rădăcina și partea de jos a tulpinii de porumb, rămasă după 

recoltarea și tăierea cu secera a tulpinii 

CIUMUR (s.m.) - cărbune  

CIUNC, CIUNCURI (s.n.) – tub, țeavă 

CIUNGAR (s.m.) - copac cu crăcile rupte 

CIUNGAR, CIUNGARI (s.m.) - arboraş mic, ciuntit şi uscat 

CIUNGĂRI, CIUNGĂRESC (vb., IV) - a pierde ramurile 

CIUNGĂRI, CIUNGĂRESC (vb., IV, tranz.) - a tăia crengile de la un pom 

CIUNGĂU, CIUNGĂI (s.m.) - buciumel putred, tăiat 

CIUOC, CIUOCURI (s.m.) - teacă 

CIUP, CIUPURI (s.n.) - ulcior 

CIUP, CIUPURI (s.n.) - vas mare de lut 

CIUPĂ, CIUPE (s.f.) - canată 

CIUPĂI, CIUPĂI (vb., IV) - a bate cu palmele în apă 

CIUPĂRI, CIUPĂRESC (vb., IV) - a ciupi 

CIUPILICĂ, CIUPILIȘI (s.f.) – basc 

CIUR! (interj.) - ciur  

CIURAI, CIURÂI (vb., IV, tranz.) - ciurui  

CIURBICĂ, CIURBICI (s.f.) - plantă cu inflorescență alb-violetă, ghimpoasă, care se toacă 

pentru rațe 

CIURC, CIURCURI (s.n.) - laibăr, cojocel scurt 

CIURC, CIURCURI (s.n.) - vestă țărănească din lână 

CIURCAN, CIURCANI (s.m.) - curcan 

CIURCAN, CIURCANI (s.m.) - curcan, tutcan 

CIURCĂ, CIURȘI (s.f.) - curcă 

CIURCĂ, CIURȘI (s.f.) – curcă 

CIURCONI, CIURCONI (s.m.) - curcan 

CIURLICĂ, CIURLELE (s.f.) - plantă cu flori albe violete; ghimpos 

CIURLOS, CIURLOASĂ, CIURLOȘ, CIURLOASĂ (adj.) - urât (despre soțiile slute)  

CIUSCĂ (DE BEAT) (adv.) - criță de beat 

CIUSCHIE (s.f.) – bucată de lemn de 2-3 m pentru manevrarea lemnelor 

CIUSCHIE, CIUSCHII (s.f.) - aşchie mai mărişoară 

CIUSCHIE, CIUSCHII (s.f.) - bucată de lemn mai lungă și nu prea groasă, folosită pentru a 

susține, a ridica sau a rostogoli un obiect; pârghie, rangă  

CIUȘ (interj.) - strigăt cu care se îndeamă măgarul la drum 

CIUŞ, CIUŞÎ (s.m.) – ciuf 

CIUŞ, CIUŞURI (s.n.) - clătită  

CIUȘCHIE, CIUȘCHII (s.f.) - bucată de lemn 

CIUȘCIUCA (vb., I) - a turna apă în pahar mai mult decât trebuie 

CIUȘPAIS, CIUȘPAISURI (s.n.) - mâncare de dovleac 

CIUŞTULUI, CIUȘTULUIESC (vb., IV, tranz.) - a netezi, a finisa, a ferchezui, a dichisi 

CIUVAN, CIUVANE (s.n.) - albie pentru spălat rufe 

CIUVARI (s.m.) - paznic 

CIVALĂ, CIVALE/CIVELI (s.f.) - bucată de material textil sau lemnos; palmă, lovitură; tiv, 



tivitură 

CIVALĂ, CIVIALE (s.f.) - tiveală  

CIVI (vb., IV) – a tivi 

CIVI, CIVIESC (vb., IV, tranz.) - a coase un tiv 

CIVIC, CIVICURI (s.m.) - luminiş  

CIVIE, CIVII (s.f.) - bucată de fier care se împlântă vertical în capul osiei carului sau cociei, 

după ce s-a pus leuca, pentru a nu cădea roata de pe osie 

CIVIE, CIVII (s.f.) - piese de scurgere la ciep 

CIVIG, CIVIGURI (s.n.) - prăjină; bețe pentru afumat carnea 

CIVIG, CIVIGURI (s.n.) - sul cu pânză de lână; prăjină cu care se leagă fânul din lan 

CIVIGARE, CIVIGÂĂRI (s.f.) – băț de care este legat un lanț 

CIVIGII (s.n. pl.) - cârlige în horn, de care se prinde cocaia 

CIVIR, CIVIRIE (s.n.) - acreală, acru peste măsură 

CIVIT, CIVITĂ, CIVIŢ, CIVICIE (adj.) – tivit; albastru închis 

CIVITURĂ, CIVITURI (s.f.) – tiv  

CIVITURĂ, CIVITURI (s.f.) - tivitură  

CIVIȚA (vb., I) – a specula, a spiona 

CIVO (TIVO, TIVAI) (interj.) - fugi! 

CIZ, CIJ (s.m.) - tiz  

CIZAN, CIZAN (s.m.) – tiz 

CIZLIC, CIZLICURI (s.n.) - adaosul din afară la tocul cizmei 

CÎNEALĂ, CĂNELI (s.f.) - vopsea neagră 

CLABĂŢ, CLABĂŢURI (s.n.) - căciulă din blană de miel 

CLACĂ, CLĂȘI (s.f.) - lucru în grup, fără plată 

„vorbe dă clacă” - vorbe fără relevanță/valoare/rost 

CLACĂR, CLACĂRIE (s.n.) - limonadă roșie (un fel de bragă)  

CLACINA, CLACIN (vb., I) - a (se) clătina, a (se) mişca 

CLAD, CLAGE (s.n.) - lucru neisprăvit 

CLAIE (s.f.) - claie  

CLAINET, CLAINECE (s.n.) - clarinet 

CLAMFUTĂR, CLAMFUTĂRI (s.m.) - om fără rost, golan, văndraș 

CLANDĂR, CLANDĂRI (s.m.) - stâlp 

CLANDĂR, CLANDĂRIE (s.n.) - lanţ în gardul de ulucă 

CLANE, CLĂNI (s.f.) – claie 

CLANFĂ, CLANFE (s.f.) - clemă  

CLANIE, CLĂNI (s.f.) – căpiță de fân  

CLANIET, CLANIECE (s.n.) - clarinet 

CLANŢ, CLANŢURI (s.n.) – colț de stâncă  

CLANŢĂ, CLANŢURI (s.f.) - clanţă  

CLAPIE, CLAPII (s.f.) - mulțime, droaie 

CLASĂ, CLASĂ (s.f.) - clasă de elevi; grupare/categorie de elemente cu aceeași proprietate (ex. 

grâu de clasa I) 

CLATAREALĂ, CLATARELI (s.f.) - acţiunea de a se clăti; clătire; limpezire 

CLATARI, CLATARIESC (vb., IV) - a curăţa rufe, vase etc. spălându-le uşor cu apă; a limpezi într-o 

ultimă apă curată; a clăti, a limpedzî. a se spăla uşor pe mâini, în gură etc. 

CLAUS, CLAUSURI (s.n.) - baraj 



CLAUSULĂ, CLAUSULE (s.f.)/CLAUSUS, CLAUSUSURI (s. n) - articol de lege, clauză, 

dispoziție specială prevăzută într-un act oficial 

CLĂBĂCERIUL (s.p.) - joc bărbătesc specific la nuntă sub formă de brâu 

CLĂBĂȚ, CLĂBEȚĂ (s.n.) – căciulă 

„clăbăț dă ștrăgan” - căciulă de astrahan 

CLĂCINA, CLACINĂ (vb., I) – a clătina 

CLĂCINAT, CLĂCINATĂ, CLĂCINAȚ,CLĂCINACE (adj.) - clătinat 

CLĂDOS, CLĂDOASĂ, CLĂDOŞ, CLĂDOASĂ (adj.) - (drum) bătătorit 

CLĂDOS, CLĂDOASĂ, CLĂDOȘ, CLĂDOASĂ (adj.) - bătătorit 

CLĂGI, CLĂGIESC (vb., IV) – a clădi, a ridica 

CLĂMPĂNIE (adv.) – dă din gură, flecăreşte 

CLĂMPĂU, CLĂMPĂI (s.m.) – om înalt și slab; stângaci în mișcări 

CLĂMPĂU-TOLDĂU-MĂDĂDĂU (s.m., sg.) - uriaş 

CLĂNECIST, CLĂNECIȘCI (s.m.) - clarinetist 

CLĂNET, CLĂNECE (s.n.) - clarinet 

CLĂNET, CLĂNECE (s.n.) – clarinet 

CLĂNŢAICĂ, CLĂNȚĂIȘI (s.f.) - clanţa uşii 

CLĂNȚĂNIT, CLĂNȚĂNITURI (s.n.) - zgomot produs de o încuietoare 

CLĂNȚĂU, CLĂNȚĂI (s.n.) - palavragiu 

CLĂPĂUG, CLĂPĂUGĂ, CLĂPĂUGI, CLĂPĂUJE (adj.) - cu urechi mari 

CLĂPĂUZÂT, CLĂPĂUZÂTĂ, CLĂPĂUZÂȚ, CLĂPĂUZÂCE (adj.) - zăbunit, ramolit 

CLĂTĂRA, CLĂTĂR (vb., I) - a clăti 

CLĂTĂRI, CLĂTĂRESC (vb., IV) - a clătina 

CLOTOR, CLOTORI (vb., IV, tranz.) - a clăti cu apă curată ceva ce a fost spălat; a se spăla 

sumar pe mâini (a se clăti); a limpezi (clăti) rufele; a agita lichidul dintr-un recipient, a urni, a 

mișca ceva (greu) din loc 

CLĂTĂRIT, CLĂTĂRIȚ (adj.) – clătit sau limpezit rufe 

CLĂTĂRIT, CLĂTĂRESC (vb., IV) – clătit 

CLĂVIR, CLĂVIRE (s.n.) – pian 

CLE (adv.) - acolo 

CLEAB, CLEABURI (s.n.) - ciob 

CLEAB, CLEABURI (s.n.) – ciob 

CLEANŢ, CLEANŢURI (s.n.) - vârfuri de stâncă 

CLEANȚ, CLEANȚURI și CLEANȚĂ (s.n.) - colț de stâncă; gură; șpiţ, suprafaţă de teren în 

formă de triunghi 

CLEANȚĂ (s.f., sg.) - gura femeilor limbute 

CLEANȚĂ, CLENȚĂ (s.f.) - mâner la ușă; gură spurcată 

„a da dân clanță” - a pălăvrăgi, a turui, a vorbi necontenit 

CLEFECI, CLEFECESC (vb., IV, intranz.) - a sporovăi, a bârfi 

CLEFEȘCIT, CLEFEȘCITĂ, CLEFEȘCIȚ, CLEFEȘCICE (adj.) - lihnit de foame 

CLEFNI, CLEFNIESC (vb., IV) - a leşina, a-şi pierde cunoştinţa; a cădea în genunchi; a se prăbuşi 

CLEFNIT, CLEFNITĂ, CLEFNIŢ, CLEFNICE (adj.) - care se află în stare de leşin, în nesimţire 

CLEFNIT, CLEFNITĂ, CLEFNIȚ, CLEFNICE (adj.) - injurios, insultat; toropit, extenuat, 

leşinat 

CLEI, CLEIESC (vb., IV) - a strânge la un loc, a agonisi 

CLEI, CLEIURI (s.n.) - clei (în urechi), cerumen 

CLEIOS, CLEIOASĂ, CLEIOȘ CLEIOASE (adj.) - lipicios 



CLENCI, CLENCIURI (s.n.) - cârlig de fier în care se agață carnea după afumare; bucată 

înaltă de lemn, bifurcată în partea de sus, pe al cărei brațe se agățau oale 

CLENET, CLENECE (s.n.) - clarinet  

CLENIET, CLENIECE (s.n.) - clarinet 

CLENȘI, CLENȘIURI (s.n.) - cârlig de fier în care se agață carnea după afumare; bucată înaltă 

de lemn, bifurcată în partea de sus, pe ale cărei brațe se agățau oale; cârlig făcut dintr-o cracă; 

crengi rupte din coroana unui copac 

CLENŢAICĂ, CLENŢĂIȘI (s.f.) - foraibăr, gură spartă, (femeie) cicălitoare 

CLENȚAICURI (s.f., pl.) - mirodenii 

CLENŢĂIELNIC, CLENȚĂIELNICĂ, CLENȚĂIELNIȘI, CLENȚĂIELNIȘE (adj.) - rău de gură, 

guraliv 

CLENŢĂNEALĂ, CLENŢĂNELI (s.f.) - ceartă, sfadă 

CLENȚĂNI, CLENȚĂNESC (vb., IV, intranz.) - a vorbi tare și fără rost, a da din gură; a 

dârdâi 

CLENŢĂNIT, CLENȚĂNITĂ, CLENŢĂNIŢ, CLENȚĂNICE (adj.) – certat 

CLENŢĂNIT, CLENŢĂNITURI (s.n.) - a da des din clanţă, a vorbi mult 

CLENŢUŞ, CLENŢUŞĂ (s.n.) - bucată de lemn înfiptă într-un zid în care se poate agăţa ceva; ciot de 

ramură la un copac de care se agaţă traista, coasa, grebla etc. 

CLENȚUȘ, CLENȚUȘĂ (s.n.) - cârlig (fixat pe tocul ușii) al cărui vârf se introduce în veriga 

fixată pe ramă, pentru ca ușa să nu poată fi deschisă de afară 

CLEOAMBĂ, CLEOAMBE (s.f.) - cârlig de agățat 

CLEOAMBĂ, CLEOAMBE (s.f.) – ramură 

CLEPAN, CLEPANĂ, CLEPANI, CLEPANE (adj.) - cu urechile îndepărtate de cap 

CLEPĂUZÂT, CLEPĂUZÂTĂ, CLEPĂUZÂŢ, CLEPĂUZÂCE (adj.) - pierdut cu firea, derutat 

CLERIC, CLERIȘI (s.m.) - cursant al unui institut teologic 

„cleric absolut” - absolvent de Teologie, cu drept de a concura pentru ocuparea unei parohii 

vacante 

CLEȘCE, CLEȘCI (s.m.) - clește 

CLEȘCENOG (s.m.) – n eîndemânatic 

CLEŞCENOG, CLEȘCENOAGĂ, CLEŞCENOJI, CLEȘCENOAJE (adj.) - (despre oameni) care are 

o mână retezată, ciung 

CLET, CLETURI (s.n.) - cămară de alimente; magazie în care se țin diverse obiecte de uz casnic 

CLET, CLETURI (s.n.) - magazie, bucătărie de vară 

CLEȚAIE, CLEȚĂI (s.n.) - om rău de gură 

CLI, CLIURI (s.m.) - clei  

CLICĂR, CLICĂRE, CLICĂR (s.n.) - bilă de sticlă colorată  

CLICEAR, CLICERI (s.m.) - intendent, pivnicer 

CLIEFĂI, CLIEFĂIESC (vb., IV) – a mânca zgomotos, cu gura deschisă 

CLIEFNI, CLIEFNIESC (vb., IV, intranz.) - a leşina 

CLIENJIE, CLENJE (s.f.) - unealtă de metal în care se agaţă animalele sacrificate 

CLIENȘI, CLIENȘURI (s.n.) - cuțit de tăiat porci 

CLIFAN, CLIFANE (s.n.) - brazdă răsturnată de plug 

CLIFAN, CLIFANI (s.m.) - bucată mare de pământ scoasă, răsturnată cu plugul; bulgăre mare de 

pământ 

CLIN (adj.) - oblic, înclinat 

CLINCIT, CLINCIȚ (adj) – mișcat puțin din loc 

CLINCOT, CLINCOCE (s.n.) - clinchet, sunet plăcut 

CLINCOTĂ, CLINCOCIE (s.f.) - minciuni, zvonuri 



CLINIU (adv.) - în clin 

CLIOAMBĂ, CLIOAMBE (s.f.) - bucată de metal cu capetele înstrâmbate şi ascuţite 

CLIOCLUMB, CLIOCLUMBE (s.n.) - rămășița tulpinei rămase deasupra pe pământ 

CLIOMB, CLIOMBI (s.m.) - ciot de ramură; ramură de copac uscată 

CLIOMB, CLIOMBOANIE (s.n.) – zdrăncană, tilincă 

CLIOMBĂNI, CLIOMBĂNI (vb., IV) - a zdrăngăni 

CLIOMBI (s.m.) – crengi uscate 

CLIONCIU CIURI (s.m., sg.) - prepeleac 

CLIONȚUȘ, CLIONȚUȘĂ (s.n.) - rest din creangă tăiată din copac 

CLIPAN, CLIPANI (s.m.) - om lălâu, cu urechile clăpăuge, om slab trupeşte 

CLIPĂUZÂT, CLIPĂUZÂTĂ, CLIPĂUZÂȚ, CLIPĂUZÂCE (adj.) - zăpăcit, buimăcit 

CLIPITĂ, CLIPICE (s.f.) - secundă 

CLIPOŞI, CLIPOŞIESC (vb., IV) – susura 

CLISĂ, CLISĂ (s.f.) - clisă  

CLISĂ, CLISĂ (s.f.) - slănină 

CLISOS, CLISOASĂ, CLISOȘ, CLISOASĂ (adj.) - cu clisă/grăsime; (despre pământ) lutos, 

argilos 

CLIŞCINOG, CLIȘCINOJI (s.m.) - neputincios 

CLIUC, CLIUCURI (s.n.) - struguri zdrobiţi pregătiţi de stors 

CLIUCALĂ, CLIUCALIE (s.f.) - tulpină de vişin sau cireş, de grosimea cozii de furcă, pentru zdrobit 

strugurii 

CLIUOS, CLIUASĂ, CLIUOŞ, CLIUASĂ (adj.) - cleios 

CLOACĂ, CLOACE (s.f.) - apă caldă 

CLOAFTĂR, CLOAFTĂRE (s.n.) – (var. CLOFTOR) metru ca unealtă de măsurat 

CLOAFTĂR, CLOAFTĂRI (s.m.) - unealtă măsurat teren 

CLOAMBĂ, CLOAMBE (s.f.) - bucată de fier cu care se prind două bucați de lemn; ramuri, 

crengi de copac 

CLOAMFĂR, CLOAMFĂRI (s.m.) - tinichigiu, lăcătuș 

CLOAMFĂR, CLOAMFĂRI (s.m.) - tinichigiu; cârpaci, persoană cu pretenții de meseriaș 

CLOANCĂ (s.f.) – cârâitor 

CLOANFĂR (s.m.) - tichinigiu 

CLOAPĂ, CLOAPIE (s.f.) - clapetă, clapă 

CLOAŞ, CLOAȘĂ (s.n.) - leneşă 

CLOAȘTĂR, CLOAȘTĂRI (s.n.) - conductor, controlor de bilete la C.F.R. 

CLOCOCI, CLOCOCEȘCE (vb., IV, intranz.) - a clocoti 

CLOFTOR, CLOFTORI (s.m.) - unitate de măsurat lungimi egala cu 1,92 m, făcută din lemn, 

cu doua brațe, în formă de unghi  

CLOFTORIT (adj.) – umblat cu pași mari 

CLOJMEŢ, CLOJMEȚ (s.m. pl.) - mâncăruri 

CLOMBĂNIT, CLOMBĂNIȚ (adj.) – mâncat semințe de foalre soarelui sau dovleac 

CLOMBIŢĂ, CLOMBIȚĂ (s.f.) - mamă 

CLOMBONIU, CLOMBONI (s.m.) - tată 

CLOMFĂR, CLOMFĂRI (s.m.) - tinichigiu 

CLONCANI, CLOANCĂNI (vb., IV, pers. a III-a) - (despre mâncare) a fierbe cu clocote, a clocoti 

CLONCĂNI, CLONCĂNE (vb., IV) - a face ca cioara 

CLONIU, CLONII (s.m.) - pat format din 2 laviţe şi deasupra 23 scânduri 

CLONȚ, CLONȚURI (s.n.) - plisc 



„nu-i măi tașe cloanța” - vorbește tot timpul 

„tare-n clonț” - cu gura mare 

CLONȚĂNI, CLONȚĂNESC (vb., IV, tranz.) - a sparge semințe între dinți și a mânca sâmburii  

CLONȚUȘ, CLONȚUȘĂ (s.n.) - cârlig (fixat pe tocul ușii) al cărui vârf se introduce în veriga 

fixată pe ramă, pentru ca ușa să nu poată fi deschisă de afară 

CLOP (s.n.) - crop  

CLOPĂTAR, CLOPĂTARI (s.m.) - fundul de mămăligă 

CLOPOTORI, CLOPOTĂRESC (vb., IV) - a clăti, a spăla uşor 

CLOPTOR (s.n.) – (var. CLOFTOR) unitate de măsură de 1,92 m 

CLOSĂT, CLOSĂCE (s.n.) – latrină, WC 

CLOȘ (adj. invar.) - (despre rochii) cu partea de jos evazată, mai lungă în părțile laterale 

CLOȘI, CLOȘIESC (vb., IV) - a sta cloța/rața/gâsca pe ouă, în cuib, pentru a scoate pui; (fig.) a 

lenevi, a sta prea mult tolănit în pat; a sta îngândurat, a pune ceva la cale în mod secret 

CLOȘIT, CLOȘITĂ, CLOȘIŢ, CLOȘICE (adj.) - (despre apă) care s-a încălzit 

CLOȘIUMB, CLOȘIUMBI (s.m.) – ciot de lemn 

CLOȘU (s.n.) – rahatul tare la fundul unui copil 

CLOTORI, CLOTOR, CLOTORESC (vb., IV, tranz.) - a clăti după spălare vase, rufe etc. 

CLOTORIT, CLOTORITĂ, CLOTORIȚ, CLOTORICE (adj.) - clătit; zăpăcit 

CLOȚARI, CLOȚARI (s.m.) - cel care pune păsările pe ouă; bărbat cu apucături feminine 

CLOŢĂ, CLOŢĂ (s.f.) - cloşcă 

CLOȚOBOANIE, CLOȚOBOANIE (s.f.) - femeie căsătorită sau văduvă, în jocul de copii „d-a 

cloțobonii” 

CLOȚOBONI, CLOȚOBONI (s.m.) - bărbat căsătorit sau văduv în jocul „d-a cloțobonii” 

CLUC, CLUȘI (s.n.) - ceea ce rămâne după stoarcerea strugurilor; tescovină, boştină 

CLUCERNIC, CLUCERNIȘI (s.m.) - lemnul de care se leagă caii la trăsură 

CLUCI (s.n.) - șold 

CLUMAU, CLUMAIE (s.f.) – (var. CONLĂU) preparat din tărâțe pentru dospitul aluatului, 

din care se face pâinea  

CLUMĂU, CLUMĂURI (s.f.) - preparat din făină de porumb pentru dospitul aluatului 

CLUMPĂ, CLUMPE (s.f.) - grup, adunare 

CLUP, CLUPURI (s.n.) - banca de lemn, lungă cu spetează  

CLUPĂ, CLUPE (s.f.) - bancă 

CLUPĂ, CLUPE (s.f.) - bancă cu spate, catafalc 

CNAIB, CNAIBE (s.f.) - cuțit cizmăresc de tăiat pielea 

CNAP (adv.) - exact, potrivit 

CNIJARĂ, CNIJARE (s.f.) - librărie 

CNIJIȚĂ (s.f.) - carnet 

COABĂ, COABE (s.f.) - pacoste, hârcă; soacră 

COABĂ, COABE (s.f.) - uliu 

COACĂ, COȘI (s.f.) - cobiliță 

COACĂDZA, COACĂDZĂ (s.f.) - var., stafidă 

COACĂNIE, COACĂNI (s.m.) - șoarece de câmp, hârciog 

COACĂR, COACĂRI (s.m.) - bucătar 

COACIN, COACINI (s.m.) - berbec cu botul galben 

COADĂ, CODZ (s.f.) - mâner, toartă, dârjală (coadă de topor, de ciocan, de sapă etc.); coadă 

(de animal, de unelte); șir 

„(a fi) coadă dă topor” - a fi trădător 



„a să țânie dă coada cuiva” - a însoți pe cineva pretutindeni 

COAIELE POPII (s.n.) - plantă cu flori galbene, dispuse în fascicule la subsuoara frunzelor, cu fructul 

ca o capsulă în formă de pară; mărul lupului 

COAJĂ (s.f.) – scoarță, înveliș exterior 

COAMĂ, COAMIE (s.f.) - păr lung care crește pe grumazul unor animele (cal, leu etc.) 

„coama casei” - partea de sus a acoperișului unei construcții, unde se întâlnesc versanții 

COANDRĂ (s.f. sg.) - vioara a doua într-o mică formație de muzicanți care acompaniază vioara 

întâi 

COANTRĂ, COANTRE (s.f.) - împotriveală 

COANTRĂ, COANTRE (s.f.) - violina a doua (instrument muzical)  

COAPCE COIFĂ (expr.)- coapte foarte bine 

COARBĂ, COARBE (s.f.) - unealtă de găurit 

COARDĂ, COARGE, CORDZ (s.f.) – corzi la instrumente muzicale; (fig.) curvuliță 

COARNĂ, COARNE (s.f.) - fructele cornului 

COASÂN, COASÂNI (s.m.) - dulap, garderobă 

COASE/COASĂ, COS (vb., III, tranz.) - a coase cu acul 

COASNĂR, COASNĂRE (s.n.) - dulap 

COASTĂ, COASTĂ (s.f.) - pantă 

COASTĂȘ (s.m.) – biban, pește răpitor de apă dulce 

COAȘIE, COC (vb., III) - a coace 

COBAȘ, COBAȘĂ (s.n., sg.) - locuință modestă, sălaș, bordei 

COBAȘĂ, COBAȘE (s.f.) - făcăleț de amestecat magiunul 

COBAŢ, COBACE (s.m.) - erete, pasăre de pradă 

COBĂR, COBĂRE (s.n.) - acoperiș peste loitrele căruței cu care se transportă animale 

COBĂR, COBĂRI (s.m.) - marginea de scânduri sau nuiele la loitră ca să nu iasă încărcătura din 

coşul căruţei 

COBĂȘ, COBĂȘE (s.n.) - căsuță, sălaș 

COBĂȚ, COBIEȚ (s.m.) - erete, uliul găinilor; pasăre răpitoare, uliu; (fig.) om cam al dracului 

COBÂRLAU, COBÂRLAIE (s.n.) - nişă, scobitură în zid, cotlon (unde se ţin diverse obiecte); 

spaţiu pentru depozitat furaje, grajd 

COBÂRLĂU, COBÂRLĂIE (s.n.) - nişă, scobitură mai mică în perete 

COBÂRLEU, COBÂRLEI (s.m.) – culcuș, bârlog 

COBÂRŞĂU, COBÂRȘAIE (s.n.) - (şi COPÂRȘĂU, SĂCRIN, SĂCRIU) sicriu 

COBE, COBE (s.f.) - bufniță; (fig.) om care prezice ceva rău 

COBI, COBESC (vb., IV, intranz.) - a prezice ceva rău 

COBI, COBIESC (vb., IV, intranz.) - a invoca, a prevesti  

COBIE, COBII (s.f.) - pacoste, vestire de rău 

COBIE, COBII (s.f.) - partea posterioară a coloanei vertebrale la păsări de unde cresc penele cozii; 

târtiţă 

COBILĂ, COBILI (s.f.) - piesa care se pune pe plug pentru a-i sprijini partea dindărăt, când e nevoie 

ca plugul să fie transportat pe rotiţele sale 

COBILEŢ, COBILEȚE, COBILEȚĂ, COBILEȚURI (s.n.) - firidă făcută în zid sub cuptorul 

vetrei țărănești  

COBIȘERI, COBIȘERI (s.m.) - uliu 

COC (s.n.) - chică adunată 

COCA (s.f., sg.) - diaree 

COCAICĂ, COCĂIȘI (s.f.) - vită proastă 



COCAIE, COCAI (s.f.) - scrânciob; construcție de lemn formată dintr-o roată de căruță fixată 

pe un stâlp peste care se așează o loitră (partea laterală a unei căruțe) de care se leagă la capete 

două scăunele, învârtindu-se în cerc, servind ca mijloc de distracție  

COCAIE, COCĂI (s.f.) - pârghie cotită sau curbă care serveşte la acţionarea unui mecanism, la 

transformarea unei mişcări de rotaţie într-o mişcare rectilinie 

COCARIŢĂ, COCARIŢĂ (s.f.) - bucătăreasă 

COCARŢĂ, COCARŢĂ (s.f.) - bibilică 

COCĂIT, COCĂITURI (s.n.) - a te sătura de căldură lucrând la sobă 

COCĂRI, COCĂRIESC (vb., IV) - a coace, a găti 

COCÂRJAT, COCÂRJATĂ, COCÂRJAŢ, COCÂRJACE (adj.) – gârbovit, adus de spate 

COCÂRNAT, COCÂRNACE (s.m.) - cocoşat 

COCÂRNAUS, COCÂRNAUȘ (s.n.) - a cădea de la înălţime; (fig.) - a deceda 

„a-ş da în cocârnaus” – a se tolăni în pat, a se prăvăli 

COCÂRNI, COCÂRNESC (vb., IV) - a întoarce (carul)  

COCÂRNIT, COCÂRNITĂ, COCÂRNIȚ, COCÂRNICE (adj.) - şerpuit, îngust (despre drumuri, 

cărări)  

COCÂRT, COCÂRȚURI (s.f.) - smaşină de lemn pentru a strânge aţa pe ţevi de soc 

COCÂRȚAMĂ, COCÂRȚĂME (s.f.) - modele în linii frânte sau curbe (cusute sau ori modlate 

în fier sau în tencuiala caselor)  

COCÂRŢĂ, COCÂRŢĂ (s.f.) - bibilică 

COCÂRŢĂ, COCÂRŢĂ (s.f.) – un fel de mâncare ciobănească 

COCÂRȚĂU, COCÂRŢĂIE (s.m.) - mălai amestecat cu unsoare friptă în tigaie 

COCÂRŢĂU, COCÂRŢĂIE (s.n.) - resturile de porumb râşnit (dat la râşniţă) rămas în sită 

COCÂŢ (interj.) - cuvânt care imită zgomotul produs de cel care strănută 

COCEAIE (s.f. pl.) - picioarele dindărăt la animale 

COCEIE, COCEIE (s.n.) - partea dinăuntru a piciorului de la genunchi în jos 

COCERI, COCERESC (vb., IV, tranz./intranz. reflex.) – (var. CUȘIURI) a se aciua, a se pune 

la adăpost undeva sau pe lângă cineva  

COCEŢ, COCEȚĂ (s.n.) - coteţ 

COCHIŢE BUȘ (s.f., pl.) - floricele de porumb 

COCI, COCESC (vb., IV, intranz.) - a lovi cu cotul 

COCIEȚ (s.n.) - coteț 

COCIEŢ, COCIAŢĂ (s.m.) - coteţ  

COCINI, COCINESC (vb., IV) - a înghesui pe cineva într-un colţ 

COCINIT, COCINITĂ, COCINIŢ, COCINICE (adj.) - înghesuit, prins la un colţ; încăpere, 

împrejmuire care are multe intrânduri/colţuri 

COCIOCÂRCĂ, COCIOCÂRȘI (s.f.) - rășchitor pentru depănarea bumbacului 

COCLANŢĂ, COCLENŢ (s.f.) - bibilică 

COCLEANȚĂ, COCLEANȚĂ (s.f.) – bibilică 

COCLEANŢĂ, COCLENŢĂ (s.f.) - bibilică 

COCLEANŢĂ, COCLENŢE (s.f.) - pirchiţă, bibilică 

COCLEBE, COCLEBI (s.f.) - denumire dată iţelor suplimentare folosite la ţeserea în războiul manual 

de ţesut a unor modele complicate 

COCLET, COCLEȚ (s.m.) - andrea 

COCLEȚ (s.m. pl.) - lații la ițe 

COCLIEȚ (s.m., pl.) - lați la ițe 

COCNĂRI, COCNĂRESC (vb., IV) - a servi 



COCOANĂ, COCOANIE (s.f.) - cucoană, doamnă 

COCODAN, COCODANI (s.m.) - floricele 

COCOLAN, COCOLANI (s.m.) – bucată mare 

COCOLI, COCOLESC (vb., IV) - a răsfăţa pe cineva, a satisface capriciile cuiva 

COCOLI, COCOLESC (vb., IV, tranz.) - a proteja, a ocroti  

COCOLIT, COCLITĂ, COCOLIŢ, COCLICE (adj.) - răsfăţat, alintat în mod exagerat 

COCOLIT, COCOLITĂĂ, COCOLIŢ, COCOLICE (adj.) - apărat, protejat 

COCOLOŞ, COCOLOAŞĂ (s.n.) – bulgăraş 

COCOLOȘÂT, COCOLOȘÂȚ (adj.) – acoperit fate reprobabile, mușamalizat 

COCOLOŞÎ, IEU COCOLOȘĂSC (vb., IV) - a proteja 

COCOMÂRLĂ, COCOMÂRLE (s.f.) - șopârlă mare, care trăiește pe lângă ape 

COCON, COCONI (s.m.) - domn, fiu, copil 

COCON, COCONI (s.m.) - domnişor 

COCONI, COCONESC (vb., IV) - a răsfăţa, a cocoloşi 

COCONIT, COCONITĂ, COCONIŢ, COCONICE (adj.) - răsfăţat, alintat 

COCONZÂBĂ, COCONZÂBE (s.f.) - femeie cu dinții mari și rari 

COCOR, COCORI (s.m.) - pasărea sălbatică cu acest nume; zuluf, păr încrețit artificial pe 

frunte sau la urechi; penele ridicate la coada rățoiului/gânsacului; un anumit fel de dantelă 

COCOR, COCORI (s.m., sg.) - şuviță de păr răsucită sau încrețită, zuluf, cârlionț 

COCORI (s.m.) – zulufi, cârlionți 

COCOSTÂRC, COCOSTÂRȘI (s.m.) - barză 

„cocostârc într-un pișior, ghiși șiuparcă, șe-i?” - ghicitoare/zicală în care sa dă și răspunsul 

COCOȘ, COCOȘ (s.m.) - masculul găinii; trăgaciul puștii (al armei de foc); floricele de 

porumb; încrezut 

„a pringie (pe cineva) cu cocoșu roșu” - a surprinde un cuplu nelegitim întreținând relații 

sexuale 

„cocoș dă pădure/cocoș sălbacic” - fazan 

„cocoșu roșu” - penis rigid, apt pentru acuplare 

„cucurudz dă cocoș” - floricele de porumb, popcorn 

„nu ce da așa cocoș” - nu te mai da mare 

COCOȘA, COCOȘĂDZ (vb., I) - a se gârbovi, a se încovoia de spate spre înainte 

COCOŞĂL, COCOŞĂI (s.m.) - cocoşel  

COCOȘĂL/COCOȘEL, COCOȘĂI/COCOȘEI (s.m.) - monedă mică de aur 

COCOȘÂT, COCOȘÂCE (s.n.) - împerecherea găinilor cu cocoșul 

COCOŞÂT, COCOȘÂTĂ, COCOȘÂȚ, COCOŞÂCE (adj.) - călcată de cocoş 

„cântă cocoşâu” - (despre unele găini) cântă precum cocoşul 

COCOȘCĂ, COCOȘCHIE (s.f.) - ghemotoc de ață de diferite culori 

COCOȘCEAN, COCOȘCEANURI (s.n.) - cocoașa din spatele unui om; gheb 

COCOȘI (s.m. pl.) - floricele de porumb, popcorn  

COCOŞÎ, COCOŞĂSC (vb., IV, pers. a III-a) - a se împerechea 

COCOȘÎ, COCOȘĂȘCIE (vb., IV, unipers.) - a cocoși, a călca cocoșul găina 

COCOȚAT, COCOȚATĂ, COCOȚAȚ, COCOȚACE (adj.) – urcat undeva 

COCOVAIE, COCOVĂI (s.f.) - lut bătut şi modelat, cu gaură la mijloc, în formă de plăcintă 

COCTĂ (s.f.) - băutură răcoritoare (un fel de cola)  

COCUOŞ, COCUOŞ (s.m.) - cocoş  

CODAI, CODAIESC (vb., IV) - a sta la îndoială, a şovăi, a ezita să facă ceva 

CODAIALĂ, CODAIELI (s.f.) - ezitare, şovăială 



CODARIȘICĂ, CODARIŞCI (s.f.) - băţul la capătul căruia se leagă cureaua cu care se lovesc sau se 

îndeamnă să meargă animalele; bici 

CODAȘ, CODAȘ (s.m.) - printre ultimii 

„mai bine fruntaș în sat decât codaș la oraș” – e preferabil să faci parte din grupul care te 

reprezintă 

CODĂI, CODĂIESC (vb., IV) – a se da îndărăt de la ceva 

CODĂRIȘCE, CODĂRIȘCI (s.f.) - coada biciului 

CODĂRIȘTE, CODĂRIȘTI (s.f.) - coada biciului 

CODĂRIT (adj.) – curățirea de scăieț a cozii și a lânei din jurul ugerului la oaie 

CODOBEIE (s. pl.) - picioare 

CODOBEIE (s.n. pl.) - picioare lungi și descoperite 

CODOBILAUS, CODOBILAUSURI (s.n.) - loc îngust, trecere strâmtă cu multe cotituri 

CODREAN, CODR(I)ENI (s.m., sg.) - pădurar 

CODREAN, CODRENI (s.m.) - pădurar, locuitor la codru/la munte 

CODRENIȚĂ, CODRENIȚE (s.f.) - soția codreanului 

CODRI, CODRIESC (vb., IV, tranz.) – a rupe în bucăți  

CODRIAN, CODRIANĂ, CODRIANŢ, CODRIANCIE (adj.) – de pădure, pădurean 

CODRIT, CODRITĂ, CODRIŢ, CODRICIE (adj.) – rupt în bucăți mari  

CODROF, CODROFURI (s.n.) - dulap cu sertare, folosit la păstarea hainelor 

CODRU, CODRI (s.m. sg.) - bucată de pâine/mălai; pădure seculară de la munte 

CODRUŢ, CODRUŢĂ (s.n.) - bucățică 

CODUBĂ, CODUBE (s.f.) - căscioară 

CODUBĂ, CODUBE (s.f.) - căscioară; loc sub soba de gătit, nișă; dubă de dus la arest; dubă 

pentru dezinsecția de păduchi 

CODZĂȘE (s.f. pl.) - pojar  

COF, COFURI (s.n.) - partea din spate a căruței; fundul găinii 

COFARTĂ, COFARTE (s.f.) - automobil  

COFĂI, COFĂI/COFĂIE (vb., IV, intranz. reflex., unipers.) - a se codi; (despre viermi) a 

mișuna 

COFÂRCA, COFÂRCHEDZ (vb., I) - a umbla, a vâşca 

COFÂRCĂ, COFÂRCI (s.f.) - șmecherie, trucaj 

COFÂRTĂ, COFÂRCE (s.f.) - conci, frizură, podoabă 

COFÂRŢĂ, COFÂRŢĂ (s.f.) - pieptănătură femeiască cu părul strâns sau împletit şi răsucit la ceafă; 

coc, conci 

COFÂȘCEALĂ (s.f.) – diaree 

COFÂȘCIT (adj.) - scofâlcit, neîngrijit, murdar (cu fecale)  

COFIEI, COFIEIE (s.n.) – vas din lemn, în care se cară şi se păstrează apa 

COFL(I)EȘÂT, COFL(I)EȘÂTĂ, COFL(I)EȘÂȚ, COFL(I)EȘÂC(I)E (adj.) - murdărit, mânjit 

COGI, COGESC (vb., IV) - a se codi, a amâna executarea unei obligații sau a o face fără tragere 

de inimă 

COGI, COGIESC (vb., IV) - a se codi 

COGINĂ, COGINE (s.f.) - ţuică 

COGINĂ, COGINI (s.f.) - țuică, rachiu; lână de la codit 

COGIOMATURĂ, COGIOMATURI (s.f.) - casă mică 

COGIRIŞICĂ, COGIRIȘICHE (s.f.) - codirişcă, băţul pe care este fixat biciul 

COGIT, COGITURI (s.n.) - nedumerire; tuns ca o oaie 

COGIT, COGIȚ (adj.) – ezitat, șovăit 

COH, COCHI (s.m.) - bucătar 



COHMEL, COHMELE (s.f.) - făină pentru gătit 

COI, COAIE (s.n.) - testicul 

COIC! (interj.) - coic!  

COICA, COICĂI (vb., IV, pers. a III-a, intranz.) - (despre porci) a guiţa 

COIT (s.n.) – împreunare sexuală 

COIUOS, COIUASĂ, COIUOŞ, COIUASĂ (adj.) - neputincios 

COJA (adv.) - cogea  

COLAC, COLAȘI (s.m.) - cozonac; prescură; ghemuit; cerc în zidul fântânii 

„colac dă pomană” - cozonacul care se dă la pomană 

„colacu lu nănașu” - se face o dată pe an și se dă nașului 

COLAC, COLAȘI (s.m., sg.) - produs tradițional de panificație, realizat din foaie de aluat, care se 

întinde și se umple cu diverse compoziție (mac, mere rase, nucă măcinată, rahat, stafide etc.), după 

care se rulează sub formă de sul și se așează la copt 

COLAINĂ, COLAINE/COLĂINI (s.f.) - medalie 

COLAINĂ, COLĂINI (s.f.) - colăcel care se dă de pomana mortului la înmormântare; decoraţie 

„să-ţ mânc colaina” - să trăiesc mai mult decât tine, să-ţi mănânc colacul 

COLARIU, COLARI (s.m.) - rotar 

COLAŞĂ, COLIEŞ (s.f.) - coleaşă  

COLAUDA, COLAUD (vb., I) - a recepționa, de către o comisie avizată, o construcție executată 

sau o lucrare importantă 

COLAUDARE, COLAUDĂRI (s.f.) - recepția lucrării de către comisia avizată 

COLĂR, COLĂRI (s.m.) - rotar; tâmplar, dulgher, lucrător în lemn 

COLĂRĂ (var. CALĂRĂ), COLARE (s.f.) - boală infecțioasă la păsări 

COLĂRECE, COLĂREŢ (s.m.) - găluște cu miez de semințe de dovleac, lacșă 

COLĂREŢ, COLĂREȚ (s.m.) - bucăţi de cocă fierte în lapte, tăieţei cu lapte 

COLĂRIE, COLĂRII (s.f.) - atelier de tâmplărie 

COLĂȘEL, COLĂȘEI (s.m.) - gogoaşă mare din aluat întins, turtă 

COLĂȘI, COLĂȘASCĂ (vb., IV, tranz.) - a face pe cineva colac, în expr.: dracu' să se 

colășască! 

COLĂȘI, COLĂŞESC (vb., IV, tranz.) - a peți, a cere în căsătorie 

COLĂȘIEL, COLĂȘIEI (s.m.) – aluat întins în formă de cerc și prăjit în ulei 

COLĂȘIT, COLĂȘICE (s.n.) - boală de burtă, colici 

COLCĂI, COLCĂI (vb.) – a se afla într-o situație neplăcută, a înota în rău 

COLCONI, COLCONESC (vb., IV) - a croncăni 

COLDUŞ, COLDUȘĂ, COLDUȘ, COLDUȘĂ (s. şi adj.) - sărac, calic, derbedeu 

COLDUȘ, COLDUȘĂ, COLDUȘ, COLDUȘE (adj.) - invidios, dușmănos 

„muiere coldușă” - femeie dușmănoasă 

COLDUȘÎ, COLDUȘĂSC (vb., IV) - a se invidia reciproc 

COLDUȘÎ, COLDUŞĂŞC (vb., IV, tranz.) - a invidia, a fi egoist 

COLEAŞĂ, COLEŞĂ (s.f.) - mămăligă 

COLEAȘĂ/COLEȘĂ, COLEȘE (s.f.) - mămăligă 

COLECTIV (C.A.P.) - Cooperativa Agricolă de Producție 

COLECTOR, COLECTORI (s.m.) - colector de cote 

COLERĂ, COLERI (s.f.) - holeră 

COLERNIC, COLERNIȘE (s.f.) - coteţul găinilor 

COLEŞÎ, COLEŞĂSC (vb., IV) - a prepara mămăliga 

COLEŞONI, COLEŞOANIE (s.n.) - coleşă, mămăligă mare 



COLHOZ, COLHOZURI (s.n.) - gospodărie agricolă colectivă, după model stalinist 

COLIA (adv.) - colea  

COLIBAŞ, COLIBAŞ (s.m.) - persoană care locuieşte la colibă 

COLIBAT, COLIBATĂ, COLIBAŢ, COLIBACE (adj.) - versant, coastă care are scobituri, adâncituri 

ce pot fi folosite ca adăpost ocazional în caz de intemperii atmosferice 

COLIBĂ, COLIBI (s.f.) - locuinţă situată în afara localităţii, folosită mai ales vara, având anexe 

grajd, staul pentru animale; sălaş 

COLIERĂ (s.f. sg.) – holeră 

COLIEŞARI (s.m., sg.) - făcăleţ 

COL(I)EȘĂ, COL(I)EȘ (s.f., sg.) - mămăligă 

COLIEŞĂ (și COLEAȘĂ) (s.f. sg.) - mămăligă tare care se taie cu sfoara 

COLIETCĂ, COLIETCHE (s.f.) - colivie 

COLIIE (s.f., sg.) - plantă colilie (stipa pennata)  

COLINGEŢ, COLINGEŢ (s.m.) - persoană care colindă; colacul care se dă colindătorilor 

COLNĂ (s.f.) - șopron 

COLNIC, COLNIȘE (s.n.) - pripore, culme 

COLO (adv.) – acolo 

COLOARE, COLORI (s.f.) – (înv.) culoare, aspectul colorat al corpurilor 

COLOARIE, COLORI (s.f.) - culoare 

COLOI, COLOIESC (vb., IV, tranz.) - a suna (apela) la telefon 

COLOMIDĂ (s.f. sg.) - pălămidă 

COLOMONIT (adj.) - încurcat, zăpăcit 

COLON, COLONI (s.m.) - fost țăran iobag devenit liber prin diploma din 1785 a lui Iosif al II-

lea; țăran sărac 

COLONIE (s.f.) - Babșa maghiară 

COLONIST, COLONIȘCI (s.m.) - colonist  

COLOPAȘ, COLOPAȘE (s.n.) – (înv.) ciocan mare 

COLOPRÂȘNIȚĂ, COLOPRÂȘNIȚE (s.f.) - coropișniță 

COLȚ, COLȚ (s.m.) - dinte ascuțit și mai lung (la animalele de pradă); canin (la om); (pl.) 

mugurii de cartof care apar, la căldură, fără ca să fie plantat cartoful; unghiere; vârful unghiei 

„a da dân colț în colț” - a se zbate în greutăți căutând o ieșire din ele 

„a-ș arăta colțî” - a manifesta o atitudine agresivă față de cineva 

„ciipcă cu colț” - vârful modelului de cipcă 

COLȚ, COLȚURI (s.n.) - partea de pâine ieșită înafară la copt, motiv pentru care e mai 

rumenă; locul de intersecție a două străzi 

COLȚOS, COLȚOASĂ, COLȚOȘ, COLȚOASĂ (adj.) - răutăcios 

COLȚUN, COLȚUNI (s.m.) - bucată de pânză sau de stofă 

COLȚUROS, COLȚUROASĂ, COLȚUROȘ, COLȚUROASĂ (adj.) - zgrunțuros 

COLUO (adv.) - colo  

COMA, COME (s.f.) - virgulă 

COMAC, COMAȘE (s.n.) - ham 

COMACEA, COMACII (s.f.) - apelativ între femei, cumnată 

COMANDĂ, COMENDZ (s.f.) - casa satului (derivă din germ. commando, care era sediul companiei 

de grăniceri din vremea imperiului austriac)  

COMANDĂ, COMIENDZ (s.f.) - sediul „casei satului” în localitățile mici care nu aveau 

primărie proprie 

COMANDĂRI (vb., IV) - a conduce o activitate, a da ordine, a porunci 



COMAT, COMATURI (s.f.) - colț, dărab, bucată, felie 

COMĂ, COME (s.f.) – virgulă 

COMĂCE (s.n. pl.) - hamuri 

COMĂNAC, COMĂNAȘE (s.n.) - podoabă capilară înaltă, potcap 

COMĂNAC, COMĂNAȘE (s.n.) - un fel de căciulă din lână împletită 

COMĂNĂȘI, COMĂNĂŞĂŞC (vb., IV, intranz. tranz.) - a se umili, a invoca milă, a cerși 

COMĂNDA, COMĂNDEDZ (vb., I) - a face parastas şi praznic pentru un om mort 

COMÂLȚĂI, COMÂLȚĂI (vb., IV, tranz., intranz. și reflex.) - a (se) mișca, a se clătina, a se scutura 

COMÂND, COMÂNDURI (s.n.) - pomană, praznic 

COMÂNDA, COMÂNDUIESC (vb., I) - a face parastas/praznic pentru mort 

COMÂNDAROŞ (s.m., sg.) - comadantul garnizoanei sau cercului militar 

COMBAI (s.n.) - combină, culegător de prumb 

COMBAIN, COMBAINE (s.n.) - combină 

COMBAINA (vb., I) - a recolta păioasele cu combina 

COMBAINAT, COMBAINACE (s.n.) - recoltate 

COMBAINĂ, COMBAINE (s.f.) – combină pentru cereale 

COMBI (s.n.) - microbuz 

COMBINEU, COMBINEIE (s.m.) – combinezon 

COMCARI (s.m. pl.) - măcelari 

COMEGE, COMEGII (s.f.) - comedie, circ 

COMEGI, COMEGESC (vb., IV, tranz.) - a batjocori 

COMEGIANȘ, COMEGIANȚ (s.m.) - artist de circ, clovn  

COMEGIANT, COMEGIANȚ (s.m.) – comedian 

COMEGIANT, COMEGIANȚ (s.m.) – comediant 

COMEGIANT, COMEGIANŢ (s.m.) - comediant, clovn 

COMEG(I)E, COMEGII (s.f., sg.) - piesă de teatru, comedie, batjocură 

COMEGIE, COMEGII (s.f.) - circ 

COMEGIIANT, COMEGIANTĂ, COMEGIANȚ, COMEGIANE (adj.) – comediant 

COMIHĂ, COMIHI (s.f.) - bucătărie, cuină 

COMINĂ (s.f. sg.) - fructe fermentate în vederea distilării pentru a obține țuica, borhot  

COMINĂ, COMINE (s.f.) - denumire dată fructelor fermentate (prune, cireşe, mere, pere etc.) din 

care se prepară ţuica 

COMINDĂRIT, COMINDĂRICE (s.n.) - a conduce 

COMISAȚIE, COMISAȚII (s.f.) - comasarea pământului arabil 

COMISÂIE, COMISÂI (s.f.) - comisie 

COMLĂU, CUMLĂIE (s.n.) - ferment folosit la prepararea pâinii (din tărâțe) 

COMNĂU, COMLĂU (s.f.) – ferment pentru pâine 

COMNĂU, COMNAIE (s.n.) - aluat uscat 

COMOLOŞÎ, COMOLOȘĂSC (vb., IV) - a da naibii 

COMOT, COMOCE (s.n.) - piesă de harnaşament, având forma unui colac oval, care se pune la gâtul 

calului şi de care se leagă frânghiile sau lanţurile de tracţiune 

COMOTĂ, COMOTE (s.f.) - jugul de la gâtul calului 

COMPETENT, COMPETENI (s.n.) - concurent pentru ocuparea unui post de învățător, preot, 

etc. 

COMPETINȚĂ, COMPETINȚE (s.f.) - competență, capacitate de a rezolva o problemă 

COMPETINȚE (s.f. pl.) - drepturi bănești și materiale cuvenite în exercitarea profesiunii 

COMPUT, COMPUTURI (s.m.) - calcul aritmetic, socoată 



COMPUTA, COMPUT (vb., I) - a face calcule matematice, a însuma, a totalize, a aduna 

veniturile aduse de pământul cultivat 

COMŞUNĂ, COMŞUNI (s.f.) - căpşună  

COMUNĂ, COMUNE (s.f.) - primărie  

COMUNĂ, COMUNIE și COMUNI (s.f.) - unitate administrativ-teritorială de bază, alcătuită 

din unul sau mai multe sate, având conducere proprie și un primar/jude/birău; comunitatea 

bisericească a credincioșilor de același rit 

CONAC, CONAȘE (s.n.) - găzduire 

CONAC, CONAȘE (s.n.) - popas, odihnă 

CONĂCĂRI, CONĂCĂRESC (vb., IV, intranz.) – a sâmbrălui, a se întovărăşi, a colabora, a se 

ajuta 

CONĂŞCI, CONĂȘCESC (vb., IV) - a se umple prea tare 

CONC, CONCURI (s.n.) - coridor  

CONC, CONCURI (s.n.) - coridor 

CONCĂIT (s.n.) – vizită deasă și prelungită la o anumită persoană, cu diferite scopuri, în 

special de amor 

CONCEA (s.m., sg.) - ştirb 

CONCI, CONCIURI (s.n.) - obiect din pânză de acoperit capul femeilor, de care se fixează alte 

podoabe  

„a pune conciu” (unei fete nemăritate ori miresei în noaptea nunții) - a deflora, purtarea 

conciului fiind semnul vizibil că aceasta nu mai e virgină 

CONCLUS, CONCLUSE (s.n.) - concluzie, decizie luată în urma dezbaterii unei problem într-o 

adunare public sau ședință a unui organ decisional 

CONDAC (s.n.) – cântare bisericească pentru o anumită zi 

CONDAC, CONDAȘE (s.n.) - cântare bisericească pentru o anumită zi 

CONDAMNAT, CONDAMNAȚ (s.m.) - osândit 

CONDÂC, CONDÂȘE (s.n.) - carte de rugăciuni 

CONDRIACIE, CONDRIEŢ (s.m.) - condrăţel  

CONDUCTĂR, CONDUCTĂRI (s.m.) - conductor 

CONDUȘE, CONDUC (vb., III) – a conduce 

CONFECT, CONFECTURI (s.n.) - prăjitură 

CONFISȚIRUI, CONFISȚIRUI (vb., IV) - a confisca 

CONGEI, CONGEAIE (s.m.) - condei  

CONG(I)ERI, CONGIERIESC (vb., IV, tranz.) - a încondeia, a împodobi cu linii sau desene 

CONGRUĂ (s.f. sg.) - salariu, remunerație stabilită în prealabil 

CONIAC (s.n.) – băutură alcoolică tare 

CONS, CONSURI (s.n.) - acoperământ al capului făcut artizanal din ţesătură cu motive 

populare, uneori din taleri de argint, pe care îl poartă, de sărbători, femeile căsătorite 

CONS, CONSURI (s.n.) - părul femeilor strâns la spate 

CONSCRIE, CONSCRIU (vb., III) - a recenza, a înregistra toate persoanele de o anumită 

categorie 

CONSCRIERE, CONSCRIERI (s.f.) - recensământ, rezultatul conscrierii 

CONSCRIPȚIE, CONSCRIPȚII (s.f.) - recrutare; controlul medical al tinerilor ajunși la vârsta 

potrivită încorporării 

CONSTRENANGĂ, CONSTRENJE (s.f.) - plantă erbacee care creşte printre porumb; costrei 

CONSTRENGE (s.f. pl.) – plante erbacee care cresc printre porumbi; costrei 

CONSULT (adv.) - potrivit, util, binevenit 

CONȘI, CONȘIURI (s.n.) - podoabă a capului la femeile căsătorite, veșmânt așezat pe capul 



femeilor 

CONȘAFT, CONȘAFTURI (s.n.) - afacere rentabilă  

CONȘI, CONȘIURI (s.n.) - ceapsă mare, uneori decorată cu taleri de aur sau argint, pe care o 

poartă pe cap nevestele - la sărbători, cercul din metal în jurul căruia își răsuceau părul, pe 

creștetul capului, femeile căsătorite 

CONŞI, CONŞIURI (s.n.) - coafură la fete bănăţene 

CONT, CONTURI (s.n.) - client 

„a ține cont” - a ține socoteala 

CONTRACT (s.n.) - înţelegere scrisă 

CONTRAR, CONTRARI (s.m.) - adversar, dușman 

CONTRAȘ, CONTRAȘ (s.m.) - violonist care cântă la vioara a doua și ține isonul primului 

violonist 

CONTRAT, CONTRACCE (s.n.) - contract, testament 

CONTRĂ, CONTRE (s.f.) - bucată de lemn lungă şi îngustă care se fixează de-a curmezişul pentru a 

uni două sau mai multe elemente ale unei construcţii sau pentru a susţine, a întări ceva; stinghie 

CONTRIAC, CONTRIACURI (s.n.) - contract; testament 

CONTUMAŢ (s.m., sg.) - carantină 

CONŢ, COANŢĂ (s.n.) - bucată 

CONȚ, COANȚĂ (s.n.) – bucată; bucată de pâine 

„conț dă pită” - bucată de pâine 

CONŢ, CONŢURI (s.n.) - boţ, bucată de mămăligă amestecată cu firimituri de brânză 

CONŢĂRT, CONȚĂRCE (s.n.) - spectacol 

CONŢÂŞĂ, CONTÂȘĂ (s.f.) - autorizaţie 

CONȚOPIST, CONȚOPIȘTI (s.m.) – persoană care execută lucrări mărunte la birou 

CONVEI, CONVEIE (s.n.) - curbură 

CONVENIRE SOCIALĂ, CONVENIRI SOCIALE (s.f.) - manifestare culturală cu program 

artistic la care intrarea este liberă, dar nu avea loc dansul obișnuit după astfel de evenimente 

CONVICT, CONVICTURI (s.n.) - internat școlar pentru bursieri 

CONVIEI, CONVIEIE (s.n.) – curbă 

COOPERATIVĂ, COOPERATIVE (s.f.) – magazin mixt, cu acționari săteni 

COPAC, COPAȘI (s.m.) - arbore 

COPAI, COPAIESC (vb., IV, tranz.) - a ara, a lucra cu sapa sau cu prăşitoarea spaţiul dintre rândurile 

distanţate ale unor plante de cultură, pentru a distruge buruienile, a afâna pământul etc.; a prăşi 

COPAIE (s.f.) - troacă 

COPAIE, COPĂI (s.f.) - albie 

COPAN(I)E, COPĂNII (s.f.) - covată, albie 

„copanie dă pită” –covată pentru frământat și dospit aluatul de pâine 

COPANIE, COPĂNII (s.f.) - troaca de frământat pâine 

COPAȘÂŢĂ, COPAȘÂȚ (s.f.) - cârnaţ 

COPĂI, COPĂIESC (vb., IV, tranz.) - a săpa porumbul a doua oară 

COPĂIT, COPĂITURI (s.n.) - prașila întâi la porumb 

COPĂU, COPĂI (s.m.) - câine de vânătoare 

COPÂRŞĂU, COPÂRŞĂIE (s.n.) - sicriu 

COPÂRŞẮU, COPÂRŞĂIE (s.n.) - sicriu, raclă, coşciug 

COPCIE, COPCII (s.f.) - dispozitiv de încheiat îmbrăcămintea, format dintr-un cârlig cusut pe 

o margine a hainei și un inel fixat pe cealaltă 

COPI (interj.) - strigăt repetat cu care se cheamă păsările, mai ales curcile 



COPII - COPII (interj.) – chemarea puilor de curcă 

COPIL, COPII (s.m.) - copil 

„copil dă copilă” - copil din flori, bastard 

„copil dă suflet” - copil înfiat cu sau fără forme legale 

„copil dă școală” - copil care a împlinit cel puțin 6-7 ani, indiferent dacă frecventează școala sau 

nu 

„copil fără vriemie” - copil născut înaintea termenului (de nouă luni) 

„copil mic/copil d-ai mici/copil dă țâțâ” - copil în primele luni de viață, indiferent dacă este sau 

nu alăptat la sân de către mamă 

„copil sărac dă mamă/tată” - copil căruia i-a decedat mama/tatăl 

„copil sărac” - orfan de ambii părinți 

„dân copil dă fată-n sat, am ajiuns codrii să-i bat” – doină de dragoste neîmpărtășită 

„miradz dă copil” - minune de copil; copil cu calități intelectuale deosebite 

COPIL, COPII (s.m.) - copil  

COPIL, COPILI (s.m.) – lăstari de porumb 

COPILAMĂ, COPILĂMII (s.f.) - mulţime de copii 

COPILAME, COPILĂMI (s.f.) - totalitatea copiilor dintr-o localitate 

COPILANDRU, COPILANDRI (s.m.) - copilandru  

COPILARIAŞCIE (adv.) - copilăreşte  

COPILARIE, COPILARI (s.f.) - copilărie  

COPILARIESC, COPILARIASCĂ, COPILARIEŞCI (adj.) - copilăresc  

COPILAŞ, (var.) COPILAŞĂ, COPILAŞÎ (s.m.) - copilaş  

COPILĂ, COPILE (s.f.) - copil din flori 

COPILĂRAI (s.n.) - v. cuplărai 

COPILET, COPILETURI (s.n.) - mulțime de copii 

COPILEŢ, COPILEȚĂ (s.n.) - o gaură în perete, unde se ţin chibrite 

COPILEȚ, COPILEȚE (s.n.) - firidă, nișă deasupra plitei cuptorului în care se țin lingurile și 

chibriturile 

COPILI, COPILESC (vb., IV) – a rupe lăstarii de porumb 

COPILI, COPILESC (vb., IV, tranz.) - a tăia lăstarul, creanga care dă din tulpina unui arbore 

COPIL(I)EȚ (s.n., sg.) - firidă în zid în care era agățat opaițul (lampa)  

COPILIT, COPILITĂ, COPILIȚ,COPILICE (adj.) - femeie necăsătorită care poartă un făt în pântece; 

însărcinată, gravidă 

COPILIT, COPILIȚ (adj.) – tăiat lăstari seundar care nu fac roade 

COPILONI, COPILOANIE (s.m.) - fată cu apucături de băiat 

COPILONI, COPILONI (s.m.) - fată cu apucături de băiat; băiat mare, băieţandru 

COPILONIU, COPILONI (s.m.) - băiețandru 

COPITAR, COPITARI (s.m.) - copitariţă  

COPITAT, COPITATĂ, COPITAȚ, COPITACE (adj.) - lovit cu copita 

COPIŢĂ, COPIŢĂLE (s.f.) - grămada de fân cosit adunat dintr-o brazdă 

COPIȚĂ, COPIȚE (s.f.) - pală/păloni de fân 

COPLARAI, COPLARAIE (s.n.) - casă în care se practică prostituţia; bordel 

COPLĂRAI, CASĂ DĂ CUPLĂRAI/CUPLĂRAIE (s.n.) - bordel  

COPSE, COPSII (s.f.) – ac de siguranță 

COPȘE, COPȘI (s.f.) - ac de siguranţă  

COPȘIEG, COPȘIEGE (s.n.) - sertar, pupitru 

COPȘIEG, COPȘIEJE (s.n.) - sertar, pupitru 



COPT, COAPTĂ, COPȚ, COAPCE (adj.) - ajuns la deplină maturitate 

COPTORIŢĂ, COPTORIŢĂ (s.f.) - cuptor de pâine zidit în curte 

COPTORIȚĂ, COPTORIȚE (s.f.) - cuptor mai mic, zidit în curte 

COPTOȘÂT, COPTOȘÂTĂ, COPTOȘÂȚ, COPTOȘÂCE (adj.) - înghesuit 

„l-o coptoșât lângă gard” - l-a înghesuit lângă gard 

COPTOȘÎ, COPTOȘĂȘCE (vb., IV) - a cuprinde boala 

COPTUORI, COPTUORI (s.m.) - cuptor  

COPTURĂ, COPTURI (s.f.) - puroi 

COPTURĂ, COPTURI (s.f.) – puroi 

COPTURI (s.f. pl.) - prăjituri 

COR, CORURI (s.n.) - formație corală 

„cor bisericesc” - cor care cântă în biserică 

„cor lumiesc” - cor laic 

„cor mixt” - cor alcătuit din adulți și copii sau din bărbați și femei 

„cor vocal” - cor, pe două sau mai multe voci, alcătuit din adulți 

CORAJ, CORAJURI (s.n.) - curaj 

CORAJ, CORAJURI (s.n.) - forţă morală de a înfrunta cu îndrăzneală primejdiile şi neajunsurile de 

orice fel; îndrăzneală, fermitate în acţiuni sau în manifestarea convingerilor; curaj, temeritate, bărbăţie 

CORAJÂIE, CORAJ (s.f.) - curaj, îndrăzneală 

CORAJGE (s.f. sg.) - curaj 

CORAJGEA (s. pl.) – jocul miresei sau Jocu’ ăl Mare 

CORAJIE, CORAJIE (s.f.) - curaj 

CORASTĂ (s.f.) - coraslă, laptele vacii în prima zi după fătare 

CORASTĂ (s.f., sg.) - laptele muls de la o femelă de animal mamifer după fătare; coraslă 

CORASTÂT, CORASTÂTĂ. CORASTÂȚ, CORASTÂCE (adj.) - (despre lapte) care s-a făcut 

brânză, brânzit 

CORAȘI, CORAȘIE (s.n.) - capră de tăiat lemne 

CORAZ (s.n.) - curaj 

CORĂI, CORĂIE (vb., IV, intranz., unipers.) - (despre intestine) zgomot ușor făcut de intestine 

când digestia alimentelor este perturbată 

CORB, CORBI (s.m.) – pasăre semi-răpitoare, mai mare decât cioara 

CORBACI, CORBACIE (s.n.) - biciușcă, împletitură din curele folosită pentru a pedepsi pe 

cineva 

CORBAȘI, CORBAȘIE (s.n.) - biciușcă, gârbaci,împletitură din curele folosită la pedespirea 

oamenilor, mai ales prin lovituri la fundul gol; vână de bou 

CORBĂI, CORBĂI (vb., IV) - a croncăni 

CORCAN, CORCANI (s.m.) - corb  

CORCAN, CORCANI (s.n.) - corb 

CORCĂI, CORCĂI (vb., IV) - a se învârti cârâind 

CORCĂI, CORCĂIE (vb., IV, intranz.) - (despre cloşcă) a cârâi 

CORCEL, CORCELURI (s.n.) - conac, loc de dormit; bordel, casă de toleranță 

CORCELI, CORCELESC (vb., IV, tranz.) - a adăposti, a primi pe cineva; a accepta/a facilita 

adulterul 

CORCILE, CORCILĂ (s.f.) - datine artizanale 

CORCOAFE (s.f., pl.) - nimicuri, prostii 

CORCOFALĂ, CORCOFELI (s.f.) - noroi vâscos 

CORCOFĂLI, CORCOFĂLESC (vb., IV) - a ascunde adevărul, a trișa 



CORCOFĂNAT, CORCOFĂNATĂ, CORCOFONAŢ, CORCOFĂNACE (adj.) - diform, gras, 

lăbărţat, umflat 

CORCOFĂNIAT, CORCOFĂNIATĂ, CORCOFĂNIAȚ, CORCOFĂNIACE (adj.) - diform, 

gras, lăbărţat, umflat 

CORCOFEALĂ, CORCOFELE (s.f.) - minciună, vorbă slabă; expr.: melecorcofele 

CORCOLI, CORCOLIESC (vb., IV) - a cocoli, a ocroti pe cineva în mod exagerat, a-i purta de 

grijă nelăsându-l să se descurce singur 

CORCOȚ, CORCOAȚĂ (s.n.) - grămadă de piatră 

CORCOVAIE (s.f., sg.) - lut bătut şi modelat, cu gaură la mijloc, în formă de plăcintă 

CORCOVAN, CORCOVANI (s.m.) - iorgovan, liliac 

CORDĂNEL, CORDĂNELE (s.n.) - fir de mătase folosit la brodat  

CORDI, CORDESC (vb., IV, intranz.) - a avea contact sexual 

CORDIȘ (adv.) - pieziș, cu priviri urâte 

CORDON, CORDOANIE (s.n.) - cordon 

„cordon sanitar” - regiune de la hotarul țării, în care erau ținute în carantină persoane sau 

animale aduse/venite din țări în care exista o boală puternic molipsitoare 

CORDONEL, CORDONEL (s.m.) - fir de mătase 

CORELĂ, CORELI (s.f.) - holeră 

CORELĂ, CORELI (s.f.) - holeră 

CORELNIC, CORELNICE (s.n.) - (și CURELNIC) poiată/coteț pentru păsări 

CORENT (s.n. sg.) - curent 

CORFĂ, CORFE (s.f.) - coș, paner; parte a pieptului la păsări/animale 

CORGIŞ (adv.) - oblic, pieziş, cu ură 

CORGIȘ (adv.) - pieziș, dintr-o parte 

CORGIŞA, CORGIȘEDZ (vb., I) - a căuta crunt 

CORHACI, CORHACE/CORHACURI (s.n.) - bici mare din piele, fuior cu ținte 

CORHĂLI, CORHĂLESC (vb., IV) - a se trece, a îmbătrâni, a se sbârci 

CORICĂV, CORICĂVI (s.m.) - arbore cu ramuri spinoase şi fructe mici, astringente; măr pădureţ 

CORICĂVĂ, CORICĂVE (s.f.) - fruct al mărului pădureţ de formă rotundă-turtită şi cu gust 

astringent 

CORICHIVĂ, CORICHIVE (s.f.) - coricov 

CORICIVĂ, CORICIVE (s.f.) – măr sălbatic 

CORICOVĂ, CORICOVE (s.f.) - fruct sălbatic (măr, pară, cireașă)  

CORICOVE (s.f., pl.) - fructe sălbatice 

CORICUVĂ, CORICUVIЕ (s.f.) – măr sălbatic 

CORITĂ, CORIŢ (s.f.) - albie în care se frământă pâinea 

CORIȚĂ, CORIȚE (s.f.) - copertă 

CORLATĂ, CORLACE (s.f.) - acareturi 

CORLOABĂ, CORLOABE (s.f.) - babă hârcă 

CORM, CORMURI (s.n.) - ceapsă, scufiţă alcătuită din monede, podoaba capului la costumul 

popular femeiesc 

CORMĂLUI, CORMĂLUIESC (vb., IV) - a prăși cu plugul (cu aripi laterale) care ridică 

pământul la rădăcina plantei 

CORMĂN, CORMĂNE (s.n.) - plug pentru prășit porumbul, floarea-soarelui, având aripi 

laterale care ridică pământul la rădăcina plantei  

CORMĂNIT (adv.) – virat stânga dreapta 



CORMINTĂU, CORMINTAIE (s.n.) - piesă de os, care se pune contra cuţitului la tăiat, ca să nu se 

greşească tăietura 

CORN, COARNE (s.n.) - corn de animal; fructe de corn 

„a fi cu coarne” - a fi încrezut 

CORN, COARNE (s.n.) - fiecare dintre cele două excrescenţe de pe osul frontal al unor animale 

CORN, CORNI (s.m.) - căprior, fiecare dintre lemnele încrucișate care formează scheletul 

acoperișului unei construcții 

CORN, CORNURI (s.n.) - colț, ungher 

CORNAC, CORNAȘI (s.m.) - rădaşcă 

CORNACE (s.f., pl.) - animale domestice cu coarne 

CORNĂRIȚĂ, CORNĂRIȚĂ (s.f.) - coșărcuță pentru ghemuri 

CORNĂVIT, CORNĂVIȚ (s.m.) – aflat într-o stare ușoară de beție 

CORNEȚ, CORNEȚ (s.m.) - produs de panificație, corn  

CORNEȚ, CORNEȚE (s.n.) – aluat copt în formă de corn 

CORNIC, CORNIȘI (s.m.) - gornic 

CORNIET, CORNIETURI (s.n.) - cornet  

CORNIT, CORNIŢ (s.n.) - sac triunghiular din cânepă pentru strecurat zerul 

CORNORAT, CORNORAȚ (adj. și s.) - cu coarne, încornorat; soțul a cărui soție i-a fost 

infidelă („i-a pus coarne”) 

CORNORATĂ, CORNORĂȚ (s.f.) - turtă prăjită din aluat cu brânză  

CORNORIECE, CORNORIEȚ (s.f.) - corn, cornuleţe 

CORNOVINĂ, CORNOVINI (s.n.) - prostovan 

CORNUTĂ, CORNUCE (s.f.) - aliment copt în cuptor preparat dintr-un amestec de făină de porumb, 

ouă şi brânză de vaci 

COROANĂ, COROANE (s.f.) - monedă din Austro-Ungaria 

COROAPE (s.f. pl.) - bălării 

COROAVE (s.f., pl.) - buruieni mai solide 

COROBANE, COROBĂNII (s.f.) - scobitură în trunchiul unui copac putrezit pe dinăuntru; scorbură, 

butoarcă; trunchi de copac scorburos, găunos, putrezit 

COROBANIE, COROBĂNII (s.f.) - namilă, matahală 

COROBANIT, COROBANITĂ, COROBANIŢ, COROBANICE (adj.) - (despre copaci sau trunchiuri 

de copaci) care este găurit, gol, mâncat pe dinăuntru; scorburos, găunos 

COROBOIAT, COROBOIATĂ, COROBOIAȚ, COROBOIACE (adj.) - încovoiat, coroiat 

COROBONEA, COROBONESC (vb., II, tranz.) - a potrivi; a se deforma, a se îndoi 

COROBONIA, COROBONIESC (vb., I, tranz. reflex.) - a se apleca într-o parte  

COROI (s.m.) – pasăre răpitoare, uliul păsărilor 

COROI, COROI (s.m.) - pasăre răpitoare, uliul păsărar 

COROIAT (adj.) – încovoiat 

COROJÎ, COROJĂSC (vb., IV, tranz., reflex.) - a coroji  

CORPLENTĂ (adj.) – frumoasă la corp, după moda de altădată (albă, grasă și frumoasă) 

CORȘI, CORȘIESC (vb., IV, tranz. reflex.) - a încrucișa animale din specii diferite; a se hibrida 

CORȘIT, CORȘITĂ, CORȘIŢ, CORȘICE (adj.) - rezultat din corcire; corcit, amestecat, încrucişat 

CORȘITURĂ, CORȚITURI (s.f.) - rasă mixtă de animale 

CORTEL, CORTELE (s.n.) - găzduire, adăpost 

CORTEL, CORTELE (s.n.) - locuință dată spre folosință; adăpost 

CORTELAȘ, CORTELAȘI (s.m.) - chiriaș 



CORTEȘ, CORTEȘI (s.m.) - agent, agitator, propagandist electoral (în timpul Imperiului 

Austro-Ungar) în favoarea ungurilor, care recurgea la orice mijloc pentru a asigura victoria 

candidatului susținut de acesta 

CORTOLOVĂȚ, CORTOLOVEȚE (s.n.) - teren extravilan 

CORTOROȘÂȚĂ (s.f.) - țigancă de la cort 

CORTUNĂ, CORTUNE (s.n.) - micșunea 

CORTURARI (s.m. pl.) - țigani care locuiesc în corturi 

CORUI, CORUI (s.m.) – corb 

CORVOADĂ (s.f.) - muncă grea 

CORVOADĂ, CORVOAGE (s.f.) – sarcină care se impune, muncă grea 

COSAȘ, COSAȘ (s.m.) – cosaș, cel care muncește cu coasa; cositor; lăcustă verde, scăluș 

COSĂRĂU, COSĂRĂI (s.m.) - stâlpii din talpă, ce au să fie pereţii la clădirea unei case 

COSĂRĂU, COSĂRĂIE (s.n.) - stâlpi de susținere la o construcție 

COSĂTURĂ, COSĂTURI (s.f.) - iarbă cosită; cusătură artizanală 

COSÂRI, COSÂRIE (s.n.) - coasă mică folosită (la tăiat coceni, trifoi etc.) în loc de seceră 

COSÂT (s.n.) - lucrare de tăiere a fânului 

COSÂTOARE, COSÂTORI (s.f.) - femeie pricepută la cusut haine; mașină de tăiat și legat grâu 

COSÂTUORI, COSÂTUORI (s.m.) -cosaș  

COSÂȚĂ, COSÂȚĂ (s.f.) - codiță 

COSÂŢĂ, COSÂȚĂ (s.f.) – tendon 

COSCHINDĂR, COSCHINDĂRI (s.m.) – luat în gazdă, găzduit 

COSIIȘ (s.m.) - căruțaș, vizitiu 

COSÎ, COSĂSC (vb., IV, tranz.) - a cosi 

COSÎ, COSÂĂSC (vb., IV, tranz., reflex.) - a cosi  

COSOR, COSOARĂ (s.n.) - cuţit cu vârful curbat 

COSOR, COSOARE (s.n.) - cuțit pentru altoit 

COSORĂU, COSORĂIE (s.n.) - cosoroabă, grinda care, pusă orizontal pe stâlpii înfipți în 

pământ sau pe zidul casei, susține căpriorii (acoperișul) 

COSOROABĂ, COSOROABE (s.f.) - (peior.) femeie bătrână şi cocoşată; bătrână senilă, clevetitoare 

şi pisăloagă 

COST (s.n.) - sg. hrană, mâncare; pensiune 

COSTAIVĂ, COSTAIVE (adj.) - (despre nuci) al cărei miez se desface cu greutate din coajă; încuiată 

COSTARIA, COSTĂRESC (vb., I, tranz.) - a ospăta 

COSTÂȘ (adv.) - în diagonală 

COSTÂȘÂT (adv.) - pe o parte 

COSTORIT, COSTORITĂ, COSTORIȚ, COSTORICE (adj.) - hrănit, ospătat 

COSTORIȚ, COSTORIȚĂ, COSTORIȚ, COSTORICE (adj.) - ospătar 

COSTORÎ, COSTORESC (vb., IV, tranz.) - a ospăta 

COSTRAVĂ, COSTRĂVI (s.f.) - buruiană dăunatoare din culturile agricole; costrei, iarbă 

înaltă şi groasă, bună de cosit 

COSTREANĂ, COSTRENI (s.f.) - plantă cu frunze lungi 

COSTREAVĂ, COSTREVI (s.f.) - variante la "coştreni" cf. gr. b. i 

COSTREM(I)E (s.f., sg. şi pl.) - iarbă înaltă cu tulpină groasă, crescută pe miriști 

COSTREME, COSTREME (s.f.) – plantă erbacee din familia gramineelor cu flori purpurii 

COSTRENIE, COSTRENI (s.f.) - mohor sălbatic, costrei, costravă 

COSTRENJE (s.f., pl.) - variante la "coştreni" cf. gr. b. i 

COSTRIENI (s.n., pl.) - mohor 



COSTUI, COSTUIESC(vb., IV) - a ospăta pe cineva 

COSTULĂ, COSTULE (s.f.) - teren înclinat 

COSTURĂ, COSTURI (s.f.) - fierul care reglează adâncimea arăturii (care urmează să fie arată 

cu plugul) 

COSUTURĂ (s.n., sg.) - cositor, plumb 

COȘ, COȘURI (s.n.) - hornul casei; (la moară) lada (de la agregatul morii) în care se toarnă 

grăunțele pentru a fi măcinate 

„coșu pieptului” - torace 

COȘARĂ, COȘARE (s.f.) – coș din nuiele pentru a prinde peștele, de formă cilindrică și înalt de 

60 cm 

COŞARĂ, COŞĂRI (s.f.) - staul 

COȘARCĂ, COȘĂRCI (s.f.) - baschet 

COȘARI, COȘARE (s.n.) - coș fără fund pentru prins pește; împletitură de nuiele dată cu lut - 

pentru păstrat fasolea  

COŞARI, COŞARI (s.m.) - hornar 

COŞARI, COŞARI (s.m.) - hornar 

COȘAŞ, COȘAŞ (s.m.) - persoană care transportă cu căruţa marfă sau persoane; căruţaş, harabagiu, 

cărucer 

COȘAVĂ, COȘEVE (s.f.) - vânt de la răsărit 

COȘĂRI, COȘĂRIESC (vb., IV) - a cotrobăi, a căuta ceva peste tot 

COȘĂRIȚĂ (s.f.) – coș de nuiele cu un mâner ce poate fi dus într-o mână 

COŞCHIBENT, COȘCHIBENTĂ, COŞCHIBENŢ, COȘCHIBENCE (adj.) - (despre oameni) cu 

ifose, vanitos 

COŞCIOBAR, COȘCIOBARI (s.m.) - îngrăditură de lemne în formă de cerc pentru pui, ca să nu vină 

găinile sau porcii să le ia mâncarea 

COŞCIOBARI, COŞCIOBARE (s.n.) - țarc, împrejmuire, pentru crescut puii de găină 

COȘCIUBAR, COȘCIUBARE (s.n.) - cuibar 

COŞCIUG, COŞCIUGURI (s.n.) - capul pieptului 

COȘCOLIABĂ, COȘCOLIABE (s.f.) - căsuță mică, sărăcăcioasă 

COȘCOLIEABĂ, COȘCOLIEBRE (s.f.) - adăpost pentru câine, din scânduri, sub forma unei 

căsuțe prevăzute cu intrare 

COȘCOVIT, COȘCOVITĂ, COȘCOVIȚ, COȘCOVICE (adj.) - deformat 

COȘIAR, COȘIARE (s.n.) - coteț pentru găini 

COŞIAŞ, COŞIAŞ (s.m.) - vizitiu, căruţaş 

COȘIE, COȘII (s.f.) - căruță, trăsură  

„jinirilii la socrie îi ca ruda la coșiie” – se pare că este tratat uneori ca un servitor 

COȘIE, COȘII (s.f., sg.) - căruță 

COȘIEAR, COȘIEARURI (s.n., interj.) - coteț mai mic pentru rațe și gâște; îndemn ca 

rațele/gâștele să intre în coteț 

COŞIIAŞ, COŞIIAŞI (s.m.) - cărăuş 

COȘINĂ, COȘINI (s.f.) - cocină  

COȘINĂ, COȘINI (s.f.) - grajd de porci 

COȘIOMANDĂ, COȘIOMIENDZ (s.f.) - cocioabă  

COȘIȘ, COȘIȘ (s.m.) - cărutaș, vizitiu  

COȘIUABĂ, COȘIUABE (s.f.) - cocioabă  

COŞMANDIN, COȘMANDINI (s.m.) - poreclă "domn" 

COȘNIERI, COȘNIERI (s.m.) - coșar, hornar, persoană care curăță coșurille caselor 

COŞNIŢĂ, COŞNIŢ(Ă) - (s.f.) - coş de nuiele alungit, lipit cu lut, unde se păstrau albinele; 



roiniţă 

COȘOMATĂ, COȘOMEŢ (s.f.) - adăpost improvizat; (fig.) casă mică şi sărăcăcioasă 

COŞTAC, COŞTAȘIE (s.n.) - cocoaşă 

COȘTOI, COȘTOI (vb., IV) - a costa 

COŞTOIT, COȘTOITĂ, COSTOIŢ, COȘTOICE (adj.) - meritat 

COŞTOLUI, COȘTOLUI (vb., IV) - a costa 

COȘTOLUI, COȘTOLUIESC (vb., IV, intranz.) - a costa 

COȘTOROABĂ, COȘTOROABIE (s.f.) - femeie bătrână și neputincioasă, dar cu pretenții 

COŞTREAN, COŞTRENI (s.m.) - costrei 

COȘTREAVĂ, COȘTREVE (s.f.) - plantă ierbacee, care crește printre porumb 

COȘTUI, COȘTUIE (var. CUȘTULI, CUȘTULE) (vb., IV) - a costa, a valora; a merita  

COȘTULI, COȘTULUIESC (vb., IV, intranz.) - a valora 

COT, COACIE (s.n.) - încheietura dintre braț și antebraț 

„a băga mâna până în/la cot” - a acapara ceva pe căi necinstite 

„a da dân coacie” - a căuta să reușești pe căi necinstite; a parveni 

„a da/a lovi cu cotu” - a înghionti, a lovi pe cineva cu cotul (pentru a-l atenționa într-o privință 

oarecare) 

COT, COTURI (s.n.) - colț, ungher; curbă, cotitură 

COT, COTURI (s.n.) - parte a unui sat, cartier (la oraș) la Lugoj (Cotu Mic) 

COT, COȚ (s.m.) - unitate de măsură pentru pânzeturi egală cu circa 60 cm 

COTA, COT/COTĂDZ (vb., I, intranz.) - a căuta, a cerceta, a urmări 

COTAC, COTAȘĂ (s.n.) - vătrai pentru aţâţat focul 

COTARCĂ, COTĂRȘI (s.f.) - pătul 

COTARCĂ, COTĂRȘI (s.f.) - pătul, hambar cu pereţi de zăbrele sau plasă de sârmă pentru 

păstrat porumbul  

COTARGĂ, COTĂRJI (s.f.) - pivniţă 

COTATĂ (adv.) - aleasă 

COTAVĂ, COTAVI (s.f.) - cazan, căldare de tuci 

COTĂ, COCE (s.f.) - obligație către stat, în cereale și carne - în perioada comunistă 

COTĂRIȘER, COTĂRIȘERI (s.m.) - împletitor de coșuri din nuiele  

COTĂRIȘIOARĂ, COTĂRIȘIOARE (s.f.) - coș mic împletit din nuiele, coșuleț  

COTĂRIȘOARĂ, COTĂRIȘOARE (s.f.) - coș mic împletit din nuiele 

COTĂRIȚĂ, COTĂRIȚ (s.f.) - coș din nuiele (cotăriță dă comlău, cotăriță dă cucurudz) 

„i-o luat în cotăriță” - au fost pedepsiți 

COTĂRIŢĂ, COTĂRIȚ (s.f.) - obiect de diferite forme, făcut dintr-o împletitură de nuiele, cu sau fără 

toarte, care serveşte la transportarea sau la depozitarea unor obiecte; coş 

COTÂI, COTÂ(I)E (s.n., sg.) - os de la picioarele animalelor 

COTÂRLĂU (s.n. sg.) - coș în care se pune cloșca pe ou  

COTÂRLONIU, COTÂRLONI (s.m.) - june 

COTCODZĂȘI (vb., IV, intranz.) - cotcodăci 

COTCODZÂT, COTCODZÂTURI (s.n.) - cotcodăcit 

COTCODZI, COTCODZĂSC (vb., IV, intranz.) - (despre găini) a cotcodăci  

COTCOREŢ, COTCOREAȚĂ, COTCOREȚ, COTCOREȚĂ (adj.) - îndrăzneţ 

COTCOREȚ, COTCOREȚI (s.m.) - îndrăzneț, cutezător; croat 

COTI (vb., IV, intranz) – a lovi cu cotul 

COTOARBĂ, COTOARBE (s.f.) - treabă, interes 

COTOC, COTOCI (s.m.) - câine ciobănesc cu jujeu 



COTOC, COTOȘI (s.m.) - câine ciobănesc legat cu un lemnuşor la gât, ca să nu poată fugi după iepuri 

COTOFLEANȚ, COTOFLEANȚĂ, COTOFLENȚ, COTOFLENȚĂ (adj.) - poreclă pentru nemți 

COTOFLIEANȚ, COTOFLIENȚ (s.m.) - poreclă ironică adresată nemților și folosită, mai cu 

seamă, de către copiii români 

COTOI, COTUAIE (s.n.) - picior de găină (fript)  

COTONOJEALĂ, COTONOJELI (s.f.) - bătaie zdravănă 

COTONOJI, COTONOJESC (vb., IV, tranz.) - a zdrobi, a rupe oasele în bătaie, a bate zdravăn 

COTORIȚĂ (s.f.) – coș 

COTOROAJE, COTOROAJE (s.f.) – piftie 

COTOROAJIE-PIPTUI (s.f., sg.) - piftie 

COTOROAZE (var. COTOROAJE) (s.f.) - pl. piftie, răcitură 

COTOROG, COTOROAJE (s.f. sg.) - piftie 

COTOROG, COTOROAJE (s.n.) - (folosit mai ales la plural) fiecare dintre cele două membre 

inferioare ale corpului omenesc, de la şold până la vârful degetelor; picioare 

COTOROJI, COTOROJIESC (vb., IV, intranz.) - a face pifti 

COTOROŞ, COTOROȘ (s.n.) - bucată din ţeavă de oţel în butucul roţii din lemn 

COTOVAICĂ, COTOVĂIȘI (s.f.) - coajă de dovleac 

COTRÂNȚARI, COTRÂNȚARIE (s.n.) - cătrânță mare (cu care se înfășoară aproape tot 

mijlocul corpului) 

COTRÂNȚĂ, COTRÂNȚĂ (s.f.) - articol de port feminin (cotrânța dă dânaince, cotrânța 

dânapoi) 

„cotrânță d-a vânătă” - albastră și purtată, în față, numai de către bărbați, pentru a-și proteja 

poalele cămășii și izmenele ori cioarecii 

„cotrânță dânăincie” - purtată în față, atât de femei cât și de bărbați 

„cotrânță dânăpoi” - purtată, în loc de opreg, peste poale, numai de către femeile care au fost 

sau sunt căsătorite 

„îi biată dă-ș perge cotrânțâlii” - este foarte beată 

COTRENŢĂ, COTRENŢE (s.f.) - catrinţă 

COTRINŢĂ, COTRINŢĂ (s.f.) - catrinţă, şorţ 

COTROBONI, COTROBONESC (vb., IV, intranz.) - a cotrobăi 

COTROFUSĂ, COTROFUSE (s.f.) - obiecte personale 

COTROJÂT, COTROJÂTĂ (adj.) - așezat, aranjat 

COTROJÎ (vb., IV, reflex.) - a se așeza lângă cineva; a se infiltra undeva 

COTROMENȚĂ (s.f.) – diverse lucruri fără importanță, mărunțișuri 

COTROPI, COTROPESC (vb., IV, tranz.) - a acoperi, a năpădi, a cuprinde 

COTROPIȘ, COTROPIȘĂ (s.n.) - acoperiș; casă 

COTROPIT, COTROPITĂ, COTROPIŢ, COTROPICE (adj.) - acoperit, cuprins 

COTROPIT, COTROPITĂ, COTROPIȚ, COTROPICE (adj.) - acoperit, învelit 

COTRUO (prep.) - cotro  

COTRUŢĂ (s. pl.) - toată avuţia unui om (casă, grajd, vite, pământ, mobile)  

COTUI, COTUAIE (s.m.) – pulpă de pui  

COTUN, COTUNE (s.n.) - adăpost  

COTUN, COTUNIE (s.m.) - cătun  

COȚĂI, COȚĂI (vb., IV, intranz.) - a provoca femela; a pierde vremea 

COŢĂI, COŢĂIESC (vb., IV) - a se agita, a umbla de colo-colo, a se mişca tot timpul 

COȚĂIALĂ, COȚĂIELI (s.f.) - învârteală fără rost, pierdere de vreme; ademenirea femeii 

COȚĂIALĂ, COȚĂIELI (s.f.) - învârteală, joc 



COŢCAR, COŢCARI (s.m.) – trişor 

COȚCAT, COȚCATĂ, COȚCAȚ, COȚCACE (adj.) - cu pătrățele 

COŢCAT, COȚCATĂ, COŢCAŢ, COȚCACE (adj.) - pătrat 

COŢCĂ, COŢCHE (s.f.) - bucată de zahăr cubic 

COȚCĂ, COȚCHE (s.f.) - pătrat, pătrățel; cub, zar; joc de copii 

„a umbla cu coțca” - a încerca să trișezi/să înșeli pe cineva 

„caiet cu coțche” - caiet de matematică 

„în coțche” - în carouri 

„mierie (d-a) coțcă” - zahăr cubic 

COŢOFANĂ, COŢOFIENI (s.f.) - coţofană  

COŢUABĂ, COŢUABЕ (s.n.) - coţoabă  

COVAȘI, COVAȘI (s.m.) - fierar 

COVAŞI, COVAŞI (s.m.) - fierar 

COVATĂ, COVIEŢ (s.f.) - albie 

COVĂSALĂ (s.f.) - cheag pentru iaurt, maia 

COVĂSÂT (s.n. sg.) - iaurt 

„lapce covăsât” – iaurt 

COVĂSÂT, COVĂSÂTĂ, COVĂSÂȚ, COVĂSÂCE (adj.) - acru 

COVĂȘIŢA (s.f. sg.) - nume de comună în Banatul sârbesc 

COVĂȘIE, COVAȘII (s.f.) - fierărie 

COVĂȘIE, COVĂȘII (s.f.) - fierărie 

COVÂLSIR, COVÂLSIRE (s.n.) - coviltir 

COVÂLȘIR, COVÂLȘIRI (s.m.) - coviltir  

COVEA, COVELE (s.f.) - cutie pentru tocuri, creioane, cuie; cutie pentru articole cosmetice; cotitura 

drumului 

COVEI, COVEIE (s.n.) - cotitură, cot, meandră, încovoiere (a unui râu); figură de virtuozitate 

la dans 

COVEI, COVEIE (s.n.) - curbă, cotitură; cot 

COVERCĂ, COVERȘI (s.f.) - colibă de vară din marginea ocolului de oi 

COVERGĂ, COVERGI (s.f.) - colibă de vară lângă staulul oilor; partea de jos a plasei de prins 

pești; sfoară de susținere de la crâsnic 

COVERT, COVERTURI (s.n.) - plic pentru scrisori 

COVERT, COVERȚ (s.m.) - plic 

COVERTĂ, COVERTURI (s.f.) - coviltir 

COVITĂ, COVICE (s.f.) - cutie, scrin 

COVIȚAUĂ, COVIȚĂLE (s.f.) - cutiuță de ținut penițe 

COVIȚĂ, COVIȚĂ (s.f.) - cutie, sicriu 

COVIZIE, COVIZII (s.f.) – dar, plocon 

COVRIJI, COVRIJESC (vb., IV, intranz. reflex.) - a se zgribuli, a se strânge de frig  

COVRIJIT, COVRIJIȚ (adj.) – zgribulit, strâns de frig 

COZAC (s.m.) - cazac (luptător ucrainean; (s. propriu) Cozac (poreclă) 

COZAȘE (s.n. pl.) – pojar 

COZÂAȘ(I)E, COZÂĂȘII (s.f., sg.) - pojar, rujeolă 

COZOMÂANTĂ (s.f., sg.) - încăpere în incinta unei clădiri militare unde erau depozitate alimentele 

COZONDRAȘI (s.m. pl.) - bretele pentru pantaloni 

CRAC, CRACURI (s.n.) - colină; deal 



CRAC, CRACURI (s.n.) - fiecare ramificație a unui întreg în mai mult de două părți: cracurile 

unei ramuri de copac/pom, ale unui par etc. 

CRAC, CRAȘI (s.m.) - partea pantalonului în care se introduce piciorul  

CRACĂ (s.f.) – limonadă 

CRACĂL (s.m. sg.) – băutură răcoritoare 

CRACLĂ, CRACLE (s.f.) - băutură răcoritoare dulce și sifonată  

CRACLĂ, CRACLE (s.f.) - limonadă 

CRACNĂR (s.n.) - băutură răcoritoare din sifon 

CRAGNĂ (s.f.) - guler 

CRAI, CRAI (s.m.) - crai, rege 

CRAM/HRAM, CRAMURI (s.n.) - hramul Bisericii, rugă, nedeie 

CRAMĂ, CRAME (s.f.) - jumară, jumărăţ 

CRAMIE (s.f., pl.) – jumări de porc 

CRAMP, CRAMPE (s.n.) - unealtă de lovit folosită la dislocarea rocilor 

„a lucra la cramp” - a lucra în cariera de unde se extrag diferite varietăţi de substanţe minerale, 

materiale de construcţie etc., sau la construirea, repararea şi întreţinerea terasamentului căii ferate 

CRAMP, CRAMPURI (s.n.) - bâdac, târnăcop 

CRAN, CRANURI (s.n.) - macara 

CRANC, CRANCURI (s.n.) - boală venerică  

CRANTOAFĂ, CRANTOAFE (s.f.) - ace de păr 

CRANȚ, CRANȚ (s.m.) - zgârcit 

CRAŞCHIŢĂ, CRAŞCHIŢ(Ă) - (s.f.) - două ramuri mai mici crescute pe o ramură mai mare în 

formă de V; proptea confecţionată dintr-o asemenea creangă pentru pomii încărcaţi de roade 

CRAŞCHIŢĂ, CRĂŞCHIŢ (s.f.) - cracă ramificată în formă de v; prăjină provenită dintr-o ramură de 

copac bifurcată la un capăt, folosită pentru a sprijini crengile prea încărcate cu fructe; crăcană 

CRAȘCHIȚĂ, CRĂȘCHIȚ (s.f.) - șotron 

CRAŞCHIŢONI, CRAŞCHIŢOANE (s.n.) - crăcană mare 

CRAȘEG, CRAȘEGURI (s.n.) - păşune 

CRAȘI (s.m., pl.) - piciorul omului de la coapsă până la călcâi; fiecare dintre cele două părţi ale 

pantalonilor 

CRAȘIUN, CRAȘIUNI (s.m.) - Crăciun  

CRAUZUPĂ (s.f., sg.) - ciorbă acră 

CRAVAL, CRAVĂLE (s.n.) - scandal, gălăgie 

CRĂBĂLĂU, CRĂBĂLAIE (s.n.) - cravată; şal la gât 

CRĂCOASĂ (s.f., sg.) - moarte 

CRĂCUI, CRĂCUI (s.m.) - picior de găină 

CRĂCUI, CRĂCULE (s.n.) - picior de găină 

CRĂIE, CRĂII (s.f.) - regat, împărăție, imperiu, monarhie 

CRĂIȚĂ, CRĂIȚE (s.f.) – ciupercă comestibilă având pălărie purpurie deasupra și galben-

aurie pe dedesubt 

CRĂMĂLUI, CRĂMĂLUIESC (vb., IV, intranz.) - a se plânge, a se jelui 

CRĂMĂLUIT, CRĂMĂLUITĂ, CRĂMĂLUIŢ, CRĂMĂLUICE (adj.) - plângăreț, tânguit 

CRĂPA, CRĂP (vb., I) – (var. CREPA, CREP) a despica, a sparge; a plesni; a întredeschide 

ușa/fereastra 

„a să crăpa dă dzâuă” - a se lumina de ziuă (a să vegera) 

CRĂPA, CRĂP (vb., I, tranz.) - a deschide ușa, geamul, ochii etc. 

CRĂPĂS, CRĂPĂSURI (s.n.) - căpăstru 



CRĂPIŞNIŢĂ, CRĂPIȘNIȚURI (s.f.) - hrană, nutriment 

CRĂSCONIU, CRĂSCONII (s.m.) - fudul unde se învârte vârtelnița 

CRĂSTĂVEȚ (s.m.) - castraveți 

CRĂSTĂVIECE, CRĂSTĂVEŢ (s.m.) - castravete 

CRĂSTĂV(I)EC(I)E, CRĂSTĂV(I)EȚ (s.m., sg.) - castravete 

CRĂSTOLĂ, CRĂSTOLE (și CRĂȘTOALĂ) (s.f.) - cratiţă, raină  

CRĂȘCHIAT, CRĂȘCHIATĂ, CRĂŞCHIAŢ, CRĂȘCHIACE (adj.) - ramificat, cu mai multe 

urechi 

CRĂŞCHIŢAT, CRĂȘCHIȚATĂ, CRĂȘCHIȚAȚ, CRĂȘCHIȚACE (adj.) - ramificat 

CRĂȘI, CRĂȘESC (vb., IV, intranz. reflex.) - a-și desface picioarele 

CRĂȘIT, CRĂȘITĂ, CRĂȘIȚ, CRĂȘICIE (adj.) - cu picioarele desfăcute/crăcănate 

CRĂȘIUN, CRĂȘIUNURI (s.n.) - Crăciun 

„bună sara la Ajun, da-i mai bună lu Crășiun, că-i cu mei și cu purșei, cur copiii după ei” - 

colindă 

„îș îngrașă porcu la Crășiun” – a lăsa lucrul pe ultima zi 

CRĂȘIUNU MIC (s. propriu) - Anul Nou 

CRĂȘTOLĂ (s.f.) – oală de pământ până la un litru 

CRĂŞTOLĂ, CRĂŞTOLE (s.f.) - cratiţă, raină 

CRĂŢ, CRAŢĂ, CRĂŢ, CRĂŢĂ (adj.) - (despre păr, blană) răsucit în inele; cârlionţat, creţ; zbârcit, 

ridat 

CRĂŢ, CRĂŢURI (s.n.) - cută, fald; zbârcitură, rid 

CRĂU, CRĂURI (s.n.) - formă mică de relief cu aspect de depresiune circulară sau alungită; crov 

CRĂVALĂ, CRĂVĂLI (s.f.) - scandal, larmă, gălăgie, zgomot mare 

„nu măi fașeț atâta crăvală” - nu mai faceți atâta scandal 

CRĂVĂLĂU, CRĂVĂLAIE (s.n.) – cravată 

CRĂVĂLĂU, CRĂVĂLAIE (s.n.) - fular, şal 

CRÂAMP, CRÂAMPURI (s.n., sg.) - târnăcop 

CRÂCNI, CRÂCNESC (vb., IV) - a trâcni 

CRÂCNI, CRÂCNESC/ CRÂCNIESC (vb., IV) - a nu ieși din cuvântul cuiva 

CRÂJMĂ, CRÂJME (s.f.) - cârciumă 

CRÂJMĂ, CRÂJME (s.f.) - pânza care o duce nașul la botez 

CRÂMPEL, CRÂMPEI (s.m.) - cartof, crumpel, crump 

„crâmpel greșesc” - cartof dulce 

CRÂMPOT, CRÂMPOȚ (s.m.) - bucăţică 

„crâmpot dă copil” - pici de-o șchioapă 

CRÂMPOT, CRÂMPOŢ (s.m.) - parte tăiată, ruptă dintr-un întreg; bucată; (fig.) - copil în primii ani 

ai vieţii 

CRÂMPOȚÂT, CRÂMPOȚÂTĂ, CRÂMPOȚÂȚ, CRÂMPOȚÂCE (adj.) - feliat 

CRÂMPOŢÂT, CRÂMPOȚÂTĂ, CRÂMPOŢÂŢ, CRÂMPOȚÂCE (adj.) - tăiat, rupt în bucăţi mici, 

inegale 

CRÂMPOȚI (vb., IV, tranz) – a sfărâma, a rupe, a tăia în bucăți 

CRÂMPOŢÎ, CRÂMPOŢĂSC (vb., IV) - a tăia; a rupe; a sfâşia în bucăţi mici, inegale 

CRÂMPOŢÎ, CRÂMPOȚĂSC (vb., IV, tranz.) - a tăia, a rupe ceva în bucăți mărunte  

CRÂNG, CRÂNGURI (s.n.) - crâng  

CRÂSNEAC, CRÂSNEAȘE (s.n.) - plasă pusă pe ramă de lemn și lăsată în apă pentru prins 

peștele 

CRÂSNIC, CRÂSNIȘI (s.m.) - îngrijitor al unei biserici; paracliser, clopotar, țârcovnic 

CRÂSTAŞ (s.m.) – plasă de prins pește 



CRÂSTĂNUŞ, CRÂSTĂNUŞ (s.m) - crâsnic 

CRÂSTĂȘI, CRÂSTĂȘESC (vb., IV) - a face căpițe din snopi de tulei de porumb 

CRÂSTĂȚ, CRÂSTĂȚURI (s.n.) - claie de snopi 

CRÂSTĂVECE, CRÂSTĂVEȚ (s.m.) - castravete  

CRÂSTĂVEȚ, CRÂSTĂVEȚ (s.m.) - castravete 

„crâstăveț cu moare” - castraveți acriți la soare 

„crâstăveț cu oțet” - castraveți acriți în oțet 

CRÂSTĂZ, CRÂSTÂZE (s.n.) - șiră de strujeni 

CRÂSTÂNAŞ, CRÂSTĂNAȘ (s.m.) - paraclisier 

CRÂȘCA, CRÂŞCHESC (vb., I, tranz.) - a despica, a căsca, a desface 

CRÂŞCA, CRÂŞCHISE (vb., IV) – a scrâşni dn măsele 

CRÂȘCARE, CRĂŞCĂRI (s.f.) - necaz, pericol 

CRÂȘCONI, CRÂȘCOANE (s.n.) - suport pentru vârtelniță făcut dintr-un lemn cu ramuri de 

sprijin 

CRÂȘMĂ, CRÂȘME (s.f.) - pânza cu care se șterge copilul la botez; darul mamei pentru copil 

(la botez), compus din stofă și haine pentru nași 

CRÂZNIC (s.m.) – clopotar 

CREANGĂ, CRENJI (s.f.) - ramură 

„a umbla creanga” - a umbla aiurea 

„creanga te” - înjurătură prietenoasă 

CREBDĂŞÂN (s.n. sg.) - pânză subţire, fină, din care se fac poale şi spășele pentru femei 

CRECIET, CRECIEȚ (s.m.) – uliu 

CREDĂ, CREDE (s.f.) - cretă (de scris la școală) 

CREDĂ, CREGE (s.f.) - înv. cretă 

CREDENŢ, CREDENŢĂ/CREDENŢURI (s.n.) - dulap de sufragerie sau de bucătărie în care se ţin 

vesela, tacâmurile etc. 

CREDENȚ, CREDENȚURI (s.n.) - bufet de bucătărie 

„credenț dă vasă” - dulap pentru ținut vasele 

CREDENȚIONAL, CREDENȚIONALE (s.n.) - (în trecut) mandat (împuternicire) scris și dat 

delegatului pentru a reprezenta comunitatea la o adunare, în limitele împuternicirilor acordate 

CREDEU (s.n.) - Crezul (rugăciune) 

CREDI (s.m. - f) – cocoș și găină de rasă mică, pitici 

CREDZ (s.n.) - Crezul (rugăciune) 

CREGE, CRED (vb., III, tranz.) - a crede 

CREGINȚA, CREGINȚ/CREGINȚĂDZ (vb., I, intranz. reflex.) - a (se) credința, a se peți, a fi 

pețit(ă), a-și promite unul altuia viitoarea căsătorie, a (se) logodi 

CREGINŢARE, CREGINŢĂRI (s.f.) - logodnă 

CREGINȚĂ, CREGINȚE (s.f.) - convingere despre existența lui Dumnezeu; pocăință în sens 

neoprotestant 

„s-o dus la cregință” - s-a pocăit 

CREGINȚĂ, CREGINȚE (s.f.) - logodnă  

CREIŢAR, CREIŢARI (s.m.) - ban de valoare neînsemnată; mărunţiş; monedă din vremea imperiului 

austro-ungar 

CREIȚAR, CREIȚARI (s.m.) - crițar (monedă de un creițar) 

CREL, CREI (s.m.) - creier 

CREL, CREI (s.m.) – creier 

CREMĂLUIT, CREMĂLUITĂ, CREMĂLUIȚ, CREMĂLUICE (adj.) - încremenit, înlemnit 



CREMELEU, CREMELEI (s.m.) - beat, turmentat 

CREMPITĂ (s.f.) – prăjitură din foetaj, cu umplutură de cremă făcută din lapte, ou, zahăr și 

făină 

CREMPITĂ (s.f., sg.) - prăjitură preparată din două foi cu umplutură de cremă 

CRENGARAT, CRENGARTĂ, CRENGARAŢ, CRENGARACIE (adj.) – încrengat, rămuros 

CRENGARIME, CRENGARIMI (s.f.) - crengarie  

CRENGONI, CRENGOANE (s.n.) - creangă mare 

CRENGURAT, CRENGURATĂ, CRENGURAȚ, CRENGURACE (adj.) - cu crengi multe, rămuros 

CRENGUȚĂ, CRENGUȚĂ (s.f.) - ram subțire 

CREOLINĂ (s.f. sg.) - substanță lichidă dezinfectantă, folosită mai ales pentru combaterea râiei 

la oi 

CREP, CREPURI (s.n.) - material cauciucat 

CREPA, CREP (vb. I, tranz. și intranz.) - a crăpa, a întredeschide; a muri 

CREPAT, CREPATĂ, CREPAȚ, CREPACE (adj.) - despicat 

CREPDĂȘIN (s.n. sg.) - țesătură subțire încrețită din fire de mătase  

CREPDEŞIN, CREPDEȘINIE (s.n.) - ţesătură subţire, încreţită, din fire de mătase sau de lână 

suprarăsucite; crep de china 

CREPENI, CREPENESC (vb., IV) - a surprinde prin uşă, a surprinde în flagrant 

CREPENI, CREPENESC (vb., IV, tranz.) - a surprinde, a prinde în flagrant 

CREPIŢĂ, CREPIȚĂ (s.f.) - mulţime 

CRESTA, CRESTĂDZ (vb., I, tranz.) - a face incizii în lemn 

CRESTĂ, CRESTĂ (s.f.) - denumire dată ramurilor subţiri mai groase decât vreascurile folosite ca 

lemn de foc 

CRESTĂDZ, CRESTĂDZURI (s.n., sg.) - incizie (semn) făcut pe un băț 

CREȘCE, CRESC (vb., III, intranz.) - a crește; a dospi aluatul 

CREȘCET (s.n.) – vârful capului 

CREȘCIN, CREȘCINI (s.m.) - creștin 

CREȚ, CREAȚĂ, CREȚ, CREȚĂ (adj.) – cârlionțat; îmbătrânit, şovăielnic 

CREŢAN, CREŢANIE (s.n.) - creţan  

CREȚURI (s.f.) - pliuri 

CRIANGĂ, CRIENJ (s.f.) - creangă  

CRICĂ (adv.) – cred că, mi se pare că 

CRICĂ (adv.) - cred că, probabil 

CRICI, CRICESC (vb., IV, tranz.) – (var. PRICI) a pune în vedere cuiva, a cere insistent cuiva 

să nu uite să facă un anumit lucru, a prici 

CRICI, CRICESC (vb., IV, tranz.) - a atrage atenția, a trimite vorbă 

CRICICANI, CRICICANI (s.m.) - stativ în trei picioare 

CRIDĂ (s.f.) – cretă 

CRIDIENŢ (s.n.) - v. credenţ 

CRIEGE, CRIED (CRICĂ) (vb., III, tranz.) - a crede 

CR(I)EL, CR(I)EI (s.m.) - creier 

CRIEMENIE, CREMENIE (s.f.) – piatră de cremene 

CRIEPTĂȘÂN, CR(I)EPTĂȘÂN(I)E (s.n., sg.) - v. crepdeşin 

CRIEŞCE, CRIESC (vb., III, intranz.) - a creşte 

CRIEŢ, CRIEŢURI (s.m.) – creţ,încrețitură  

CRIGLĂ, CRIGLE (s.f.) - pahar special pentru bere, având o capacitate de o jumătate de litru; halbă 

CRIGLĂ, CRIGLIE (s.f.) - paharul în care se servește berea sau conținutul paharului 

„criglă marie” – halbă 



„criglă mică” - țap 

CRIJMĂ (s.f.) – pânza care se leagă la lumânare pentru botez 

CRINA, CRINE (s.f.) - o femeie curioasă, ce îşi vâră nasul peste tot 

CRIPINI, CRIPINESC (vb., IV) - a înţepeni 

CRIPTĂ, CRIPCE (s.f.) – cavou 

„unii ș-or făcut criptă, alțî podrum dă străjări” 

CRIS (s.n. sg.) - griș  

CRISPOM, CRISPOMI (s.m.) - pom de Crăciun 

CRIST, CRISTURI (s.n.) - schelă 

CRIST, CRISTURI (s.n.) - schelă, eşafodaj 

CRISTAŞ, CRISTAȘ (s.m.) - crâsnic 

CRISTAȘ, CRISTAȘĂ (s.n.) - plasă de prins pești 

CRISTĂŢ, CRISTĂȚ (s.) - glugă de coceni 

CRISTĂȚ, CRISTĂȚ (s.m.) - mai mulți snopi și alte păioase adunate și clădite în formă de 

cruce 

CRISTEȚ, CRISTEȚURI (s.n.) - jumătate dintr-o claie 

CRIȘ (s.n. sg.) - griș 

CRIȘAN, CRIȘANĂ, CRIȘANI, CRIȘANIE (s. și adj.) - poreclă dată locuitorilor din Toracu 

Mic, considerându-se că provin din Crișana 

CRIȘCA, CRIȘCĂ (vb., I, unipers.) - a dori, a avea poftă de a face ceva  

CRIŞCĂ, CRIŞCHE (s.f.) - felie 

CRIȘCĂ, CRIȘCHE (s.f.) - bucată de pâine subțire, felie 

CRIŞCIE (s.f., sg.) - marginea pălăriei 

CRIȘI, CREŞESC (vb., IV, intranz./tranz) - a atrage atenția, a prevesti 

CRIȘI, CRIȘIESC (vb., IV) – a porunci, a sfătui 

CRIȘIT, CRIȘITĂ, CRIȘIȚ, CRIȘICE (adj.) - poruncit, atenționat 

CRIŢAR, CRIŢARI (s.m. pl.) - creiţar, bani mărunţi 

CRIȚARI (s.n.) – monedă veche austriacă 

CRIȚĂ (adv.) – criță, beat în ultimul hal 

CRIȚĂ (s.f.) - oțel 

„a fi criță (dă bat)” - a fi mort de beat/foarte beat 

CRIVAC, CRIVAȘE (s.n) - bici, gârbaci 

CRIVINOS, CRIVINOASĂ, CRIVINOȘ, CRIVINOASĂ (adj.) - răvinos 

CRIZ (s.n.) – gris 

CRIZ (s.n.) - griș 

CRIZ CNEDEL (s.f., pl.) - găluşte de griş 

CROABĂ (adj.) – lucru ieftin 

CROAFNĂ, CROAFNIE (s.f.) – gogoaşă 

CROAFNĂ, CROAFNE (s.f.) – gogoașă 

CROAJNĂ, CROAJN(I)E (s.f.) - poznă; faptă necugetată 

CROAMBĂ, CROAMBE (s.f.) - creangă 

CROAMFĂ, CROAMFE (s.f.) - gogoașă 

CROFNĂ, CROFNE (s.f.) - gogoașă 

CROFNĂ, CROFNE (s.f.) - produs făcut din aluat dospit şi prăjit în grăsime, peste care se presară 

zahăr; gogoaşă 

CROI, CROIESC (vb., IV, tranz.) - a croi; a lovi; a croi costum de haine 

„vedz că-ț croiesc vro două!” - vezi că-ți dau vreo două (lovituri)! 



CROI, CROIURI (s.n.) - croi; (fig.) felul de a fi al omului (croi rău, croi bun) 

CROMNE, CROVNE (s.f.) – gogoși 

CROMPIRIŞCIE, CROMPIRIŞCI (s.f.) – loc unde se depozitează cartofii pentru iarnă 

CROMPOŢÂȚ, CROMPOȚÂTĂ, CROMPOŢÂŢ, CROMPOȚÂCE (adj.) - tăiat bucăţi 

CRONCAN (s.m.) – corb 

CRONCĂNI, CRONCĂNIESC (vb., IV) - a scoate strigătul caracteristic corbului, ciorii; (fig.) a 

bombăni  

CRONTALER, CRONTALERE (s.n.) - taler austriac 

CRONȚĂNI, CRONȚĂNESC (vb., IV, tranz.) - a ronțăi 

CRONȚ-CRONȚ! (interj.) – onomatopee 

CROP, CROPURI (s.n.) - crop  

CROPÂIA, CROPÂI (vb., I, tranz., reflex.) - a cropia  

CROSNĂ, CROSNE (s.f.) - legătură de crengi 

CROŞNĂ, CROŞNIE (s.f.) - legătură de vreascuri, de lemn, pe care de obicei femeile o duc în spate 

CROU, CROURI (s.n.) - gaură, adâncitură în pământ 

CROU, CROURI (s.n.) - ponor, adâncitură mai mică în pământ unde se adăpostesc animalele 

sălbatice 

CROV, CROAVE (s.n.) - ponor 

CRUCEAȘ (s.n.) – joc de cărți 

CRUD, CRUDĂ, CRUDZ, CRUGE (adj.) - cu sens de crud, proaspăt, înmiresmat; (despre cer) senin 

CRUDON, CRUDOANE, CRUDON, CRUDOANE (adj.) - fructe/legume/cereale care sunt în faza de 

început a coacerii 

CRUDON, CRUDOANE, CRUDONI, CRUDOANE (adj.) - încă necopt 

CRUMP, CRUMPI (s.m.) - cartof; tuberculii unor plante (flori)  

„crumpi copț în cipsâie/dobă/crumpi fripț/crumpi dă Belinț/popricaș cu crumpi” – specilități 

gătite din cartofi 

„crumpi în săc” (expr) – mâncare de cartofi scăzută 

„crumpi storş” - mâncare de cartofi, scăzută 

CRUMP, CRUMPI, CRUMPERI (s.m.) - cartof 

CRUMPIEL, CRUMPI (s.m.) - cartof 

CRUMP(I)EL, CRUMP(I)EI (s.m.) - cartof 

CRUMPIR, CRUMPIRI (s.m.) - cartofi 

„păturată pră crumpiri” – fel de mâncare cu cartofi 

CRUNT, CRUNTĂ, CRUNȚ, CRUNCE (adj.) - cumplit, rău, plin de sânge 

CRUNT, CRUNTĂ, CRUNŢ, CRUNCIE (adj.) - crunt  

CRUNTA, CRUNTĂDZ (vb., I, tranz.) - a stropi cu sânge 

CRUNTAT, CRUNTATĂ, CRUNTAȚ, CRUNTACE (adj.) - însângerat, sângeros 

CRUNTAT, CRUNTATĂ, CRUNTAȚ, CRUNTACE (adj.) - sângeros, însângerat 

CRUOŞNĂ, CRUOŞNIE (s.f.) – coroana arborilor  

CRUP (s.n. sg.) - angină difterică 

CRUP, CRUPĂ, CRUPI, CRUPE (adj.) - persoană care este într-o stare avansată de ebrietate; beat 

CRUŞĂŢ, CRUŞÂŢĂ (s.n.) – bucată de sare 

CRUȘE, CRUȘI (s.f.) - cruce 

„crușea drumului” - intersecție de drumuri 

„i-am dat crușe lu fraci-miu” - am renunțat la moștenire în favoarea fratelui meu 

„s-o scos crușea dălături” - ceremonie religioasă la crucea din marginea satului 

„s-o scos crușea la mormânț” - ceremonie pentru slujirea morților 



CRUȘE, CRUȘI (s.f.) - grup de treisprezece snopi de grâu, orz sau secară, aşezaţi unul peste 

altul în formă de cruce; partea din faţă a căruţei 

CRUȘELNIC, CRUȘELNIȘE (s.n.) - piesa de la război, ce ţine iţele şi brâglele 

CRUŞELNIC, CRUŞELNIȘE (s.n.) - piesă de la războiul de ţesut ce ţine iţele şi brâglele 

CRUȘELNIŢĂ, CRUȘELNIȚĂ (s.f.) - crucea de la car 

CRUȘENIE, CRUȘENII (s.f.) - tânjală trasă de cai la arat 

CRUȘI, CRUȘIESC (vb., IV) - a se mira, a se cruci, a-și face semnul crucii cu uimire (nu și 

pentru a se ruga) 

CRUȘIANDĂ, CRUȘIANGE (s.f.) - cruce 

CRUȘIE, CRUȘI (s.f.) - semnul crucii; partea din față a cociei, așezată pe cracii acesteia 

CRUȘIELNIȚĂ, CRUȘIELNIȚĂ (s.f.) - semnul crucii; partea din față a cociei, așezată pe cracii 

acesteia 

CRUȘIT, CRUȘITĂ, CRUȘIŢ, CRUȘICE (adj.) - mirat, uimit, înmărmurit (Când am ajiuns acolo, m-

am cruşit dă şi-am vădzut.) 

CRUȘIU (adv.) – cruciş 

CRUȚA, CRUȚ (vb., I, tranz.) - a ierta; a feri pe cineva de consecințe, a mânca cu cumpătare, a 

mânca mai mult legume decât carne 

CRUŢA, CRUŢ (vb., I, tranz.) - a mânca cu cumpătare, a mânca mai mult legume decât carne 

CRUŢĂLNIC, CRUȚĂLNICĂ, CRUŢĂLNIȘ, CRUȚĂLNIȘE (adj.) - persoană care face economie 

la alimente, care mănâncă puţin; econom, cumpătat 

CU (prep.) – împreună, însoţit 

CU MIC CU MARE (expr.) – toață lumea, toți 

CU SAMĂ (adv.) – cu grijă 

CUADA MÂŢÎ (s.f.) - ulceraţie albicioasă în jurul gurii la cai şi (prin extensie de sens) la oameni 

CUADA-VAȘII, CUODZÂLII-VAȘII (s.f.) - coada-vacii  

CUADĂ, CUODZ (s.f.) - coadă  

CUAILII-PUOPI (s.f.) - clocotiș  

CUAMĂ, CUAME (s.f.) - coamă  

CUARDĂ, CUARGE (s.f.) - urzeală la războiul de ţesut 

CUARNĂ, CUARNIE (s.f.) - coarnă  

CUASĂ, CUASĂ (s.f.) - coasă  

CUASNAR, CUASNĂRIE (s.n.) - ladă pentru haine 

CUAȘIE, CUOC (vb., III, tranz., reflex.) – a coace  

CUBĂ, CUBE (s.f.) - ţigară de foi 

CUBĂR, CUBĂRE (s.n.) - acoperișul de la trăsură 

CUBERT, CUBERCIE (s.n.) – plic 

CUBIC, CUBIȘE (s.n.) - groapă săpată între apă și dig; un metru ster de lemne  

CUBICAȘ, CUBICAȘ (s.m.) - salahor care cară cu roaba pământ, piatră etc. sau care sapă 

șanțuri, fiind plătit după numărul metrilor cubi de produse cărate sau al celor de pământ 

dislocat 

CUBIȘIE, CUBIȘII (s.f.) – groapă făcută de apă la ieșirea din matcă 

CUBUL, CUBULI - var. CÂBLĂ 

CUC, CUȘI (s.m.) - cuc  

CUC, CUȘI (s.m.) – pasăre 

„cucu cântă, mierla dzâșe, Budapesta să să strâșe” - versuri de final a stăpânirii maghiare 

„i-o cântat cucu” - i-a prevestit 

„singur cuc” - complet singur 

CUCA (vb., I) - a cânta "cucu" 



CUCĂ (NU) (expr.) – nu doarme (sens ironic) 

CUCĂ, CUCI (s.f.) - deal izolat; ridicătură de pământ; femininul de la cuc (în limba populară) 

CUCĂ, CUȘI (s.f.) - clanţă 

CUCĂI (CUCUI), CUCĂI (vb., IV, intranz.) - a moțăi, a picoti, a ațipi 

CUCĂI PIROCI (vb., IV) - a aţipi 

CUCĂI, CUCĂI (vb., IV, intranz.) - a dormita, a moțăi, a aţipi 

CUCĂIALĂ, CUCĂIELI (şi CUCĂIT) (s.f.) - picoteală, picotit 

CUCĂR, CUCĂRE (s.n.) - binoclu, aparat optic (în general) 

CUCĂR, CUCĂRE (s.n.) - ceas cu cuc 

CUCE (A STA) (expr.; vb.) - a sta în frunte 

CUCE GLAGE (s.f., sg.) - piatră de ascuţit 

CUCE, CUCI (s.f.) - lichea, persoană nestatornică/dubioasă 

CUCE (s.f.) - gresie de ascuțit coasa 

CUCEBĂR, CUCEBĂRI (s.m.) - vânzător de zaharicale 

CUCEDA, CUCEADZĂ (vb., I) – a îndrăzni 

CUCEDZA, CUCEDZ (vb., I, tranz.) - a cuteza, a îndrăzni 

CUCER, CUCERE (s.n.) - locuința mică, neîncăpătoare  

CUCERNIC, CUCERNIȘI (s.m.) - lemnul de care se leagă caii la trăsură 

CUCIAR, CUCIARE (s.n. şi interj.) - se strigă la animalele de curte pentru a intra în coteţ 

CUCICĂ (s.f.) – femeie rea 

CUC(I)E, CUCI (s.f., sg.) - bucată de piatră (gresie) abrazivă, de formă alungită, utilizată la ascuțitul 

coasei 

CUCIE, CUCII (s.f.) - colivă (grâu fiert cu zahăr, nuci, etc, folosit la părăstase și pomeni) 

CUCIE, CUŢ (s.f.) - cute  

CUCIMĂ, CUCIMIE (s.f.) - glugă 

CUCINEL (adv.) - încetișor 

CUCINIEL (adv.) – lin, domol, încet 

CUCIU! CUCIU! (interj.) - strigăt cu care se cheamă câinii 

CUCIUBI, CUCIUBESC (vb., IV, tranz.) - a ghici 

CUCIUMĂ, CUCIUME (s.f.) - pătură, poneavă 

CUCNĂ, CUCNI (s.f.) - cuptor zidit, pentru copt pâine 

CUCNI, CUCNESC (vb., IV) - a aţipi cu intermitenţe, a dormita, a picoti 

CUCUBINĂ, CUCUBINE (s.f.) - concubină 

CUCU-CUCU! (interj.) - cântecul cucului 

CUCUI (vb., IV) – a se cocoța 

CUCUIA, CUCUI (vb., I, tranz. reflex.) - a se urca pe un loc înalt  

CUCUIA, CUCUIEDZ (vb., I) - a se îndoi de spate; a se gârbovi, a se cocârja 

CUCUIALĂ, CUCUIELI (s.f.) - năzdrăvănie 

CUCUIAT, CUCUIATĂ, CUCUIAȚ, CUCUIACE (adj.) - cocoțat 

CUCUIAT, CUCUIATĂ, CUCUIAȚ, CUCUIACE (adj.) - îngâmfat 

CUCUIAUĂ, CUCUIELE (s.f.) - loc înalt; (fig.) a risca, a se hazarda 

„a sui în cucuiele” - a te sui pe casă (pe hambar etc.) 

CUCUIOAVĂ, CUCUIOAVE (s.f.) - vârf de munte, înălțime 

CUCUIOAVĂ, CUCUIOAVE (s.f.) - vârf înalt de munte 

CUCUIOB, CUCUIOABĂ, CUCUIOBI, CUCUIOABE (adj.) - (despre oameni, depr.) cucuiat, 

cocârjat, adus de spate, îndoit 

CUCUIT, CUCUITURI (s.n.) - cântecul cucului 



CUCUMIAUĂ, CUCUMIELIE (s.f.) - cucuvea 

CUCUMIELC, CUCUMIELȘI (s.m.) - melc  

CUCUMIELȘI, CUCUMIELȘI (s.m.) - melc 

CUCUOI, CUCUAIE (s.n.) - cucui 

CUCUOI, CUCUAIE (s.n.) - cucui  

CUCUREDZAT, CUCUREDZĂTURI (s.n.) - cotcodăcit 

CUCURIGA, CUCURIGĂ (vb., I, intranz.) - a cânta cocoșește 

CUCURIGU-GAGU! (interj.) - cântecul cocoșului 

CUCURUDZ, CUCURUDZ/CUCURUDZĂ (s.m.) – porumb și lanuri de porumb 

„ai o Dunăre dă cucurudz” - ai mult porumb 

„cucurudz cu frundza-n sus, țucu-i ochii cui ce-o pus” – versuri de dragul celui ce a semănat 

„cucurudz dă cocoș” – popcorn 

CUCURUDZ, CUCURUDZĂ (s.m.) - porumb  

CUCURUJIOR, CUCURUJIORI (s.m.) - mărgăritar (floare) 

CUCURUZ, CUCURUZ (s.m.) –porumb 

CUCURUZEL, CUCURUZEI (s.m.) - mărgăritar (floare) 

CUCUVAMĂ, CUCUVĂMI (s.f.) - pământ frământat cu apă, cu care se jucau copiii în trecut 

făcând pocnitori  

CUCUVAUĂ, CUCUVIELE (s.f.) - cucuvea 

CUCUVĂIT, CUCUVĂICE (s.n.) - cântec de cucuvea 

CUDUBĂ, CUDUBE (s.f.) - cutie din tablă de formă dreptunghiulară prevăzută cu ușă, parte 

componentă a unui cuptor de bucătărie 

CUFĂR, CUFERE (s.n.) - geamantan, valiză 

CUFUNDA, CUFUND (vb., I, tranz. reflex.) - a se cufunda 

CUFUNDAT, CUFUNDATĂ, CUFUNDAȚ, CUFUNDACE (adj.) – afundat, dus la fund 

CUFUREALĂ, CUFURELI (s.f.) - diaree 

CUFUREALĂ, CUFURELI (s.f.) - materiile fecale moi sau lichide eliminate de un bolnav care are 

diaree; stare patologică manifestată prin eliminarea frecventă de materii fecale moi sau lichide; diaree 

CUFURI, CUFURESC (vb., IV, intranz. reflex.) - a avea diaree  

CUFURI, CUFURIESC (vb., IV, tranz., reflex.) – a avea diaree  

CUFURIALĂ, CUFURIELURI (s.f.) - diaree  

CUFURIT URGINAT (loc. adv.) - cu diaree 

CUFURIT, CUFURITĂ, CUFURIȚ, CUFURICE (adj. şi s.) - bolnav de diaree; (depreciativ) 

lipsit de vlagă 

CUGLĂ, CUGL(I)E (s.f.) - bilă la jocul de popice 

CUGLĂ, CUGL(I)E (s.f., sg.) - bilă; rotula genunchiului 

CUGLĂ, CUGLE (s.f.) – bilă, sferă 

CUGLĂRIE, CUGLĂRII (s.f.) - popicărie 

CUGLIȚĂ, CUGLIȚE (s.f.) - ac de siguranță din metal, prevăzut cu închizătoare 

CUGLUF, CUGLUFURI (s.n.) - cozonac 

CUHNĂ, CUHNE (s.f.) - bucătărie 

CUIB, CUIBURI (s.n.) - cuib  

CUIB, CUIBURI (s.n.) – cuib 

„cuib dă șărpi/cuib dă vipere” - adunătură de oameni răi 

„cuibu teu” - familia ta 

„cuibușor de nebunii” - casă fericită 

„nu ce pune-n cuib dă pupădză” –a nu locui în mizeria unora 



CUIBAR, CUIBARE (s.n.) - cuibar  

CUIBARI, CUIBARIE (s.n.) - cuibar, cuib, locul unde ouă păsările; oul (același sau altul) care 

există permanent în cuib pentru ca găinile să nu-și schimbe locul de ouat 

CUIBARI, CUIBARIESC (vb., IV, tranz., reflex.) - a cuibări  

CUIBĂRI, CUIBĂRESC/CUIBĂREȘCE (vb., IV, intranz. reflex.) - a se pregăti de clocit; a se 

așeza undeva, a-și găsi un loc de stat, un domiciliu 

CUIBĂRIT, CUIBĂRITĂ, CUIBĂRIȚ, CUIBĂRICE (adj.) - cuibărit 

CUIBIŢ, CUIBIŢĂ (s.n.) - cuibușor 

CUICA, CUICĂ (vb., I, intranz.) - a zbiera  

CUIERI, CUIERIE (s.n.) - cuier  

CUIGĂ, CUIJE (s.f.) - instrument din coajă, din care se suflă producând sunete 

CUINĂ (s.f.) – bucătărie 

CUINĂ, CUINE (s.f.) - bucătărie 

„cuină dă vară” - bucătărie de vară 

„cuină dășchisă” - bucătărie cu deschidere prin horn 

„cuină închisă” - bucătărie cu plafon 

CUINĂ, CUINI (s.f.) - bucătărie din gospodăria țărănească 

CUINTĂ, CUINTE (s.f.) - chintă, formație alcătuită din 5 cărți de joc de aceeași culoare sau în 

ordine crescătoare (de la 7 la 12 sau de la 8 la 13) 

CUJET, CUJETE (s.n.) - cuget 

CULACĂ, CULĂȘI (s.f.) - briceagă 

CULĂ, CULE (s.f.) - turn 

CULĂ, CULE (s.f.) - turn de apărare sau de observație 

CULĂȘ (s.m.) – cal alb cu pete roșii  

CULCA, CULC (vb., I) - a (se) culca; a îmburda, a înclina sau a doborî plantele la pământ 

„a să culca pro uriechie” - a deveni nepăsător la sfaturile/criticile altora, mulțumindu-se cu 

rezultatele (bune) obținute până atunci 

CULCUMIEC, CULCUMIEȘI (s.m.) - melc  

CULCUMUŞĂ, CULCUMUȘĂ (s.f.) - denumire dată obiectelor, produselor, alimentelor etc. dosite 

sau valorificate pe ascuns 

CULCUMUŞÎ, CULCUMUŞĂSC (vb., IV) - a ascunde pe cineva sau ceva; a dosi; a valorifica ceva 

pe ascuns 

CULCUȘ, CULCUȘURI (s.n.) - loc de dormit 

CULECEA (adv.) - încet, fără grabă  

CULEJE, CULIEG (vb., III) - a culege 

CULEŞĂRI, CULEŞĂRE (s.n.) – lingură de lemn cu care se amestecă mămăliga 

CULI, CULI (s.n.) - haină femeiască din material gros, stofă legată la mijloc cu un cordon 

CULMĂU, CULMĂURI (s.n.) - hamei  

CULPĂTOR, CULPĂTOARE (s.n.) - fundul de la mămăligă 

CULPĂTORI, CULPĂTOARE (s.n.) - fundul pe care se toarnă coleșa caldă 

CULUP, CULUPURI (s.n.) - calapod 

CULUPI (vb., IV) – a așeza grămadă 

CUM (adv.) - cum  

CUM GOGE (adv.) - oricum, fie cum 

CUMĂ (CĂ) (adv.) - precum 

CUMĂNAC (s.n.) - v. comănac 

CUMĂT, CUMĂCE (s.n.) - jurat, consilier comunal 



CUMĂT/CUMET, CUMEȚI (s.m.) - angajat la primărie, un fel de ajutor al primarului, 

consilier comunal 

CUMBARĂ, CUMBARE (s.f.) - obuz 

CUMET, CUMEȚ (s.m.) - jurat, consilier comunal; cuminte 

CUMGOGE (adv.) - fiecum, oricum  

CUMGUOD (adv.) - oricum  

CUMGUOGE (adv.) - oricum 

CUMINCE, CUMINȚ (s.m.) - cuminte, înțelept 

CUMINCIE, CUMINCIE, CUMINŢ, CUMINCIE (adj.) - cuminte  

CUMINECA, CUMINIC (vb., I, reflex. tranz.) - a se împărtăși 

CUMINICA (vb., I) - a se împărtăși 

CUMINȚÂIE, CUMINȚÂI (s.f.) - cumințenie 

CUMINȚÂIE, CUMINȚÂI (s.f.) - cumințenie, deșteptăciune 

CUMINȚIE (s.f.) – cumințenie, deșteptăciune 

CUMIȘĂL (s.m.) - sg. arbust cu infloreșcență galbenă 

CUMIȘĂLE (s.f. pl.) - floreile galbene ale arbustului 

CUMLĂU (s.n.) - aluat din tărâțe, folosit în locul drojdiei 

CUMLĂU, CUMLĂIE (s.n.) - turte din făină de porumb uscate, folosite la dospitul pâinii 

CUMNAT, CUMNATĂ, CUMNAȚ, CUMNACIE (s.m. și s.f.) - fratele sau sora soțului respectiv 

a soției, în raport cu celălalt partener de viață al cuplului 

CUMNAT, CUMNAŢ (s.m.) - cumnat  

CUMNATĂ, CUMNACIE (s.f.) - cumnată  

CUMPARATIVĂ, CUMPARATIVE (s.f.) – (înv.) local în care se expun şi se vând diferite mărfuri; 

prăvălie, magazin sătesc 

CUMPĂ (s.f.) – bac, pod plutitor 

CUMPĂNĂ, CUMPENE (s.f.) - vas mare în care se încheagă laptele 

CUMPĂNĂ, CUMPENIE (s.f.) - cumpănă (la fântână); ghermăn; chibzuială 

„a fi în cumpănă” - a chibzui asupra măsurii juste 

CUMPĂRA, CUMPĂR (vb., I) - a obține ceva contra cost; a mitui, a corupe 

„a cumpăra mâța-n sac”- a cumpăra ceva al cărui conținut nu-l cunoști 

CUMPĂRAT, CUMPĂRATĂ, CUMPĂRAȚ, CUMPĂRACE (adj.) - mituit 

CUMPĂRĂTIVĂ, CUMPĂRĂTIVE (s.f.) - cooperativă, magazin 

CUMSĂCAGE (adj. invar.) – om cu purtări bune 

CUMSĂCAGE (adj.invar.) - cu purtări bune; de treabă, onest, cinstit 

CUMSĂCAGIE (adj. invar.) - cumsecade, tolerant, bun la suflet, binevoitor; cu un 

comportament exemplar 

CUMVA (adv.) - cumva  

CUMVA (adv.) – într-un fel, oarecum 

CUNC (s.n.) – coridor, târnaț 

CUNCENĂ, CUNCENE (s. pl.) - vorbe, minciuni 

CUNCINA, CUNCIN (vb., I) - a sfârși, a opri, a conteni 

CUNCINA, CUNCIN (vb., I, intranz. reflex.) - a se abține de la mâncare pentru a economisi 

CUNCINAT (adj.) – reținut la ceva 

CUNI, CUNE (s.n.) - cui 

„a şedea cunie” - a sta nemişcat 

„cuni pră cuni să scoace” - un rău mare se scoate cu unul mai mic 

CUNI, CUN(I)E (s.n.) - cui 



CUNI, CUNIE (s.n.) - cui  

CUNIERI, CUNIERE (s.n.) - cuier 

CUNIERI, CUNIERIE (s.n.) - cuier 

CUNIŞĂL, CUNIŞĂLE (s.n.) - arbust cu inflorescenţă galbenă; florile galbene ale arbustului 

CUNOSCUT, CUNOSCUTĂ, CUNOSCUŢ, CUNOSCUCIE (adj.) - cunoscut  

CUNOŞCIA, CUNUOSC (vb., I, tranz.) - a cunoaşte  

CUNOȘCINȚĂ, CUNOȘCINȚĂ (s.f.) - cunoștință 

CUNOŞCINŢĂ, CUNOŞCINŢĂ (s.f.) - cunoştinţă  

CUNST (s.n.) - artă, meşteşug 

CUNŞAFT (s.m.) – client 

CUNTURI (s.n. pl.) - meşteşuguri, lucruri meşteşugite 

CUNUAŞCIRE, CUNUAŞCIRI (s.f.) - cunoaştere  

CUNUNA, CUNUN (vb., I, tranz. reflex.) - a se logodi, a oficializa căsătoria 

CUODRU, CUODRI (s.m.) - codru  

CUOPIL, CUOPIL (s.m.) - copil  

CUOPT, CUAPTĂ, CUOPŢ, CUAPCIE (adj.) - copt  

CUORN, CUARNIE (s.n.) - corn  

CUPĂ, CUPE (s.f.) - (în sintagma cupă de tulei) grămadă de tulpini de porumb pentru nutreț 

„cupă dă tuliei” - claie din coceni de porumb, în formă cilindrică, terminată cu un vârf conic 

CUPĂ, CUPE (s.f.) - poşor de coceni 

CUPĂ, CUPIE (s.f.) - cartea de joc roșie, cu desenul în formă de inimă 

CUPĂ, CUPIE (s.f.) - unitate de măsură pentru grăunțe, egală cu 3 l, și conținutul de boabe al 

unei astfel de măsuri 

CUPI (vb. IV) – a șifona 

CUPI, CUPESC (vb., IV) - a îndoi o ţesătură suprapunând părţile într-o anumită ordine; a plia; a 

şifona 

CUPIT, CUPITĂ, CUPIŢ, CUPICE (adj.) - şifonat, mototolit 

CUPIŢAUĂ, CUPIŢĂLE (s.f.) – grămadă mică de fân 

CUPIŢĂ, CUPIŢI (s.f.) – formă conică 

CUPIŢÂT, CUPIŢÂTĂ, CUPIŢÂŢ, CUPIŢÂCIE (adj.) - conic  

CUPIŢÂTUOR, CUPIŢÂTUORI (s.m.) – persoană care adună fânul în grămezi conice 

CUPIŢÎ, CUPIŢIĂSC (vb., IV, tranz., reflex.) – a aduna fânul în grămezi conice  

CUPLĂ, CUPLIE (s.f.) - chimir, curea lată 

CUPLĂMUTĂR, CUPLĂMUTĂRE (s.f.) - șefă de bordel 

CUPLĂRAI, CUPLĂRAIE (s.f.) - bordel, casă de toleranță; desfrâu sexual 

CUPLIMUTĂR (s.f.) - șefă de bordel 

CUPRINGE, CUPRIND (vb., III) - a prinde, a apuca ceva de jur împrejur cu mâinile sau cu braţele; a 

îmbrăţişa cu privirea; (despre haine) a fi potrivită pe corpul cuiva 

CUPTORI, CUPTOARIE (s.n.) - cuptor, construcţie din cărămidă, în casă, în care iarna se 

cocea pâinea, mălaiul, cu tulei, cu pozdări, tulpini de floarea soarelui şi se asigura căldura 

locuinţei 

CUPTORIȚĂ, CUPTORIȚĂ (s.f.) - cuptor mic zidit în curte, în șopron, pentru copt pâine 

CUPTUȘALĂ, CUPTUȘĂLI (s.f.) - dosul de la o haină 

CUPTUȘÂT, CUPTUȘÂTĂ, CUPTUȘÂȚ, CUPTUȘÂCE (adj.) - cuprins de boală; prinde pe 

cineva din toate părţile, fără scăpare 

CUPTUŞÎ, CUPTUȘĂSC (vb., IV) - a sufoca; a prinde; a fi plin de bani, vite 

CUPTUȘÎ, CUPTUȘĂSC (vb., IV, tranz.) - a-și însuși; a înghesui 

CUR, CURURI (s.n.) - (la animale) partea din spate a corpului; (la om) șezut, fund, anus 



„cu curu-n sus” - fără chef (de muncă, vorbă etc.) 

„cur dă găină” - eczemă 

„curu găinii” - păpădie 

„îi be dzamă dân cur, cât îi plașe dă ea” - o adoră 

„îl mâncă-n cur” - n-are astâmpăr, e provocator 

„nici că mă doarie-n cur” - nu mă interesează spusele altora despre mine 

„nu ce lăuda ca măimuca cu curu” - nu te lăuda degeaba 

„rupt în cur” - sărac 

CURASTĂ, CURASTĂ (s.f.) - primul lapte ce se mănâncă după ce fată vaca, ce se coagulează 

prin fierbere 

CURASTĂ, CURAŞCIE (s.f.) – laptele dat de vacă în primele zile după fătare 

CURASTRU (s.n.) – laptele vacii după fătare 

CURASTRU (s.n. sg.) - primul lapte muls și fiert după ce fată vaca  

CURAT, CURATĂ, CURAȚ, CURACE (adj.) - curat, pur, neastâmpărat 

„curat ca lacrima” - pur 

„curat înaintea lui Dumnedzău” - fără de păcat, cinstit 

CURATURĂ, CURATURI (s.f.) - loc într-o pădure curăţat de arbori, de mărăcini etc. pentru a putea 

fi cultivat 

CURAUĂ, CURĂLE (s.f.) - curea 

CURAUĂ, CURÂALE (s.f.) - curea  

CURĂNIC, CURĂNIȘE (s.n.) - cf. gr. b. i "curelnic" 

CURĂȚA, CURĂȚ (vb., I) - a face curățenie, a curăța; a castra; a depăna acasă porumbul 

recoltat în lan „cu ghijă”; a ucide, a lichida; a deceda 

CURĂȚĂNIE, CURĂȚĂNII (s.f.) - curățenie; purgație 

CURĂU (adj. inv.) - dificil, dat dracului 

CURÂND (adv.) - curând  

CURÂND (adv.) - imediat 

CURCAN, CURCANI (s.m.) - curcan  

CURCĂ, CURȘI (s.f.) - curcă  

CURCEL, CURCELE (s.n.) - casă sau încăpere închiriată, locuinţă cu chirie, fartir 

CURCUBĂTĂ, CURCUBĂCE (s.f.) - dovleac 

CURCUBĂU, CURCUBĂIE (s.n.) - curcubău  

CURCUBĂU, CURCUBĂIE (s.n.) – curcubeu 

CURCUBIȚĂ, CURCUBIȚĂ (s.f.) - păhăruțe din coajă de dovleac, care serveau la băutul țuicii 

CURE, A CUREA (vb., III) - a alerga, a fugi 

CURE, CUR (vb., III, intranz.) - a curge, a se scurge, a se vărsa; a alerga, a fugi, a se grăbi 

„curem toț să vigem” - alergăm toți ca să vedem 

CURECHI (s.n.) - varză 

„curechi d-al acru” - varză murată 

„dzamă dă curechi” - moare de varză 

CURFUCIȚĂ, CURFUCIȚE (s.f.) – nevăstuică; (depreciativ) femeie de moravuri ușoare 

CURFUȘIŢĂ, CURFUȘIŢĂ (s.f.) - femeie de moravuri uşoare 

CURGISALĂ, CURGISĂLURI (s.f.) – aranjare, reglare  

CURGISÂT, CURGISÂTĂ, CURGISÂŢ, CURGISÂCIE (adj.) – aranjat, reglat 

CURGISÎ, CURGISĂSC (vb., IV, tranz.) - a aranja 

CURI ÎN CAP (adv.) - de-a berbeleacul 

CURIA, CUR (vb., I, intranz.) - a alerga, a fugi; a răspunde repede la o nevoie 



CURIANIC, CURIANIȘI (s.m.) – cotețul păsărilor de curte 

CURICAPICILI (expr.) - a face tumbe; a se da peste cap 

CURICI (s.n.) - varză 

CUR(I)E/CUREAUĂ, CURELE (s.f.) – curea 

„cureaua dă la șioareși” 

„curele dă la săndale” 

„zbiși dă curele” 

CURIELNIC, CURIELNIȘE (s.n.) - coteţ pentru păsări 

CURIMANUOS, CURIMNUOASĂ, CURIMANUOŞ, CURIMANUOASĂ (adj.) – om cu 

şezutul/dosul/fundul foarte mare 

CURINCAP (expr.) – de-a berbeleacu 

CURIRI, CURIRI (s.m.) - curier 

CURIŞCAP (adv.) - (cu vb. a se pune, a se da) de-a berbeleacu; (în loc. adv. d-a/în curişcap) din 

toate puterile, încercând totul 

CURIȘCAPCILI (loc. adv.) - peste cap  

CURIŞCAPICIE (adv.) - a se da peste cap 

CURIȘCAPU (adv.) - rostogol, berbeleacu, dat peste cap 

„curiș-n cap” - dat de-a berbeleacu' 

CURIȘI (s.m., sg.) - curechi, varză 

CURIŢ, CURIŢĂ (s.n.) - diminutiv al cuvântului cur 

CURMĂTURĂ, CURMĂTURI (s.f.) - mijloc 

CURMEDZÂŞ (adv.) - curmeziş  

CURMI, CURMI (s.n.) – păr împletit în două cozi mai mari pe lateral 

CURPAPIR (s.n.) – hârtie igienică 

CURPENIŞ, CURPENIȘURI (s.n.) - desiş cu mulţi curpeni 

CURPINE (s.m.) – curpeu, plantă agățătoare ale cărei coarde se lemnifică 

CURPINIE, CURPINI (s.m.) - tulpină de viță-de-vie mai lungă și mai subțire 

CURS, CURSURI (s.n.) - an de studii (înainte de 1918) în institutele pedagogice (de învățători) 

CURSĂCE (expr.) - în fine 

CURȘIEL, CURȘIEI (s.m.) - chirie; încartiruire 

CURȘLUS (s.n.) - scurt circuit la curentul electric 

CURT, CURTĂ, CURŢ, CURCE (adj.) - (despre câini) fără coadă 

CURT, CURTĂ, CURŢ, CURCIE (adj.) – berc, fără coadă 

CURTA, CURT (vb.,I ) - a scurta 

CURTA, CURTĂDZ (vb., I, tranz.) - a scurta, a tăia (coada la câine) 

CURTAT, CURTATĂ, CURTAŢ, CURTACE (adj.) - cu coada scurtată, tăiată 

CURTON (s.n.) - prezervativ 

CURTUNFLIN, CURTUNFLINI (s.m.) - coada porcului 

CURU GĂINII (s.f.) – păpădie 

CURVAR, CURVARI (s.m.) - bărbat care duce o viață desfrânată  

CURVĂ, CURVIE (s.f.) - cocotă, femeie depravată, prostituată; persoană fără caracter 

CURVĂLUC, CURVĂLUCURI (s.n.) - viaţa de adulter 

CURVI, CURVESC (vb., IV, intranz.) - a practica prostituția 

CURVIE, CURVII (s.f.) - adulter 

CUSĂTOARE, CUSĂTORI (s.f.) - croitori artistici 

„cusătoare dă poale șî spășele” 

„cusători dă chintușă” 



CUSĂTURĂ, CUSĂTURI (s.f.) - lucrătură artistică 

CUSCRIE, CUSCRII (s.f.) - părinții în alianță dintre familii 

CUSCRU, CUSCRĂ, CUSCRII, CUSCRE (s.m. și f.) - părinții unuia dintre soți în raport cu 

părinții celuilalt soț 

CUSCUTĂ, CUSCUCE (s.f.) - matase 

CUSIMĂ, CUSIME (s.f.) - cușmă 

CUSTA, CUST (vb., I, tranz.) - a îngriji, a (între)ţine 

„Dumniedzău să ce cuşce!” - Dumnezeu să te ţină! 

CUSTURĂ, CUSTURI (s.n.) – cuțit ruginit 

CUŞCIUG, CUŞCIUJE (s.n.) - coşciug  

CUŞI (s.m., pl.) - zambile 

CUȘIMĂ, CUȘIMI (s.f.) – pătură, cuvertură 

CUȘIUR, CUȘIURIE (s.n.) - locul unde se închid raţele, gâştele etc. 

CUȘIURI, CUȘIURESC (vb., IV) - a se apropia strâns, a se alătura, a se atinge, a se lipi de cineva; a 

se adăposti într-un loc călduţ 

CUȘMĂ, CUȘME (s.f.) - manta țărănească fără mâneci 

CUȘMĂ, CUȘMIE (s.f.) - manta ciobănească, fără mâneci, pentru vremea rea (cu glugă)  

CUȘMIT, CUȘMIȚ (s.m.) - medic/agent veterinar; fierar 

CUȘMITA, CUȘMITEZ (vb., I, tranz.) - a consulta animale (femele) gestante  

CUŞNIŢĂ, CUȘNIȚĂ (s.f.) - târg 

CUȘNIȚĂ, CUȘNIȚE (s.f.) - târg; fierărie 

CUȘTI! (interj.) - strigăt/ordin pentru alungarea câinilor, când aceștia latră la un necunoscut 

venit la stăpân 

CUȘTULA (vb., I) – a costa 

CUŞTULI (vb., IV, intranz.) - a costa, a preţui, a valora, a merita 

CUȘTULUI, CUȘTULUIESC (vb., IV, tranz.) - a costa 

CUȘTULUIT, CUȘTULUITĂ, CUȘTULUIȚ, CUȘTULUICE (adj.) - apreciat 

CUȘTURI, CUȘTURIESC (vb., IV, tranz.) - a jecmăni, a fura, a jefui pe cineva 

CUȘULIȚĂ, CUȘULIȚE (s.f.) - bluză din material gros, purtată în anotimpuri răcoroase 

CUȘUMĂ, CUȘUME (s.f.) - plapumă 

CUȘUPI, CUȘUPESC (vb., IV, intranz. reflex.) - a-și lua avânt, a se repezi  

CUTARIŢĂ, CUTARIŢ (s.f.) – coș, paner  

CUTARUIA (pron. nehot.) – un oarecare 

„dă-l cutaruia” - dă-l dracului 

CUTCUREDZA, CUTCUREADZ (vb., I, pers. a III-a, intranz.) - a cotcodăci 

CUTCURIEGI, CUTCURIEGIURI (s.m.) - cotcodăceli 

CUTRĂ, CUTRE (s.f.) – lichea, persoană dubioasă 

CUTRĂMURA, CUTRĂMUR (vb., I) - a se cutremura 

CUTROAPE, CUTROP (vb., III) - a apuca, a prinde 

CUTROPI, COTROP (vb., IV, tranz.) - a cotropi 

CUTROŞI, CUTROȘESC (vb., IV) - a aşeza 

CUTRUPI (vb., IV) – a acoperi 

CUTRUPIT, CUTRUPITĂ, CUTRUPIȚ, CUTRUPICE (adj.) – pătruns, cucerit, năruit 

CUTUȘÎ (vb., IV) – a înghesui, a îmbrânci, a bloca 

CUȚĂ, CUȚĂ (s.f., sg.) - bunica 

CUȚÂT, CUȚÂC(I)E (s.n.) - cuțit 

„a fi la cuțâcie cu cinieva” - a fi în relații foarte rele cu cineva 



„cuțât cu prăsăle” - cuțit cu mâner din lemn 

„cuțât cu sâmșe” - cuțit cu vârf 

„cuțât dă giunghiiat porcii” - cuțit cu lama lungă, groasă și cu vârful ascuțit 

„cuțât dă oltonit” - cuțit de altoit 

„cuțât dă paie” - cuțit cu coada de 40-50 cm și cu lama în formă de rândunică, tăișurile fiindu-i 

în interior 

„cuțât dă pită” - cuțit mai mare și cu lama lată 

CUȚÂTAȘ, CUȚÂTAȘ (s.m.) - cuțit mic 

CUȚÂTAȘ, CUȚÂTAȘĂ, CUȚĂTAȘ, CUȚÂTAȘĂ (adj.) - agresor cu cuțit 

CUŢÂTON, CUŢÂTOANE (s.n.) - cuţit mare 

CUŢU (s.m., sg.) - tata 

CUȚU! CUȚU! (interj.) - cuvinte cu care se cheamă câinele 

„cuțu-cuțu, moș Adam, baba Eva fașe ham!” - zicală 

CUȚU, CUȚI (s.m.) - tată mare, bunic 

CUȚULUȘ, CUȚULUȘĂ (s.n., sg.) - scrânciob, leagăn 

CUVAR, CUVARI (s.m.) - bucătar 

CUVÂNT, CUVINCE (s.n.) - cuvânt, vorbă 

CUVERT, CUVERCE (s.n.) - plic 

CUZNIŢĂ, CUZNIŢ (s.f.) - fierărie  

CUZNIȚĂ, CUZNIȚE (s.f.) - atelier, fabrică 

CVADRAT, CVADRAȚ (s.m.) - unitate de măsură pentru arii; metru pătrat 

CVARER, CVARERURI (s.n.) - careu 

CVARTET, CUARTETURI (s.n.) - cor pe patru voci 

CVARTIR, CVARTIRE (s.n.) - locuință 

CVĂRTIR (s.n.) – locuință; stat în gazdă 

CVIT (adv.) - chit, a nu avea nicio obligație față de cineva 

CVITĂ, CVICE (s.f.) - chitanţă 

CVITĂ, CVICE (s.f.) – chitanţă 

 


