
D 

D - (prep.) - abrevierea lui „din” 

D`A BĂȘCA (adv.) - separat 

D`A DOUA (adv.) - de-a curmezişul 

D`A DURA (adv.) - de-a rostogolul 

D`A FĂTA (adv.)- gestantă 

D`A FĂTAREA (adv.) - gestantă 

D`A FECEA (adv.) - degeaba, gratuit 

D`A FICEA (adv.) - degeaba, gratuit 

D`A GATA (adv.) - o lucrare terminată 

D`A PÂRCU (adv.) – de-a curmezișul 

D`A SUCALA (adv.) – de-a rostogolul 

D`A VÂNDAICU (adv) – aruncarea unui obiect în mod eronat, iar acesta nu poate fi prins 

D`A VÂNDĂIOAGA (expr) – de-a valma, în dezordine 

D`A VÂNDÂIACU (adv.) - aruncarea unui obiect aiurea, care nu poate fi prins 

DA (adv.) - afirmație 

DA (adv.) - da  

DA, DAU (vb., I) - a da  

DA, DAU (vb., I, intranz.) - a da, a oferi; a acționa 

„a da apă la moară cuiva” - a ajuta pe cineva, indirect, să reușească 

„a da boalgie” - a înghionti 

„a da boarea” - a adia vântul 

„a da canta cuiva” - a alunga din casă 

„a da căpara” - a da un acont la încheierea tranzacției; a da fetei pețite o sumă de bani drept 

garanție că se va încheia căsătoria 

„a da crușie” - a renunța definitiv la drepturile succesorale care i se cuvin 

„a da dă biedă/a da dă potcă/a da dă năcaz” - a i se întâmpla ceva rău 

„a da dân colț în colț” - a se zbate pentru a ieși cu bine dintr-o situație dificilă 

„a da dân gură/a da cu gura” - a pleda insistent pentru cauza proprie 

„a da dân mânii șî dân pișioarie” - a se zbate pentru a reuși cu orice preț 

„a da în mincia copiilor” (despre bătrâni) - a nu mai judeca bine, a deveni senil 

„a da jăgu/jâpu giios” - a face baie (înlăturând murdăria) 

„a da năpoi” - a se răzgândi, a restitui, a ceda 

„a da pră grumadz” - a îndopa (rațe, gâște, curcani etc.), băgându-le alimentele cu forța în gură 

„a da prăstă nas cuiva” - a rușina 

„a da unda/a da în undă” - (despre fierturile cu carne) a începe să fiarbă carnea, apărând spuma 

la suprafață 

„a să da bătut” - a renunța la luptă, a capitula, a-și recunoaște înfrângerea 

„a să da dă gol” - a se autodemasca involuntar 

„a să da marie” - a-și da o importanță exagerată 

„a să da pră brieazdă” (despre oameni) - a-și corecta comportamentul 

„a-i da dă cap” - a obține, după multe încercări și zbateri, rezultatul scontat/corect 

„da baba oarba” - joc de copii 

„d-a bășca” - separat, izolat 

„da dă să suie (păsulă)” - fasole urcătoare 

„da doua” - a doua oară 

„d-a făta” - (despre femelele animalelor gestante) gata să fete, urmează să fete 



„d-ai noștri” - ai noștri 

„dai, n-ai” - zicală 

„d-aia” (loc. adv.) - de aia, de aceea 

„d-ale nodace” - tăiței mai lați care se înnoadă înainte de a se pune în supă 

„nu ce da la ea” - nu te apropia de ea 

DA DĂ UNGE (loc. adv.) - da de unde, nu-i adevărat! 

DA GEUN(I)E (loc. adv.) - negație, nici vorbă, nici nu se dicută 

DA ÎN PĂMÂNT (a-ți) (loc. adv.) - a-ți da în minți 

DA UNDĂ (vb., I.) - a fierbe oala 

DABĂŞCA (loc. adv.) - separat 

DABĂŞCA; DĂZBĂSCĂŞÂT, DĂZBĂŞCĂŞÂTĂ, DĂZĂŞCĂŞÂŢ, DĂZBĂŞCĂŞÂCE (adj.) – 

separat (D-abia s-or cununat că s-or şî dăzbăşcăşât.) 

DĂZBĂŞCĂŞÂŢ, DĂZBĂŞCĂŞÂCE (adj., pl) – separaţi, răzleţi 

DACĂ (conj.) - dacă  

DACINĂ, DACINI (s.f.) - datină, obicei 

DACINĂ, DÂĂCINI (s.f.) - datină  

DACOASTA (loc. adv.) - de-a curmezişul 

DACUM (adv.) - bineînțeles 

DADAUORI (s.m.) – de două ori; de puține ori 

DADĂ (s. m. sg.) - tată, în graiul țiganilor; dodă, tanti, lele 

D-A-DĂUNGE (loc. adv.) - da de unde 

D-AFECEA (adv.) – gratis 

DAFECIIA (adv.) - în zadar, pe nemeritate 

DAFICEA (adv.) - pe gratis; degeaba  

D-AFICEA (loc. adv.) – pe gratis, pe degeaba 

D-AFICI (loc. adv.) - degeaba, gratis, în zadar 

D-AGINSU (CU) (adv.) - intenționat 

DAIALĂTURI (adv.) – undeva la marginea unui sat 

DAICĂ, DAICE (s.f.) - daică  

DAINAI, DÂĂINÂI (vb., IV, tranz., reflex.) – a legăna  

DAINAIUȘ, DAINAIUŞURI (s.m.) - legănuș  

DALAC, DALACURI (s.m.) – buboi, ulcer 

DALAP, DALAPURI (s.m.) - dulap  

DALB, DALBĂ, DALBI, DALBE (adj.) - alb 

DALEM (interj.) - aoleu, văleu 

DALTĂ, DÂĂLŢ (s.f.) - daltă  

DAMĂ, DAMIE (s.f.) – doamnă, femeie 

DAMĂNUNTU (CU) (s.n.) - amănunt 

DAMBLA, DAMBLALE (s.f.) - chef, poftă 

DAMF, DAMFURI (s.n.) - abur, vapori de apă aflați sub presiune într-un recipient 

„a da/a punie damf” - a intensifica focul la cazanul cu aburi pentru a-i mări puterea/presiunea 

„a fi cu damf/a avia damf” - a fi puțin beat 

„îi trăbă damf” - are nevoie de imbold/stimulare pentru a face ce trebuie 

„n-arie damf” - n-are puterea/motivația necesară pentru a face ceea ce trebuie să facă 

DAMF, DAMFURI (s.n.) - miros dezagreabil, caracteristic de alcool pe care îl exală cineva sau ceva 

DAMFIRANG, DAMFIRANGURI (s.n.) - lăcrimioară, cucurujior 

DAMF-LOCOMOBILĂ (s.f.) - motor cu aburi 



DAMFUIT, DĂMFUITĂ, DAMFUIŢ, DĂMFUICE (adj.) - care s-a îmbătat; ameţit; cherchelit 

DAMI (s.n.) - vapor, abur 

DAMIDON, DAMIDUANE (s.n.) - damigeană 

DAMIJIANĂ, DAMIJIENE (s.f.) - damigeană 

„îi fașe damijiana cu ochiu” - are poftă să bea alcool 

D-A-N IPIȘIOPA (loc. adv.) - de-a v-ati ascunselea 

DANAC, DANAȘI (s.m.) - flăcău  

DANAȘI, DANAȘIESC (vb., IV, intranz.) - a feciori 

DANAȘIE, DANAȘI (s.f.) - dănăcie  

DANDUR, DANDURI (s.n.) - mofturi 

DANDURĂ, DANDURE (s.f.) - acţiunea de a se încrede şi rezultatul ei; sentiment de siguranţă faţă de 

cinstea, buna-credinţă sau sinceritatea cuiva, încredere, nădejde, speranţă 

„m-am lasat în dandura tă” - am crezut în tine, am sperat că rezolvi 

DANDURĂ, DANDURI (s.f.) - zarvă; criză; încurcătură; stare de nesiguranță 

DANGĂ, DĂNGI (s.f.) – pecete; semn făcut cu fierul încins 

DANGUBĂ, DANGUBIE (s.f.) – trândăveală, lenevie 

DANGUBI, DANGUBIESC (vb., IV) – a trândăvi 

DANŢ, DANŢURI (s.n.) - dans 

DANŢ, DANŢURI (s.n.) - dans, joc 

D-APA NISTRUL SOARELUI (expr.) - lângă apa Nistrului 

DAPI (conj.) - însă 

DAPOI (adv.) - da 

DAPU, DAPUI (adv.) - desigur 

DAR (conj.) - (part.) dar  

DAR (conj.) - însă 

DAR DĂ UNGE (loc. adv.) – nici vorbă, nu este așa 

DAR ÎN MUNCĂ (loc. subst.) - lucru în clacă, pe care nepoţii îl fac moaşei, ca răspuns la darurile 

pe care le-a oferit nepoţilor cu ocazia moşitului 

DAR, DARURI (s.m.) - cadou 

DAR, DARURI (s.n.) - cadou, cinste de nuntă; har 

DARAC, DARAȘIE (s.m.) – scărmănătoare de lână/cânepă; toc de ușă/geam 

DARAP, DARAPURI (s.n.) - bucată  

DARAPAN, DARAPANURI (s.n.) - v. dărap 

DARAPÂN, DARAPÂNI (s.m.) – bucată de pâine  

DARAPEL, DARAPELE (s.n.) - diminutiv al lui dărap 

DARAPOȘI, DARAPOȘESC (vb., IV) - a tăia în bucăţele mici 

DARAȘI, DARAȘIESC (vb., IV, tranz.) - a scărmăna 

DARAȘIT, DARAȘITURI (s.m.) - scărmănătură 

DARAȘITUORI, DARAȘITUORI (s.m.) - dărăcitor  

DARAVIELĂ, DARAVIERI (s.f.) – pățanie; încurcătură 

DARĂ (s.f., sg.) - lapte bătut 

DARĂMICE (adv) - cu atât mai mult 

DARÂMA, DARÂM (vb., I, tranz.) - a dărâma  

DARÂMAT, DARÂMATĂ, DARÂMAŢ, DARÂMACIE (adj.) - dărâmat  

DARÂMATURĂ, DARÂMATURI (s.f.) - dărămătură  

DARÂNAT, DĂRÂNATĂ, DARÂNAŢ, DĂRÂNACE (adj.) - (despre copii p. ext.) obraznic, rău 

DARDORĂ, DARDORE (s.f.) - tărăşenie, grabă mare, toi, zor 



DARE DE MÂNĂ (expr. adj.) - înstărit 

DAR(I)E, DĂRI (s.f.) - impozit, cotă, taxă, mită, bacșiș; avere, bogăție 

„a fi om cu darie” - a fi om bogat 

DARIE, DÂĂRI (s.f.) - dare  

DARNIC, DARNICĂ, DARNIȘI, DARNIȘE (adj.) - darnic  

DARNIȘIE, DARNIȘII (s.f.) - dărnicie  

DARUI, DĂRUI (vb., IV, tranz. reflex.) - a dărui  

DARUIT, DARUITĂ, DARUIŢ, DARUICIE (adj.) - dăruit  

DARVA (s.propriu) - Darova 

DASCĂL, DASCĂLI (s.m.) - învățător, cadru didactic; cantor, cântăreț în strană 

DASCÂL, DASCÂLI (s.m.) - dascăl  

DASNEAȚA (adv.) - azi dimineață, în dimineața asta 

DASNOAPCIE (adv.) - noaptea aceasta 

D-AȘCIA/DĂȘCIA (pron. dem.) - de acest fel 

DAŞNEAŢĂ (adv.) - de azi dimineaţă 

DAT, DATĂ, DAȚ, DACE (adj.) - destin, soartă, ursită; tocmit; oferit, dat de pomană 

„dat dracului” - al dracului 

„i-o fost dat să moară” - soarta i-a fost să moară 

DATA - invariabil, în expresii cum e data, cum e obiceiulm cum se cuvine, unde e datam unde e 

locul, unde e soarta 

DATA, DACE (s.f.) - soartă, destin 

„așa i-o fost data” - așa i-a fost sortit 

DATĂ, DĂȚ (s.f.) - timpul precis când a avut loc un eveniment 

DATORIE, DATORII (s.f.) - datorie  

DATORINŢĂ, DATORINŢ (s.f.) – obligaţie 

DATUM (s.n.) - dat, soartă, ursită 

DATUORI, DATUOARE, DATUORI, DATUORE (adj.) - dator  

DATUORNIC, DATUORNIȘI (s.m.) - datornic  

DAŢÂIE, DÂĂŢÂI (s.f.) – impozit, bir 

DAUAGĂ, DAUOGI (s.f.) - doagă  

DAUNIE, DAUNI (s.m.) - tăun  

DAZNAȚĂ (adv.) - de azi dimineață 

D-AZNEAȚĂ (loc. adv.) – astăzi-dimineața 

DĂ (prep.) - dă  

DĂ (prep.) - de (dă unge vini?) 

„bun dă lucru”- harnic 

„dă drumu la câine” - dezleagă câinele din lanț 

„dă dulșe” - nu e de post 

„dă față” - prezent 

„dă felu lui” - astfel 

„dă gata” - complet, întreg 

„dă loc” - dintr-un anume loc 

„dă post” - de post 

„dă pră” - de pe 

„dă și scrie” - începe să scrii! 

„dă tot” - foarte 

„dă țânut (mince)” - de reținut 



„dă țânut” - (haine) de sărbătoare 

„dă, Doamne, ploaie!” - adu, Doamne, ploaie! 

„dă-l dracului!” - insultă 

„stă dă givan” - stă de vorbă 

DĂ BAȘ-BAȘ (adv.) - adevărat, dinadins 

DĂ DIN GURĂ (loc. vb.) - a da din gură 

DĂ FORMĂ (expr) – formal, pentru a salva aparențele 

DĂ ISTĂNĂ (loc. adj.) - adevărat 

DĂ MULT (adv.) - de mult, de multă vreme 

DĂ URIC (adv.) - pentru totdeauna 

DĂBALAT, DĂBALATĂ, DĂBALAȚ, DĂBALACE (adj.) - descheiat, decoltat 

DĂBAREM (adv.) - barem, măcar 

DĂBĂLA, DĂBĂL/DĂBĂLEZ (vb., I, intranz. reflex.) - (despre copii) a se răsfăța, a se prosti; a 

(și) dezgoli trupul sau o parte a lui; (despre țesături) a se lărgi, a se lăbărța (prin spălare sau 

purtare îndelungată); a se descheia la bluză 

DĂBĂLARE, DĂBĂLĂRI (s.f.) - deformare, lărgire, aplecare 

DĂBĂLAT, DĂBĂLATĂ, DĂBĂLAȚ, DĂBĂLACE (adj.) – neglijent, deșirat, blegit, ploștit 

DĂBUCA, DĂBUC (vb., I, tranz.) - a frânge (fără efort, de oboseală), a rupe în bucăţi, a tăia 

bucăţi 

DĂCĂI, DĂCĂI (vb., IV) - a începe inițialele cu d tot ”dă” 

DĂCÂT (adv.) - doar atât 

DĂCLĂRA, DĂCLARĂ (vb., I) - a declara 

DĂCORAȚIE, DĂCORAȚII (s.f.) - decorație 

DĂCUSARĂ (adv.) - de aseară, spre seară 

DĂDA, DĂDAU (vb., I, intranz. reflex.) - a se obișnui, a se acomoda 

„ce dădai ca cățălu cu lătratu” - zicală 

DĂ-DASUPRA (adv.) - deasupra 

DĂDAT, DĂDATĂ (adj.) - obișnuit, deprins; (fig.) învățat 

DĂDĂLA, DĂDĂLEZ (vb., I, intranz. reflex.) - a se prosti 

DĂDĂMULT (adv.) - de demult, din vechime 

DĂDĂORI (adv.) - dublu 

DĂDĂORI (num. adv.) - de două ori 

DĂDĂSUPT (adv.) - dedesubt 

DĂDĂUȘ, DĂDĂUȘE (s.n.) - derdeluș 

DĂDĂUŞ, DĂDĂUȘURI (s.n.) - locul unde se dau copiii cu sania 

DĂDÂNCOAŞI (adv.) - dincoace 

DĂDÂNCOLO (adv.) - dincolo 

DĂDÂNJIOS (adv.) – dedesupt 

DĂDÂNJIOS (adv.) - dedesubt 

DĂFICEA (adv) - degeaba, zadarnic 

DĂF(I)EL (adv.) - nicidecum 

DĂFILA, DĂFILĂDZ (vb., I) – a defila 

DĂFINITIV (adj., adv.) - definitiv 

DĂFURCĂ (s.n.) – necaz, ceartă, neplăcere 

DĂGALĂ, DĂGALE (s.f.) - pumnal cu lamă scurtă și lată 

DĂGEA (vb., II) – a da 

DĂGEABA (adv.) - degeaba 



DĂGRABĂ (adv.) - degrabă, repede 

DĂHAR, DAHARURI (s.n., sg.) - zahăr 

DĂHERAT, DĂHERATĂ, DĂHERAȚ, DĂHERACE (adj.) - destrămat 

DĂINA, DĂINESC (vb., I) - a legăna 

DĂINĂITURĂ, DĂINĂITURI (s.f.) – legănare, clătinare  

DĂINGE (adv.) - nici pomeneală, exclus 

DĂINUIA, DĂINĂI (vb., I, tranz., reflex.) - a legăna, a clătina 

DĂINUIALĂ, DĂINUIALIE (s.f.) - clătinare 

DĂJGHIA, DĂJGHIJĂDZ (vb., I, tranz.) - a depănușa 

DĂJGHIJA, DĂJGHIJĂSC (vb., I, tranz.) - a desface foile de pe ştiuletele de porumb 

DĂJGHINA, DĂJGHIN (vb., I, tranz. reflex.) - a (se) desface (în două), a despica 

DĂJGHINA, DĂJGHIN (vb., I, tranz.) - a (se) desface în două 

DĂJGHINAT, DĂJGHINATĂ, DĂJGHINAȚ, DĂJGHINACE (adj.) - desfăcut; crăpat 

DĂJGHINĂTURĂ, DĂJGHINĂTURI (s.f.) - (despre oameni) răsfățat, neascultător, risipitor 

DĂJGHIOARĂ, DĂJGHIOARE (s.f.) - ruperea pănușei de pe știuletele de porumb 

DĂJGIAT, DĂJGIATĂ, DĂJGHIAȚ, DĂJGIACE (adj.) – crăcănat, destrăbălat 

DĂ-JIAMĂNĂ (loc. adj.) – gemeni 

DĂJLEGA, DĂJLEAGĂ (vb., I) - a dezlega 

DĂLAȘIŢĂ (s.f.) – viespe neagră 

DĂLATURI (adv.) - la marginea satului 

DĂLĂCIŢĂ (s.f.) – viespe neagră 

DĂLĂOR, DĂLĂOARE (s.n.) - cearceaf 

DĂLĂTURI (adv.) - de o parte 

„iel o stat dălături” - nu s-a amestecat 

DĂLBET (s.n. sg.) - diabet 

DĂLEGAT, DĂLEGAȚ (s.m.) - numit, delegat 

DĂLINAT, DĂLINATĂ, DĂLINAȚ, DĂLINACE (adj.) – dezmierdat, alintat 

DĂLOC (adv.) - defel, nicidecum, niciodată (într-o propoziție negativă); îndată, imediat (într-o 

propoziție afirmativă); 

DĂLOC (adv.) - imediat, îndată 

DĂMESUNG, DĂMESUNGURI (s.n.) - act de proprietate sau de succesiune; taxă 

DĂMFUI, DĂMFUI (vb., IV, tranz.) - a umfla cu pompa, a gaza 

DĂMIJEANĂ, DĂMIJENE (s.f.) - vas de sticlă, de diferite mărimi (5 l, 10 l, 20 l ...), învelit în 

împletitură de nuiele, pentru păstrat ţuica şi alte băuturi 

DĂMISON (vb.) - a demisiona 

DĂMULT (adv.) - demult, cândva, cu mult timp în urmă  

„dămult dă tot” - în negura vremii 

DĂNAC, DĂNACI (s.m.) - fecior, flăcău, adolescent 

DĂNĂINCE (adv.) - în față 

DĂNĂPOI (adv.) - din spate, în urmă 

DĂNIUŞ, DĂNIUȘURI (s.n.) - sanie 

DĂNȚUI, DĂNȚUIESC (vb., IV) - a dansa, a juca 

DĂNUNTRU (adv.) - din interior 

DĂPARCE (adv.) - departe 

DĂPARTÂME, DĂPARTÂMI (s.f.) - depărtare 

DĂPARŢÂME, DĂPARŢÂMI (s.f.) - departare  

DĂPĂNAT, DĂPĂNATĂ, DĂPĂNAȚ, DĂPĂNACE (adj.) - depănat 



DĂPĂRTA, DĂPĂRTEZ (vb., I, tranz.) - a mări distanța față de cineva/ceva; a se înstrăina 

„s-o dăpărtat dă neamu lui” - s-a îndepărtat de neamul lui 

DĂPĂRTARE, DĂPĂRTĂRI (s.f.) - mărire a distanței față de locul unde se află cineva sau ceva 

DĂPĂRTAT, DĂPĂRTATĂ, DĂPĂRTAȚ, DĂPĂRTACE (adj.) - depărtat, îndepărtat 

DĂPLINIT, DĂPLINITĂ, DĂPLINIȚ, DĂPLINICE (adj.) - îndeplinit 

DĂPOMANĂ (adv.) - fără rost, fără efect 

DĂPRĂ (prep.) - de pe, din partea 

DĂPRĂUNA (adv.) - dintr-o bucată 

DĂPRĂUNA (adv.) - uniform, asemenea, la fel; concomitent, simultan 

DĂPUTA, DĂPUTEDZ (vb., I, tranz.) - a obţine un folos 

DĂPUTAT, DĂPUTAȚ (s.m.) - deputat, ablegat, delegat, reprezentant ales 

DĂRAB, DĂRABURI/DĂRABE (s.n.) - bucată (dărab dă pită) 

DĂRAB, DĂRĂBURI (s.n.) - bucată dintr-un corp 

DĂRAC, DARACI (s.m.) - băieţandru, flăcău 

DĂRAP (s.n.) - dărab, bucată 

DĂRAP, DĂRAPURI (s.n.) - parte tăiată, ruptă, desfăcută dintr-un corp solid, dintr-un întreg; bucată 

DĂRĂB (s.f.) - bucată 

DĂRĂBEL, DĂRĂBELE (s.m.) - bucățică; penis de copil 

DĂRĂBELU (s.n.) - nume ironic dat publicaţiei lugojene „Drapelul” 

DĂRĂBIEL, DĂRĂBIELIE (s.n.) - bucățică, dărab mai mic 

DĂRĂBOC, DĂRĂBOAŞE (s.n.) - bucată mai mare 

DĂRĂBONI, DĂRĂBOANCE (s.n.) - v. dărăboc 

DĂRĂBUI, DĂRĂBUIESC (vb., IV, tranz.) - a face bucăți, a fărâmița 

DĂRĂBURII, DĂRĂBURIESC (vb.)- a mărunți, a tăia în bucăți 

DĂRĂBURIT, DĂRĂBURITĂ, DĂRĂBURIŢ, DĂRĂBURICE (adj.) - tăiat în părți 

DĂRĂP, DĂRĂPURI/DĂRĂP(I)E (s.n.) - bucată 

DĂRĂPORI, DĂRĂPORESC (vb., IV) - a tăia, a face bucăţi, a îmbucătăţi 

DĂRĂPT (prep.) - lipit de ceva; lângă; rezemat 

DĂRĂPUI, DĂRĂPUIESC (vb., IV. tranz.) - a face bucăți 

DĂRĂPURIT, DĂRĂPURITĂ, DĂRĂPURIȚ, DĂRĂPURICE (adj.) - făcut bucăți 

DĂRĂPURIT, DĂRĂPURITĂ, DĂRĂPURIŢ, DĂRĂPURICE (adj.) – făcut bucăţi 

DĂRĂUŞ, DĂRĂUȘ (s.m.) - om mare şi prost 

DĂRÂNA, DĂRÂN (vb., I) - a se juca zgomotos 

DĂRÂNAT, DĂRÂNAŢ (s.m.) - șmecher, potcaş, prăpădit, dat naibii; neastâmpărat 

DĂRBON, DĂRBOANE (s.n.) - v. dărboc 

DĂRINA, DĂRIN (vb., I) - a se speti, a se deșela, a obosi, a se istovi 

DĂRINA, DĂRINADZĂ (vb., I. intranz.) - a se dărăpăna, a se prăbuși, a se surpa 

DĂRINAT, DĂRINATĂ, DĂRINAȚ, DĂRINACE (adj.) - prăpădit, ticălos, netrebnic, om de nimic 

DĂRINAT, DĂRINATĂ, DĂRINAȚ, DĂRINACIE (adj.) - destrăbălat, imoral; (despre copii) 

neastâmpărat 

DĂRJALĂ, DĂRJALE (s. f.) - coada toporului, a coasei 

DĂRNI, DĂRNESC (vb., IV, tranz.) - a dărni, a atinge, a hărţui, a abuza sexual 

DĂRUI, DĂRUI (vb., IV, tranz.) - a face cadouri 

DĂRUI, DÂĂRUI (vb., IV, tranz.) - a dărui  

DĂRUIALĂ, DĂRUIELIE (s.f.) - dăruiala  

DĂRUIT, DĂRUITĂ, DĂRUIŢ, DĂRUICIE (adj.) - dăruit  

DĂRUITU (s.m.) - dăruială  



DĂRVIJ, DĂRVIJ (s.m.) - cel ce nu ţine la haine sau încălţăminte, le distruge 

DĂRVIJ, DĂRVIJ (s.m.) - cel ce nu ține la haine, încălțăminte, le uzează 

DĂS (pron. dem.) - acesta, aceasta 

DĂS-, DĂZ- (prefix) - des-/dez- (intră în alcătuirea unor cuvinte pentru a arăta acțiunea contrară 

celei indicate de cuvântul inițial) 

DĂSARĂ (adv.) - diseară, astă-seară, în seara aceasta, pe înserate 

DĂSĂLET, DĂSĂLETĂ, DĂSĂLEȚ, DĂSĂLECE (adj.) – crăcănat 

DĂSĂMN, DĂSĂMNE (s.n.) - educație plastică, desen 

DĂSĂTAR, DĂSĂTARI (s.m.) - caporal 

DĂ-SÂLA (loc. adv.) - din obligație 

DĂSBĂIERA, DĂSBĂIER (vb., I, tranz. reflex.) - a scăpa, a se elibera 

DĂSBUMBA, DĂSBUMB (vb., I) - a descheia 

DĂSCĂLI, DĂSCĂLIESC (vb., IV) - a dăscăli, a instrui/învăța pe alții; (fig.) a bate la cap, a cicăli 

DĂSCĂLIME (s.f. sg.) - corpul învățătorilor 

DĂSCĂLIȚĂ, DĂSCĂLIȚĂ (s.f.) - învățătoare 

DĂSCĂRCA, DĂSCARC (vb., I) - a descărca 

DĂSCÂLȘI, DĂSCÂLȘESC (vb., IV, tranz.) - a descurca; a rezolva 

DĂSCÂNTA, DĂSCÂNT (vb., I, intranz.) - a rosti descântece 

„nu mă dăscânta atâta” - nu mai insista 

„șe ce tot dăscânți?” - de ce te tot plângi? 

DĂSCÂNTAT, DĂSCÂNTATĂ, DĂSCÂNTAȚ, DĂSCÂNTACE (adj.) - descântat 

DĂSCÂNTĂTOARE, DĂSCÂNTĂTORI (s.f.) - descântătoare, vrăjitoare 

DĂSCHEOTORA, DĂSCHEOTOR (vb., I, tranz. reflex.) - a desface nasturii de la cămaşă, haină  

DĂSCHEUTORAT, DĂSCHEUTORATĂ, DĂSCHEUTORAȚ, DĂSCHEUTORACE (adj.) - cu 

nasturii desfăcuți 

DĂSCHILINI, DĂSCHILINESC (vb., IV, tranz.) - a deosebi, a diferenția 

DĂSCHILINIRE, DĂSCHILINIRI (s.f.) - deosebire, diferențiere 

DĂSCHILINIT, DĂSCHILINITĂ, DĂSCHILINIŢ, DĂSCHILINICE (adj.) - neîngrădit, 

nestânjenit 

DĂSCHINA, DĂSCHINI (vb., I) – a descoperi, a descifra 

DĂSCLINI, DĂSCLINIESC (vb., IV) - a diferenția; a distinge 

DĂSCLINI, DĂSCLINIESC (vb., IV) - a separa, a despărți 

DĂSCLINI, DĂSCLINIESC (vb., IV, tranz.) - a deosebi 

DĂSCLINIRE, DĂSCĂLINIRI (s.f.) - deosebire, diferenţă 

DĂSCLINIT, DĂSCLINITĂ (adj.) - deosebit, lămurit 

DĂSCOASE, DĂSCOS (vb., III) - a descoase, a trage de limbă 

DĂSCOPȘIAT, DĂSCOPȘIATĂ, DĂSCOPȘIAȚ, DĂSCOPȘIACE (adj.) - deconectat 

DĂSCOSUT, DĂSCOSUTĂ, DĂSCOSUȚ, DĂSCOSUCE (adj.) - descusut; interogat 

DĂSCOTROPI, DĂSCOTROP (vb., IV) - a se descoperi, a înlătura învelitoarea 

DĂSCULȚ, DĂSCULȚĂ, DĂSCULȚ, DĂSCULCE (adj.) - desculț 

DĂSCULȚAT, DĂSCULȚATĂ, DĂSCULȚAȚ, DĂSCULȚACE (adj.) - descălțat 

DĂSCUMPĂRA, DĂSCUMPĂR (vb., I) - a răscumpăra, a cumpăra înapoi ce ai vândut, a 

recupera obiectele amanetate 

DĂSCUNEA, DĂSCUNII (vb., II, tranz.) - a descuia cu yala 

DĂSCUNIAT, DĂSCUNIATĂ, DĂSCUNIAȚ, DĂSCUNIACE (adj.) - deschis 

DĂSCUNUNA, DĂSCUNUN (vb., I) - a divorța legal 

DĂSCURCA, DĂSCURC (vb., I, tranz.) - a descâlci 



DĂSDĂGIMINEAȚĂ (loc. adv.) - dis de dimineață 

DĂSFAȘE, DĂSFAC (vb., III) - a desface 

DĂSFĂRMA, DĂSFĂRM (vb., I, tranz. reflex.) - a se dezbrăca complet 

DĂSFĂTA, DĂSFĂT (vb., I) - a (se) desfăta 

DĂSFĂTAT, DĂSFĂTATĂ, DĂSFĂTAȚ, DĂSFĂTACE (adj.) - clar 

DĂSFRÂNAT, DĂSFRÂNATĂ, DĂSFRÂNAŢ, DĂSFRÂNACE (adj.) – destrăbălat, nastâmpărat 

DĂSGĂVĂNIA, DĂSGĂVĂNI (vb., I) - a crăcăna 

DĂSHĂMA, DĂSHAM (vb., I, tranz.) - a dezlega caii de la căruță 

DĂSLIPIT, DĂSLIPITĂ, DĂSLIPIȚ, DĂSLIPICE (adj.) - dezlipit 

DĂSLUJI, DĂSLUJĂSC (vb., IV, intranz) - a merita 

DĂSNEAŢĂ (adv.) - azi-dimineaţă 

DĂSNIAŢĂ (adv.) - azi-dimineaţă 

DĂSPĂLURAT, DĂSPĂLURATĂ, DĂSPĂLURAŢ, DĂSPĂLURACIE (adj.) - descins  

DĂSPĂRȚÎ, DĂSPART (vb., IV, tranz. reflex.) - a (se) despărți; a divorța 

DĂSPICA, DĂSPIC (vb., I) - a despica 

DĂSPICAT, DĂSPICATĂ, DĂSPICAȚ, DĂSPICACE (adj.) - despicat 

DĂSPLECI, DĂSPLECESC (vb., IV, tranz.) - a despleti, a desface părul unei femei 

DĂSPLECITĂ, DĂSPLECICE (s.f.) –(peiorativ pentru o fată liniștită) neînțeleasă 

DĂSPLECITĂ, DĂSPLECITE (adj.) - (despre femei) despletită la păr, neîngrijită 

DĂSPOIA, DĂSPOI (vb., I) - a despoia, a desface tecile de fasole/mazăre pentru a scoate boabele; 

a desface boabele de porumb de pe știuleți 

DĂSPOIAT, DĂSPOIATĂ, DĂSPOIAȚ, DĂSPOIACE (adj.) - curățat de boabe 

DĂSPOTCOVIT, DĂSPOTCOVITĂ, DĂSPOTCOVIȚ, DĂSPOTCOVICE (adj.) - despotcovit 

DĂSPRĂ (prep.) - despre  

DĂSPRĂ (prep.) – despre; dinspre 

„vine ploaie grea dăspră pădure” - vine ploaie grea dinspre pădure 

DĂSPREUNA, DĂSPREUN (vb., I, tranz.) - a despărţi, a desface 

DĂSPRINS, DĂSPRINSĂ, DĂSPRINȘI, DĂSPRINSĂ (adj.) - desprins 

„las că ce dăstâmpăr io dă năravu teu” - lasă că te dezvăț eu de năravul tău 

DĂSPUIAT, DĂSPUIATĂ, DĂSPUIAȚ, DĂSPUIACE (adj.) - dezbrăcat până la piele; coșcovit 

DĂSTÂMPI, DĂSTÂMPESC (vb., IV, tranz.) - a aduce la realitate, a lămuri pe cineva, a-l reține 

de la un act necugetat; a dezvăța, a dezobișnui 

DĂSTOARȘE, DĂSTORC (vb., III) – a deșira, a desface 

DĂSTRĂBĂLAT, DĂSTRĂBĂLATĂ, DĂSTRĂBĂLAŢ, DĂSTRĂBĂLACE (adj.) – dezmăţat 

DĂSTRUCA, DĂSTRUC (vb., I, tranz.) - a descoperi 

DĂSTRUCAT, DĂSTRUCATĂ, DĂSTRUCAŢ, DĂSTRUCACE (adj.) - descoperit 

DĂSTRUCĂ (s.n.) – situație sau lucru care arată bine, care avantajează 

DĂSTUL (adv.) - destul, suficient 

DĂSTULAT, DĂSTULATĂ, DĂSTULAȚ, DĂSTULACE (adj.) - îndestulat 

DĂSTUPAT, DĂSTUPATĂ, DĂSTUPAȚ, DĂSTUPACE (adj.) - destupat 

DĂȘĂLA, DĂȘĂL (vb., I) - a se deșela, a se speti, a-și frânge spinarea cu poveri prea mari 

DĂȘĂLAT, DĂȘĂLATĂ, DĂȘĂLAȚ, DĂȘĂLACE (adj.) - distrus de spate 

DĂȘÂNĂINCIE (adv.) - de azi înainte, de acum încolo 

DĂȘÂRAT, DĂȘÂRATĂ, DĂȘÂRAȚ, DĂȘÂRACE (adj.) - deșirat, scos de pe șirag 

DĂŞCEPT, DĂȘCEAPTĂ, DĂȘCEPŢI, DĂȘCEPTE (adj.) - deştept 

DĂȘCEPTAT, DĂȘCEPTATĂ, DĂȘCEPTAȚ, DĂȘCEPTACE (adj.) - trezit 

DĂȘCHIEGE (vb., III) – a deschide 



DĂȘCHIGIE, DĂȘCHID (vb., III) - a (se) deschide 

„a dășchigie ochii” - a fi mai atent/mai cu băgare de seamă 

DĂȘCHINA (vb., I) – a deșela, a luxa 

DĂȘCHIOTORA, DĂȘCHIOTOR (vb., I, tranz.) - a desface nasturii de la haină, cămașă etc 

DĂȘCHIS, DĂȘCHISĂ, DĂȘCHIȘ, DĂȘCHISĂ (adj.) - descuiat, deschis 

DĂȘCIEPT, DĂȘCIAPTĂ, DĂȘCIEPȚ, DĂȘCIEPCE (adj.) - deștept 

DĂȘC(I)EPTA, DĂȘC(I)EPT (vb., I, intranz. reflex.) - a (se) deștepta, a se trezi din somn; a deveni 

mai responsabil; a se lumina la cap, a înțelege ceva ce era neclar; a deveni mai responsabil 

DĂȘCINSĂ (adj.) - femeie dezbrăcată de primul rând de haine 

DĂȘCLINIT, DĂȘCLINITĂ, DĂȘCLINIȚ, DĂȘCLINICE (adj.) - lămurit 

DĂȘCUNA, DĂȘCUN (vb .I. tranz.) - a descuia 

DĂȘCUNEAT, DĂȘCUNEATĂ, DĂŞCUNEAŢI, DĂȘCUNEACE (adj.) - dezmeticit, trezit (la 

realitate) 

DĂȘCUNIA, DĂȘCUNI (vb., I, tranz.) - a descuia, a deschide 

„a dăscunia armigu” - a provoca urinarea armăsarului 

DĂȘCUNIAT, DĂȘCUNIATĂ, DĂȘCUNIAȚ, DĂȘCUNIACE (adj.) – deschis 

DĂȘE? - de ce? 

DĂȘIRAT(adj.) - împrăștiat 

DĂȘNĂINCE (adv.) - de acum înainte, pe viitor 

DĂȘUCHEAT, DĂȘUCHEATĂ, DĂȘUCHIAȚ, DĂȘUCHIACE (adj.) - neserios, glumeț 

DĂȘUCHIAT, DĂȘUCHIATĂ, DĂȘUCHIAȚ, DĂȘUCHIACIE (adj.) - deșucheat, cu 

subînțelesuri erotice 

DĂŞUCHIAT, DĂŞUCHIATĂ, DĂŞUCHIŢ, DĂŞUCHIACE (adj.) – smintit, netot 

DĂTĂLINĂ, DĂTĂLINI (s.f.) - trifoi 

„dătători dă pașe” - pacifiști 

DĂTĂLINĂ, DĂTĂLINI (s.f.) - trifoi 

DĂTINA, DĂTINEDZ (vb., I) - a da 

DĂTORAȘ, DĂTORAȘ (s.m.) - creditor 

DĂTORI, DĂTOARE, DĂTORI, DĂTOARE (adj.) - dator; obligat 

DĂTOT (adv.) - definitiv, pentru totdeauna 

DĂTRĂSNET (prep. + s.n.) - ziua în care nu se lucrează pentru a nu fi trăsnit 

DĂTUNA, DĂTUNEDZ (vb., I) - a certa foarte tare sau a bate (pe cineva)  

DĂUARĂ (A) - (adv.) - a doua oară 

DĂUN, DĂUNI (s.m.) - tăun (insectă)  

DĂUNOASĂ, DĂUNOASE (adj.) - pofticioasă 

DĂVAL (s.n.) - controversă, necaz 

DĂVAL, DĂVALURI (s.n.) – necaz, probleme 

DĂVID, DĂVIGE (s.n.) - sticluţă de cerneală 

DĂVOTAT, DĂVOTATĂ, DĂVOTAȚ, DĂVOTACE (adj.) - credincios, fidel 

DĂVREME (adv.) - din timp, la timp, matinal 

DĂVRIEMIE (adv. și adj.) - devreme, de timpuriu; înainte de ora stabilită; pe înserate, înainte 

de a se înnopta 

DĂZÂMFLAT, DĂZÂMFLATĂ, DĂZÂMFLAȚ, DĂZÂMFLACE (adj.) - dezumflat 

DĂZBACE, DĂZBAT (vb., III) - a dezbate 

DĂZBĂIERA, DĂZBAIER (vb., I, tranz. reflex.) - a scăpa, a se elibera 

DĂZBĂIERA, DĂZBĂIER (vb., I,reflex.) – a se descotorosi; a se lipsi de ceva sau de cineva 

DĂZBĂURA, DĂZBĂURĂ (vb., I, pers. a III-a) - a se însenina 



DĂZBÂRNA, DĂZBÂRN (vb., I, tranz) - a desface bârnele dintr-un perete 

DĂZBRĂCA, DĂZBRAC (vb., I, tranz.) - a dezbrăca 

DĂZBUMBA, DĂZBUMB (vb., I, tranz. reflex.) - a descheia nasturele 

DĂZBUMBA, DĂZBUMB (vb., I, tranz.) - a descheia nasturii 

DĂZBUMBAT, DĂZBUMBATĂ, DĂZBUMBAȚ, DĂZBUMBACE (adj.) - descheiat la cămașă 

sau la o haină cu nasturi 

DĂZBURDAT, DĂZBURDATĂ, DĂZBURDAȚ, DĂZBURDACE (adj.) - răsfățat 

DĂZBUZUMINIT, DĂZBUZUMINITĂ, DĂZBUZUMINIȚ, DĂZBUZUMINICE (adj.) - adus la 

realitate 

DĂZGĂVĂNEA, DĂZGĂVĂN (vb., II, tranz. reflex.) - a se desface, a se deschide 

DĂZGĂVĂNEAT, DĂZGĂVĂNEATĂ, DĂZGĂVĂNEAŢ, DĂZGĂVĂNEACE (adj.) - desfăcut, 

deschis 

DĂZGÂRNI, DĂZGÂRNESC (vb., IV, tranz. reflex.) - a se despărți 

DĂZGHIJA, DĂZGHIJĂDZ (vb., I) - a depănușa, a desface părumbul din ghijă (pănușe) 

DĂZGHINA, DĂZGHIN (vb., I) – cu sens de a rupe, a risipi 

DĂZGHINAT, DĂZGHINATĂ, DĂZGHINAŢ, DĂZGHINACE (adj.) - desfăcut în părţi; 

dezmierdat 

DĂZGURDZÎ, DĂZGURDZĂSC (vb., IV, tranz.) - a descâlci, a desface o încurcătură, a clarifica, 

a lămuri  

DĂZLÂNAT, DĂZLÂNATĂ, DĂZLÂNAȚ, DĂZLÂNACE (adj.) - rar, rărit (despre țesături) 

DĂZMAURA, DĂZMAURĂ (vb. I.) - v. dăzbăura 

DĂZMECIC, DĂZMECICĂ, DĂZMECIȘI, DĂZMECIȘE (adj.) - deştept 

DĂZMIECIC, DĂZMIECICĂ, DĂZMIECIC, DĂZMIECICE (adj.) - dezmetic 

DĂZMIERDA, DĂZMIERD (vb., I, tranz. reflex.) - a (se) răsfăţa, a (se) alinta, a (se) giugiuli 

DĂZMIERDAT, DĂZMIERDATĂ, DĂZMIERDAȚ, DĂZMIERDACE (adj.) - alintat 

DĂZMONDAT, DĂZMONDATĂ, DĂZMONDAȚ, DĂZMONDACE (adj.) - îmbrăcat prost, 

necorespunzător 

DĂZNIAŢĂ (adv.) – azi-dimineață 

DĂZVĂIERA, DĂZVĂIERĂ (vb., I, tranz. reflex., pers. a III-a) - a se arăta/a veni primăvara 

DĂZVĂIERARE (s.f.) - desprimăvărare 

DĂZVĂȚ, DĂZVĂȚURI (s.n.) - dezvăț, dezobișnuință 

DĂZVĂŢ, DĂZVĂŢURI (s.n.) – dezobişnuire 

„tot învățu îș are dăzvățu” - zicală 

DĂZVĂȚA, DĂZVĂȚ (vb., I) - a (se) dezvăța, a se dezobișnui 

DĂZVIEGIRA, DĂZVEGERĂ (vb., I, intranz. reflex.) –a se lumina de ziuă 

DÂCĂ (s.f.) - încăpățănare, îndărătnicie 

DÂCOS, DÂCOASĂ, DÂCOȘ, DÂCOASĂ (adj.) - încăpățânat, îndărătnic 

DÂDAUORI (adv.) - de două ori  

DÂLM, DÂLMURI (s.m.) – delușor, colină  

DÂLMĂ, DÂLM(I)E (s.f.) - ridicătură (pe pământ) făcută de om; dig înălțat pe malul unei ape 

curgătoare pentru a opri revărsarea acesteia în caz de ploi abundente 

DÂLMĂ, DÂLME (s.f.) – ridicătură de deal 

DÂMÂZLUC, DÂMÂZLUȘI (s.m.) – animal de prăsilă  

DÂMBUIECE, DÂMBUIEȚ (s.m.) - dâmb 

DÂMP, DÂMPURI (s.n.) - dâmb 

DÂMP, DÂMPURI (s.n.) – ridicătură de pământ 

DÂN (prep.) – din; de undeva 

DÂN-ADÂNS (adv.) - dinadins 



DÂNAFARĂ (adv.) - dinafară, în/la exterior; din memorie, pe de rost 

DÂNAGINS (adv.) - dinadins, în mod intenționat 

DÂNAINCE (adv.) - în faţă 

DÂNAPOI (adv.) - în spate 

DÂNĂINCE (adv.) - în față 

DÂNĂINCIE (adv. și adj.) – dinainte, de demult 

DÂNĂPOI (adv. și adj.) - dinapoi, înapoi 

DÂNBIU (adv.) - din belșug, cu prisosință 

DÂNCEAUȘ (s.n.) - coridor în fața ușii 

DÂNCOLO (adv.) - dincolo 

DÂNDOUĂ (PRĂ) (loc. adv.) - pe din două, pe jumătate 

DÂNGĂ (prep.) - de lângă 

DÂNLĂUNTRU (adv.) - dinăuntru 

DÂNSCURT (adv.) - ținut în frâu 

DÂNSPRĂ (prep.) - dinspre 

DÂNTÂI (adj. invar.) - dintâi, primul; cel dintâi (ca poziție/valoare) într-o înșiruire 

DÂNTÂNI (adv.) - întâi, prima dată, la început 

DÂNTRĂ (prep.) - dintre  

DÂNUNTRU (adv. și adj.) - dinăuntru, din interior 

DÂRAI, DÂRÂI (vb., IV) - a scârțâi 

DÂRAȘI, DÂRAȘIESC (vb., IV, tranz.) - a dărăci  

DÂRAȘIT, DÂRAȘITĂ, DÂRAȘIŢ, DÂRAȘICIE (adj.) - dărăcit  

DÂRAȘIŢĂ, DÂRAȘIŢ (s.f.) – viespe neagră 

DÂRAVIELĂ, DÂRAVIELIE, DÂRAVIELURI (s.f.) - încurcătură 

DÂRĂ, DÂRE (s.f) – urmă, fir 

DÂRĂ „a da în dâră” - a se interesa de cineva, a căuta să dai de urma cuiva 

DÂRĂ, DÂRIE (s.f.) - brazdă 

DÂRĂSÂT, DĂRĂSÂTĂ, DÂRĂSÂŢ, DĂRĂSÂCE (adj.) - dărăcit 

DÂRĂȘI, DÂRĂȘIESC (vb., IV, Tranz.) - a dărăci 

DÂRÂMA, DARÂM (vb., I, tranz., reflex.) - a dărâma  

DÂRCĂ, DÂRȘI (s.m.) – tâmpit, neghiob, grosolan 

DÂRCIELĂ, DÂRCIELIE (s.f.) – secătură, stârv 

DÂRDACU, DÂRDAȘIЕ (s.n.) – dans valah 

DÂRDAI, DÂRDÂI (vb., IV) - a dârdâi  

DÂRDAIALĂ, DÂRDAIALIE (s.f.) - dârdâială  

DÂRDĂI, DÂRDÂIE (vb., IV) – a-i fi frig 

DÂRDĂI-ZÂNZĂNI, DÂRDĂI-ZÂNZĂNI (vb., IV) - a nelinişti 

DÂRDĂNEL, DÂRDĂNEI (s.m.) - cimpoiaș, instrument muzical din piei de ied cu trei țevi pentru 

suflat 

DÂRDĂNEL, DÂRDĂNEI (s.m.) - instrument de cântat, făcut din coajă ori piele de ied, cu trei 

țevi; cimpoi 

DÂRDĂNEL, DÂRDĂNEI (s.m.) - instrument de cântat, făcut din coajă ori piele de ied, cu trei țevi; 

cimpoi 

DÂRDÂI, DÂRDÂI (vb., IV, intranz.) - a tremura 

DÂRDORĂ, DÂRDORE (s.f.) - tărăşenie, grabă mare, toi, zor 

DÂRDZĂ, DÂRDZĂ (s.f.) - zdreanță, haină veche; (fig.; depreciativ) om fără valoare, lepădătură 

„eșci o dârdză dă om” - ești un neisprăvit 



„ș-o luat dârdzilii ș-o plecat” - și-a luat hainele și și-a părăsit soțul/soția 

DÂRDZĂLUIT, DÂRDZĂLUITĂ, DÂRDZĂLUIȚ, DÂRDZĂLUICE (adj.) - zdrențuros 

„bun dă dârdzăluit” - haină de luat în condiții grele de muncă 

DÂRÎ, DÂRÂĂSC (vb., IV) - a atinge  

DÂRJ, DÂRJĂ, DÂRJ, DÂRJĂ (adj.) - dârz  

DÂRJ, DÂRJĂ, DÂRJ, DÂRJE (adj.) - rău, certăreț 

DÂRJALĂ, DÂRJĂLI (s.f.) - coadă de lemn pentru furcă/topor etc. 

DÂRJALĂ, DÂRJĂLI (s.f.) - coadă mai lungă a unor unelte casnice și agricole 

„dârjală dă zbici” - codirișcă (e făcută din scoruș/porumb/trestie sălbatică) 

DÂRJELNIC, DÂRJELNIȘE (s.n.) - mai de bătut 

DÂRLOAGĂ, DÂRLOGI (s.f.) - om neputincios/fără valoare; cal slab și bătrân, mârțoagă 

DÂRLOG, DÂRLOGI (s.m.) - ștreang mai lung legat de căpăstrul calului; cureaua frâului la calul 

de călărie 

DÂRLOG, DÂRLOJI - cf. Gr. B. I "cofârţe" 

DÂRLUAGĂ, DÂRLUAJE (s.f.) - om de nimic 

„ai ajiuns slugă la dârluagă” – sărac 

DÂRLUGĂ, DÂRLUGI (s.m.) – om rău 

DÂRLUGĂ, DÂRLUJI (s.m.) - om de nimic 

„slugă la dârlugă” - slujitor la un om de nimic 

DÂRMEI, DÂRMEIE (s.n.) - fărâme, bucăți mici 

DÂRMEIU (adv.) - nimic; bucățele mici 

DÂRMON, DÂRMOANE (s.n.) - ciur, sită 

DÂRMUOCSĂ (s.f.) – scorbuș de munte 

DÂRNĂNĂU, DÂRNĂNĂI (s.m.) - băiat înalt 

DÂRNĂNĂU, DÂRNĂNĂI (s.m.) - băiat înalt 

DÂRNI, DÂRNESC (vb., IV, tranz.) - a împinge îndărăt 

DÂRNI, DÂRNIESC (vb., IV, tranz.) - a (se) atinge de..., a (se) lega de... 

DÂRPELI, DÂRPELIESC (vb., IV, tranz.) - a jupui; a fura 

DÂRPELIT, DÂRPELITĂ, DÂRPELIŢ, DÂRPELICIE (adj.) – jupuit, jumulit 

DÂRPIELĂ, DÂRPIELI (s.f.) - furt 

DÂRPOANI, DÂRPOANIE (adj.) - blestemat 

DÂRPONA, DÂRPON (vb., I) - (despre animale) a se freca cu unghiile de un obiect sau de ceva tare; 

a se scărpina; (despre oameni) a se scărpina puternic cu zgomot 

DÂRPONIA, DÂRPUON (vb., I) – a face una cu pământul, a călca.  

DÂRPONIALĂ, DÂRPONIALIE (s.f.) - șifonare  

DÂRVĂRIE, DĂZVĂRII (s.f.) - negustorie cu lemne 

DÂRZALNIC, DÂRZALNIȘE (s.n.) - mătura cu care se mătură cuptorul după ce s-a copt pâinea 

DÂRZAR, DÂRZARI (s.m.) - căruțaș care transportă dârzele la nuntă; zestrea mirelui/miresei; 

negustor de trențe; strângător de zdrențe 

DÂRZARI, DÂRZARI (s.m.) – chemat al miresei să îi ducă zestrea  

DÂRZĂ, DÂRZĂ (s.f.) – cârpă, haine 

DÂRZĂ, DÂRZĂ/DÂRZIE (s.f.) - zdreanță, cârpă de șters; articole vechi de îmbrăcăminte și 

încălțăminte; haine, în general 

„a fi o dârză (dă om)” - a fi om fără caracter și fără valoare; (despre femei) depravată, desfrânată 

DÂRZĂI, DÂRZĂI (vb., IV) - a nu avea grijă de/a distruge îmbrăcămintea și încălțămintea nouă  

DÂRZĂI, DÂRZĂIESC (vb., IV, tranz.) - a rupe hainele; a plimba pe cineva fără rost 



DÂRZĂRI, DÂRZĂRIESC (vb., IV) - a nu avea grijă de/a distruge îmbrăcămintea și 

încălțămintea nouă 

DÂRZOS, DÂRZOASĂ, DÂRZOȘ, DÂRZOASE (adj.) - zdrențuros 

DÂRZUI, DÂRZUI (vb., IV) - a târî 

DÂRZUI, DÂRZUIESC (vb., IV, tranz.) - a face pe cineva de nimic 

DÂSCALIE, DÂSCALII (s.f.) - dăscălie  

DÂSCALIESC (adj.) - dăscălesc  

DÂSCALIŢĂ, DÂSCALIŢ (s.f.) - dăscăliță  

DÂSJGINA, DÂSJGIN (vb., I, tranz., reflex.) - a răscrăcăna, a crăci 

DÂȘE? (pron. interog.) - de ce? 

DÂȘNĂINCE (adv.) - de acum încolo 

DÂTORI, DÂTORIESC (vb., IV) - a datora  

DE-A BANCA (adv.) - de-a tumba 

DE-A STRAVALOACA (loc. adv.) - de-a rostogolul 

DEACĂ (conj.) – dacă 

DEBOCA, DEBOCHEZ (vb., I, reflex.) - a se frânge, a se forţa prea tare 

DECĂ, DECHIE (s.f.) - decagram 

DECHERI, DECHERESC (vb., IV) - a desface 

DECHILIN (adv.) - desigur, hotărât 

DECUNC (s.n.) – adăpost în pământ 

DECUNG, DECUNGURI (s.n.) - tranşeu 

DECUNG, DECUNGURI (s.n.) - tranșeu, adăpost în pământ, cazemată  

DEDA (s. m) - bunic 

DEFENDIRUI, DEFENDIRUI (vb., IV) - a apăra 

DEGHEN, DEGHENI (s.m.) - viteaz, curajos 

DEJGHIJA, DEJGHIJEZ (vb., I, tranz.) - a scoate coceanul de porumb din pănușile cu care este 

învăluit 

DEJGHINA, DEJGHIN (vb., I, tranz.) - a deplasa de la loc picioarele, a luxa 

DEJGHINAT, DEJGHINATĂ, DEJGHINAȚ, DEJGHINACE (adj.) - cu picioarele luxate 

DEJGHIOARA, DEJGHIOARĂ (vb., I) - a desface porumbul de pănuși 

DELEVARĂ (s.f.) - soi de struguri sălbatici. 

DELOC (var. DĂLOC, GILOC) (adv.) - imediat 

DEPEŞA, DEPEŞĂSC (vb., I, tranz.) - a expedia o scrisoare 

DEPEȘĂ (s.f.) - scrisoare, bilet scris și expediat 

DEPUNE, DEPUN (vb., III) - a înlătura/a suspenda din funcție 

DEPUTAȚIUNE, DEPUTAȚIUNI (s.f.) - delegație, reprezentanță 

DEPUTIRT, DEPUTIRȚ (s.m.) - deputan, împuternicit 

DERBEDEU, DERBEDEI (s.m.) - om fără căpătâi 

DEREȘ, DEREȘURI (s.n.) - scândură 

DERINAT, DERINATĂ, DERINAŢ, DERINACE (adj.) - neastâmpărat, ştrengar 

DERIU, DERII (s.m.) - viteaz, isteț, îndrăzneț 

DESBAIRA, DESBAIER (vb., I) - a se scăpa, a se elibera; a se lumina după ceaţă sau ploaie 

DESCĂTĂRĂMAT, DESCĂTĂRĂMATĂ, DESCĂTĂRĂMAȚ, DESCĂTĂRĂMACE (adj.) - 

descompus 

DESCÂLCI, DESCÂLȘESC (vb., IV) – a descurca 

DESCÂLCIT, DESCÂLCITĂ, DESCÂLCIȚ, DESCÂLCICE (adj) – descurcat 

DESCENSOR, DESCENSOARE (s. f.) - aparat de scufundat 



DESCHEPTURA, DESCHEPTUR (vb., I) - a dezbumba 

DESCHEUTORAT, DESCHEUTORATĂ, DESCHEUTORAȚ, DESCHEUTORACE (adj.) - 

descheiat la cămașă 

DESCHILINIRE (s.f.) – deosebire 

DESCHILINIRE, DESCHILINIRI (s.f.) - deosebire 

DESCHILINIRE, DESCHILINIRI (s.f.) - deosebire, observare 

DESCLINI, DESCLINESC (vb., I) - a deosebi, a distinge 

DESCLINI, DESCLINESC (vb., IV) - a deosebi, a observa 

DESCLINIT, DESCLINITĂ, DESCLINIȚ, DESCLINICE (adj.) - deosebit, aparte 

DESCLINIT, DESCLINITĂ, DESCLINIȚ, DESCLINICE (adj.) - deosebit, separat 

DESCOPȘEA (vb., II.) - a desface, a descheia 

DESCOPȘIAT, DESCOPȘIATĂ, DESCOPȘIAȚ, DESCOPȘIACE (adj.) - descheiat 

DESCUNIA, DESCUNI (vb., I) - a descuia 

DESCUNIA, DESCUNI (vb., I, tranz.) - a descuia 

DESFĂLĂURAT, DESFĂLĂURAȚ (s.m.) - schimosit 

DESGÂRNA, DESGÂRN (vb., I) - a desface 

DESGÂRNI, DESGÂRN (vb., IV) - a se despărţi 

DESGIEURA, DESGIEUR (vb., I) - a desface; a da într-o parte 

DESMÂNTA, DESMÂNT (vb., I, tranz.) - a determina pe cineva să-ți schimbe gândul, hotărârea 

DESMERAT, DESMERATĂ, DESMERAȚ, DESMERACE (adj.) - pocitură 

DESMETURĂ, DESMETURI (s.f.) - dezmierdare 

DESMURTA, DESMURT (vb., I) - a se dezmorţi 

DESPĂRȚĂMÂNT, DESPĂRȚĂMINTE (s.n.) - clasă de elevi. 

DESPI, DESPESC (vb., IV) - a dospi 

DESPICĂȚEL, DESPICĂŢEA, DESPICĂŢEI, DESPICĂŢELE (adj.) - cu păr înspicat, cu păr 

bogat 

DESPREUNA, DESPREUN (vb., I, tranz.) - a despărţi 

DESPREUNAT, DESPREUNATĂ, DESPREUNAȚ, DESPREUNACE (adj) - despărțit 

DESPUIA, DESPUI (vb., I) - a deposeda pe cineva de calitatea sau de drepturile legale avute până 

atunci 

DESTRUCA, DESTRUC (vb., I) - a se descoperi 

DESVĂGĂNI, DESVĂGĂNESC (vb., IV) - a deschide 

DETELINĂ, DETELINI (s.f.) - lucernă  

DETRAGE, DETRAG (vb.) - a reține 

DEȚ, DEȚ/DEȚURI (s.m.) - pahar de 1 decilitru, țoi; conținutul acestui pahar - 100 ml 

DEVIZĂ, DEVIZE (s.f.) - valută străină 

DEVLA, DEVLE (s.f.) – cap 

DEZJIUGA, DEZJIUG (vb., I, tranz.) - a dezlega boii din jug 

DEZMĂȚAT, DEZMĂȚATĂ, DEZMĂȚAȚ, DEZMĂȚACE (adj.) - dezordonat, neglijent; (adj.) 

neîmbrăcat 

DEZMIRA, DEZMIR (vb,. I) - a se mira de cineva; a deochia 

DEZVINI, DEZVIN (vb., IV) - a se dezvinovăţi 

DICĂ, DICI (s.f.) - mătușă, uină 

DICHIŞ, DICHIȘURI (s.n.) - cuţitul cel scurt întrebuinţat de curelari şi papucari la tăiatul pielii 

DICHIŞIŢĂ, DICHIȘIȚĂ (s.f.) - unealtă de călcat şi netezit talpa ghetei 

DICHIȚA (adv.) - (în expr. a sări dichița) prompt și cu plăcere  

DICHIŢA (s.f., sg.) - dans popular inexistent, joc imaginar 



„a juca dichiţa” - a se afla în treabă, a-şi face de lucru 

DIDA, DIGE (s.f.) - termen de adresare unei femei mai în vârstă, înrudită cu cel care i se adresează 

DIDĂ, DIDE (s.f.) - nană, dodă 

DIDIT, DIDITURI (s.n.) - claxonul la mașină 

DIDUȚĂ, DIDUȚĂ (s.f.) - rac mic 

DIE (interj.) - îndemn pentru cal să pornească 

DIEPARTIE (adv.) - departe  

DIEPĂRTA, DIEPĂRTEZ (vb., IV) - a depărta  

DIESTUL, DIESTULIE (adv.) - destul  

DIFECT, DIFECȚ (s.n.) –hibă, bai, defect 

DIINADIINS (adv.) - dinadins  

DIL, DILĂ, DILI, DILE (adj.) - zăpăcit, smintit, distrat 

DILIGENT, DILIGENTĂ, DILIGENȚ, DILIGENTE (adj.) - sârguincios, silitor 

DILIGENȚĂ, DILIGENȚE (s.f.) - trăsură  

DILIT, DILITĂ, DILIȚ, DILICE (adj.) – prost, tâmpit 

DILIU, DILIE, DILII, DILIE (adj.) - nevolnic, nebun, prostovan, într-o ureche 

DILIVAN, DILIVANĂ, DILIVANI, DILIVANE (adj.) - v. diliu 

DILUI, DILUIE, DILUI, DILUIE (adj.) - prost, nevolnic, nebun 

DIM (prep.) - din  

DIMEZIE, DIMEZII (s.f.) - mărime, lungime, lăţime sau înălţime necesară la determinarea întinderii 

figurilor şi a corpurilor 

DIMICAT (s.n.) – dumicat, bucăți mărunte, de obicei de pâine, mălai, de carne 

DIMIJEANĂ, DIMIJENE (s.f.) - damigeană 

DIMINJEANĂ, DIMINJENE (s.f.) - dimigeană 

DIMISCHI (și ZAMISCI) (s.f. pl.) - chifle, franzeluţe date de pomană în anumite zone, în loc de 

colaci 

DINAMET (s. n) – dinamită 

DINARI, DINARI (s.m.) - dinar  

DINAVESTE, DINAVEŞTI (s.f.) - veste 

DINCOTROVARE (loc. adv.) - dincotro 

DINGĂ (adv.) - de lângă 

DINSTUI, DINSTUIESC (vb., IV, tranz.) - (despre mâncare) a fierbe înăbuşit, cu puţină apă şi la 

foc mic 

DIOCHI (DE) (s.n.) – durere de cap produsă prin deoachere 

DIRECTĂR, DIRECTĂRI (s.m.) - director 

DIREGE, DIREG (vb., III) - a veni de hac; a pedepsi 

DIRESALĂ, DIRESĂLI (s.f.) - argăsire, diregerea pielii 

DIRIEJE, DIRIEG (vb., III, tranz.) - a face rântaş unei mâncări 

DIRIGA, DIRIG (vb., I, tranz.) - a conduce, a dirija (coruri etc.) 

DIRIGINTE, DIRIGINȚ (s.m.) - dirijor de cor 

DIRIGUI, DIRIGUIESC (vb., IV) – dirija, comanda 

DIRIPITURĂ, DIRIPITURI (s.f.) - tasare; stricarea terenului, prin călcare, de către animale 

DISĂI, DIDĂI (vb., IV.) - a claxona 

DISCĂ (s.f., sg.) – discotecă 

DISPĂRUT, DISPĂRUTĂ, DISPĂRUȚ, DISPĂRUCE (adj.) - dispărut 

DISPREUNA, DISPREUNEDZ (vb. I) - a despărţi 

DIŞI-NAICE (adv.) - de acum încolo 



DIȘNAINCE (adv.) - de acum înainte, în viitor 

DIVAN, DIVANURI (s.n.) - canapea 

„divan pră fedăre” - canapea pe arcuri 

DIVLĂ, DIVLE (s.f) – cap (Asta arie şieva la divlă, că o umblat la şcoli mari.) 

DIZALIȚĂ (s.f.) - cric 

DJGAURA, DJGAUR (vb., I, tranz.) - a curăţa boabele de pe ştiuletele de porumb 

DJILIVAN, DILIVANI (s.m.) - prostovan 

DJIMICAT, DJIMICAȚ (s.n.) - bucată mică dintr-un aliment (pâine, mălai, carne etc.)  

DJIVĂR, DJIVERI (s.m.) - cumnat de mână la nuntă 

DO ( prefix vb.) – iminența sau definitivarea unei acțiuni 

DO (prep.) - precede unele verbe şi indică faptul că acţiunea este în desfăşurare, urmând a fi finalizată 

sau că acţiunea întreruptă cândva, urmează să fie reluată şi finalizată 

„să do cosăsc” - să cosesc ce a mai rămas din terenul ce trebuie cosit sau să cosesc porţiunea de teren 

care a rămas necosită la o dată anterioară (se foloseşte numai în graiurile din Almăj)  

DOADZĂȘI (num. card.) - douăzeci  

DOADZĂȘILIA (num. ord.) - douăzecilea  

DOAGĂ (s.f. sg.) - situație neplăcută, la fel cu a cuiva (expr. a ajunge doagă)  

DOAGĂ, DOAJIE (s.f.) - doagă 

„a fi într-o doagă/a-i lipsî o doagă” - a nu fi întreg la minte 

„îi lipsășce o doagă” - nu e chiar în toate mințile 

DOAGIUNGIA, DOAGIUNG (vb., I) - ajunge  

DOAGIUNS, DOAGIUNSĂ, DOAGIUNŞ, DOAGIUNSĂ (adj.) - ajuns 

DOAN, DOANE (s.f.) - tutun 

DOAN, DOANURI (s.n.) - tutun 

DOAPĂ, DOAPE (adj.) - (adesea substantivat) femeie măruntă la statură şi grasă, scurtă şi îndesată, 

mică şi groasă; bondoacă 

DOAPĂ, DOAPE (s. f.) - gălușcă 

DOARĂ (s.f. sg.) - amânare, tărăgănare, delăsare 

„(a fi) om cu doară/(a fi) om cu vriemie” - (a fi) om delăsător sau cu un ritm lent de muncă  

„(a spune/a face) într-o doară” - (a spune/a face) la întâmplare, fără o pregătire prealabilă 

„a țânie doara” - a amâna o treabă urgentă de pe o zi pe alta 

DOARE (s.f. sg.) - suferinţă, jale, durere 

DOASCĂ (s.f. sg.) - copertă de carte dintr-o scândurică sau din alt material tare 

„a cici dân doască-n doască” - a citi o carte (sau altceva) în întregime  

„a spunie lecția dân doască-n doască” - a spune lecția din memorie, în întregime 

DOAUĂ (num. card.) - două 

DOĂ (num. card.) - două 

DOĂNAȘ, DOĂNAȘI (s.m.) - fumător  

DOĂNI, DOĂNESC (vb., IV, tranz.) - a fuma 

DOĂNIT, DOĂNITURI (s.n.) - fumat 

DOBARÂT, DOBARÂTĂ, DOBARÂŢ, DOBARÂCIE (adj.) - doborât  

DOBARÎ, DOBUOR (vb., IV, tranz.) - a doborî  

DOBARSIT, DOBARSITĂ, DOBARSIŢ, DOBARSICE (adj.) - adeverit 

DOBAŞ, DOBAŞ (s.m.) - persoană care bate toba, toboşar 

DOBĂ, DOBE (s.f.) – (var. DUBĂ) în care se coc prăjituri/colaci/pâine 

DOBĂ, DOBE (s.f.) - cuptorul din tablă de la șpoieri 

DOBĂ, DOBE (s.f.) - tobă, instrument muzical de percuție 



„a bacie doba” - a comunica, de către dobaș, ordinele primite de la primărie; a divulga un secret 

DOBĂ, DOBE (s.f.) - valțurile de la batoză în care se introduc snopii de grâu pentru a fi scoase 

boabele din spice 

DOBÂNDĂ, DOBÂNDZ (s.f.) - câștig, realizare 

„n-am niși o dobândă cu cine” - n-am nici un câștig cu tine 

DOBÂNDĂ, DOBÂNDZ (s.f.) - dobândă  

DOBÂNGI, DOBÂNGESC (vb., IV, tranz.) - a moșteni; a câștiga 

„l-am dobângit” - l-am obținut legal; l-am învins într-o problemă 

DOBÂNGI, DOBÂNGIESC (vb., IV) - a dobândi  

DOBÂNGIT, DOBÂNGITĂ, DOBÂNGIȚ, DOBÂNGICE (adj.) - dobândit 

DOBÂNGIT, DOBÂNGITĂ, DOBÂNGIŢ, DOBÂNGICIE (adj.) - dobândit  

DOBÂRȘIT, DOBÂRȘITĂ, DOBÂRŞIŢ, DOBÂRȘICE (adj.) - adeverit; reușită, folos 

DOBIȘCĂ, DOBIȘCE (s.f.) - sobă de tablă 

DOBLECE, DOBLECI (s.m.) – dovleac, ludaie 

DOBLIENGUOS, BOBLIENGUASĂ, DOBLIENGUOŞ, DOBLIENGUAŞĂ (adj.) – aspru, dur 

DOBLINGUOS, DOBLINGUASĂ, DOBLINGUOŞ, DOBLINGUASĂ (adj.) – doblingos, aspru, dur  

DOBLIȘEALĂ, DOBLIȘELI (s.f.) - descoperire, surprindere 

DOBLIȘI, DOBLIŞESC (vb., IV.) - a găsi, a surprinde, a descoperi 

DOBOCA, DOBOC (vb., I, tranz.) - a răni, a lovi 

DOBOCAT, DOBOCATĂ, DOBOCAŢ, DOBOCACE (adj.) - rănit, lovit 

DOBOCAT, DOBOCAȚ (s.m. și adj.) - rănit 

DOBORAT, DOBORATĂ, DOBORAŢI, DOBORACE (adj.) - doborât, pus la pământ 

DOBOȘ (s.n.) - prăjitură, tort 

DOC, DOCURI (s.n.) - material textil 

D-OCHII-S NEGRI (expr.) - cu ochi negri (despre fată, în colindă) 

DOCTOR, DOCTORI (s.m.) - avocat (până în 1918, un absolvent de Științe Juridice nu avea 

dreptul la a-și deschide propriul cabinet decât după obținerea titlului de „doctor în științe 

juridice”) 

DOCTOR, DOCTORI (s.m.) - medic (în general; medic generalist (azi, medic de familie) 

„doctor dă bășâca udului” - (medic) urolog 

„doctor dă boli lumieșci” - (medic) sexolog 

„doctor dă cap” - (medic) neurolog 

„doctor dă copii” - (medic) pediatru 

„doctor dă ghinț” - (medic) stomatolog/dentist 

„doctor dă grumadz” (nas-gât-urechi) - (medic) ORL-ist 

„doctor dă inimă” - (medic) cardiolog 

„doctor dă marve” - veterinar 

„doctor dă muieri” - (medic) ginecolog 

„doctor dă nervi” - (medic) psihiatru 

„doctor dă ochi” - (medic) oftalmolog 

„doctor dă operație” - (medic) chirurg 

„doctor dă pielie” - (medic) dermatolog 

„doctor dă plumâni” - (medic) pneumolog 

„doctor dă rac” - (medic) oncolog 

„doctor dă rază” - (medic) radiolog 

„doctor dă stomac” - (medic) internist 

DOCTORI, DOCTORESC (vb. IV) - a vindeca (pe cineva)  



DOCTORIŞIT, DOCTORIŞITĂ, DOCTORIŞIŢ, DOCTORIŞICE (adj.) – tratat medical 

DODA, DODAU (vb. I) - a se obişnui 

DODA, DODAU (vb., I, tranz. reflex.) - a se obişnui 

DODAȘ, DODAȘI (s.m.) - toboșar 

DODAT, DODATĂ, DODAŢ, DODACIE (adj.) - obișnuit 

DODĂ, DODE (s.f.) - nană, lele 

DODÂRNI, DODÂRNESC (vb., IV) - a merge, a se mişca, a se deplasa, a pleca; a se face nevăzut, a 

ieşi din câmpul vizual, a nu mai putea fi văzut, a pieri dinaintea ochilor 

DODI (vb.) - a vorbi aiurea 

DODOLOAIE, DODOLOI (s.f.) - paparudă, păpărugă, ud leoarcă 

DODOLOANI, DODOLANIE, DODOLANI, DODOLANIE (adj.) - grasă, voinică 

DODOLOANIE, DODOLONIE (adj. și s.f.) - voinică, puternică, grasă 

DODOLOAŢĂ, DODOLOAȚĂ (adj. f.) - - împlinită, rotundă 

DODOLOI, DODOLOAIE (s.n.) - paparudă 

DODRIAN, DODRIANURI (s.m.) – deșeu, resturi 

DOFTOR, DOFTORI (s.m.) - doctor 

DOFTORIE, DOFTORII (s.f.) - leac, medicament 

DOGACI, DOGACIESC (vb., IV, tranz.) - a termina 

DOGACIT, DOGACITĂ, DOGACIŢ, DOGACICIE (adj.) - gătit 

DOGARI, DOGARI (s.m.) - dogar  

DOGARIU (s.m.) - Dogariu  

DOGATA (adv) - terminat 

DOGĂTA, DOGAT (vb. I) - a termina, a fi pe sfârşite 

DOGOGI, DOGOGESC (vb., IV) - a se găsi din întâmplare undeva; a sosi 

DOHAN, DOHANURI (s.n.) - v. doan 

DOHĂNAŞ, DOHĂNAŞI (s.m.) - v. doănaş 

DOHĂNI, DOHĂNESC (vb,. IV) - v. doăni 

DOHĂNIT, DOHĂNITURI (s.n.) - v. doănit 

DOI, DOIURI (s.n.) - joc de perechi din Banat; de doi 

DOICĂ, DOICI (s.f.) - formulă de politețe folosită de către o femeie mai tânără (căsătorită) atunci 

când se adresează alteia mai în vârstă 

DOICHIŢĂ, DOICHIȚĂ (s.f.) - termen de adresare unei femei mai în vârstă căsătorită cu un bărbat 

înrudit cu cel cea care i se adresează 

DOISPREȘE (num.) - doisprezece 

DOLAC, DOLACURI (s.n.) - dulap 

DOLAF, DOLAFURI (s.n.) - dulap 

„îi cât dolafu” - e mare/deformat(ă) 

DOLAF, DOLAFURI (s.n.) - dulap 

DOLAMĂ, DOLAME (s.f.) - dig 

DOLAMĂ, DOLAMIE (s.f.) - haină lungă și groasă, dulamă, palton 

DOLAMĂ, DOLĂMI (s.f.) - tunică, mantie 

DOLAP, DOLAPURI (s.n.) - dulap 

DOLAT, DOLATURI (s.n.) - avuţie, construcţie 

DOLĂFIOR, DOLĂFIOARE (s.n.) - dulăpior 

DOLDORA (adv.) – plin, îndesat peste măsură 

DOLIE, DOLII (s.f.) - ploscă împodobită cu care dolieşii umblă să cheme lumea la nuntă 

DOLIEŞI (s.m. pl.) - purtători de dolie 



DOLMAG, DOLMAGI (s.m.) - stăpân, conducător, șef 

DOLNI (adv.) - de jos 

DOLOBECE, DOLOBECI (s.m.) - dovleac 

DOLOJI, DOLOJĂSC (vb., IV, intranz. reflex.) - a se uza de prea multă folosință 

DOLOLOI, DOLOLOAIE (s.n.) - paparudă 

DOLOMANȚ, DOLOMANȚĂ (s.n.) - haină lungă și largă 

DOLOMANȚĂ, DOLOMANȚĂ (s.f.) - haină lungă și largă 

DOLVAN, DOLVANI (s.m.) - cel care pune la punct, cel care vine de hac cuiva 

DOMĂSCHIN (s.p.) - damaschin; Pră tata îl cheamă Domăschin 

DOMÂZLUC, DOMÂZLUȘI (s.m.) - tamazlâc; cireadă, turmă 

DOMCHIRHE (s.f., sg.) - catedrală 

DOMN CĂTĂNESC, DOMNI CĂTĂNEȘCI (s.m.) - ofițer 

DOMN, DOAMNĂ, DOMNI, DOAMNIE (s.m. și f.) – domn/doamnă 

DOMN, DOMNI (s.m.) - domnul-pământului - stăpânul domeniului, moșier 

DOMNI (vb., IV, reflex) – a se face domn, a deveni om cu stare 

DOMNIE, DOMNI (s.f.) – avere, domeniu, proprietate 

DOMNIŞOR, DOMNIȘORI (s.m.) - sticlete 

DOMNOS, DOMNOASĂ, DOMNOȘ, DOMNOASĂ (adj.) - încrezut 

DOMVĂSTOR, DOMVĂSTORI (s.m.) - dascăl 

DONDĂNI, DONDĂNESC (vb., IV) - a vorbi în zadar, a vorbi în dodii/fără rost 

DONSTOR (s.m. sg.) - domn învățător 

DONȚ, DONȚURI (s. n.) - compot 

DOONAŞ, DOONAŞ (s.m.) - persoană care fumează; fumător 

DOONAȘ, DOONAȘ(I) (s.m.) - v. doănaş; fumător de duan (tutunul simplu, fără a fi ambalat în 

formă de țigări) 

DOONI, DOONESC (vb., IV) - a fuma 

DOONI, DOONESC (vb., IV) - v. doăni 

DOONIT, DOONITURI (s.n.) - v. doănit 

DOONJIU, DOONJII (s.m.) - fumător 

DOP, DOPURI (s.m.) - dop  

DOPLACI, DOPLACIESC (vb., IV) - a doplăti  

DOPLACIT, DOPLACITĂ, DOPLACIŢ, DOPLACICIE (adj.) - plătit  

DOPLĂRIE, DOPLĂRII (s.f.) - aliniere pe două rânduri; armată 

DOPOTRIVĂ (adv.) - deopotrivă 

DOR (adv.) – doar; exprimă speranță 

DORATURĂ, DORATURI (s.f.) – mamă vitregă 

DORÂNGAT, DORÂNGATĂ, DORÂNGAŢ, DORÂNGACIE (adj.) - transversal 

DORÂNGĂ, DORÂNGI (s.f.) - prăjină 

DORI, DORIESC (vb., IV, tranz. reflex.) – a-i fi dor 

DORI, DORIESC (vb., IV, tranz.) - a dori  

DORINŢĂ, DORINŢ (s.f.) - dorinţă  

DORIT, DORITĂ, DORIŢ, DORICIE (adj.) - dorit  

DORIŢ (s.n.) - doruţ  

DOROȚ (s.n.) – demipalton din șubă 

DORUŢ, DORUŢURI (s.n.) - doruţ  

DOS, DOSURI (s.n.) - cea de-a doua față a unei pânze/țesături/haine care este, de obicei, fără 

modele; căptușeală; partea din spate a unei construcții/a unui obiect; fund 



DOS, DOSURI (s.n., sg.) - foaie de pânză folosită la confecționarea cepselor, pe care se brodau 

ornamentele 

„pe față și pe dos” - tehnică de cusut care face ca modelul cusut să apară pe una din fețele materialului, 

respectiv pe față 

DOSADĂ, DOSADE (s. f.) - ocară, ceartă 

DOSADĂ, DOSAGE (s.f.) - țesătură textilă 

DOSADĂ, DOSAGIE (s.f.) - plictiseală 

DOSADNIC, DOSADNIȘI (adj.) - plictisitor 

DOSAGI, DOSAGIESC (vb., IV, tranz.) - a se plictisi 

DOSAGIE (s.f.) - plictiseală  

DOSAGIELINIC, DOSAGIELINICĂ, DOSAGIELINIȘI, DOSAGIELINIȘIЕ (adj.) – plictisitor, sâcâitor 

DOSĂGI, DOSĂGESC (vb. IV, tranz.) - a (se) plictisi; a ocărî, a certa 

DOSÂŞ (adv.) – pe dos, invers, pe la spate 

DOSÂȘCE (s.n.) dos, partea ferită de soare 

DOSÂŞCIE, DOSÂŞCI (s.f.) – loc dosnic  

DOSCĂ, DOSCHE (s.f.) - scândură 

DOSNIC (adj.) – nepăsător, neglijent 

DOSTORÎ,DOSTORĂSC (vb., IV) - a termina 

DOTÂRNIT, DOSTÂRNITĂ, DOSTÂRNIȚ, DOSTÂRNICE (adj.) - (despre vaci) care are ugerul 

inflamat 

DOUĂDZĂȘ ȘÎ OPT (num.) - douăzeci și opt 

DOUĂDZĂȘ ȘÎ ȘASĂ (num.) - douăzeci și șase 

DOUĂNI, DOUĂNESC (vb., IV) - a fuma 

DOUĂȘUNU (s. m) – joc de cărți 

DOUĂZDZĂȘ (num.) - douăzeci  

DOUNI, DOUNESC (vb., IV, tranz.) - a fuma 

DOVADĂ, DOVIAGIE (s.f.) - dovadă  

DOVAGI, DOVAGIESC (vb., IV, tranz.) - a dovedi  

DOVAŞE (s.f., pl.) - prune de vară 

DOVLIACIE, DOVLIEŢ (s.m.) - dovleac  

DOZVOLĂ (s.f.) - permis de conducere 

DRAC, DRAȘI (s.m.) - drac 

„dracu gol” - om al dracului 

„dracu-i a teu!” - mod de-a pune la punct pe cineva 

„l-o loat dracu” - a murit 

„nu-i dracu baș așa dă negru” - nu e situația chiar așa gravă cum pare 

DRAC, DRAȘI (s.m.) - drac  

DRACOVINĂ, DRACOVINI (s.f.) – lucru necurat  

DRACUAICĂ, DRACUAIȘIE (s.f.) - drăcoaică  

DRACUI, DRACUI (vb., IV) - a drăcui  

DRACUOS, DRACUASĂ, DRACUOŞ, DRACUASĂ (adj.) – ștrengar, poznaș 

DRAG, DRAGURI (s.n.) - drag  

DRAGALAŞ, DRAGALAŞĂ, DRAGALAŞ, DRAGALAŞĂ (adj.) - drăgălaş  

DRAGAVEI, DRĂGĂVEIE (s.f.) - ștevie 

DRAGAVIEI, DRAGAVIEI (s.m.) – plantă primăvăratică cu frunze verzi, care se poate găti, stevie  

DRAGHIȘICA (interj.) - „zî draghișica!” - se cere interlocutorului care urmează să afle o ştire ce 

provoacă o bucurie neaşteptată 



DRAGOBIACIE (s.m.) - Dragobete  

DRAGON(IER), DRAGONI(ERI) (s.m.) - balaur 

DRAGON(IER), DRAGONI(ERI) (s.m.) - soldat de cavalerie care descăleca atunci când trebuia 

să lupte (erau nobili sau supușii lor) 

DRAGON, DRAGONI (s.m.) – (var. DRAGONIER, DRAGONIERI ) soldat de cavalerie care 

descalecă atunci când trebuie să lupte; balaur 

DRAGUSTĂ (s.f.) - dragoste  

DRAGUSTUOS, DRAGUSTUASĂ, DRAGUSTUOŞ, DRAGUSTUASĂ (adj.) - drăgăstos  

DRAGUŢ, DRAGUŢĂ, DRAGUŢ, DRAGUŢĂ (adj.) - drăguţ  

DRAMIE, DRAMI (s.f.) – alică, alice (pentru arma de vânătoare) 

DRAP (adj. invar.) - bej 

DRAȘIAŞCIE (adv.) - drăceşte  

DRAȘIESC, DRAȘIEASCĂ, DRAȘIEŞCI (adj.) - drăcesc  

DRAȘINĂ, DRAȘINI (s.m.) - drăcovenie 

DRAȘIŢĂ, DRAȘIŢĂ (s.f.) – viespe neagră 

DRAZNIC, DRAZNICĂ, DRAZNIȘI, DRAZNIȘE (adj.) - obraznic 

DRĂCOS, DRĂCOASĂ, DRĂCOȘ, DRĂCOASĂ (adj.) - drăcos, neastâmpărat 

DRĂCOVENIE, DRĂCOVENII (s.f.) - drăcie, poznă, năzbâtie, ciudățenie 

DRĂCUI, DRĂCUI (vb., IV, tranz.) - a adresa sudalme 

DRĂCUIT, DRĂCUITĂ, DRĂCUIȚ, DRĂCUICE (adj.) - suduit, drăcuit 

DRĂGĂLI, DRĂGĂLESC (vb., IV, tranz.) - a iubi pe cineva, a îndrăgi, a-ți manifesta dragostea 

DRĂGĂLOCI (s.m. pl.) - resturile de la fuiorul de cânepă care, toarse cu druga, dau fire groase 

de câlți folosite pentru confecționarea, în războiul de țesut, a păturilor pentru cai 

DRĂGĂVEI (s.n. pl.) - stevie 

DRĂGLU, DRĂGLURI (s.n.) - perie 

DRĂGOLIUB, DRĂGOLIUBI (s.m.) - călţunaş  

DRĂGUȚ, DRĂGUȚĂ, DRĂGUȚ, DRĂGUȚĂ (adj. și s.) - drăgălaș, plăcut la vedere; amant(ă), 

ibovnic(ă) 

DRĂGUȚ, DRĂGUȚI (s.m.) - iubit, amant 

DRĂGUŢĂ (s.f., sg. şi pl.) – ibovnică 

DRĂNGĂLĂU, DRĂNGĂLĂI (s.m.) - pierde-vară; om care-și petrece vremea fără să facă ceva 

bun/folositor 

DRĂPEL, DRĂPELE (s.n.) - drapel 

DRĂȘIE, DRĂȘII (s.f.) - boroboață, poznă, năzbâtie, ciudățenie 

DRĂU, DRĂI (s.m.) - personaj imaginar întruchipând răutatea 

„dă-l drăului” - dă-l răului, înjurătură folosită mai ales de copii 

DRÂGALAŞ, DRÂGALAŞĂ (s.m.) - drăgălaş  

DRÂGASTUOS (adj.) - drăgăstos  

DRÂGĂLOȘI (s.m. pl.) - firele groase din câlţi (de la fuior) 

DRÂGLA, DRÂGLEZ (vb., I, tranz.) - a trece fuiorul prin drâglu 

DRÂGLA, DRÂGLIEDZ (vb., I, nereg.) - a pieptăna la războiul de ţesut 

DRÂGLAT, DRÂGLATURI (s.m.) - scărmănat 

DRÂGLĂ, DRÂGL(I)E (s.f.) - piesă componentă la războiul de țesut; unealtă de scărmănat lâna, de 

forma unui pieptăn cu dinți metalici lungi și ascuțiți; darac 

DRÂGLIACIE, DRÂGLIEŢ (s.m.) – scărmănătoare, pieptene de lână/ cânepă 

DRÂGLONI (s.n.) – piaptăn cu dinți din metal, rari, cu ajtorul căruia se scot din fuior, tulpinile 

de cânepă topită, care au fost frânte cu mielița 



DRÂGLOS (s.m.pl) - firele groase din câlți (de la fuior)  

DRÂGLOȘI (s.m.pl) - câlți 

DRÂGLU, DRÂGLE (s.n.) - cocioarvă 

DRÂGLU, DRÂGLURI (s.n.) - pieptăn pentru pieptănat fuiorul 

DRÂGLU, DRÂGLURI (s.n.) - unealtă din fier sau lemn în formă de sapă cu care se netezește 

spuza la gura cuptorului când se coace pâinea 

DRÂGLUI, DRÂGLUI (vb., I, tranz.) - a trece fuiorul prin drâglu, a pieptăna fuiorul 

DRÂGLUI, DRÂGLUI (vb., IV, tranz.) - a dărăci, a scărmăna lâna 

DRÂMB, DRÂMBI (s.m.) - drâmbă  

DRÂMBĂ, DRÂMBE (s.f.) - muzicuță 

DRÂMBONAT, DRÂMBONATURI (s.n.) - plâns, luat în derâdere 

DRÂMBONI, DRÂMBON (vb., IV, intranz.) - a plânge în hohote, a urla; a boci  

DRÂMBONI, DRÂMBUON (vb., IV) - a plânge 

DRÂMBONI, DRÂMBUON (vb., IV) - a plânge în gura mare 

DRÂMBONIA, DRÂMBON (vb., I, intranz.) - a vorbi plângând 

DRÂMBONIALĂ, DRÂMBONIELURI (s.f.) – interpretare la drâmbă 

DRÂMBOȘI, DRÂMBOŞESC (vb., IV) - a vorbi aiurea, a vorbi cu supărare 

DRÂN! (interj.) - drân!  

DRÂNCOSÂT, DRÂNCOSÂTĂ, DRÂNCOSÂŢ, DRÂNCOSÂCE (adj.) - alintat, dezmierdat 

DRÂNCOSEA, DRÂNCOSELE (s.f.) - dezmierdări 

DRÂNCOSÎ, DRÂNCOSĂSC (vb., IV, tranz.) - a alinta, a dezmierda 

DRÂNCOȘI (vb., IV. tranz) - a drăgăli, a mângâia și dezmierda 

DRÂNCOȘÎ, DRÂNCOȘĂSC (vb., IV, tranz.) - a drăgăli, a mângâia, a dezmierda 

DRÂND, DRÂNDĂ, DRÂNDZ, DRÂNGIE (adj.) - încordat 

DRÂND, DRÂNDURI (s.m.) – băț de scărmănat lâna 

DRÂNDAI, DRÂNDÂI (vb., IV, tranz.) – a dărăci 

DRÂNDARI, DRÂNDARI (s.m.) - dărăcitor 

DRẤ́́́ NDĂ, DRÂNGE (s.f.) - mic instrument muzical de suflat; muzicuţă, armonică de gură; (fig.) fund, 

şezut, dos 

„îl doare în drândă” - îl doare în fund; nu îi pasă 

„sufli-n drândă” - nu ai nicio preocupare; nu ai cele necesare traiului 

DRÂNDONA, DRÂNDON (vb., I) - a vibra puternic cu oscilaţii rapide şi de mică amploare; a trepida 

DRÂNGĂLĂU, DRÂNGĂLĂI (s.m.) - pierde-vară, om care își petrece vremea fără să facă ceva 

folositor, util 

DRÂPIȚĂ, DRÂPIȚĂ (s.f.) - calea pe unde târâie fiarele prada 

DRÂSLI, DRÂSLESC (vb., IV) - a odrăsli 

DRÂSMAN, DRÂSMANIE (s.m.) – zdreanță, cârpă 

DRÂZMAN (s.m.) – cârpă, zdreanță 

DREAM, DREAMURI (s.n.) - alice 

DREAUCĂ, DREUȘI (s.f.) - piesă din spatele oiștei, de care se agaţă funiile la hamuri 

DREAVĂ, DREVI (s.f.) - bucată lungă de fier 

DREAVIN, DREAVINĂ, DREAVINI, DREAVINE (adj.) - țeapăn 

DRECTĂR, DRECTĂRI (s.m.) – (înv.) director 

DRECTĂR, DRECTĂRI (s.m.) - director 

DRENOS, DRENOASĂ, DRENOȘI, DRENOASE (adj., s.m. şi s.f.) - (om) leneș, trândav  

DREPCE (s.f. pl.) - trepte (la casă) 



DREPCENIC, DREPCENICIE/DREPCENICURI (s.n.) - bucată de lemn legată, printr-o verigă, 

de crucea de la cocie sau de la plug, de care se prinde hamul calului (cu ajutorul ștreangurilor) 

DREPCENIC, DREPCENIȘI (s.m.) - trăgătoarea ce se leagă de rudă la o căruţă, uluc, vătrai 

DREPT, DREAPTĂ, DREPȚ, DREPCE (adj.) - drept, corect 

DREPT, DREPTURI (s.n.) - permis de conducere a unei mașini 

DREPTACE, DREPTĂȚ (s.f.) - dreptate 

DREPTAR, DREPTARE (s.n.) - echer 

DREPTAȘ, DREPTAȘI (s.m.) - dreptaci 

DRES, DRIESURI (s.n.) - costum de baie 

DREŞCĂ, DREŞCHE (s.f.) - batoză 

DREUCĂ, DREUȘI (s.f.) - cf. Gr. B. I "dreaucă" 

DRIAM, DRIAMURI (s.n.) - dram  

DRIAVĂ, DRIEVI (s.f.) - claviculă  

DRIC, DRICURI (s.n.) - partea din față și cea din spate a cociei, care se fixează pe osiile roților 

vehiculului pentru a susține loitrele și fundul cociei; mijloc; car mortuar 

„dricu dânăince” - puntea din față a căruței 

„dricu dânăpoi” - puntea din spate a căruței 

„dricu iernii” - mijlocul iernii, luna ianuarie 

„dricu verii” - mijlocul verii, luna iulie 

DRIC, DRICURI (s.n.) - una dintre jumătăţile scheletului de sus a unui car fără roţi şi loitre 

DRICALĂ, DRICĂLI (s.f.) - saltea cu paie sau cu frunze de pe ştiuleţi 

DRICALĂ, DRICĂLI (s.f.) - saltea cu paie sau cu pănușe de porumb 

DRICĂLI, DRICĂLESC (vb., IV) - a lucra la dricală (saltea) 

DRIEŞ, DRIEŞURI (s.n.) - batoză 

DRIEŞ, DRIEŞURI (s.n.) - batoză  

DRIMAC, DRIMACE (s.n.) - capac, astupuș 

DRIMAC, DRIMAȘE (s.n.) - astupuş, dop 

DRIMEI, DRIMEIURI (s.n.) - grămadă mare 

DRIMONOSÂT, DRIMONOSÂTĂ, DRIMONOSÂȚ, DRIMONOSÂCE (adj.) - șifonat, 

înghesuit, apăsat 

DRIPEALĂ, DRIPELI (s.f.) - călcare, tasare 

DRIPI, DRIPESC (vb., IV) –a călca în picioare 

DRIPI, DRIPESC (vb., IV, intranz.) - a călca în picioare 

DRIPICEALĂ, DRIPICELI (s.f.) - tăvăleală, presare, tasare 

DRIPICIT, DRIPICITĂ, DRIPICIȚ, DRIPICICE (adj.) - dripit, bătătorit, tasat 

DRIPIT, DRIPITĂ (adj.) - călcat, tasat 

DRIPITURĂ, DRIPITURI (s.f.) - teren tasat, stricarea terenului prin călcarea lui de animale 

DRIPOȘIT, DRIPOȘITĂ, DRIPOȘIȚ, DRIPOȘICE (adj.) - (sinonim cu dripit) tasat, bătătorit, călcat în 

picioare 

DRIȘCĂ, DRIȘCI (s.n.) - mistrie 

DROAIE (adv.) - mulțime 

DROAIE (s.f., pl.) – ceată, grămadă, mulţime 

DROANĂ, DROANE (s.f.) - mulțime, droaie 

DROB, DROBI (DROBURI) (s.m.) - bulgăre de sare ce este dat animalelor spre consum; preparat 

culinar din măruntaie de miel care sunt fierte, tocate, apoi sunt învelite în „prapur” și sunt coapte în 

cuptor 

DROB, DROBURI (s.n.) - bulgăre (de sare); mâncare din organe de miel 



DROD, DRODURI (s.n.) - fir metalic subţire de oţel, de aramă, de aluminiu etc.; sârmă 

DROD, DRODURI (s.n.) - sârmă, plasă de sârmă 

„drod dă gard” - sârmă de gard 

„drod spinos” - sârmă ghimpată 

DROGHERIE, DROGHERII (s.f.) - parfumerie 

DROJGE, DROJGI (s.f.) – drojdie 

DROJGE, DROJGII (s.f.) - preparat industrial întrebuinţat ca ferment pentru dospirea aluatului; drojdie 

DROJGI, DROJGESC (vb., IV) - a preface în fărâmiţe, a fărâmiţa, a zdrobi, a strivi, a turti 

DROJGIT, DROJGITĂ, DROJGIŢ, DROJGICE (adj.) - spart, fărâmiţat, zdrobit, strivit 

DROPICĂ (s.f. sg.) - hidropizie; dureri abdominale provocate de inflamarea cronică a splinei 

DROPIE (adj.) - găină grasă 

DROT, DROTURI (s.n.) - sârmă; fir metalic 

DROT, DROTURI (s.n.) - v. drod 

„drot ghimpat” (s.n.) – sârmă ghimpată 

DROȚĂL, DROȚĂL(I)E (s.n.) - fir metalic cu care se coseau straiele țărănești 

DRPELI, DRPELIESC (vb., IV) – a jerpeli 

DRUAJĂ, DRUAJĂ (s.f.) – coajă de fructe 

DRUBĂ, DRUBE (s.f.) - codiriște, coadă la unelte 

DRUCĂR, DRUCARI (s.m.) – fan, susţinător 

DRUG, DRUJI (s.m.) - rangă de fier 

DRUGAN, DRUGANI (s.m.) - câlţi 

DRUGĂ, DRUGI (s.f.) - un fel de fus mai lung și mai gros folosit la tors prin învârtire cu podul 

palmei (firele sunt mai groase, iar caierul din materiale mai slabe calitativ); cantitatea de fire 

toarse; știuleți de porumb nedespoiați; sucitor de presat aluatul pentru tăiţei sau pentru plăcinte 

„a toarșe cu druga” - mod de a toarce cu fusul ținut în palmă și răsucit prin aruncare în sus 

DRUGĂ, DRUJI (s.f.) - fus, mosor umplut cu fire de țesut 

DRUGĂ, DRUJI (s.f.) – știulete de porumb; zăvor 

DRUGHIŢĂ, DRUGHIŢĂ (s.f.) - femeie clonţoasă 

DRUGHIŢĂ, DRUGHIŢĂ (s.f.) - pieptănul mic (mobil) cu dinţi de fier pentru scărmănat lâna, 

fuiorul 

DRUGOANĂ, DRUGOANE (s.f.) - prună mare 

DRUGON, DRUGON (s.m.) - soi de prun care face fructe mari şi cărnoase 

DRUICĂ, DRUIȘI (s.f.) - (adesea substantivat) femeie robustă, trupeşă, voinică, înaltă şi groasă 

DRUIU, DRUI (s.m.) - om fără chibzuială, gând 

DRUJGEALĂ, DRUJGELI (s.f.) - caracterizare pentru un om fără prestigiu, prost 

DRUM, DRUMURI (s.n.) - drum 

„a agiungie/rămânie pră drumuri”- a-și pierde mijloacele de subzistență - mai ales casa - din 

diverse motive 

„a da drumu” - a elibera 

„a punie pă drumuri (pe cineva)” - a face, în mod intenționat, ca cineva să umble prin mai multe 

locuri pentru a-și apăra un drept sau pentru a-și rezolva o problemă 

„a-i sta cuiva în drum” - a împiedica pe cineva în acțiunile sale 

„a-ș croi/facie un drum în viață” - a reuși; a ajunge la o stare materială bună sau la o poziție 

socială înaltă 

„drum dă fier” - cale ferată 

„drum dă piatră” - drum pavat cu piatră sau asfalt 

„drumu bătut îi ăl măi scurt” - zicală 



„drumu marie” - drum important (național), șosea 

„i-o dat drumu” - l-a repudiat 

„îș fașe drum până la ea” - găsește el o soluție să o întâlnească 

„ne-o dat drumu dă la școală” - s-au terminat orele de curs 

„o apucat pră alt drum” - s-a abătut de la calea dreaptă 

„prăstă drum” - pe partea cealaltă a drumului 

„tătă dzâua îi pră drum” - are multă muncă, călătorește mereu 

DRUM, DRUMURI (s.n.) - drum  

DRUMAIALĂ, DRUMAIALIE (s.f.) - drumeție  

DRUMAR, DRUMARI (s.m.) - persoană însărcinată cu întreținerea drumurilor publice 

DRUMAŞ, DRUMAŞ (s.m.) - călător 

DRUMAȘ, DRUMAȘ (s.m.) - persoană însărcinată cu întreținerea drumurilor publice 

DRUMĂI, DRUMĂIESC (vb., IV) - a umbla mult 

DRUMEAG, DRUMEAGURI (s.n.) - drum lateral 

DRUMEȚ, DRUMEȚI (s.m.) - călător 

DRUMU (A DA DRUMU LA SOȚIE) (loc.vb) - a divorța 

DRUMUI, DRUMÂI (vb., IV) - a călători 

DRUMUȚARI, DRUMUȚARE (s.n.) - soclu casei, partea exterioară de jos a unei clădiri; soclu la 

cuptor  

DRUOG, DRUOJI (s.m.) - salcâm 

DRUPT (prep.) - sub, după 

DRUŞ, DRUȘI (s.m.) - drob de sare 

DRUȘCĂ, DRUȘCHE (s.f.) - fată, prietenă sau rudă de a miresei, care se ocupă de ceremonia nunții 

DUAMNĂ, DUAMNIЕ (s.f.) - doamnă  

DUAN, DUANURI (s.n.) - tutun 

DUAUĂDZÂĂȘI (num. card.) - douăzeci  

DUBAȘ, DUBAȘ (s. m.) - toboșar 

DUBĂ, DUBE (s.f.) - luntre, tobă 

DUBĂ, DUBE (s.f.) - maşină închisă folosită pentru transportul răufăcătorilor; țeavă, burlan; 

tobă, caro, carte de joc cu desene în formă de romb; culoare în jocul de cărți 

DUBĂNIŢĂ, DUBĂNIŢE (s.f.) - plăcintă din aluat nedospit în straturi subţiri umplută cu brânză, 

dovleac, mere; păturată 

DUBIT (adj.) - argăsit 

DUBIU (s.f.) – cusut peste fir 

DUCAȘI, DUCAȘE, DUCAȘ, DUCAȘE (adj.) - umblător, călător 

DUCĂ, DUCI (s.f.) - plecare fără sens 

DUCĂTOR, DUCĂTOARE, DUCĂTORI, DUCĂTOARE (adj.) - care curge, care se duce, care 

trece 

DUCEAN, DUCEANURI (s.n.) - prăvălie 

DUCEAN, DUCENE (s.n.) - dugheană, prăvălie 

DUCENAR, DUCENARI (s.m.) - vânzător 

DUCHEAN, DUCHEANE (s.n.) – cooperativă 

DUCHENARI, DUCHENARI (s.m.) - vânzător sau/și proprietar al dughenei 

DUCHENGIU, DUCHENGII (s.m.) - vânzător în prăvălie 

DUCHIAN, DUCHENE/DUCHIANURI (s.n.) - prăvălie 

DUCHIAN, DUCHIANURI (s.m.) - magazin 

DUCHIANGIU, DUCHIANGI (s.m.) - dughengiu  



DUCIE, DUC (vb., III) - a duce 

„a ducie cu șupa pră cinieva” - (în trecut) a conduce (sub strictă supraveghere) un arestat până 

la locul detenției 

„a ducie cu vorba” - a amâna la nesfârșit achitarea unei obligații sau îndeplinirea unei promisiuni 

făcute 

„a ducie dă nas pră cinieva” - a păcăli; a avea influență deplină (mai ales negativă) asupra unui 

credul 

„a ducie doru cuiva” - a simți lipsa unei persoane înstrăinate 

„a ducie-n spacie pră cinieva” - a face treburile cuiva apt de muncă 

„a să ducie cu pogaciea/a să ducie pră lumia aielaltă” - a deceda, a muri 

„a să ducie după cinieva” - a se mărita 

„a să ducie la scăldz” - a urma tratament balnear 

„du-ce ungie o lăsat dracu Bună sara” - piei din fața mea (pentru totdeauna)! 

„du-ce-n bestraga/du-ce-n năpustu” - du-te pe pustii (fără urme) 

„du-ce-n freanț!” - să te îmbolnăvești de sifilis! 

DUC(I)E ALUIA-Ș-ALUIA (exp. pop.) - du-te dracului 

DUCULUI (expr.) - a se cuveni 

DUD, DUDZ (s.m.) - dud 

DUD, DUDZ (s.m.) - dud  

DUD, DUZ (s.m.) - duzi 

DUDAI, DUDÂI (vb., IV, tranz.) - a alunga 

DUDAIALĂ, DUDAIELURI (s.m.) - alungare  

DUDAIT, DUDAITĂ, DUDAIŢ, DUDAICIE (adj.) – alungat, izgonit 

DUDĂ, DUDE/DUDZ (s.f.) - țeavă, burlan la streașina casei, burlan la soba de gătit cu 

combustibili solizi; fructul dudului; fus la ceapa provenită din arpagic; goarna porcarilor; 

claxonul mașinii; sirena vaporului; (sg.) trahee 

DUDĂ, DUZ, DUGIE (s.f.) – țeavă; dudă (fruct) 

DUDĂI, DUDĂI (vb., IV) - a sufla din dudă; a claxona 

DUDĂRIE, DUDĂRII (s.f.) - grădină unde cresc numai duzi 

DUDĂRIE, DUDĂRII (s.f.) - pepinieră de duzi 

DUDĂU, DUDĂIE (s.n.) - nume generic pentru diverse plante erbacee necultivate; buruiană 

DUDÂAU, DUDÂIE (s.m.) - dudău  

DUDOVAȚ, DUDOVAȚI (s.n.) - omidă 

DUDREAN, DUDRENI (s.m.) - curte neîngrijită 

DUDUI/DURUI, DUDUI/DURUI (vb., IV) - a tuna 

DUDUI, DUDUI (vb., IV, intranz.) - a face zgomot; a tuna 

DUDULEAN, DUDULENI (s.m.) - ştiulete 

DUDULECE, DUDULEȚ (s.m.) - ştiulete de porumb 

DUDULIAICĂ, DUDULIEIȘI (s.f.) - tub 

DUDULIU, DUDULIЕ, DUDULII, DUDULII (adj.) – formă tubulară  

DUDULOI, DUDULOI (s.m.) - paparudă 

DUDULONI, DUDULOANIE (s.m.) - ştiulete 

DUDUNIȘ, DUDUNIȘURI (s.n.) - buruieniș, loc plin de buruieni 

DUDURAICĂ, DUDURÂĂIȘI (s.f.) – tub, țeavă  

DUDUREAȚĂ, DUDURIEȚĂ (s.f.) - beregată, trahee, laringe, grumaz 

DUDUREȚ, DUDUREȚE (s.n.) - trahee, beregată 

DUDURICĂ, DUDURIȘI (s.f.) - fluier 



DUDURIȘCĂ, DUDRIȘCI (s.f.) - fluier 

DUDURIȘCĂ, DUDURIȘCI (s.f.) - fluier; jucărie de suflat 

DUDUROANIE, DUDUROANIE (s.f.) - dudă mai mare 

DUDUROIU, DUDUROAIE (s.n.) - cutie în care se ţine creionul 

DUDURONI, DUDUROANE (s.n.) - piesă de formă cilindrică goală în interior; tub, ţeavă; nume dat 

tulpinelor de plante goale în interior 

DUDURONI, DUDUROANIE (s.n.) - conductă, țeavă, canal de scurgere; tulpină de plantă goală 

pe dinăuntru 

DUDURONIU, DUDUROANIE (s.n.) - dudă mare 

DUGAIAŞ, DUGAIAŞ (s.m.) - vânzător  

DUGAIE, DUGĂI (s.f.) – magazin, prăvălie 

DUGĂU, DUGĂI (s.m.) - dop 

DUGHEANĂ, DUGHENE (s.f.) - magazin, cooperativă 

DUGHIAN, DUGHIANURI (s.m.) - magazin 

DUGU (s.m., sg.) - drac, diavol 

DUGU, DUGI (s.m.) - diavol, drac 

DUGUIALĂ, DUGUIELURI (s.f.) - duhoare  

DUHAN, DUHANURI (s.n.) - duan, tutun 

DUHĂNAȘ, DUHĂNAȘ (s.m., sg.) - fumător 

DUHĂNAȘ, DUHĂNAȘĂ, DUHĂNAȘ, DUHĂNAȘE (s.m. şi s.f.) - fumător 

DUHĂNI, DUHĂNESC (vb., IV, tranz.) - a fuma 

DUHOARE, DUHORI (s.f.) - aer cald şi poluat, căldură, iz 

DUHONAŞ, DUHONAȘ (s.m.) - fumător 

DUHNI, DUHNIESC (vb., IV) – a expira un miros neplăcut 

DUIUM (adv.) – mult, în cantitate foarte mare 

DUIUM, DUIUMURI (s.n.) - belșug 

DUJÎ, DUJĂSC (vb., IV) - a se căina, a se plânge; a reclama 

DUL, DULURI (s.n.) - nod, umflătură, tumefiere 

DUL, DULURI (s.n.) – umflătură; momiță 

DULAF, DULAFURI (s.m.) - dulap 

DULAF, DULAFURI (s.n.) - dulap 

DULAM, DULAME (s.n.) - palton 

DULAMĂ, DULĂMI (s.f.) - pardesiu lung și gros 

DULĂU, DULĂI (s.m.) - dulău  

DULBINĂ, DULBINI (s.f.) - loc pe cursul albiei unui râu unde apa este mai adâncă, folosit odinioară 

și ca scăldătoare 

DULBOACĂ, DULBOAȘ(I)E (s.f.) - vâltoare, vârtej format într-o groapă mai adâncă aflată pe cursul 

unui râu 

DULCONI, DULCOANE, DULCON, DULCOANE (adj.) - (despre mâncăruri şi băuturi) cam dulce, 

uşor îndulcit; dulceag 

DULCONI, DULCOANIE, DULCONI, DULCOANIE (adj.) - dulceag, puțin dulce 

DULCUȚ, DULCUȚĂ, DULCUȚ, DULCUȚĂ (adj.) - diminutiv al dulce, dulcișor 

DULECE, DULEŢ (s.m.) - dovleac, bostan 

DULECE, DULEȚ (s.m.) - dovleac, dovleac turcesc, curcubătă 

DULEU (s.m.) - drum între holde 

DULFAN, DULFANI (s.m.) - persoană preferată 

DULFĂ, DULFE, var. DULFIE (s.f.) - cățea 



DULFĂNOS, DULFĂNOȘ (s.m.) - persoană care suferă de obezitate; (adj.) - gras, obez 

DULHAN, DULHANURI (s.n.) - drum în pădure 

DULIACIE (s.m.) - dovleac  

DULIAICĂ, DULIEIȘI (s.f.) – instrument de suflat realizat din tulpină de cucută 

DULIGIAC, DULIGIACĂ, DULIGIEŢ (adj.) – lung  

DULȘE, DULȘI (adj.) - dulce 

DULȘEAȚĂ (s.f.) - (fig.) copil cuminte 

DULȘEAȚĂ (s.f.) - dulceață, magiun; copil cuminte 

DULȘIAŢĂ, DULȘIEŢURI (s.f.) - dulceaţă  

DULȘIE, DULȘI (adj.) - dulce  

DULUGI, DULUGIESC (vb., IV, nereg.) – a amâna 

DULUGIALĂ, DULUGIELURI (s.f.) - amânare  

DUMBRAINIC (s.n.sg) - plantă plăcut mirositoare, aromată 

DUMBRAUĂ, DUMBRÂĂVI (s.f.) - dumbravă  

DUMETA(LE) (pron. pers.) - dumneata 

DUMIASTÂC, DUMIASTÂCĂ, DUMIASTÂȘI, DUMIASTÂȘIE (adj.) - domestic  

DUMICA, DUMIC (vb., I, tranz.) - a face bucăți mici, a fărămița 

DUMINICĂ, DUMINIŞI (s.f.) - duminică 

„duminica lăsatului dă post” - ultima duminică înainte de începerea Postului Paștelui 

„duminică dă duminică” - în fiecare duminică 

DUMINICĂ, DUMINIȘI (s.f.) - duminică  

DUMIRIT, DUMIRITĂ, DUMIRIȚ, DUMIRICE (adj.) - lămurit 

DUMITA (pron. pers.) - dumneata 

DUMITALIE (pron.) - dumitale  

DUMITRIE (s.p.) - Dumitru 

DUMNAVOASTRĂ (pron. pers.) - dumneata 

DUMNEDZĂU, DUMNEDZĂI (s.m.) - Dumnezeu 

DUMNIAIEI (pr. pers. pol.) - dânsa 

DUMNIATA (pr. pers. pol.) - tu 

DUMNIEDZÂU, DUMNIEDZÂI (s.m.) - Dumnezeu  

DUMNIŞUOR, DUMNIŞUORI (s.m.) - domnişor  

DUMTA (pron. pers.) - pronume de politeţe pentru persoana a II-a singular; dumneata, dumneatale 

DUNĂ, DUNE (s.f.) - plapumă umplută cu pene folosită pe post de plapumă iarna 

DUNĂ, DUNE (s.f.) - un fel de plapumă călduroasă, de forma unei perne mari umflate, umplută cu 

fulgi sau cu puf; pilotă 

DUNĂRE (s. propriu) - Dunăre 

DUNĂREANȚU (s.n.) - vânt care bate în zona Dunării 

DUNĂRIŢA (s. propriu) - horă bărbătească; melodie 

DUNĂRIȚĂ (s.p.) - hora bărbătescă; melodie 

DUNDĂ, DUNDZ (s.f.) - dundă  

DUNGĂ, DUNGI/DUNJI (s.f.) - linie (pe perete, în țesături etc.); cută la haine; coastă, latură de 

deal sau pădure, linie, brână 

„a facie țolu dungii” - a șifona (când te așezi neatent pe scaun) 

„a fi într-o dungă” - a nu fi întreg la minte 

„a tragie zvonu-n dungă” - a suna clopotele bisericii în ritm sacadat pentru a semnaliza un pericol 

iminent pentru comunitate (incendiu, inundație, izbucnirea războiului) 

„dorm pră dungă” - dorm pe o parte 



DUNGĂ, DUNJI (s.f.) - dungă  

DUNGIŞELE (s.f. pl.) - dim. de la dungi 

DUNGOS, DUNGOASĂ, DUNGOŞ, DUNGOASĂ (adj.) - om care caută mereu ceartă, care este 

veşnic nemulţumit; cârcotaş 

DUNST, DUNSTURI (s.m.) - compot 

DUNSTUI, DUNSTUIESC (vb., IV, tranz. reflex.) - a (se) fierbe, a (se) prăji alimente în aburi 

într-un vas bine acoperit  

DUNŢ, DUNŢURI (s.n.) - fructe şi produse din fructe conservate pentru iarnă, compot 

DUNȚ, DUNȚURI (s.n.) - gem, dulceață, compot 

„a punie dunțuri/a punie-n dunț” - a prepara compoturi pentru iarnă (când nu mai sunt fructe 

proaspete) 

DUNȚUI, DUNȚUI (vb., IV) - a prăji zarzavaturile (puțin) în grăsime 

DUNȚUIT, DUNȚUITĂ, DUNȚUIȚ, DUNȚUICE (adj.) - pasteurizat 

DUNURIE (s.f.) - Dunăre  

DUODĂ, DUODE (s.f.) - dodă  

DUOI (fem.DUAUĂ) (num. card.) - doi  

DUOILIA (num. ord.) - doilea  

DUOISPRÂAȘILIA (num. ord.) - doisprecelea  

DUOISPRIAȘIE (num. card.) - doisprezece  

DUOISPRIAȘIELIA (num. ord.) - doisprezecelea  

DUAUĂSPRIAȘIELIA (num. ord.) - doisprezecelea 

DUOMN, DUOMNI (s.m.) - domn  

DUOP, DUOPURI (s.n.) - dop  

DUOR, DUORURI (s.n.) - dor  

DUORN, DUORNURI (s.n.) - dorn  

DUORNIC, DUORNICĂ, DUORNIȘI, DUORNIȘE (adj.) - dornic  

DUORȘIA, DUORȘI (s.m.) - dorcea 

DUOS, DUOSURI (s.m.) - dos  

DUOSNICĂ, DUOSNIȘIE (s.m.) - dosnică  

DUOUĂ (n.card.) - două 

DUP, DUPI (s.m.) - buștean 

DUPA (prep.) - după  

DUPĂ (prep.) – exprimă succesiunea într-un raport de posterioritate; apoi 

DUPĂI, DUPĂIESC (vb., IV) – a bate din picioare, a face zgomot 

DUPĂNI, DUPĂNESC (vb., IV, intranz.) - a lovi (cu zgomot) 

DUPLA (num.) - dublu 

DUPLAT, DUPLATĂ, DUPLAȚ, DUPLACE (adj.) - dublat 

DUPLĂ, DUPL(I)E (s.n., sg.) - scândură lată 

DUPLECI, DUPLEC (vb., IV) - a convinge, a îndupleca; (despre cerb) a învinge 

DUPLEȘI, DUPLEŞESC (vb., IV) - a îndupleca, a convinge 

DUPRĂ (loc. prep.) - de pe, din partea 

DUPRĂ (prep.) - după 

DUR! (interj.) - dur!  

DURA! (interj.) dura  

DURAC (s.m.) – joc de cărți asemănător jocului de șaișasă 

DURAI, DURÂI (vb., IV, tranz.) - a hurui  

DURAIALĂ, DURAIALIE (s.f.) - duruială  



DURĂI, DURĂI (vb., IV, tranz.) - a hurui 

DURĂI, DURĂIE (vb., IV, impers.) - a tuna 

DURĂIE (vb., I) – tună (Auz cum durăie în şier?) 

„durăie șî strălușe” - tună și fulgeră 

DURĂIT, DURĂICIE (s.n.) - tunet 

DURBINĂ, DURBINI (s.f.) - baltă mare; cumpăna fântânii 

DURDĂ, DURGE (s.f.) - puşcă 

DURDUC, DURDUCĂ, DURDUȘI, DURDUȘE (adj.) - plin, gras, rotund 

DURDUC, DURDUCI (s.m.) - bulgăre, buș 

DURDUCA, DURDUCÂI (vb., I, tranz.) - a durduca  

DURDUI (vb.) - a face zgomot 

DURDULAN, DURDULANĂ, DURDULANI, DURDULANE (adj.) - (despre fiinţe şi părţi ale lor) 

gras, dolofan, durduliu, rotofei 

DURDULIU, DURDULIE, DURDULII, DURDULII ( adj.) – rotofei, grăsuţ 

DURDURINCĂ, DURDURINCI (s.f.) - beregată, trahee, laringe, grumaz 

DURE, DOARE (vb., III, intranz.) - a durea 

„îi bun dă-l doare dă noi” - e foarte bun, capabil să se sacrifice pentru alții 

DURIA, MĂ DUARE (vb., I, impers.) - a durea  

DURIARIE, DURIERI (s.f.) - durere  

DURIGA, DURIG (vb., I) - a da de-a dura, a învârti 

DURIME, DURIMI (s.f.) - durere, îndurerare 

DURIMIE, DURIMI (s.f.) - durere, suferință 

DURIMIE, DURIMI (s.f.) – durere, suferință 

DURIȘLOG (s.n.) - bucată cilindrică de fier plin care se folosește la bătutul cuielor 

DURMI, DORM (vb., IV, intranz.) - a dormi 

DURMI, DUORM (vb., IV) - a dormi  

DURMIT, DURMITURI (s.m.) - dormit  

DURUIAN! (interj.) – onomatopee pentru dur-dur  

DURUORI (s.f., pl.) - reumatism 

DURUȚ, DURUȚĂ (s.n.) - îmbrăcăminte lungă și groasă, specifică portului popular bărbătesc, 

confecționată din postav de culoare neagră 

DURUȚ, DURUȚĂ (s.n.) - pelerină de ploaie, fără glugă, țesută din fire de lână albă; suman; 

țundră; haină lungă bărbătească din stofă groasă, țesută în casă, palton 

„vara, să traji duruțu dă mânecă după tine și iarna numa dacă vrei” – expresie legată de starea 

schimbătoare a vremii 

DUS, DUSĂ, DUȘ, DUSĂ (adj.) - dus  

„dus d-acasă” - prost 

DUS, DUSĂ, DUŞ, DUSĂ (adj.) - dus  

DUȘAC, DUȘACURI (s.n.) - plapumă 

DUȘANCĂ, DUȘANCE (s.f.) - bluză; cămașă de noapte 

DUŞANCĂ, DUȘĂNȘI (s.f.) - pieptar deschis peste ciupag 

DUŞĂG, DUŞÂJIE (s.n.) - plapumă cu pene 

DUȘÂC, DUȘÂCURI (s.n.) - dună de acoperit 

DUŞÂC, DUŞÂȘIE (s.n.) - pilotă de fulgi 

DUŞÂNIC, DUŞÂNICURI (s.n.) - postav 

DUȘCĂ (s.f. sg.) - o singură înghițitură/sorbitură de lichid (băuturi spirtoase) 

DUŞE, DUC (vb., III, intranz.) - (în expr. a să duşe la ăi mulţ) a muri 



DUŞEC, DUȘEȘI (s.n.) - dosul de la perină, peste care se trage faţa 

DUȘIA, DUC (vb., I, intranz.) - a duce  

DUȘIE, DUC (vb., III) – a duce 

DUŞMAN, DUŞMANĂ, DUŞMANI, DUŞMANE (adj.) - duşman  

DUŞMANIAŞCIE (adv.) - duşmăneşte  

DUŞMANIE, DUŞMANII (s.f.) - duşmănie  

DUŞMANIESC, DUŞMANIASCĂ, DUŞMANIEŞCI (adj.) - duşmănesc  

DUŞMANIULUI (adv.) - duşmăneşte  

DUŞMANUOS, DUŞMANUASĂ, DUŞMANUOŞ, DUŞMANUASĂ (adj.) - duşmănos  

DUȘMĂNOS, DUȘMĂNOASĂ, DUȘMĂNOȘI (adj.) – plin de dușmănie, ostil 

DUȘNEAC (s.n.) – capac cu care se acoperă gura cuptorului 

DUȘNIC, DUȘNICURI (s.n.) - capacul cuptorului 

DUŞNIC, DUŞNIȘIE (s.n.) - gaură în horn pe unde iese fumul 

DUTCĂ, DUTCHE (s.f., sg.) - ornament în arta broderiei 

DUVAN (s.m.) - tutun 

DUZÂNĂ, DUZÂNI (s.f.) - duzină 

DZ, DZÂLE (s.f.) – zi 

DZACIE/DZĂCIEA, DZAC (vb., III) - a zăcea; (despre păsări) a cloci; (despre vite) a se odihni 

când sunt la pășune, într-un loc precis numit zăcătoare; a lenevi în pat; a fi țintuit la pat din cauza 

bolii 

DZACUT, DZACUTĂ, DZACUŢ, DZACUCE (adj.) - zăcut 

DZADĂ, DZAGE (s.f.) - arbore răşinos cu frunze lungi în formă de ace, care cad toamna, cu lemn tare 

şi durabil, foarte preţuit; zadă 

DZALARI, DZALARE (s.n.) - zălar  

DZALĂ, DZALE/DZĂLI (s.f.) - za (zale) 

DZALĂ, DZALIE (s.f.) – za 

DZAMARIE, DZAMARII (s.f.) - mâncare neconsistentă, făcută cu prea multă apă, pentru a ajunge la 

mai multe persoane; zeamă lungă; suc de fructe sau de plante 

DZAMĂ, DZĂMI (și DZĂMURI) (s.f.) - zeamă, ciorbă; suc de fructe coapte; vorbărie, 

trăncăneală 

„dzamă dă curechi” - ciorbă de varză 

„dzamă dă părădaisă” (loc. subst) – bulion  

„dzamă dă păsulă” - ciorbă de fasole 

„dzamă lungă” - fiertură cu apă multă și fără gust 

DZAMĂ, DZĂMURI (s.f.) - zeamă  

DZAMUICĂ, DZAMUIȘI (s.f.) - ciorbiță 

DZAMUOS, DZAMUASĂ, DZAMUOŞ, DZAMUOSĂ (adj.) - zemos 

DZAR, DZARURI (s.n.) - specie de zaharoză de culoare albă cristalizată, uşor solubilă în apă, cu gust 

dulce şi plăcut, obţinută mai ales din sfecla de zahăr sau din trestia de zahăr 

DZARĂ, DZĂRURI (s.f.) – zer rămas de la smântâna stoarsă 

DZAȘIALĂ, DZAȘIALIE (s.f.) - zacere  

DZAȘ(I)EA, DZAC (vb., II) – a zăcea 

DZĂCĂTOARE, DZĂCĂTORI (s.f.) - locul unde zac animalele sau se odihnesc 

DZĂCĂTOARIE, DZĂCĂTORI (s.f.) - locul unde stau la odihnă vitele (mai ales vacile) scoase la 

pășune; staniște 

DZĂCIE (num. card.) - zece 

DZĂCUT, DZĂCUTĂ, DZĂCUȚ, DZĂCUCE (adj.) - zăcut 

DZĂLOG, DZĂLOAJE (s.n.) - zălog 



DZĂLUICĂ, DZĂLUICI (s.f.) - cusătură pe pânză în formă de cruce 

DZĂLUICHIU (adj. şi adv.) - cruciş, în formă de cruce (despre cusături) 

DZĂMOS, DZĂMOASĂ, DZĂMOȘ, DZĂMOASĂ (adj.) - zemos, cu multă zeamă; mustos; 

suculent 

DZĂMURIE, DZĂMURI (s.f.) – mâncare cu multă zeamă 

DZĂMURUOS, DZĂMUROASĂ, DZĂMURUOŞ, DZĂMURUASĂ (adj.) - zemuros  

DZĂOA (bună dzăoa) - bună ziua 

DZĂOAȘ, DZĂOAȘ (s.m.) - ziler 

DZĂR (s.n. sg.) - zăr, zer 

DZĂR, DZĂRURI (s.m.) - zer  

DZĂRI, DZĂRESC (vb., IV, tranz.) - a (se) zări 

DZĂȘE (num.) - zece 

DZĂȘ(I)E, DZĂȘ (num. card.) - zece 

DZĂU (interj.) - zău! (întărește o afirmație sau o negație făcută anterior) 

DZĂU (interj.) (s.m.) - zău  

DZĂU! (interj.) - serios!, pe bune!, cu siguranță!, jur că așa e! 

DZĂU? (adv. interog.) - oare? 

DZĂUAȘ, DZĂUAȘ (s.m.) - ziler 

DZÂ, DZÂLE (s.f.) - zi 

DZÂACIC, DZÂACICĂ, DZÂACIȘI, DZÂACICIE (adj.) - ziuatic 

DZÂALIE, DZÂALIE (s.f.) - zale  

DZÂAȘIE (num. card.) - zece  

DZÂAȘIELIA (num. ord.) - zecelea  

DZÂCALĂ, DZÂCALIE, DZÂCĂLURI (s.f.) - zicală  

DZÂCALĂ, DZÂCĂLI (s.f.) - zicală, zicătoare, sentință scurtă, maximă; melodie interpretată 

sau/și creată la un instrument muzical de către un virtuoz 

DZÂCATUARE, DZÂCATUORI (s.f.) – loc de odihnă în natură; interpret instrumentist 

DZÂCATURĂ, DZÂCATURI (s.f.) – interpretare la un instrument 

DZÂCIE/DZÂȘE, DZÂC (vb., III) - a zice, a spune, a comunica prin viu grai; a cânta la un 

instrument muzical 

DZÂLIE (s.f., pl.) - zile 

DZÂLNIC (adv.) - zilnic, în fiecare zi 

DZÂNĂ, DZÂNE (s.f.) - zână 

DZÂNĂ, DZÂNIE (s.f.) - zână  

DZÂNDZAI, DZÂNDZÂI (vb., IV) - a dârdâi, a tremura 

DZÂNDZAIALĂ, DZÂNDZAIELURI (s.f.) - dârdâială 

DZÂS, DZÂSĂ, DZÂȘ, DZÂSĂ (adj. și s.) - zis; spusă, zicală 

DZÂS, DZÂSĂ, DZÂŞ, DZÂSĂ (adj.) - numit, denumit, poreclit; (s.f.) - vorbă, spusă; afirmaţie; soartă: 

Cum io fi dzâsa! = Cum îi este soarta! 

DZÂȘE, DZÂC (vb., III) – a zice 

DZÂȘIA, DZÂC (vb., I) - a zice  

DZÂȘIE, DZÂC (vb., III) – a spune 

DZÂUAȘ, DZÂUAȘ (s.m.) - ziuaș, zilier, lucrător angajat și plătit cu ziua, salahor, năimitor cu 

ziua 

DZÂUĂ, DZÂLE (s.f.) - zi, ziuă 

„a să criepa dă dzâuă”- a se lumina (spre ziuă) 

„a-ș lua dzâua-bună” - a-și lua rămas-bun, la despărțire 



„dzâoa/dzâua bună să cunoașc(i)e dă gimin(i)eață” - proverb, reușita unei acțiuni se poate 

întrevedea de la început 

„dzâuă sfântă” – ziua de duminică/de sărbătoare 

DZÂUĂ, DZÂLIE (s.f.) - ziuă  

DZÂULICĂ, DZÂULICI (s.f. sg.) - ziulică (dim. de la zi) 

DZÂVACIC, DZÂVACICĂ, DZÂVACIȘI, DZÂVACIȘIE (adj.) - ziuatic  

DZÎ, DZÂLIE (s.f.) - zi (calendaristică) 

„a (măi) avia dzâlie” - (despre bătrâni sau cei suferinzi de o boală incurabilă) a mai trăi 

„a facie cuiva dzâlie fripcie” - a teroriza pe cineva 

„a muri cu dzâlie” - a muri (de tânăr) în împrejurări absurde sau de o boală care putea fi tratată 

„a să găta (cuiva) dzâlilii” - a deceda 

„abe îș dușe dzâlilii” - e grav bolnav 

„bună dzâua” - salut rostit de către cel venit în casă sau cel întâlnit pe drum 

„dzî-dă-dzî” - zi de zi, zilnic 

„dzî-dă-lucru” - zi lucrătoare, zi în care se poate lucra; unitate de măsură pentru plata zilierilor 

„dzî-șî-noapcie” - ziua și noaptea, permanent 

„lung cât o dzî dă post” - ceva ce durează (psihologic vorbind) foarte mult 

DZÎ, DZÂLIE (s.f.) - zi  

DZUPĂ, DZUPE (s.f.) - supă 

 


