
E 

E (interj.) - e  

EARBĂ, ERBURI (s.f.) - iarbă 

EARBOȘCE, EARBOȘCI (s.f.) - iarbă 

EBĂR, EBĂRE (s.n.) - cric 

EBĂR, EBĂRIE (s.n.) - cric 

EBÂNC, EBÂNCĂ, EBÂNCI, EBÂNCE (adj.) - mic și bătrân 

EBÂNC, EBÂNȘI (s.m.) - mic și bătrân 

ECE (interj.) - iată!, uite! 

ECE! (expr.) - iată! 

ECLAMPSIE, ECLAMPSII (s.f.) - epilepsie acută la copii; convulsie 

ECONOM, ECONOMI (s.m.) - agricultor, țăran 

ECONOMIE, ECONOMII (s.f.) - agricultură, cultivarea pământului 

ECTAR, ECTARE (s.n.) - hectar 

ECTĂR-BECTĂR (s.n.) - un joc pentru copii (numărătoarea) 

ECŢAIG, ECŢIGURI (s.n.) – tacâm, tacâmuri 

EDA, EDEZ (vb., I) - e edita, a tipări 

EDAR (adv.) - așa-i 

EFTA, EFTEZ (vb., I, tranz.) - a născoci, a inventa 

EFTA, IEU EFTEDZ (vb., I) - a inventa, a ştii, a se prezenta 

EFTICĂ (s.f. sg.) - tuberculoză 

EGERĂ (s.f. sg.) - iederă 

EGHIPET (s. propriu) - Egipt 

EGZAMENT, EGZAMENTE (s.n.) - examen 

EH! (expr.) – exclamaţie care poate exprima o dezamăgire, resemnare sau chiar dispreţ 

EHEI! (expr.) – exclamaţie care exprimă un sentiment de satisfacţie, bucurie sau nostalgie 

EIDOLON (s.m.) - imaginea negativă a zeului, demonul, care nu trebuie confundat cu prototipul, 

demon imaginar 

EJÂȚĂRI, EJÂȚĂRESC (vb., IV, tranz.) - a face instrucție, a instrui energic 

ELECTĂRIŞ, ELECTĂRIŞURI (s.n.) - instalaţie electrică 

ELECTRICĂ, ELECTRIȘE (s.f.) - curent electric; uzină electrică 

ELECTRIFICAT, ELECTRIFICATĂ, ELECTRIFICAȚ, ELECTRIFICACE (adj.) – dotat cu 

energie electrică 

ELEVATOR, ELEVATORE (s.n.) - instalaţie care fără a se deplasa în timpul lucrului, serveşte 

pentru a transporta la o oarecare distanţă greutăţi mari, materiale 

EMERIT, EMERITĂ, EMERIȚI, EMERITE (adj.) - „fost” (adjectivul precede sau succede 

denumirii profesiunii atâta timp cât persoana este în viață) 

EMOLUMENTE (s.n. pl.) - toate veniturile (pe un an) cuvenite drept retribuție preotului sau 

învățătorului 

EMŢ (s.m. sg.) - acord  

EMŢ (s.m. sg.) - acord  

ENDOGAMIE, ENDOGAMII (s.f.) - (biol.) unirea a doi gameţi formaţi în acelaşi organism 

ENDOGAMIE, ENDOGAMII (s.f.) - contractare obligatorie a căsătoriilor în sânul aceluiaşi trib, 

practicată la unele populaţii primitive; unirea a doi gameţi formaţi în acelaşi organism 

ENȚ, ENȚURI (s.n.) - henț la fotbal 

EPILĂ, EPILE (s.f.) - prăjină din lemn folosită la transportatul fânului 

EPIȘCHIOAPĂ (s.f. sg.) - denumire locală a jocului ''de-a v-ați ascunselea'' 



EPITROP, EPITROPI (s.m.) - administratorul averii unei biserici; tutore 

EPTICĂ, EPTIȘI (s.f.) - oftică 

EPTICĂ, EPTIȘI (s.f.) – tuberculoză 

EPU (adv.) - păi, apoi 

EPUI (adv.) - păi 

ERBIȚID, ERBIȚIGE (s.n.) - erbicid 

ERCULIAN, ERCULIANĂ, ERCULIENI, ERCULIENIE (adj.) – herculean 

ERDEPFELN (s.m. sg.) - cartofi 

ERGHELĂ, ERGHELI (s.f.) - herghelie 

ERING (s.m.sg.) - inel 

ERING, ERINJI (s.m.) - hering, peşte 

ERING, ERINGURI (s.n.) - inel 

ERNTEFESTU (s.n.) – (din limba germană) recoltare 

ERȘTE (num. ord.) - primul/prima (zi din lună) 

ERȚHERȚOG (s.m.sg.) - arhiduce 

ERȚPRISTER (s.m.sg.) - protopop 

ERUGĂ (IERUGĂ), ERUJI (s.f.) - canal prin care se abate apa la moară 

ERUGĂ, ERUGI (s.f.) - curs de râu amenajat pentru irigație sau pentru moară; iazul morii, baltă 

mai mare, apă 

ERZAŢ, ERZAŢURI (s.n.) – surogat 

ESÂLE, ESÂLI (s.f.) - iesle 

ESCOMPTA, ESCOMPTEZ (vb., I) - a deconta; a achita 

ESENȚĂ, ESENȚE (s.f.) - miezul problemei, înțelesul profund a ceva; suc concentrat; ceva 

definitoriu pentru un lucru/om/situație 

ESLING, ESLINGURI (s.n.) - jaluzea 

ESMIS, ESMIȘI (s.m.) - reprezentant, împuternicit, delegat al unei autorități 

ESMITE, ESMIT (vb., III) - a reprezenta pe cineva la un anumit eveniment 

ESOPERA, ESOPEREZ (vb., I) - a solicita și a primi ceva ca ajutor 

ESPERIENȚĂ, ESPERIENȚE (s.f.) - experiență; îi copil și n-are esperiență 

ESPERIMENTA (vb., I) - a experimenta 

ESPERIMENTAT, ESPERIMENTATĂ, ESPERIMENTAȚ, ESPERIMENTACE (adj.) - 

experimentat; (fig.) învățat 

ESPLICA (vb., I) - a explica 

ESPLICARE, ESPLICĂRI (s.f.) - explicație 

ESPRESIE, ESPRESII (s.f.) - expresie 

ESPRIMA (vb., I) - a se exprima; ex. Se exprimă greu 

ESPRIMARE, ESPRIMĂRI (s.f.) - exprimare 

EST (var. IESTĂ) (vb., IV, unipers. forma de la verbul a fi, la pers. III. pl.) - echivalent cu forma 

literară sunt 

ESTRAIHERI (s.m.pl.) - austrieci 

ESUNDAȚIUNE, ESUNDAȚIUNI (s.f.) - inundație 

EȘÂTOARE, EȘÂTORI (s.f.) - coful găinii; latrină, closet 

EȘÂTOARE, EȘÂTORI (s.f.) - latrină, closet 

EȘCHE, EȘCHII (s.f.) - așchie 

EȘCHIE, EȘCHII (s.f.) - așchie 

EȘCHIȚĂ, EȘCHIȚ (s.f.) – dim. de la eșchie 

EȘCHIȚĂ, EȘCHIȚE (s.f.) - dim. de la așchie 



EȘÎ, ES (vb., IV) - a ieși 

„i-o eșât sufletu” - a decedat 

„i-o eșât vorbe” - e bârfit 

EŞTICLASA (adj. invar.) - (despre lucruri) care are calităţi, foarte bun, deosebit, special; care este de 

calitate mai bună, cel mai bun 

ETACE, ETĂŢ (s.f.) - timpul scurs de la naşterea unei fiinţe până la un anumit moment din viaţa ei; 

numărul de ani şi de luni, de zile prin care se exprimă acest timp; etate, vârstă 

ETUVĂ, ETUVE (s.f.) – duba în care erau transportaţi deţinuţii 

EVANGELE, EVANGELE (s.f.) - evangelie   

EXERȚIR (s.m.sg.) - instrucție militară 

EXERŢĂLUIT, EXERŢĂLUITĂ, EXERŢĂLUIŢ, EXERŢĂLUICE (adj.) – instruit 

EXERȚIR, EXERȚÎRE (s.f.) - instrucție militară 

EZACT, EZACTĂ (adj.) - exact 

EZECTÂR (s.m.sg.) - instrucție militară 

EZEMPLU, EZEMPLURI (s.n.) - exemplu 

EZERCIȚIU, EZERCIȚII (s.n.) - exercițiu 

 


