
F 

FA (interj.) - fa  

FABRIC (s. propriu) - cartier în Timișoara 

FAC, FAŞI (adj.) - (despre cai) cu părul galben  

FACELOTCĂ, FACELOTCHE (s.f.) - tânăr cu comportament de fată, hermafrodit 

FACHIU, FACHII (s.m.) - pui din vârste colorate la cârpele femeiești 

FACHIU, FACHII (s.m.) - pui pe broboadele femeiești cu vârste colorate 

FACLĂ, FĂCLII (s. f.) - torță 

FACLIIE, FACLII (s.f.) - făclie  

FACTOR, FACTORI (s.m.) - factor poștal 

FACULTACE, FACULTĂȚ (s.f.) - facultate 

FACULTACE, FACULTĂŢ (s.f.) - unitate didactică şi administrativă condusă de un decan şi 

cuprinzând un ansamblu de discipline înrudite între ele, pentru pregătirea studenţilor într-un anumit 

domeniu de specialitate; facultate 

FACUT, FACUTĂ, FACUŢ, FACUCIE (adj.) - făcut 

FADROC, FADROCURI (s.n.) - dulap 

FADULI, FADULESC (vb., IV, intranz., reflex.) - fuduli 

FADULIIE, FADULII (s.f.) - fudulie 

FAER, FAIERE (s.n.) - foc 

FAERMAOR, FAERMOARE (s.n.) - zidul construit deasupra cosoroabei la acoperişurile ridicate pe 

stâlpi care închide spaţiul dintre stâlpi 

FAERMAUR, FAERMAURE (s.n.) - frontispiciu zidit 

FAERUNG, FAERUNJE (s.n.) - zidul construit deasupra ferestrelor unei încăperi 

FAG, FAGI (s.m.) - fag  

FAGIET, FAGIACIE (s.n.) - făget  

FAGINĂ, FAGINI (s.f.) - fag 

FAGURE, FAGURI (s.m.) - fagure 

FAI, FAIE (s.n.) – fel, soi 

FAIDĂ, FAIDE (s.f.) - folos, utilitate 

FAIDĂ, FĂIDZ (s.f.) – câștig 

FAIERBĂNT (s. m.) - încetarea lucrului seara 

FAIERLEȘER, FAIERLEȘERI (s.m.) - pompier 

FAIERŢAIC, FAIERȚAICURI (s.n.) - brichetă 

FAIERVERG, FAIERVERJI (s.m.) - pompier 

FAILĂR, FAILĂRE (s.n.) - unul dintre stâlpii confecţionat din zidărie care maschează partea laterală 

şi balamalele porţilor de intrare în curte 

FAIN, FAINĂ, FAINI, FAINE (adj.) - frumos 

FAIN, FAINĂ, FAINI, FAINIE (adj.) - fin; de bună calitate; cu bun gust; frumos, cu aspect plăcut 

„fain frumos” - pur și simplu, cu toate acestea, arătos, deosebit 

FAINOS, FAINOASĂ, FAINOŞ, FAINOASĂ (adj.) - (despre fructe) moale şi sfărâmicios, mălăieţ; 

prea copt 

FAIROAGĂ, FAIROAJE (s.f.) - loc periculos din cauza pietrelor mari şi mici 

FAITĂ, FAICE (s.f.) – fel, specie, etnie 

FAITĂ, FĂIȚ (s.f.) - rasă, specie, soi; neam, viță; etnie 

„a fi dă faită bună/ră” - a avea înaintași valoroși/fără valoare 

„faită proastă” - rasă slabă 

FAJIET (s.n.) - Făget 



FALĂ, FĂLI (s.f.) – mândrie, laudă, lux 

„a fi dă fală” - a avea un renume bun 

FALĂCE (adj. pron. neg.) - nicio, nici un 

FALĂCE (pron.) - nicio, niciun 

FALCĂ, FĂLȘI (s.f.) - maxilar, mandibulă 

„a fi) c-o falcă-n șieri șî cu una-n pământ” - (a fi) foarte supărat, a face mare tărăboi 

„a-i crieșcie fălșilii” (ironic, despre parveniți) - a se îngrășa (mai ales la față) 

FALCĂ, FÂĂLȘI (s.f.) - falcă  

FALENCA, FALENCĂDZ (vb., I) - a deveni sau a face să devină bolnav; a se îmbolnăvi 

FALENCAT, FALENCATĂ, FALENCAŢ, FALENCACE (adj.) - fiinţă care suferă de o boală; 

persoană care are o infirmitate; infirm, mutilat, invalid, schilod 

FALENCĂ, FALENȘI (s.f.) - boală, infirmitate, handicap; cusur, defect; imperfecţiune materială fizică 

sau morală 

FALFLUCTĂR, FALFLUCTĂRI (s.m.) - plimbăreț 

FALI, FALIESC (vb., IV) – a se lipsi (Mai binie mă faliesc= Mai bine mă lipsesc!) 

FALIIE, FALII (s.f.) - felie  

FALINCĂ, FALINȘI (s.f.) - greșeală 

FALITET, FALITETURI (s.n.) - soi, faită, rasă 

FALIUOS, FALIUASĂ, FALIUOŞ, FALIUASĂ (adj.) - feliat 

FALOŞÂIE, FALOŞÂI (s.f.) - ceea ce constituie prilej de laudă, de fală, de mulţumire; mândrie; 

atitudine de încredere exagerată în propriile sale însuşiri; îngâmfare, trufie, orgoliu 

FALOŞÎ́, FALOȘĂSC (vb., IV, reflex.) - a se arăta mândru de ceva sau de cineva; a se făli, a se mândri, 

a se lăuda, a se fuduli cu... a se arăta plin de sine, îngâmfat; a se îngâmfa 

FALOTĂ, FALOCE (s.f.) - urmă de om 

FALŞ ANGRIF, FALȘ ANGRIFE (s.n.) - manevră falsă de atac 

FALȘ, FALSĂ (adj.) - fals 

FALŞ, FALȘĂ, FALŞ, FALȘĂ (adj.) – (despre oameni şi manifestările lor) prefăcut, făţarnic, viclean, 

ipocrit; care este înclinat să spună minciuni; care spune minciuni, care minte, mincinos 

FALȚ, FALȚURI (s.n.) - îmbinare a unor obiecte din lemn 

FAMĂN, FAMĂNI (s.m.) - fără organele genitale 

FAMIAIE, FAMIEI (s.f.) - femeie  

FAMIE, FAMII (s.f.) - familie 

FAMIEIAŞCIE (adv.) - femeieşte  

FAMIEIESC, FAMIEIASCĂ, FAMIEIAŞCIE, FAMIEIESCI (adj.) - femeiesc 

FAMILION, FAMILIOANE (s.n.) - totalitatea persoanelor care se trag dintr-un strămoş comun; neam, 

descendenţă; familie mare 

FANDOSÎ, FANDOSĂSC (vb., IV) – a face mofturi 

FANTARIEZAT, FANTARIEZAȚ (s.m.) - persoană care și-a pierdut mințile 

FANTARIEZA, FANTARIEZĂSC (vb., IV, tranz.) - a-și pierde mințile 

FANTAZ, FĂNTĂZURI (s.n.) - fantezie, imaginație; nebunie, idee năstrușnică, aiureală, capriciu, 

chef 

FANTAZÂIE, FANTAZÂI (s.f.) – fantezie, iluzie (Omu ăsta are tot fielu dă fantazâi, dă ce minuni dă 

iele.) 

FAOR, FAORI (s.m.) – fierar 

FAPTĂ, FAPCE (s.f.) - faptă 

FAR (conj. - prep.) - fără 

FARA (prep.) - fără  

FARAON, FARAONI (s.m.) - țigan autentic 



FARBARI, FARBARI (s.m.) – vopsitor, zugrav 

FARBĂ, FARBE, FĂRBURI (s.n.) - farbă  

FARBĂ, FĂRBURI (s.f.) – vopsea, culoare 

„farbă cu fernais” - vopsea cu diluant 

FARBUI, FARBUIESC (vb., IV) - a colora un obiect, acoperindu-i suprafaţa cu pensula sau prin 

stropire cu un strat de vopsea ori muindu-l într-o soluţie colorantă şi lăsându-l să se îmbibe; a vopsi, a 

boi 

FARBUIALĂ, FARBUIELI (s.f.) - acţiunea de a se vopsi şi rezultatul ei; vopsit, boire, boială 

FARIN, FARINI (s.n.) - zahăr pudră 

FARMĂ, FARME (s.f.) - fermă 

FARME (s. pl.) - culori 

FARMERCHE (s.) – blugi 

FARMICĂ, FARMIȘIE (s.f.) - farmec  

FARNICĂ, FARNIȘIE (s.f.) – vrăjitoare, femeie care face farmece 

FARNIȘIIE, FARNIȘII (s.f.) - descântec  

FARŞAL, FARŞALURI (s.n.) - cadru de scânduri care acoperă rostul dintre perete şi tocul unei uşi, a 

unei ferestre etc.; pervaz 

FARŞANGHEL, FARȘANGHELE (s.n.) - carnaval de lăsata secului 

FART, FARTURI (s.n) - sfert, a patra parte din întreg, impozit (inegal ca valoare) defalcat pe 

trimestrele unui an 

FARTIL, FARTILE (s.n.) - chirie, gazdă 

FARTILAȘ, FARTILAȘĂ, FATILAȘ, FARTILAȘE (adj.) - chiriaș 

FARTIR, FARTIRURI (s.n.) - locuinţă temporară, provizorie, cu chirie într-o familie străină; cvartir, 

curcel 

FARTIRI, FARTIRIE (și FARTIRURI) (s.n.) - pensiune, locuință închiriată pe câteva luni 

„a fi/a sta în fartir” - a locui în pensiune (beneficiind și de servitul meselor), a sta în gazdă sau la 

cineva 

FARTO! (interj.) - la o parte! (cuvânt de îndemn pentru ca vitele să se dea la o parte sau să se 

ducă la loc) 

FARTU! (interj.) - la o parte! 

FASOANIE (s.n., pl.) – mofturi, nazuri 

FASUNG, FASUNGURI (s.n.) – dulie 

FAȘANG, FAȘANGURI (s.n., sg.) - carnaval, bal mascat organizat de etnicii germani din Banat, înainte 

de intrarea în perioada postului Paștilor 

FAȘĂ, FAȘĂ (s.f.) - pansament 

FAŞÂIE, FAŞÂI (s.f.) - scutece 

FAŞÂU, FAŞÂI (s.m.) - cumnat 

FAȘE (vb., III, intranz.) - a i se înfunda, a fi terminat (mort) 

FAȘE FELU (expr.) – a omorî, a nenoroci 

FAȘE, FAC (vb., III) - a face, a intocmi, a făuri, a alcătui, a realiza, a fabrica un obiect; (despre soţi) a 

procrea; a câştiga, a agonisi, a strânge bani, avere; a construi, a clădi; a ridica, a aşeza 

FAȘERE, FAȘERI (s.f.) - acţiunea de a se face şi rezultatul ei; săvârşire; crearea lumii de către 

Dumnezeu; construire, zidire; naştere 

FAȘERIE, FAȘERI (s.f.) – naştere, înfăptuire, realizare 

„fașerie dă bine nu-i neam cu răsplata” – zicală privind lipsa de recunoștință 

FAȘIARE, FAȘIERI (s.f.) - facere  

FAȘIE, FAC (vb., III, tranz.) - a face  

FAȘIE, FAC (vb., III) - a (se) face 



„a fașcie (cuiva) capu moară/călindari” - a-și obosi interlocutorul/ascultătorul cu vorbe multe și 

fără întrerupere 

„a fașie amniadzățu” - a prânzi 

„a fașie binie cuiva” - a ajuta pe cineva 

„a fașie casă bună cu cinieva” - a conviețui în bună înțelegere 

„a fașie chiriie” - a transporta, contra cost, bunuri și/sau persoane 

„a fașie cieva dă ochii lumii” - a simula 

„a fașie cieva într-o doară” - a munci superficial/fără tragere de inimă 

„a fașie cuiva pră voie” - a satisface dorințele/capriciile cuiva 

„a fașie dă amniadz/amniadzăț” - a prepara mâncarea de amiază 

„a fașie dzâlie fripcie cuiva” - a-i face cuiva viața de nesuportat 

„a fașie fără vriemie” - a naște prematur 

„a fașie fruștucu” - a servi micul dejun (gustarea de dimineață) 

„a fașie moarcie dă om” - a ucide 

„a fașie om pră șinieva” - a ajuta pe cineva să reușească din punct de vedere social 

„a fașie păpuși” - a confecționa încălțăminte 

„a fașie păpușii” - a da cu cremă pe pantofi și/sau a-i lustrui 

„a fașie prau cieva” - a distruge complet 

„a fașie pră el” - a urina/a se defeca în pantaloni 

„a fașie pră prostu” - a simula nepriceperea/neînțelegerea pentru a scăpa de obligații sau de a-și 

face treaba 

„a fașie șinstă” - a oferi ceva în mod gratuit, în semn de atașament/prețuire; a achita consumația 

unui grup într-un local public; a onora familia/școala/comunitatea prin performanțe și/sau 

comportament 

„a fașie târgu” - a cădea la învoială asupra calității, cantității, prețului, condițiilor de livrare a 

mărfii 

„a fașie vardză” - a deteriora rău  

„a fașie vânt cuiva” - a alunga 

„a fașie znoabie” - (despre copiii mici) a face deranj sau mici acte de indisciplină 

„a fașie zobielie la gură” - a vorbi foarte mult, încât apar zobele (afte) în colțurile gurii 

„a fașie” - a naște; a făta 

„a nu fașie mulț purieci” (în același loc) - a nu sta mult timp (la locul de muncă etc.) 

„a o fașie lată” - a chefui 

„a să fașie binie” - a se însănătoși 

„a să fașie bușiumie” (piciorul, mâna) - a se umfla foarte mult 

„a să fașie dă râsu lumii” - a săvârși o faptă care atrage oprobiul public 

„a să fașie marie” - a crește (la înălțime) 

„a să fașie vandra” - a deveni vagabond/om rău 

„a-ș fașie crucie” - a-și face semnul crucii; a-și înălța - din timpul vieții - cruce pe locul în care va 

fi înmormântat 

„a-ș fașie dă cap” - a nu ține seama de sfatul altora, făcând doar ce vrea (mai ales fapte rele); 

(despre femeile căsătorite) a duce o viață libertină 

„a-ș fașie dă petrecaniie” - a se sinucide 

„a-ș fașie lipsa marie” - a se defeca 

„a-ș fașie lipsa mică” - a urina 

„a-ș fașie socoata” - a medita profund asupra unei acțiuni viitoare; a se deconta cu partenerul de 

afaceri 



„fac pui” - scot pui 

„fac șe fac șî au dă toce” - sunt harnici și chibzuiți 

„să fac că lucră” - se prefac că lucrează 

FAȘIE CU COLDUȘÎ ( loc. vb., III) - a păcăli 

FAȘ(I)ERIE, FAȘ(I)ERI (s.f., sg.) - farmec, vrajă, făcătură 

FAȘIERIE, FAȘIERI (s.f.) - naștere 

FAȘIE-V-IȚ (expr) - să vă faceți! 

FAȘINĂ, FAŞINI (s.f.) - nuiele, ramuri legate împreună 

FAȘIR, FAȘIRURI (s.n.) - chiftele din carne 

FAȘIRT, FAȘIRTURI (s.n.) - pârjoală; carne măcinată, făcută cocoloașe turtite, mai mari, date 

prin făină și prăjite, chiftea 

FAT, FARCE (s.f.) - rată la impozit 

FĂTA, FĂT (pers. III, vb., I, tranz.) - a făta 

FATA, FÂĂT (vb., I) - a făta  

FATALUANCĂ, FĂTALUANȘI (s.f.) - fetișcană  

FATAT, FATÂĂRI (s.n.) - fătat  

FATAT, FĂTATĂ, FATAŢ, FĂTACE (adj.) - fătat 

FATĂ DĂ ÎMPĂRAT (loc. subst. f.) – (fig.) mireasă 

FATĂ, FECE, FIACIE (s.f.) - fată 

FATĂ, FECIE (s.f.) - fată 

„(a fi) fată marie” - (a fi) fată de măritat; (a fi) fecioară, virgină, neprihănită 

FATĂ, FIACIE (s.f.) - fată  

FATIP (s.f.) – soi, rasă (despre animale)  

FATU, FATUI (s.m.) – ied de un an 

FATURĂ, FATURI (s.f.) - bucată dintr-un trunchi de copac despicat 

FAȚĂ, FEȚĂ (s.f.) - obraz 

„(material) cu doauă fieță” - (material) care se poate purta pe ambele fețe 

„Față bisărișească” - membru al clerului 

„firie pră față” - (la croșetat) fire care se văd 

FAȚĂ ÎN FAȚĂ (loc. adv.) - vis-a-vis 

FAŢĂ, FIAŢĂ (s.f.) - faţă  

FAȚĂ, FIEȚĂ (s.f.) - obraz, chip; partea exterioară a unui material textil; învelitoare; ins, individ 

FAŢÂŞ, FAŢÂŞURI (s.n.) - acţiunea de a se confrunta şi rezultatul ei; confruntare 

FAUR (s.n.) - februarie 

FAZON, FAZOANIE (s.n.) - fason, formă, aspect (al unui lucru); linie de croi, croială 

FĂBRICĂ, FĂBRIȘI (s.f.) - fabrică 

FĂBULANT, FĂBULANTĂ, FĂBULANȚ, FĂBULANCE (adj.) - mincinos, cel ce fabulează, 

inventează 

FĂBULANT, FĂBULANȚ (s.m.) - mincinos, cel ce fabulează, inventează 

FĂBULAŞ, FĂBULAȘ (s.m.) - glumeţ, şod 

FĂCĂTURĂ, FĂCĂTURI (s.f.) - vrajă, farmece 

FĂCĂU, FĂCĂI (s.m.) - colișer, făcăleț 

FĂCUT (s.n. colectiv) - farmece, vrăji 

FĂCUT, FĂCUTĂ, FĂCUȚ, FĂCUCIE (adj. și adv.) – născut, confecționat 

„(a fi) binie făcut” - (a fi) bine dezvoltat fizic, a avea o constituție atletică 

„copil făcut la vriemie” - copil născut la termenul de nouă luni 

„l-o făcut cu-n ungur” - are un copil cu un ungur 



„om făcut cu vriemie” - om lent în reacții 

„parcă-i un făcut” - e predestinat, de neoprit 

FĂDULI, FĂDULESC (vb., IV, tranz. reflex.) - a fuduli  

FĂDULIIE, FĂDULII (s.f.) - fudulie  

FĂDULITUORI, FĂDULITUORI (s.m.) - îngâmfat 

FĂFĂLICĂ, FĂFĂLIȘI (s.f.) - lipsă, meteahnă, greşeală 

FĂGADĂ, FĂGAGE (s.f.) – făgăduială, promisiune 

FĂGAŞ, FĂGAȘĂ (s.n.) - cuier pentru haine; apoi stelaj, blidariu; direcție, drum 

FĂGĂDAȘ (s. m.) - persoană care promite 

FĂGĂDAȘ, FĂGĂDAȘĂ (s.m., sg.) - cel care făgăduiește cuiva un anumit lucru 

FĂGĂDĂU (s.n.) - birt, cârciumă, han 

FĂGĂDUI, FĂGĂDUIESC (vb., IV, tranz.) - a promite 

FĂGĂDUIALĂ, FĂGĂDUIELI (s.f.) - promisiune 

FĂGĂNIŢĂ, FĂGĂNIŢ (s.f.) - făguleț 

FĂIEROAGĂ, FĂIEROAGE (s. f.) - adâncitură în albia unui râu 

FĂINĂ, FĂINĂ DE CUCURUDZ (s.n.) - mălai 

FĂINĂREŞTE (adv.) - regulat 

FĂINĂRUJ, FĂINĂRUJĂ (s.n.) – bujor  

FĂINĂRUJĂ, FĂINĂRUJĂ (s.f.) - floare de grădină în formă de tijă, înaltă de aproape 2 m, cu 

flori de culori diferite; nalbă, bujor 

FĂINUȘÂNĂ, FĂINUȘÂNI (s.f.) - iarbă mare, deasă și uscată 

FĂIUŞÂNĂ, FĂIUŞÂNI (s.f.) - iarbă mare deasă şi uscată 

FĂJET (s. propriu) - orașul Făget 

FĂLĂNEALĂ, FĂLONELI (s.f.) - mândrie, lăudăroșenie 

FĂLĂNI (vb., IV.) - a se lăuda, a se mândri 

FĂLCĂNI, FĂLCĂNIESC – (vb., IV, intranz. reflex.) - a se da mare, a se lăuda 

FĂLCĂNOS, FĂLCĂNOȘ (s.f.) - persoană care se ține mândră de sine; cu obraji mari 

FĂLEȘCE, FĂLESC (vb., III) – nu suferă de nimic, nu-i lipsește nimic 

FĂLI (A-I) (CEVA) - a-i lipsi ceva, a avem o neplăcere 

FĂLI, FĂLIEȘCIE (vb., IV) - a (se) făli, a se mândri; a fi bolnav, a suferi de o boală anume; a 

absenta, a nu fi prezent, a lipsi 

„îi fălieșcie o doagă” - nu-i întreg la minte 

FĂLIE, FĂLII (s.f.) – felie 

FĂLIE, FĂLII (s.f., pl.) - bucăți subțiri de cartof, curățate de coajă, care sunt coapte în cuptor sau fripte 

în ulei încins 

FĂLII, FĂLIESC (vb., IV) – a lipsi 

FĂLINCAT, FĂLINCATĂ, FĂLINCAȚ, FALINCACE (adj.) - handicapat, bolnav 

FĂLINCĂ, FĂLINȘI (s.f.) - lipsă, defect, cusur, metehană, stricăciun, care împiedică 

funcționarea unui mecanism 

FĂLINCĂ, FĂLINȘI (s.f., sg.) - deficiență, handicap, defect, bai 

FĂLIT, FĂLITĂ, FĂLIȚ, FĂLICE (adj.) – lipsit, lăudat 

FĂLNI, FĂLNIESC – (vb., IV, intranz. reflex.) - a se lăuda, a se mândri 

FĂLONI, FĂLONESC (vb., IV, intranz. reflex.) - a se lăuda, a se mândri 

FĂLOS, FĂLOASĂ, FĂLOŞ, FĂLOASĂ (adj.) - mândru de sine 

FĂLOS, FĂLOASĂ, FĂLOȘ, FĂLOASĂ (adj.) - mândru, orgolios, semeț, fudul; bucuros, vesel 

„puce dă făloasă” - e leneșă, dar elegantă 

FĂLOȘĂNE (s.f.) - lăudăroșenie, mândrie, orgoliu 



FĂLOȘĂNIE, FĂLOȘĂNII (s.f.) - făloșenie, fudulie, orgoliu, aroganță, lăudăroșenie 

FĂLOȘĂNIE, FĂLOȘĂNII (s.f., sg.) - mândrie exagerată, fudulie, trufie, îngânfare, înfumurare 

FĂLOȘÂIE, FĂLOȘÂI (s.f.) - mândrie 

FĂLOȘÎ, FĂLOȘĂSC (vb., IV, intranz., reflex.) - a se făli, a se îngâmfa 

FĂLOȘÎ, FĂLOȘĂSC (vb., IV, reflex.) - a se mîndri, a se face fălos 

FĂLȘI, FĂLȘI (s.f.) - falcă 

FĂLȚUIRE (s.f.) – îmbinare la tablă 

FĂMFARĂ, FĂMFARE (s.f.) - fanfară 

FĂNDOSÂT, FĂNDOSÂTĂ, FĂNDOSÂȚ, FĂNDOSÂCE (adj.) – cu nasul pe sus, închipuit 

FĂNDROCAȘĂ (s.f.) – femeie de moravuri ușoare 

FĂNINĂ, FĂNINI (s.f.) - făină 

„fănină dă cucurudz” - făină de mălai 

„fănină dă grâu” - făină albă 

FĂNINĂ, FĂNINIE (s.f.) - făină 

FĂNTAZ, FĂNTAZURI (s.n.) - toană, capriciu; zăpăceală soră cu nebunia; cal cu boală 

FĂNTĂUDZ, FĂNTĂUDZĂ, FĂNTĂUDZ, FĂNTĂUDZĂ (adj.) - prost, nebun 

FĂNTĂUDZALĂ, FĂNTĂUDZĂLI (s.f.) - aiureală, zăpăceală 

FĂNTĂUDZÂT, FĂNTĂUDZÂTĂ, FĂNTĂUDZÂȚ, FĂNTĂUDZÂCE (adj.) - aiurit, încurcat, 

zăpăcit 

FĂNTĂUDZÎ, FĂNTĂUDZĂSC (vb., IV, intranz. reflex.) - a se zăpăci, a aiuri, a se încurca 

FĂPTURĂ, FĂPTURI (s.f.) - trup, aspect exterior (fizic) al omului; natura, felul de a fi 

(comportamental și moral) 

FĂRAIN, FĂRAINE (s.n.) - judecătorie 

FĂRĂ (prep.) - minus, lipsă 

„fără leje” - iresponsabil 

FĂRBARI, FĂRBARI (s.m.) – vopsitor de fire și materiale textile 

FĂRBARI, FĂRBARI (s.m.) - boiangiu 

FĂRBARI, FĂRBARI (s.m.) - vânzător de vopsele, de farbă; vopsitor 

FĂRBARIE, FĂRBARI (s.f.) - vopsitorie 

FĂRBĂLI (vb., IV) – a vopsi 

FĂRBĂLUI, FĂRBĂLUI (vb., IV, tranz.) - a vopsi 

FĂRBĂLUIT, FĂRBĂLUITĂ, FĂRBĂLUIȚ, FĂRBĂLUICE (adj.) - vopsit 

FĂRBINȚALĂ, FĂRBINȚĂLI (s.f.) - fierbințeală 

FĂRBOC, FĂBROAȘE (s.n.) - piesa de lemn dinapoia rudei, de care se prind caii la căruţă 

FĂRBONC, FĂRBOANȘE (s.n.) - element căruţă 

FĂRBUI, FĂRBUI (și FĂRBUIESC) (vb., IV) - a vopsi, a vopsi fire de lână sau bumbac; a colora 

ouăle (de Paște); a vopsi tâmplăria, pereții etc 

FĂRBUI, FĂRBUI (vb., IV, tranz., reflex.) - a vopsi 

FĂRBUIT, FĂRBUITĂ, FĂRBUIȚ, FĂRBUICE (adj.) - vopsit 

„ășcia toț or fost comunișci d-ai fărbuiț” - expresie 

FĂRBUIT, FĂRBUITĂ, FĂRBUIŢ, FĂRBUICIE (adj.) - vopsit 

FĂRBUITU, FĂRBUITURI (s.n.) - vopsire 

FĂRDĂLEJE, FĂRDĂLEJI (s.f.) – fărădelege; faptă condamnabilă, neconformă cu morala și 

dreptatea 

FĂRFĂLAICĂ, FĂRFĂLĂIȘI (s.f., sg.) - mușcată (plantă cu rol decorativ care era așezată pe pervazele 

dinspre stradă ale ferestrelor casei) 

FĂRGAȘ, FĂRGAȘE (s.n.) - laviță, policioară la fereastră 



FĂRGATĂRUNG, FĂRGATĂRUNGURI (s.n.) - adunarea trupei 

FĂRIMA, FĂRIM (vb., I, tranz.) - a zdrobi; a bate grav pe cineva 

FĂRIMAT, FĂRIMATĂ, FĂRIMAȚ, FĂRIMACE (adj.) - distrus, destructurat 

FĂRMA, FĂRMIEDZ (vb., I) - a se îmbrăca 

FĂRȘANC, FĂRȘANCURI (s.n.) - carnaval, sărbătoare la nemți 

FĂRTILAȘ, FĂRTILAȘ (s.m.) - chiriaș, om fără căpătâi 

FĂRTIR, FĂRTIRE (s.n.) – chirie 

FĂRTIRI, FĂRTIRE/FĂRTIRURI (s.n.) - chirie, gazdă 

„a lua în fărtiri” – a închiria 

FĂRTUI, FĂRTUI (vb., IV, tranz.) - a da la o parte din cale, a muta din cale: „farto!” (vb. imper.) - dă-

te încolo! (folosit către animale)  

FĂSUI (s.m.) - fasole 

FĂŞANG, FĂȘANGURI (s.m.) - fărşanc 

FĂȘANIE, FĂȘĂNII (s.f.) - snop din nuiele lungi și subțiri (de salcie) cu care se consolida malul 

Begăi pentru a preveni erodarea acestuia 

FĂŞÂNĂ, FĂŞÂNI (s.f.) - mănunchi din crengi uscate, legat cu nuia 

FĂȘÂNC (s.n.) – snop din crengi, cu lungime până la 3 metri și diametru de cca. 30 cm; fascină 

FĂȘÂRT, FĂȘÂRTURI (s.n.) - chiftea 

FĂȘÂU, FĂȘÂI (s.m.) - doi bărbați căsătoriți după două surori 

FĂȘIRT, FĂȘIRTURI (s. n.) - chiftea 

FĂȘIU, FAŞII (s.m. ) - cumnat, pășâu 

FĂȘIU, FĂŞII (s.m.) - bărbaţi care ţin în căsătorie două surori 

FĂȘÎI (s.m. pl.) - bărbați care țin în căsătorie două surori 

FĂȘURAT, FĂȘURATĂ, FĂȘURAȚ, FĂȘURACE (adj.) - înfășurat 

FĂTA, FATĂ (vb., I, tranz.) - a naște 

„să asamănă parcă l-o fătat pră gură” - expresie 

FĂTAT, FĂTATĂ, FĂTAȚ, FĂTACE (adj.) - (animal) născut 

FĂTĂLĂU, FĂTĂLĂI (s.m.) - băiat care stă mai mult între fete comportându-se ca acestea; tânăr 

cu comportament de fată; hermafrodit 

FĂTĂLONC, FĂTĂLONȘI (s.m., sg.) - bărbat care stă mai mult în preajma femeilor 

FĂTĂLONI, FĂTĂLONI (s.m.) - băiat care stă mai mult între fete, comportându- se ca și ele 

FĂTĂRÂNG, FĂTĂRÂNGE (s.m.) - fată bătrână cu puteri de voinic 

FĂTĂTOARE, FĂTĂTORI (s.f.) - organ genital feminin 

FĂTICUȚĂ (s.f.) – cuvânt de rimă pentru căruță 

FĂTUCĂ, FĂTUȘI (s.f.) – fetiță, fată mică 

FĂŢOAIE, FĂȚOI (s.f.) - faţă de masă 

FĂȚUI, FĂȚUI (și FĂȚUIESC) (vb., IV) - a netezi tencuiala; a lustrui mobila 

FĂȚUIT, FĂȚUITĂ, FĂȚUIȚ, FĂȚUICE (adj.) - sclivisit de suprafață 

FĂULĂ, FĂUL(I)E (s.f., sg.) - înfățițarea feței, figură, chip 

FĂULĂ, FĂULE (s. f.) - rasă, soi 

FĂURARI (s.m.) - februarie 

FÂC, FÂCURI (s.n.) - coastă de deal, povârniș, teren/loc rău 

FÂC, FÂCURI (s.n., pl.) - coaste, locuri rele 

FÂCATURĂ, FÂCATURI (s.f.) - farmec  

FÂCATURĂ, FÂCATURI (s.f.) - făcătură 

FÂLFĂIE, FÂLFĂIESC (vb., IV) – flutură 

FÂMEIESC, FÂMEIASCĂ, FÂMEIEȘCE, FÂMEIEȘCI (adj.) - femeiesc  



FÂMELIAZ, FÂMELIAJ (s.m.) - slujitor  

FÂMELIIE, FÂMELII (s.f.) - familie  

FÂN, FÂNURI (s.n.) - fân  

FÂNARIE, FÂNARI (s.f.) - fânărie  

FÂNAȚĂ, FÂNAȚĂ (s.f.) – fânaț, fâneață 

FÂNCĂ (adv.) - fiindcă  

FÂNDAC, FÂNDACE (s.n.) - cojoc de lucru, pieptar 

FÂNDAC, FÂNDAȘI (s.m.) - cojoc ordinar, pieptar 

FÂNTĂZÎT, FÂNTĂZÂȚ (s.m.) - aiurit, nebunatec 

FÂNTĂZUIT, FÂNTĂZUITĂ, FÂNTĂZUIȚ, FÂNTĂZUICE (adj.) - puțin nebun 

FÂNTÂNAR, FÂNTÂNARI (s.m.) - constructori de fântâni 

FÂNTÂNĂ, FÂNTÂNI (s.f.) - fântână  

FÂNTÂNĂ, FÂNTÂNI (s.f.) – fântână cu cumpănă (cea mai veche), arteză sau fântână arteziană 

(apa curge pe țeavă, din pământ), fântână americană (apa este extrasă din pământ acționând 

manivela pompei) 

FÂNTÂNIUARĂ, FÂNTÂNIUARE (s.f.) - fântânioară  

FÂNUOS, FÂNUASĂ, FÂNUOŞ, FÂNUASĂ (adj.) - fânos  

FÂR! (interj.) - cuvânt cu care se alungă pisicile 

FÂRAUN, FÂRAUONI (s.m.) - faraon  

FÂRÂMA, FARÂM (vb., I, tranz., reflex.) - a fărâma  

FÂRÂMAT, FĂRÂMATĂ, FÂRÂMAŢ, FĂRÂMACIE (adj.) - fărâmat 

FÂRÂMATURĂ, FÂRÂMATURI (s.f.) - fărâmătură  

FÂRCONA, FÂRCON (vb., I) - a vorbi pe nas; a fonfăi; a produce un zgomot caracteristic când respiră, 

din cauza nasului înfundat; a fârnâi 

FÂRCONAT (s.n.) - sforăitul cailor la obiecte necunoscute sau pericol 

FÂRDAMIEZ, FÂRDAMIAZĂ (s.n.) - briceag  

FÂRFAI, FÂRFÂI (vb., IV) - a forfăi  

FÂRFALĂ, FÂRFALE (s.f.) - ins neserios care umblă cu minciuni 

FÂRFALĂ, FÂRFĂLI (s.f.) - vorbeşte fără să gândească, gură spartă, vorbeşte ca prostul 

FÂRFALĂU, FÂRFALĂI (s.n.) - plantă ornamentală cu flori mari galbene-roşcate şi cu un pinten drept; 

conduraş 

FÂRFĂL, FÂRFĂLI (s.n., pl.) - prostii, fleacuri 

FÂRFĂLĂU, FÂRFĂLĂI (s.m.) - o floare albă (există și albastră)  

FÂRFĂLI, FÂRFĂLESC (vb., IV) - a umbla cu povești/minciuni 

FÂRFONIALĂ, FÂRFONIELI (s.f.) - forfoteală 

FÂRFONIALĂ, FÂRFONIELURI (s.f.) - forfoteală  

FÂRFOTĂ, FÂRFOCE (s.f.) - om de nimic 

FÂRFUOŞNIŢĂ, FÂRFUOŞNIŢ (s.f.) - fârfoşniţă  

FÂRFUTĂ, FÂRFUŢ (s.n.) - ipocrit  

FÂRLIFUS (s.m. sg.) - om firav la corp 

FÂRLIFUȘ, FÂRLIFUȘĂ (adj.) – apreciere ironică pentru o persoană care se fandosește; cu toane, cu 

nărav 

FÂRN, FÂRNĂ, FÂRNI, FÂRNE (adj.) – (despre nas) mic, scurt şi cu vârful ridicat puţin în sus; cârn; 

căruia îi lipseşte nasul sau o parte a acestuia 

FÂRNAI, FÂRNĂIESC (vb., IV) - v. fârcona 

FÂRNĂ, FÂRNE (s.f.) - herpes (la colțul buzelor), zăbală 

FÂRR! (interj.) - se alungă pisicile 



FÂRŞÂT, FÂRȘÂTĂ, FÂRŞÂŢ, FÂRȘÂCIE (adj.) - sfârșit 

FÂRŞÂTURĂ, FÂRŞÂTURI (s.f.) - terminare 

FÂRŞÎ, FÂRŞÂĂSC (vb., IV, tranz.) - a sfârși 

FÂRTAI, FÂRTAIE (s.n.) - sfert 

FÂRTAI, FÂRTAIE (s.n.) - sfert 

FÂRTARI, FÂRTAR(I)E (s.m., sg.) - sticluță, recipient cu volumul de un sfert de litru (250 ml); sfert 

de oră  

„unu ș-un fârtari” - unu și un sfert 

FÂRTARI, FÂRTARIE (s.n.) - sfert, a patra parte din întreg; unitate de măsură pentru cereale 

de 2.5 kg; cvartal de locuințe, a patra parte din vatra satului 

FÂRTAT, FÂRTATĂ, FÂRTAȚ, FÂRTACE (adj.) - prieten, amic 

FÂRTAT, FÂRTAŢ (s.m.) - fârtat  

FÂRTAŢÂIE, FÂRTAŢÂI (s.f.) - înfrățire  

FÂRTAŢÎ, FÂRTAŢÂĂSC (vb., IV, tranz., reflex.) - a se înfrăți 

FÂRTĂ, FÂRTE (s.f.) - haină subțire 

FÂRŢAI, FÂRŢÂI (vb., IV) - a umbla agale 

FÂRŢAIALĂ, FÂRŢAIELURI (s.f.) – mers domol 

FÂRŢĂ, FÂRŢE (s.f.) - neastâmpărat 

FÂRŢÂCAI (adj. pl.) - jigăriţi, slabi (despre cai) 

FÂRŢÂIALĂ, FÂRŢÂNELI (s.f.) - fâțăială 

FÂRŢONAT, FÂRŢONATĂ, FÂRŢONAŢ, FÂRŢONACE (adj.) - a da din fund în mers 

FÂS! (interj.) - onomatopee 

FÂSĂ, FÂSĂ (s.f.) – specie de pește 

FÂSĂ, FÂSE (s.f.) - floricele de porumb nedezvoltate; ceva neisprăvit 

FÂSĂI, FÂSĂI (vb., IV, intranz.) - a se băși 

FÂSÂI, FÂSÂIE (vb., IV) – a pierde aer printr-o mică fisură 

FÂSTÂȘI, FÂSTÂȘESC (vb., IV, reflex.) - a se sfii, a se jena 

FÂSTÂŞIT, FÂSTÂŞITĂ, FÂSTÂŞIŢ, FÂSTÂŞICE (adj.) – încurcat, intimidat 

FÂȘĂ (s.f.) - fusariu 

FÂȘÂIE, FÂȘÂI (s.f.) – fâșie, panglică 

FÂȘCA sau FÂȘCU (interj.) - refuz categoric la solicitarea făcută, interjecția fiind însoțită și de 

un gest trivial 

FÂŞCIC, FÂŞCICURI (s.n.) - o bucată mică de ceva luat în derâdere 

FÂȘIE, FĂȘII (s.f.) - bucată lungă și îngustă de pânză sau piele 

FÂŞLIC, FÂȘLICURI (s.n.) - fâşie de pânză 

FÂȘLIC, FÂȘLICURI (s.n.) - fâșie de pământ rămasă nearată, pârci, pârloagă 

FÂŞNEAŢĂ (adj., sg.) – fată sprintenă, vioaie, fără astâmpăr 

FÂTALĂU, FĂTĂLĂI (s.f.) – sens piorativ folosit pentru bărbații fricoși 

FÂȚÂI, FÂȚÂI (vb., IV, reflex.) - a se învârti încoace și încolo 

FÂŢIIA, FÂȚIIEDZ (vb., I) - a înfăşa 

FÂURARI (s.m.) - făurar  

FECEA (DA) (adv.) - degeaba 

FECELOTCĂ (s.f.) - v. fătălău 

FECELOTCĂ, FECELOTȘI (s.f.) - v. fătălău 

FECI, FECIESC (vb., IV) - a rămâne fată de când a intrat în jocul mare și până la căsătorie 

FECIE, FECII (s.f.) – fetie 

FEC(I)ELUȘĂ, FEC(I)ELUȘ(I)E (s.f.) - fată mică, copilă 



FECIIE sau FECIT (s.f.) - perioada cât e fată; virginitate 

FECINGIE, FECINGI (s.f.) - feciorie  

FECINZIIE, FECINZII (s.f.) - feciorie 

FECIŢĂ, FECIŢ (s.f.) - fetiţă  

FECIȚĂ, FECIȚĂ (s.f.) - fetiță 

FECIUARĂ, FECIUARIE (s.f.) - fecioară  

FECTUI (vb., IV) – a se certa 

FECTUIALĂ, FECTUIELI (s.f.) - ceartă, mânat în vorbe 

FEDĂR, FEDĂRE (s.n.) - arc, organ metalic elastic al unei mașini sau al unui mecanism care are 

proprietatea de a reveni la forma inițială după ce a fost supus unei solicitări 

FEDĂR, FEDĂRE (s.n.) - organ metalic elastic al unei maşini sau al unui mecanism care are 

proprietatea de a reveni la forma iniţială după ce a fost supus unei solicitări; arc; parte proeminentă a 

unei scânduri care se îmbucă în scobitura nutul) - corespunzătoare a altei scânduri; lambă 

FEDĂRI, FEDĂRESC (vb., IV) - a se îndoi în formă de arc; a se încovoia, a se arcui, a se încovia 

FEDĂROS, FEDĂROASĂ, FEDĂROŞ, FEDĂROASĂ (adj.) – (despre unele obiecte) care are 

proprietatea de a-şi modifica forma şi dimensiunile sub acţiunea unei forţe exterioare şi de a reveni de 

la sine la forma iniţială; elastic 

FEDELEŞUL, FEDELEȘULI (s.n.) - ospăţ mai mic, cu invitaţi puţini, care se făcea sâmbăta 

seara, atât la mire, cât şi la mireasă 

FEDERMESER, FEDERMESERE (s.n.) - briceag cu arc 

FEFEROANIE, FEFEROANII (s.n.) - ardei mic, dar foarte iute 

FEFILEAGĂ, FEFILEGE (adj. şi s.f.) - fată mai bleagă, în text mireasă 

FEGEU, FEGEIE (s.n.) - capac pentru oale; discuri de alamă la fanfară 

FEGEU, FEGEIE (s.n.) - capac, talger la cântar; capac de oală (Punie fegeu ăla pră oală, că dă zupa pră 

dânafară.) 

FEI- (pref.) - fie  

FEL, FELURI (s.n.) - fel 

„dă fel din” - de loc din 

„fel și chip” - cu orice preț 

FELĂRIT, FELĂRITĂ, FELĂRIŢ, FELĂRICE (adj.) - bolnav serios, cu sechele 

FELCER, FELCERI (s.m.) - asistent medical 

FELD-ARŢT (s.m.) - medic militar 

FELD-CANŢELARIE, FELD-CANȚELARII (s.f.) - cancelarie militară 

FELD-CAPLAN, FELD-CAPLANI (s.m.) - preot militar 

FELD-LAGHER, FELD-LAGHERE (s.n.) - tabără de campanie 

FELD-PATER, FELD-PATERI (s.m.) - preot militar 

FELDŢAIG-MAISTER, FELDȚAIG-MAISTER (s.m.) - general de artilerie, mareşal 

FELDVEBĂL, FELDVEBĂLI (s.m.) - plutonier în armata austro-ungară 

FELDVEBEL, FELDVEBELI (s.m.) - plutonier 

FELEHARȚ, FELEHARȚURI (s.n.) - partea metalică de care se leagă crucea mare a căruței 

FELEŞAG, FELEȘAGURI (s.n.) - caracter 

FELEŞANA (s.f.) - feleșan 

FELEŞG, FELEŞUGURI (s.n.) - mod de a fi, de a acţiona etc.; (p. ext.) soi, varietate, gen, chip, sort, 

fel 

FELEZENE, FELEZENE (s.f.) - fel, tip, soi, faită 

FELFLAŞĂ, FELFLAŞĂ (s.f.) - recipient militar de purtat apă de 1 litru 

FELGEU, FELGEIE (s.n.) - capacul de la oală sau cratiţă 

FELI, FELIURI (s.n.) - fel 



FELIIE, FALII (s.f.) - – felie 

FELON, FELOANE (s.n.) - veșmânt fără mâneci, brodat, pe care îl îmbracă preotul, la liturghie, 

peste celelalte odăjdii 

FELURIT, FELURITĂ, FELURIȚ, FELURICE (adj.) - în diverse feluri 

FEMEI IERTACE (s.f. pl.) - femei la menopauză 

FENĂ, FENE (s.f.) - rușine, ocară 

FENCĂ (s.m. – are formă de feminin, dar înțeles de masculin) - dracul 

FENE, FENIURI (s.f.) – mlaştina; fraimon, fras, şlog 

„mânca-ce-ar feniea!” - să ajungi de râsul lumii! 

FENIE (expr.) - drac, în expresie Duce-n fenie! 

FENIEANȚ, FENIENȚ (s.m.) - locuitor sau originar din satul Feni (azi Foeni, Timiș); agent al 

gărzii financiare (în vremea Imperiului) însărcinat cu combaterea muncii la negru și a încălcării 

monopolului statului asupra alcoolului și a tutunului 

FENIER, FENIERE (s.n.) - fânaraș, lampaș 

FENRIC, FENRIȘI (s.m.) - stegar 

FER, FERE (s.n.) - fier 

„a pune feru” – a pune capcană (pentru animalele sălbtice) 

„fere dă plug” - unelte din fier pentru plug 

FERANG, FERANGURI (s.n.) - obiect confecţionat dintr-un material textil care se atârnă la ferestre şi 

la uşi pentru a împiedica pătrunderea luminii, pentru a opri vederea din afară, în scop decorativ etc.; 

perdea, firang 

FERANG, FERANGURI (s.n.) - perdea 

FERĂ PÂNTRU PÂRLIT (s.n.) – bucăți de tablă groasă, cu coadă, cu care se rumenește la porc 

pielea pârlită 

FERBAR, FERBARI (s.m.) –vopsitor 

FERBIA, FIERB (vb., I, tranz., reflex.) - a fierbe  

FERBINCE, FERBINŢ (adj.) - care are o temperatură ridicată, care răspândeşte o căldură puternică; 

fierbinte, foarte cald; arzător 

FERBINCE, FERBINȚ, FERBINCE, FERBINȚ (adj.) - fierbinte 

FERCEGIEU, FERCEGIIALIE (s.n.) - vârtelniță 

FERCHEDINT, FERCHEDINTĂ, FERCHEDINȚ, FERCHEDINȚ (adj.) - fercheş, fălos 

FERCHEGEU, FERCHEGEIE (s.n.) - crucița din fața crucii căruței de care se prind lanțurile de 

la hamuri; căcălău, băligari 

FERCHEGEU, FERCHEGEIE (s.n.) - scăunel 

FERCHEŞ, FERCHEȘĂ, FERCHEȘ, FERCHEȘ (adj.) - elegant 

FERCHEȘ, FERCHEȘĂ, FERCHEȘ, FERCHEȘĂ (adj.) – îngrijit, elegant 

FERCHEZĂU, FERCHEZĂ (s.m.) - cantonier în gară, impiegat de mişcare 

FERCHEZÂT, FERCHEZÂTĂ, FERCHEZÂŢ, FERCHEZÂCE (adj.) - aranjat, îngrijit (ca 

ținută) 

FERCHEZI, FERCHEZASC (vb., IV, tranz. reflex.) - a (se) aranja, a(-şi) îngriji (ţinuta) 

FERCHEZUI, FERCHEZUIESC (vb., IV) - a-și aranja frizura 

FERCHEZUIT, FERCHEZUITĂ, FERCHEZUIȚ, FERCHEZUICE (adj.) - prea îngrijit 

FERCHIEDEU, FERCHIEDEIE (s.n.) - sfredel 

FERE, FERI (s.f.) - colecist 

FEREAN, FEREANURI (s.n.) - perdea 

FEREANG, FEREANGURI (s.m.) - ferang, firan, firang, firean, firhang, perdea, cortină 

FEREANG, FEREANGURI (s.n.) - perdea 



FEREASTĂ/FEREASTRĂ, FEREŞCI/FERESTRE (s.f.) - deschizătură de formă regulată, lăsată în 

peretele unei clădiri, al unui vehicul etc. pentru a permite să intre aerul şi lumina; ansamblu format de 

această deschizătură împreună cu cercevelele care o încadrează şi cu geamul fixat în cercevele; fereastră 

FEREASTRĂ, FEREȘCI (s.f.) – fereastră 

FERECA, FEREC (vb., I, tranz.) - a închide; a bate piatra de moară pentru a face șanțurile de 

măcinat 

FERECAT, FERECATĂ, FERECAȚ, FERECACE (adj.) - prins în fiare, legat, încuiat, fermecat 

FEREDEU, FEREDEIE (s.n.) - lac 

FERESTRUȚĂ, FERESTRUȚĂ (s.f.) - fereastră mică 

FERFELIŢĂ, FERFELIŢ (s.f.) – ciorbă de prună 

FERFERĂ, FERFERE (s.f.) - haină subţire 

FERFLEAȘCĂ, FERFLEŞCI (s.f.) - vas mic, bidonaș pentru băut apă la drum 

FERI! (imperativ, persoana a II-a sg.) - Ferește! 

FERI, FERESC (vb., IV, tranz. reflex.) - a se apăra, a se păzi 

„ferit-a Dumnedzău!” - Doamne ferește să se întâmple asta! 

„să fereșci dân drum” - să te dai din drum 

FERI, FERIESC (vb., IV, tranz.t reflex.) - a feri  

FERIANG (FEREANG), FER(I)EANGURI (s.n., sg.) - perdea, draperie 

FERIASTĂ, FERIEŞCI (s.f.) - fereastră  

FERIASTRĂ, FERIESTRE (s.f.) - fereastră 

FERICA, FERIC/FERICĂDZ (vb., I, tranz.) - a ferici, a bucura pe cineva 

FERICAT, FERICATĂ, FERICAŢ, FERICACE (adj.) - fericit, bucuros, mulțumit 

FERICO DĂ (loc. adv.) – ferice de 

FERICU, FERICURI (s.n.) - ferice  

FERII (s.f. pl.) - vacanța mare a elevilor 

FERIȘI, FERIȘESC (vb., IV, tranz. reflex.) - a ferici 

FERIȘIIE, FERIȘII (s.f.) - fericire  

„ferișe ge iel” = fericitul, norocosul 

FERIȘIT, FERIȘITĂ, FERIȘIȚ, FERIȘICE (adj.) - fericit 

FERIȘIT, FERIȘITĂ, FERIȘIŢ, FERIȘICIE (adj.) - fericit  

FERIZ, FERIZĂ (s.n.) - ferestrău 

FERMOL, FERMOALE (s.n.) – (înv.) d pentru încheiat obiecte de îmbrăcăminte, genţi, serviete etc., 

format din două şiruri de lame aşezate faţă în faţă şi care se îmbucă reciproc cu ajutorul unei mici piese 

făcută să lunece între ele; fermoar 

FERNAIS, FERNAISURI (s.n.) - lac folosit la tâmplărie 

FERNAIS, FERNAISURI (s.n.) - lac incolor, diluant 

FEROCENIE (FEROCINĂ), FEROC(I)ENII (FEROCINII) (s.f.) - bucată de fier vechi 

FEROCINĂ, FEROCINE (s. f.) - grămadă de fier vechi 

FEROSTĂI, FEROSTĂIE (s.n.) - ustensilă de gospodărie făcută dintr-un cerc sau dintr-un triunghi de 

fier, sprijinit pe trei picioare pe care se pune căldarea, ceaunul sau oala la foc; pirostrie, crăcană, pirostie 

FEROSTĂIE, FEROSTĂI (s. f.) - pirostii 

FEROTANE, FEROTANII (s. f.) - grămadă de fier 

FEROTANIE, FEROTĂNII (s.f.) - fier vechi, ferocină 

FEROTINĂ, FEROTINE (s.f.) - grămadă de fier 

FERT, FEARTĂ, FIERȚ, FIERCE (adj.) - fiert 

FERTAI, FERTAIE (FELTAL) (s.n.) - măsură de cca 10-12 l; vas de lemn de această capacitate, sfert 

FERTIC (adj. invar.) - isprăvit, terminat, aranjat, gata; (cu valoare de adv. sau interj.) ajunge! destul! 



FERTUARE, FERTURI (s.f.) - arșiță 

FERTURĂ, FERTURI (s.f.) - fiertură 

FERŢÂGĂ (s.f., sg.) – râie, scabi 

FERUAICĂ, FERUOIȘI (s.f.) - ceaun  

FERUANCĂ, FERUANCE (s.f.) - perdea 

FERULĂ, FERULE (s.f.) - băţ de fier 

FERVALTER, FERVALTERI (s.m.) - administrator 

FERVALTUNG (s.) - administrare 

FEST (adj. invar.) – (despre întâmplări, fenomene sau acţiuni; adesea adverbial) care se repetă; (despre 

mişcări care se repetă; adesea adverbial) repede, iute, grăbit 

FEST (adv.) - neîncetat, încontinuu; repede, iute; des, la intervale scurte de timp 

FESTUM FEST (adv.) - foarte des 

FESTUNG, FESTUNGURI (s.n.) - întăritură, fortăreaţă 

FESTUNGS VERCHE (s.) - lucrări (sistem) de fortificaţii 

FEȘĂ, FEȘE (s.f.) - fașă 

FEȘÂC, FEȘÂCURI (s.n.) – cornet 

FEȘCELEALĂ, FEȘCELELI (s.f.) - udeală 

FEŞCELI, FEȘCELESC (vb., IV) - a ajunge într-o situaţie, într-o încurcătură din care nu ştie cum să 

iasă; a comite o gafă, a se face de râs 

FEȘCELI, FEȘCELESC (vb., IV, reflex) - a se uda, a se murdări, a se stropi 

FEŞCELI, FEŞCELESC (vb., IV, tranz. reflex.) - a se uda, a se murdări 

FEȘCELIEALĂ (s.f.) - murdărie și umezeală pe încălțăminte/haine după ce ai umblat printre 

plante înalte, ude de ploaie sau de rouă 

FEȘCELIT, FEȘCELITĂ, FEȘCELIȚ, FEȘCELICE (adj.) - ud până la piele; stropit cu apă murdară; 

sfeclit 

FEȘCELIT, FEȘCELITĂ, FEȘCELIȚ, FEȘCELICE (adj.) - udat 

FEȘCILĂ, FEȘCILE (s.f.) - fitil la lampa cu petrol 

FEȘCILĂ, FEȘCILI (s.f.) - chibrituri, repelți, raipelț 

FEŞCILĂ, FEŞCILI (s.f.) - fir de bumbac răsucit sau ţesut, în formă de sfoară, şiret, panglică sau tub, 

care se introduce, spre a fi aprins, într-un lichid inflamabil din aparatele de iluminat; fitil; fitil pentru 

lampa cu petrol (Ai pus petroloi în lampă, dar n-ai schimbat şâ feşcila.) 

FEŞCILOANE (s.f. pl.) - torţe confecţionate din fuior, drăgăloci, cârpe, dârze, buret, cauciuc etc. 

folosite la obiceiul „Strigarea peste sat” 

FEȘILĂ, FEȘILE (s.f.) - straiță de piele la coapsă 

FEȘNIC, FEȘNICE (s.n.) - sfeșnic 

FEŞNIC, FEŞNIȘE (s.n.) - suport special pentru lumânări, cu unul sau mai multe braţe; sfeşnic 

FEȘTANIE (s.f.) - sfințirea casei 

FEŞTANIE, FEŞTĂNII (s.f.) - slujbă religioasă oficiată de preot la începerea unei activităţi, la darea în 

folosinţă a unei construcţii etc sau la diferite cerinţe ale credincioşilor, constând în rugăciuni şi stropire 

cu apă sfinţită.; sfeştanie 

FEŞTĂR, FEŞTĂRI (s.m.) – (înv.) specialist în silvicultură, inginer silvic 

FETNĂ, FETNE (s.f.) - piesă de dulgherie pe care se aşează şi de care se prind căpriorii la acoperişul 

ridicat pe stâlpi 

FEŢÂLĂ, FEŢÂLIE (s.f.) - partea de teren expusă soarelui 

FI, M-IS (vb., IV) - a fi, a exista (ind. prez. io m-is, îs, -s, tu ieșci, iel/ia îi/i, noi ni-s, voi vi-s, iel/iele 

îs/s) 

„a (nu) fi șiniegogie” - a (nu) fi un om oarecare/un anonim 

„a (nu) fi ușă dă bisărică” - a (nu) fi corect ca un adevărat creștin 



„a fi (om) jingăș” - a fi iubitor de ordine și de curățenie 

„a fi (șieva) floarie la urechie” - a se putea atinge ușor țelul propus 

„a fi argint viu/a fi spiriduș” - a fi expeditiv în acțiune, a fi foarte activ 

„a fi bun dă gură” - a fi vorbăreț; a ști să pledezi pentru o cauză 

„a fi bun/rău dă carcie/cap” - a înțelege sau memora repede/ușor sau încet/cu greutate 

„a fi bun/rău dă carnie” - a se vindeca ușor/greu o rană 

„a fi ca lumnia” - a fi normal, în totalitatea trăsăturilor sale fizice, psihice, comportamentale 

„a fi cânie dă om/a fi niegru la inimă/a fi negru-n șeriu gurii” - a fi om rău la suflet, răzbunător 

„a fi copil dă sufliet” - a fi copil înfiat 

„a fi croit (într-un anumit fel)” - a fi predestinat (ereditar) de a se comporta într-un mod anume 

„a fi cu bugilariu lui” - a se gospodări separat,în cadrul aceleiași familii 

„a fi cvit cu șinieva” - a nu mai avea obligații reciproce 

„a fi d-a făta” - a fi gestantă 

„a fi dă faită bună/ră” - a proveni (a face parte) dintr-o familie bună/rea 

„a fi d-o jiamănă” - a fi gemeni 

„a fi fără obraz/rușânie” - a fi nesimțit/nerușinat; a nu-și respecta cuvântul dat 

„a fi grieu dă cap/a fi tarie dă cap, -a fi folomoc (la cap)” - a înțelege/memora mai greu 

„a fi gură dă piecișie/a fi gură spartă” - a nu putea păstra secretul încredințat 

„a fi în altă stare/a fi groasă” - a fi gravidă 

„a fi în breazdă cu șinieva” - a se învecina cu holda/casa etc. 

„a fi în călduri” - (despre femelele animalelor) a fi în perioada împerecherii/rutului 

„a fi în gragie/cu gragie” - a fi corpolent 

„a fi în rând cu lumia” - a nu te deosebi (prin ținută vestimentară, comportament etc.) de restul 

membrilor colectivității; a nu frapa; a nu “bate la ochi” prin ceva deosebit 

„a fi încriedzutu cuiva” - a fi omul de încredere/confidentul cuiva 

„a fi într-o dungă/a fi într-o urechie, -a nu fi acătăriea, -a fi tra-la-la” - a nu fi întreg la minte 

„a fi jălnic” - a fi în doliu 

„a fi jiunie (ficior) fată marie” - a nu începe viața sexuală înainte de căsătorie 

„a fi la casa lui” - a fi căsătorit și cu gospodărie proprie 

„a fi lasă-mă să cie las/a fi mandră dă om”- a fi om delăsător, molâu, fără inițiativă 

„a fi mășcioanie/mășcioni”- a fi mamă/tată vitreg la copiii naturali ai celuilalt partener de viață 

„a fi mână-n mână cu șinieva” - a colabora strâns cu cineva 

„a fi mâță blândă carie zgrabălă rău” - a fi un om prefăcut și fals 

„a fi mâță ploiată” - a fi (a deveni) supus și ascultător după săvârșirea unei fapte rele sau după 

un eșec avut din pricina neascultării celorlalți 

„a fi mulă/marvă” - a fi prost ca un animal 

„a fi niemocenie cu șinieva” - a se înrudi 

„a fi o blieaucă/a fi tandala-mandala” - a fi flecar, palavragiu 

„a fi o buzdură (dă om)” - a fi intrigant 

„a fi o goangă/a fi tarie șî marie” - a ocupa o poziție socială înaltă; a fi șef 

„a fi o hală/a fi hală pră lucru” - a fi lacom, dornic de îmbogățire rapidă 

„a fi o joavină dă om/a fi un becheri șî jiumătacie” - a fi șmecher/afemeiat 

„a fi o poamă/căța/fliuscă”- a fi o femeie depravată 

„a fi om cu starie/a fi om înstărit” - a fi om avut/bogat 

„a fi om dă biedă” - a fi trișor, a încerca să înșeli pe orice cale 

„a fi om la locu lui” - a fi om temperat, -cuviincios 

„a fi om umblat” - a acumula informații/pricepere/experiență în călătoriile făcute 



„a fi persoană” - a fi plăcut la înfățișare, armonios dezvoltat fizic 

„a fi pită dă om/a fi bun dă pus la rană” - a fi bun și generos cu alții 

„a fi rău dă gură” - a fi certăreț 

„a fi scump la vorbie/vegerie” - a fi retras/taciturn/puțin comunicativ 

„a fi sloi dă ghiață” - a avea mâinile/picioarele/fața foarte reci, semn al unei proaste circulații a 

sângelui 

„a fi spurcat la gură” - a vorbi trivialități 

„a fi șî cu mândra șî cu draga” - a ști cum să procedeze pentru a reuși de fiecare dată 

„a fi un nimie-n lumie/a fi un nimie-n drum” - a fi om fără valoare/caracter 

„a fi un vai ș-amar/a fi cu curu gol” - a fi foarte sărac 

„a fi un zmău (dă om)” - a fi șmecher/descurcăreț 

„a fi vătămat (cu vorbie) dă cinieva” - a se simți jignit/ofensat de vorbele cuiva 

„a fi vătămat” - a avea hernie 

„a nu fi în tocie apilii” - a fi indispus 

„a nu-i fi dă giriept” - a nu-i conveni situația creată 

„nu fi prost!, fii bărbat!, să fii cumince!” - expresii 

FI, SUNT (vb., IV, intranz.) - a fi  

FIACĂR, FIACĂRE (s.n.) - caleaşcă 

FIACĂR, FIACĂRIE (s.n.) - birjă, trăsură de oraș, caleașcă 

FIAL (adv.) – fel 

FIARĂ, FIARĂ (s.f.) - capcană  

FIARBE (vb., III) - a fierbe 

FIARBE (vb., III) – a fierbe 

FIARE, FIERI (s.f.) - fiere  

FIAREA (s.) - fiere 

FIARIGĂ, FIARIGI (s.f.) - ferigă  

FIBIRĂU, FIBIRĂI (s.m.) - notar, funcţionar la primărie (în Austro-Ungaria)  

FIBIRĂU, FIBIRĂI (s.m., sg.) - primar (în vechea administrație austroungară)  

FICAT ALB, FICAŢ ALBI (s.m.) - plămân  

FICAT NIEGRU, FICAŢ NIEGRI (s.m.) - ficat negru  

FICAT, FICAȚ (s.m.) - ficat 

FICAT, FICAŢ (s.m.) - ficat  

„ficatu ăl alb” = plămân, bojoc 

FICATU OL NIEGRU, FICAŢÎ AI NEGRI (s.m.) - ficat 

FICĂ, FICE (s.f.) – fata cuiva 

FICĂ, FICIE, FICE (s.f.) – cochetă; rață  

FICIOC (s.n.) - sticluță cu băuturi alcoolice de 100 dl 

FICTUI, FICTUIESC (vb., IV, intranz. reflex.) -a se înfrunta, a se certa; a discuta în 

contradictoriu 

FICTUIALĂ, FICTUIELI (s.f.) - discuție în contradictoriu, ceartă 

FICUȚĂ, FICUȚĂ (s.f.) - fiică mică (în raport cu ceilalți copii/frați) și drăgălașă 

FIDANȚA, FIDANȚEZ (vb., I) - a se logodi 

FIE! (vb. IV, intranz., imperativ) - facă-se! 

FIE, FII (s.f.) - fiică 

FIECARE (pron.) - fiecare  

FIECE (s.f.) – fete 

FIECEA, D-A (FECEA) (adv.) - pe gratis 



FIECELUŞĂ, FIECELUȘE (s.f.) - dim. de la fetiţă 

FIECÎĂN' (adv.) - orișicând 

FIECUM (adv.) – oricum, în orice fel 

FIECUM (adv.) - oricum, orișicum 

FIEDĂR (s.n.) - arc 

F(I)EGIEU (FEGEU), F(I)EGE(I)E (s.n., sg.) - capac pentru oală 

FIEL, FIELURI (s.n.) - fel 

FIELĂR, FIELĂRI (s.m.) - comandant 

FIELI, FIELURI (s.n.) - fel  

FIELIEBĂR, FIELIEBĂRI (s.m.) - plutonier 

FIENATU (pron. nehot.) - fiecare, oricine tot natul 

FIER, FIARĂ (s.n.) - fier  

FIER, FIERIE (s.n.) - fier 

FIERANG, FIERANGURI (s.n.) - perdele 

FIERARI, FIERARI (s.m.) - fierar  

FIERARIE, FIERARII (s.f. col.) fierărie  

FIERARIIE, FIERARII (s.f.) - fierărie 

FIERASTÂIE, FIERASTÂI (s.f.) - pirostrie  

FIERĂRIIE, FIERĂRII (s.f.) - atelier de fierărie, potcovărie, covăcie 

FIERBE, FIERB (vb., III, tranz.) - a fierbe, a distila (răchia), a fermenta 

FIERBEOALĂ (s.p.) – februarie 

FIERBINCE, FIERBINȚ, FIERBINCE, FIERBINȚ (adj.) - fierbinte 

FIERBINCIE, FIERBINCIE, FIERBINŢ, FIERBINCIE (adj.) - fierbinte  

FIERBINȚALĂ, FIERBINȚĂLI (s.f.) - fierbințeală, temperatură corporală mare 

FIERBINŢALĂ, FIERBINŢÂALIE (s.f.) - arșiță 

FIERIANG, FIERIANGURI (s.n.) - perdea, draperie 

FIEROTĂNII (s.n. pl.) – fiare, unelte, piese din metal 

FIERT, FIARTĂ, FIERŢ, FIERCE (adj.) – alimente preparate prin fierbere; (fig.) chinuit, 

măcinat de necaz, răvășit 

FIERT, FIARTĂ, FIERŢ, FIERCIE (adj.) - fiert  

FIERTOARE, FIERTORI (s.f.) - locul unde se fierbe ceva; mișcare mare de lume, golomoz 

FIERTOARE, FIERTORI (s.f.) - vlagă, putere 

FIERTURĂ, FIERTURI (s.f.) - mâncare fiartă, ciorbă 

FIERȚUI, FIERȚUI (vb., IV) – a însăila 

FIES, FIESURI (s.n.) - fes  

FIEST (adv.) - aspru, tare, într'una, în continuu 

FIEȘCARE (pron. nehot.) – fiecare 

FIEȘCECAR(I)E (pron. nehot.) - fiecare 

FIEȘCICARE (pron. nehot.) - fiecare 

FIEŞCIȘINE (pron. nehot.) - fiecare, oricare fiinţă; fiecine, fitecine 

FIEȘE (adv.) - orice, orișice 

FIEŞINE (FIŞCECARI) (pron. nehot.) - oricine 

FIEȘINE (pron. nehot.) - oricine 

FIEŞTIC, FIEŞTICE (s.n.) - sfeşnic 

FIETNIZAUĂ, FIETNIZIELIE (s.f.) - fetişcană 

FIEUNGE (adv.) - în orice loc, indiferent unde, pretutindeni; oriunde, orşiunde 

FIEUNGE (adv.) – oriunde (Du-mă şî pră minie fieunge, numa să ies şî io o ţâră dân casă.) 



FIEUN(I)E (adv.) - oriunde, pretutindeni 

FIFĂ, FIFE (s.f.) - nai  

FIFIMFLOREA, FIFIMFLORI (s.f.) - mierla 

FIGEU, FIGEIE (s.n.) - instrument muzical la fanfară și în orchestre de format unui disc de alamă 

ușor concav; taler 

FIGEU, FIGEURI, FIGEIE (s.n.) - acoperitoare care se aşază deasupra deschizăturii unei oale, cratiţe, 

ceaun etc.; capac 

FIGLĂ, FIGLE (s.f.) - una dintre piesele care formează cadrul în care este fixat geamul la o fereastră 

sau la o uşă; lemnăria în formă de cruce din mijlocul ferestrei, în care sunt montate geamurile; cercevea 

FIGLIOARNĂ (s.f., sg.) - corn 

FIGLION, FIGLIOANE (s.n.) – trompetă 

FIGURANT, FIGURANTĂ, FIGURANŢ, FIGURANCE (adj.) - care are o părere foarte bună despre 

sine; înfumurat, îngâmfat, încredzut, încrezut, înţapat. Persoană care simulează, simulant 

FIICONIOARĂ, FIICONIOARE (s.f.) - formă de alint 

FIL (s.n.) - cremă de tort 

FILC (s.n.) - joc de cărţi 

FILER, FILERI (s.m., sg.) - monedă care a circulat în trecut în zona Banatului 

FILGEAN, FILGENE (s.n.) - ceaşcă de cafea 

FILGEU, FILGEIE (s.n.) - capac 

FILINIERI, FILINIARIE (s.n.) - felinar  

FILM, FILMIE (s.n.) - radiografie; cabinet medical de radiologie; rezultatul examinării 

FILOSCOS, FILOSCOȘ (s.m.) - (pronunțarea deformată a cuvântului filosof); om atotștiutor; 

om capabil să susțină discuții pertinente în orice domeniu; om șiret, viclean 

FILOSCOTAN, FILOSCOTANI (s.m.) - persoană neserioasă/netrebnică 

FILOZOF, FILOZOFI (adj.) - (adesea substantivat) filosof, gânditor 

FILTĂR, FILTĂRE (s.n.) – filtru 

FIN, FINĂ, FINI, FINE (adj.) - fin 

FIN, FINI (s.m.) - fin  

FIN, FINI (s.m.) – fin, grad de rudenie în raport cu nănașul 

FINANȚ, FINANȚ (s. m.) – inspector financiar 

FINĂ, FINE (s.f.) - fină (grad de rudenie în raport cu nănașul) 

FINĂ, FINIE (s.f.) - fină  

FINĂRUGĂ, FINĂRUJI (s.f.) - bujor 

FINCĂ (conj.) - fiindcă 

FINCĂ (conj.) - pentru că, deoarece; de vreme ce; fiindcă 

FINDUI, FINDUI (vb., IV) - a intabula un bun 

FINDUIT, FINDUITĂ, FINDUIŢ, FINDUICE (adj.) - sechestrat 

FINF, FINFĂ, FINFI, FINFE (adj.) - cu pretenții, cu nasul pe sus, ligăv (la mâncare) 

FINF, FINFĂ, FINFI, FINFE (adj.) - fonf 

FINFĂR, FINFERI (s.m.) - monedă de valoare mică; mărunţiş, creiţar 

FINFON, FINFONĂ, FINFONI, FINFONE (adj.) - cu nasul întors/turtit; cu pretenții 

FINGUIU, FINGUIE (s.n.) - sticluță mică pentru răchie 

FINIC, FINIȘI (s.m.) - pfenig, monedă mică divizionară 

FINIERI, FINIERE (s.n.) - lampă de vânt 

FINIȚĂ, FINIȚĂ (s.f.) - floare de câmp 

FINIȚĂ, FINIȚĂ (s.f.) - o floare ce crește pe haturi, are flori galbene 

FINLAR, FINLARI (s.m.) - sfoara, prin care se leagă “jugul” şi “policioara” la războiu 



FINTĂ (s.f.) - fentă la jocurile sportive 

FIO! (interj.) - ajunge! destul! 

FIOARE, FIORI (s.f.) - emoţie vie pricinuită de un sentiment puternic mai ales de frică; fior 

FIOARE, FIORI (s.f.) - teama, frica 

FIOC, FIOCURI (s.n.) - puiuț, sertar 

FIOC, FIOCURI (s.n., sg.) - sertar, comportiment în incinta lăzii de zestre, “puiul lăzii” de zestre 

FIOCĂ (s.f.) – sertar 

FIR, FIRE (s.n.) - fir, ață; urmă 

„or găsât un fir și îl prind pră hoț” - au găsit o urmă/o pistă și îl vor prinde pe hoț 

FIR ÎN GHINCE (loc. adv.) - mod de urzeală la războiul de țesut 

FIR, FIRIE (s.n.) - fir  

FIRA, FIREDZ (vb., I) - a depăna, a lucra în fir 

FIRAC, FIRACI (s.m.) - fir 

FIRACIC, FIRACICĂ, FIRACIȘI, FIRACIȘE (adj.) - subţirel, ca firul, filiform 

FIRANG, FIRANGURI (s.n.) - perdea 

FIRANG, FIRANGURI (s.n.) - perdea 

FIRCĂLI, FIRCĂLESC (vb., IV, tranz.) - a murdări, a mâzgăli 

FIRCĂLI, FIRCĂLUIESC (vb., IV) - a tăia mărunt pentru a se juca 

FIRCĂLIT, FIRCĂLITĂ, FIRCĂLIȚ, FIRCĂLICE (adj.) - murdărit, mâzgălit 

FIRE, FIRI (s.f.) - caracter 

„revenit în fire” - trezit la viață, deșteptat 

„ș-o ieșât dân fire” - s-a supărat/s-a enervat foarte tare 

FIREAN (s.n.) - fereang 

FIREASTRĂ, FIRESTRE (s.f.) - fereastră, geam 

FIREGARI, FIREGARIE (s.n.) – loc acoperit cu ferigi 

FIREȘCE (adv.) – normal, firește 

FIRETIC, FIRETICĂ, FIRETIȘI, FIRETIȘE (adj.) - nărăvos, îndărătnic, tare de fire 

FIREZ, FIREZURI (s.n.) - joagăr, ferăstrău 

FIRHANG, FIRHANGURI (s.n.) - fereang 

FIRIE (s.f.) - fire  

FIRINFUS, FIRINFUSURI (s.n.) - joc de priveghi 

FIRIȘIEL, FIRIȘIALIE (s.n.) - firicel  

FIRIZ, FIRIZĂ (s.n.) - fierăstrău 

FIRIZ, FIRIZĂ, FIRIZURI (s.n.) - ferăstrău 

„firizu al mare” - joagăr 

FIRIZANĂ, FIRIZANE (s. f.) - rumeguș 

FIRIZANĂ, FIRIZĂNI (s.f.) - strung 

FIRIZAR (s.n.) – rumeguș 

FIRIZARI, FIRIZARE (s.n.) - rumeguș 

FIRIZĂL, FIRIZĂI (s.m.) - bucăţi de cocă alungite prin frecare între palme care se fierb în lapte; 

mâncarea preparată astfel 

FIRNAIS (s.n. sg.) - vopsea în ulei folosită la prepararea vopselelor și a chitului pentru lemn 

FIROCINĂ, FIROCINI (s.f.) – fier vechi 

FIROICĂ, FIROICE (s.f.) – sfoară legată de catrință de care atârnă briceagul  

FIROSCOS, FIROSCOASĂ, FIROSCOȘ, FIROSCOASĂ (adj.) - încrezut; interesant 

FIROSIT, FIROSITĂ, FIROSIȚ, FIROSIȚE (adj.) - irosit 

FIRSTENTUM (s.n.) - principat 



FIRŞT (s.m.) - principe 

FIRTE GLAS (s.n.) - clasa a patra 

FIRTUI (vb., IV) – a însăila 

FIRŢIC, FIRȚIȘE (s.n.) - vărsat de vânt 

FIRŢUI, FIRȚUI (vb., IV, tranz.) - a însăila 

FIRŢUIT, FIRŢUITĂ, FIRŢUIŢ, FIRŢUICE (adj.) – însăilat (M-am firţuit poalilii dă la sucnă, că s-or 

dăscusut într-o parcie.) 

FIRUGĂ, FIRUJI (s.f.) - condei 

FIRUGĂ, FIRUJI (s.f.) – condei 

FIRUN GHINCE (s.n.) - țesătură deasă, la fiecare interval al spatei corespunzându-i un fir de 

urzeală 

FIRUŢ, FIRUŢĂ (s.n.) - firicel 

FISCĂLI, FISCĂLESC (vb., IV) - a se chiti, fiza, bărbieri 

FISCULTURĂ (s.f.) - educație fizică 

FIŞAG, FIȘAGURI (s.n.) - cartuş 

FIȘAG, FIȘAGURI (s.n.) - legătură de monede; cornet de hârtie, pungă mică, ches 

FIŞĂG (FIȘĂG CECUȘ), FIŞĂJIE (s.n.) - cartuş de carabină folosit, tub de cartuş 

FIŞÂC, FIŞÂCURI (s.n.) – cornet de hârtie 

FIȘÂC, FIȘÂCURI (s.n.) - plic; pungă mică 

FIŞÂCLIIE, FIŞÂCLII (s.f.) - cartușieră 

FIŞCAL, FISCALĂ, FIŞCALI, FIȘCALE (adj.) - fudul, îngâmfat, mândru, încrezut, arogant; gătit 

frumos, aranjat cu gust; dichisit, împodobit 

FIȘCAL, FIȘCALI (s.m.) - avocat 

FIŞCALI, FIȘCALESC (vb., IV) - a fi mândru, se lăuda, a se făli cu ceva sau cu cineva, a se mândri 

FIȘCĂLI, FIȘCĂLESC (vb., IV, tranz.) - a dăscăli, a descoase, a iscodi; (despre neprofesioniști) 

a da cuiva sfaturi amănunțite într-o problemă; a da cu insistență sfaturi cuiva care n-are nevoie 

de ele 

FIȘCĂLIT, FIȘCĂLITĂ, FIŞCĂLIŢ, FIȘCĂLICE (adj.) - învățat/dresat pentru a susține ceva 

FIŞCĂLITURĂ, FIȘCĂLITURI (s.f.) - semnătură 

FIȘCĂLOS, FIȘCĂLOASĂ, FIȘCĂLOȘ, FIȘCĂLOASĂ (adj.) - om priceput la vorbe, bun 

orator; om predispus să dea sfaturi fără ca cineva să i le fi cerut 

FIŞCIECUM (adv.) – oricum 

FIŞCIAICĂ, FIŞCIEIȘI (s.f.) – bandă, fâșie 

FIŞCILĂ RĂPELŢ (s.f.) – chibrit 

FIŞCOANIA, FIȘCON (vb., I, intranz.) - a fluiera în degete 

FIȘCONEA, FIŞCONEDZ (vb., II, intranz.) - a fluiera în degete 

FIȘCULA (vb., I) – a fluiera cu fluier metalic 

FIŞIOR, FIŞIORI (s.m.) - fecior 

FIȘIOR, FIȘIORI (s.m.) - fecior, copilandru, copil de sex bărbătesc, fiu; flăcău, tânăr ajuns la 

vârsta căsătoriei 

FIȘIORANDRU, FIȘIORANDRI (s.m.) – flăcău, adolescent, băiat trecut de vârsta copilăriei (fără 

să fi ajuns fecior) 

FIȘIOREL, FIȘIOREI (s.m.) - fecior gingaș 

FIȘIORIIE (s.f. sg.) - virginitatea băiatului înainte de căsătorie 

FIȘIORIT (s.n. sg.) - timpul în care feciorul rămâne neînsurat 

FIȘIUOR, FIȘIUORI (s.m.) - fecior  

FIŞNI, FIȘNESC (vb., IV) - a emite un sunet asemănător cu al fluierului suflând printre buze sau printre 

degetele băgate în gură; a fluiera, a fişcona 



FIȘOR, FIȘORI (s.m.) - fiu; băiat în raport cu părinţii săi; bărbat tânăr neânsurat 

FIȘPAN, FIȘPANI (s. m.) - notar șef, prefect 

FIŞPILIC, FIȘPILICURI (s.n.) - lucru mărunt, neînsemnat 

FIȘTĂLĂU, FIȘTĂLĂIE (s.n.) - fum 

FIȘTILIC, FIȘTILICURI (s.n.) - lucru neînsemnat, nimicuri 

FITĂ (s.f.) - chitanță, bon 

FITĂ, FITĂ (s.f.) - chitanţă 

FITILĂ, FITILI (s.f.) - băț de chibrit 

FIŢĂ, FIŢĂRAIE ( s.f., pl.) – figuri, schimonoseli, mofturi 

FIȚUICĂ, FIȚUIȘI (s.f.) - bucată de hârtie 

FIU, FII (s.m.) - fiu  

FIULARE, FIULÂĂRI (s.f.) – fiulare (la jug)  

FIULARI, FIULARE (s.n.) - pielea ușor încrețită care atârnă de-a lungul gâtului la bovine 

FIULĂRE (s.n. pl.) - mădulare, oase 

FIUORI (s.f,. pl.) - fior  

FIURITURĂ, FIURITURI (s.f.) - colțuri, margini, dungi 

FIURȚUR, FIRȚURI (s.m.) - colțuri 

FIUȚ, FIUȚ (s.m.) - fiu 

FIVAI (expr.) - e deajuns, destul 

FIVO (expr.) - e deajuns, destul 

FLACĂRĂ, FLĂCĂRI (s.f.) - flacără 

FLAMÂND, FLĂMÂNDĂ, FLAMÂNZD, FLĂMÂNGE (adj.) - flămând 

FLAMÂNDZÎ́, FLAMÂNDZĂSC (vb., IV) - a fi flămând, a sta multă vreme nemâncat, a răbda, a suferi 

de foame; a flămânzi 

FLAMÂNGIOS, FLĂMÂNGIOASĂ, FLAMÂNGIOŞ, FLĂMÂNGIOASĂ (adj.) - fiinţă care 

mănâncă mult  

FLANCACE (s.f.) - o bardă mare, cu care se netezeşte lemnul 

FLANELĂ, FLANELE (s.f.) - țesătură ușoară de lână 

FLANIR, FLANIRIE (s.n.) - flanir, finet 

FLASTĂR, FLASTĂRI (s.m.) – plasture 

FLAŞĂ, FLAȘĂ (s.f.) - sticlă de bere, bidonaș, halbă 

FLAŞĂ, FLĂŞI (s.f.) - sticlă de 0,5 litri folosită pentru îmbutelierea berii; conţinutul unei astfel de sticle 

FLAȘCĂ, FLAȘCHE (s.f.) - sticlă, șip 

FLAȘCENOG (adv) - moale 

FLAŞTARI, FLAȘTARESC (vb., IV) - a acoperi, a pava cu bolovani de râu; a executa un pavaj; a 

pavela 

FLAŞTARIT, FLAȘTARITĂ, FLAŞTARIŢ, FLAȘTARICE (adj.) - curte, încăpere; acoperit, pavat cu 

bolovani de râu 

FLAȘTĂR, FLAȘTĂR(I)E (s.n.) - cataplasmă tradițională compusă din făină de grâu și apă cu săpun, 

care era aplicată de obicei pe furuncule 

FLAȘTĂR, FLAȘTĂRE (s.f.) - cărare, trotuar 

FLAŞTOR, FLAȘTORE (s.n.) - floaştăr, trotuar asfaltat 

FLĂCĂRA (vb., I) - a arde cu flacără mare; a se produce brusc o lumină puternică fără să fulgere  

FLĂCĂU, FLĂCĂI (s.m.) - flăcău  

FLĂGAR, FLĂGARI (s.m.) - frăgar 

FLĂMÂND, FLĂMÂNDZ (s.m.) – adâncitură pe mijlocul spatelui animalelor  

FLĂMÂNZOC, FLĂMÂNZOACĂ, FLĂMÂNZOȘI, FLĂMÂNZOAȘIE (adj.) - flămând 



FLĂNGĂU, FLĂNGĂI (s.m.) - vlăjgan 

FLĂȘTĂRI (vb., IV) – a asfalta, a betona 

FLĂȘTORI, FLĂȘTORESC (vb., IV, tranz.) a asfalta, a pava 

FLĂŞTORIT, FLĂŞTORITĂ, FLĂȘTORIȚ, FLĂŞTORICE (adj.) - asfaltat, pavat 

FLÂȘCO-FLÂȘCO! (interj.) - în toate părțile dar fără rezultat, agitație inutilă 

FLEAC, FLEACURI (s.n.) - lucru fără importanță, palavre, nimicuri 

FLEACOTĂ, FLEACOCE (s.f.) - flecar 

FLEANCĂ (s.f. sg.) - gură 

„mai tacă-ț fleanca!” - mai taci din gură! 

FLEANCĂ, FLENȘI (s.f., sg.) - gură, expr. „mai tacă-ț fleanca!” = mai taci din gură!; (interj.) - treanca 

FLEANDORA, FLEANDORĂ (vb., I, intranz.) - a atârna neglijent, a se mișca de la sine/fără 

control 

FLEANDURĂ, FLEANDURE (s.f.) - zdreanță care atârnă, rufă pusă la uscat pe sârmă 

FLEANŢĂ, FLEANȚĂ (s.f.) - zdreanţă 

FLEAȘCĂ (adj.) – ud, moale, transpirat 

FLEAŞCĂ, FLEȘȘI (s.f.) - materie moale şi apătoasă, fără consistenţă; fleşcăială; (adverbial, în expr.) 

a se uda sau a fi ud până la piele 

FLEATCĂ, FLETȘI (s.f.) - botul măştii zoomorfe de capră, ţurcă, cerb, confecţionată pentru 

colindat, cu o parte mobilă, care poate clămpăni 

FLEC, FLECURI (s.n.) - pată (pe haine, pe hârtie); blacheu (pus la vârful sau/și pe tocul 

pantofului); petic la încălțăminte 

FLECĂCI, IEU FLECĂCESC (vb., IV) - a flecări fără socoteală 

FLECHECI, FLECHECESC (vb., IV, intranz.) - a spune fleacuri, a trăncăni, a spune verzi și 

uscate  

FLECHECIALĂ, FLECĂCELI (s.f.) - vorbărie goală 

FLECHECITORI, FLECHECITOARE, FLECHECITORI, FLECHECITOARE (adj.) - flecar, 

vorbăreţ, palavragiu 

FLECHIȚĂ, FLECHIȚĂ (s.f.) - tăiței în formă dreptunghiulară, paste făinoase 

FLECI (adv.) - gata, terminat, distrus 

FLECI, FLECIESC (vb., IV) - a (se) fleci, a se strivi 

FLECIT, FLECITĂ, FLECIȚ, FLECICE (adj.) – strivit, zdrobit 

FLECIU, FLECIE, FLECII, FLECII (adj.) - de nimic, prea obosit, prea moale 

FLECIUI, FLECIUI (și FLECIUIESC) (vb., IV) - a (se) fleci, a se strivi 

FLECUI, FLECUIESC/FLECUI (vb. IV. Tranz.) - a petici, a cârpi cu petice; a (se) păta (pe haine) 

FLENCANI, FLENCANESC (vb., IV) – (despre obiecte) a se mişca rapid şi capricios; a vibra, a 

tremura; a avea joc, a floncăni 

FLENCĂU, FLENCĂI (s.m.) - pribeag, hoher 

FLENDĂR FANDROCAŞ (s.m.) - pierde vară 

FLENDORA, FLEANDORĂ ŞI FLEANDURĂ (vb., I, intranz.) - a atârna, a spânzura 

FLENDORI, FLIENDORĂ (vb., IV, unipers.) - a flendări, a atârna neuniform partea de jos a 

fustei/rochiei (mai ales în timpul mersului) 

FLENDURA, FLENDUR (vb., I, tranz.) - a atârna, a sta suspendat, agățat (în bătaia vântului)  

FLENDURA, FLENDURĂ (vb., I) – a bălăngăni, a se rupe, a se sfâșia 

FLENDURI, FLENDURESC (vb., IV) - a se mişca încoace şi încolo, fără astâmpăr sau fără rost; a se 

fâţâi; a umbla mult şi fără ţintă, fără căpătâi; a hoinări 

FLENOS, FLENOASĂ, FLENOŞ, FLENOASĂ (adj.) - care are obrazul grăsuţ, durduliu; bucălat 

„mare în flene” - cu bucile mari, bucălat 

FLEOABĂR (s. m) - pușcă 



FLEOANCĂ, FLIEONȘI (s.f.) - fleancă, peiorativ pentru gură la cei ce vorbesc ce nu se cuvine 

FLEOARCĂ (adv.) - leaorcă (de ud) 

FLEOARCĂ, FLEORȘI, FLEOARȘE (adj.) - leaorcă, ud 

FLEOAȘCĂ (s.f. sg.) - începutul topirii zăpezii cu ploaie 

FLEOAŞCĂ, FLEOAȘCHE (s.f.) - începutul topirii zăpezii după o ploaie 

FLEONDORA, FLIEONDORĂ (vb., I, unipers.) - a atârna neuniform partea de jos a 

fustei/rochiei (mai ales în timpul mersului) 

FLEORCAI, FLIORCĂI (vb., IV) - a vorbi mult, a pălăvrăgi, a trăncăni, a spune fleacuri, a flecări, a 

balmajî, a palapai, a palavari, a spârdâcai, a torai 

FLEORCAIALĂ, FLEOCAIELI (s.f.) - trăncăneală, vorbărie fără rost, vorbă de clacă, flecăreală, 

balmajală, palapaială, palavareală, toraială 

FLEORCAITURĂ, FLEORCAITURI (s.f.) - persoană căreia îi place să vorbească multe, să spună 

fleacuri; flecar, limbut, guraliv, palavragiu, latratură, palavarelnic, palapaitură 

FLEOŞTOACĂ, FLEȘTOAȘE (s.f.) - felie mare (de pâine, de carne) 

FLESCAI, FLESCAI (vb., IV) - a mânca cu zgomot, a plescăi 

FLESNI, FLESNIESC (vb., IV, tranz.) - a plesni, a pălmui, a lovi cu putere peste față; a spune 

lucruri nepotrivite 

FLESNIT, FLESNITĂ, FLESNIȚ, FLESNICE (adj.) - (despre fructe, legume) spart, zdrobit, 

strivit 

FLESNIT, FLESNITĂ, FLESNIȚ, FLESNICE (adj.) – lovit; (s.m. - f.) om flușturatic, neserios, 

ușuratic, mucalit, poznaș, ghiduș 

FLEȘCĂI, FLIEȘCĂIESC (vb., IV) - a se moleși, a-și pierde puterile 

FLEȘCĂIALĂ(s.f.) – zăpadă topită amestecată cu noroi 

FLEȘCI, FLEȘCESC (vb., IV, tranz. și reflex.) - a se turti, a strivi, a deforma prin apăsare, a zdrobi 

FLEȘI, FLEŞESC (vb., IV, tranz.) - a turti, a distruge, a zdrobi, a strivi 

FLEȘIT (adj. invar.) - moale, fără consistenţă; (fig.) despre oameni obosit, extenuat; moleşit 

FLEȘIT, FLEȘITĂ, FLEȘIȚ, FLEȘICE (adj.) - strivit, zdrobit, turtit, distrus 

FLEȘITURĂ, FLEȘITURI (s.f.) - nimicire, turtire 

FLEȘIUI, FLEȘIUIESC (vb., IV, tranz.) - a strivi, a zdrobi 

FLEȘIUIT, FLEȘIUITĂ, FLEȘIUIȚ, FLEȘIUICE (adj.) - strivit, zdrobit 

FLEŞTENOG, FLEȘTOANGĂ, FLEȘTONJI, FLEȘTOANJE (adj.) - neputincios, cotonog 

FLEȘTOACĂ (s.f.) - felie mare (de pâine carne, etc) 

FLEȚ (adv.) - neajutorat 

FLEȚ, FLEAȚĂ, FLEȚ, FLEAȚĂ (adj.) - tont, nătăfleț, prostănac 

FLEȚ, FLEȚ (s.m.) – nătăfleț, leneș 

FLIANCĂ, FLIENȘI (s.f.) – gură-rea 

FLIEATCĂ (s.f.) - botul măștii zoomorfe folosită la colindat 

FLIEC, FLIECURI (s.n.) - pată pe haine 

FLIECAR, FLICARĂ, FLICARI, FLIECARIE (adj.) – limbut, guraliv 

FLICĂRI, FLIECĂRIESC (vb., IV) – pălăvrăgi 

FLIENCĂU, FLENCĂI (s.m.) - clămpău 

FLIENTĂR, FLIENTĂRI (s.m.) – trântor, pierde vară 

FLIEŞCĂIALĂ, FLEŞCĂIELI (s.f.) - zăpadă topită, apă multă; noroi apos, bine înmuiat 

FLIEŞCĂU, FLIEŞCĂIE (s.n.) - lapoviță 

FLIEȘI (adv.) – distrus cu totul 

FLIEȚ, FLIEAȚĂ, FLIEȚ, FLIEȚĂ (adj.) - fleț, prostănac, nedescurcăreț 

FLIGĂR, FLIGARĂ (s.n.) – avion 

FLIGHER-ADIUTANT (s.m.) - adjutant al suveranului 



FLIGHIHORN, FLIGHIHOARNE (s.n.) - fligorn, trompetă 

FLIGOARNĂ, FLIGOARNE (s.f.) - trompetă, trâmbiță, goarnă, figelhorn 

FLINDĂR, FLINDĂRI (s.m.) - străin, pribeag, vagabond 

FLINTĂ, FLINCE (s.f.) - pușcă 

FLINTĂ, FLINCIE (s.f.) - prostituată 

FLIOANCĂ, FLIOANȘE (s.f.) - gură spartă 

FLIOANDĂRA, FLIOANDĂR (vb., I, pers. a III-a, intranz.) - a atârnă, se clatină 

FLIOARCĂ, FLIOARȚĂ, FLEANDURĂ (s.f.) – femeie de moravuri ușoare 

FLIOASCĂ, FLIOASCHE (s.f.) - lovitură cu palma 

FLIOAȘCĂ, FLIOAȘC(I)E (s.f., sg.) - zăpadă aflată în curs de topire, ploaie amestecată cu zăpadă, 

lapoviță, zloată 

FLIONCANI, FLIONCANIESC (vb., IV) – a trăncăni 

FLIONCANIIE, FLIONCANII (s.f.) – fleancănire, trăncănire 

FLIONCOCI, FLIONCOCESC (vb., IV) - a pălăvrăgi 

FLIORC, FLIORȘI (s.m.) - neisprăvit; bătrân 

FLIOȘCĂ, FLEOŞCI (s.f.) - zeamă lungă și fără gust 

FLIOȘCĂIALĂȘ FLIOȘCĂIELI (s.f.) - umezeală 

FLIOȘCOCINĂ, FLIOŞCOCINI (s.f.) - resturi, impurităţi 

FLIOȘIOARĂ, FLEOŞIOARE (s.f.) - persoană neînsemnată, om slab, om vicios 

FLIOȘIORI (vb., IV, tranz ) - a alege (mâncarea), a mânca fără poftă 

FLISONI, FLISONESC (vb., IV, tranz.) - a trage o palmă altei persoane 

FLIT, FLITURI (s.n.) - bot 

FLIT, FLITURI (s.n.) - bot de porc, rât; (despre oameni, ironic) gură 

FLITUI, FLITUI (vb., IV, tranz.) - a zeflemi, a ironiza, a reproșa, a da cuiva replică sub formă de 

batjocură; (fig.) a da peste nas cuiva 

FLITUI, FLITUI/FLITUIESC (vb., IV, tranz.) - a da peste nas, a certa, a face de ocară 

FLIUANCĂ, FLIENIȘI (s.f.) – gură (sens depreciativ) 

FLIUARCĂ, FLIUORȘI, FLIUORȘIE (adj.) - leoarcă 

FLIUARŢĂ, FLIUORŢ (s.f.) – femeie ușoară 

FLIUAŞCĂ, FLIUAŞCE (s.f.) – lovitură cu palma 

FLIUNTĂRI (s.m.) - pantaloni 

FLIURCĂ, FLIURȘI (s.f.) - caracterizare pentru o femeie ușoară 

FLIUSCA, FLIUȘCI (s.f.) - (peiorativ) femeie de moravuri ușoare 

FLIUSCĂ, FLIUSCHE (s.f.) - femeie uşuratică, obraznică, etc 

FLIUSCĂI, FLIUSCĂIESC (vb., IV) - a adresa cuiva vorbe urâte; a ocărî cu vorbe necuvincioase 

FLIUȘCĂ, FLIUSCHIE (s.f.) - om intrigant; curvă, cocotă 

FLIUŢAIALĂ, FLIUŢAIELURI (s.f.) - pălmuire 

FLIUŢĂ, FLIUŢ (s.f.) – lovitură cu palma 

FLOARE DĂ PĂHAR (loc. subts. f.) - (fig.) mireasă 

FLOARE, FLORI (s.f.) – (fig.) pojghiţă de mucegai care se formează la suprafaţa murăturilor 

FLOAREA PIERSICULUI (loc. subst. f.) - culoarea ciclamen 

FLOAREA-FLEANŢURĂ (loc. subst. f.) - sifilis, frenţie, sfranţ, sfrenţie 

FLOAREA-SOARELUI (s.f.) – plantă oleaginoasă, floarea soarelui 

FLOAREA-VÂRSTII (loc. subst.) - vârstnic 

FLOARIE, FLORI (s.f.) - floare (plantă); mucegaiul de pe suprafața vinului, a compoturilor 

fermentate, a bulionului, a verzei pusă în saramură slab concentrată etc.; capul cuiului în care se 

dă cu ciocanul 



„floarie la uriechie” - obictiv ușor de atins (de către unii, dar greu pentru alții) 

FLOAŞTĂR, FLOAȘTĂRE (s.n.) - asfalt 

FLOAȘTĂR, FLOAȘTĂRE (s.n.) – balast; loc pavat cu pietre 

FLOBĂR, FLOBĂRE (s.n.) - armă de tir cu aer comprimat 

FLOC, FLOȘI (s.m.) - fir de păr lung și încrețit; smoc de lână/mătase; părul de sub braț și cel din 

zona pubiană 

FLOCAI, FLOCĂI (vb., IV) – (despre ţesături) a se scămoşa, a se destrăma 

FLOCAIT, FLOCAITĂ, FLOCAIŢ, FLOCAICE (adj.) – (despre o ţesătură) cu scame, scămoşat 

FLOCAN, FLOCANI (s.m.) – bărbos, cetnic (soldat din armata sârbă regală din al doilea Război 

Mondial) 

FLOCĂI, FLOCĂIE (vb., IV, unipers.) - a se scămoșa o țesătură, în urma purtării ei îndelungate 

FLOCHIŢ, FLOCHIŢĂ (s.n.) - șuviță 

FLOCOS, FLOCOASĂ, FLOCOȘ, FLOCOASĂ (adj.) - (despre câini) cu părul mai lung; (despre 

țesături) cu fire ieșite înafară, scămoșat, mițos 

FLOCUOS, FLOCUASĂ, FLOCUOŞ, FLOCUASĂ (adj.) - păros 

FLOIERĂ, FLOIERE (s.f., sg.) - fluier 

FLOMASTĂR, FLOMASTĂRE (s.n.) – cariocă 

FLOMÂND, FLOMÂNDĂ, FLOMÂNDZ, FLOMÂNGIE (adj.) - flămând 

FLOMÂNDZÂIE, FLOMÂNDZÂI (s.f.) - foamete 

FLOMÂNDZÎ, FLOMÂNDZĂSC (vb., IV) - a flămânzi  

FLOMÂNGUOS, FLOMÂNGUOŞ (s.m.) - flămângios 

FLOMÂNJIUOS, FLOMÂNJIOASĂ, FLĂMÂNZIUOŞ, FLOMÂNJIUOASĂ (adj.) - flămânjuos 

FLOMOTOC, FLOMOTOACE (s. n) - ghemotoc 

FLOMOTOC, FLOMOTOAȘE (s.n.) - grămadă 

FLOMOTOȘIT, FLOMOTOȘITĂ, FLOMOTOȘIȚ, FLOMOTOȘICE (adj.) – făcut grămadă 

FLONCANIIE, FLONCANII (s.f.) – fleancănir 

FLONCĂNI, FLONCĂNI (vb., IV) – (despre unele obiecte) a se mişca rapid şi capricios; a avea joc, a 

flencăni 

FLORAN, FLORANI (s.m. și adj.) - salcâm 

FLORARI (s.m.) – luna mai 

FLOREAN, FLOREANĂ, FLORENI, FLOREANE (adj.) - bălțat 

FLORIN, FLORINI (s.m.) - monedă care a circulat în Imperiul Habsburgic 

FLORINT, FLORINȚ (s.m.) - monedă divizionară cu valoare mică - în Regatul Iugoslaviei (2 

florinți = 1 dinar), probabil o combinație între denumirile florinului austriac și a forintului 

maghiar 

FLORINT, FLORINȚ, FLORINȚĂ (s.m.) – pădure de salcâm 

FLORINȚ, FLORINȚ (s.m.) - forinți 

FLORIȘICĂ, FLORIȘIALIE (s.f.) - floricică  

FLOȘCĂIALĂ, FLOȘCĂIELI (s.f.) - umezeală, apă multă după ploaie sau după topirea zăpezii 

FLOŞCIOMOC, FLOŞCIOMOAȘE (s.n.) - mănunchi de fâşii de pânză sau stofă prinse de un mâner şi 

având diferite întrebuinţări 

FLOŞCIOMOȘI, FLOȘCIOMOȘESC (vb., IV) - a da cu floşciomocu; (fig.) a face un lucru de mântuială 

FLOŞCIOMOȘIT, FLOȘCIOMOȘITĂ. FLOŞCIOMOȘIŢ, FLIOȘTOMOȘICE (adj.) – (despre rufe, 

haine) spălat superficial, de mântuială 

FLOȘIORI, FLOȘIORESC (vb., IV) - a clăti ceva fără tragere de inimă 

FLOŞNI, FLOȘNESC (vb., IV) - a se aşeza brusc pe ceva, lăsându-se cu toată greutatea corpului; a se 

trânti, a se tolăni 



FLOȘTĂRI, FLOȘTĂRESC (vb., IV, tranz.) - a pava cu pietre (uneori ornamentale) coridorul, 

trotuarul, curtea 

FLOȘTĂRIT, FLOȘTĂRITĂ (adj.) - asfaltat 

FLOŞTĂRIT, FLOŞTĂRITĂ, FLOŞTĂRIŢ, FLOŞTĂRICE (adj.) - pavat cu pietre 

FLOȘTOMOC, F(L)OȘTOMOAȘE (s.n.) - mototol, ghem, șomoiog; (fig) prostănac, tăntălău 

FLOȘTOMOC, FLOȘTOMOCURI (FOLOMOC) (s.n., sg.) - zdrențe adunate ghemotoc 

FLOȘTONC, FLOȘTOANCĂ, FLOŞTONCI, FLOȘTOANCE (adj.) - murdar, neîngrijit, 

dezordonat 

FLOTAC, FLOTAȘI (s.m.) – fulg de zăpadă 

FLUANCA, FLUANȘE (s.f.) - fleancă 

FLUARE, FLUORI (s.f.) - floare  

FLUARIA-SUARILUI (s.f.) - floarea-soarelui  

FLUARIA-TURȘIASCĂ, FLUORI-TURȘIEŞCI (s.f.) - ruji-de-toamnă (Callistephus chinensis) 

FLUARŢĂ, FLUARŢE (s.f.) - fleoarță 

FLUAŞCĂ, FLUAȘCHE (s.f.) - fleașcă 

FLUBĂR, FLUBĂRE (s.n.) - puşcă de calibru foarte mic 

FLUGELHORN (s.) - instrument de alamă 

FLUIER, FLUIERE (s.n.) - tibie, os de la picior 

FLUIERA, FLUIER (vb., I) - a fluiera  

FLUIERAŞ, FLUIERAŞ (s.m.) – cântăreț la fluier 

FLUIERĂ, FLUIERIE (s.f.) - fluier, instrument muzical 

„fluieru piciorului” - tibia, osul gambei piciorului 

FLUIERIEL (s.m.) - fluieraş  

FLUIERIȚĂ, FLUIERIȚ(Ă) (s.f.) - fluieriță, fluier mic; fluierul arbitrului într-o competiție 

sportivă 

FLUIERONI, FLUIEROANE (s.n.) - instrument de suflat, fluier; osul piciorului numit tibie, 

gambă 

FLUIERONI, FLUIEROANIE (s.n.) - osul piciorului de la genunchi în jos 

FLUIERUŢ, FLUIERUŢĂ (s.n.) - fluieraş  

FLUIR, FLUIRE (s.n.) - fluier  

FLUNTARI (s.n.) - crestătură  

FLUOC, FLUOȘI (s.m.) - floc  

FLUOȘIA (s.m.) – om păros 

FLUR, FLURURI (s.n.) - solă; parte de hotar 

FLURII (s.f., pl.) – Florii (sărbătoarea) 

FLUȘCIUC, FLUȘCIUCURI (s.n.) - micul dejun, masa de dimineață 

FLUŞCIURACIC, FLUȘCIURACICĂ, FLUŞCIURACIȘ, FLUȘCIURACIȘE (adj. - s.m. şi f.) - 

flușturatic 

FLUŞTUC, FLUȘTUCURI (s.n.) - mic dejun 

FLUȘTUR, FLUȘTURI (s.m., sg.) - fulg de zăpadă 

FLUȘTURA (vb., I, tranz) – a răsfira, a flutura (părul) 

FLUŞTURA, FLUȘTUR (vb., I, intranz.) - a fâlfâi, a flutura 

FLUȘTURA, FLUȘTUR (vb., I, intranz.) - a flutura, a fîlfîi (spre deosebire de a flutura este intranzitiv- 

a fluștura)  

FLUȘTURACIC, FLUȘTURACICĂ, FLUȘTURACIȘI, FLUȘTURACIȘIE (adj.) - flușturatic, 

impulsiv, capricios, nestatornic, superficial 

FLUȘTURACIC, FLUȘTURACICĂ, FLUȘTURACIȘI, FLUȘTURACIȘIE (adj.) - ușuratic, frivol 



FLUȘTURAT, FLUȘTURATĂ, FLUȘTURAȚ, FLUȘTURACE (adj. si subst.) – fluşturatic; boţit, 

împrăştiat; ușuratic, lipsit de seriozitate, frivol, nesocotit 

FLUŞTURAT, FLUŞTURATĂ, FLUŞTURAŢ, FLUŞTURACE (adj.) - fâlfâit 

FLUŞTUŞI, FLUȘTUȘESC ( vb., IV, intranz.) - a lua micul dejun 

FLUTUR, FLUTURI (s.m.) - fluture  

FLUTURA, MĂ FLUTUR (vb., I, tranz., reflex.) – a fâlfâi 

FLUTURAT, FLUTURATĂ, FLUTURAŢ, FLUTURACIE (adj.) - spulberat 

FLUTURE, FLUTURI (s.n.) - piesă de aramă, cu care se manevrează în cazan pentru ca să nu se prindă 

comina de fundul cazanului 

FLUTURUOS, FLUTURUASĂ, FLUTURUOŞ, FLUTURUASĂ (adj.) – ușor ca un fluture 

FLUŢUI, FLUȚUI (vb., IV) - a vântura 

FOACIE, FOACI (s.m.) - copil nelegitim, bitang 

FOAIE, FOI (s.f.) - publicație zilnică sau periodică, ziar, gazetă; frunză/filă de caiet/carte; aluatul 

subțire de plăcintă; frunza plantelor 

„a schimba foaia/a întoarcie foaia” - a-și schimba comportamentul față de cineva (într-unul mai 

coercitiv) 

FOAIE DÂN DOI (s.f., sg.) – foaie țesută din doi lați 

FOAIE, FOI (s.f.) - publicaţie periodică, de obicei cotidiană, în care se tipăresc ştiri, informaţii politice, 

sociale, culturale etc. de actualitate; ziar, gazetă, jurnal; frunză; bucată dreptunghiulară de hârtie de scris 

FOAIE-FRAGĂ (s.f.) - (cu var. FOIOMFRAGĂ, FLOARE-FRAGĂ) - arbust cu flori (pupi) 

frumos mirositoare, după ce se pălesc uşor 

FOAITĂ, FAICE (s.f. sg.) - (despre animale) rasă, soi; se referă și la om, din ce soi se trage 

FOALE (s.n. sg.) - abdomen, burtă, pântec 

„a rupie la foalie” - a avea crampe stomacale/intestinale 

FOALE (s.sg.) - abdomen, pântece, burtă; stomac; aparat care serveşte la comprimarea şi la suflarea 

aerului cu ajutorul unui burduf de piele acţionat printr-un sistem de pârghii 

FOALE, FOALE (s.n.) - foi la fierărie (suflător de aer) 

FOALIE (s.n. sg.) - burtă, pântece, stomac; burduful cimpoiului sau al dispozitivului cu care 

fierarul suflă în foc, apăsând o pedală, pentru întreținerea arderii cărbunelui 

FOALȚ (s.) - cută, tâmplărie 

FOAME (adv.) - foame 

FOAMECE (s.f. sg.) – foame mare în țară 

FOAMECE, FOAMICI (s.f.) - lipsă mare, generală şi prelungită de hrană; foamete 

FOAMELUC, FOAMELUCURI (s.n.) - foamete  

FOARCE (adv.) - foarte  

FOARCE (adv.) - foarte, deosebit 

FOARFECĂ, FOARFEȘI (s.f.) - unealtă pentru tăiat, compusă din două lame tăioase suprapuse având 

fiecare câte un mâner inelar şi fiind unite între ele la mijloc cu un şurub sau cu un nit; foarfece 

FOARFICĂ, FOARFIȘI (s.n.) - foarfece 

FOASĂNI (s. f) - scândură groasă, dulap 

FOASNĂ, FOASNE (s.f.) - scândură mai groasă (minim 4 cm)  

FOC, FOCURI (s.n.) - caniculă; febră; erupțiile care apar în urme unei tempereturi corporale 

ridicate; incendiu 

„a (nu) băga mâna-n foc” (pentru cineva) - a (nu) garanta moralitatea/nevinovăția cuiva 

„a avia foc/a argie foc” - a avea temperatură mare 

„a fi foc dă cald” - a fi căldură mare, caniculă 

„a să fașie foc șî pară/a să mâniia foc” - a se supăra cumplit 



FOC, FOCURI (s.n.) - febră 

FOCALĂ, FOCALE (s.f.) - tot ce se află în casă 

FOCARAI, FOCĂRAIE (s.n.) - foc mare şi iute; incendiu violent şi mistuitor 

FOCARI, FOCARI (s.m.) - pompier 

FOCĂRIE (NĂDUŞALĂ-VIPIE), FOCĂRII (s.f.) - caniculă 

FOCĂRIE, FOCĂRII (s. f.) - căldură mare, febră 

FOCĂRIE, FOCĂRII (s.f.) - sediul pompierilor, locul unde se păstrează echipamentul de stins 

incendiul 

FOCULIEŢ, FOCULIEŢĂ (s.n.) - foculeţ  

FOD, FODURI (s.n.) - (mai ales la plural) partea încreţită a unei piese de îmbrăcăminte  

FODBAL, FODBALURI (s.n.) - joc sportiv cu mingea între două echipe de câte 11 jucători, fiecare 

dintre jucători căutând să introducă mingea în poarta celeilalte echipe, lovind-o cu piciorul; fotbal 

FODOR, FODORI (s.m.) - crețuri la mânecă, la rochii, la poalele costumului național 

FODOR, FODORI (s.m.) - pliu, încrețitură a unui material textil 

FODORA, FODOR (vb., I, tranz.) - a face fodori, a încreţi 

FODORIT, FODORITĂ, FODORIȚ, FODORICE (adj.) - șifonat 

FOEMURI (s.n. pl.) – mătăsuri 

FOFĂRCĂI, FOFĂRCĂI (vb., IV) - a bliocăi 

FOFÂRLICA, FOFÂRLIȘI (s.f.) - expr. “a umbla cu fofârlica” = a face șmecherii, înșelăciuni; a încerca 

să înșele pe cineva 

FOFÂRLICĂ, FOFÂRLIȘI (s.f.) - șmecherie 

„îmblă cu fofârlica” - e neserios, umblă cu șmecherii 

FOFIADZĂ, FOFIEDZ (s.f.) – braț; aripă 

FOFIC, FOFIȘIE (s.n.) - șuviță  

FOFISNA, FOFISNE (s.f.) - formă de alint, cu ușoară tentă ironică 

FOFLICICĂ, FOFLICICHE (s.f.) - cocături, un fel de prăjituri; Duminică fac fofliciche 

FOFLIȘ, FOFLIȘURI (s.n.) - (despre mâncăruri) mâncare aleasă, aliment deosebit, dulciuri  

FOFLIȘCĂ, FOFLIȘCHE (s.f.) - gogoși întinse pe genunchi 

FOFOIOAGĂ, FOFOIOAJE (s.f.) - bucăți nemâncate de pâine 

FOFOLOACĂ, FOFOLOAȘIE (s.f.) - închisoare 

FOFOLUOC, FOFOLUOȘI (s.m.) - șuviță 

FOGAŞ, FOGAȘĂ (s.n.) - cuier pentru haine; apoi stelaj, blidariu 

FOI (s.m.) - plămân 

FOI, FOI/FOIURI (s.m.) - foale; burduful acționat de fierar când încălzește fierul, aparat care 

servește la comprimarea și la suflarea aerului cu ajutorul unei camere cu burduf de piele acționată 

prin mânere sau printrun sistem de pârghii; pluralul de la foaie 

FOI, FOIESC (vb., IV, intranz.) - a se mișca în permanență, a se foi 

FOI, FOIURI (s.n.) - burduf de piele folosit de fierari pentru a sufla în foc 

FOIALĂ, FOIELI (s.f.) - mișcare (fără rost) 

FOIECE, FOIEŢ (s.m.) - frunză de ceapă sau de usturoi folosită în alimentaţie 

FOIENFIU, FOIENFIE (s.f.) - pervincă 

FOIEROG, FOIEROAJE (s.n.) - urmă adâncă săpată în pământ de şuvoaiele apei de ploaie sau de apele 

unui râu 

FOIOFIU, FOIOFIE (s.n.) - plantă ornamentală 

FOIOMFIU, FOIOMFII (s.m.) - (var. FOIENFIU) plantă medicinală de pădure cu frunzele 

întotdeauna verzi 

FOIOMFIU, FOIOMFII (s.m.) - fonfiu, pervincă, plantă cu flori albastre 



FOIONFOIU (s.f.) – palntă plăcut mirositoare cu foi mari 

FOIROAGĂ, FOIROJI (s.f.) - loc periculos din cauza pietrelor mari şi mici 

FOIȘOARĂ, FOIȘOARE (s.f.) - foileton 

FOIŢĂ, FOIŢ (s.f.) - foiţă  

FOIȚĂ, FOIȚĂ (s.f.) - hârtie de țigară 

FOLAR, FOLARE (s.n.) - pieptar din piele de miel pentru copii 

FOLAR, FOLARI (BURDUŞ) (s.n.) - pieptar făcut din piei de oaie și de miel 

FOLAZIU, FOLAZII (s.f.) - pieptar 

FOLCIOS, FOLCIOASĂ, FOLCIOŞ, FOLCIOASĂ (adj.) - mare în burtă, (despre vite) mare în 

pântec 

FOLOMOC, FOLOMOȘI (și FOLOMOCURI) (s. și adj.) - ghemotoc de paie sau bucată de pânză 

mototolită; nepriceput, greu de cap 

„ce fac folomoc” - te bat de te-ndoi 

FOLOMOC, FOMOLOAȘIE (s.n.) - mototol, ghemotoc, şomoiog, grămadă, buluc 

FOLOMOCAR, FOLOMOCARI (s.m.) - incendiator 

FOLOMOȘI, FOLOMOȘESC (vb., IV, tranz., reflex.) - a se încâlci; a se pierde cu firea, a se 

buimăci, a se zăpăci; a încurca, a face folomoace, a face un lucru de mântuială, adesea mai mult 

încurcând treburile decât rezolvându-le 

FOLOMOȘIT, FOLOMOȘITĂ, FOLOMOŞIŢ, FOLOMOȘICE (adj.) - încurcat, zăpăcit 

FOLOMOŞIT, FOLOMOȘITĂ, FOLOMOŞIŢ, FOLOMOȘICE (adj.) - mototolit 

FOLOSÂNȚĂ, FOLOSÂNȚĂ (s.f.) - în administrare, folosință 

FOLOȘICĂ, FOFLIȘICHE (s.f.) – un fel de prăjituri 

FOLȘIOS, FOLȘIOASĂ, FOLȘIOȘ, FOLȘIOASĂ (adj.) - cu foale, gras 

FOMA, FOMĂDZ (vb., I) - a îndura foame, a nu avea ce mânca 

FOMA, FOMEDZ (vb., I) - a fi flămând, a sta multă vreme nemâncat, a suferi de foame, a flămânzi, a 

se cigorî, a se neştoţî 

FOMAT, FOMATĂ, FOMAŢ, FOMACE (adj.) - căruia îi este foame; flămând, înfometat; subnutrit, 

subalimentat, neştoţât, zadorât 

FOMAT, FOMATĂ, FOMAȚ, FOMACIE (adj.) - înfometat, flămând 

FOMF, FOAMFĂ, FOMFI, FOAMFE (adj.) - cu nasul turtit, persoană care vorbeşte pe nas 

FOMFĂI, FOMFĂI (vb., IV, intranz.) - a vorbi pe nas. 

FOMFĂIT, FOMFĂITĂ, FOMFĂIŢ, FOMFĂICE (adj.) – unul care vorbeşte pe nas şi amestecă 

vorbele 

FOMFĂNI, FOMFĂNI (vb., IV, tranz.) - a vorbi pe nas, nazal 

FOMFOCI (vb., IV) - a vorbi pe nas 

FOMFOROSÎ, FOMFOROSĂSC (vb., IV) - a vorbi pe nas 

FOMFUN, FOMFUNĂ, FOMFUNI, FOMFUNE (adj.) - persoană cu o emisie vocală nazală 

FOMIA, FOMIEDZ (vb., I, intranz.) - a răbda foamea 

FONDOAN(I)E, FUNDOAN(I)E (s.f., sg.) - zona din fundul curții sau din fundul grădinii; fundătură, 

loc înfundat 

FONDROC, FONDROCURI (s.n.) - aventură galantă 

FONDROCAŞ, FONDROCAȘ (s.m.) - vagabond 

FONF, FOANFĂ, FONFI, FOANFE (adj.) - căruia îi lipseşte unul sau mai mulţi dinţi, ştirb, şcirb; care 

nu mai are dinţi; care vorbeşte pe nas, care pronunţă nazal; care vorbeşte cu dificultate; fonfăit, fârnâit, 

fornăit 

FONF, FOANFĂ, FONFI, FOANFE (adj.) - persoană cu nasul turtit, care vorbește pe nas 

FONF, FONFI (s.m.) - gângav, persoană care vorbește pe nas 

FONFA, FONFEZ (vb., I, tranz.) - a curba, a îndoi 



FONFĂI (vb., IV, intranz.) - v. fomfăi 

FONFĂI, FONFĂI (vb., IV) - a fonfăi  

FONFĂIT, FONFĂIȚ (s.m.) – persoană care are vocea guturală 

FONFIU, FONFIE (s.n.) - pervincă 

FONFOCI, FONFOCESC (vb., IV, intranz.) - a spune vorbe fără înțeles 

FONFONI, FONFONIESC (vb., IV) - a vorbi “pe nas” 

FONTĂ, FONCE (s.f.) - nod în forma aripilor de fluture, făcut dintr-o fâşie de mătase, de pânză etc. şi 

servind ca podoabă; fundă 

FONTOLOZÎT, FONTOLOZÂTĂ, FONTOLOZÂT, FONTOLOZÂCE (adj.) - aiurit, nebunatec 

FONTOZÎT, FONTOZÂTĂ, FONTOZÂȚ, FONTOZÂCE (adj.) - aiurit, nebunatec 

FORAIBER, FORAIBERE (s. n.) - zăvor 

FORAUS, FORAUSURI (s.n.) - partea din față a unei clădiri, verandă, amenajată ca secție de 

votare 

FORĂI, FORĂI (vb., IV, intranz.) - a sforăi (despre cai, despre animale, în general)  

FORĂI, FORĂIE (vb., IV, unipers., intranz.) - (despre cai) a fornăi, a sufla tare pe nări, 

producând un zgomot aparte (vestind, de regulă, prezența unui pericol); (despre compoturi) a 

fermenta și a se acri; a sforăi 

FORBOC (s.m.) – legătură între hamuri și legău 

FORDAFURĂ, FORDAFURI (s.f.) - năsărâmbe, a ocoli adevărul 

FORFEȘE, FORFIȘ (s.n.) - foarfece 

FORFIC, FORFIȘI (s.m.) - forfic  

FORFICARIŢĂ, FORFICARIŢ (s.f.) - coafeză 

FORFOCI, FORFOCESC (vb., IV) - a flecări 

FORFOI, FORFOAIE (s. n.) - mofturi 

FORFOIAT (adj.) - înfoiat 

FORFOITURĂ, FORFOITURI (s.f.) - flecăreţ 

FORFOLOG, FORFOLOAGĂ, FORFOLOJI, FORFOLOAJE (adj.) - colectiv pentru fel de fel de flori 

FORFOROS, FORFOROASĂ, FORFOROȘ, FORFOROASĂ (adj. și s.m.) - vorbareț în exces 

FORGON, FORGOANE (s.n.) - vagon de tren de marfă 

FORINȚ, FORINȚ (s.m.) - unitate monetară în Ungaria Imperiului Austro-Ungar (după 1896) 

FORLING, FORLINGURI (s.n.) - aranjamente migăloase 

FORMARŞ, FORMARȘURI (s.f.) - înaintare 

FORMAȘ, FORMARŞURI (s. n.) - înaintări, plecări în marş 

FORMAȘ, FORMAȘĂ, FORMAȘ, FORMAȘĂ (s. și adj.) - (despre bărbați) priceput în a inventa 

sau a executa figuri în timpul dansului; (despre femei) pricepută în a inventa sau exacuta modele 

de cusături și țesături; inventiv, foarte priceput, mai ales lucruri făcute manual 

FORMĂ, FORM(I)E (s.f.) - model, ornament, motiv ornamental; folosit uneori la plural cu sensul de 

articole vestimentare de același model, croială și culoare, ce erau purtate de femei cu ocazia diferitelor 

sărbători (Crăciun, Paști, hram)  

FORMĂ, FORM(I)E (s.f.) – model/motiv (de cusătură/țesătură); formă, rasă (de animale); model, 

matriță; (pl.) figuri de joc; figură de dans; tip 

„a fi în formă” - a putea da randamentul maxim 

„formă bună” - calitate 

„forme dă cugluf” - vase ceramice speciale pentru copt cozonaci 

FORMĂN, FORMĂNI (s.m.) – căruțași profesioniști pentru transportul de produse 

FORMOLAŞ, FORMOLAȘĂ, FORMOLAȘ, FORMOLAȘĂ (adj.) - frumos, chipeş 

FORNICUOS, FORNICOASĂ, FURNICOŞ, FORNICOASĂ (adj.) - furnicos 



FOROAŞCE (s.f. pl.) - resturi de lemn, rumeguş 

FOROAT (s. n.) -moloz, stoc de materiale 

FOROBAITĂR, FOROBAITĂRI (s.m.) – prim muncitor, şef de echipă 

FOROCIC, FOROCICURI (s.n.) - noroi cu multă apă 

FORPAL, FORPALURI (s.n.) - întreținere a unei persoane cu alimente, bani, medicamente etc. 

FORPOST, FORNPOSTURI (s.n.) - avantpost 

FORRAT, FORRATURI (s.n.) - provizie 

FORSPAN, FORȘPANURI (s.n.) - serviciu 

FORȘPAN, FORȘPANI și FOȘPAN, FOȘPANI (s.m.) - vizitiu angajat al primăriei pentru a 

transporta cu căruța salariații sau persoane oficiale (atunci când acestea se deplasează în interes 

de serviciu) 

FORŞPAN, FORȘPANURI (s.n.) - obligaţie de a face cărături, de a da cai de poştă 

FORŞTAT, FORȘTATURI (s.n.) - suburbie 

FORȘUS (s. n.) - avans la salariu 

FORTOGRAFIE, FORTOGRĂFII (s.f.) - fotografie, poză 

FORTOGRĂFIE, FORTOGRĂFII (s.f.) - fotografie, poză, chip, molărai 

FORUNĂ, FORUNI (s.f.) - gaură de aerisire situată în partea de sus a cuptorului de copt pâine 

confecţionat din cărămidă; fufază; (fig. şi peior.) organul genital feminin 

FORVĂRŢ! (interj.) - înainte 

FORVERTS FRUNT! (interj.) - la front! 

FOSĂNĂ, FOSĂNE (s. f.) - scândură groasă 

FOSNĂ, FOSNE (s. f.) - scândură lată 

FOSNĂ, FOSNE (s.f.) - scândură lată şi groasă; dulap 

FOȘCALĂ, FOȘCĂLI (s.f.) - imală cu zăpadă, noroi moale 

FOȘPAN, FOȘPANE (s. n.) - cărăușie 

FOȘPAN, FOȘPANI (s.m.) - vizitiu în serviciul unui grof 

FOȘPĂNĂRIE (s.f. sg.) - loc special amenajat în cadrul primăriei la nivel de comună, unde se 

găseau căruța, doi cai și acareturile pentru a asigura transportul unui funcționar în localitate sau 

la plasă, județ 

FOȘPĂNIT, FOȘPĂNITURI (s.n.) - cărăușie 

FOŞTOMOC, FOȘTOMOAȘE (s.n.) - grămadă peste olaltă, folomoc, un braț de paie îmblătite 

FOȘTOMOC, FOȘTOMOAȘIE/FOȘTOMOȘI (s.n.) - ghemotoc de paie sau bucată de pânză 

mototolită; cârpă de spălat vase, cârpă de șters, șomoiog; mototol; ghem; se foloseşte şi cu sens 

peiorativ (la adresa cuiva) 

„ai ajiuns foștomocu muierii” - expresie 

„foștomoc dă bligie” - cârpă de spălat vasele 

FOȘTOMOȘI, FOȘTOMOȘESC (vb., IV, intranz.) - a mototoli 

FOŞVART, FOŞVARŢ (s.m.) – (înv.) tehnician din administraţia pădurilor care conduce o brigadă 

silvică; brigadier silvic 

FOTĂ, FOCE (s.f.) - veșmânt feminin 

FOTOGRĂFIE, FOTOGRĂFII (s.f.) - fotografie 

FOVALTĂR, FOVALTĂRI (s.m.) - bărbat solid, bine făcut 

FRACĂ, FRĂCI (s.f.) - măsură de băutură de 50 gr 

FRACE, FRAȚ (s.m.) - frate 

„fă-ce frace cu dracu până treși apa” - zicală 

„frace dă crușie” - frate de cruce, fârtat 

„frace dă mână” - givărul mirelui 



„fraț buni” - frați născuți din aceiași părinți 

„fraț ca tusa cu giunghiu” - pereche (nu neapărat frați) incompatibilă 

„fraț dă gieamănă” - frați gemeni 

„fraț numai dă pră mamă/tată” - frați vitregi după mamă/tată 

FRACE, FRAŢ (s.m.) - persoană de sex masculin considerată în raport cu altă persoană născută din 

aceeaşi părinţi sau numai din acelaşi tată ori din aceeaşi mamă; frate 

FRAGĂ, FRAJI (s.m.) - frag  

FRAGIT, FRAGITĂ, FRAGIŢ, FRAGICIE (adj.) - fraged  

FRAI (adj. invar. și adv.) - liber, fără nicio constrângere exterioară; gratuit 

„dzî frai” - zi liberă, nelucrătoare 

„frai talpă” - pe jos, pe picioare 

„pământ frai” - pământul arabil lucrat “gratis” de către cel care l-a luat în arendă (cu plata în 

produse), întreaga producție obținută revenind proprietarului 

FRAI (adj. invar.) - (despre fiinţe) care are posibilitatea de a acţiona după voinţa sa; care nu este supus 

nici unei constrângeri; slobod, liber; care nu prezintă dificultăţi, care este lesne de înţeles sau de realizat  

FRAICARCE (FRAICARTE) (s.f.) - bilet de voie 

FRAICĂ, FRAICĂRI (s.m.) - frate de cruce, prieten 

FRAICOR, FRAICORI (s.m.) - voluntar 

FRAIER, FRAIERĂ, FRAIERI, FRAIERIE (adj.) - persoană care poate fi păcălită cu ușurință, 

naiv, credul 

FRAIGAISTER, FRAIGAISTERI (s.m.) - ateu 

FRAIHER (s.) - baron 

FRAILĂ, FRAILE (s. f.) - domnișoară 

FRAILIC, FRAIVILIC (s.m.) - voluntariat; militar cu termen redus 

FRAIMAN (s.m.) - călău 

FRAIMAOR (s.m.) - francmason 

FRAIMON (s.m.) - hoher 

FRAIMON, FRAIMONI (s.m.) - călău, naiba, necaz, fene, boală incurabilă, fras, şlog 

FRAIMUZICĂ, FRAIMUZIȘI (s.f.) - sens ironic pentru distracție 

FRAIPARTIST, FRAIPARTIȘTI (s.m.) - partizan 

FRAIŞTAT, FRAIȘTATE (s.n.) - oraş liber 

FRAITĂR, FRAITĂRI (s.m.) – (înv.) denumire a gradului militar dintre soldat şi caporal; persoană care 

are acest grad; fruntaş 

FRAITĂR, FRAITĂRI (s.m.) - fruntaș (grad militar în armata austro-ungară) 

FRAIVILIC, FRAIVILICĂ, FRAVILIȘI, FRAIVILIȘE (adj. adverbial) - fără rost, fără ţintă, fără grijă, 

razna, haihui 

FRAIVILIGHI (s.m.) - voluntari 

FRAJED, FRAJEDĂ, FRAJEDZ, FRAJEGE (adj.) – (despre plante) crescut de puţină vreme; fraged, 

tânăr, crud; (despre fiinţe) tânăr; gingaş, plăpând 

FRAJIT, FRAJITĂ, FRAJIŢ, FRAJICE (adj.) - fraged 

FRANC, FRANCI (s.m.) - francez 

FRANC, FRANCĂ, FRANŞI, FRANŞIE (adj.) – sincer (Ăsta îţ spunie franc în faţă, şie are dă spus, nu 

umblă cu ocolişuri.) 

FRANCO (loc.adv.) – (expr.) franco-n faţă = direct, fără înconjur, fără menajamente, fără să se ferească, 

în faţă, pe faţă 

FRANȚUZ, FRANȚUZĂ (s.n.) -piesa cu care se strâng șuruburile 

FRAPSĂN, FRAPSĂNI (s.m.) - frasin 



FRAPSĂN, FRAPSĂNI (s.m.) - ulm 

FRAS, FRASURI (s.n. sg.) - zgârciuri, colici, dureri puternice de stomac; eclampsie = epilepsie 

acută la copii; necuratul, diavolul 

„du-ce-n fras!” - du-te la dracu! 

FRAS, FRASURI (s.n., sg.) - boală venerică, sifilis 

FRAS, FRASÂI (s.n.) – apoplexie 

FRASÂN, FRASÂNI (s.m.) - frasin  

FRASNIC, FRASNIȘI (s.m.) - frasin 

FRASU (s.n.) - epilepsie 

FRAŢĂSC, FRAȚASCĂ, FRAŢĂŞCI (adj.) - propriu legăturii dintre fraţi, de frate, ca de frate; frăţesc 

fratern; afectuos, devotat 

FRAŢĂŞCE (adv.) - în mod frăţesc, ca un frate, ca fraţii, frăţeşte 

FRĂGAR(I)E, FRĂGĂRII (s.f.) - dude, fructele dudului 

FRĂGAR, FRĂGARI (s.m.) - dud 

FRĂMÂNTA, FRĂMÂNT (vb., I, tranz.) - a frământa; (fig.) a ține pumnii; a se agita, a se neliniști 

FRĂPSĂNIȚĂ (s.n.) - frasin cu flori 

FRĂSÂNIŞ, FRĂSÂNIŞURI (s.n.) - frăsiniş  

FRĂȚÂIE, FRĂȚÂI (s.f.) - înțelegere între bărbați 

FRÂMÂNTA, FRAMÂNT (vb., I, tranz.) - a frământa  

FRÂMÂNTARE, FRÂMÂNTÂĂRI (s.f.) - frământare  

FRÂMÂNTAT, FRĂMÂNTATĂ, FRÂMÂNTAŢ, FRĂMÂNTACIE (adj.) - frământat  

FRÂMÂNTATURĂ, FRÂMÂNTATURI (s.f.) - frământare 

FRÂMBĂ/FRÂMBIE, FRÂMBII (s.f.) - bentiță îngustă de bumbac folosită pentru a lega sau a 

strânge încălțămintea sau diferite obiecte de îmbrăcăminte, bretele; aţă, funie, sfoară; (fig.) 

putere 

FRÂMBIE, FRÂMBI (s.f.) - bentiță îngustă de bumbac folosită pentru a lega sau a strânge 

încălțămintea sau diferite obiecte de îmbrăcăminte, bretele; aţă, funie, sfoară; (fig.) putere 

FRÂMBIE–MĂNUŞĂ (s.f.) - mâner coş 

FRÂNARI, FRÂNARI (s.m.) - frânar, frânghier, meseriaș care făcea frâie pentru cai (din fuior 

împletit) 

FRÂNĂ, FRÂNE (s.f.) - ulceraţie albicioasă care se face în jurul gurii la cai şi, prin extensie de sens, la 

oameni 

FRÂNĂ, FRÂN(I)E (s.f.) - parte a hamului alcătuită din curele sau frânghii lungi, prinse de inelele 

zăbalei cu ajutorul cărora se conduc caii înhămați, frâie; obstacol 

„a scăpa frânilii dân mână” - a nu mai putea controla/stăpâni o situație (dificilă)  

„a țânie-n frâu pră cinieva” - a avea autoritate/putere deplină asupra cuiva 

FRÂNFBIE, FRÂNFBII (s.f.) - frânghie 

FRÂNGE, FRÂNG (vb., III, tranz. reflex.) - a frânge  

FRÂNGERE, FRÂNGERI (s.f.) - fracție; parte din întreg 

FRÂNJE, FRÂNG (vb., III, intranz. reflex.) - a se rupe; ase agita prea mult cu munca 

FRÂNJERE, FRÂNJERI (s.f.) - acţiunea de a se frânge; frângere, rupere prin îndoire, lovire sau apăsare 

puternică 

FRÂNJIE, FRÂNG (vb., III) - a (se) frânge; (despre îmbrăcăminte) a se cuta, a se zbârci; a se 

zbate, a-și da toată silința pentru atingerea țelului propus 

FRÂNT, FRÂNTĂ, FRÂNŢ, FRÂNCIE (adj.) - frânt  

FRÂNTUARE, FRÂNTORI, FRÂNTUORI (s.f.) - frântoare 

FRÂNTUARE, FRÂNTUORI (s.f.) - frântoare  

FRÂNTURĂ, FRÂNTURI (s.f.) - frântură  



FRÂNŢUANIE, FRÂNŢUONI (s.f.) - frontoane  

FRÂȘCIUC (s.n.) - micul dejun 

FRÂŞCONI, FRÂȘCON (vb., IV) - a fluera din degete 

FRÂU, FRÂNIE (s.n.) - frâu  

FRÂURI (s.n.) - secreţie de culoare albă care se formează uneori la colţul gurii 

FRCONAT, FRCONEATĂ, FRCONEAȚ, FRCONEACE (adj.) - frecat 

FREANȚ (s.m. sg.) - sifilis 

„du-ce-n-frieanț!, -lovi-ce-ar frieanțu!, -mânca-ce-ar frieanțu!” - să te îmbolnăvești de sifilis 

FRECA, FREC (vb., I, tranz.) - freca 

FRECAT, FRECATĂ, FRECAŢ, FRECACIE (adj.) - frecat 

FRECATUOR, FRECATUORI (s.m.) - frecător  

FRECATURĂ, FRECATURI (s.f.) - frecătură  

FRECĂTURĂ, FRECĂTORI (s.f.) - frecătură 

FREGURĂ, FREGURI (s.f.) - friguri 

FRENGAU, FREGAUĂ, FRENGAŢ, FRENGACIE (adj.) - frengau 

FRENGIE, FRENGI (s.f.) - frenghie  

FRENGIE, FRENGI (s.f.) - frenghie  

FRES (adj. invar) - frez de culoare căpșunei coapte, trandafiriu 

FREŞ (adj. invar.) - (despre oameni) care se află într-o anumită situaţie sau care are o calitate de puţină 

vreme; cu forţe noi; odihnit, proaspăt 

FREȘ (adv) - proaspăt 

FREZĂ, FREZĂ (s.f.) - frizură 

FRIACĂ, FRIECUONI (s.m.) - freacă  

FRICĂ, FRIȘI (s.f.) - frică  

FRICĂ, FRIȘI (s.f.) – frică, teamă 

FRICUOS, FRICUOASĂ, FRICUOŞ, FRICUASĂ (adj.) - fricos 

FRIENGA, FRIENGIE (s.f.) - frenga  

FRIG, FRIGURI (s.n.) - frig, ger; (pl.) frisoane 

„eșci în friguri” - ești al dracului 

„frigurile roiului” - albine de neoprit 

FRIG, FRIGURI (s.n.), (adv.) - frig  

FRIGURI (s.n., pl.) – frisoane 

FRIGARE, FRIGARI (s.f.) - frigare 

FRIGARE, FRIGÂĂRI (s.f.) - frigare  

FRIGE, FRIG (vb., III, tranz., reflex.) - frige  

FRIGORNIŢĂ, FRIGORNIȚE (s.f.) - frig mare 

FRIGURA, FRIGURE (s.f.) - naiba 

FRIGURĂ, FRIGURI (s.f.) - friguri  

FRIGURUOS, FRIGUROASĂ, FRIGUROŞ, FRIGURUASĂ (adj.) - friguros 

FRIJE, FRIG (vb., III, tranz. reflex.) - frige  

FRIJ(I)E, FRIG (vb., III, tranz.) - a (se) frige; a distila; a se păcăli/înșela 

FRÎNE (s.n) - hățuri 

FRIPT, FRIPTĂ, FRIPȚ, FRIPCE (adj.) - ars; (fig.) păcălit 

FRIPT, FRIPTĂ, FRIPŢ, FRIPCIE (adj.) - fript  

FRIPTA (s.f.) - numele unui joc de copii în care unul din jucători încearcă să lovească peste mâini pe 

celălalt, iar acesta le retrage sau nu înainte de a fi lovit 

FRIPTOARE, FRIPTORI (s.f.) – herpes, bubiță 



FRIPTURĂ, FRIPTURI (s.f.) - friptură  

FRIȘ (adj. invar. și adv.) - proaspăt și rece; repede 

FRIŞ (adj. invar.) - proaspăt 

FRIŞA CHIFLI (s.) - cornuri proaspete 

FRIŞANC (s. propriu) - personaj de carnaval popular 

FRIȘCO (adj. invar) - proaspăt 

FRIT, FRITĂ, FRIȚ, FRICE (adj) - fript 

FRIZĂR, FRIZĂRI (s.m., sg.) - gaterist, muncitor la gater 

FRIZURĂ, FRIZURI (s.f.) - freză 

FRONT, FRONTURI (s.n.) - partea dinspre stradă unde se găseşte intrarea principală a unei clădiri, 

faţadă; loc unde se dau lupte militare în timp de război 

FRONTAR, FRONTARE (s.n.) - partea de către drum (front) a unei case, zidul de către vecin 

FROȘPAN (s.n.) - muncă obligatorie cu căruța și brațele la îndiguire 

FRUMOŞAŢĂ, FRUMOŞÂĂŢURI (s.f.), (adv.) - frumuseţe  

FRUMOȘĂȚĂ, FRUMOȘĂȚURI (s.f.) - frumusețe 

FRUMUOS, FRUMUASĂ, FRUMUOŞ, FRUMUASĂ (adj.) - frumos  

FRUNCE, FRUNȚ (s.f.) - frunte 

„mai bine frunce-n sat decât coadă la oraș” - zicală 

„om dă frunce” - om dintre cei mai buni 

„tot Banatu-i fruncea” - zicală 

FRUNCIE, FRUNŢ (s.f.) - frunte 

FRUNDZARI, FRUNDZARE, FRUNZARIE (s.n.) - frunzare 

FRUNDZARI, FRUNDZARIE (s.n.) - frunzar, frunziș, frunze multe și uscate (de obicei căzute pe 

jos) 

FRUNDZĂ, FRUNDZ, FRUNDZĂ (s.f.) - frunză  

FRUNDZĂ, FRUNDZĂ (s.f.) - frunză; foaie/filă de carte/caiet 

„a tăia frundză la câni” - a face o muncă inutilă; a umbla (prin sat) fără nici un rost 

FRUNDZĂRI, FRUNDZĂRIESC (vb., IV) - a frunzări, a răsfoi 

FRUNDZÂŞOARĂ, FRUNDZÂŞOARE (s.f.) - frunzele uscate ale dafinului folosite drept condiment; 

foi de dafin 

FRUNDZÂȚĂ (s.f. pl.) - frunzițe, aluat de tăiței tăiat în formă de pătrat sau de romb 

FRUNDZULIŢĂ, FRUNDZULIŢE (s.f.) - frunzuliţă  

FRUNT, FRUNTURI (s.n.) - front; fațada casei; aliniamentul străzii (așezarea caselor în linie 

dreaptă, precum soldații) 

„soba dî la frunt/soba marie” - camera dinspre stradă 

FRUNTARI, FRUNTAR(I)E (s.n.) - fațada casei, partea dinspre stradă a casei., frontonul casei 

FRUNTARI, FRUNTARE (s.n.) - zidul care închide lateral podul  

FRUNTARIU, FRUNTARE (s.n.) - partea de către drum (front) a unei case 

FRUNTAŞ, FRUNTAŞ, (fem.) FRUNTAŞÂŢĂ (s.m.) - fruntaş  

FRUNZARI, FRUNZARE (s.n.) - sistem de păstrare pentru iarnă a crengilor de stejar cu frunză, 

tăiate în timpul verii şi clădite între două crengi ale unui copac 

FRUNZON, FRUNZOANE (s.n.) - frunză mare 

FRUPT (s.n. sg.) - alimente preparate/consumate din produsele animaliere, mâncare “de dulce” 

consumată în perioadele fără post 

„a mânca cu/dă frupt” - a consuma produse animaliere în ziua/perioada de post recomandată de 

biserică (religie) 



FRUPT, FRUPCE (s.n.) - rod, produs al pământului; bucate, recoltă; ceea ce serveşte ca hrană 

oamenilor; mâncare, vipt 

FRUŞCIUC, FRUŞCIUCURI, FRUȘCIUȘE, FRUȘTUCURI (s.n.) - masa de dimineaţă, micul dejun, 

aperitiv (Le-am dat să mânşie şî nişce fruşciuc, înaince dă prândz.) (de la cuvântul FORŞPAIS) 

FRUȘTUC, FRUȘTUCURI (s.n.) - micul dejun, mâncarea de dimineață 

FUAIE, FUOI (s.f.) - foaie  

FUALIE, FUOI (s.f.) – pântece, burtă 

FUAME, FUOMI (s.f.) - foame  

FUARFICĂ, FUARFIȘI (s.f.) - foarfecă  

FUCE, FUT (vb., III) - a întreține relații sexuale, a face sex 

FUCIE, FUCII (s.f.) - butoiaş 

FUCSĂN, FUCSĂNI (s.m.) - nume dat mai multor specii de plante decorative, cu frunze opuse, cu flori 

roşii, galben-verzui sau pestriţe; fucsie 

FUDUL, FUDULĂ, FUDULI, FUDULE (adj.) - mândru, încrezut 

„fudul de urechi” – nu aude bine 

FUDULI, FUDULESC (vb., IV, tranz. reflex.) - a se lăuda 

FUF (expr.) - sinomin cu “canci”, nimic 

FUFA (s.f., sg.) - necuratu 

FUFADZĂ, FUFEDZĂ (s.f.) - v. forună 

FUFAI, FUFĂI (vb., IV) - a mânca lacom şi repede; a înghiţi pe nerăsuflate; a înfuleca 

FUFĂ, FUFE (s.f.) – femeie ușoară 

FUFĂ, FUFIE (s.f.) – femeie ușoară 

FUFĂZĂ, FUFEAZĂ (s.f.) - un fel de ocarină simplă, instrument prost; apoi lipsa unui instrument 

înlocuit cu fufăitul buzelor 

FUFIC, FUFIȘE (s.n.) - vas în care se scurge răchia 

FUFLI (vb., IV, tranz.) - a mirosi, a fufui, a afufui 

FUFULICĂ, FUFULIȘIE (s.f.) - cipcină  

FUFULIȘIE, FUFULIȘI (s.f.) - cipcină  

FUGA (adv.) - fuga  

FUGAR, FUGARI (s.m.) - dezertor; refugiat; bejenar 

FUGARI, FUGARESC (vb., IV) - a fugări  

FUGARI, FUGARI (s.m.) - fugar  

FUGARIE, FUGARII (s.f.) - fugarire  

FULGARIN (s.n.) – balon (seamănă cu pardesiul) 

FUGARNIŢĂ, FUGARNIȘIE (s.f.) – nestatornică, necredincioasă, infidelă 

FUGĂ (s.f. sg.) – fugă, alergătură 

FUGĂ, FUJI (s.f.) -fugă 

FUGĂRI, FUGĂRESC (vb., IV) – a alerga pe cineva 

FUGĂULI, FUGĂLESC (vb., IV) - a fugări 

FUGULUI, FUGULUIESC (vb., IV) - a tencui 

FUIER, FUIERĂ (s.n.) - flueră, fluerătoare 

FUIOFIE, FUIOFII (s.f.) - saschiu 

FUIOR, FUIOARE (s.n.) - cf. “drăgăloci” 

FUIOR, FUIOARE (s.n.) - fibră vegetală rezultată în urma prelucrării cânepii 

FUIUAGĂ (adv.) - răzleț 

FUIUOR, FUIUARĂ (s.n.) - fuior  

FUJI, FUG (vb., IV) - a fugi 



„a fuji ca dân pușcă” - a fugi repede și pe neașteptate 

„a fuji cu fata-mare” - fata, împotriva voinței părinților, alege să plece cu alesul inimii ei, simulată 

fiind răpirea acesteia 

„a fuji dă răspungerie” - a te sustrage de la o obligație care îți revine de drept, pe motiv că 

riscul/efortul e prea mare 

FUJI, FUG (vb., IV) - a se deplasa cu paşi repezi, a se mişca iute într-o direcţie, a merge în fugă; a fugi, 

a alerga, a goni; a alerga pe urmele cuiva pentru a-l ajunge; a părăsi în grabă şi pe ascuns un loc pentru 

a scăpa de o primejdie, de o constrângere 

FUJIT, FUJITĂ, FUJIŢ, FUJICE (adj.) - care a fugit, care a scăpat; fugit; evadat 

FUJIT, FUJITĂ, FUJIȚ, FUJICE (adj.) – fugit, plecat 

FULG, FULGURI (s.n.) - fulg  

FULGĂI, FULGĂI (vb., IV) - a răscoli 

FULGER, FULGERI (s.m.) - fulger  

FULGERA (vb., I, tranz.) - fulgera  

FULGUI, FULGUI (vb., IV, tranz.) - a fulgui  

FULJER, FULJERE (s.n.) - fenomen atmosferic care constă într-o descărcare electrică luminoasă 

produsă între doi nori sau în interiorul unui nor; fulger; (fig.) lumină, sclipire puternică şi trecătoare; 

scăpărare, străfulgerare  

FULJERA, FULJER (vb., I) - a se produce fulgere în atmosferă; a fulgera; (fig.) a scânteia, a luci, a 

sclipi; (fig.) a izbi pe cineva doborându-l cu o lovitură rapidă şi puternică; a arunca asupra cuiva o 

privire iute şi tăioasă; a ţintui, a străpunge cu privirea 

FULJERARE, FULJERĂRI (s.f.) - acţiunea de a fulgera şi rezultatul ei; fulgerare, lumină ca un fulger; 

scânteiere, lucire, fulgerătură 

FULJERAT, FULJERATĂ, FULJERAŢ, FULJERACE (adj.) - lovit, atins de fulger; fulgerat 

FULJIER, FULJIERE (s.n.) - fulger 

FULJIER, FULJIERE (s.n.) - fulger 

FUM, FUMURI (s.f.) - fum  

FUMA, FUMEDZ (vb., IV, tranz.) - a fuma 

FUMARAI, FUMĂRAIE (s.n.) - cantitate mare de fum; fumărie, fumegai 

FUMARIE, FUMARI (s.f.) - fumărie  

FUMĂRICĂ, FUMĂRIȘI (s.f.) - fumărică  

FUMNĂ, FUMNE (s.f.) - locul pe unde iese fumul din sobă 

FUMOR, FUMORĂ FUMORI, FUMORE (adj.) - gri 

FUMOR, FUMORĂ, FUMORI, FUMORE (adj.) – gri albicios 

FUMOS, FUMOASĂ, FUMOȘ, FUMOASĂ (adj.) - gri albicios 

FUMULIŢĂ (s.) - unealtă de fier, cu care se grijeşte marginea ghetei, ca să aibă margine frumoasă 

FUMURIU (adj.) – cenușiu 

FUMURIU, FUMURIE, FUMURII, FUMURIE (adj.) - cenușiu 

FUNAR (s.m) – meșter de funii 

FUNAR, FUNARI (s.m.) - împletitor de funii 

FUND, FUNDURI (s.n.) - șezut, fesă; oblon la fereastră; partea de jos a cofului cociei (acoperită 

cu scânduri); partea cea mai îndepărtată a grădinii (față de gardul care desparte curtea de 

grădină); capăt 

„fundu gurii” - partea posterioară a cavității bucale 

„fundu sacului” - partea de jos a sacului, de la baza acestuia 

FUND, FUNDURI (s.m.) - fund  

FUNDAC, FUNDACE (s.n.) - var., cojoc 

FUNDAMIENT, FUNDAMIENICIЕ (s.n.) - fundament  



FUNDĂ, FUNGE (s.f.) - sârmă 

FUNDĂMEC, FUNDĂMECURI (s.n.) - fundament 

FUNDĂMENT, FUNDĂMENTURI (s.n.) - fundament 

FUNDEU, FUNDEIE (s.f.) - jumătate de claie 

FUNDOANE, FUNDONI (s.f.) - partea de jos a unui vas, formând baza lui; parte a unei încăperi, spaţiu 

împrejmuit etc. opus intrării 

FUNDOANE, FUNDONI (s.f.) - partea din spate a casei 

„soba dân fundoanie/soba mică” - camera așezată spre grădină (în ea locuiau, laolaltă, toți cei din 

familie) 

FUNDOANIE, FUNDONIE (s.f.) - fațada dinspre grădină a casei 

FUNDOARE, FUNDORI (s.f.) - partea din spate, din fund a locului de casă, a grădinii 

FUNDU, FUNDURI (s.n.) - conciul femeii măritate din câmpia bănăţeană; o variantă a cepsei; 

cepăţuică; capac al unui vas de lemn 

FUNDUANIE, FUNDUONIURI (s.f.) - fundoaie  

FUNDURIE, FUNDURII (s.f.) - fânul mucegăit, stricat, putrezit de la baza clăii 

FUNGEI, FUNGEIE (s.n.) - partea de jos mai groasă a clăii de fân; „cât un fungei” = mare, gras, 

mătăhălos. 

„cât un fungei” - mare, gras, mătăhălos 

FUNIE, FUNII (s.f.) - funie  

FUNIE, FUNII (s.f.) - legătură din paie de secară sau șovar pentru legat snopi de grâu 

FUNIGINĂ, FUNIGINI (s.f.) - funingine  

FUNIGINUOS, FUNGIUASĂ, FUNIGINUOŞ, FUNGINUASĂ (adj.) - funinginos 

FUNIJINUOS, FUNGINOASĂ, FUNIJINUOS, FUNGINOASĂ (adj.) - funinginos 

FUNINJINĂ, FUNINJINI (s.f.) - materie neagră sau neagră-brună, realizată prin arderea incompletă a 

corpurilor organice, alcătuită mai ales din cărbune, care se depune pe partea interioară a coşurilor, a 

sobelor etc.; funingine 

FUNINJINE (s.f. sg.) - funingine 

FUNIŢĂ, FUNIȚ (s.f.) - dim. de la funie 

FUNȘCEL (s.m.) – vergea de la războiul de țesut care face rostul 

FUNT, FUNTURI (s.n.) - jumătate de kilogram 

FUNTAZ, FUNTAZURI (s.n.) - capricii, nazuri 

FUNTĂ, FUNCE (s.f.) - panglică, fundă 

FUNTĂREZÂT, FUNTĂREZÂTĂ, FUNTĂREZÂŢ, FUNTĂREZÂCE (adj.) - cu fantazii, aiurit 

FUNTĂZAT, FUNTĂZATĂ, FUNTĂZAȚ, FUNTĂZÂCE (adj.) - superficial, repezit, necugetat 

FUNTĂZÂT, FUNTĂZÂTĂ, FUNTĂZÂȚ, FUNTĂZÂCE (adj.) - cu nărav, cu fumuri, cu ieșiri 

necontrolate; superficial, repezit, necugetat 

FUNTĂZIE, FUNTĂZII (s.f.) - nebunii 

FUOC, FUOCURI (s.n.) - foc  

FUOI, FUOAIE (s.n.) - foale (la fierărie)  

FUOLȘIA, FUOLȘI (s.m.) – om pântecos 

FUONF, FUOANFĂ, FUONFI, FUANFE (adj.) – fără dinți 

FUR, FURI (s.m.) - hoţ 

FUR, FURI (s.m.) - hoț; lotru 

FURA, FUR (vb., I, tranz., reflex.) - a fura  

FURALUC, FURALUCURI (s.n.) - hoție 

FURAȘIUNE, FURAȘIUN (s.f.) - furt de mici proporţii; furtişag, ciupeală; „a umbla cu furașiuni” = a 

fura  

FURAT, FURATĂ, FURAȚ, FURACE (adj.) - furat 



„pră furace” - pe ascuns 

FURATUOR, FURATUARE, FURATUORI, FURATUARIE (adj.) - hoț 

FURATURĂ, FURATURI (s.f.) - furtișag 

FURĂ, FURI (s.f.) - repetare a unei acțiuni 

FURĂTURĂ, FURĂTURI (s.f.) - furt, hoție 

FURCAT, FURCATĂ, FURCAŢ, FURCACIE (adj.) - bifurcat 

FURCĂ, FURȘI (s.f.) - furcă de tors; furcă folosită ca unealtă agricolă 

„furca fântânii” - stâlpul pe care e fixată cumpăna fântânii 

„furca pieptului” - claviculă 

„furcă cu coarne de fier” - furcă de fier pentru gunoi 

„furcă dă tors” - furcă de tors 

„furcă la fântână” - furcă la fântână 

FURCĂ NEMŢEASCĂ (s.f.) - furcă de tors 

FURCĂ, FURȘI (s.f.) - furcă; „furca pieptului” = os lung şi plat aşezat în mijlocul părţii anterioare a 

toracelui, de care sunt prinse coastele; stern 

FURCĂ GII TUORS, FURȘI GII TUORS (s.f.) - furcă de tors  

FURCEARI (s. n.) - furcă pentru fân 

FURCEERI, FURCEERE (s.n.) - furcoi  

FURCHIŢAR, FURCHIŢARI (s.m.) – rândunică 

FURCHIŢĂ, FURCHITĂ (s.f.) - obiect de metal alcătuit dintr-un mâner şi doi până la patru dinţi, cu 

ajutorul căruia se duce mâncarea la gură; furculiţă, furcuţă 

FURCHIȚĂ, FURCHIȚ(Ă) (s.f.) - furculiță 

FURCIȘAG, FURCIȘAGURI (s.n.) - furtișag 

FURCONI, FRCONI, FURCONIU (s.n.) - furcă mare din lemn, unealtă agricolă folosită la strângerea 

fânului în căpițe 

FURCONI, FURCOANE (s.n.) - furcă mare de lemn cu care se întoarce şi se adună fânul, paiele 

FURCULIŢĂ, FURCULIŢ (s.f.) - furculiţă  

FURCUONI, FURCUANIE (s.n.) – furcă mare 

FURGASÂT, FURGĂSÂTĂ, FURGASÂŢ, FURGĂSÂCE (adj.) - furgăsit 

FURGASÎ, FURGASĂSC (vb., IV) - a furgăsi  

FURIŞ (adv.) – pe furiş  

FURIŞA (loc. adv.) - pe furişa = în ascuns; tiptil, pe furişate; (despre câini) mușică cu furişa= muşcă pe 

la spate, muşcă pe furiş 

FURIŞĂ, FURIŞ (adj.) - furiș 

FURIŞIŢ, FURIȘIȚĂ (s.n.) - ordonanţă, furier 

FURNICA, FURNIC (vb., III, tranz.) - a gâdila, a te furnica 

FURNICA, FURNICĂ (vb., I, tranz.) - a furnica  

FURNICARI, FURNICARIE (s.n.) - furnicar  

FURNICĂ, FURNIȘI (s.f.) - furnică 

FURNICĂ, FURNIȘI (s.f.) - furnică  

FURNICUOS, FURNICUASĂ, FURNICUOŞ, FURNICUASĂ (adj.) – plin de furnici 

FURNICUŢĂ, FURNICUŢ (s.f.) - furnicuţe  

FURȘ(I)ERI, FURȘ(I)ER(I)E (s.m., sg.) - furcă metalică cu două sau mai multe coarne, folosită în 

gospodărie sau la uscatul, strânsul și depozitatul fânului în căpițe 

FURȘIERI, FURȘ(I)ER(I)E (s.m. sg.) - furcă metalică cu două sau mai multe coarne, folosită în 

gospodărie sau la uscatul, strânsul și depozitatul fânului în căpițe 

FURȘILI POMÂNTULUI (s.f.) - furcile pământului  



FURT (adv.) - adesea, deseori 

FURT (adv.) - mereu, continuu, neîncetat, neîntrerupt 

FURT UN FURT (adv.) - în permanenţă, în succesiune rapidă 

FURT, FURTURI (s.n.) - furt, furătură 

FURTAI (UN) (adv.) - un sfert 

FURTAI, FURTAIE (s.n.) - pătrime, sfert 

FURTAL, FURTALURI (s.n.) - fiecare dintre cele patru părţi egale în care se poate împărţi un întreg; 

a patra parte dintr-un întreg; sfert, fârtai; (expr. cu referire la oră) trei furtal la şapce = trei sferturi la 

şapte, adică şapte fără un sfert 

FURTARI (s.m.) – sfert, măsură pentru cereale 

FURTAT, FURTAŢ (s.m.) – prieten bun  

FURTUNĂ, FURTUNI (s.f.) - furtună  

FURUNĂ, FURUNI (s.f.) - cuptor 

FURVEZEN (s.) - cărăuşie 

FUS, FUSĂ (s.n.) - fus  

FUS, FUSĂ (s.n.) - unealtă de tors; cantitatea de fire toarse și adunate pe fuse 

FUS, FUSE (s.n.) - mosor 

FUS, FUSE (s.n.) - unitate de măsură folosită în comerțul cu piei tăbăcite (egală cu pielea în formă 

de pătrat cu latura de 30,48 cm.) 

FUS, FUSURI (s.n.) - lemnul longitudinal (rotund și mai gros) al loitrei,în care se introduc carfele 

FUSCĂ (s.f. sg.) - tulpina care poartă inflorescența (sămânța) la ceapa obținută din arpagic 

FUSCĂ, FUSCHE (s.f.) - fus 

FUSCICRAC, FUSCICRAȘI (s.m.) - care sare gardurile 

FUSPOD, FUSPODURI (s.n.) - înveliş, strat de scânduri aşezat pe planşeul unei încăperi sau al unui 

spaţiu pe care se circulă; pardoseală 

FUSTĂ, FUSTĂ (s.f.) - fustă 

„șe ascunzi sub fustă” - expresie 

FUSTICĂRIE, FUSTICĂRII (s. f.) - nimicuri, fleacuri 

FUSULAN, FUSULANI (s.m.) - fusulan  

FUSULIC, FUSULICĂ, FUSULIŢ, FUSULICIE (adj.) – formă de fus; suplu 

FUSULIEŢ, FUSULIEŢ (s.m.) – fus mic 

FUSULIULUI (adv.) – ca fusul 

FUŞARAI, FUŞARAIE (s.n.) - lucrări sau produse făcute şi valorificate pe ascuns 

FUŞAREALĂ, FUŞARELI (s.f.) - operaţiune, lucrare făcută în grabă, prost, de mântuială 

FUŞĂR, FUŞĂRI (s.m.) - persoană care lucră rău, care nu-i meseriaş 

FUŞĂRAI, FUŞĂRAIE (s.n.) - a lucra rău, superficial 

FUȘĂRAI, FUȘĂRAIE (s.n.) - lucru de mântuială 

FUȘĂREALĂ, FUȘĂRAI (s.n.) – lucru de mântuială, prost executat 

FUȘĂRI, FUȘĂRESC (vb., IV, intranz. și tranz.) - a lucra rău, superficial 

FUȘĂRI, FUȘĂRESC (vb., IV, tranz.) - a face un lucru de mântuială, a face un lucru în grabă, 

superficial 

FUȘĂRIT, FUȘĂRITURI (s.n.) - lucru de mântuială 

FUŞCĂ, FUȘCI (s.f.) - săgeţi 

FUȘCECA (vb., I) – a tăia, a spinteca 

FUŞCEL, FUŞCEI (s.m.) - fiecare dintre vergelele trecute printre firele de urzeală la războiul de ţesut; 

fuştel, vergea, joardă; fiecare dintre vergelele verticale confecţionate din lemn pe care se sprijină 

balustrada unei scări 



FUȘCEL, FUȘCEI (s.m.) - vergea din lemn care se introduce între firele de urzeală la războiul de 

țesut, pentru a le separa; fiecare dintre treptele unei scări 

FUȘCEU, FUȘCEI (s.m.) – băț, treaptă la scară 

FUȘCICA, FUȘCIC (vb. I, tranz.) - a (se) spinteca, a (se) rupe în bucăți; a sfârteca, a sfâșia, a 

rupe prin despicare 

„ce fușcic în bătaie” - te rup în bătaie 

„gură fușcicată” - gură mare, gură “până la uriechi” 

FUȘCICA, FUȘCIC (vb., I, tranz.) - a sfâșia, a spinteca, a despica 

FUȘCICAT, FUȘCICAȚ (adj.) – sfârtecat, sfâșiat 

FUȘCIEL, FUȘC(I)EI (s.m., sg.) - persoană înaltă și slabă; piesă componentă a războiului de țesut (băț)  

FUŞFANG, FUŞFANGURI (s.n.) - fierăstrău manual cu lamă lată şi dinţi mărunţi, folosit pentru a 

rectifica îmbinarea pieselor din lemn 

FUȘIIE, FUȘII (s.f.) - butoiaș  

FUŞNIC, FUȘNICURI (s.n.) - dop de lemn, cu care se înfundă butea 

FUTCĂREALĂ, FUTCĂRELI (s.f.) - pozne, glume 

FUTCĂRI, FUTCĂRESC (vb., IV, tranz.) - a înjura, a sudui, a batjocori 

FUTCĂRIT, FUTCĂRITURI (s.n.) - a-l lua în derâdere 

FUTOC (s. propriu) - cartier din Moșnița și în Jimbolia 

FUTOȘEAN, FUTOȘENI (s.m.) - locuitor din Futoc 

FUTROLĂ, FUTROLIE (s.f.) - teacă 

 


