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GA! GA! (interj.) - onomatopee pentru gâște; strigătul gâștelor 

GABARDEN (s.f. sg.) - stofă de calitate 

GABIR (s.n.) – ceva deosebit 

GABOR, GABORI (s.m.) - polițist 

GAC, GAȘI (s.m.) - cocostârc, barză 

GAC, GAȘI (s.m.) – stârc cenuşiu care îşi face cuibul la liziera pădurii, în preajma bălţilor 

GACER, GACERE (s.n.) - găitan, şnur, împletitură preţioasă din fir 

GACI (s.m. pl.) - pantaloni, obiect de port popular oșan 

GACI, GACIESC (vb., IV, tranz., reflex.) - găti, a pregăti 

GACIALĂ, GACIELURI (s.f.) - găteală, gătire, pregătire 

GACIT, GACITĂ, GACIŢ, GACICE (adj.) - gătit, terminat 

GAGAUZ, GAGAUJ (s.m.) - necunoscut, persoană necunoscută 

GAGICĂ, GAGIȘI (s.f.) - ibovnică; puștoaică; fâșneață 

GAGINĂ, GAGIN(I)E (s.f. sg.) - insectă parazită la om 

GAGINĂ, GAGIN(I)E (s.f., sg.) - insectă parazită la om 

GAGINĂ, GAGINE (s. f.) - locaș de pe doagele unui butoi în care se fixează fundul butoiului; 

jivină 

GAGU (CUCURIGU GAGU) (interj.) - onomatopee pentru cântatul cocoșului 

GAI, GAIURI (s.n.) - loc unde cresc mulţi spini; desiş de spini, spinărie, spiniş, spinet 

GAI, GAIURI (s.n.) - tufiș, mărăciniș, pădurice în formare 

GAIA/GANE (s.f. sg.) – „d-a gaia” – joc de copii (pițigane-gane) 

GAICĂ, GĂIȘI (s.f.) - cheotoare 

GAICĂ, GĂIȘI (s.f.) - chiptoare, chiutoare 

GAIE, GĂI (s.f.) - uliu 

GAINARI, GAINARIE (s.m.) - găinаţ 

GAINĂ, GAINI (s.f.) - găină 

GAIS (adj. invar.) – portocaliu deschis 

GAITAN, GAITANI (sm.) - ciucur de la o broderie 

GAIŢĂ, GAIŢĂ (s.f.) - coţofană 

GAIZEL, GAIZELI (s.m.) - ostateci 

GAJ, GAJ (s.m.) - barză 

GALAJIE, GALAJII (s.f.) - zgomot puternic de glasuri, de maşini etc.; gălăgie, larmă, hărmălaie, 

tărăboi 

GALAJIOS, GALAJIOASĂ, GALAJIOŞ, GALAJIOASĂ (adj.) - care face multă gălăgie; gălăgios, 

zgomotos 

GALAOANE, GALAONI (s.f.) - lume multă strânsă laolaltă, grămadă de oameni; mulţime; 

îngrămădire de oameni într-un loc; înghesuială, îmbulzeală, aglomeraţie 

GALAŢICĂU, GALAŢICĂI (s.m.) - calaican 

GALBĂN, GALBĂNĂ, GALBINI, GALBINE (adj.) – de culoarea aurului 

„galbăn la față” - palid 

GALBĂN, GALBENI (s.m.) - monedă de aur purtată ca podoabă de femei (mai ales sub forma 

de salbă la gât) 

GALBĂN, GALBINI (s.n., sg.) - moneda din aur 



GALBIN, GALBINĂ, GALBINI, GALBINE (adj.) - galben 

GALBIN, GALBINI (s.m.) - galben  

GALBINIȘOS, GALBINIȘIOASĂ, GALBINIȘOŞ, GALBINIȘOASĂ (adj.) - despre faţă sau despre 

părţi ale feţei: care este fără culoare, galben; (p. ext. despre oameni) cu obrazul fără culoare; livid, pal 

GALBIN-ROŞ (adj.) - portocaliu 

GALBINUŞ, GALBINUŞĂ (s.m.) - gălbenuş  

GALETCĂ, GALETȘI (s.f.) - colivie 

GALEŢUICĂ, GALEŢUIȘI (s.f., dim.) - găletuşă, piesă din sistemul de alimentare cu apă a morii 

GALIATĂ, GALIEŢ (s.f.) - găleată 

GALIOTĂ, GALIOȚ (s.f.) - vas de navigaţie cu fundul plat 

GALIȚĂ (s.f. sg.) - vopsea (de diverse culori) pentru perete 

GALIŢĂ, GALIȚ (s.f.) - piatră vânătă topită 

GALIȚĂ, GALIȚE (s.f.) - pasăre de casă 

GALON, GALOANE (s.n.) – stea, tresă de pe umerii gradaţilor în armată 

GALOP, GALOPURI (s.n.) - galop 

„la galop” - mersul calului prin sărituri 

GALOPĂR (s.n.) - calapăr, floare 

GALUATĂ, GALUACIE (s.f.) - car, trăsură plină cu povară 

GANC, GANCURI (s.n.) - coridor, prispă, târnaț 

GANCELUITĂ, GANCELUICE (s.f.) - lăhuză bolnavă după naşterea unui copil 

GANCIE (s.f., pl.) - bube sifilitice 

GANG, GANGURI (s.n.) - coridor 

GANGE, GANGIURI (s.n.) - opaiţ 

GANGIOS, GANGIOASĂ, GANGIOȘ, GANGIOASĂ (adj.) - lacom, nesăţios 

GANGUR, GANGURI (s.m.) - graur 

GANȘE, GĂNȘI (s.f.) - defect, lipsă, cusur 

GANŢ (adj. invar.) - obiect care a fost cumpărat de curând; nou; nou ganţ = care nu a fost folosit 

GANȚ (adv.) – total, integral, în întregime, în stare foarte bună, nou-nouț 

„ganț ghibir” - lustruit perfect 

„ganț nou” - complet-nou 

GAORĂ, GĂURI (s.f.) - gaură 

GAR (s.n., sg.) - cenuşa rezultată din arderea tulpinilor de cereale 

GAR, GARĂ, GARI, GARE (adj.) - negru, oacheș 

GARABECE, GARABEŢ (s.n.) - larvă acvatică a unor insecte; carabǎț 

GARABULĂ, GARABULE (s.f.) - armă veche, pușcă defectă 

GARABULĂ, GARABULE (s.f.) - puşcă din vechime, puşcă stricată 

GARAGAȚĂ, GARGAȚE (s.f.) - gălăgie 

GARĂ (adj.) - negru, oacheș 

GARĂ, GĂRI (s.f.) – stație de cale ferată, haltă 

GARÂNA, GARÂNE (s.f.) - gărână 

GARÂNĂ, GARÂNI (s.f.) - gărână 

GARD, GARDURI (s.n.) – construcție de lemn, de metal, de zidărie, din împletituri de nuiele 

sau ostrețe, de spini, bolovani sau târși care împrejmuiește o curte, un teren, o grădină, etc. 

GARD, GARDURI (s.n.) - gard 



GARGAZALĂ, GARGAZĂLURI (s.f.) - gălăgie 

GARGAZÂT, GARGAZÂTĂ, GARGAZÂŢ, GARGAZÂCE (adj.) - despre plante: strivit, zdrobit, 

călcat, gazât, lom, plastă; despre terenuri: călcat, bătucit, tasat, gazât 

GARGAZÎ, GARGAZĂSC (vb., IV) - a strivi, a zdrobi, a nimici cu picioarele; a bătători pământul, 

iarba, semănăturile printr-o călcare repetată cu picioarele; a reduce volumul unui obiect, al unui 

material, a comprima prin apăsare; a gazî 

GARGIN, GARGIN (s.m.) - gardin, jgehab 

GARGINARI, GARGINARI (s.m.) - gardinar (unealta dogarului cu care se marchează gardina in 

interioriul doagelor unui butoi) 

GARI (s.n. sg.) - cenușă rezultată din arderea tulpinilor de cereale, a cocenilor, a florii-soarelui 

sau a buruienilor 

GARIȘCE, GARIȘCI (s.f.) - locul unde se aruncă garul, cantități mari de gar 

GARMATÂRI (s., pl.) - copii mici şi mulţi 

GARNIȘĂ, GARNIȘE (s. f.) - suport pentru perdea 

GARSAGURI (s., pl.) - toată avuţia unui om (casă, grajdiu, vite, pământ, mobile) 

GASĂLNIŢĂ, GASĂLNIŢ (s.f.) - găselniţă 

GASÂT, GASÂTĂ, GASÂŢ, GASÂCE (adj.) - găsit 

GASÎ, GASĂSC (vb. IV, tranz., reflex.) - găsi  

GATA (adj. invar.) - gata 

GATA (adv.) – terminat 

„gata gata” - cât pe-aici să... 

GATA, GĂT (vb., I) - a duce o acţiune până la capăt; a isprăvi, a sfârşi, a termina; a lua sfârşit, a se 

încheia 

GATAT, GATATĂ, GATAŢ, GATACE (adj.) - gătat 

GAUCĂ, GĂUȘI (adj. adesea substantivat) - care nu s-a săturat; care nu se simte sătul niciodată; 

flămând, nesătul, flamângios, hală 

GAURĂ, GĂURI (s.f.) - gaură 

GAURON, GAUROANE (s.n.) - gaură mare 

GAVANĂ, GAVIENI (s.f.) - găvan, lingură mare de lemn 

GAVĂD (s.m., sg.) - mulțime, grămadă 

GAVĂT (s.n. sg.) - mulțime 

GAVĂT, GAVĂTURI (s.n.) - faptul de a mişuna; aglomeraţie, mişcare, forfoteală, mişuneală; 

mulţime de fiinţe adunate la un loc 

GAVERNĂ, GAVERNE (s.f.) - cavitate patologică cauzată de o boală într-un ţesut organic mai ales 

la plămâni, cavern 

GAZÂT, GAZÂTĂ, GAZÂŢ, GAZÂCE (adj.) - despre plante: strivit, zdrobit, călcat, lom; despre 

terenuri) călcat, tasat, bătucit, gargazât 

GAZDARIŢĂ, GAZDARIŢĂ (s.f.) - stăpâna unei case în raport cu oaspeţii sau cu chiriaşii săi; gazdă 

GAZDĂ, GAZD(I)E (s.f.) - stăpânul, proprietarul casei și al averii; amfitrion; stăpânul în 

raport cu sluga sa; membrul familiei care conduce treburile casei; om bogat; pensiune 

„a să băga dă gazdă” - a se înregistra în cartea funciară ca proprietar pe o parte sau pe toată 

averea imobiliară a familiei 

„a sta în gazdă (la cineva)” - a locui pe perioadă determinată la o persoană particulară, contra 

cost, beneficiind, uneori, și de servitul mesei 

„bandă gazdă” - șeful formației de lucrători la treieratul grâului 



GAZDĂ, GAZGE (s.f., sg.) - stăpânul casei, proprietarul casei 

GAZÎ, GAZĂSC (vb., IV) - a strivi, a zdrobi, a nimici cu picioarele, a călca, a gargazî 

GĂBERE (s.f., pl.) - luntri 

GĂBJÂT, GĂBJÂTĂ, GĂBJÂȚ, GĂBJÂCE (adj) - răcit, gripat 

GĂBJÎ, GĂBJĂSC (vb., IV) – a surprinde pe cineva 

GĂBUZÂT, GĂBUZÂTĂ, GĂBUZAȚ, GĂBUZÂCE (adj.) - plin până la refuz, supraplin 

GĂBUZÎ, GĂBUZĂSC (vb., IV) – a se sătura peste măsură 

GĂCI, GĂCESC (vb., IV, tranz.) - a găta, a termina, a pregăti, a se îmbrăca de sărbătoare 

GĂCITUARE, GĂCITUORI (s.f.) - bucătăreasă de ocazie 

GĂDĂRAC, GĂDĂRAȘI (s.m.) - mititel 

GĂGI, GĂGESC (vb., IV) - a gândi 

GĂGICĂ, GĂGIȘI (s.f.) - mândră, leliţă, nevastă tânără şi frumoasă 

GĂIERAT, GĂIERATĂ, GĂIERAȚ, GĂIERACE (adj.) - zgâriat 

GĂIGANĂ, CĂIGANĂ (s.f.) - jumere de ouă 

GĂIGANĂ, GĂIGANE (s.f.) - căigană, omletă 

GĂINAȚ, GĂINAȚ (s.m.) – excrement/căcat de păsări de curte (mai ales găini) 

GĂINĂ SĂLBACICĂ, GĂINI SĂLBACIȘE (s.f.) - făzăniță 

GĂINET, GĂINEȚURI (s.n.) - păsări de curte, în special găini. 

GĂINUŞĂ, GĂINUŞ (s.f.) - potârniche 

GĂINUȘĂ, GĂINUȘĂ (s.f.) - făzăniță 

GĂINUȘCĂ, GĂINUȘCHIE (s.f.) – bibilică, pirchiță, coleanță, găină indiană 

GĂISÂNĂ, GĂISÂNE (s. f) – caisă 

GĂITAN (ŞIUC), GĂITANI(E) (s.m.) - ciucure 

GĂITAN, GĂITANE (s.n.) - ciucure 

GĂITĂNEL, GĂITĂNEI (s.m.) - ciucure mic 

GĂLAMBOŞ, GĂLAMBOȘĂ (s.n.) - canal acoperit prin care se scurge apa 

GĂLAN, GĂLANE (s.n.) - șiret 

GĂLANT, GĂLANTĂ, GĂLANŢ, GĂLANCE (adj.) - galant 

GĂLBADZĂ (s.f.) – boală de ficat a ovinelor și bovinelor; vierme parazit care trăiește în căile 

biliare ale acestor specii de animale 

GĂLBĂNARE (s.f. sg.) – gălbenare, icter 

GĂLBĂNUŢ, GĂLBĂNUŢ (s.m.) - dim. de la galbăn 

GĂLBEADZĂ, GĂLBEDZ(I)E (s.f., sg.) - (la oameni) hepatită, icter; boală de ficat a oilor; plantă 

parazită 

GĂLBEAȚĂ, GĂLBEȚĂ (s.f.) - boală la ovine 

GĂLBEJÂT, GĂLBEJÂTĂ, GĂLBRJÂŢ, GĂLBEJÂCE (adj.) – palid, tras la faţă 

GĂLBENEA, GĂLBENELE (s.f.) - flori de câmp și grădină (folosite și pentru ceai) 

GĂLBENI, GĂLBENESC (vb., IV, intranz.) - a îngălbeni 

GĂLBENIȘĂ, GĂLBENIȘI (s.f.) - v. gălbenele 

GĂLBIENIT, GĂLBIENITĂ, GĂLBIENIȚ, GĂLBIENICE (adj.) - îngălbenit 

GĂLBINARE, GĂLBINĂRI (s.f.) - gălbinare 

GĂLBINICĂ, GĂLBINIȘI (s.f.) - gălbenele 

GĂLBINIOL (s.m., sg.) - medicament împotriva gălbezei 

GĂLBINIOR, GĂLBINIOARĂ, GĂLBINIORI, GĂLBINIOARE (adj.) - nuanţă de galben 



GĂLBIOR, GĂLBIORI (s.m.) - galben, monedă de aur 

GĂLBȘIOASĂ, GĂLBĂȘIOASĂ (s.f.) - femeie palidă, anemică 

GĂLDĂU (s.n.) - băltuță, apă puțină 

GĂLDÂNĂ (s. f.) - baltă după ploaie 

GĂLDONI, GĂLDOANE (s.n.) - bălţi pe drum de ţară în urma ploii 

GĂLEATĂ, GĂLEȚI (s.f.) - putină mică în care se ţinea brânza, laptele pus la prins; căldare 

GĂLENDĂR, GĂLENDARE (s.n.) - balustradă 

GĂLETĂRIȚĂ, GĂLETĂRIȚĂ (s.f.) - femeia care are în grijă gălețile 

GĂLETCĂ, GĂLETCHE (s.f.) - colivie 

GĂLIATĂ, GĂLIEŢ (s.f.) - recipient dintro specie de cucurbitacee 

GĂL(I)ETCĂ, GĂL(I)ETȘI (s.f.) - colivie 

GĂLIGAN, GĂLIGANI (s.m.) – bărbat mare, puternic 

GĂLIGAN, GĂLIGANI (s.m.) - porc mistreţ 

GĂLMĂJÂU, GĂLMĂJÂIE, GĂLMĂJÂI, GĂLMĂJÂIE (adj.) - galben ca lămâia 

GĂLONŢ, GĂLONȚURI (s.n.) - făcăţel de cartofi 

GĂLUNIE, GĂLUNIE (s.f.) - şireturi 

GĂLUȘCĂ, GĂLUȘCH(I)E (s.f.) – gălușcă; aluat fiert, lung de 1-1,5 cm, care se consumă cu 

prăjeală sau brânză; papanași; produs farmaceutic veterinar folosit pentru combaterea gălbezei 

la oile scoase la pășune; cocoloș de pâine sau de mămăligă 

„a înghiți gălușca” - a răbda o ocară aspră; a accepta o mustrare făcută pe bună dreptate 

„gălușche cu crumpi” - mâncare de cartofi cu aluat 

„gălușche cu prune” - găluște fierte cu prune în interior 

GĂMAN, GĂMANI (s.m.) - tăhul 

GĂMBĂUŢ (s.m., pl.) - găluşte de aluat cu magiun 

GĂMBĂUȚĂ, GĂMBĂUȚE (s.f.) - găluște din aluat cu magiun 

GĂNȘIELUIT, GĂNIȘELUITĂ, GĂNȘIELUIȚ, GĂNIȘELUICE (adj.) – afectat de o anumită 

boală 

GĂOADZĂ (s.f. sg.) – organ sexual feminin 

GĂOADZĂ, GĂODZĂ (s.f.) - anus 

GĂOAZDĂ, GĂOAZDĂ (s.f.) – găoază, gaură; canal vaginal, vagin; gaura șezutului, cur 

GĂRĂSÂȚĂ, GĂRĂSÂȚĂ (s.f.) - pește mic de diferite culori, caracudă 

GĂRĂȘÂȚĂ, GĂRĂȘÂȚE (s.f.) – caracudă 

GĂRĂȘÂȚĂ, GĂRĂȘÂȚE (s.f.) – pește caracudă, caras 

GĂRÂNĂ, GĂRÂNI (s.f.) - loc unde a fost o pădure defrişată prin ardere; pășune în afara 

hotarului satului, la munte; grindă prinsă în cui și folosită ca poliță 

GĂRGĂLIOD, GÂRGĂLIOURI (s.n.) - gâtlej 

GĂRGĂSÎ, GĂRGĂSĂSC (vb., IV) - a se îngrămădi, a se îndesa 

GĂRGĂUNI (s.m. pl.) - gângănii; (fig.) nervi, neastâmpăr 

GĂRGĂUN(I)E, GĂRGĂUNI (s.m., sg.) - idee trăznită, gând ciudat, închipuire 

GĂRGĂUNIE, GĂRGĂUNI (s.m.) - gândac, bâzoni (v. băndăune); ambiţie prostească 

GĂSĂLNIȚĂ, GĂSĂLNIȚĂ (s.f.) - insectă; șmecherie 

GĂSÎ, GĂSĂSC (vb., IV) – a găsi 

GĂTA, GAT (vb., I, tranz. reflex.) – a termina; a împodobi, a orna, a înfrumuseţa 

GĂTA, GĂCESC (vb., I) – a (se) găta, a (se) găti, a (se) aranja, a (se) înfrumuseța; a (se) chichi 



GĂTA, GĂT (vb., I) - a termina 

GĂTAT, GĂTATĂ, GĂTAȚ, GĂTACE (adj.) – terminat; împodobit, ornat, înfrumuseţat 

GĂTĂTOARE, GĂTĂTOARE (s.f.) – bucătăreasă de ocazie (la nunți, botezuri, pomeni), 

socășiță 

GĂUNOS, GĂUNOASĂ, GĂUNOȘ, GĂUNOASE (adj.) – pofticios 

GĂURONI, GĂUROAN(I)E (s.n., sg.) - gaură mare 

GĂVAN, GĂVANE (s.n.) - scobitură, adâncitură, gaură 

GĂVĂT (s.n.) - mulțime de oameni, aglomerație 

GĂVOAZDĂ (s.f.) – adaos, pană 

GĂZA, GĂZĂSC (vb., I) - a călca cu piciorul 

GĂZDĂBAȘĂ, GĂZDĂBAȘĂ (s.f.) - șefă mare 

GĂZDĂLUC, GĂZDĂLUCURI (s.n.) – taxa plătită de cel care bagă de gazdă (se „întărește” în 

cartea funciară) 

GĂZDĂRIȚĂ, GĂZDĂRIȚ(Ă) (s.f.) – soția gazdei; femeie care poartă treburile casei; hoață  

GĂZDĂȘAG, GĂZDĂȘAGURI (s.n.) – avere, bogăție mare 

GĂZDOI (s.m. și adj.) – bogătaș 

GĂZDOI, GĂZDOI (s.m.) - găzdoiae, (s.f.) mare bogătaș (bogătașă) 

GĂZDONI, GĂZDONI (s.m.) - gazdă, stăpânul unei case/familii înstărite 

GĂZDOVI, GĂZDOVESC (vb., IV) - a găzdui 

GĂZDUI, GĂZDUIESC (vb., IV) – a acorda cuiva găzduire/adăpost pentru una sau mai multe 

zile 

GĂZÎ, GĂZĂSC (vb., IV) - a tasa, a bătători 

GÂB, GÂBĂ, GÂBI, GÂBE (adj.) - cocoşat 

GÂB, GÂBĂ, GÂBI, GÂBE (adj.) - cocoșat 

GÂBI, GÂBESC (vb., IV, intranz. reflex.) - a se cocoşa, a se deforma, a se apleca de spate 

GÂBI, GÂBESC (vb., IV, reflex.) - a deveni lat în spate 

GÂBIT, GÂBITĂ, GÂBIȚ, GÂBICE (adj.) - aplecat, cocoșat, încovoiat 

GÂBITURĂ, GÂBITURI (s.f.) - cu cocoașă, gheb 

GÂCLEAN, GÂCENE (s.n.) - gât 

GÂDĂ, GÂGE (s.f.) - urâtă, urâcioasă 

GÂDZĂLA, GADZÂL (vb., I, tranz. reflex.) - a (se) gâdila 

GÂDZĂLA, GÂDZĂL (vb., I, tranz.) - a gâdila 

GÂDZĂLAT, GÂDZĂLATĂ, GĂDZĂLAȚ, GÂDZĂLACE (adj.) - gâdilat 

GÂDZĂLOS, GÂDZÎLOASĂ, GÂDZÂLOȘ, GÂDZĂLOASE (adj.) – care se gâdilă foarte tare 

GÂF, GÂFURI (s.n.) - gâf, covată mică 

GÂFÂI, GÂFÂI (vb., IV, intranz.) - a gâfâi 

GÂG (s.m.) – gângav 

GÂG, GÂGĂ, GÂJI, GÂJIE (s. și adj.) - gângav 

GÂGA (s., sg.) - cuvânt de batjocură, cu sens de altcineva, mai bun 

GÂGAI, GÂGÂI (vb., IV) - gâgâi  

GÂGĂLUOD, GÂRGĂLĂUAGE (s.n.) - mărul lui Adam 

GÂGE (adj. adesea substantivat) - om rău; crud; sălbatic; (s.m.) - drac, diavol, satana, necuratul, 

nestrecea 

GÂJOB, GÂJOABĂ, GÂJOBI, GÂJOABIE (adj.) - gâb, ghibos 

GÂLBINACIC, GÂLBINACICĂ, GĂLBINACIȘI, GÂLBINACIȘIE (adj.) - gălbenatic 



GÂLBINI, GÂLBINIESC (vb., IV, neregulat) - îngălbeni  

GÂLCĂ, GÂLȘI (s.f.) – amigdală, umflătură a ganglionilor (mai ales a celor de la gât), 

amigdalita (boala); TBC ganglionar, scrofuloză; difterie; umflătură pe corp 

GÂLCĂ, GÂLȘI (s.n.) - gâlcă, umflătură, nod 

GÂLCĂI, IEU GÂLCĂI (vb., IV) - a face zgomote din gât 

GÂLCUOS, GÂLCUASĂ, GÂLCUOŞ, GÂLCUASĂ (adj.) - gâlcos, cu gâlci, cu umflătură 

GÂLDAU, GÂLDAIE (s.n.) - groapă de pământ argilos în care se aduna apa. adâncitură pe 

cursul unei ape 

GÂLDĂU, GÂLDĂIE (s.n.) - loc de scăldat, scăldătoare, caldău, vad 

GÂLDON, GÂLDOANE (s.n.) - caldău, vad, gâldău 

GÂLGÂI, GÂLGĂIE (vb., IV) – a bea cu poftă 

GÂLMĂ (s.f.) – ridicătură de pământ 

GÂLȘI, GÂLȘIURI (s.n.) - umflătură, tumefiere, amigdală, amigdalită 

GÂLȘIAUĂ, GÂLȘIEVI (s.f.) - gâlceavă, ceartă 

GÂLȘIAVI, GÂLȘIAVÂESC (vb., IV, tranz., reflex.) - gâlcevi, a se certa 

GÂLȘIAVIE, GÂLȘIAVI (s.f.) - gâlcevire, ceartă 

GÂLȘIAVIȘIUOS (adv.) - gâlcevicios, certăreţ 

GÂLȘIAVITUARE, GÂLȘIAVITUORI (s.f.) - gâlcevitoare, certăreaţă 

GÂLȘIAVITUORI, GÂLȘIAVITUORI (s.m.) - gâlcevitor, certăreţ 

GÂLȘIAVITURĂ, GÂLȘIAVITURI (s.m.) - gâlceavă, ceartă 

GÂLȘIAVUOS, GÂLȘIAVUASĂ, GÂLȘIAVUOŞ, GÂLȘIAVUASĂ (adj.) - gâlcevos, certăreţ 

GÂLTÂNĂ, GÂLTÂNI (s.f.) - gâldău, vârtej 

GÂLTUOP, GÂLTUAPIE (s.n.) - gâldău, vârtej 

GÂMBAT, GÂMBATĂ, GÂMBAŢ, GÂMBACE (adj.) - îngâmfat, plin de sine 

GÂMFA, GÂMFĂDZ (vb., IV, intranz. reflex.) - a se îngâmfa, a se umfla, a se ţine înfumurat 

(închipuit, măreţ) 

GÂMFAT, GÂMFATĂ, GÂMFAȚ, GÂMFAC(I)E (s.n., sg.) - umflat, obez 

GÂMFAT, GÂMFATĂ, GÂMFAŢ, GÂMFACE (adj.) - îngâmfat, închipuit, plin de sine 

GÂND, GÂNDURI (s.n.) - gând  

GÂNDAC, GÂNDAȘI (s.m.) - gândac  

GÂNDĂLAC, GÂNDĂLAȘ (s.m.) – mormoloc, vierme 

GÂNDĂLAC, GÂNDĂLAȘI (s.m.) – cărăbuș 

GÂNDĂLAC, GÂNDĂLAȘI (s.m.) – gândac 

GÂNFA, GÂNFEDZ (vb., I) – a umfla, a se îngâmfa 

GÂNGAI, GÂNGÂI (vb., IV) – a gângâi  

GÂNGAIALĂ, GÂNGAIELURI (s.f.) – gângăveală  

GÂNGANIE, GÂNGĂNII (s.f.) – gândac 

GÂNGAU, GÂNGAUĂ, GÂNGAVI, GÂNGAVIE (adj.) – gângav  

GÂNGAV, GÂNGAVĂ, GÂNGAVI, GÂNGAVE (s.m. și adj.) – peltic 

GÂNGAVIELĂ, GÂNGAVIELURI (s.f.) – gângăvelă  

GÂNGĂI, GÂNGĂI (vb., IV) – a gânguri 

GÂNGĂLĂU, GÂNGĂLĂI (s.m.) - insectă mai mare din specia coleopterelor, cărăbuș de mai 

GÂNGĂV (adj.) - om cu defect de vorbire 

GÂNGĂVEALĂ, GÂNGĂVELI (s.f.) – vorbire gângăvită, neclară 



GÂNGĂVI, GÂNGĂVESC (vb., IV) – a îngăima cuvintele 

GÂNGI, GÂNGESC (vb., IV) – a gândi, a judeca 

GÂNGI, GÂNGIESC (vb., IV, reflex.) - a-şi forma o idee despre un lucru, a pătrunde ceva cu mintea; 

a gândi, a cugeta, a chibzui la ceva; a concepe a crea ceva; a se îngriji, a-i păsa de cineva sau de ceva; 

a-i trece cuiva prin minte că...; a crede, a socoti că… 

GÂNGIRE, GÂNGIRI (s.f.) - idee, gând, cuget; meditare, reflecţie; imaginaţie, fantezie 

GÂNGIT, GÂNGITĂ, GÂNGIȚ, GÂNGICE (adj) - gândit 

GÂNGIT, GÂNGITĂ, GÂNGIŢ, GÂNGICE (adj.) - care a fost bine pătruns cu mintea; bine socotit, 

chibzuit; gândit 

GÂNGITOR, GÂNGITOARE, GÂNGITORI, GÂNGITOARE (adj.) - care este cufundat în gânduri, 

predispus la meditaţie; gânditor, îngândurat 

GÂNGITORI, GÂNGITOARE, GÂNGITORI, GÂNGITOARE (s.f. - m.) - filozof 

GÂNGITURĂ, GÂNGITURI (s.f.) - gândire 

GÂNJ (s.n.) – piedică, frână la roata căruței 

GÂNSAC, GÂNSAȘI (s.m.) - bărbătuşul gâştei; gâscan 

GÂNSAC, GÂNSAȘI (s.m.) - gâscan 

GÂRĂI, GÂRĂI (vb., IV) - a se văita, a cârăi, a mârâi 

GÂRB, GÂRBĂ, GÂRBI, GÂRBE (adj.) – gâb, cocoșat, adus de spate; ghebos 

GÂRBAȘ, GÂRBAȘE (s.n.) – obiect alcătuit dintr-o curea sau o împletitură de curele legată de un 

băţ, cu care se lovesc sau se îndeamnă animalele să meargă; bici, chimgie, cârbiș 

GÂRBITĂ, GÂRBICE (s.f.) – gât de bou 

GÂRBIŢĂ, GÂRBIȚ (s.f.) – guşă 

GÂRBOŞAT, GÂRBOŞATĂ, GÂRBOŞAŢ, GÂRBOŞACE (adj.) – gârbovit 

GÂRBOV, GÂRBOVI, GÂRBOVĂ, GÂRBOVE (adj.) – gârbov 

GÂRBOVANĂ, GÂRBOVENE (s.f.) - pulpa piciorului; apoi omul bătrân cu spatele plecat 

GÂRBOVEANĂ, GÂRBOVENE (s.f.) - partea piciorului de la genunchi până la gleznă 

GÂRBOVENE, GÂRBOVENE (s.f.) – șale, partea de jos a spatelui 

GÂRBOVIT, GÂRBOVITĂ, GÂRBOVIȚ, GÂRBOVICE (adj.) – aplecat, gârbov 

GÂRCALIOD, GÂRCALIOAJE (s.n.) - proeminenţă a zgârciului tiroidian, vizibilă la bărbaţi în 

partea anterioară a gâtului: nodul gâtului, mărul lui Adam; la păsări parte a corpului care uneşte capul 

cu trunchiul; gât 

GÂRCI, GÂRCIESC (vb., IV) - gârtoni, a grohăi 

GÂRCLAN, GÂRCLANI (s.m.) - gâtlej 

GÂRCLEAN, GÂRCLEANE (s.m.) - gâtlej 

GÂRGARIŢĂ, GÂRGARIŢĂ (s.f.)- gărgăriţă  

GÂRGAUN, GÂRGAUNI (s.m.) - gărgăun  

GÂRGAUNAR, GÂRGAUNARIE (s.n.) - gărgăunar, cuibul/adăpostul gărgăunilor 

GÂRGĂ, GÂRGIE (s.f.) - cârcă  

GÂRGĂLAU, GÂRGĂLAIE (s.m.) - beregată, gâtlej  

GÂRGĂLIODZ, GĂRGĂLIOADZĂ (s.n.) - esofag 

GÂRGĂLIODZ, GÂRGĂLIODZ (s.m.) – gâtlej, laringe 

GÂRGĂLOS, GÂRGĂLOASĂ, GÂRGĂLOȘ, GÂRGĂLOASĂ (adj.) - gâtlej la fiare 

GÂRGĂLOT (GÂRCLEAN), GÂRGĂLOȚ (s.m.) - esofag 

GÂRGĂLOZ, GÂRGĂLOAJE (s. n) – esofag 

GÂRGĂRODZ (s.m.) – beregată 



GÂRGHILOZ, GÂRGHILOZURI (s.n.) – gât de pasăre 

GÂRGLIONŢ (s.m., sg şi pl.) – mărul lui Adam 

GÂRGOAȘĂ (s.f.) - insectă, târâtoare 

GÂRGOAŞĂ, GÂRGOŞ (s.f.) - gogoaşă (la viermele de mătasă); castană 

GÂRGOVEANĂ, GÂRGOVENI (s.f.) - încheietură a genunchiului 

GÂRJAB, GÂRJABĂ, GÂRJABI,GÂRJABE (adj.) - gârb 

GÂRLĂ, GÂRLE (s.f.) – groapă mare sau mică plină cu apă în urma unei ploi; (expr.) ceva 

mult, în expresia bani gârlă, bani mulți 

GÂRLĂ, GÂRLE (s.f.) - colier 

GÂRLĂI, GÂRLĂI (vb., IV, intranz.) - (despre porci) a guiţa 

GÂRLIŢĂ, GÂRLIŢ (s.f.) - gârliţă, boală la porci 

GÂRLIU, GÂRLIE (s.n.) - gârlici 

GÂRLUGĂ, GÂRLUGI (s.f.) - gârliţă, gâscă sălbatică 

GÂRLUP, GÂRLUPI (s.n.) - prună necoaptă si diformă 

GÂRNAT, GÂRNATĂ, GÂRNAȚ, GÂRNACE (adj.) - roșu închis 

GÂRNAT, GÂRNATĂ, GÂRNAŢ, GÂRNACE (adj.) - roșu-închis (culoarea) 

GÂRNIŢĂ, GÂRNIŢ (s.f.) - gârniţă  

GÂRT (interj.) - (de obicei repetat) cuvânt care imită sunetele caracteristice scoase de porc; groh 

GÂRT, GÂRŢURI (s.n.) - grămadă de porci 

GÂRTONA, GÂRTON (vb., I) - despre porci: a scoate sunete caracteristice speciei, a grohăi 

GÂSAC, GÂSAȘI (s.m.) - gânsac  

GÂSCAN (s.m.) - gânsac  

GÂSCĂ, GÂȘCE (s.f.) - gâscă 

„gâscă bardză” - gâscă cu pene albe și negre 

„gâșce potcovice” - gâște cu chef de împerechere 

GÂSCĂ, GÂŞCI (s.f.) - gâscă  

GÂSIAVUOS, GÂSIAVUOASĂ, GÂLSIAVUOȘI, GÂSIAVUOASĂ (adj.) - gâlcevos 

GÂT, GÂTURI (s.n.) - gât  

GÂTLEGĂU, GÂTLEGĂI (s.m.) - cravată 

GÂŢULA, GÂŢUL (vb., I) - a produce, prin atingeri uşoare asupra unor părţi ale corpului, o senzaţie 

particulară, care provoacă cuiva un râs convulsiv, nestăpânit; a gâdila; a fi sensibil la asemenea 

atingeri reacţionând printr-un râs convulsive 

GÂZĂLA, GÂZĂL (vb., I) - a gâdila 

GÂZÂLA, GÂZÂL (vb., I) - a se alinta 

GÂZDĂRIȚĂ, GÂZDĂRIȚĂ (s.f.) - gospodină 

GE (prep.) - de 

GEABA (adv.) - degeaba 

GEAFECEA (adv.) - fără plată, fără bani, în mod gratuit, gratis, degeaba, geamoaca; în zadar, fără 

nici un folos, zadarnic 

GEAIA (loc.adv.) - de aceea, pentru acest sau acel motiv, din această cauză 

GEAL, GEALURI (s.n.) - deal 

GEAL, GEALURI (s.n.) - formă de relief pozitivă care se prezintă ca o ridicătură a scoarţei 

pământului mai mică decât muntele dar mai mare decât colina; deal 

GEALAIŢĂ, GEALAIŢĂ (s.f.) - piesă de îmbrăcăminte (femeiască)  



GEALASTAT, GELASTAȚ (s.m.) - piesă de îmbrăcăminte (bărbătească)  

GEALĂ, GELI (s.f.) - supărare, necaz 

GEALĂ, GELI (s.f., sg.) - neastâmpărare, zburdălnicie; „are geală” = are neastâmpăr; călcătură; „om 

cu geală” = om poznaș, om pus pe șotii sau chiar om al dracului 

GEAMBĂŞIE, GEAMBĂȘELI (s.f.) - târguială, tocmeală 

GEAMOACA (adv.) - fără plată, fără bani, în mod gatuit, gratis, geafecea 

GEANĂ, GEANE (s.f.) - mulțime (de oameni) 

GEANC (s.m., sg.) - lume 

GEANEA (s.f., sg.) - lume 

GEANOARLEA (adv.) - cu puţin înainte, de curând, adineauri 

GEANTĂ, GENȚ (s.f.) - ghiozdan 

GEANŢ, GEANȚURI (s.n.) - cleanţ de stâncă, deal râpos 

GEA-RÂNDU (loc. adj.)/(adv.) - de-a rândul, în șir, consecutiv, una după alta: „sărbători gea-rându” 

= sărbători una după alta 

GEASÂLA (loc.adj. şi adv.) - fără voie, în mod forţat; de-a sila 

GEAZNEAŢA (adv.) - de dimineaţa 

GECĂCE (adv.) - (la gecăce) la urma urmii 

GECĂLI, GECĂLESC (vb., IV) - a micşora duritatea unui metal sau a unui aliaj metalic prin 

încălzire; a decăli 

GECĂLIRE, GECĂLIRI (s.f.) - acţiunea de a decăli şi rezultatul ei; decălire 

GECÂT (adv.) - numai, însă, dar, numai că; decât 

GECOFRA, GECOFREZ (vb., I) - a demonta cofrajul în care s-au turnat elementele unei construcţii 

din beton; a decofra 

GECOFRARE, GECOFRĂRI (s.f.) - acţiunea de a decofra şi rezultatul ei; decofrare 

GEDA, GEDAU (vb., I, reflex.) - a se deprinde, a se obişnui, a se familiariza cu ceva, a se acomoda, a 

se deda; a se obişnui cu fapte rele; a se nărăvi 

GEDAT, GEDATĂ, GEDAŢ, GEDACE (adj.) - deprins, obişnuit, dedat; care se ocupă cu..., înclinat 

la... 

GEFEL (adv.) - deloc, nicidecum, defel 

GEGESUPT (adv.) - partea cea mai de jos, cea mai adâncă; dedesubt; (adv.) - în partea de jos, din jos, 

jos, sub ceva 

GEGIRA, GEGIR (vb., I) - a degera 

GEGIT, GEGICE (s.n.) - deget 

GEIT, GEICE (s.n.) - deget, gegit 

GEJABA (adv.) - în zadar, fără nici un folos, zadarnic; degeaba; fără plată, pe gratis 

GEJGHEŢ, GEJGHEŢURI (s.n.) - topire naturală a gheţii sau a zăpezii din cauza căldurii; dezgheţ 

GEJGHEŢA, GEJGHEŢ (vb., I) - despre lichide îngheţate: a redeveni lichid; despre fiinţe îngheţate: a 

se dezmorţi, a se încălzi 

GEJGHEŢAT, GEJGHEȚATĂ, GEJGHEŢAŢ, GEJGHEȚACE (adj.) - care a redevenit lichid; despre 

fiinţe: dezmorţit; încălzit. fig. despre oameni: (adesea adverbial) isteţ, vioi, priceput 

GEJGHEURA, GEJGHEUR (vb., I) - a deschide, a desface şi a îndepărta învelişul anumitor fructe sau 

legume; a scoate un fruct din coajă sau boabele dintr-o păstaie; a dezghioca 

GEJGHEURAT, GEJGHEURATĂ, GEJGHEURAŢ, GEJGHEURACE (adj.) - despre unele fructe 

sau legume: desfăcut din coajă sau din păstăi; dezghiocat 



GEJGHINA, GEJGHIN (vb., I) - a se crăpa, a se spinteca, a se despica pe o anumită porţiune; a 

deplasa, a scoate din articulaţie, din poziţia sa normală un os, o încheietură etc.; a scrânti, a luxa; a-şi 

rupe picioarele, depărtându-le prea mult unul de altul 

GEJGHINAT, GEJGHINATĂ, GEJGHINAŢ, GEJGHINACE (adj.) - crăpat, desfăcut de-a lungul; 

despre copii: zglobiu, neastâmpărat, neascultător, împieliţat, împrejurat, înfiorat, nestaşnic, ograisât, 

panganatace fig. despre membre, oase, încheieturi) deplasat din articulaţie, luxat, scrântit 

GEJUGA, GEJUG (vb., I) - a scoate boii sau vacile de la jug, a dejuga 

GELĂU (s.n.) – rindea 

GELEIS - în expr.: a scoate din geleis= „a scoate din răbdări” 

GELEPGIU, GELEPGII (s.m.) - negustor de oi 

GELEȚEL, GELEȚEI (s.m.) - ștengar 

GELOC (adv.) - nicidecum, deloc 

GELUI, GELUIESC (vb., IV, tranz.) - a da cu rindeaua 

GELUITURĂ, GELUITURI (s.f.) - talaș, rest de la rindea 

GELUROS, GELUROASĂ, GELUROŞ, GELUROASĂ (adj.) - cu multe dealuri, deluros 

GEMÂNCARE (adv.) - mâncare, hrană, bucate; demâncare, demâncat 

GEMULT (adv.) - cu mult timp înainte, de multă vreme, demult 

GENIE, GENII (s.f.) - slujbă religioasă de seară în săptămâna dinaintea Paştilor, denie 

GENTUIT (adv.) – încărcat la maxim 

GENTUȚĂ, GENTUȚĂ (s.f.) - geantă mică 

GEOCHI, GEOCHIURI (s.n.) - putere magică atribuită unor oameni, de a îmbolnăvi pe cei asupra 

cărora îşi fixează privirea cu răutate, cu invidie etc.; deochi; efectul privirii care deoache; boală care ar 

fi pricinuită de această privire 

GEOCHIA, GEOCHI (vb., I) - a vătăma sănătatea sau bunăstarea cuiva printr-o privire rea sau 

invidioasă; a deochia; a se îmbolnăvi de deochi 

GEOCHIAT, GEOCHIATĂ, GEOCHIAŢ, GEOCHIACE (adj.) - bolnav din cauza deochiului; fig. 

indecent, necuviincios; cu reputaţie proastă; deochiat, compromis, pătat 

GEOPARCE (adv.) - la o oarecare distanţă de vorbitor sau de alt punct fix; într-o parte, izolat, 

deoparte 

GEORGET, GEORGETURI (s.n.) - mătasă 

GEORGEU, GEORGEIE (s.n.) - ramă 

GEPARCE (adv.) - la mare distanţă, departe; într-un loc îndepărtat; în depărtare; într-un moment 

depărtat de timpul prezent în trecut sau în viitor 

GEPARTA, GEPARTEDZ (vb., I, reflex.) - a mări distanţa faţă de locul unde se află cineva sau ceva, 

a se retrage din preajma cuiva sau a ceva, a pleca mai departe, a se depărta; fig. a se înstrăina de 

cineva sau de ceva; a duce, a muta ceva mai departe, a distanţa de ceva; a trimite sau a ţine pe cineva 

departe; a se abate, a devia de la subiect 

GEPARTARE, GEPARTĂRI (s.f.) - faptul de a se depărta; loc situat la mare distanţă de vorbitor; 

distanţă mare, depărtare; (loc. adj. şi adv.) de departe, de la mare distanţă 

GEPARTAT, GEPARTATĂ, GEPARTAŢ, GEPARTACE (adj.) - care este departe în spaţiu, care se 

află la mare distanţă, depărtat; care este departe în timp de momentul actual 

GER, GERURI (s.m.) - ger 

GERGEU, GERGEIE (s.n.) - ramă de lemn pe care se întinde un material textil ca să poată fi 

brodat, gherghef 

GERMAN, GERMÂNI (s.m.) - german 



GES, GEASĂ, GEŞ, GESĂ (adj.) - cu elementele, cu părţile componente apropiate, cu intervale foarte 

mici sau cu foarte puţine goluri între părţi; des; despre ţesături: țesut strâns; bătut; aşezat unul lângă 

altul sau foarte aproape unul de altul; strâns; despre întâmplări, fenomene sau acţiuni; (adesea 

adverbial); care se repetă de mai multe ori la intervale mici de timp, urmând mereu unul după altul; 

repetat, frecvent 

GESAG, GESAJI (s.m.) - traistă formată din două părţi, care se poartă pe umăr sau pe şa, desagă; 

fiecare dintre cele două părţi ale acestui obiect 

GESARA, GESĂR (vb., I) - a îndepărta, total sau parţial, sarea dintr-un aliment; a face mai puţin 

sărat; a desăra 

GESARARE, GESARĂRI (s.f.) - acţiunea de a desăra şi rezultatul ei; desărare 

GESARAT, GESĂRATĂ, GESARAŢ, GESĂRACE (adj.) - din care s-a eliminat total sau parţial 

sarea; desărat 

GESÂME, GESÂMI (s.f.) - însuşirea de a fi des, compact sau îndesat; desime 

GESCALECA, GESCALEC (vb., I) - a coborî, a se da jos de pe cal, a descăleca 

GESCALECARE, GESCALECĂRI (s.f.) - acţiunea de a descăleca şi rezultatul ei; coborâre de pe cal, 

descălecare 

GESCALŢA, GESCALŢ (vb., I, reflex.) - a-şi scoate încălţămintea din picioare, a se descălţa 

GESCALŢAT, GESCALȚATĂ, GESCALŢAŢ, GESCALȚACE (adj.) - care şi-a scos sau căruia i s-a 

scos încălţămintea din picioare; descălţat, desculţ 

GESCARCA, GESCARC (vb., I) - a goli, parţial sau în întregime, un vehicul de transport; a da jos 

încărcătura, a descărca; a face să ia foc, a declanşa o armă; a trage, a slobozi un foc de armă; fig. a da 

curs liber unor stări sufleteşti, a se elibera sufleteşte împărtăşind ceva cuiva; a se uşura de o vină, de 

un păcat 

GESCARCARE, GESCARCĂRI (s.f.) - acţiunea de a se descărca şi rezultatul ei 

GESCATUŞA, GESCATUŞĂDZ (vb., I) - a se elibera din lanţuri sau din cătuşe; a se descătuşa 

GESCATUŞARE, GESCATUŞĂRI (s.f.) - acţiunea de a se descătuşa şi rezultatul ei 

GESCATUŞAT, GESCATUȘATĂ, GESCATUŞAŢ, GESCATUȘACE (adj.) - care a fost eliberat din 

cătuşe; liber, descătuşat 

GESCÂLȘI, GESCÂLȘESC (vb., IV) - a desface firele de aţă, de păr etc. încâlcite, încurcate; a 

descâlci; fig. a descurca, a lămuri, a limpezi 

GESCÂLȘIRE, GESCÂLȘIRI (s.f.) - acţiunea de a descâlci şi rezultatul ei 

GESCÂLȘIT, GESCÂLȘITĂ, GESCÂLȘIŢ, GESCÂLȘICE (adj.) - despre fire de păr, aţe etc.; care a 

fost descurcat, care a fost descâlcit 

GESCÂNCEC, GESCÂNCEȘE (s.f.) - faptul de a descânta; formulă magică în versuri, însoţită de 

gesturi cu care se descântă; descântec, vrajă, descântătură 

GESCÂNTA, GESCÂNT (vb., I) - a rosti descântece însoţite de anumite gesturi magice pentru a 

obţine îndepărtarea unui farmec, vindecarea de o boală. etc.; a descânta; a fermeca, a vrăji rostind 

descântece; a certa, a mustra; a bate la cap 

GESCLEIA, GESCLEI (vb., I) - a dezlipi ceea ce este lipit cu clei; a descleia 

GESCLEIERE, GESCLEIERI (s.f.) - acţiunea de a se descleia şi rezultatul ei; descleiere 

GESCLEŞTA, GESCLEŞCEDZ (vb., I) - a se desface, a se degaja dintr-o strânsoare, dintr-o 

încleştare; a se descleşta; a se desprinde 

GESCLEŞTAT, GESCLEȘTATĂ, GESCLEŞTAŢ, GESCLEȘTACE (adj.) - desfăcut dintr-o 

încleştare; descleştat, degajat 



GESCLINI, GESCLINESC (vb., IV) - a ajuta pe cineva să înţeleagă sau a înţelege, a ajunge să 

înţeleagă ceva; a se lămuri; a deveni limpede, clar, explicit pentru cineva; a ajunge la o concluzie, la 

înţelegerea unui lucru în urma unei discuţii în care s-au dezbătut aspectele neclare, contradictorii 

GESCLINIT, GESCLINITĂ, GESCLINIŢ, GESCLINICE (adj.) - adesea adverbial; despre oameni: 

care a înţeles clar ceva; despre idei, probleme etc.; care este uşor de înţeles pentru cineva; explicit, 

clar, limpede; pe înţeles, lămurit, răspicat 

GESCOASĂ, GESCOS (vb., I) - a se desface din cusături, a se descoase; a pune cuiva întrebări multe 

şi insistente pentru a afla anumite lucruri; a iscodi; a analiza amănunţit o problemă sau o situaţie 

pentru a o înţelege 

GESCOJÂT, GESCOJÂTĂ, GESCOJÂŢ, GESCOJÂCE (adj.) - care este curăţat de coajă, fără coajă, 

descojit 

GESCOJÎ, GESCOJĂSC (vb., IV) - a curăţa de coajă, a descoji 

GESCOLAȘI, GESCOLAȘESC (vb., IV) - a se desface din încolăcire, a descolăci 

GESCOLAȘIT, GESCOLAȘITĂ, GESCOLAȘIŢ, GESCOLAȘICE (adj.) - care nu mai este încolăcit; 

descolăcit 

GESCOTOROSÎ, GESCOTOROSĂSC (vb., IV) - a se degaja, a se elibera, a scăpa de cineva sau de 

ceva care supără, care incomodează; a se descotorosi, a se dezbăra 

GESCREIERAT, GESCREIERATĂ, GESCREIERAŢ, GESCREIERACE (adj.) - despre oameni şi 

manifestările lor; (adesea substantivat) lipsit de raţiune, fără minte; descreierat, smintit, nebun, 

nesăbuit 

GESCRESCE, GESCRESC (vb., III) - a scădea, a se reduce, a se micşora, a se împuţina, a descreşte 

GESCREŢÂT, GESCREŢÂTĂ, GESCREŢÂŢ, GESCREŢÂCE (adj.) - cu creţurile netezite, 

desfăcute; descreţit 

GESCREŢÎ, GESCREŢĂSC (vb.) - a netezi o ţesătură, o haină încreţită; a descreţi; a face să nu mai 

fie sau a nu mai fi încruntat; fig. a se destinde, a se însenina 

GESCULŢ, GESCULȚĂ, GESCULŢ, GESCULȚĂ (adj.) - cu picioarele goale; desculţ, descălţat, 

gescalţat 

GESCULŢA, GESCULŢ (vb., I, reflex.) - a se descălţa, a se gescalţa 

GESCUMPARA, GESCUMPĂR (vb., I) - a cumpăra, de la un coproprietar, partea care i se cuvine 

dintr-un bun aflat în indiviziune; p. ext. a achita contravaloarea unui bun 

GESCURCA, GESCURC (vb., I) - a face să nu mai fie încurcat; a descurca, a descâlci; a ieşi sau a 

scoate pe cineva dintr-o situaţie încurcată; a lămuri, a limpezi, a clarifica o problemă, o situaţie 

confuză, încurcată 

GESCURCAREŢ, GESCURCĂREAŢĂ, GESCURCAREŢ, GESCURCĂREŢĂ (adj.) - care ştie să 

se descurce; descurcăreţ 

GESCUSUT, GESCUSUTĂ, GESCUSUŢ, GESCUSUCE (adj.) - despre o cusătură; p. ext. despre un 

lucru cusut cu aţa ruptă, destrămat în locul unde a fost cusut; a cărui cusătură este desfăcută; descusut 

GESFACUT, GESFACUTĂ, GESFACUŢ, GESFACUCE (adj.) - despre obiecte formând un tot: 

descompus, desprins în bucăţi; desfăcut, răsfirat, împrăştiat, demontat; despre haine: descheiat, 

dezlegat; despre scrisori, pachete: deschis 

GESFAȘE, GESFAC (vb., III) - a se descompune în părţile componente; a se desface; a se desprinde 

din locul sau din legătura în care este prins, fixat; a se despărţi; despre flori: a-şi deschide petalele; a 

nimici vraja sau farmecul care apasă asupra cuiva 

GESFERECA, GESFEREC (vb., I) - despre roţi, p. ext. despre car, căruţă: a pierde şinele de fier; a se 

desface din fiare, a se desfereca; despre pietrele de moară: a-şi toci zimţii de pe feţele interioare, între 

care sunt zdrobite boabele 



GESFERECAT, GESFERECATĂ, GESFERECAŢ, GESFERECACE (adj.) - despre roţi, (p. ext. 

despre car) care şi-a pierdut şinele de fier, desferecat; desfăcut din fiare; despre pietrele de moară: cu 

zimţii tociţi 

GESFIGURA, GESFIGUREZ (vb., I) - a strica faţa, forma, înfăţişarea firească a cuiva, urâţind-o; a 

desfigura, a sluţi, a poci 

GESFIGURAT, GESFIGURATĂ, GESFIGURAŢ, GESFIGURACE (adj.) - desfigurat, urât, pocit, 

deformat 

GESFRÂNA, GESFRÂNEDZ (vb., I) - se deda destrăbălării, a duce o viaţă necumpătată, de plăceri 

uşoare; a se desfrâna 

GESFRÂNARE, GESFRÂNĂRI (s.f.) - faptul de a se desfrâna, de a fi desfrânat; destrăbălare, 

desfrânare, stricăciune, depravare 

GESFRÂNAT, GESFRÂNATĂ, GESFRÂNAŢ, GESFRÂNACE (adj.) - (adesea substantivat) 

desfrânat, destrăbălat, depravat, imoral 

GESFRÂU, GESFRÂURI (s.n.) - purtare, atitudine desfrânată; desfrâu, depravare; imoralitate, 

corupţie 

GESFRUNDZÂT, GESFRUNDZÂTĂ, GESFRUNDZÂŢ, GESFRUNDZÂCE (adj.) - care şi-a 

pierdut frunzele, fără frunze; desfrunzit 

GESFRUNDZÎ, GESFRUNDZĂSC (vb., IV) - despre copaci sau despre pădure: a-şi pierde frunzele; 

a se desfrunzi; a despuia de frunze 

GESFUNDA, GESFUND (vb., I) - a deschide un butoi scoţându-i fundul; a desfunda; a curăţa sau a 

goli un canal, o conductă, un şanţ înfundat etc; a face ca un drum, un teren să devină impracticabile 

din cauza ploii, a apei revărsate, a noroiului etc 

GESFUNDAT, GESFUNDATĂ, GESFUNDAŢ, GESFUNDACE (adj.) - despre butoaie, sticle sau 

alte recipiente închise: cu fundul sau capacul, dopul scos; desfundat, deschis, destupat; despre şanţuri, 

canale: curăţat, golit de impurităţile care îl obturau 

GESHAMA, GESHAM (vb., I) - a scoate hamul de pe cal; a desprinde calul de la căruţă; a deshăma 

GESLUŞÂT, GESLUȘÂTĂ, GESLUŞÂŢ, GESLUȘÂCE (adj.) - (adesea adverbial) care aude bine; 

care se vede precis, desluşit; pe înţeles, lămurit, răspicat 

GESLUŞÎ, GESLUŞĂSC (vb., IV) - a distinge, a observa, a recunoaşte, a vedea în semiîntuneric sau 

într-un spaţiu slab luminat; a desluşi; a limpezi, a lămuri, a clarifica o problemă, o idee etc. a explica, 

a da lămuriri, a face pe cineva să priceapă ceva; a se lămuri; a se edifica, a înţelege 

GESPACHETA, GESPACHETEZ (vb., I) - a scoate, a desface un obiect din ambalajul în care se află 

împachetat; a despacheta 

GESPADUCHIA, GESPADUCHIEZ (vb., I) - a se curăţa de păduchi, a se despăduchia 

GESPADUCHIERE, GESPADUCHIERI (s.f.) - acţiunea de a se despăduchia şi rezultatul ei 

GESPADURI, GESPADURESC (vb., I) - a tăia pădurea dintr-un loc, a despăduri; a defrişa 

GESPADURIRE, GESPADURIRI (s.f.) - acţiunea de a despăduri şi rezultatul ei; despădurire; 

defrişare; 

GESPADURIT, GESPADURITĂ, GESPADURIŢ, GESPADURICE (adj.) - despre un teren: de pe 

care s-au tăiat pădurile; despădurit 

GESPAGUBI, GESPAGUBESC (vb., IV) - a plăti cuiva sau a lua de undeva echivalentul unei 

pierderi materiale suferite; a despăgubi 

GESPAGUBIRE, GESPAGUBIRI (s.f.) - compensare a unei pagube, sumă ce urmează a fi plătită 

pentru repararea unui prejudiciu cauzat; despăgubire 

GESPARECHIA, GESPARECHIEZ (vb., I) - a despărţi, a desface două elemente, lucruri, fiinţe etc. 

care formează o pereche; a desperechia 



GESPARECHIAT, GESPARECHIATĂ, GESPARECHIAŢ, GESPARECHIACE (adj.) - care nu mai 

face parte dintr-un tot; desperechiat; despărţit, separat de perechea lui 

GESPARŢÂRE, GESPARŢÂRI (s.f.) - faptul de a se despărţi; separare; momentul când cineva se 

desparte de altcineva sau de ceva; timpul cât cineva stă despărţit; divorţ 

GESPARŢÂT, GESPARȚÂTĂ, GESPARŢÂŢ, GESPARȚÂCE (adj.) - separat unul de altul; 

despărţit; divorţat fără legătură; izolat de ceilalţi 

GESPARŢÂTOR, GESPARŢÂTOARE, GESPĂRŢÂTORI, GESPARŢÂTOARE (adj.) - care 

desparte; despărţitor 

GESPARŢÂTURĂ, GESPARŢÂTURI (s.f.) - parte despărţită dintr-o încăpere, dintr-o ladă etc.; 

încăpere mică despărţită din una mai mare; compartiment; construcţie făcută cu scopul de a separa, de 

a delimita ceva; primedz 

GESPARŢÎ, GESPART (vb., IV) - a se îndepărta de cineva sau de ceva plecând în altă parte, a părăsi 

vremelnic sau definitiv, pe cineva sau ceva; a se despărţi; fig.; a se înstrăina, a se detaşa sufleteşte de 

cineva sau de ceva; a rupe legăturile cu cineva; a divorţa 

GESPĂTURA, GESPĂTUR (vb., I) - a desface ceva care a fost îndoit, strâns sau împăturit; a 

despături 

GESPEGICA, GESPEGIC (vb., I) - a scoate piedica de la picioarele unui animal sau de la roata unui 

vehicul; a despiedica; a ridica piedica de la o armă de foc 

GESPICA, GESPIC (vb., I) - a tăia, a sparge de-a lungul, desfăcând în două sau mai multe bucăţi; a 

despica; a cerceta prea cu deamănuntul şi cu minuţiozitate exagerată; fig. a se frânge, se sfâşia 

GESPICAT, GESPICATĂ, GESPICAŢ, GESPICACE (adj.) - tăiat, desfăcut de-a lungul: despicat, 

crăpat 

GESPICATURĂ, GESPICATURI (s.f.) - tăietură, crăpătură făcută în lungime, despicătură 

GESPLECI, GESPLECESC (vb., IV) - a se desface din împletitură; a se despleti, a se deşira; a-şi 

desface cosiţele 

GESPLECIT, GESPLECITĂ, GESPLECIŢ, GESPLECICE (adj.) - desfăcut din împletitură, 

neîmpletit, deşirat, despletit; despre femei: cu părul neîmpletit sau desfăcut din împletitură 

GESPOTCOVI, GESPOTCOVESC (vb., IV) - despre boi, cai, vaci: a-şi pierde potcoavele, a se 

despotcovi; a scoate unui animal potcoavele 

GESPOTCOVIT, GESPOTCOVITĂ, GESPOTCOVIŢ, GESPOTCOVICE (adj.) - căruia i-au căzut 

potcoavele; despotcovit, fără potcoave 

GESPOTMOLI, GESPOTMOLESC (vb., IV) - a scoate un vehicul din nămol; a despotmoli; a curăţa 

un şanţ de nămolul depus la fund 

GESPRE (prep.) - în legătură cu..., privitor la..., referitor la..., pe...; despre 

GESPREUNA, GESPREUNEDZ (vb., I) - despre soţi: a se despărţi, a divorţa; a despărţi fiinţe sau 

lucruri care sunt împreună sau unite 

GESPRINGE, GESPRIND (vb., III) - a desface un lucru de altul cu care este unit, prins; a desprinde, 

a separa; a rupe, a dezlipi şi a scoate sau a lua ceva din locul în care a fost prins, aşezat, pus; a scoate 

din jug sau din hamuri un animal de tracţiune; a dejuga, a deshăma; a se desface dintr-un tot, a se 

separa; despre oameni) a ieşi dintr-un grup sau dintr-o mulţime, a se detaşa 

GESPROPOGI, GESPROPOGESC (vb., IV) - despre femei: a-şi scoate, a-şi lua de pe cap basmaua, 

baticul, broboada, cârpa etc. 

GESPROPOGIT, GESPROPOGITĂ, GESPROPOGȚ, GESPROPOGICE (adj.) - despre femei: cu 

capul neacoperit; fără basma, batic, broboadă, cârpă etc.; cu capul gol 

GESPUIA, GESPOI (vb., I) - a se dezbrăca în pielea goală, a se despuia 



GESPUIAT, GESPUIATĂ, GESPUIAŢ, GESPUIACE (adj.) - dezbrăcat, în pielea goală, despuiat; p. 

ext. îmbrăcat foarte sumar sau decoltat 

GESTRABALA, GESTRABALEDZ (vb., I) - a se deda la o viaţă imorală, a duce o viaţă de desfrâu; a 

avea purtări dezmăţate; a se destrăbăla 

GESTRABALARE, GESTRABALĂRI (s.f.) - faptul de a se destrăbăla, de a fi destrăbălat; 

destrăbălare, desfrâu, dezmăţ, gezmăţ 

GESTRABALAT, GESTRABALATĂ, GESTRABALAŢ, GESTRABALACE (adj.) - care duce o 

viaţă imorală; destrăbălat, desfrânat. s.m. şi f. - persoană desfrânată, destrăbălată 

GESTRAMA, GESTRAM (vb., I) - despre ţesături: a se zdrenţui prin desfacerea sau ruperea firelor; a 

se destrăma, a se rupe 

GESTRAMAT, GESTRAMATĂ, GESTRAMAŢ, GESTRAMACE (adj.) - cu fire desfăcute; 

destrămat, zdrenţuit 

GESTRUCA, GESTRUC (vb., I) - a lua, a ridica de pe un obiect sau de pe o persoană ceea ce le 

acoperă; a dezveli; a da la o parte pătura, plapuma cu care era acoperit 

GESTRUCAT, GESTRUCATĂ, GESTRUCAŢ, GESTRUCACE (adj.) - dezvelit, neacoperit, 

descoperit 

GESTUL, GESTULĂ, GESTUI, GESTULE (adj., adv.) - care este în cantitate suficientă, atât cât 

trebuie, destul; care este în cantitate sau în număr mare; mult; care este mai mult decât trebuie, prea 

mult; (cu valoare de interjecţie) ajunge! încetează! 

GESTUPA, GESTUP (vb., I) - a scoate dopul unei sticle sau capacul unui vas  

GEŞALA, GEŞĂL (vb., I) - a îndoi, a vătăma, a frânge spinarea unui animal sau, p. ext. a unui om cu 

poveri ori cu eforturi prea mari; a deşela, a speti 

GEŞALAT, GEȘALATĂ, GEŞALAŢ, GEȘALACE (adj.) - despre animale, p. ext. despre oameni: 

care are spinarea îndoită, vătămată, frântă de poveri, de eforturi prea mari sau de lovituri; deşelat, 

spetit; (p. ext.) foarte obosit 

GEŞÂRA, GEŞÂR (vb., I) - despre obiecte înşirate pe aţă: a ieşi de pe aţa pe care au fost înşirate, a se 

deşira; despre împletituri: a se desface, a se destrăma 

GEŞÂRAT, GEȘÂRATĂ, GEŞÂRAŢ, GEȘÂRACE (adj.) - despre obiecte înşirate pe aţă: care au 

ieşit de pe aţa pe care au fost înşirate; despre împletituri: destrămat, desfăcut, deşirat; (fig.) despre 

oameni (adesea substantivat): excesiv de înalt şi de slab 

GEŞCEPT, GEȘCEPCE, GEŞCEPŢ, GEȘCEPCE (adj.) - (adesea substantivat) care înţelege cu 

uşurinţă şi exact ceea ce vede, aude; deştept, ager la minte, intelligent; fam. șiret, viclean, şmecher 

GEŞCEPTA, GEȘCEPT (vb., I) - a se trezi din somn; a se deştepta, a se pomeni; a deveni mai 

intelligent; a deveni conştient, a ajunge să înţeleagă, să-şi dea seama de realităţi 

GEŞCEPTARE, GEŞCEPTĂRI (s.f.) - momentul când se trezeşte cineva din somn; deşteptare 

GEŞCEPTAȘIUNE, GEȘCEPTAȘIUNI (s.f.) - însuşirea de a fi deştept; faptă sau vorbă de om 

deştept; deşteptăciune 

GEŞCHEIA, GEŞCHEI (vb., I) - a scoate un nasture din butonieră, a face să nu mai fie încheiat; a 

descheia; a se desface din încheieturi 

GEŞCHEIAT, GEȘCHEIATĂ, GEŞCHEIAŢ, GEȘCHEIACE (adj.) - despre haine: cu nasturii scoşi 

din butonieră; descheiat, neîncheiat 

GEŞCHIGE, GEŞCHID (vb., III) - a da la o parte, a împinge în lături o uşă, o fereastră un capac etc. 

care închide ceva; a deschide; a întoarce coperta unei cărţi, a unui caiet, a desface o carte sau un caiet 

la o anumită pagină; despre răni: a începe să sângereze sau să supureze; a înceta să mai fie închis; 

despre flori) a-şi desface petalele 



GEŞCHIS, GEȘCHISĂ, GEŞCHIŞ, GEȘCHISĂ (adj.) - despre uşi, porţi, capace etc.; dat la o parte 

pentru a lăsa descoperită o deschizătură; deschis; despre încăperi, lăzi etc., cu uşa sau capacul 

neînchise; despre ochi: cu pleoapele ridicate; despre culori: cu nuanţă mai apropiată de alb decât de 

negru 

GEŞCHIZATURĂ, GEŞCHIZATURI (s.f.) - loc liber prin care se poate pătrunde în interiorul unui 

lucru sau prin care se poate vedea; deschizătură 

GEŞCUNAT, GEȘCUNIATĂ, GEŞCUNIAŢ, GEȘCUNIACE (adj.) - despre uşi, încăperi: care nu 

mai este încuiat; care a fost deschis cu cheia; descuiat; fig. despre oameni, despre caracterul lor: care 

se adaptează uşor la împrejurări, la situaţii noi; receptiv, deschis 

GEŞCUNIA, GEŞCUNI (vb., I) - a deschide cu cheia, a descuia 

GEŞUCHIAT, GEȘUCHIATĂ, GEŞUCHIAŢ, GEȘUCHIACE (adj.) - dezmăţat, destrăbălat, imoral, 

deşuchiat; nebun, smintit, nerod 

GEŞURUBA, GEŞURUBEDZ (vb., I) - a desface prin învârtire un şurub din locul în care se afla 

înşurubat; a deşuruba; a desprinde, a desface un obiect din şuruburi 

GEŞURUBAT, GEȘURUBATĂ, GEŞURUBAŢ, GEȘURUBACE (adj.) - despre şuruburi: desfăcut 

total sau parţial prin învârtire din locul în care se afla înşurubat; deşurubat; despre obiecte prinse în 

şuruburi: cu şuruburile total sau parţial scoase 

GET (adv.) - la fel 

GET-BEGET (adv.) – la fel, asemănător 

GEŢUOI, GEŢUOI (s.m.) - ţurţure de gheaţă 

GEVĂR, GEVERI (s.m.) - cavaler de onoare 

GEVREME (adv.) - de timpuriu, din timp, devreme 

GEZARMA, GEZARMEDZ (vb., I) - a lua cuiva armele, a sili pe cineva să predea armele; a dezarma 

GEZARMARE, GEZARMĂRI (s.f.) - cţiunea de a dezarma 

GEZARMAT, GEZARMATĂ, GEZARMAŢ, GEZARMACE (adj.) - căruia i s-au luat armele, care 

nu mai este înarmat; dezarmat 

GEZARTA, IGEZARTEDZ (vb., I) - despre militari: a părăsi în mod nejustificat unitatea din care 

face parte, locul în care prestează serviciul sau câmpul de luptă trecând uneori la inamic; a dezerta; 

fig. a-şi părăsi îndatoririle, obligaţiile, a se sustrage de la îndeplinirea lor 

GEZARTOR, GEZARTORI (s.m.) - militar care dezertează; dezertor 

GEZBACE, GEZBAT (vb., III) - a desface ceva care fusese bătut, fixat, prins cu cuie; a desprinde 

ceva de unde fusese bătut, înţepenit în cuie; a dezbate 

GEZBARA, GEZBĂR (vb., I) - a renunţa la o deprindere rea, a se lăsa, a se dezobişnui de un nărav; a 

se dezbăra, a se dezvăţa; a reuşi să scape de cineva sau de ceva care supără, incomodează; a se 

descotorosi 

GEZBINA, GEZBIN (vb., I) - a face să nu se mai înţeleagă, să se duşmănească sau a nu se mai 

înţelege între ei, a se duşmăni; a se dezbina, a se învrăjbi 

GEZBINARE, GEZBINĂRI (s.f.) - faptul de a se dezbina; învrăjbire, neînţelegere, dezbinare; 

conflict, ceartă 

GEZBRACA, GEZBRAC (vb., I) - a-şi scoate sau a scoate cuiva îmbrăcămintea cu care se află 

îmbrăcat; a se dezbrăca, a se despuia 

GEZBRACAT, GEZBRACATĂ, GEZBRACAŢ, GEZBRACACE (adj.) - cu hainele scoase de pe el, 

fără haine; dezbrăcat, gol 

GEZBUMBA, GEZBUMB (vb., I) - a-şi descheia o haină încheiată cu nasturi; a-şi descheia nasturi de 

la o haină; a se descheia 



GEZGAVANAT, GEZGAVANATĂ, GEZGAVANAŢ, DEZGAVANACE (adj.) - cu nasturii scoşi 

din butonieră la haină, la cămaşă, la bluză; cu pieptul dezgolit 

GEZGOLI, GEZGOLESC (vb., IV) - a lăsa sau a rămâne gol, a-şi descoperi trupul sau o parte a lui; a 

se dezbrăca, a se despuia, a se dezgoli; a dezveli 

GEZGOLIT, GEZGOLITĂ, GEZGOLIŢ, GEZGOLICE (adj.) - dezbrăcat, gol, dezgolit; dezvelit 

GEZGROPA, GEZGROP (vb., I) - a scoate un cadavru sau osemintele cuiva din mormânt; a 

dezgropa, a exhuma, a deshuma; a scoate din pământ, a aduce la suprafaţă un obiect îngropat; fig. a 

scoate la iveală lucruri uitate 

GEZGUST, GEZGUSTURI (s.n.) - aversiune pentru mâncare sau pentru un lucru, o persoană etc.; 

dezgust, scârbă, silă 

GEZGUSTA, GEZGUST (vb., I) - a face pe cineva să-şi piardă sau a-şi pierde gustul, dorinţa pentru 

ceva; a provoca, a inspira cuiva dezgust, scârbă, aversiune 

GEZGUSTAT, GEZGUSTATĂ, GEZGUSTAŢ, GEZGUSTACE (adj.) - cuprins de dezgust pentru 

cineva sau ceva; dezgustat, scârbit 

GEZLEGA, GEZLEG (vb., I) - a deschide ceva desfăcând legătura cu care este închis; a dezlega, a 

desface; a face să nu mai fie înnodat, legat; a se desface din legături, a se elibera din strânsoare; a face 

să i se ierte cuiva păcatele prin rugăciuni 

GEZLEGARE, GEZLEGĂRI (s.f.) - acţiunea de a se dezlega şi rezultatul ei; permisiune, voie, 

dezlegare de a face ceva 

GEZLEGAT, GEZLEGATĂ, GEZLEGAŢ, GEZLEGACE (adj.) - care nu este legat, care a fost 

desfăcut din legături, dezlegat; care a fost absolvit de păcate 

GEZLIPI, GEZLIPESC (vb., IV) - a se desprinde din locul unde este lipit, prins, fixat; a se dezlipi; a 

se depărta sau a face să se depărteze de un loc sau de un obiect; (fig.) a se depărta de o persoană; a se 

despărţi 

GEZLIPIT, GEZLIPITĂ, GEZLIPIŢ, GEZLIPICE (adj.) - despre obiecte lipite, prinse fixate strâns de 

altele; dezlipit, desfăcut, cu lipitura stricată 

GEZMĂŢ, GEZMĂŢURI (s.n.) - purtare neruşinată, dezmăţată, imorală; dezmăţ, destrăbălare, 

deşănţare, dezmăţare, gestrabalare 

GEZMĂŢA, GEZMĂŢ (vb., I) - a se destrăbăla, a se dezmăţa, a se gestrabala 

GEZMĂŢAT, GEZMĂȚATĂ, GEZMĂŢAŢ, GEZMĂȚACE (adj.) - lipsit de ruşine, de bună-

cuviinţă; dezmăţat, destrăbălat, desfrânat; cu hainele scoase; dezbrăcat 

GEZMECIȘI, GEZMECIȘESC (vb., IV) - a-şi reveni, sau a face să-şi revină dintr-o stare de ameţeală, 

de spaimă, etc.; a se dezmetici, a se dezmeţi 

GEZMECIȘIT, GEZMECIȘITĂ, GEZMECIȘIŢ, GEZMECIȘICE (adj.) care şi-a revenit după o 

ameţeală, o spaimă; dezmeticit 

GEZMIERDA, GEZMIERD (vb., I) - a mângâia pe cineva atingându-l uşor cu palma ori spunându-i 

vorbe drăgăstoase; a dezmierda, a alinta; a se răsfăţa 

GEZMIERDAT, GEZMIERDATĂ, GEZMIERDAŢ, GEZMIERDACE (adj.) - căruia i se fac toate 

plăcerile, gusturile; dezmierdat, alintat, răsfăţat, coconit, boflecat 

GEZMORŢÂT, GEZMORȚÂTĂ, GEZMORŢÂŢ, GEZMORȚÂCE (adj.) - ieşit din amorţeală, trezit 

din toropeală, dezmorţit 

GEZMORŢÎ, GEZMORŢĂSC (vb., IV) - a ieşi sau a scoate din amorţeala pricinuită de nemişcare, de 

frig sau de îngheţ; a se dezmorţi; despre un lichid foarte rece: a deveni mai puţin rece; despre pământ: 

a se dezgheţa 

GEZMOŞCENI, GEZMOŞCENESC (vb., IV) - a lipsi pe cineva de dreptul de moştenire, a înlătura pe 

cineva prin testament de la o moştenire; a dezmoşteni 



GEZMOŞCENIRE, GEZMOŞCENIRI (s.f.) - acţiunea de a dezmoşteni şi rezultatul ei; dezmoştenire 

GEZMOŞCENIT, GEZMOȘCENITĂ, GEZMOŞCENIŢ, GEZMOȘCENICE (adj.) - care a fost 

înlăturat de la o moştenire; dezmoştenit 

GEZNODA, GEZNOD (vb., I) - a face să nu mai fie înnodat, a desface un nod, o aţă, o sfoară etc. 

fixate printr-un nod; a deznoda; fig. a deşela, a speti pe cineva cu bătaia 

GEZNODAT, GEZNODATĂ, GEZNODAŢ, GEZNODACE (adj.) - despre noduri: dezlegat, 

desfăcut, deznodat 

GEZOBIŞNUI, GEZOBIŞNUIESC (vb., IV) - a-şi pierde sau a face să-şi piardă un obicei, un viciu; a 

se dezobişnui, ase dezvăţa, a se dezbăra 

GEZUMFLA, GEZUMFLU (vb., I) - a face ca un obiect umflat sau un organ inflamat să-şi recapete 

volumul normal sau să-şi scadă volumul; a dezumfla; fig. despre oameni: a-şi reveni dintr-o stare de 

exaltare; a se potoli, a se tempera 

GEZUMFLAT, GEZUMFLATĂ, GEZUMFLAŢ, GEZUMFLACE (adj.) - care nu mai e umflat, care 

şi-a revenit la volumul normal sau care şi-a scăzut volumul; dezumflat; fig. despre oameni sau 

manifestările lor: temperat, resemnat, potolit; dezamăgit 

GEZVALUI, GEZVALUI (vb., IV) - a da la o parte, a îndepărta de pe cineva, sau ceva sau de pe sine 

o învelitoare; a se descoperi, a se dezveli; a despacheta; a da jos acoperişul de pe o casă 

GEZVAŢA, GEZVĂŢ (vb., I) - a face pe cineva să-şi piardă sau a-şi pierde o deprindere, un obicei, 

un viciu, a se dezvăţa, a se dezobişnui, a se dezbăra 

GEZVĂŢ, GEZVĂȚURI (s.n.) - faptul de a se dezvăţa; dezvăţ, dezobişnuire 

GEZVINOVAŢÎ, GEZVINOVAŢĂSC (vb., IV) - a-şi dovedi sau a căuta să-şi dovedească 

nevinovăţia; a se dezvinovăţi, a se disculpa, a se dezvinui 

GHEARĂ (s.f.) –sculă de oțel care se pune pe mânăcu partea activă în podul palmei, cu care se 

desfac boabele de porumb de pe știulete 

GHEASĂ, GHESE (adj.) - des 

GHEAȚĂ, GHEȚURI (s.f.) - ghiață 

GHEBĂNOS, GHEBĂNOASĂ, GHEBĂNOȘ, GHEBĂNOASĂ (adj.) - cocoşat 

GHEFRAITĂR, GHEFRAITĂRI (s.m.) – caporal/căprari, grad militar în armata austro-

ungară 

GHELEATĂ, GHELEȚ (s.f.) - vas de lemn, în care se pune brânza în bucăți 

GHELINŢIHUNGURI (s. pl.) - exerciţii militare 

GHEM, GHEME (s.n.) - ghem 

„a să fașe ghem dă durere” - a se încovoia de durere 

„s-o făcut arișiu ghem” - s-a strâns ariciul 

GHEMAINER (s.m., sg.) - soldat simplu 

GHEMII (s.m., pl.) - ostaşi turci 

GHENERAL ŞTAB (s.m., sg.) - stat major 

GHENERALITET (s.m., sg.) - corpul generalilor 

GHEORGHINĂ (s.f.) – dalie 

GHEORGHINĂ, GHEORGHINE (s.f.) - gherghină, dalie 

GHEORSAMER DINER (s.m., sg.) - prea supus servitor! 

GHEOȘAT, GHEOȘATĂ, GHEOȘAȚ, GHEOȘACE (adj.) - afund, afundat 

GHEOTGHIŢ, GHEOTCHIȚĂ (s.n.) - salcâm 

GHERAN, GHERANI (s.m.) - chițoran, șobolan 



GHERE (s.f. pl.) - gheare 

GHEREȘ, GHEREȘ (s.m.) - scaun 

GHERGHEU, GHERGHEIE (s.n.) - ramă cu pânză pentru broderii 

GHERGHINĂ (GHEORGHINĂ), GHEORGHIN(I)E (s.f., sg.) - dalie 

GHERGHINĂ, GHERGHINE/GHEORGHINI (s.f.) - gușă de grăsime; dalie (floare) 

GHERGHIU (s.n., sg.) - tehnică de cusut (brodat) a cămășilor și iilor țărănești 

GHERMĂN, GHERMĂNE (s.m.) - lemnul fixat în pământ la fântâna cu cumpănă 

GHERMĂN, GHERMĂNE (s.n.) - omidă, vierme; sărbătoare băbească de trăsnet 

GHERMĂN, GHERMĂNE (s.n.) - vierme, omidă; locul de cumpănă pe stîlpul de susținere al fîntînii 

GHERŞEL, GHERȘEI (s.m.) - arpăcaş 

GHERŢUŞÂT, GHERȚUȘÂTĂ, GHERŢUŞÂŢ, GHERȚUȘÂCE (adj.) - sufocat, incomodat, 

înghesuit 

GHES, GHEASĂ, GHEȘ, GHEASĂ (s.n. și adj.) - trecere, vizită; târcoale 

GHES, GHIASĂ, GHEȘ, GHIESĂ (adj.) - des; la distanță mică unul de altul; adesea, adeseori; 

consistent, concentrat 

„ghesu umple chesu” - economiile mărunte dar frecvente devin bogăție 

GHESIMŢ, GHESIMȚURI (s.n.) - cornişă 

GHESUŞÎ, GHESUȘESC (vb., IV, tranz. reflex.) - a (se) înghesui, a îngrămadi, a claustra 

GHEȘĂFT, GHEȘĂFTURI (s.n.) – afacere, câștig, profit 

GHEȘĂFTARI, GHEȘĂFTARI (s.f.) – afacerist, om de afaceri; speculant, trișor 

GHEȘEFT (s.n.) – afacere 

GHEŞTEL (s.n. sg.) - atenţie (după lb. germ.) 

GHEȘTELT (adv.) - la momentul potrivit, prezent 

GHEȘUȘÂT, GHEȚUȘÂTĂ, GHEȚUȘÂTE, GHEȚUȘÂȚ (adj.) – înghesuit 

GHEȚĂRIE, GHEȚĂRII (s.f.) – încăpere friguroasă (iarna) deși e încălzită; beci construit în 

afara locuinței în care măcelarii depozitau gheața iarna pentru a o folosi vara la conservarea 

cărnii proaspete 

GHEŢON, GHEŢOANE (s.n.) - sloi de gheaţă de formă prelungită şi uşor ascuţită spre vârf, care se 

formează de-a lungul sterşinilor; ţurţur; bucată mare de gheaţă 

GHEȚUȘ, GHEȚUȘURI (s.n.) - gheață, alunecuș 

GHEȚUȘÎ, GHEȚUȘESC (vb., IV, tranz. reflex.) - a (se) înghesui 

GHEURA, GHEAUR (vb., I) - a desface boabele de pe ştiuletele de porumb; a dezghioca 

GHEURAT, GHEURATĂ, GHEURAȚ, GHEURACE (adj.) - acţiunea de a dezghioca; dezghiocat 

GHEZĂȘ, GHEZĂȘURI (s.n.) - tren 

GHIARĂ, GHIARE (s.f.) - ornament popular (avian) alcătuit din trei linii care pornesc dintrun punct 

comun. 

GHIAVOL, GHIAVOLI (s.m.) - întruchipare a spiritului răului; diavol, drac, satana, necuratul; fig. 

nume dat unui copil sau om vioi, zglobiu; obraznic; rău 

GHIBIR, GHIBIRE (s.n.) - porţie 

GHIBIR, GHIBIRURI (s.n.) - parte, porție, rație 

GHIBIRI, GHIBIRURI (s.n.) - parte, porţie 

GHIBUȘÂT, GHIBUȘÂTĂ, GHIBUȘÂȚ, GHIBUȘÂCE (adj.) – îndoit de spate, ghebos 

GHIDRAN, GHIDRANI (s.m.) – cal cu părul alb (rasa lipițan); cal, în general 

GH(I)EJ(I)ET, GH(I)EJ(I)EȚĂL, GH(I)EJIC(I)E (s.n., sg.) - deget 



GHIEM, GHIEME (s.n.) - obiect de formă relativ sferică, rezultat prin depănarea unor fire de aţă, de 

lână etc.; ghem 

GHIERMĂN, GHIERMĂNIE (s.n.) - cumpăna fântânii 

GHIES, GHIASĂ, GHIEȘ, GHIASĂ (adj.) - des, desiş 

GHIEZĂȘ, GHIEZĂȘE (s.n.) - tren 

GHIFTUIALĂ, GHIFTUELI (s.f.) – îndopare 

GHIFTUIT, GHIFTUITĂ, GHIFTUIȚ, GHIFTUICE (adj.) – sătul de mâncare și/sau băutură 

GHIGĂRI, GHIGĂR (s.m.) - gigolo, bărbat la modă, fante 

GHIGHILOȘI (s.m. pl.) - paste făinoase făcute în casă, adăugate în supe sau ciorbe sub forma 

unor bucațele zdrențuite 

GHIGHIȚA, GHIGHIȚE (s.f.) – pasăre sau animal imaginar urât, care te poate mânca 

GHIJA, GHIJĂDZ (vb., I) - a desface pănuşii de pe ştiuleţii de porumb; a depănuşa 

GHIJARI (s.n. sg. colectiv) – pănușe de porumb uscate; ghijă în cantitate mare 

GHIJAT, GHIJATĂ, GHIJAȚ, GHIJACE (adj.) - acţiunea de a ghija şi rezultatul ei 

GHIJĂ, GHIJ (s.f.) - fiecare dintre foile care înfăşoară ştiuletele de porumb; pănuşă; una dintre 

frunzele uscate care cad toamna din copaci; păstaie uscată din care s-au scos boabele; una din aşchiile 

lungi, subţiri şi răsucite care se desprind la prelucrarea lemnului cu rindeaua; talaş 

GHIJĂ, GHIJĂ (s.f.) - scoarţă, pănuş, foaia care înveleşte ştiuletele, pănușă (frunză) de porumb 

uscată; teaca usată de fasole despoiată 

GHIJĂ, GHIJE (s.f.) – pănușă de porumb 

GHIJĂI, GHIJĂI (vb.) - a foşni 

GHIJĂI, GHIJĂIE (vb., IV, intranz., pers. a III-a) - a foșni 

GHIJECA, GHIJECĂ (vb., I, intranz.) – a foșni, a face zgomot ca de la ghije (foi de porumb 

uscate) 

GHIJECA, GHIJECHEDZ (vb., I, intranz.) - a foșni, a face zgomot ca de ghiji (foi de porumb uscate) 

GHIJORINI (s.f. pl.) – foi de ceapă 

GHIJUI, GHIJUIESC (vb., IV, intranz.) - a foşni, a produce un foşnet prin atingerea ghijâlor 

uscate, a depănușa porumbul acasă; a despoia fasolea 

GHIJUIALĂ, GHIJUIELI (s.f.) - zgomot produs de foile porumbului; frământare, mișcare, 

foială 

GHILĂI, GHILĂI (vb., IV., tranz.) - a netezi cu rindeaua suprafața lemnului 

GHILĂITURĂ, GHILĂITURI (s.n.) - talașul rezultat în urma rindeluirii lemnului 

GHILĂU (UBLĂ), GHILĂI (s.m.) - rindea 

GHILĂU, GHILĂIE (s.n.) - rindea 

GHILIŞ, GHILIȘĂ, GHILIȘURI (s.n.) - sfat 

GHILT, GHILTURI (s.n.) - valabil, acord consimțit 

GHILȚ, GHILȚĂ (s.n.) - laț de prins câini, folosit de hingheri 

GHILȚ, GHILȚURI (s.n.) - laț, capcană 

GHILU, GHILĂIE (s.n.) – rindea 

GHILUI, GHILUI (vb., IV) - a netezi, a făţui, a fasona cu rindeaua; a efectua o rindeluire, a da la 

rindea, a rindela 

GHILUI, GHILUIESC (vb., IV, tranz.) - a trage la rindea 

GHILUIT, GHILUITĂ, GHILUIȚ, GHILUICE (adj.) - rindeluit 

GHILUITURĂ, GHILUITURI (s.f.) - lucrare la rindea; talaşul de pe urma trasului la rindea 

GHIMONE, GHIMONI (s.m.) - ridicătură de pământ 



GHIMONEL, GHIMONELE (s.n.) - brâul din jurul cuptorului de copt pâine 

GHINARARI, GHINARARI (s.m.) - înv. denumire generică pentru gradele de ofiţeri superioare 

gradului de colonel; persoană care are un astfel de grad; general 

GHINCE, GHINȚ (s.m.) - dinte 

GHINCE, GHINŢ (s.m.) - fiecare dintre organele osoase mici, acoperite cu un strat de smalţ, aşezate 

în cavitatea bucală şi servind de obicei pentru a rupe, a mesteca şi a fărâmiţa alimentele; dinte; fiecare 

dintre crestăturile, zimţii, proeminenţele ascuţite şi regulate de pe marginea unor unelte sau piese de 

maşină; fiecare dintre colţii pieptenului, al greblei, al grapei etc.; ghince cânesc = unul dintre dinţii 

lungi şi ascuţiţi, aşezaţi între dinţii incisivi şi premolari; canin 

GHINCEALĂ, GHINCELI (s.f.) - țesătură rară la războiul de țesut 

GHINCIE, GHINȚ (s.m.) - dinte; colț; coardă elastică din tablă lată și dințată la capete, care se 

împlântă în pânza de țesut, neadunată pe sul, pentru a nu se răsuci spre spată 

„a-ș lua inima-n ghinț” - a trece la faptă, după mai multe ezitări 

„cucurudz ghincie-dă-cal” - soi de porumb cu bobul mare, de forma dintelui de cal 

„soare-cu-ghinț” - soare de timp răcoros sau geros, care nu încălzește apropae deloc 

GHINC(I)E, GHINȚ (s.m., sg.) - dinte 

GHINDĂ, GHINDZ (s.f.) – treflă (la jocul de cărți) 

GHINDĂLAC, GHINDĂLAȘI (s.m.) – mormoloc (de broască) 

GHINGĂRAI (s.m. sg. colectiv) – grup de copii de vârstă mică (mai ales când se joacă) 

GHINGI, GHINGESC (vb., IV) - a-şi forma o idee despre un lucru, a pătrunde ceva cu mintea; a 

reflecta, a medita, a cugeta, a chibzui la ceva; a gândi; a-i trece cuiva prin minte că...; a crede, a socoti 

că... a lua în considerare că..., a-şi da seama că.... 

GHINGI, GHINGESC (vb., IV, tranz. intranz. şi reflex.) - a gândi 

GHINGIRE, GHINGIRI (s.f.) - gândire 

GHINGIRE, GHINGIRI (s.f.) - idee, gând, cuget; meditare, refleţie; imaginaţie, fantezie; gândire 

GHINGIT, GHINGITĂ, GHINGIȚ, GHINGICE (adj.) – gândit, socotit 

GHINGIT, GINGITĂ, GHINGIŢ, GHINGICE (adj.) - care a fost bine pătruns cu mintea; bine socotit, 

chibzuit; gândit 

GHINTUI, GHINTUIESC (vb., IV, tranz.) - a introduce un glonte în ţeava unei arme (a arma, a 

încărca arma) 

GHINȚARI, GHINȚARI (s. m.) - dentist 

GHINŢOS, GHINȚOASĂ, GHINŢOŞ, GHINȚOASĂ (adj.) - despre oameni (adesea substantivat): 

care are dinţii mari; care are dinţii incisivii ieşiţi în afară 

GHINȚOS, GHINȚOASĂ, GHINȚOȘ, GHINȚOASĂ (adj.) – dințos, cu dinții mari 

GHIOACĂ, GHIOȘ (s.f.) - învelişul, tare şi calcaros, al oului; găoace; învelişul exterior al unor fructe 

nucă, alună, ghindă etc.; coajă; înveliş calcaros sau silicios al unor moluşte; cochilie; fig. craniu, ţeastă 

GHIOACĂ, GHIOȘI (s.f.) – coji de ouă, nuci, alone 

GHIOARŢĂ, GHIOARȚE (s.f.) - burtă, pântece 

GHIOAȘE, GHIOȘI (s.f.) – găoace, coajă de ou 

„dân ghioașe” - precoce, devreme 

GHIOLD, GHIOLDURI (s.n.) - lovitură dată cuiva cu mâna sau cu cotul pentru a-l îmbrânci, a-i 

atrage atenţia; ghiont 

GHIOLGI, GHIOLGESC (vb., IV) - a-şi da ghionţi; a se îmbrânci 

GHIORDAN, GHIORDANE (s.n.) - șirag de mărgele, salbă 



GHIORDAN, GHIORDANE (s.n.) - tafla (suportul), unde se înşiră mărgelele pe un fir de păr de cal în 

diferite motive naţionale; salbă 

GHIORDĂNEL (s.propriu) - nume propriu 

GHIORGHINĂ, GHIORGHINE (s.f.) - bujor 

GHIOROIT, GHIOROITĂ, GIOROIȚ, GHIOROICE (adj.) - zgâriat 

GHIORTĂI, GHIORTĂI (vb., IV) - a înghite râcâind, a înghite lacom 

GHIORZAMIE, GHIORZAMII (s.f.) - discordie, vrajbă 

GHIOȘEL, GHIOȘEI (s.m.) – ghiocel, lăcrimioară 

GHIOȘ(I)EL, GHIOȘ(I)EI (s.m.) - mică plantă erbacee perenă cu frunze liniare, cu o singură floare, 

albă, în formă de clopoţel, aplecată în jos, care înfloreşte primăvara foarte timpuriu; ghiocel 

GHIOTURĂ (s.f sg. colectiv) – mulțime/grămadă (de obiecte de același fel sau diferite) 

„a vingie sau a cumpăra cu ghiotura/o ghiotură” - a vinde/cumpăra la grămadă, adică în 

cantități mari și fără a alege 

GHIPS, GHIPSURI (s.n.) - sulfat natural hidratat de calciu, incolor sau divers colorat, cu aspect 

sticlos, sidefos ori mătăsos, cu duritate mică, având numeroase utilizări în industrie 

GHIPSUI, GHIPSUIESC (vb., IV, tranz.) - a cârpi (zidul) cu chit 

GHIRAN, GHIRANI (s.m.) - galetcă 

GHIRȚUȘÎ, GHIRȚUȘĂSC (vb., IV) - a strange, a îngrămădi, a pipăi 

GHISAG, GHISAGI (s. n.) – desagi (desagă) 

GHISAGĂ, GHISAJI (s.m.) - desagi 

GHISCANT, GHISCANȚ/GHISCANTURI (s. m.) - vas mare, emailat, în care se păstrează 

untura 

GHIȘĂFT (s.n.) – afacere, chilipir 

GHIȘI, GHIȘESC (vb., IV) - a descoperi, a afla, a înţelege ceva mai mult intuitiv sau prin deducţie; a 

intui, a prevedea, a întrezări; a ghici 

GHIȘI, GHIȘESC (vb., IV) – a ghici; a riposta la tot ce i se spune/recomandă să facă; a-și 

exprima nemulțumirea față de tot ce zice/face altcineva, a bombăni 

GHIȘIE, GHIȘI (s.m.) - persoană care face mofturi 

GHIȘIT (s.n.) – comentat, nimerit 

GHIŞIT, GHIȘITĂ, GHIŞIŢ, GHIȘICE (adj.) - ghici 

GHIȘITOR, GHIȘITOARE, GHIȘITORI, GHIȘITOARE (s.m. şi f.) - persoană care se îndeletniceşte 

cu prezicerea viitorului cuiva; ghicitor; cimilitură 

GHIŞIURI (s.n., pl.) – mofturi, găselinţe 

GHIȘTELT (adv.) – venit prompt, la oră fixă 

GHIT, GHITURI (s.n.) – chit 

GHITUI, GHITUIESC (vb., IV, tranz.) - a cârpi cu chit (tâmpliria) 

GHIȚUȘÎ, GHIȚUȘĂSC (vb., IV, tranz.) - a găbji, a ghibui, a îmbrânci, a înghionti, a strânge 

de gât 

GHIȚUȘÎT, GHIȚUȘÂTĂ, GHIȚUȘÂȚ, GHIȚUȘÂCE - înghioldit 

GHIUAȘIE, GHIUOȘI (s.f.) - coajă de nucă 

GHIUL (s.m.) – inel mare bărbătesc 

GHIVĂR, GHIVĂRI, GIVERI (s.m., sg.) - însoțitor al mirelui la nuntă, domnișor de onoare 

GHIVENT, GHIVENȚ (s.m.) - filet 

GHIVETĂ, GHIVECE (s.f.) - vas de porţelan, de faianţă sau de metal smălţuit prevăzut cu o gură de 

scurgere, fixat în perete dedesuptul unui robinet de apă şi folosit la spălat; chiuvetă 



GHIVICT, GHIVICTURI (s.n.) - greutate pentru cântar 

GHIVINIT (s. n) –filet 

GHIVINT, GHIVINCE (s.n.) - greutate cântar 

GHIZĂRBĂ, GHIZĂBRE (s.f.) - bătaie de joc 

GHIZDAN, GHIZDANE (s.n.) - raniţă, rucsac, podoabă la ploscă sau la steagul de nuntă 

GHIZDAVĂ, GHIZDAVE (var. GHIZDOAVĂ) (adj.) - frumoasă, puternică, sănătoasă (despre 

femeie) 

GHIZDĂ, GHIZDĂ (s.f.) – prohab 

GHIZDĂ, GHIZGE (s.f.) - şiret lung de-a curmezişul pieptului, ce leagă haina 

GHIZDĂU, GHIZDĂI (s.m.) – căţel de usturoi 

GI (prep.) - de  

GIABA (adv.) – degeaba 

GIABIA (adv.) - deabia 

GIAB(I)E (adv.) - abia, cu greu, anevoie 

GIAC, GIEȘI (s.m.) - băiat participant din partea bisericii la ceremonia religioasă de 

înmormântare, îmbracat peste haine într-o cămasă alba, lungă 

GIACĂ, GIEȘI (s.f.) – geacă, haină groasă 

GIADAVIERĂ (adj.) - într-adevăr  

GIA-FICIA (adv.) - degeaba, fără nici un rost; gratis 

GIAFIECIA (adv.) - gratuit, degeaba 

GIAIA (adv.) - poftă, dor 

GIAL, GIALURI (s.m.) - deal  

GIALA, GIALE (s.f.) - rău, nevoie 

GIALĂ, GIELI (s.f.) – boală; pasiune 

GIALNIȚĂ, GIALNIȚE (s.f.) - teren extravilan 

GIALURUOS, GIALURUASĂ, GIALURUOŞ, GIALURUASĂ (adj.) - deluros  

GIALUŞUOR (s.n.) - deluşor  

GIALUŢ, GIALUŢĂ (s.n.) - deluţ  

GIAMPREUNA (adv.) - împreună  

GIANCURACEILIA (adv.) - fugind, în fugă 

GIANT, GIANȚ (s.m.) - plin de boli molipsitoare 

GIANTAI (adv.) - du-te, pleacă 

GIANTĂ, GIENŢI (s.f.) - geantă 

GIANŢĂ, GIANŢ (s.f.) - geantă  

GIARÂNDU (adv.) - de-a rândul, unul după altul 

GIASNIAŢĂ (adv.) - azi dimineaţă 

GIATUNȘIA (adv.) - de-atunci  

GIBALĂ, GIBELI (s.f.) - nemernic 

GIBOCA, GIBOC (vb., I) - despre obiecte casante: a se face ţăndări, a se sparge, a se zdrobi 

GIBOCAT, GIBOCATĂ, GIBOCAŢ, GIBOCACE (adj.) - prefăcut în bucăţi, în cioburi; crăpat, spart, 

sfărâmat 

GIBRUOMNIC, GIBRUOMNIȘIE (s.n.) - făraş  

GIBURĂ, GIBURI (s.f.) - ghibur 

GICĂ (adv.) - adică  



GICĂSÎ, GICĂSĂSC (vb., IV) - a înghesui 

GICÂT (adv.) - decât  

GICHIŢA (s.f.) - joc asemănător cu învârtita 

GIDA, GIDAU (vb., I, reflex.) - deda, a (se) acomoda, a (se) obişnui 

GIDAT, GIDATĂ, GIDAŢ, GIDATCIE (adj.) - dedat, acomodat, obişnuit 

GIDĂ, GIGE -(s.f.) - ciocan, toporaş, ciomag scurt şi gros 

GIDUOILIA (adv.) - transversal, curmeziş 

GIE (conj.) - de  

G(I)E DOI (s.m., sg.) - joc popular care se joacă în pereche sau în horă 

G(I)EADA, GIEDAU (vb., I, reflex. și tranz.) - a (se) obișnui 

GIEBIA (adv.) - de-abia  

GIECO (adv.) - nimic 

GIEDAT, GIEDATĂ, GIEDAȚ, GIEDACE (adj.) - obișnuit, care i-a intrat în obișnuință cuiva 

GIEGIT, GIEGICE (s.n.) - deget 

GIEJGINA, GIEJGIN (vb., I, tranz., reflex.) - dejdina, a despica 

GIEJGINAT, GIEJGINATĂ, GIEJGINAŢ, GIEJGINACIE (adj.) - dezbinat, despicat 

GIELĂIT (adv.) - vorbă multă, asurzitoare 

GIELOC (adv.) - imediat, în cel mai scurt timp 

GIEM, GIAME (s.n.) - ghem  

GIEMAIND, GIEMAINDURI (s.n.) - primărie 

GIEMPER, GIEMPERE (s.n.) - pulover  

GIEMUI, GIEMUI (vb., IV) - ghemui  

GIEMUIT, GIEMUITĂ, GIEMUIŢ,GIEMUICIE (adj.) - ghemuit  

GIEMULT (adv.) - demult  

GIEP, GIEPURI (s.n.) - ghep  

GIERMĂRLUI, GIERMĂLUI (vb., IV) - a se sătura 

GIES, GIEASĂ, GIEŞ, GIEASĂ (adj.) - des  

GIESÂŞ, GIESÂŞURI (s.m.) - desiş  

GIESCATARAMA, GIESCĂTARAMIEDZ (vb., I, tranz., reflex.) - descătărăma  

GIESCÂNCIC, GIESCÂNCIȘIЕ (s.n.) - descântec  

GIESCÂNTA, GIESCÂNT (vb., I, tranz.) - descânta  

GIESCÂNTAT, GIESCÂNTATĂ, GIESCÂNTAŢ, GIESCÂNTACIE (adj.) - descântat  

GIESCÂNTATUORI, GIESCÂNTATUORI (s.m.) - descântător, persoană care face vrăji 

GIESCÂNTĂTUORI, GIESCÂNTĂTOARE, GIESCÂNTĂTUORI, GIESCÂNTĂTOARE (adj.) - 

descântător 

GIESCÂTARAMAT, GIESCÂTARAMATĂ, GIESCÂTARAMAŢ, GIESCÂTARAMACIE (adj.) - 

descătărămat  

GIESCHIGIE, GIESCHID (vb., III, tranz.) - a deșchide 

GI(E)SCHILINI, GISCHILINIESC (vb., IV., tranz.) - a (se) deosebi, a (se) diferenția 

GIESFATARE, GIESFATĂRI (s.f.) - desfătare 

GIESFATAT, GIESFATATĂ, GIESFATAŢ, GIESFATACE (adj.) - desfătat 

GIESFIRA, GIESFIR (vb., I) - desfira  

GIESFIRAT, GIESFIRATĂ, GIESFIRAŢ,GIESFIRACIE (adj.) - desfirat  

GIESFRÂNGEA, GIESFRÂNG (vb., II) - desfrânge  



GIESFRÂNT, GIESFRÂNTĂ, GIESFRÂNŢ, GIESFRÂNCIE (adj.) - desfrânt  

GIESNIAŢĂ (adv.) - azi dimineaţă 

GIESPICA, ma GIESPIC (vb., I, tranz., reflex.) - despica  

GIESPICAT, GIESPICATĂ, GIESPICAŢ, GIESPICACIE (adj.) - despicat  

GIESPIGAT, GIESPIGATĂ, GIESPIGAŢI, GIESPIGACE (adj.) - despicat 

GIESPL(I)ECI, GIESPLIECESC (vb., IV, tranz., reflex.) - a despleti, a desface dintr-o împletitură 

GIESTUL, GIESTUI, Е (adj.) - destul  

GIEŞALA, GIEŞÂL (vb. I, tranz., reflex.) - deşela  

GIEŞALAT, GIEŞALATĂ, GIEŞALAŢ, CIE (adj.) - deşelat  

GIEŞÂRA, GIEŞÂR (vb., I) - deşira  

GIEŞÂRAT, GIEŞÂRATĂ, GIEŞÂRAŢ, GIEŞÂRACIE (adj.) - deşirat  

GIEŞCHIGIE, GIEŞCHID (vb., III, tranz., reflex.) - deschide  

GIEŞCHIS, GIEŞCHISĂ, GIEŞCHIŞ, GIEŞCHISĂ (adj.) - deschis  

GIEȘCLINI, GIEȘCLINIESC (vb., IV, intranz.) - a desluși, a rezolva 

GIEȘCUNIA, GIEȘCUNI (vb., I, tranz.) - a descuia, a deschide cu cheia 

GIEȘCUNIAT, GIEȘCUNIATĂ, GIEȘCUNIAȚ, GIEȘCUNIACE (adj.) - descuiat cu cheia, deschis; 

deștept, isteț 

GIEŞFAŢARE, GIEŞFAŢĂRI (s.f.) - desfătare  

GIEŞFAŢAT, GIEŞFAŢATĂ, GIEŞFAŢAŢ, GIEŞFAŢACIE (adj.) - desfătat  

GIEVĂR, GIEVERI (s.m.) - flăcău care conduce mireasa la cununie 

GIEVĂR, GIEVERI (s.m.) - flăcău care conduce mireasa la cununie 

GIEVESÎ, GIEVESĂSC (vb., IV) - a strivi, a vântura, a da pierzării 

GIEVINĂ (adv.) - vinovat  

GIEZBACIE, GIEZBAT (vb., III, tranz.) - dezbate  

GIEZBATUT, GIEZBATUTĂ, GIEZBATUŢ, GIEZBATUCIE (adj.) - dezbătut  

GIEZBÂRNAT, GIEZBÂRNATĂ, G(I)EZBÂRNAȚ, GIEZBÂRNACE (adj.) - dezbrăcat, îmbrăcat 

sumar; (despre obiecte care pot fi demontate) dezmembrat 

GIEZBOLBR(I)EJÎ, GIEZBOLBRIEJÂĂSC (vb., IV, tranz.) - a alege, a separa 

GIEZGINA, GIEZGIN (vb., I, tranz.) - a dejdina 

GIEZIGINAT, GIEZIGINAT Ă, GIEZGINAŢ, GIEZIGINACE (adj) - a dezbinat 

GIEZLÂNA, GIEZLÂNEDZ (vb., I, tranz.) - dezlâna 

GIEZLINA, GIEZLIN (vb., I) - dezlâna  

GIEZLINAT, GIEZLINATĂ, GIEZLINAŢ, GIEZLINACIE (adj.) - dezlânat  

GIEZMĂ, GIEZME (s.f.) - ibric  

GIEZMIRA, GIEZMIR (vb., I, tranz., reflex.) - dezmira  

GIGEABA (adv.) - degeaba  

GIGICĂ, GIGIȘI (s.f.) - mândrie 

GIGILIC, GIGILICĂ, GIGILIȘI, GIGILIȘIE (adj.) - gâgâlice 

GIGILIT (s.n.) – mângâiat, sărutat 

GIGRAB (adv.) - în grabă, la repezeală  

GIJĂ, GIJ (s.f.) - ghijă  

GIJGEŢA, GIJGIEŢ (vb., I, tranz., reflex.) - dezgheţa  

GIJGEŢAT, GIJGEŢATĂ, GIJGEŢAŢ, GIJGEŢACIE (adj.) - dezgheţat  

GIJGIORA, GIJGEUR (vb., I, tranz.) - dezghioca  



GIJGIORAT, GIJGIORATĂ, GIJGIORAŢ, GIJGIORACIE (adj.) - dezghiocat  

GIJIUGA, GIJIUG (vb., I, tranz.) - a dejuga 

GIJUGA, GIJUG (vb., I, tranz.) - dejuga, a deshăma 

GIJUGARIE, GIJUGÂĂRI (s.f.) - dejugare, deshămare 

GIJUGAT, GIJUGATĂ, GIJUGAŢ, GIJUGACIE (adj.) - dejugat, deshămat 

GILBERIA, GILBERI (s.f.) - cipcină 

GILOC (adv.) - fără întârziere, numaidecât, îndată, acum, acuşi, imediat; în nici un chip, în nici un 

caz; defel, deloc, nicidecum 

GILUOC (adv.) - imediat  

GIMĂN, GIMĂNE (s.n.) - parapet 

GIMBAŞ, GIMBAȘĂ, GIMBAȘ, GIMBAȘĂ (adj.) - măreţ, fălos 

GIMICA, GIMIC (vb., I, tranz.) - a tăia marunt, a mărunți, a toca 

GIMICA, GIMIC (vb., I, tranz.) - dumica  

GIMICAT, GIMICACIE (s.n.) – dumicat, pâinea fărâmițată și muiată în mâncaărurile lichide; 

înghițitură de mâncare (nu neapărat lichidă) 

GIMICAT, GIMICATĂ, GIMICAȚ, GIMICACE (adj.) - tocat 

GIMICAT, GIMICATĂ, GIMICAŢ, GIMICACIE (adj.) - dumicat  

GIMICAT, GIMICATURI (s.n.) - mâncare tradițională din mămăligă, apă caldă și brânză, care se 

frământă împreună până se obține o compoziție omogenă; (adj.) mărunțit, rupt în bucăți 

GIMICUŞ, GIMICUŞE (s.n.) - fărâmă, mâncare făcută din fărâme (zgurime) de mălai, frite cu 

untură sau ulei 

GIMIE, GIMII (s.f.) – dimie, pămură 

GIMINEAȚĂ (adv.) – de dimineață, mâine dimineață 

GIMINEAȚĂ, GIMINEȚ (s.f.) - dimineață 

GIMINIAŢĂ, GIMINIEŢ (s.f.) - dimineaţă  

GIMIŞCĂ, GIMIȘCHE (s.f.) - pâine mică 

GIMIȘCĂ, GIMIȘCHIE (s.f.) – gimicică, jemișică, jimblă, pâinică rotundă (din făină albă 

frământată, uneori cu lapte) 

GIMIȘEI (s. m) - covrig 

GIMONEȚ, GIMONEȚĂ/GIMONEȚURI (s.n.) - parte din zidul unui cuptor țărănesc ieșită 

mai în afară, ca o bancă, pe care se poate sta; gimăn 

GIMOTUOC, GIMOTUAȘIE (s.n.) - ghemotoc 

GIMULT (adv.) - demult  

GIN (prep.) - din  

GIN, GINURI (s.n.) - ghin, daltă, cazma 

GINADÂNS (adv.) - cu un anumit scop, în mod conştient; dinadins, intenţionat, înadins 

GINAFARĂ (adv.) - dinafară  

GINAINCEA (prep.) - din sau în locul aflat înaintea cuiva sau a ceva, din sau în faţa cuiva sau a ceva; 

dinaintea; din timpul care precede, înainte de... 

GINAINCIE (adv.) - dinainte  

GINAPOI (adv.) - în partea din urmă; dinapoi, în spate, înapoi, dindărăt; jumătatea din spate a 

corpului unui animal; de la spate, din urmă, dindărăt 

GINAPOIA (prep.) - înapoia, în spatele cuiva sau a ceva, în partea din urmă a ceva sau a cuiva, după 

cineva sau ceva; dindărătul, dinapoia 



GINAPUOI (adv.) - dinapoi  

GINĂINC(I)E (adv.) - inainte, din față 

GINCÂT (adv.) - din cât  

GINCIE, GINŢ (s.m.) - dinte  

GINCOAȘ (adv.) - în partea aceasta, în partea dinspre vorbitor; dincoace 

GINCOLO (adv.) - în partea cealaltă, în partea opusă vorbitorului; dincolo 

GINCOLUO (adv.) - de acolo 

GINCOTRUO (adv.) - dincotro, de unde 

GINCOTRUOVA (adv.) - de undeva 

GINCUAȘI (adv.) - dincoace  

GINDARĂCILIA (adv.) - de-a-ndărătelea  

GINDARÂĂT (adv.) - dendărăt  

GINDĂ, GINDZ (s.f.) - ghindă 

GINENIE (DINENIE) (adv.) - adiniaori 

GINGEAL (loc. adj.) - care se află într-o zonă aşezată mai sus 

GINGI, GINGESC (vb., IV, tranz. reflex.) - gândi 

GINGIT, GINGITĂ, GINGIŢ, GINGICE (adj.) - gândit 

GINGITUORI, GINGITUORI (s.m.) - gânditor 

GINGITURĂ, GINGITURI (s.f.) - gândire 

GINI, GINESC (vb., IV) - a ghici 

GINIERE, GINIERI (s.m.) - ginere  

GINJIOS (adv.) - dedesubt, aflat sub un anumit lucru 

GINLUNTRU (adv.) - dinăuntru  

GINOAREA (adv.) - adineori 

GINOARLEA (adv.) - adineori 

GINSPRE (prep.) - din direcţia... cam spre..., aproximativ în momentul... dinspre 

GINTÂI (adv.) - dintâi 

GINTÂN (adj. invar.) - de obicei precedat de „ăl”; primul dintr-o serie de lucruri, fiinţe, fenomene de 

acelaşi fel; dintâi; primul ca importanţă, ca valoare, ca rang etc. dintre mai mulţi 

GINTÂNI (adv.) - dintâi, mai întâi 

GINTOGIEUNA (adv.) - dintotdeauna  

GINTRA (prep.) - care se află între... în mijlocul.... dintre 

GINTRĂ, GINTRE (s.f.) - plantă cu frunze groase și ascuțite, ce crește pe zidurile casei 

GINUAPCIE (adv.) - dis-de-dimineaţă 

GINUARIA (adv.) - dinioarea 

GINUARLIA (adv.) - adineaori 

GINUNTRU (adv.) - dinăuntru  

GINVALE (loc. adj.) - care se află într o zonă aşezată mai la vale; din jos 

GIOACĂ, GIUOȘI (s.f.) - ţeastă 

GIOACHIA (PE CINEVA), GIOACHI (vb., I) - a deochia pe cineva 

GIOAMBĂ, GIOAMBE (s.f.) - deget 

GIOC, GIOCURI (s.n.) - deochi 

GIOCA (nume propriu) - deriv. din „Gheorghe”, uzitat numai în Banat 

GIOCAMDATĂ (adv.) - pentru moment, până una-alta, în mod provizoriu, deocamdată 



GIOCHEA, GIOCHI (vb., I, tranz.) - a deochia 

GIOCHEAT, GIOCHEATĂ, GIOCHEAȚ, GIOCHEACE (adj. pron.) - deocheat 

GIOCHI, GIOCHIURI (s.n.) - deochi  

GIOCHI, GIOCHIURI (s.n.) - ghiochi (obiect), deochi (fenomen) 

GIOCHIA, GIOCHI (vb., I, tranz.) - a deochia 

GIOCHIA, GIOCHIEDZ (vb., I, tranz., reflex.) - deochea  

GIOCHIAT, GIOCHIATĂ, GIOCHIAŢ, GIOCHIACIE (adj.) - deocheat  

GIOCHIAT, GIOCHIATĂ, GIOCHIAȚ, GIOCHIACIE (adj.) - deochiat; (mai ales despre 

femei) frivol, iubitor de plăceri lumești 

GIOCHIATURĂ, GIOCHIATURI (s.f.) - deochetură, deochi 

GIODATĂ (adv.) - deodată  

GIOLAC, GIOLACĂ, GIOLAŢ, GIOLACIE (adj.) - zglobiu, zburdalnic, nebunatic, drăcuşor 

GIOLGIOARĂ, GIOLGIOARE (adj.) - dim. de la giulgiu (giolgiu) - acoperită ca giulgiu 

GIORA, GIEUR (vb., I, tranz.) - gheora 

GIORAT, GIORATURI (s.n.) - gheorat 

GIORGIET, GIORGIETURI (s.n. pl.) - pânză subțire, fină, din care se confecționează haine 

pentru femei 

GIORGIOL (JIORJIOL, JIORJIOLI) (s.m.) - chită 

GIORGIOVIŢĂ, GIORGIOVIŢĂ (s.f.) - lăcrămioară 

GIORŢ (interj.) - ghior  

GIORŢ, GIORŢURI (s.n.) - ghior 

GIORŢAI, GIORŢÂI (vb., IV) - ghiorţăi  

GIORŢAIALĂ, GIORŢAIALE (s.f.) - ghiorţăială  

GIOȘIEL, GIOȘII (s.m.) - ghiocel 

GIPALĂ (s.f.) – frâul calului 

GIPARCIE (adv.) - departe  

GIPARTA, ma GIPART (vb., I, tranz., reflex.) - depărta, îndepărta 

GIPARTARE, GIPARTĂRI (s.f.) - depărtare, îndepărare 

GIPARTAT, GIPARTATĂ, GIPARTAŢ, GIPARTACIE (adj.) - depărtat, îndepărtat 

GIPELE (s.f.) – frâie, hățuri la cai 

GIPIT, GIPITĂ, GIPIȚ, GIPICE (adj.) - necrescută 

GIREAPTA (s.f.) – mâna dreaptă; în loc. adv. la gireapta `la dreapta” 

GIREC, GIRECURI (s.n.) - stâlp de sprijin pentru un acoperiș mic deasupra ușii 

GIREGE, GIRIEG (vb., III) - drege, a repara 

GIRE(I)E, GIREI (vb., III, tranz.) - a argăsi, a tăbăci; (fig.) a aplica cuiva o corecție fizică 

GIREJE, GIREG (vb., III) – a drege; a selecta boabele (dintr-un amestec); a argăsi 

„a gireje grâu” - a ciurui, a selecta grâul cu selectoru 

„a gireje pieilii” - a argăsi/tăbăci piei de animale mari 

GIREJIE, GIREG (vb., III, tranz.) - drege 

GIREPT, GIREAPTĂ, GIREPȚ, GIREPCE (adj.) - drept 

„a fi girept” - a fi nepărtinitor (în aprecieri, în împărțirea unor bunuri etc.) 

„a fi om girept” - a fi om al dreptății 

„a merje girept” - a umbla în poziție verticală (cu pieptul scos în afară) 

„a nu-i fi dă girept” - a nu-i conveni, a nu-i fi pe plac 



GIREPT, GIREAPTĂ, GIREPȚ, GIREPCE (OBLU), (adj. și adv.) - drept 

GIREPT, GIREPTURI (s.n.) - drept; drept juridic; permisiune, autorizație; adevăr; dreptate; 

(adv.) - drept; adevărat 

GIREPTACE, GIREPTĂȚ (s.f.) - dreptate 

GIREPTACIA, GIREPTĂCILE (s.f.) - transcriere aproximativă a pronunțării cuvîntului d(i)reptatea 

GIRES, GIRESĂ, GIREȘI, GIRESĂ (adj.) - aranjat, dres, reparat, tăbăcit (despre piei) 

GIRESALĂ, GIRESĂLI (s.f.) – rântaș 

GIREU, GIREA, GIREI, GIRELE (adj.) - greu 

GIRIAPTA (adv.) - dreapta  

GIRIEJE, GIRIEG (vb., III) - (tranz.) a face rântaşul la mâncare; a argăsi piei 

GIRIEPT, GIRIEPTAPTĂ, GIRIEPŢ, GIRIEPCIE (adj.) - drept  

GIRIEPTACIE, GIRIEPTÂĂŢ, GIRIEPTÂĂŢURI (s.f.) - dreptate  

GIRIES, GIRIEASĂ, GIRIEŞ, GIRIEASĂ (adj.) - dres, reparat 

GIRIIEPT, GIREPTURI (s.n.) - drept, permis 

GIROC (s. propriu) – localitate din Timiș 

GIS-, GIZ- (pref.) - des-  

GISAG, GISAGE (s.m.) - desag  

GISAMNA, GISAMNEDZ (vb., I) - înv. a executa un desen; a desena 

GISĂMN, GISĂMNE (s.n.) - înv. reprezentare grafică a unui obiect, a unei figuri, a unui peisaj pe o 

foaie de hârtie; desen 

GISCARCA, GISCARC (vb., I, tranz., reflex.) - descărca  

GISCARCAT, GISCARCATĂ, GISCARCAŢ, GISCARCACIE (adj.) - descărcat  

GISCARCAT, GISCARCATURI (s.n.) - descărcat  

GISCARCATURĂ, GISCARCATURI (s.f.) - descărcătură  

GISCATARAMA, GISCATARAMIEDZ (vb., I, tranz. reflex.) - descătărăma  

GISCATARAMAT, GISCATARAMATĂ, GISCATARAMAŢ, GISCATARAMACIE (adj.) - descătărămat  

GISCĂLICA, GISCĂLIC (vb., I, tranz., reflex.) - descăleca  

GISCĂRCATUORI, GISCĂRCATUORI (s.m.) - descărcător  

GISCÂLȘI, GISCÂLȘIESC (vb., IV, tranz., reflex.) - descâlci  

GISCÂLȘIT, GISCÂLȘITĂ, GISCÂLȘIŢ, GISCÂLȘICIE (adj.) - descâlcit  

GISCLEŞTA, GIESCLEŞTEDZ (vb., I, tranz.) - a descleșta 

GISCLEŞTARE, GISCLEŞTARI (s.f.) - descleștare 

GISCLEŞTAT, GISCLEȘTATĂ, GISCLEŞTAŢ, GISCLEȘTACE (adj.) - a descleștat 

GISCLIEŞTA, GISCLIEŞCIEDZ (vb., I, tranz., reflex.) - descleşta  

GISCLIEŞTARE, GISCLIEŞTÂĂRI (s.f.) - descleştare  

GISCLIEŞTAT, GISCLIEŞTATĂ, GISCLIEŞTAŢ, GISCLIEŞTACIE (adv.) - descleştat  

GISCOBELI, GISCOBELIESC (vb., IV, tranz., reflex.) - decebăli, a ieşi din bucluc 

GISCOLAȘI, GISCOLAȘIESC (vb., IV, tranz., reflex.) - descolăci  

GISCOLAȘIT, GISCOLAȘITĂ, GISCOLAȘIŢ, GISCOLAȘICIE (adj.) - descolăcit  

GISCROŞNIA, GISCROŞNIEDZ (vb., I,tranz., reflex.) - despovăra 

GISCROŞNIAT, GISCROŞNIATĂ, GISCROŞNIAŢ, GISCROŞNIACIE (adj.) - despovărat 

GISCUASĂ, GISCUOS (vb., I, tranz., reflex.) - descoase 

GISCULŢ, GISCROŞNIATĂ, GISCULŢ, GISCROŞNIACIE (adj.) - desculţ  



GISCULŢA, GISCULŢ (vb., I, tranz., reflex.) - descălţa  

GISCULŢAT, GISCULŢATĂ, GISCULŢAŢ, GISCULŢACIE (adj.) - descălţat  

GISCURCA, GISCURC (vb., I, tranz., reflex.) - descurca  

GISCURCAT, GISCURCATĂ, GISCURCAŢ, GISCURCACIE (adj.) - descurcat  

GISCUSUT, GISCUSUTĂ, GISCUSUŢ, GISCUSUCIE (adj.) - descusut  

GISFACUT, GISFACUTĂ, GISFACUŢ, GISFACUCIE (adj.) - desfăcut  

GISFAȘIA, GISFAC (vb., I, tranz., reflex.) - desface  

GISFAŢAT, GISFAŢATĂ, GISFAŢAŢ, GISFAŢACIE (adj.) - desfăţat  

GISFĂŞURA, GISFÂĂŞUR (vb., I, tranz., reflex.) - desfăşura  

GISFĂŞURARE, GISFĂŞURÂĂRI (s.f.) - desfăşurare  

GISFĂŞURAT, GISFĂŞURATĂ, GISFĂŞURAŢ, GISFĂŞURACIE (adj.) - desfăşurat  

GISFÂRŞÂT, GISFÂRŞÂTĂ, GISFÂRŞÂŢ, GISFÂRŞÂCIE (adj.) - început  

GISFÂRŞÎ, GISFÂRŞÂĂSC (vb., IV, tranz.) - începe  

GISFOIA, GISFUOI (vb., I, tranz., reflex.) - desfoia  

GISFOIAT, GISFOIATĂ, GISFOIAŢ, GISFOIACIE (adj.) - desfoiat  

GISFRÂNA, GISFRÂNIEDZ (vb., I,,tranz., reflex.) - desfrâna  

GISFRÂNAT, GISFRÂNATĂ, GISFRÂNAŢ, GISFRÂNACIE (adj.) - desfrânat  

GISFUNDA, GISFUND (vb., I, tranz.) - desfunda  

GISFUNDARE, GISFUNDÂĂRI (s.f.) - desfundare  

GISFUNDAT, GISFUNDATĂ, GISFUNDAŢ, GISFUNDACIE (adj.) - desfundat  

GISPANA, GISPANIEDZ (vb., I, tranz., reflex.) - despăna  

GISPANAT, GISPANATĂ, GISPANAŢ, GISPANACIE (adj.) - despănat  

GISPARŢALĂ, GISPARŢÂALIE (s.f.) - despărțeală, despărţire 

GISPARŢÂT, GISPARŢÂTĂ, GISPARŢÂŢ, GISPARŢÂCIE (adj.) - despărţit  

GISPARŢÎ, GISPART (vb., IV, tranz., reflex.) - despărţi 

GISPARUT, GISPARUTĂ, GISPARUŢ, GISPARUCE (adj.) - de a cărui soartă nu se mai ştie nimic; 

dispărut; care a încetat să mai existe, care a pierit, care s-a stins 

GISPĂTURA, GISPĂTUR (vb., I, tranz.) - despătura  

GISPĂTURAT, GISPĂTURATĂ, GISPĂTURAŢ, GISPĂTURACIE (adj.) - despăturat  

GISPIAGICA, GISPIAGIC (vb., I) - despiedica  

GISPIGIECAT, GISPIGIECATĂ, GISPIGIECAŢ, GISPIGIECACIE (adj.) - despiedecat  

GISPLECIT, GISPLECITĂ, GISPLECIŢ, GISPLECICE (adj.) - despletit 

GISPLECITURĂ, GISPLECITURI (s.f.) - despletiture 

GISPLIECI, GISPLIECIESC (vb., IV, tranz., reflex.) - despleti  

GISPLIECIT, GISPLIECITĂ, GISPLIECIŢ, GISPLIECICIE (adj.) - despletit  

GISPLIECITURĂ, GISPLIECITURI (s.f.) - despletitură 

GISPODOBI, GISPODOBIESC (vb., IV, tranz., reflex.) - despodobi  

GISPODOBIT, GISPODOBITĂ, GISPODOBIŢ, GISPODOBICIE (adj.) - despodobit  

GISPOIA, GISPUOI (vb., I, Tranz. Reflex.) - descinde 

GISPOIAT, GISPOIATĂ, GISPOIAŢ, GISPOIACIE (adj.) - descins 

GISPRE (prep.) - despre  

GISPREUNA, GISPREUNIEDZ (vb., I, tranz., reflex.) - despreuna, a (se) despărţi, a (se) separa 

GISPREUNAT, GISPREUNATĂ, GISPREUNAŢ, GISPREUNACIE (adj.) - despreunat, despărţit, 

separat 



GISPRINGIE, GISPRIND (vb., III, tranz., reflex.) - desprinde  

GISPRINS, GISPRINSĂ, GISPRINŞ, GISPRINSĂ (adj.) - desprins  

GISPRIPONI, GISPRIPONIESC (vb., IV, tranz., reflex.) - despriponi  

GISPRIPONIT, GISPRIPONITĂ, GISPRIPONIŢ, GISPRIPONICIE (adj.) - despriponit  

GISPRUPAGI, GISPRUPAGIESC (vb., IV, tranz., reflex.) - dezbrobodi  

GISPRUPAGIT, GISPRUPAGITĂ, GISPRUPAGIŢ, GISPRUPAGICIE (adj.) - dezbrobodit  

GISPUTCOVI, GISPUTCOVIESC (vb., IV, tranz., reflex.) - despotcovi  

GISPUTCOVIT, GISPUTCOVITĂ, GISPUTCOVIŢ, GISPUTCOVICIE (adj.) - despotcovit  

GISTÂRNA, GISTÂRN (vb., I, tranz., reflex.) - desprinde  

GISTÂRNAT, GISTÂRNATĂ, GISTÂRNAŢ, GISTÂRNACIE (adj.) - desprins  

GISTRAMA, GISTRÂĂM (vb., I, tranz., reflex.) - destrăma  

GISTRAMAT, GISTRAMATĂ, GISTRAMAŢ, GISTRAMACIE (adj.) - destrămat  

GISTRUCA, GISTRUC (vb., I, tranz., reflex.) - destruca, descoperi 

GISTRUCAT, GISTRUCATĂ, GISTRUCAŢ, GISTRUCACIE (adj.) - descoperit  

GISTUL (adv.) - destul  

GISUPRA (adv.) - deasupra  

GIȘ (adv.) - din acest loc, în aceste locuri relativ apropiate de vorbitor; de-aici 

GIȘA (adv.) - de-aici, giș 

GIŞCHIPTORA, GIŞCHIEPTUR (vb., I, tranz., reflex.) - deschiotora, a descheia, a desface, a 

descopcia 

GIŞCHIPTORAT, GIŞCHIPTORATĂ, GIŞCHIPTORAŢ, GIŞCHIPTORACIE (adj.) - deschiotorat, 

descheiat, desfšcut, descopciat 

GIŞCIEPTA, GIŞCIEPT (vb., I, tranz., reflex.) - deştepta  

GIŞCIEPTARIE, GIŞCIEPTÂĂRI (s.f.) - deşteptare  

GIŞCIEPTAT, GIŞCIEPTATĂ, GIŞCIEPTAŢ, GIŞCIEPTACIE (adj.) - deşteptat  

GIŞCINGE, GIŞCING (vb., III, tranz., reflex.) - descinge 

GIŞCINJIE, GIŞCING (vb., III, tranz.) - a dezordona 

GIŞCINS, GIŞCINSĂ, GIŞCINŞ, GIŞCINSĂ (adj.) - descins 

GIŞCUNIA, GIŞCUNI (vb., I, tranz., reflex.) - descuia  

GIŞCUNIAT, GIŞCUNIATĂ, GIŞCUNIAŢ, GIŞCUNIACIE (adj.) - descuiat  

GIȘHIPTORAT, GIȘHIPTORATĂ, GIŞHIPTORAŢ, GIȘHIPTORACE (adj.) - deshiotorat 

GIȘI (expr. pop.: prep + adv.) - de aici 

GIȘI, GIȘIESC (vb., IV) - ghici 

GIȘITUARE, GIȘITUORI (s.f.) - ghicitoare 

GIȘITURĂ, GIȘITURI (s.f.) - ghicire  

GIȘTAȘ, GIȘTAȘĂ, GIȘTAȘ, GIȘTAȘE (adj.) - măreț, fudul, fălos 

GIŢĂ, GIȚ (s.n.) - băţ de fier, otgon de sârmă 

GIUBĂ, GIUBE (s.f.) – haină mai mică, sacou, șpenț 

GIUBEA, GIUBELE (s.f.) - haină largă, deasupra antereului 

GIUBRĂ, GIUBRE (s.f.) - gunoi 

GIUFĂCAIE (s. pl.) - chibrituri 

GIUG, GIUGURI (s.n.) – jug, dispozitiv de tracțiune la car 

GIUGIULI, GIUGIULESC (vb., IV, tranz. reflex.) - a (se) alinta, a mângâia 

GIUGIULIT (s.n.) – mângâiat, desmierdat 



GIUMBUȘLUC, GIUMBUȘLUCURI (s.n.) – șmecherie copilăroasă 

GIUMICA, GIUMIC (vb., I, tranz.) - a dumica, a toca, a tăia mărunt 

GIUMICA, GIUMIC (vb., I, tranz.) - a rupe pâinea în bucăţi mici 

GIUMICAT, GIUMICATE (s.n.) – tăiat mărunt un aliment, care vine pus în mâncare 

GIUMICAT, GUMICATĂ, GIUMICAŢ, GIUMICACE (adj.) - făcut bucăţi, rupt în bucăţi 

GIUMICĂTURĂ, GIUMICĂTURI (s.f.) - tocătură măruntă 

GIUMINIAŢĂ (adv.) - dimineaţă  

GIUMIȘCĂ, GIUMIȘCE (s.f.) – pâine mică și rotundă 

GIUMIȘICĂ, GIUMIȘCI (s.f.) - franzelă 

GIUOC, GIUAȘIE (s.n.) - ghioc, găoace 

GIUR, GIURI (s.m.) - dihor 

GIURĂ (s.f., sg.) - ajur, broderie 

GIURGIŢĂ (s.f.) - lăcrimioară  

GIURGIUVEA, GIURGIUVELE (s.f.) – cercevea, cadru de lemn de la ușă și, mai ales, de la 

fereastră, în care se fixează sticla; lemnăria în formă de cruce în care se fixează cei patru ocheț 

ai ferestrei 

GIVAN, GIVANE (s.n.) - canapea fără spătar; divan; vorbă 

GIVAN, GIVANURI (s.n) – divan, sfat, taifas, turvin 

„a sta la givan/a givăni” - a sta de vorbă, timp îndelungat, despre fapte neimportante 

GIVĂNI, GIVĂN(I)ESC ( vb., IV, intranz. reflex.) - a sta la taifas cu cineva, a discuta, a vorbi 

„a nu givăni cu șineva/a purta (țâne) mâniie” - a fi certat cu cineva 

GIVĂNI, GIVĂNESC (vb., IV, intranz.) - a se sfătui 

GIVĂNIRE, GIVĂNIRI (s.f.) - sfătuire, a sta de vorbă 

GIVĂNIT, GIVĂNITĂ, GIVĂNIŢ, GIVĂNICE (adj.) - discutat 

GIVĂR (GHIVĂR), GIVERI (s.m.) - tânăr din alaiul nupțial care are rolul de a însoți mirii și de ai 

pofti pe invitați la nuntă 

GIVĂR, GIVERI (s.m.) – vornicel la nunți 

GIVERIŢĂ, GIVERIŢĂ (s.f.) - însoţitoarea givărului, fata care duce mirele la altar 

GIVISÂT, GIVISÂTĂ, GIVISÂȚ, GIVISÂCE (adj.) - vechiu, rupt 

GIVRIAME (adv.) - devreme  

GIZABA (adv.) - degeaba 

GIZĂ, GIZE (s.f.) - ghijă 

GIZBRACA, GIZBRAC (vb., I, tranz., reflex.) - dezbrăca  

GIZBRACAT, GIZBRACATĂ, GIZBRACAŢ, GIZBRACACIE (adj.) - dezbrăcat  

GIZDOI, GIZDOIESC (vb., I, tranz., reflex.) - dezdoi  

GIZDOIT, GIZBRACATĂ, GIZDOIŢ, GIZBRACACIE (adj.) - dezdoit  

GIZDORI, GIZDORIESC (vb., I, tranz., reflex.) - a micşora durerea 

GIZGETAT, GIZCEȚATĂ, GIZGETAŢ, GIZGEȚACE (adj.) - dezghețat 

GIZGEȚA, GIZGEȚ (vb., I, tranz.) - dezgheța 

GIZGIORAT, GIZGIORATĂ, GIZGIORAŢ, GIZGIORACE (adj.) - dezghiocat 

GIZGOLI, GIZGOLIESC (vb., IV, tranz., reflex.) - dezgoli  

GIZGOLIT, GIZGOLITĂ, GIZGOLIŢ, GIZGOLICIE (adj.) - dezgolit  

GIZGRAGI, GIZGRAGIESC (vb., IV, tranz., reflex.) - dezgrădi  

GIZGRAGIT, GIZGRAGITĂ, GIZGRAGIŢ, GIZGRAGICIE (adj.) - dezgrădit  



GIZGROPA, GIZGRUOP (vb., I, tranz., reflex.) - dezgropa  

GIZGROPARE, GIZGROPÂĂRI (s.f.) - dezgropare  

GIZGROPAT, GIZGROPATĂ, GIZGROPAŢ, GIZGROPACIE (adj.) - dezgropat  

GIZLEGA, GIZLEG (vb., I, tranz.) - dezlega 

GIZLEGAT, GIZLEGATĂ, GIZLEGAŢ, GIZLEGACE (adj.) - dezlegat 

GIZLEGATUORI, GIZLEGATUORI (s.m.) - dezlegător 

GIZLEGATURĂ, GIZLEGATURI (s.f.) - dezlegătură 

GIZLIEGA, GIZLIEG (vb., I, tranz., reflex.) - dezlega  

GIZLIEGAT, GIZLIEGATĂ, GIZLIEGAŢ, GIZLIEGACIE (adj.) - dezlegat  

GIZLIEGATUORI, GIZLIEGATUARE, GIZLIEGATUORI, GIZLIEGATUARE (adj.) - dezlegător  

GIZLIEGATURĂ, GIZLIEGATURI (s.f.) - dezlegătură  

GIZLIPI, GIZLIPIESC (vb., IV, tranz., reflex.) - dezlipi  

GIZLIPIT, GIZLIPITĂ, GIZLIPIŢ, GIZLIPICIE (adj.) - dezlipit  

GIZLIPITURĂ, GIZLIPITURI (s.f.) - dezlipitură  

GIZLOCA, GIZLUOC (vb., I, tranz., reflex.) - disloca  

GIZLOCAT, GIZLOCATĂ, GIZLOCAŢ, GIZLOCACIE (adj.) - dislocat  

GIZMÂNIIA, GIZMÂNII (vb., I, tranz., reflex.) - dezmânia  

GIZMÂNIIAT, GIZMÂNIIATĂ, GIZMÂNIIAŢ, GIZMÂNIIACIE (adj.) - dezmâniat  

GIZMIACIC, GIZMIACICĂ, GIZMIACIȘI, GIZMIACIȘIE (adj.) - dezmetic  

GIZMIACIȘI, GIZMIACIȘIESC (vb., IV, tranz., reflex.) - dezmetici  

GIZMIERDA, GIZMIERD (vb., I, tranz., reflex.) - dezmierda  

GIZMIERDAT, GIZMIERDATĂ, GIZMIERDAŢ, GIZMIERDACIE (adj.) - dezmierdat  

GIZNODA, GIZNUOD (vb., I, tranz.) - deznoda  

GIZNODAT, GIZMIERDATĂ, GIZNODAŢ, GIZMIERDACIE (adj.) - deznodat  

GIZNOU (adv.) - din nou 

GIZUMFLA, ma GIZUMFLU (vb., I, tranz. reflex.) - dezumfla  

GIZUMFLAT, GIZUMFLATĂ, GIZUMFLAŢ, GIZUMFLACIE (adj.) - dezumflat  

GIZVAŢA, GIZVÂĂŢ (vb., I, tranz., reflex.) - dezvăţa  

GIZVAŢAT, GIZVAŢATĂ, GIZVAŢAŢ, GIZVAŢACIE (adj.) - dezvăţat  

GIZVÂĂŢ, GIZVÂĂŢURI (s.n.) - dezvăţ  

GIZVÂRCI, GIZVÂRCIESC (vb., IV, tranz.) - dezvârti (a), a deşuruba 

GIZVÂRCIT, GIZVÂRCITĂ, GIZVÂRCIŢ, GIZVÂRCICIE (adj.) - dezvârtit, deşurubat 

GIZVÂRDZÂT, GIZVÂRDZÂTĂ, GIZVÂRDZÂŢ, GIZVÂRDZÂCIE (adj.) - dezverzit  

GIZVÂRDZÂTURĂ, GIZVÂRDZÂTURI (s.f.) – deznodământ, dezverzitură 

GIZVÂRDZÎ, GIZVÂRDZÂĂSC (vb., IV, tranz., reflex.) - dezvârzi, deşuruba 

GLAGE, GLÂĂDZ (s.f.) - cute  

GLAGIE, GLAGII (s.f.) - piatră de ascuţit foarte fină 

GLAGORE (s.n.) - cap 

GLAISU (A-ȘI LUA) (loc. vb.) - a pleca în mare viteză 

GLAJĂ, GLAJĂ (s.f.) - sticlă, ploscă, șip 

GLAM, GLAME (s.n.) - lucru mototolit, aruncat în dezordine 

GLAMIC, GLAMICE (s.n.) - căpătâi, suport de purtat greutățile pe cap 

GLANȚ (s.n. sg.) - piele (naturală sau imitație) cu fața lucioasă acoperită cu lac; cremă de 

ghete; luciu; (adj.) - strălucitor 



„a scoacie glanțu” - a lustrui pantofii (fără a-i da cu cremă) 

„glanț ghibir” - strălucitor, impecabil 

GLANŢ (s.n., sg.) - luciul încălţămintelor din piele 

GLANŢ-PAPIR (s. sg.) - şmirglu 

GLAS, GLASURI (s.n.) - voce; linie melodică specifică în care cântă strănarii ortodocși anumite 

părți din liturghie 

„are glas aspru/dulșe” - are voce puternică (răstită)/dulce (blândă) 

„cele opt glasuri” - cele opt linii melodice diferite în care se poate cânta liturghia în strană 

„șcie să cânce pră glasuri” - știe să cânte pe note 

GLASĂ, GLASĂ (s.f.) - clasă 

GLASĂ, GLASĂ (s.f.) - clasă; an școlar; calitate 

„îi dă glasa unu” - îi dă produse de calitatea întâi 

GLASNIC, GLASNICĂ, GLASNIȘI, GLASNIȘE (adj.) - cu glas 

GLAVĂ (s.f.) – minte, cap 

GLAVĂ, GLĂVI (s.f.) - capitol 

GLAVINĂ, GLAVINI (s.f.) - cutie craniană, cap, ţeastă, scăfârlie, curcubătă 

GLĂNȚUI, GLĂNȚUIESC (vb., IV, tranz.) - a lustrui 

GLĂSUI, GLĂSUIE (vb., IV, unipers., tranz.) - a trage clopotul care anunță moartea cuiva 

GLĂSUI, GLĂSUIESC (vb., IV) – a predica (preotul) de la amvon; comunicarea în biserică, de 

către preot, a unor informații 

GLĂSUIT, GLĂSUICE (s.n.) - modul de tragere a clopotului pentru a anunţa moartea cuiva 

GLĂVIE, GLĂVII (s.f.) - moșiolia de usturoi 

GLĂVIT (s.n.) – vorbit, glăsuit 

GLÂMP (s.n.) - durere, apăsare, of 

GLENŢAIG, GLENŢAIGURI (s.n.) - nume dat legumelor rădăcinoase şi frunzelor acestora care se 

folosesc la prepararea ciorbei, supei sau a altor feluri de mâncare 

GLEŢE (s.n. pl.) - ţeşiturile la o pădure tăiată 

GLICARĂ, GLICARE (s.f.) - bilă 

GLICHER, GLICHERE (s.n.) - înghiţitoare, trahee 

GLICIE (s.f.) - cacica, checica ( un joc ) 

GLIDĂ, GLIDE (s.f.) - șir, rând, linie 

GLIDĂ, GLIGE (s.f.) - rând, şir, linie 

GLIE, GLI (s.f.) - glie  

GLIE, GLII (s.f.) - pământ 

GLIGAN, GLIGANI (s.m.) - mistreț 

GLIGAN, GLIGANI (s.m.) - porc mistreț, jivină 

GLIGĂNUȘ (s. m.) - gâtlej, mărul lui Adam 

GLIGON, GLIGONI (s.m.) - lighioaie, jivină 

GLIMP, GLIMPI (s. m.) - bulgări tari din pământ 

GLIMP, GLIMPI (s.m., sg.) - spine 

GLINŢAIC, GLINȚAICURI (s.n.) - legume rădăcinoase 

GLIUOS, GLIUASĂ, GLIUOŞ, GLIUOSĂ (adj.) - glios  

GLÎMB, GLÂMBI (s.m.) - petricică 



GLOABĂ, GLOAB(I)E (s.f., sg.) - animal bătrân (vită sau cal); taxă ce trebuie plătită de propietarul 

animalului care a intrat în ogorul altei persoane și a produs pagube 

GLOABĂ, GLOABE (s.f.) - amendă; cal pipernicit 

GLOAN, GLOANI (s.m.) - ameţit, nepriceput 

GLOATĂ, GLOACE (s.f.) - unul sau mai mulți membri ai familiei 

GLOATĂ, GLOACIE (s.f.) – droaie/grup/mulțime (mai ales de copii adunați la un loc); fiecare 

copil al unei familii precum și totalitatea copiilor unui cuplu 

„n-are gloată” - n-are copii 

GLOAZĂR, GLOAZĂRI (s.m.) - sticlar 

GLOAZĂR, GLOAZĂRI (s.m.) -sticlar, geamgiu 

GLOBI, GLOBESC (vb., IV) - a pedepsi 

GLOBI, GLOBESC (vb., IV, tranz.) - a amenda 

GLOBIT, GLOBITĂ, GLOBIŢ, GLOBICE (adj.) - amendat 

GLOD, GLOAGIE (s.n.) – ghiont, lovitură cu cotul 

GLOD, GLODURI (s.n.) - noroi 

GLOD, GLODZ (s. m.) - cotorul de la mere 

GLOD, GLODZ (s.m.) - ştiulete de porumb 

GLOGI, GLOGESC (vb., IV) - despre obiecte de îmbrăcăminte sau încălţăminte: a roade a apăsa, a 

supăra; a stânjeni, a deranja, a incomoda 

GLOGI, GLOGESC (vb., IV, tranz., reflex.) - a face bătături, a juli, a jena la mers 

GLOGIT, GLOGITĂ, GLOGIȚ, GLOGICE (adj.) - cu bătături, ros de rele 

GLOGIT, GLOGITĂ, GLOGIȚ, GLOGICE (adj.) - prost, în neconcordanță cu realitatea 

GLONȚ, GLOANȚĂ (s.n.) – glonte; (adv.) - direct, rapid 

GLONȚUROS, GLONȚUROASĂ, GLONȚUROȘ, GLONȚUROASĂ (adj.) - plin de noroi uscat, cu 

glonțani 

GLOT, GLOTURI (s.n.) - pânza neagră lucioasă, rezistentă 

GLOTAȘ, GLOTAȘI (s.m.) – soldat, pedestraș, recrutat din rândul țărănimii (sub austrieci), 

talpeș; infanterist 

GLOZ, GLOZ (s.m.) - cucuruz mic stricat (de dat la porci) 

GLUATĂ, GLUACIE (s.f.) - gloată  

GLUF (s.n. sg.) - un fel de plăcintă  

GLUF, GLUFURI (s.n.) - v. cugluf 

GLUGĂ, GLUGI (s.f.) - glugă  

GLUMAȘI, GLUMAȘE, GLUMAȘI, GLUMAȘE (adj.) - poznaş, glumeţ 

GLUMAȘI, GLUMȘIE, GLUMAȘI, GLUMAȘIE (adj.) - glumeţ 

GLUMĂ, GLUME (s.f.) – glumă, poznă 

GLUMEȘ, GLUMEȘĂ, GLUMEȘ, GLUMEȘĂ (adj.) - glumeț, poznaș 

GLUMEȚ, GLUMEȚĂ, GLUMEȚ, GLUMECE (adj.) - poznaș 

GLUONŢ, GLUANŢĂ (s.n.) - glonţ  

GLUT (GLUTĂ), GLUȚ (s.n.) - nodul, excrescență 

GLUT (s. m.) - nodozitate pe venele din regiunea brațelor și a metacarpienelor 

GLUTĂ, GLUCE (s.f.) - nod dureros în musculatura omului (după lovire sau muncă grea); gălușcă de 

vată ori stofă 



GLUTĂ, GLUCIE (s.f.) – umflătură/excrescență mai mare, în diferite părți ale corpului, 

umplută cu lichid seros (vâscos); hernie 

GNEA (s.) - nea, zăpadă 

GOAMBĂ, GOAMBE (s.f.) - agrafă 

GOANGĂ, GOANJI (s.f., sg.) - insectă, muscă 

GOANGĂ, GONJI (gonji) (s.f.) - insectă de orice fel 

„a fi/ajiunje o goangă” - a fi/a ajunge o persoană sus-pusă în ierarhia socială 

„goangă cu focu-n cur” - licurici 

GOANGĂLAIE, GOANGĂLĂI (s.f.) - cărăbuș 

GOANȚĂ, GOANȚĂ (s.f.) - pietricică 

GOARNĂ, GOARNE (s.f.) - trompetă, trâmbiţă 

GOASTĂ, GOAȘCIE (s.f.) – musafiră 

GOCEA (s.) - numai uzitate în Banat 

GOGE - element de compunere a pron. şi adv. nehot.: caregoge „oricare”, segoge „orice”, 

sinegoge „oricine”, cândgoge „oricând”, cumgoge „oricum”, ungegoge „oriunde” 

„îi dă fală, nu-i șe goge” - e o persoană importantă, nu-i oricine 

GOGE - în concordanță cu ceva 

GOGEA (s.f.) - (var. GOGITUL, GOGHITUL, GOGHIOLIŢA) cântecul miresei de despărţire 

a acesteia de casa părintească 

GOGELEA (adv.) - în orice loc, oriunde 

GOG(I)E (expr.) - „cum gogie dai” oricum, indifferent 

GOGIE (partic.) – god/gode – intră în componența unor pronume nehotărâte: fiegogie - 

oarecare, șegogie – orice, cumgogie – oricum, caregogie – oricare, șinegogie – oricine, cândgogie 

– oricând 

GOGILEA (adv.) - oricum 

GOGLEAZ, GOGLEAZURI (s.n.) - gunoi din resturi vegetale, moloz 

GOGLEAZ, GOGLEAZURI (s.n.) - murdărie, mizerie, gunoi 

GOGLIN, GOGLINI (s.m.) - arbust (cu fructe amare)  

GOGLIN, GOGLINI (s.m.) - păducel 

GOGLINIE, GOGLINĂ (s.f.) - păducele 

GOGNIAZ, GOGNIAZĂ (s.n.) - gogleaz, gunoi 

GOGOLOAŞĂ, GOGOLOAŞĂ (s.f.) - castană 

GOGOLOȘ, GOGOLOAȘĂ (s.n.) - cocoloș 

GOGOLOŞ, GOGOLOŞ (s.m.) - castan, cocoloş 

GOGOMAN, GOGOMANI (s.m.) - gogoman  

GOGONAT, GOGONATĂ, GOGONACE (adj.) – exagerat 

GOGONAT, GOGONATĂ, GOGONAŢ, GOGONACIE (adj.) - gogonat  

GOGOȘ (s.n.) - gogoș de mătase 

GOGOŞ, GOGOAŞĂ (s.n.) - gogoaşă  

GOL, GOALĂ, GOI, GOALE (adj.) – fără conținut, care nu conține nimic; neacoperit, gol, 

dezbrăcat 

„a vini/a să dușe cu mâna goală” - a veni/a se duce fără nici un cadou (într-o vizită) 

„gol ca jejetu” - sărac lipit pământului 

„în pielea goală/gol pușcă” - fără nici un fel de îmbrăcăminte pe el 

„pră inima goală/pră stomacu gol” - pe nemâncate, înainte de a mânca 



GOL, GOLAĂ, GOI, GOALE (adj.) - în expr. a mânca gol = a mânca cu puţină sau fără pâine, 

mămăligă 

GOLAIE, GOLĂI (s.f.) - golişte  

GOLAN, GOLANI (s.m.) - golan  

GOLÂMB, GOLÂMBI (s.m.) - porumbel 

„golâmb circă/circhie” - porumbel cu corpul mare 

„golâmb cu coada înfoiată” - porumbel cu coada în formă de evantai 

„golâmb cu piepcine” - porumbel cu moț 

„golâmb cu șioareși” - porumbel cu pene la picioare 

„golâmb dă cucurudz” - porumbel de colivie, care cântă 

„golâmb dă poștă” - porumbel poștaș 

„golâmb gușat” - porumbel cu gușa mare, umflată în exterior 

„golâmbi sălbaciși” - guguștiuci 

GOLÂMB, GOLÂMBI (s.m.) - porumbel 

GOLÂMBARI, GOLÂMBAR(I)E (s.n.) – porumbar, hulubar; adăpost pentru porumbei; 

crescător de porumbei 

GOLÂMBARI, GOLÂMBARE (s.n.) - adăpost pentru porumbei; fereastra de la pod 

GOLÂMBAŞI (s.m.) - (var. GOLÂMBEI) dim. de la golâmb, porumbei 

GOLÂMBIŢĂ, GOLÂMBIŢĂ (s.f.) - porumbiţă 

GOLÂMBIȚĂ, GOLÂMBIȚĂ (s.f.) - porumbiță 

GOLÂMBONI, GOLÂMBONI (s.m.) - porumbel (mascul) 

GOLÂMBONI, GOLÂMBONI (s.m.) - porumboi 

GOLEANĂ, GOLENE (s.f.) - fată sau femeie neserioasă, care bate toată ziua drumurile fără să facă 

nimic util; golancă; femeie săracă, care nu are cu ce să se îmbrace 

GOLI, GOLESC (vb., IV, tranz.) - a goli, a deversa 

GOLI, GOLESC (vb., IV, tranz., reflex.) - goli  

GOLIGAN, GOLIGANI (s.m.) - om înalt și chipeș 

GOLIŞMAN, GOLIŞMANĂ, GOLIŞMANI, GOLIŞMANE (adj.) - sărăcan, sărac, biet 

GOLOCRAC, GOLOCRACĂ, GOLOCRAȘI, GOLOCRAȘE (adj.) - cu hainele scoase de pe el, fără 

haine; dezbrăcat, gol, bolocrac 

GOLOCRAC, GOLOCRAȘI (s.m.) - cu picioarele dezgolite 

GOLOMADZĂ (s. f.) - mizerie, corp străin 

GOLOMOAZĂ, GOLOMOAZĂ (s.f.) - corp străin mic care se găseşte în masa unui lichid; 

impuritate, lomură 

GOLOMOC, GOLOMOAȘE (s.n.) - golomoţ, mic, pipernicit 

GOLOMOZ, GOLOMOZURI (s.m.) - (aici), grămadă, îngrămădire, mulțime zgomotoasă 

GOLOMOZ, GOLOMOZURI (s.n.) - adunare ad hoc, lume multă; claie, grămadă, 

îngrămădeală 

GOLOPĂR, GOLOPERI (s.m.) - calapăr, plantă cu frunze puternic mirositoare 

GOLOPÂŞNIŢĂ, GOLOPÂȘNIȚĂ (s.f.) - muscă, insectă prinsă cu tot cu aripi de vârful undiţei 

pentru a pescui 

GOLOPRẤŞNIŢĂ, GOLOPRÂŞNIŢ (s.f.) - insectă dăunătoare plantelor, cu corpul greoi şi cu 

picioarele anterioare ca nişte lopeţi, care trăieşte în pământ şi care atacă, în special, culturile de 

grădinărie; coropâşniţă 

GOLOPRIEŞNIŢĂ, GOLOPRIEŞNIŢ (s.f.) - coropişniţă  



GOLUMB, GOLUMBI (s.m.) - porumbel 

GOLUMB, GOLUMBI (s.m.) - porumbel 

GOLUMBARI, GOLUMBARE (s.n.) - adăpost pentru porumbei 

GOLUȚ, GOLUȚĂ, GOLUȚ, GOLUȚĂ (adj.) - slab îmbrăcat 

GOMBOŢ, GOMBOȚ (s.m.) - găluşte cu prune 

GOMBOŢ, GOMBOŢ (s.n.) - găluşte cu prune 

GOMILĂ, GOMILE (și GOMILI) (s.f.) – grămadă (de pietris, pământ, cucuruz etc.); tumulus, 

gomilă de pământ deasupra unei gropi comune în care au fost puși, unul peste altul, mai mulți 

oameni morți deodată (în timp de război, de epidemie etc.) 

GOMILĂ, GOMILIE (s.f.) - movilă 

GOMONI (vb., IV, intranz.) - a se sfătui în taină, a se înţelege, a sta de vorbă, a şuşoti 

GONAȘ, GONAȘ (s.m.) - hăitaș 

GONAȘ, GONAȘ (s.m.) - om care, făcând gălăgie mare, stârneşte vânatul din ascunzători şi îl goneşte 

spre vânători; hăitaş, bătăiaş, gonaş 

GONEALĂ, GONELI (s.f.) - împerechere (între taur și vacă), montă 

GONEAȚĂ, GONEȚ (s.f.) - palton 

GONGHIȚĂ, GONGHIȚĂ (s.f.) - insectă mică 

GONGHIŢĂ, GONGHIŢĂ (s.f.) - insectă, goangă mica; diminutiv al lui goangă 

GONGULĂ, GONGULE (s.f.) - petrecere mare 

GONI, GONESC (vb., IV, intranz. și tranz.) – a alerga, a fugi, a abate; (cu formă reflexivă) a 

umbla după taur (despre vaci) 

GONI, GONIESC (vb., IV, reflex.) - (la animale) a intra în perioada de împerechere; a se împerechea 

două animale în vederea reproducerii 

GONIALĂ, GONIELI (s.f.) - împerechere (între animale) 

GONIT, GONITĂ, GONIȚ, GONICE (adj.) - despre vaci, bivoliţe etc.; aptă să procreeze, fecundată 

GONITĂ, GONICE (adj.) – vacă împerecheată 

GONIȚĂ, GONIȚE (s.f.) - împerechere la câini, nunta cățelelor 

GORGIE, GORGII (s.f.) - cloftor (stânjen) de Viena=1,89 m 

GORGOANĂ, GORGOANE (s.f.) – fugărire, alergătură; alungare 

GORGONEALĂ, GORGONELI (s.f.) - îndepărtare, alungare, scoatere forțată 

GORGONI, GORGON (vb., IV) – a fugări; a alunga, a izgoni; a alerga după cineva cu scopul de 

a-l îndepărta cât mai mult 

„a-ș gorgoni muierea” - a-și alunga soția (din casa lui) 

GORGONI, GORGONESC (vb., IV) - a alunga, a scoate 

GORGONIT, GORGONITĂ, GORGONIȚ, GORGONICE (adj.) - alungat 

GORGONIT, GORGONITĂ, GORGONIŢ, GORGONICE (adj.) - alungat, izgonit 

GORIŢ, GORIȚ (s.m.) - locuitori fugiţi în munţi, haiduci 

GORNIC, GORNIȘI (s.m.) – paznic de câmp, jitar, pândar 

GORNIC, GORNIȘI (s.m.) - paznic pe câmp, mai ales paznic de pădure 

GORNIȘIE, GORNIȘII (s.f.) - locul, unde se închid vaci, boi şi cai aflaţi pe ţarină în timpul oprit 

GORONIȚĂ, GORONIȚE (s.f.) – narcise 

GOROVEE (s.f.) - gunoaie din lucruri fără însemnătate 

GOROVEI, GOROVEIE (s.n.) - gunoaie la mal 

GORUN, GORUNI (s.m.) - gorun  



GORUN, GORUNI (s.m.) – stejar 

GOSPOGI-PO-MILO (în srb.) - Doamne miluieşte; expresie folosită pentru a exprima uimirea 

GOST, GOȘCI (s.m.) – musafir, oaspete, invitat 

GOST, GOŞCI (s.m.) - persoană care vizitează pe cineva sau căreia i se oferă vremelnic ospitalitate; 

musafir, oaspete, invitat 

GOSTĂLNIC, GOSTĂLNICĂ, GOSTĂLNIȘI, GOSTĂLNIȘE (adj.) - care primeşte bucuros oaspeţi; 

care este amabil, primitor cu oaspeţii; ospitalier 

GOSTÂIE, GOSTÂI (s.f.) – petrecere, chef; vizită la rude și cunoștințe (mai ales în altă 

localitate) 

„a să dușe/vini pră gostâie” - a se duce/veni în vizită pentru una sau mai multe zile 

„pră gostâie” - în vizită 

GOSTÂIE, GOSTÂI (s.f.) - primire bună, ospitalitate, ospeţie 

GOSTÂT, GOSTÂTĂ, GOSTÂŢ, GOSTÂCE (adj.) - ospătat 

GOSTI (vb., IV, reflex.) – a (se) ospăta 

GOSTÎ, GOSTĂSC (vb., IV, reflex.) - a se ocupa de un oaspete, a ieşi în întâmpinarea lui; a primi un 

musafir; a oferi cuiva ospitalitate; a găzdui 

GOSTÎ, GOSTĂSC (vb., IV, tranz.) - a cinsti 

GOŞCI (GOŞTI), (s.m., pl.) - oaspeţi 

GOȘTI (s.m. pl.) – oaspeți 

GOVI, GOVESC (vb., IV) - a fi mahmur/obosit (după petrecere) 

„jiocu goviei” - jocul miresei (pe bani) 

GOVIE, GOVII (s.f.) - mireasă 

GOVIT (adj.) – stare de convalescență în urma unei boli sau a beției 

GOZ, GOZURI (s.n.) - (sens colectiv) resturi nefolositoare de materii vegetale amestecate cu 

boabe 

GOZ, GOZURI (s.n.) - furaj tocat, buruiană 

GOZBAL, GOZBALURI (s.n.) - petrecere 

GOZBĂLĂU, GOZBĂLĂIE (s.n.) - petrecere mare 

GOZBI, GOZBESC (vb., IV, tranz.) - a mânca peste firesc, a se suprasatura 

GOZOABE (s. f.) - murdărie în apă sau mâncare 

GOZOPARI, GOZOPARE (s.n.) – canal 

GOZOT, GOZOTURI (s.n.) - resturi, gunoaie 

GRAB (s.m.) - grabă  

GRABI, GRABIESC (vb., IV, tranz., reflex.) - a grăbi  

GRABIULUI (adv.) - în grabă 

GRAD, GRAGE (s.n.) - grad de temperatură sau de alcool 

GRADUI, GRĂDUI (vb., IV) - a stabili procentele de alcool pur din volumul unui lichid alcoolic, a 

măsura tăria unei băuturi alcoolice 

GRAF, GRAFI (s.m.) - conte 

GRAGIE (s.n. pl.) - grade, tăria unei băuturi 

„a fi (om) în (cu) gragie” - a fi (om) bine dezvoltat fizic, chiar gras 

„a pune gragia pră casă” - a acoperi casa cu țiglă și olane 

GRAGIE, GRAGII (s.f.) - grinzile şi cornii de lemn de la casă 



GRAGIE, GRAGII (s.f.) – material de construcţie; cherestea; lemnăria și țigla de la a coperișul 

unei construcții; construcție corporală robustă 

GRAGINAR, GRAGINARI (s.m.) - persoană care se ocupă cu cultivarea unei grădini; grădinar 

GRAGINARIE, GRAGINARII (s.f.) - grădinărit, grădinărie; ocupaţia grădinarului 

GRAGINĂ, GRAGINI (s.f.) - grădină  

GRAGINIŢĂ, GAGINIŢ (s.f.) - diminutiv al lui grădină; grădiniţă, grădinuţă, graginuţă; instituţie 

pentru educarea şi instruirea copiilor între trei şi şase ani; grădină de copii 

GRAGINUŢĂ, GRAGINUŢĂ (s.f.) - diminutiv al lui grădină; grădiniţă, graginiţă 

GRAI, GRAIURI (s.n.) - grai  

GRAI, GRAIURI (s.n.) - limbă 

GRAITOR, GRAITORI (s.m.) - persoană care, în numele unui bărbat, cere în căsătorie o fată, de 

obicei adresându-se părinţilor sau rudelor acesteia; peţitor 

GRAITORI, GRAITORESC (vb., IV) - a cere o fată în căsătorie în numele altcuiva sau pentru sine, 

de obicei prin intermediul părinţilor sau rudelor fetei; a peţi 

GRAJG, GRAJGE (s.n.) - grajd  

GRAJGI (s. n.) - grajd 

GRAJGI, GRAJGIURI (s.n.) - construcţie sau încăpere special amenajată pentru adăpostirea ani-

malelor domestice mari; grajd 

GRAM (adv.) – deloc (cu sensul de “nici măcar un gram”) 

GRAMADĂ, GRAMIEDZ (s.f.) - grămadă  

GRAMADON, GRAMADOANE (s.n.) - grămadă mare 

GRAMAGEALĂ, GRAMAGELI (s.f.) - aglomeraţie, înghesuială; grămădeală, îngrămădeală; 

grămadă de obiecte; morman, maldăr 

GRAMAGI, GRAMAGESC (vb., IV, reflex.) - a se strânge la un loc în număr mare, a se aduna 

grămadă; a se îngrămădi, a se grămădi; a se îmbulzi 

GRAMNIC, GRAMNICĂ, GRAMNIȘI, GRAMNIȘE (adj.) - grabnic 

GRANADĂ, GRANAGIE (s.f.) – grenadă 

GRANADIN (s.n.) – grenadină, pânză de mătase albă foarte fină 

GRANADIR (s.n.) – material din pânză fină pentru costumul național la femei 

GRANATIR, GRANATINURI (s.n.) - pânză subţire, ţesută rar, cu fir mai gros, din care se 

confecţionează costume populare pentru femei 

GRANGOR, GRANGORI (s.m., sg.) - persoană importantă (vezi ștab) 

GRANGUR, GRANGURI (s.m.) – graur 

GRANIC, GRANIȘE (s.f.) - macara mare de ridicat pietre mari 

GRANIȚĂ, GRANIȚE (s.f.) - frontieră 

GRAORE, GRAORI (s.m.) - graure; (peiorativ) țigan 

GRAPĂ, GRAPIE (s.f.) – unealtă de mărunțit pământul, trasă de cai sau de tractor; grăpat, 

acțiunea (și rezultatul) de a grăpa 

GRAPĂ, GRĂPI (s.n.) - grapă  

GRAPIŢĂ, GRAPIŢ (s.f.) - grapiţă  

GRAPIȚĂ, GRAPIȚĂ (și GRAPIȚ) (s.f.) – căpușă, păduche negru care se împlântă în pielea 

găinilor 

GRAS, GRASĂ, GRAȘ, GRASĂ (adj.) - gras 

GRASUN, GRASUNI (s.m.) - grăsun  



GRAȘIN, GRAȘINĂ, GRAȘINI, GRAȘINE (adj.) - păcătos  

GRAȘINA, GRAȘIN (vb., I) - greşi 

GRAȘINĂ, GRAȘINE (s.f.) – îndură, rabdă 

GRATIS (adj. invar. și adv.) – gratuit, fără nici o recompensă 

GRATULA, GRATULĂDZ (vb., I) – a felicita; (ironic) a ocărî, a sfăgi, a certa; a lovi, a bate 

GRATULA, GRATULEDZ (vb., I, tranz.) - a dresa cuiva cuvinte de respect, titluri; a felicita 

GRATULARE (s.f.) – felicitare 

GRATULAT, GRATULATĂ, GRATULAȚ, GRATULACE (adj.) - felicitat 

GRĂBI, GRĂBESC (vb., IV, intranz.) - a urgenta 

GRĂBIT, GRĂBITĂ, GRĂBIȚ, GRĂBICE (adj.) - grăbit 

GRĂCINA, GRĂCIN (vb., I, tranz.) - a îndura, a răbda, a ponosî 

GRĂGINARI, GRĂGINARI (s.m.) - grădinar 

GRĂGINĂ, GRĂGINI (s.f.) - grădină 

GRĂGINĂ, GRĂGINI (s.f.) - grădină  

GRĂGINĂRIT, GRĂGINĂRITĂ, GRĂGINĂRIȚ, GRĂGINĂRICE (adj.) - grădinărit 

GRĂGINIŢĂ, GRĂGINIŢ (s.f.) - grădină de flori 

GRĂGINUȚĂ, GRĂGINUȚĂ (s.f.) – grădină mică (mai ales cu flori) în fața casei sau lângă ea 

GRĂGIOS, GRĂGIOASĂ, GRAGIOȘI, GRĂGIOASĂ (adj.) - puternic, cu vlagă 

GRĂI, GRĂIESC (vb., IV, intranz.) - a vorbi, a stabili 

GRĂITORI (s.m. pl.) - cei care rostesc oraţia de iertăciune a miresei la nuntă 

GRĂMADĂ, GRĂMEDZ (s.f.) - grămadă 

„ce fac grămadă” - te bat până cazi jos 

GRĂMĂCIC, GRĂMĂCIȘI (s.m.) - funcţionar 

GRĂMĂDUȚĂ, GRĂMĂDUȚĂ (s.f.) - grămadă mică 

GRĂMĂGIT, GRĂMĂGITĂ, GRĂMĂGIȚ, GRĂMĂGICE (adj.) - îngrămădit 

GRĂMUJDA, GRĂMUJDESC (vb., I, tranz.) - a vorbi, a spune 

GRĂNAT, GRĂNĂD (s.n. sg.) - grenadă 

GRĂNĂTIRI (s.n.) - pânză subțire, transparentă, din care se confecționează poale și ii pentru 

costumul popular femeiesc 

GRĂNGURI (vb., IV) - gânguri  

GRĂNIȘER, GRĂNIȘERI (s.m.) - porcul, care gorhăie la uşă 

GRĂPA, GRĂP (vb., I, tranz.) - a grăpa 

„șine sâmbrăluie cu domnii, greapă cu curu” - rămâne fără nimic 

GRĂPAT (adj.) – teren dat cu grapa 

GRĂPIȘ (adv) - târâș 

GRĂPIȚON, GRĂPIȚONI (s.m., pl.) - căpușă, căpușe 

GRĂSÂME, GRĂSÂMI (s.f.) – grăsime 

GRĂSINA, GRASIN (vb., I, tranz.) - a adăsta 

GRĂSOC, GRĂSOACĂ, GRĂSOȘ, GRĂSOASĂ (adj.) - gras 

GRĂSOC, GRĂSOACĂ, GRĂSOȘI, GRĂSOAȘIE (adj.) - gras 

GRĂSULIU, GRĂSULIE, GRĂSULII (adj.) – grăsuț 

GRĂSUN, GRĂSUNI (s.m.) – porc de 4-9 luni; porc de câteva zeci de kilograme; godac 

GRĂŞELUIT, GRĂŞELUITĂ, GRĂŞELUIȚI, GRĂŞELUICE (adj.) - stricat, putred, uscat 

(despre arbori) 



GRĂȘINA, GRĂȘINĂSC (vb., I) – a îndura, a răbda 

GRĂŞIŢĂ, GRĂȘIȚĂ (s.f.) - dar 

GRĂTULA, GRĂTULĂDZ (vb., I, tranz.) - a felicita 

GRĂTULAT, GRĂTULATĂ, GRĂTULAȚ, GRĂTULACE (adj.) – felicitat 

GRĂUNTE, GRĂUNŢ (s.m.) - grăunte  

GRĂUNȚĂ, GRĂUNŢĂ (s.m.) - grăunte 

GRĂVĂLĂU, GRĂVĂLĂAIE (s.n.) - cravată 

GRÂMAGI, GRÂMAGIESC (vb., IV, tranz., reflex.) - grămadi  

GRÂNGURI, GRÂNGURIESC (vb., IV) - gânguri  

GRÂNIE (s.f. pl.) - cereale 

GRÂNIŞCE, GRÂNIŞCI (s.f.) - teren agricol pe care au rămas, după recoltare, părţile inferioare ale 

tulpinilor de cereale păioase; mirişte 

GRÂNIŞCIE, GRÂNIŞCI (s.f.) - mirişte  

GRÂU (s.n.) – cereală 

„grâu (a)mestecat” - boabe de grâu în amestec cu boabe de secară 

GRÂU, GRÂURI (s.n.) - grâu  

GRÂUȘOR (s.n.) - grâu mărunt 

GRE, GRELE (adj. - s.f.) - femeie care poartă un făt în cavitatea uterină; femeie însărcinată, femeie 

gravidă 

GRE, GRELE (adj. f.) - însărcinată 

„o rămas gre” - a rămas gravidă 

GREA (GREOANE), (adj.) - însărcinată 

GREA, GRELE (adj.), (s.f.) - gravidă, femeie însarcinată, masivă  

GREABĂ (s.f.) - grabă 

GREABĂN, GREABĂNE (s.n.) - regiune a corpului unui cal situată între cap și spinare 

GREAPĂ, GREPE (s.f.) – grapă, unealtă agricolă 

GREBĂNOS, GREBĂNOASĂ, GREBĂNOŞI, GREBĂNOASE (adj.) - cocoșat 

GREBLĂTURĂ, GREBLĂTURI (s.f.) – spicele și paiele de grâu adunate cu grebla în lan, după 

seceriș; firele de iarbă (lucernă, trifoi, fân etc.) adunate cu grebla după coasă, de pe holdă; 

acțiunea de a aduma cele amintite; rezultatul greblării 

GREC (s.m.) - cooperativă de consum 

GRECU, GRECI (s.m.) - băcan 

GREERUȘ, GREERUȘ (s.m.) – greier 

GREL, GREI (s.m.) - gen de insecte cu corpul scurt şi gros, cu antene lungi şi cu ochii mari, cu 

picioarele posterioare adaptate la sărit, care produce un sunet ascuţit şi pătrunzător prin frecarea 

elitrelor; insectă care face parte din acest gen; greier 

GREL, GRELI (s.m.) - greier 

GRELUŞ, GRELUŞ (s.m.) - greier 

GRENADIN (s.n.) – v. granadin 

GRENADIR, GRENADIRI (s.m.) – soldat de elită, grenadier 

GRENADIR, GRENADIRI (s.m.) - soldat de elită, grenadier 

GRENŢER, GRENȚERI (s.m.) - grănicer 

GREOANE, GEOANE (adj.) - femeie gravidă, însărcinată, gre 

GREOANE, GREOANE (s.f. şi adj.) - tovărită, gravidă 



GREOLUŞ, GREOLUŞ (s.m.) - greier 

GREOMÂNT, GREOMÂNTURI (s.n.) - apăsare sufletească, suferinţă, povară 

GREOMÂNT, GREOMÂNTURI (s.n.) - povară, suferință 

GREONAT, GREONATĂ, GREONAȚ, GREONACE (adj.) - îngreunat 

GREONEA (adj.) - grea 

GREONI, GREOANE, GREONI, GREOANE (adj.) - greoi, încet la mișcări 

GREORUȘ, GREORUȘ (s. m.) - greier 

GREORUȘ, GREORUȘI (s.m.) – greier 

GREOTACIE, GREOTĂŢ (s.f.) - greutate  

GREPA, GREP (vb., I) - a mărunți (și afâna) cu grapa pământul arat 

GREPAT (s.n.) - faptul de a grăpa 

GREȘ, GREȘURI (s.n.) - greșeală de arat/semănat 

GREȘALĂ, GREȘĂLI (s.f.) - greșeală 

GREŞALĂ, GREŞÂALE, GREŞĂLURI (s.f.) - greşeală  

GREŞĂLNIC, GREŞĂLNICĂ, GREŞĂLNICI, GREŞĂLNIȘE (adj.) - greșelnic 

GREŞĂLNIC, GREŞĂLNIȘI (s.m.) - greşelnic, păcătos, falibil 

GREȘESC, GREȘEASCĂ, GREȘEŞCI (adj.) grec, grecesc 

GREȘEŞCE (adv.) - ca grecii, în felul grecilor; în limba greacă, greceşte 

GREȘÎ, GREȘĂSC (vb., IV, intranz.) - a greși 

GREŞÎ, GREŞĂSC (vb., IV, intranz.) - greşi  

GREȚĂLI (vb., IV) - a se sătura, a i se face lehamite 

GREȚĂLUI, GREȚĂLUIEȘCE (vb., IV, reflex.) - a face cuiva greață 

GREU, GREA, GREI, GRELE (adj.) – greu, mare 

GREUANIE (adj. invar.) - greoaie  

GREUMÂNT (s.n.) - greutate 

GREUMÂNT, GREUMÂNTURI (s.n.) - astm 

GREUTACE, GREUTĂŢ (s.f.) - apăsare pe care o exercită un corp asupra unei suprafeţe orizontale 

pe care se sprijină; greutate; fig. senzaţie de apăsare fiziologică sau morală, de oboseală, de nelinişte; 

bucată de metal cu masa etalonată, care serveşte la stabilirea masei ori greutăţii altor corpuri prin 

cântărire 

GREUTACE, GREUTĂȚ (s.f.) - greutate 

GRIANGUR, GRIANGURI (s.m.) - grangur  

GRIAUR, GRIAURI (s.m.) - graur  

GRIBĂT (s.m.) – voce puternică 

GRIE (s.f. şi adj.) - v. grea 

GR(I)E, GR(I)ELE (s.f., sg.) - gravidă, femeie însărcinată 

GRIEC, GRIEȘI (s.m.) - negustor, magazin mixt, vânzător 

GRIEL, GRIEI (s.m.) - greier 

GR(I)EL, GR(I)ELI (s.m., sg.) - greier 

GRIEON, GRIEOANE, GREIONI, GRIEOANE (adj.) - greoi, lent în mişcări 

GRIEU, GRIE, GRIEI, GRIALE (adj.) - greu  

GRIEUTACIE, GRIEUTĂȚ (s.f.) - astm 

GRIF, GRIFURI (s.n.) – condei din piatră (grafit) cu care se scria pe tăbliță în primele clase 

primare 

GRIFĂR, GRIFĂRI (s.m.) - creion, ceruză 



GRIFLU, GRIFLURI (s.n.) - condei 

GRIIR, GRIIRI (s.m.) - greier  

GRIJA, GRIJĂSC (vb., I, intranz.) - a ciupili o pasăre de curte; a face curățenie (în casă) 

GRIJANIE, GRIJĂNII (s.f.) - grijă 

GRIJÂT, GRIJÂTĂ, GRIJÂȚ, GRIJÂCE (adj.) - curățat, îngrijit 

GRIJÎ, GRIJĂSC (vb., IV, tranz.) - a îngriji, a curăța 

„o grijât bine porșii dă s-or îngrășat” - a îngrijit bine porcii încât s-au îngrășat 

„să grijășci bine puiu înainte d-al băga în oală” - să curăța bine puiu… 

GRINADIR, GRINADIRI (s.m.) - țesătură subţire şi transparentă de bumbac sau de mătase, din care 

se confecţionează rochii de vară, perdele etc.; grenadină 

GRINDĂ, GRINDZ (s.f.) - grindă  

GRINDĂ, GRINGE, GRINDZ (s.f.) - grindă 

GRINDULIȚĂ, GRINDULIȚE (s.f.) - grindă mică și subțire 

GRINGEI, GRINGEIE (s.n.) - una din părţile componente ale plugului cu tracţiune animală, care 

leagă între ele toate celelalte ele-mente; grindei 

GRINGEU (s.n.) – parte de rezistență a plugului, care susține celelalte părți component 

GRINGIEU, GRINGEIE (s.n.) – parte a plugului (cu tracțiune animală) pe care se fixează 

părțile active și care se leagă cu lanțul de roci (de cotiga plugului) 

GRINŢAI, GRINŢAIE (s.n.) - zarzavat, verdeţuri 

GRINŢAIC, GRINȚAICURI (s.n.) - zarzavaturi 

GRINȚAICURI (s.n. pl.) - prăjiturele 

GRINȚAIG, GRINȚAIGURI (s.n., pl.) - verdețuri, zarzavaturi 

GRIORUŞ, GRIORUŞ (s.m.) - greier 

GRIȘI, GRIȘESC (vb., IV) - a vorbi în dodii 

GRIU (GRÂU) (s.n. sg.) - grâu 

GRIUANIE, GRIUANIE (adj.) - gravidă 

GRJAB, GRJABI (s.m.) - cocoşat, ghebos 

GROAPĂ, GROPI (s.f.) – mormânt; groapă 

„l-or dus la groapă” - l-au înmormântat 

GROASĂ, GROASĂ (adj. fem.) - (despre femei) însărcinată, gravidă 

„a fi (a rămâne) groasă/a fi (a rămâne) în altă stare” - a fi/a rămâne gravidă 

GROAZĂ (s.f.) - dezgust, repulsie, greaţă, silă; emoţie puternică şi violentă provocată de un lucru 

înfiorător, de un pericol mare etc. 

GROAZĂ (s.f.) – frică puternică 

GROBLIE, GROBLII (s.f.) - mormânt 

GROF, GROFI (s. m.) - conte maghiar 

GROFIȚĂ, GROFIȚĂ (s. f.) - contesă 

GROHĂNIT, GROHĂNITURI (s.n.) – grohăit 

GROI, GROIESC (vb., IV) - a asemui; a bătători pământul denivelat 

GROP, GROPI (s.m.) - copcă în gheaţă pentru a prinde peşte iarna, groapă 

GROPAN, GROPANE (s.n.) – groapă mai mare (ca suprafață sau ca adâncime), scoc 

GROPAN, GROPANIE (s.n.) - gropan, groapă mare 

GROPAR, GROPARI (s.m.) - gropar  

GROPARI, GROPARI (s.m.) – persoană care face/sapă groapa unui decedat 



GROPAŞ, GROPAŞ (s.m.) - persoana care sapă gropi pentru morţi 

GROPAȘ, GROPAȘ (s.m.) - persoană care sapă gropile pentru morți 

GROPIŞCIE, GROPIŞCI (s.f.) - gropişte, cimitir 

GROPIȚAȘ, GROPIȚAȘ (s.m.) - gropar, cioclu 

GROPIȚĂ, GROPIȚĂ (s.f.) - groapă mică (de regulă, în obraji) 

GROPOŃ, GROPOAŃE (s.n.) - groapă mare 

GROPONI, GROPANIE (v. gropan) (s.n.) - groapă mare 

GROS, GROASĂ, GROȘ, GROASĂ (adj.) – gros 

„a fi gros dă obraz” - a fi nesimțit/obraznic 

„mațu al gros” - intestinul gros 

GROS, GROASĂ, GROȘ, GROASĂ (adj.) - lemn mare, trunchiu mare 

GROS, GROȘ (s.m.) - stâlpi la construirea unei case 

GROSALĂ, GROSALE (s.f.) - grosoală 

GROSÂME, GROSÂMI (s.f.) - grosime  

GROSMUTĂR (s.n.) - joc de copii (primăvara, la iarbă, pe islaz) 

GROSPAUR, GROSPAURI (s.m.) - ţărani înstăriţi 

GROȘ (s. m., pl.) - trunchiuri de lemne 

GROŞALĂ, GROŞĂLURI (s.f.) - grosoală, tescovină 

GROȘĂI (s.m.) - ban, para 

GROȘIȚĂ (s.f.) - părăluță 

GROZAU, GROZAVĂ, GROZAVI, GROZAVE (adj.) - grozav  

GRUAPĂ, GRUOPI (s.f.) - groapă  

GRUASĂ, GRUASĂ (adj.) - gravidă 

GRUAZĂ (s.f.) - groază  

GRUHACIC, GRUHACICĂ, GRUHACICI, GRUHACICE (adj.) - repezit, nestăpânit 

GRUMADZ, GRUMADZURI/GRUMADZĂ (s.n.) – grumaz, gât 

„a-ș rupe grumadzu” - a decădea brusc (dintr-o funcție înaltă sau o stare materială bună), după 

o ascensiune rapidă (și adesea incorectă) 

GRUMAZ, GRUMAZĂ (s.n.) - grumaz  

GRUMĂDZARE, GRUMĂDZĂRI (s.f.) - oprituri la gâtul cailor  

GRUMĂDZĂRI, GRUMĂDZĂRI (s.m.) – parte a harnașamentului alcătuită dintr-un lanț sau 

ștreang cu ochi mare legat de ruda cociei, care se trece peste capul calului pentru a putea fi 

trasă cocia când calul merge 

GRUMĂZAR (s.n. sg.) – difterie 

GRUMĂZAR, GRUMĂZARE (s.n.) - opritoarea după capul calului (piesă din piele ori lanţ) 

GRUMĂZARE, GRUMĂZĂRI (s.f.) - lanț sau ştreang cu care se leagă calul de ruda trăsurii 

GRUMB, GRUMBĂ, GRUMBI, GRUMBE (adj.) - despre oameni şi manifestările lor; lipsit de 

delicateţe; grosolan, nepoliticos, necioplit; despre obiecte: onsuficient prelucrat sau prelucrat în mod 

sumar, primitiv; brut, necizelat 

GRUMBOC, GRUMBOCURI (s.n.) - carte funciară 

GRUMBUC, GRUMBUCURI (s.n.) - act care atestă proprietatea, carte funciară în care se 

înscriu proprietățile 

GRUMBUC, GRUMBUCURI (s.n.) – oficiul de carte funciară, cadastru 

GRUMBUC, GRUMBUȘI (s.m.) - carte funduală 



GRUMBUF NOTARI (s.m.sg.) - persoană investită cu atribuţia de a autentifica acte juridice, de a 

legaliza semnăturile, de a elibera copii legalizate, certificate etc.; notar public, public-notari 

GRUMBUF, GRUMBUFURI (s.n.) - registru oficial în care se inventariază toate proprietăţile de 

pământ din cuprinsul unei regiuni, menţionându-se numele proprietarului, suprafaţa terenului şi 

vecinătăţile; carte funciară, carte funduară 

GRUMP, GRUMPI (s. m.) - cartof 

GRUMPUC (s.n.) – carte funciară 

GRUMPUF, GRUMPUFI (s.m.) - cadastru 

GRUND PIRN, GRUND PIRNI (s.m.) - cartofi 

GRUND, GRUNDURI (s.n.) - teren 

GRUNEAŢĂ (s.f. sg.) - fundră, căpeneag făcut din lână ţesută, mare şi largă; serveşte la călătorii în 

contra frigului şi a ploii 

GRUNGIN, GRUNGINI (s.m.) - grunz, bulgăre, drob 

GRUNI, GRUNI (s.m.) - ogaș, pârâu 

GRUNIU (s.n. sg.) - ogaș, pârău 

GRUNPUC, GRUNPUCURI (s.n.) - carte funciară 

GRUNŢUROS, GRUNȚUROASĂ, GRUNȚUROȘ, GRUNȚUROASĂ (adj.) - cu asperităţi 

GRUOS, GRUASĂ, GRUOŞ, GRUASĂ (adj.) - gros  

GRUOS, GRUOŞ (s.m.) - gros 

GRUȘ, GRUȘ (s. m.) -bulgăre 

GRUȘ, GRUȘ (s.m.) - bulgăre de zăpadă; bulgăre de pământ rămas în arătură 

GRUVĂIT, GRUVĂITĂ, GRUVĂIŢ, GRUVĂICE (adj.) - plin de vânătăi, zdrobit 

GRUVĂIT, GRUVĂITĂ, GRUVĂIŢ, GRUVĂICE (adj.) - plin de vânătăi, zdrobit 

GRUZAVI, GRUZAVIESC (vb., IV, tranz., reflex.) - a îngrozi 

GRUZAVIE, GRUZAVI (s.f.) - grozăvie  

GUAGĂ, GUAGE (s.f.) - craniu, ţeastă 

GUANGĂ PUTURUASĂ, GUONGI PUTURUASĂ (s.m.) - goangă-pucioasă, insectă puturoasă, 

gânganie, gândac 

GUANGĂ, GUONGI (s.f.) - insectă, gândac, gânganie 

GUBAV, GUBAVĂ, GUBAVI, GUBAVE (adj.) – bolnav, bolnăvicios, neputincios 

GUBĂ, GUBE (s.f.) - obiect de îmbrăcăminte feminin, dat ca zestre 

GUBĂ, GUBE (s.f.) - țigară de foi 

GUBĂRI, GUBĂRESC (vb., IV, unipers.) – a se cuibări porumbeii 

GUBĂV, GUBĂVĂ, GUBĂVI, GUBĂVE (adj.) - plin de boli, defectuos 

GUDA, GUDZI (s.f.) - vornicelul nunţii 

GUDURĂU, GUDURAIE (s.n.) - groapă 

GUDURĂU, GUDURĂIE (s.n.) - groapă 

GUDZÎ, GUDZĂSC (vb., IV, intranz., reflex.) - a se feri, a da la o parte 

GUGĂ, GUGE (s.f.) - om negru, urâcios 

GUGĂ, GUJI (s.f.) - om negru și uricios 

GUGIMAN, GUGIMANI (s.m.) - glugă 

GUGLUF, GUGLUFIE, GUGLUFURI (s.n.) - cozonac 

GUGLUF, GUGLUFURI (s.n.) - cozonac 



GUGULAN, GUGULANI (s. m.) - bănățean din zona Muntelui Gugu, în Munții Banatului - 

denumirea s-a generalizat asupra tuturor bănățenilor de la munte; merar; om din părțile 

Caransebeșului 

GUGULAN, GUGULIANI (s.m.) - bănățean din zona dintre Caransebeș și Herculane  

GUGULI, GUGULESC (vb., IV) - a ciuciuli, a desmierda 

GUGULI, GUGULESC (vb., IV, tranz., reflex.) - a ocroti, a proteja exagerat; a se giugiuli 

GUGULIŢĂ, GUGULIŢĂ (s.f.) - vas din pământ pentru făcut mămăliga 

GUGUŞCIUC, GUGUŞCIUȘI (s.m.) - specie de turturea de culoare cenuşie-brună pe spate şi pe 

pântece, cu o dungă neagră pe gât; guguştiuc 

GUIȚA, GUIȚĂ (vb., I) – (var. CUIȚA) (despre porci) a țipa cu glas subțire și ascuțit 

GUIȚAT, GUIȚATURI (s.n.) - scâncet de porc, zbierat 

GUJBĂ (s.f.) – cer de curpen împletit prin care se asigură închiderea unei porți 

GUJBĂ, GUJBIE (s.f.) - aglomeraţie, gălăgie 

GUJMAN, GUJMANE (s.n) – căciulă mare 

GUJMAN, GUJMANI (s.m.) - căciulă turcească 

GULĂ, GULE (s.f.) - grup, grămadă 

GULĂ, GULE (s.f.) - turmă 

GULE (s.f. pl.) – turme de vaci 

GULELE, GULEA (s.f.) - ciurde de vaci 

GULERAT, GULERATĂ, GULERAȚ, GULERACE (adj.) - despre pui cu pene de altă culoare 

la gât 

GULIR, GULIRE (s.n.) - guler  

GULUMUZ, GULUMUZURI (s.n.) - agitație, mișcare (de oameni), gălagie 

GUMARI, GUMARI (s.n.) - un fel de pantof fără şiret confecţionat din cauciuc 

GUMĂ, GUME (s.f.) - cauciucul sau camera din anvelopa unei roț; cizmă de cauciuc; radieră 

GUMĂ, GUME (s.f.) - elastic; praștie; minge; cauciuc; pneu 

„eșci dă gumă dă poți să sări cât ușa” - ești foarte sprinten de poți sări așa de sus 

GUMBUDZALĂ, GUMBUDZĂLI (s.f.) – gumbuzeală, îmbulzeală cu vociferări într-o 

aglomerație mare 

GUMBUZALĂ, GUMBUZĂLI (s.f.) – agitație, dezordine 

GUMBUZALĂ, GUMBUZĂLI (s.f.) - gălăgie, dezordine, aglomeraţie 

GUMEL, GUMELE (s.n.) - produs industrial, elastic şi rezistent, utilizat la fabricarea anvelopelor, a 

benzilor elastice, a tuburilor, etc.; cauciuc 

GUMERABIC, GUMERABICURI (s.n.) - lipici 

GUMILASTIC, GUMILASTIȘ(I)E (s.n.) - țesătură, şnur, şiret etc. executate din fire de cauciuc 

îmbrăcate în fire textile şi folosite la confecţionarea unor obiecte de îmbrăcăminte; elastic 

GUMILASTRU, GUMILASTRE (s.n.) - elastic 

GUMILASTRU, GUMILASTRE (s.n.) - elastic; șnur elastic folosit ca înlocuitor al brăcinarului 

GUNĂ, GUNE (s.f.) - treaptă (nivel) de iniţiere în Sattwa, reprezentat de o horă a ielelor 

GUNGULĂ, GUNGULI (s.f.) – mulțime (grup) de copii de vârstă mică așezați, de obicei, pe mai 

multe rânduri în spatele unui conducător, în timpul deplasării lor pe stradă 

GUNOAIE, GUNOAIE (s.f.) – corp (străin) de mici dimensiuni 

„a fi o gunoaie (dă om)” - a fi un netrebnic, impostor etc. 

GUNOI, GUNOAIE (s.n.) – resturi nefolositoare, murdărie; baloga animalelor amestecată cu 

paie și fân, folosită ce îngrășământ natural; (fig.) om de nimic 



GUNOI, GUNOIESC (vb., IV) – a îngrășa pământul cu gunoi 

GUOL (s.m.) - gol  

GUOL, GUOALĂ, GUOI, GUOALE (adj.) - gol  

GUOVE, GUOVI (s.f.) - mireasă 

GURA-LUPULUI (s.f.) - gura-lupului  

GURA-ŞĂRPILOR (s.f.) - iarba-şarpelui  

GURĂ, GURI (s.f.) – gură 

„(a fi) bun dă gură” - (a fi) vorbăreț, flecar 

„(a fi) spurcat la gură” - a vorbi trivial 

„a avia gură bună” - a avea dantura sănătoasă 

„a avia/a fi gură dă aor” - a fi sfătos/înțelept 

„a ce lua gura pră dânăincie” - a spune un lucru nepotrivit sau ceva ce nu trebuia divulgat 

„a da mură-n gură” - (unuia de la care aștepți un anumit răspuns) a sugera, aproape vădit, 

întregul răspuns 

„a fi gură spartă/a fi gură de piecișe” - a nu putea păstra un secret, palavragiu, flecar 

„a fi rău dă gură” - a fi certăreț, intrigant 

„a râgie cu gura până la urechi” - a râde cu poftă, în hohote 

„a-ș bacie gura (d-afiecia)” - a pălăvrăgi fără folos, a pleda în zadar, a încerca (inutil) să 

convingi pe cineva 

„a-ș țâne gura” - a tăcea 

„colțu gurii” - locul unde se împreunează buzele, permițând mișcarea maxilarelor 

„fundu gurii” - partea posterioară a cavității bucale 

„gura leului” - floare 

„gura lumii” - opinia publică 

„gura!/țâne-ț gura!” - Taci! 

„gură spartă” - despre cineva care nu poate ține un secret 

„șeriu gurii” - cerul gurii, partea superioară a cavității bucale 

GURĂ, GURI (s.f.) - gură  

GURĂ CĂSACATĂ (loc. subst.) – neatent, privitor, neascultător 

GURĂ-CASCĂ (loc. subst.) – privitor neatent 

GURDUNĂ (s.f.) - (var. GORDUNĂ, BROANCĂ) contrabas 

GURDUZUIU (s. sg.) - gurguiu 

GURDZAVĂ, GURDZĂLIE (s.f.) - nojiţă la opinci 

GUREȘ (adj.) – bun de gură 

GURGONI, GURGON (vb., IV, tranz.) - a alunga, a goni, a gorgoni 

GURGUI, GURGUIE (s.n.) - vârful opincii cu obiele adunate şi întors în sus 

GURGUNĂ, GURGUNĂ (s.f.) - sfeclă 

GURGUOI, GURGUAIE (s.n.) - gurgoi, vârf, ascuţiş 

GURI, GURESC (vb., IV) - a se ivi zorile, a se lumina de ziuă, a se face ziuă 

GURIDARI (s.m.) - vinicer, septembrie 

GURIDĂ, GURIDZ (s.f.) - aguridă, agriş 

GURIȘĂ, GURIȘE (s.f.) - femeie vorbăreață, bună de gură 

GURIȘOARĂ (adv.) - pentru guriță 

GURIȚĂ, GURIȚĂ (s.f.) - gaura din mijlocul pietrei de moară 



GURIȚĂ, GURIȚĂ (s.f.) - gură mică; sărut 

GURIŢĂ, GURIŢĂ (s.f.) - guriţă  

GURLUI, GURLUIESC (vb., IV, intranz.) - (despre porcine) a grohăi, a scoate sunete specifice specie 

GURLUP, GURLUPI - un fel de prune; nu seamănă cu pruna şi au o formă lătăreaţă, deformate, 

gălbui, fără sâmbure înlăuntru şi după puţin timp în desvoltarea lor putrezesc şi pică din creangă 

GURMAN, GURMANĂ, GURMANI, GURMANE (adj.) - lacom, mâncăcios 

GURMAZ (s.n.) - grumaz  

GURZUIU, GURZUIE (s.n.) - gurguiu 

GUS (interj.) - se alungă gâştele 

GUSFOIA, GUSFOI (vb., I, tranz.) - desfoia 

GUST, GUSTURI (s.n.) - gust  

GUSTA, GUST (vb., I, tranz.) - gusta  

GUSTARI (s.m.) - agust, august 

GUSU (interj.) - strigăt repetat: cu care se cheamă gâştele 

GUSU-GUSU (interj.) - chemarea gâștelor 

GUȘAT, GUȘAȚ (s.m.) - specie de porumbel cu gât gros 

GUŞAŢ (s.m. pl.) - poreclă dată locuitorilor satului Jupâneşti 

„golâmbi gușaț” porumbei cu gușă 

GUŞĂ, GUŞ (s.f.) - specie de viermi de apă 

GUŞĂ, GUȘĂ (s.f.) - gușa păsărilor; umflătură la gât, sub bărbie, boala lui Basedow 

„gușă dă lână” - cocoloș mic de lână care rămâne pe firul tors și care trebuie îndepărtat cu 

mâna pentru ca firul să rămână curat 

„lână cu gușă” - lâna care, la tors, produce guși 

„om cu gușă” - om suferind de boala Basedov 

„șe-i în gușă, șî-n căpușă” - persoană care spune lucrurilor pe nume 

GUŞĂI, GUŞĂI (s.m.) - specie de viermi din ochi 

GUŞCIRĂ, GUŞCIERI (s.f.) - guşter  

GUTĂ, GUCE (s.f.) – umflătură dureroasă a articulațiilor provocată de către depunerea 

acidului uric la încheieturi; apoplexie; paralizie 

GUTÂN, GUTÂNI (s.m.) - gutui  

GUTÂN, GUTÂNI (s.m.) - gutui (pom) 

GUTÂNĂ, GUTÂNE (s.f.) - gutuie (fruct) 

GUTÂNĂ, GUTÂNIE (s.f.) - gutuie  

GUTMĂN, GUTMĂNE (s.n.) - piatră mare, pietroi 

GUTUI, GUTUIE (vb., IV) – a face în ciudă 

GUTUNARE, GUTUNARE (s.n.) - guturai 

„cal cu gutunare” - cal bolnav, la care apar mucozități pe nări și, pentru a le îndepărta (ca să 

poată respira), forăie într-una 

GUTUNARE, GUTUNĂRI (s.f.) - guturai 

GUȚII-GUȚII (interj.) – chemarea purceilor 

GUVERN, GUVERNIE (s.n.) – executivul puterii de stat 

GUZÎ, GUZĂSC (vb., IV, tranz.) - a împinge, a obliga, a merge, a da spre înapoi; a năvăli, a 

cotropi, a da pe dinafară 

 


