
I 

I - accentuat, cumulează funcția de pronume personal pers. a III-a sg., genul masculin el formă 

neaccentuată cazul dativ îi și pe cea de nume predicativ al verbului a fi, ind. prez., pers. a III-a 

sg, forma populară: (î)i = este (i frig = îi este frig, nu i binie = nu îi este bine) 

I! (interj.) - fonem la începutul unor versuri din cântecele populare 

IA (pron. pers a III-a sg. f.) - ea 

IA (vb. a lua) - ind. prez., pers. a III-a sg. (ia = cumpără); imperativ, pers. a II-a sg. (ia! = na!, 

ține!) 

IA! (interj.) - haide! (îndemn, poruncă) 

IA, IALIE, IEL, IEI (pron. pers.) – ea, ele, el, ei  

IACA (interj.) - iată!, uite!, vezi! 

„iac-așa să jioacă fata/șî la stânga, șî la dreapta” - cântec 

IACA-NA (expr.) – ceva mai potrivit cu altceva 

IAC-AȘA (interj. + adv.) - astfel 

IACĂ (interj.) - iată  

IACĂTĂ (interj.) - ia! iată! uite! vezi! ascultă; deodată, pe neaşteptate 

IACĂTĂ (interj.) - iată! 

IACĂTĂ-MĂ! (loc. vb.) – ia vezi!, ia sama! 

IADUI, IEDI (vb., IV) - a duce greu, anevoe 

IAGĂR, IAGĂRI (s.m.) - brigadier silvic, pădurar, vânător 

IAGĂR, IAGĂRI (s.m.) - vânător 

IAGIRĂ, IAGIRE (s.f.) - iederă 

IAGOD, IAGODZ (s.m.) - dud 

IAGOD, IAGOZI (s.m.) - măr 

IAGODĂ, IAGOCE (s.f., pl.) - dude 

IAGOT, IAGOŢ (s.m.) - dud 

IAGUD, IAGUDZ (s.m.) - numele a două specii de arbori cu frunzele lobate asimetric, cu fructe mici 

cărnoase, albe sau negre-roşietice, cu gust dulce fad, ale căror frunze constituie hrana viermilor de 

mătase; dud, agud 

IAGUDĂ, IAGUGE (s.f.) - fructul dudului; dudă, agudă 

IALE (pron.pers.) - ele 

IALIE (pron.) - ele  

IALIE (s.f.) - iele  

IALOVIȚĂ, IALOVIȚĂ (s.f.) - vacă mare și grasă 

IALOVIŢĂ, IALOVIȚĂ (s.f.) - vacă stearpă 

IAN (interj.) - ia, hai 

IANCĂ, IANȘE (s.f.) - suman scurt 

IANCĂL, IANCĂLE (s.n.) - haină 

IANCĂR, IANCĂRE (s.n.) - veston militar 

IANCĂR, IANCĂRE (s.n.) - veston, jiletcă 

IAPAN, IAPANI (s.m.) - japonez 

IAR (adv.) - iarăși, din nou 

IARĂ (adv.) - iarăşi 

IARĂ (adv.) - v. iar 

IARBĂ NIAGRĂ, IARBE NIAGRE (s.f.) - iarbă neagră  

IARBĂ, IERBURI (s.f.) - iarbă  

IARBĂ, IERBURI (s.f.) - iarbă; lucernă 

„iarbă dă pușcă” - praf de pușcă 



IARBĂ-CRIAŢĂ, IARBE-CRIAŢĂ (s.f.) - iarbă-creaţă  

IARBUOS, IARBUOSĂ, IARBUOŞ, IARBUASĂ (adj.) - ierbos  

IARC, IARCURI (s.n.) - șanț, dig roman 

IARDUM, IARDUMURI (s.n.) - tragere, tracţiune 

IARNĂ, IERNI (s. f) – anotimp rece 

IARNĂ, IERNI (s.f.) - iarnă  

IARUCĂŢ, IARUCĂCE (s.n.) - cruce 

IASCĂ (s.f.) - ciupercă de copaci, iască 

IASCĂ, IASCE (s.f.) - iască  

IASTĂ (interj.) - aşa este, da 

IASTĂ (pron.dem.) - acestea 

IASTĂ (vb. a fi, pers. a III-a) - este 

IAŞCHIE, IAŞCHII (s.f.) - așchie 

IAŞCIE, IEŞCI (s.f.) - aşchie  

IAZMĂ, IAZME (s.f.) - aghiasmă 

IAZMĂ, IAZME (s.f.) - aghiazmă, molitvă, apă sfințită 

IBĂLUI (vb., IV, reflex.) – a se accidenta 

IBĂLUIT, IBĂLUITĂ, IBĂLUIŢ, IBĂLUICE (adj.) – accidentat, lovit 

IBĂRȚAIGĂR, IBĂRȚAIGĂRE (s.n.) - pardesiu 

IBÂRLONT, IBÂRLONTURI (s.n.) - (pe vremea Imperiului Habsburgic) parte a hotarului care 

depășea totalul sesiilor locuitorilor satului, care aparține Curții de la Viena și care, de obicei, 

era dată în arendă localnicilor 

IBLAN, IBLANI (s.m.) - plop 

IBOMNIC, IBOMNICĂ, IBOMNIȘI, IBOMNIȘE (s.m. şi f.) – (înv.) persoană care întreţine relaţii de 

dragoste cu o persoană de alt sex fără a fi căsătorit cu aceasta; iubit, ibovnic, amant 

IBOSTĂ, IBOSCE (s.f.) - iubire: semn de dragoste 

IBRIC, IBRIȘE (s.n.) - ceașcă 

IBRILONT, IBRILONTURI (s.n.) - hotarul satului 

IBUNG (s.n.) – exercițiu 

IBUNG (s.n.) - exerciţiu, lovitură, atac 

IC, ICURI (s.n.) – pană; ținte de lemn la piatra morii 

ICE (verbul a zice la ind. prez., pers. a III-a, sg.) - (el) zice 

ICICĂ - zicere pentru: „zici că, zice că, se zice că” 

ICIE - zicere pentru: „zici că, zice că, se zice că” 

ICIECĂ - zicere pentru: „zici că, zice că, se zice că” 

ICLEAN, ICLEANĂ, ICLEANI, ICLEANE (adj.) - viclean, șiret, șmecher 

ICLEAN, ICLEANĂ, ICLENI, ICLENIE (adj.) - viclean 

ICLEANĂ, ICLENE (s.f.) - peşte răpitor de apă dulce, cu botul rotunjit, cu capul gros, acoperit cu 

solzi mari; clean 

ICLENI, ICLENESC (vb., IV, intranz.) - a se cuminţi 

ICLIAN, ICLIANĂ, ICLIENI, ICLIENIE (adj.) - viclean  

ICNI, ICNESC (vb., IV) - a scoate/emite un geamăt (icnet) scurt, înainte de a lovi lemnul cu 

toporul, de a tasa pământul cu maiul etc. 

ICOANĂ, ICOANE (s.f.) - poză 

„icoana privirii” – tablou/planșă didactică, material didactic intuitiv (în general) 

ICOANĂ, ICOANIE (s.f.) - fotografie 

ICOANĂ, ICONI și ICOANE (s.f.) - tablou cu caracter religios 

ICRĂ, ICRE (s.f. și adj.) - copil, urmaș; crud, fraged, mic; ou de pește 



ICRU, ICRĂ, ICRII, ICRIE (adj.) - crud, fraged 

ICSIŢIR, ICSIŢIRE (s.n.) - exerciţiu (după lb. germ.) 

ICSPLOZÎIE, ICSPLOZÂI (s.f.) – (înv.) reacţie chimică sau fizică foarte rapidă, violentă, însoţită de 

efecte mecanice, sonore, termice, luminoase etc.; explozie 

ICUANĂ, ICONI (s.f.) - fotografie 

ICZÂȚÂR, ICZÂȚÂRURI/ICZÂȚÂRE (s.n.) - exercițiu 

I-DAR (expr.) - nu știu! 

IDĂR (adv.) - păi zău 

IDICHIS, IDICHISURI (s.m.) – obiecte mărunte, piese lipsite de importanță 

IDOMINIO! (interj.) - vai de mine! 

IDROFOR, IDROFOARE (s.n.) – hidrofor 

IDRONEL (s.m.sg.) - must de mere 

IE (adv.) - da; (s.) - ținte de lemn la piatra morii 

IE (interj.) - da, este, de acord, desigur, sigur, am înţeles 

IE (vb. ind. prez. pers.II. a lua) - ia 

IEĂGIRĂ, IEĂGERI (s.f.) - iederă 

IEBURG, IEBURGURI (s.n.) - exerciţiu 

IED, IEDZ (s.m.) - ied 

IED, IEDZ (s.m.) - ied  

IEDĂŞ ALMA (s.f.) - mere dulci 

IEFTICĂ, IEFTIȘI (s.f.) – (var. IEPTICĂ, IEPTIȘI )tuberculoză, oftică 

IEFTICĂ, IEFTIȘI (s.f.) - tuberculoză 

IEGAZ, IEGAZĂ (s.n.) - iaz, din care se abate apa la moară 

IEGĂR, IEGĂRI (s.m.) - vânător 

IEGĂRIT, IEGĂRICE (s.f.) - vânătoare 

IEGĂRIȚĂ, IEGĂRIȚE (s.f.) - femeie vânător 

IEGERAT, IEGERATĂ, IEGERAȚ, IEGERACE (adj.) - înfăşurat în iederă 

IEGERĂ, IEGERI (s.f.) - iederă 

IEGERĂ, IEGERI (s.f.) - specie de arbust târâtor sau agăţător, cu frunze verzi strălucitoare şi cu flori 

mici galben-verzui, adesea cultivat ca plantă decorativă; iederă 

IEL (interj.) - strigăt cu care se îndeamnă boii, bivolii, vacile să bage gâtul în jug 

IEL (pron. pers.) - el 

IEL, IA, IEI, IELE (pron. pers.) - tine locul persoanei despre care se vorbeşte- el, ea, ei, ele 

IEL, II (pron. pers.) - el  

IELASTIC, IELASTIȘE (s.n.) - tesătură, şnur, şiret etc. executate din fire de cauciuc îmbrăcate în fire 

textile şi folosite la confecţionarea unor obiecte de îmbrăcăminte; elastic, gumilastic 

IELE (s.f. pl.) - iele 

IELEA (pron. dem.) - acelea, alea, ălea, ahălea 

IEMŢ, IEMŢĂ (s.n.) - acord  

IENĂȘĂL, IENĂȘĂI (s.m.) - după praznicul mare ( pentru mort ) 

IENI, IENESC (vb., IV, Intranz.) a geme 

IEPCIN, IEPCINĂ, IEPCINI, IEPCINIE (adj.) - ieftin  

IEPIENIEZ, IEPENIEJ (s.m.) - iaponezi, japonezi 

IEPILARI, IEPILARI (s.m.) - poșor, grămadă de fân/paie transportată cu iepilele 

IEPILĂ, IEPILE (s.f.) - bucată de lemn lungă folosită (câte două) la transportul paielor de la 

batoza de treierat pentru a fi făcute stog 

IEPILĂ, IEPILE (s.f.) - rude de car, ce transportă ceva 

IEPISTOLĂ, IEPISTOLIE (s.f.) - scrisoare 



IEPTICĂ (v. ieftică) (s.f.) - oftică, tuberculoză 

IEPUR, IEPURI (s.m.) - iepure 

IEPUREȘCIE (adv.) - iepurește, ca iepurii 

„a durmi iepureșcie” - a dormi cu grijă, a percepe (în timpul somnului) cele mai mici zgomote 

IEPUROANE, IEPUROANE (s.f.) – iepuriță, iepuroaică 

IEPURONI, IEPURONI (s.m.) - iepuroi 

IERBĂRIT, IERBĂRITURI (s.n.) - taxa anuală plătită primăriei de către proprietarii de vaci 

pentru că acestea pășunau pe izlazul comunal, când erau mânate în gulă 

IERBOS, IERBOASĂ, IERBOȘ, IERBOASĂ (adj.) - cu multă iarbă și buruieni 

IEREI, IEREI (s.n.) - preot-paroh (ortodox) 

IERGHELĂ, IERGHELE (s.f.) - herghelie 

IERGHIELIE, IERGHIELII (s.f.) – herghelie, v. arghielă 

IERI (adv.) – ziua anterioară 

IERIȚĂ (s.f.,sg.) - grâu de primăvară 

IERIȚĂ, IERIȚE (s.f.) - grâu de primăvară 

IERNA, IERNIEDZ (vb., I) - ierna  

IERNACIC, IERNACICĂ, IERNACIȘI, IERNACIȘIE (adj.) - iernatic  

IERNACIC, IERNACIȘIE (s.n.) - iernatic 

IERSÂG (s.p.) - Iersig, numele unui sat 

IERTA, IERT (vb., I) - a (se) permite; a (se) admite; a (se) învoi 

„a să ierta” - a se spovedi preotului înainte de a se cumineca (împărtăși) 

„Dumnedzău să-l/s-o iercie” - formulă de salut când se intră în casa unei persoane decedate 

„fi-iertatul/fi-iertată” - formulă folosită de cel care, într-o discuție, amintește de o persoană 

decedată recent 

„lasă-l că-i iertat/las-o că-i iertată” - aluzie la o persoană mai în vârstă despre care se bănuiește 

că nu mai poate întreține relații intime 

IERTA, IERT (vb., I, tranz., reflex.) - ierta  

IERTA, IERT (vb., I) - a scuti pe cineva de o pedeapsă, a trece cu vederea vina, greşeala cuiva a nu 

mai considera vinovat pe cineva; a ierta; a întrerupe, a înceta de a mai face ceva; a renunţa la ceva;  

„ma iert ge bani” - (expr.) renunţ la bani 

IERTARE, IERTĂRI (s.f.) - iertare  

IERTAT, IERTATĂ, IERTAȚ, IERTACE (adj.) - iertat (de păcate) 

IERTĂȘIUNE, IERTĂȘIUNI (s.f.) - iertare 

„a-ş lua iertășiune” (expr.) - a cere iertare pe patul de moarte; a cere iertare mortului după slujba 

religioasă din biserică 

IERTĂȘIUNE, IERTĂȘIUNI (s.f.) – iertăciune, liniștire 

IERUGĂ, IERUJ (s.f.) - albie artificială sau amenajată care alimentează cu apă o instalaţie moară, 

joagăr, piuă etc. 

IERUGĂ, IERUJI (s.f.) - canal prin care este dusă apa la moara de apă, apă mică 

IESĂLARIU, IESĂLARII (s.m.) - poreclă pentru acela, ce e surprins în iesle pentru dragoste 

IESÂLE, IESÂLI (s.f.) - jgheab în care se dă de mâncare vitelor din grajd; iesle 

IESÂLIE, IESÂLIE (s.g.) - iesle 

IESCHE, IESCHII (s.f.) - iesle 

IESCHIL(I)E (s.f., pl.) - ieslele animalelor 

IESL(I)E, IESLE/IESLII (s.f.) – (var. IESĂLĂ, IESĂLE) iesle; jgheab în gard pentru a pune 

nutrețul la vite 

„ieslea cailor” - este așezatăpe pari/stâlpi de cărămidă, lângă perete, la înălțimea de 70-80 cm 

față de pământ 



„ieslea vacilor” - este așezată lângă perete, pe pământ 

IEST (vb. a fi, pers. I) - sunt 

IESTĂ (vb., IV, intranz. pers., a III-a, sg. - a fi) - a exista, a se afla, a se găsi 

IEȘÂT, IEȘÂTĂ, IEȘÂȚ, IEȘÂCE (adj.) – ieșit, scos 

IEȘÂTOAR(I)E, IEȘÂTORI (s.f.) - privadă (în afara locuinței), closet, latrină 

IEȘCHE, IEȘCHII (s.f.) - așchie 

IEȘCH(I)E, IEȘCHII (s.f.) - așchie, țepușă mică din lemn 

IEȘCHIE, IEȘCHII (s.f.) - așchie, țăpligă 

IEŞCHIŢĂ, IEȘCHIȚĂ (s.f.) - aşchie mai mică 

IEȘCHIUȚĂ, IEȘCHIUȚE (s.f.) - ieșchiță 

IEŞIREA CAILOR (s.f.) - ziua care încheie săptămâna Sântoaderului, a doua miercure din 

Postul Paştilor 

IEȘITOARE, IEŞITORI (s.f.) – (var. IEȘÂTOARE, IEȘÂTOARE)latrină, umblătoare, closet. 

IEȘÎ, IES (vb., IV, intranz.) - a ieși 

„a ieșî afară” - a se defeca, a avea scaun 

„a ieșî cu crușea/cu litia” - deplasarea preotului și a credincioșilor (la anumite sărbători sau în 

caz de evenimente nefericite precum secetă, ploi abundente) la crucea de la marginea satului 

pentru a se ruga 

„a ieșî farba” (prin spălare/purtare etc.) - a se decolora 

„a ieșî fata la pețâtori” - momentul în care fata se prezintă în fața părinților ei, a părinților 

băiatului și a viitorului soț pentru a-și declara acordul în legătură cu viitoarea căsătorie 

„a ieșî la jioc/a să băga în jioc” - a intra în mod oficial în hora satului, semn că fata-i de măritat 

și băiatul de-nsurat 

„a ieșî năincia cuiva” - a întâmpina pe cineva în semn de înaltă considerație 

„a ieșî vorbie cuiva” - a se răspândi știri sau simple zvonuri despre faptele imorale ale cuiva 

„a-ș ieșî dân formă” - a se îngrășa în mod exagerat 

„ieșârea sufletului” - deces 

IEȘTE (num.) - întâi 

IEȘTE CLAS (loc. adj.) - (fig.) foarte valoros 

IEȘTE GLASĂ (loc. adj.) - clasa întâi, foarte valoros 

IETACIE, IETĂŢ (s.f.) - bătrâneţe 

IETUBĂ, IETUBE (s.f.) - arest, dubă (mașina poliției)  

IEU (pron. pers.) - eu 

IEU (pron. pers.) - eu 

IFCI, IFCESC (vb., IV) - a se arăta, a apărea dintr-o dată, pe neaşteptate), a se ivi; a se deplasa la un 

teren agricol sau la o construcţie izolată pentru a constata starea acestora 

IGĂZĂU, IGĂZALE (s.n.) - părău 

IGĂZĂU, IGĂZĂIE (s.n.) - pârâu, apă curgătoare mică 

IGILISIAUĂ, IGLISIAULE (s.f.) - aglică 

IGLIȘIAUĂ, IGLIȘIALIE (s.f.) - aglică  

IGZÂŢÂRI - exerciţiu 

IHOHO (interj.) - cuvânt care imită nechezatul calului 

II (pron. pers., pers. a III-a pl.) - ei  

IJÂȚĂRI, IJÂȚĂRESC (vb., IV, tranz.) - a dojeni 

ILACIC, ILACICĂ, ILACIȘI, ILACIȘE (adj.) - zăpăcit 

ILIGOANE, ILIGONII (s.f.) - animal sălbatic mare; fiară, bestie, lighioană; (fig.) om extrem de rău, 

de crud, de violent 

ILILAC, ILILACI (s.m.) - liliac 



ILILEAC (adj.) - violet deschis; de culoarea florii de liliac; liliachiu 

ILILEAC, ILILEȘ (s.m.) - arbust înalt cu frunze ovale, cu flori plăcut mirositoare, albe sau colorate în 

diferite nuanţe de violet sau albastru-violet, crescute în formă de buchete, cultivat ca plantă 

ornamentală; liliac, iorgovan; floarea acestui arbust 

ILILIAC, ILILIAȘI (s.m.) - liliac  

ILILIOM, ILILIOMI (s.m.) - floarea liliacului 

IMA, IM (vb., I) - a se face murdar, a se umple de murdărie; a se păta, a se murdări, a se moșofali, a 

se morșili, a se naroi 

IMALĂ, IMĂLI (s.f.) - pământ amestecat cu apă şi muiat; noroi, glod, tină, moșofaleală, morșilă, 

naroi 

IMALĂ, IMĂLURI (s.f.) - noroi, nămol, glod; amestec de pământ cu apă și cu pleavă, folosit 

pentru lipit peretele de cărămidă moartă (sau făcut din pământ bătut) sau utilizat ca liant între 

cărămizi 

IMAT, IMAȚ (adj) – murdărit 

IMĂ, IMĂLI (s.f.) - noroi, tină, glod 

IMĂLA, IMĂL (vb., I, tranz., reflex.) - a (se) murdări 

IMĂLAT, IMĂLATĂ, IMĂLAȚ, IMĂLACE (adj.) - morselit, murdărit, plin de imală 

IMĂLOS, IMĂLOASĂ, IMĂLOȘ, IMĂLOASĂ (adj.) - murdar 

IMĂLOȘIUNE (s.f.) - murdărie 

IMBROHOR, IMBROHORI (s.m.) - comis, trimis al sultanului în ţările române 

IMBURDA, IMBURDĂ (vb., I) – a îmburda, a răsturna 

IMBURGHIA, ÎMBURGHII (vb., I) - a sfredeli; a îndemna pe cineva 

IMINEU, IMINEI (s.m.) - pantofi fini, uşori 

IMOS, IMOASĂ, IMOŞ, IMOASĂ (adj.) - plin de pete, acoperit de praf, de murdării, îmbâcsit de 

necurăţenie; murdar, moșofalit, morșilit, naroit; despre fiinţe: care nu se spală, care nu respectă 

curăţenia 

IMPOANCĂ (adv.) - drept în jos 

IMPOLA (expr.) - a fi încărcat la poale (pomii) 

IMPOST, IMPOSÂTURI (s.n.) - dare, impozit 

IMPRINEZ, IMPRINEZURI (s.n.) - peretele comun între 2 camere 

IMPUNSURIU (s.m.) - pui (flori) la cămașă 

IN' (adv.) - unde 

INAT (adv.) -în ciudă; (s.n.) - necaz, mânie 

INĂGI, INĂGIE, INĂGII, INĂGIE (adj.) - răutăcios 

INĂRIȚĂ (s.f. sg.) - plantă ce seamănă cu inul 

INĂRIȚĂ, INĂRIȚE (s.f.) - plantă de câmp 

INĂȘĂL, INĂȘĂI (s.m.) - după praznicul mare (pentru mort) 

INĂTARNIC, INĂTARNIȘI (s.m.) - ins mpotriva tuturor 

INCEU (s.n.) – caleașcă 

INCHEȚĂNI, INCHEȚĂN (vb., IV) - a pune o peană pentru a despica 

INCHINA, INCHIN (vb., I) - închinat dracului 

INCHIORBELI, INCHIORBELESC (vb., IV) - a cuprinde toate la olaltă 

INCHIȚA, INCHIȚEDZ (vb., I) - a desmierda, a îmbia cu vorbe dulci 

INCIDENT, INCIDENTE (s.n.) - prilej, ocazie 

INCOCORA, INCOCOREDZ (vb., I) - împodobi capul, ași face creți 

INCORTA, INCORT (vb., I) - a transcrie 

INCUNCINA, INCUNCINEDZ (vb., I) - a potoli, a opoi 

INDE (adv.) - unde 

INDOVIGA, INDOVIG (vb., I) - a se îndoi 



INDREA (s.n.) - luna decembrie 

INDRIŞÂN, INDRIȘÂNI (s.m.) - harnaşament spate 

INDULT, INDULȚ (s.m.) - permisiune 

INDUSTRIAL, INDUSTRIALURI (s.n.) - teren extravilan cultivat cu zarzavaturi sau plantat cu 

pomi fructiferi (în Austro-Ungaria secolului al XIX-lea) 

INEMUŢĂ, INEMUŢE (s.f.) - inimioară 

INFUNZIE, INFUZII (s.f.) - perfuzie 

INGALA, IEU INGALEDZ (vb., I) - a se îngrășa, a se întrăma 

INGE (adv.) - unde 

INGLENZAT, INGLENZATĂ, INGLENZAȚ, INGLENZACE (adj.) - înlemnit, surprins 

INIE, INII (s.f.) - răceală, gând rău 

INIEL, INIALIE (s.n.) - inel  

INIEL, INIELE (s.n.) – inel, verighetă 

INIELUŞ, INIELUŞĂ (s.n.) - ineluş 

INIMĂ, INIMI (s.f.) - element de legătură la căruţă 

INIMĂ, INIMI (s.f.) - inimă 

„a avia bacere dă inimă” - a avea palpitații, puls neregulat etc. 

„a avia inima cătrănită” - a fi mâhnit, a avea o mare supărare 

„a avia inimă dă aor” - a fi generos 

„a avia inimă dă copil” - a fi bun la suflet 

„a avia inimă dă piatră” - a fi insensibil la necazurile altora 

„a fi cu inima-mpăcată” - a fi liniștit/mulțumit pentru ceea ce ai făcut, chiar dacă rezultatul 

obținut nu este pe măsura eforturilor/așteptărilor 

„a i să fașe inima cât un purișe” - a avea o teamă mare 

„a i să lua o piatră dă pră inimă” - a scăpa de o primejdie sau de o supărare mare 

„a nu pune la inimă” - a fi nepăsător la ceea ce ți se întâmplă 

„a-ș lua inima-n ghinț” - a prinde curaj, a trece la acțiune după îndelungi ezitări 

„inima coșiii” - bucată rotundă de lemn prin care se leagă cele două dricuri ale cociei 

om fără inimă” - om crud/nemilos 

„pră inima goală” - pe nemâncate; înainte de a servi micul dejun 

INIMOS, INIMOASĂ, INIMOŞ, INIMOASĂ (adj.) – mărinimos, plin de viaţă 

INIMUȘCĂ, INIMUȘCHE (s.f.) - un bețișor în miilocul suveicei 

INIMUȘCĂ, INIMUȘCI (s.f.) - bețișorul din mijlocul suveicii pe care se așează țevile la războiul 

de țesut 

INPUPI, INPUPESC (vb., IV) - a înflori 

INSĂ, INŞ (s.n.) - ins, persoană, individ 

INSINUA, INSINUEZ (vb., I) - a aduce la cunoștința superiorilor un lucru pentru care ai nevoie 

de aprobarea lor; a informa, a aduce la cunoștință (fără a cere vreo aprobare) 

INSPECTĂR, INSPECTĂRI (s.m.) – inspector 

INȘTRUCTĂR, INȘTRUCTĂRI (s.m.) - instructor 

INTELIGENȚIE (s.f. sg. colectiv) - intelectualitate, totalitatea intelectualilor 

INTERES, INTEREASĂ (s.n.) - camătă, dobîndă 

INTERESE (s.f. pl.) - rata dobânzii (pe an); dobânda obținută 

INTIMAT, INTIMATURI (s.n.) - adresă oficială din partea unui for superior 

INVALIDEN HAUZ (s.m., sg.) - cămin de invalizi 

INVĂIEGAT (s.n.) - spălarea ţesăturilor manual 

INVIERIGAT, INVIERIGATĂ, INVIERIGAȚ, INVIERIGACE - (adj.) cu verigi 

INVOLBA, INVOLBEDZ (vb., I) - a se învolbura 



INZGLEMENIT, INZGLEMENITĂ, INZGLEMENIȚ, INZGLEMENICE (adj.) - surprins 

IO (pron. pers.) - eu 

IO (pron. pers.) - eu 

I-O FOST TRECUT (vb., IV) – i-a trecut (formă populară) 

IOACNĂ, IOACNIE (s.f.) – vestă feminină 

IOANIE! (s. propriu) – Ion, la forma de vocativ 

IOC (adv.) - deloc 

IOGOSTĂ, IOGOSCE (s.f.) - un loc pe iarbă, unde se adună fetele şi flecăii 

IOGURT (s.n.) – iaurt 

IOH, IOHI (s.m.) - iugăr, jugăr; lanț (de pământ) 

IOIE (s.n.) - prost 

IORDAŞ, IORDAȘĂ, IORDAŞ, IORDAȘĂ (adj.) - cu dungi, vărgat 

IORGAN, IORGANE (s.n.) - plapumă 

IORGAN, IORGANIE (s.n.) - plapumă 

IORGHINĂ, IORGHINE (s.f.) - gherghină, floare 

IORGOVAN (ILILOM), IORGOVANI (s.m.) - liliac 

IORGOVAN, IORGOVANI (s.m.) - liliac (plantă și floare) 

IORSAG, IORSAGURI (s.n.) - avere 

IORSAG, IORSAGURI (s.n.) - gospodarie mare, casă și acareturi 

IOSAG (s.n.) – gospodăria în întregul ei 

IOSÂM (s.p) – Iosif 

IOSOM/IOSÂM (s.m. propriu) - Josif 

IOTĂ! (expr.) - nu cunoaște nicio literă, nu știe să citească 

IOVĂ, IOVE (s.f.) - salcie care crește pe dealuri 

IPILĂ, IPILE (s.f.) - bucată de lemn lungă folosită la căratul fâneţelor 

IPISIOAPĂ (s.) - de-a v-ați ascunselea 

IPOSTĂ, IPOSCE (s.f.) - iubire: semn de dragoste 

IRĂ, IRIE (s.f.) - piele albă, din care se face mănuşa albă 

IRBEICĂ, IRBEIȘI (s.f.) - cratiță 

IREAC, IREACĂ (adj. și s. sg.) - sărac, biet, sărman 

IREAN (s.m.) - hrean; tormac 

IREAN, IRIENI (s.m.) -hrean 

IRIBIŢĂ, IRIBIŢĂ (s.f.) - potârniche 

IRIDAC, IRIDAȘI (sm.) - șarpe verzui de pădure 

IRIMIZ, IRIMIZURI (s.n.) - lână de brodat; mătase 

IRIŞ (adj.) - vestit; neaoş 

IRIUŞ (s.m.) - măr sălbatic 

IRUGĂ, IRUJI (s.f.) – locul de aducțiune a apei la moară 

IS (adv.) - ici, aici 

ISĂ, ISE (s.f.) - isa 

ISĂ, ISURI (s.f.) - frică, spaimă 

ISĂNŢĂ, ISĂNŢĂ (s.f.) - lichid volatil cu miros aromatic puternic, extras din plante sau preparat 

sintetic şi întrebuinţat în farmacie, în parfumerie sau pentru uzul casnic, mai ales în alimentaţie; esenţă 

ISCALI, ISCALIESC (vb., IV, tranz., reflex.) - iscăli, a semna, a subscrie 

ISCALITURĂ, ISCALITURI (s.f.) - iscălitură, semnătură 

ISCĂ (adv.) - cică, (se) zice că 

IS'CĂ (adv.) - cică, zice că 

ISCĂLI (vb., IV) - a semna 



ISCĂLITURĂ, ISCĂLITURI (s.f.) – semnătură 

ISCOADĂ, ISCOAGE (s.f.) - spion 

ISCOALĂ, ISCOLI (s.f.) - şcoală 

ISCOGI, ISCOGESC (vb., IV) - a cerceta pe cineva sau ceva cu de amănuntul şi în ascuns, pentru a 

afla un secret, adevărul etc.; a iscodi, a spiona; a pune cuiva întrebări insistente pentru a se informa, 

pentru a afla un secret etc. 

ISCOGI, ISCOGESC (vb., IV) – a spiona, a cerceta 

ISCOPI, ISCOPESC (vb., IV, tranz.) - a castra 

ISCOPIT, ISCOPITĂ, ISCOPIȚ, ISCOPICE (adj.) - castrat 

ISCOPIT, ISCOPITĂ, ISCOPIŢ, ISCOPICE (adj.) - castrat 

ISCRĂ (loc. adj.) - despre oameni: lipsit de caracter; necinstit 

„nișio iscră” - care este fără nici o valoare, fără importanţă 

„nu-i nișio iscră ge iel” - lipsit de orice merit; 

ISCUSÂNȚĂ, ISCUSÂNȚE (s.f.) - iscusință 

ISCUSÂT, ISCUSÂTĂ, ISCUSÂŢ, ISCUSÂCE (adj.) – isteţ, ager 

ISFELI, ISFELESC (vb., IV, tranz., intranz.) - a se ivi/izbi pe cineva, a ieşi pe neam, a semăna 

cu cineva 

ISIGNA (s.f.) - insignă 

ISLOC, ISLOACE (s.n.) - poiană, luminiș în pădure 

ISPAS, ISPASĂ (s.n.) - sărbătoare creştină: Înălţarea Domnului 

ISPICELNIC, ISPICELNICĂ, ISPICENIȘ, ISPICELNIȘE (adj.) - care ispiteşte; ispititor, ademenitor; 

care pune cuiva întrebări insistente pentru a se informa, care caută să descoasă pe cineva; iscoditor 

ISPICI, ISPICESC (vb., IV) - a atrage spre rău, a ademeni, a tenta, a momi, a ispiti; a se lăsa ademenit 

a cădea în ispită, a greşi; a pune la încercare sau la o probă pe cineva sau sentimentele, caracterul 

cuiva; a pune cuiva întrebări insistente pentru a se informa, pentru a afla un secret etc.; a iscodi 

ISPICI, ISPICESC (vb., IV, tranz.) - a ispiti; a trage de limbă 

ISPICIT, ISPICITĂ, ISPICIŢ, ISPICICE (adj.) - împiedicat, ispitit 

ISPITĂ, ISPICE (s.f.) – tentaţie 

ISPOVEGI (vb., IV) - a spovedi, a confesa 

ISPRAVĂ, ISPRĂVI (s.f.) – lucru făcut (care poate fi bun, dar și rău) 

ISPRAVI, ISPRAVIESC (vb., IV, tranz., reflex.) - isprăvi, a termina 

ISPRAVIT, ISPRAVITĂ, ISPRAVIŢ, ISPRAVICIE (adj.) - isprăvit, terminat 

ISPRĂ, ISPRE (s.f.) - câştig moral sau material; avantaj, profit, folos 

ISPRĂVI, ISPRĂVIESC (vb., IV) - a (se) termina; a (se) sfârși 

ISTĂ (adj.) - istănă 

ISTĂNA, ISTĂNE (s.f.) – (var. ISTÂNĂ) adevăr 

ISTĂNĂ (adv.) – adevărat, așa este 

ISTĂNĂ (adv.) - adevărat, într-adevăr 

ISTÂNĂ, ISTÂNI (s.f., sg.) - realitate, adevăr 

ISTINA (adv.) - da, adevărat, desigur 

ISTINĂ (adv.) - întocmai 

ISTINĂ (s.f.) – există 

ISTITEL (adv.) - întocmai 

ISTO (adv.) - întocmai 

ISTOVIT, ISTOVITĂ, ISTOVIŢ, ISTOVICE (adj.) – obosit, extenuat, sleit de puteri 

ISTUC, ISTUȘE (s.n.) - pernă, căpătâiu 

IŞ (vb., IV, pers. a II-a, intranz.) - eşti  

IŞCĂ (adv.) - cică 



IȘCOALĂ, IȘCOLI (s.f.) - școală 

IȘCOLAB (s.f.) - școală. 

IȘI (adv.) - aici  

IȘI (adv.) – ici, aici 

IȘI CĂ (expr.) – zice că 

IŞIA (adv.) – aici 

IȘICĂ - zicere pentru: „zici că, zice că, se zice că” 

IŞIE (vb., III) - zice 

IȘIE, IŞIESC (vb., III) - a zice, a spune 

IȘLOC, IȘLOȘI (s.m.) - paietă, fluturaș; izlogi; (folosit la plural) paiete lucitoare prinse pe 

costumul popular al femeilor ca ornament 

IȘPAN, IȘPANI (s.m.) - fișpan 

IȘPAN, IȘPANI (s.m.) - funcționar maghiar 

IȘPLODA, IȘPLODEZ (vb., I, intranz.) - a exploda 

IȘTALĂU, IȘTALĂIE (s.n.) - grajd, ștalog, ștal, poiată 

IȘTĂLĂU, IȘTĂLĂIE (s.n.) - grajd 

IŞTO (adj.) - care coincide întru totul cu ceva sau cu cineva; la fel cu altceva sau cu altcineva; identic, 

aidoma, întocmai, leit 

ITAMINĂ, ITAMINE (s.f.) - țesătură de bumbac sau de mătase cu împletitură rară; etamină 

ITERATIV (adj.) - forţa cuvântului de a institui realitate 

IȚ FI? (vb., IV, pers. a II-a. pl.) - o să fiți, poate că sunteți? 

IŢ, IŢĂ, ÎŢURI (s.f.) - iţă, fir 

IŢĂ (s.f.) - iţie, fele, unitate de măsură pentru băuturi 

IŢĂ, IŢĂ/IȚE (s.f.) - fir de urzeală trecut prin spată la războiul de ţesut; recipient din sticlă, cu 

dop de sticlă, care are capacitate de până la 1.5 litri, din care se servește vinul 

IȚĂI, IȚĂI (vb., IV, tranz.) - a da semne de nerăbdare, de neastâmpăr 

IU (interj.) - cuvânt folosit mai ales de femei care exteriorizează sentimente intense de durere, 

surpriză, frică etc. 

IU! IU! IU! (interj.) - strigătură 

IUBAREŢ, IUBAREAŢĂ, IUBAREŢ, IUBAREŢĂ (adj.) - persoană care iubeşte mult, care este 

pătimaşă în dragoste; iubeţ 

IUBĂRIEŢ, IUBĂRIAŢĂ, IUBĂRIEŢ, IUBĂRIEŢĂ (adj.) – drăgăstos 

IUBILIRT, IUBILIRȚ (s.m.) - sărbătorit, scos la pensie 

IUBIT, IUBITĂ, IUBIȚ, IUBICIE (adj. și s.) - drag; amant(ă), mândruț(ă) 

IUBOSTĂ, IUBOSCE (s.f.) - iubire: semn de dragoste 

IUCE, IUŢ (adj.) - care acţionează sau reacţionează repede, prompt; care se produce repede; care 

fuge, aleargă, înaintează repede; care se enervează se supără se mânie uşor; irascibil; violent; care 

produce o senzaţie gustativă usturătoare; picant; care produce o senzaţie olfactivă înţepătoare şi 

neplăcută 

IUCIAN (s.m.) - persoană foarte rapidă 

IUC(I)E, IUCIE, IUȚ, IUCIE (adj.) - iute (despre gust), ardeiat, piperat; (adv.) - fără întârziere, 

repede, în grabă, imediat, numaidecât, rapid 

IUFA (adv.) - greş la jocul dea cacica 

IUGĂR, IUGĂRI/IUGĂRE (s.m.) – veche unitate de măsură 

IUO, NUOI (pron. pers.) - eu, noi 

IURASOR, IURASORI (s.m.) - jurat comunal; notar/secretar de unitate administrativă mai 

mare (plasă, județ) 

IURIST, IURIȘTI (s.m.) - student la Facultatea de Drept 

IUT (adv.) - iute, repede, grăbit 



IUT, IUTĂ, IUȚ, IUCE (adj.) - rapid, iute, sprinten, harnic; (adv.) - repede, degrabă 

„om iuc(i)e” - om sprinten 

„vino iuc(i)e” - vino repede! 

IUTA (adv.) - iute, repede, grăbit 

IUTURI (s.n.) – toane, apăcuturi, idei năstrușnice 

IUŢALĂ, IUŢĂLI (s.f.) - caracterul a ceea ce este iute, grabă cu care se mişcă cineva sau ceva; 

iuţeală, viteză mare; repeziciune; gust înţepător, pişcător, picant 

IUȚALĂ, IUȚĂLI (s.f.) – iuțeală, repezire 

IVĂR, IVĂRĂ (s.n.) – zăvor 

IVENCĂ (s.f.) - struguri cu tot cu loză legaţi în mănunchi şi agăţaţi la grindă 

IVENȘI (s.f. pl.) - mănunchi de struguri agățat la grindă și păstrat pentru consumul în timpul 

iernii 

IVI, IVESC (vb., IV) - a cânta, a zice din fluer 

IVIRIE, IVIRI (s.f.) - anunțare 

IZ, IZURI (s.n.) – gust neplăcut 

IZACT, IZACTĂ, IZACŢ, IZACCE (adj.) - înv. care este conform cu realitatea, care este în deplină 

concordanţă cu adevărul; exact; care reproduce întocmai un model, care redă întocmai originalul 

IZACTĂR, IZACTĂRI (s.m.) - executor judecătoresc; portărel 

IZADĂ, IZĂDZ (s.f.) - risipă 

IZADĂ, IZĂDZ/IZAGE (s.f.) - prăsilă; risipă, irosire 

„în izadă” – (expr.) în zadar 

IZAFLA (vb., I) - afla, a găsi, a descoperi 

IZĂCUTĂR, IZĂCUTĂRI (s.n.) - executor judecătoresc 

IZĂFLA, IZAFLU (vb., I, tranz.) - a afla, a descoperi, a găsi 

IZĂFLA, IZĂFLU (vb., I) - a descoperi, a inventa, a născoci 

IZĂFLAT (adj.) – aflat, descoperit 

IZĂFLAT, IZĂFLATĂ, IZĂFLAŢ, IZĂFLACE (adj.) - descoperit 

IZĂGI, IZĂGESC (vb., IV) - a risipi 

IZĂMÂNT (s.n.) - examen 

IZĂMENT, IZĂMENTURI (s.n.) – (var. egzăment) examen 

IZĂRȚÂȚIU (s.n.) – exercițiu 

IZÂDĂ, IZÂG(I)E (POTROȘALĂ) (s.f.) - risipă, irosire, fără rost, cheltuială fără măsură; 

IZÂDGI, IZÂDGESC (vb., IV) - a risipi 

IZÂGELNIC, IZÂGELNICĂ, IZÂGELNIȘI, IZÂGELNIȘE (adj.) - risipitor 

IZÂGI, IZÎGESC (vb., IV) - a risipi 

IZÂGIT, IZÂGITĂ, IZÂCIŢ, IZÂGICE (adj.) - risipit, păgubit 

IZÂGIT, IZÂGITĂ, IZÂGIŢ, IZÂGICE (adj.) - despre materiale, bani, averi: cheltuit fără socoteală; 

risipit, irosit; răspândit în toate părţile; risipit, împrăştiat, răsfirat 

IZÂMBAN, IZÂMBANE (s.n.) - tren 

IZÂMBAN, IZÂMBANE/IZÂMBANURI (s.n.) - tren 

IZÂNI, IZÂNIESC (vb., IV, reflex.) - a se deschia, a se prosti 

IZÂNIT, IZÂNITĂ, IZÂNIȚ, IZÂNICE (adj.) - pipernicit, nedezvoltat 

IZÂTÂRI, IZÂTÂRESC (vb., IV, tranz.) - a provoca 

IZÂȚARI, IZĂȚARE (s.n.) - instrucție 

IZÂȚÂTORI, IZÂȚÂTORESC (vb., IV, tranz.) - a instrui peste măsură 

IZBAVĂ, IZBAVIE (s.f.) – salvare, scăpare, mântuire 

IZBĂVIT, IZBĂVITĂ, IZBĂVIŢ, IZBĂVICE (adj.) – salvat, scăpat, mântuit 

IZBÂNDĂ, IZBÂNZ (s.f.) – reuşită, succes 



IZBÂNGI, IEU IZBÂNGESC (vb., IV) - a reuşi într-o acţiune, a izbuti să realizeze ceva; a izbândi; a 

duce la îndeplinire; a realiza, a împlini 

IZBÂNGI, IZBÂNGESC (vb., IV) – a reuşi; (reflex.) a se adeveri 

IZBÂNGIT, IZBÂNGITĂ, IZBÂNGIŢ, IZBÂNGICE (adj.) - reuşit 

IZBELIŞCE, IZBELIŞCI (s.f.) - expr. a lasa ge izbelişce - a lăsa la voia întâmplării, părăsit de toţi, 

fără supraveghere; a lăsa de izbelişte 

IZBI, IZBESC (vb., IV, intranz., reflex.) - a se asemăna, a se lovi de ceva su cineva 

IZBI, IZBIESC (vb., IV) - a (se) izbi; a lovi pe cineva cu putere; a se izbi de cineva/ceva, a 

tampona 

„a să izbi pră șineva” - a moșteni, prin naștere, anumite însușiri ale unor înaintași 

IZBIȘI (s.n.) - bici  

IZBIT, IZBITĂ, IZBIȚ, IZBICE (adj.) – aruncat, lovit cu putere; asemănare 

IZBOACE, IZBOACE (s.f.) - reușită, izbutință 

IZBOCI, IZBOCESC (vb., IV) - despre oameni, animale şi plante sau despre părţi ale lor: a se mări 

treptat, a deveni mai mare, a creşte, a se dezvolta 

IZBOCI, IZBOCESC (vb., IV, intranz.) - a duce pâna la capăt, a reuși; a crește, a se dezvolta 

IZBOCIT, IZBOCITĂ, IZBOCIȚ, IZBOCICE (adj) – reușită, rezolvată 

IZBOCIT, IZBOCITĂ, IZBOCIŢ, IZBOCICE (adj.) - despre fiinţe: ajuns la un oarecare stadiu de 

maturizare; crescut 

IZBUCI, IZBUCESC (vb., IV) - a izbuti, a reuşi (la copii: a creşte, a se dezvolta) 

IZBUCIT, IZBUCIȚ (adj.) - reuțit 

IZDA, IZDEDZ (vb., I) - a trăda 

IZDAT, IZDACE, IZDATURI (s.n.) - durere de stomac, durere de burtă 

IZDAT, IZDATURI (s.n.) - colică intestinală, crampă de stomac 

IZDAT, IZDATURI (s.n.) - durere de burtă 

IZDĂNA, IZDĂNESC (vb., I) - a despărți, a pleca, a separa 

IZDĂNARE, IZDĂNĂRI (s.f.) - despărțire, înstrăinare 

IZDĂNAT, IZDĂNATĂ, IZDĂNAŢ, IZDĂNACE (adj.) - despărțit, înstrăinat, separat 

IZDĂNI, IZDĂNESC (vb., IV) - a se despărţi 

IZDĂNI, IZDĂNESC (vb., IV, tranz., reflex.) - a (se) îndepărta de un loc 

IZGĂRÎ, IZGĂRESC (vb., IV) - a se mucegăi 

IZGÂGI, IZGÂCESC (vb., IV) - a risipi, a împrăștia (averea) 

IZGOGI, IZGOG (vb., IV, reflex. și tranz.) - a se stârni, a se porni, a se isca, a se dezlănțui, a 

izbucni; a născoci, a scorni, a inventa; a reuşi, a o scoate la capăt 

IZGOGI, IZGOGESC (vb., IV) – a se alege ceva din altceva 

IZGONI, IZGONIESC (vb., IV) – adevărat zici, așa e 

IZGONIT, IZGONITĂ, IZGONIŢ, IZGONICE (adj.) – alungat, gonit 

IZGORÂTĂ, IZGORÂCE (adj.) - despre făină: care a început să fermenteze, stricată, alterată; aprinsă, 

fermentată, încinsă 

IZGORÎ, IZGORĂSC (vb., IV) - despre făină: a începe să se altereze prin fermentare; a se strica, a se 

aprinde, a se încinge 

IZICŢÂRI, IZICŢÂRE (s.n.) - exerciţii militare 

IZICUTUR, IZICUTURI (s.m.) - executor 

IZIDIT, IZIDITĂ, IZIDIȚ, IZIDICE (adj.) - prostit, nebunit 

IZLAZ, IZLAZURI (s.n.) - loc de pășunat 

IZLAZ, IZLAZURI (s.n.) - pășune, locul în care sunt scoase vitele la păscut 

IZMANĂ, IZMENE (s.f.) - indispensabili; (peiorativ) țăran, primitiv 

IZMENI, IZMENESC (vb., IV, reflex., intranz.) - a face pe viteazul, a se da mare 

IZMIANĂ, IZMIANIE (s.f.) - izmană 



IZMINĂ, IZMINI (s.f.) - mărăciniș, spinărai, tufiș 

IZVIN (s.n.) - numele unei localități din Timiș 

IZVOCEALĂ, IZVOCELI (s.f.) - scăpare, salvare, ocrotire 

IZVOCI, IZVOCESC (vb., IV, tranz.) - a salva, a ocroti 

IZVOCIT, IZVOCITĂ, IZVOCIŢ, IZVOCICE (adj.) - salvat, ocrotit 

IZVOD, IZVOAGE (s.n.) - ceea ce poate servi ca orientare pentru reproduceri sau imitaţii; model, 

mostră 

IZVOD, IZVOAGE/IZVODURI (s.n.) – sămânţă; formă, model 

IZVOGI, IZVOGESC (vb., IV) – a răsări, a apărea, a naște 

IZVOGI, IZVOGIESC (vb., IV) – a alcătui, a forma 

IZVON, IZVOANE (s.n.) - clopot, clopoțel; arâng (la biserică) 

IZVON, IZVOANE (s.n.) - clopot, talangă 

IZVONI (vb., IV) – a trage clopotele la biserică 

IZVONIȚĂ, IZVONIȚĂ (s.f.) - orice legumă pusă să producă sămânță 

IZVONIȚĂ, IZVONIȚĂ (s.f.) - răsad care produce noi legume 

IZVONT, IZVONTURI (s.n.)- clopot pentru vite 

IZVOR, IZVOARE (s.n.) - apă cărată şase săptămâni pentru mort 

IZVOR, IZVOARE (s.n.) - izvor 

IZVORÎ/IZVORI (vb., IV, tranz.) - a izvorî, a ieși din pământ 

IZVUON, IZVUANIE (s.n.) - zvon, clopot 

 


