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JABĂR (s.n.) - localitate 

JABLON, JABLOANE (s.n.) - șipcă, ostreţ, şcează de gard veche, strâmbă, deformată, putredă etc. 

JABON, JABOANE (s.n.) - boală de gură la vite (se manifestă prin faptul că le curg balele) 

JAGĂ, JAGE (s.f.) - joagăr 

JAGÂRZÂT, JAGÂRZÂTĂ, JAGÂRZÂŢ, JAGÂRZÂCE (adj.) - lipsit de vlagă; slab, sfrijit, jigărit, 

cocârjat; cu aspect urât; jerpelit, învechit 

JAGRIN (s.n.) – piele fină pentru pantofi 

JAGRIN, JAGRINI (s.n.) - piele fină pentru pantofi, șevro 

JALE (s.f.) – tristețe, mâhnire 

JALUI, JĂLUI (vb., IV) - a cere dreptate, a adresa o plângere cuiva; a se plânge la... a deplâge, a 

compătimi, a jeli 

JAM, JAMURI (s.m.) - geam  

JAMÂN, JAMÂNĂ, JAMÂNI, JAMÂNE (adj.) - geamăn 

JAMB, JAMBĂ, JAMBI, JAMBE (adj.) - cârn 

JANĂ, JENIE (s.f.) - geană  

JANDĂR (s.m) – jandarm 

JAP! JAP! (interj.) - onomatopee (lovituri cu palma) 

JAP, JAPI (s.m.) – lemn; (fig.) foarte sărac 

JAP, JAPURI (s.n.) - bucată mare, ciosvârtă, boţ, codru (de mămăligă, de pâine) 

JAPĂȚĂ, JAPĂȚE (s.f.) – ticălos 

JAPCĂ (s.f.) - cu de-a sila 

JAPINĂ, JAPINI (s.f.) - scobitură, adâncitură 

JAPIŢĂ, JAPIŢĂ (s.f.) - om ticălos, infam , mârşav; nemernic; om de nimic, fără valoare; nevrednic 

JAPIȚĂ, JAPIȚE (s.f.) - femeie rea (chiar depravată); nuia 

JARC, JARCĂ, JARCI, JARCE (adj.) - foarte slab, uscat de slab 

JARC, JARȘI (s.m.) - om slab şi uscat 

JAU, JAURI (s.n.) - dezastru, calamitate 

JAU, JAURI (s.n.) - jaf, tâlharie 

JĂB, JĂBURI (s.n.) - buzunar la haină 

JĂB, JĂBURI (s.n.) – (înv.) un fel de pungă interioară cusută la haine, în care se ţin lucruri mărunte; 

buzunar; (p.ext.) portmoneu 

JĂBEL (s. propriu) – localitate din județul Timiș 

JĂCIE, JĂCII (s.f.) - afacere 

JĂG (s.m., sg.) - jăratec, jar 

JĂG, JĂGHI (s.n.) - jar; jeg, murdărie; acreală, senzație de arsură la stomac/pe gât după 

băuturi sau mâncăruri acide 

„a da jăgu jios” - a se spăla pe corp 

„jăg la stomac” - arsură la stomac 

JĂGĂREALĂ, JĂGĂRELI (s.f.) - arsură la stomac 

JĂGĂRIŢĂ, JĂGĂRIȚĂ (s.f.) - carne de plămâni 

JĂGHI, JĂGHIURI (s.n.) - jar, spuză 

JĂGUI, JĂGUI (vb., IV, tranz.) - a pune lemne pe foc; a produce arsuri pe gât sau la stomac 

JĂGUIALĂ, JĂGUIELI (s.f.) - arsură 



JĂGUIALĂ, JĂGUIELI (s.f.) - senzație de arsură la nivelul esofagului, cauzată, de regulă, de 

hiperaciditate gastrică 

JĂL, JĂLE (s.n.) - jale  

JĂLĂTĂCIE, JĂLĂTĂCII (s.f.) - jale mare, doliu, durere după cineva mort/plecat/dispărut 

JĂLĂTĂȘIE (s.f. sg.) - jale mare, doliu, durere după cineva plecat, dispărut, mort 

JĂLBUI, JĂLBUIESC (vb., I) - a adresa o plângere 

JĂLE (s.f.) - tristeţe, mâhnire, durere adâncă; jelanie; fig. doliu 

JĂLE, JĂLE (s.f.) - jale 

JĂLI, JĂLESC (vb., IV) - a (se) jeli 

„a jăli pră șineva” - a fi în doliu, a fi jălnic 

„a să jăli după șineva” - a boci, a plânge după/pe un mort, a să cânta 

„a să jăli la șineva” - a se văieta către cineva; a reclama 

JĂLI, JĂLIESC (vb., IV, tranz.) - a purta doliu 

JĂLIE (s.f.) - jale, tristeţe, durere adâncă 

JĂLIE (s.f., pl.) - jale 

JĂLNIC, JĂLNICĂ, JĂLNIȘI, JĂLNIȘE (adj.) - îndoliat/ă, care poartă doliu 

JĂLNIC, JĂLNICĂ, JĂLNIȘI, JĂLNIȘE (adj.) - jelnic, îndoliat, îndurerat 

JĂLNIC, JĂLNIȘI (s.m.) - om îndoliat, apropiat al mortului 

JĂLNIȘEŞCE (adv.) - jalnic 

JĂLOS, JĂLOSĂ, JĂLOŞ, JĂLOSĂ (adj.) - trist 

JĂLUI, JĂLUI (vb., IV) - v. jăli 

JĂMIŞCĂ, JĂMIȘCHE, JĂMIȘC(I)E (s.f.) - pâinişoară, franzelă 

JĂMIȘCĂ, JĂMIȘCI (s.f.) – franzeluță, chiflă 

JĂMUI, JĂMUI (vb., IV, tranz.) - a rîma, a scurma pămîntul cu rîtul (porcii) 

JĂMUI, JĂMUIE (vb., IV, tranz.) – a scurma pământul cu râtul 

JĂNDAR, JĂNDARI (s.m.) - jandarm 

JĂNDĂRIE (s.f.) - jandarmerie 

JĂNILĂ, JĂNIL(I)E (s.f. sg.) - bucată de pânză de formă dreptunghiulară, cusută în jurul obezii 

cepsei 

JĂR (s.m.sg.) - jar 

JĂRACIC, JĂRACIȘE (s.n.) - jăratec; bucată lungă de lemn de grosime potrivită, cu care se 

scormonesc tuleii în cuptor pentru a arde mai bine 

JĂRACIC, JĂRACIȘIE (s.n.) - o bucată de băţ de circa 2 metri folosit la scărmănatul focului 

JĂRADĂ, JĂRĂDZ (s.f.) - claie de paie, fân 

JĂRCUI, JĂRCUIESC (vb., IV, intranz., reflex.) - a se jeli, a se plânge 

JĂRUIT, JĂRUICE (s.n.) - râcâit, focul 

JĂRUIT, JĂRUICE (s.n.) - râcâit, focul 

JĂSÎ, JĂSĂSC (vb., IV, intranz.) - a abzice 

JĂŞCĂU, JĂȘCAIE (s.n.) - beşica de proc, în care se ţine tutun 

JĂȘCĂU, JĂŞCĂIE (s.n.) - vezica de la porc, uscată, în care bătrânii își păstrau tutunul 

JĂŢ, JĂŢURI (s.n.) - fiecare dintre scaunele aşezate, în biserica ortodoxă, la dreapta şi la stânga 

iconostasului, de-a lungul pereţilor naosului, pe care stau în timpul slujbei credincioşii; strană 

JĂUI, JĂUI (vb., IV) - a jăfui, a prăda 

JĂVINĂ, JĂVINI (s.f.) - pasăre de curte 

JÂCIE, JÂCII (s.f.) - afacere 



JÂDAN, JÂDANI (s.m.) - evreu 

JÂDAN, JÂDANI (s.m.) - jidan, evreu, jâdov 

JÂDANCĂ, JÂDĂNȘI (s.f.) - jidancă, evreică, jâdoavcă 

JÂDĂ, JÂGE (s.f.) - băţ lung de câţiva metri folosit la scuturatul fructelor din pom 

JÂDOV, JÂDOVI (s.m.) - evreu 

JÂDOV, JÂDOVI (s.m.) - v. jâdan 

JÂDOVINI (s.m., pl.) – uriaşi legendari 

JÂDOVOANE, JÂDOVOANE (s.f.) - jidovoane, evreică, jidancă 

JÂDOVONI, JÂDOVONI (s.m.) - jidov, evreu, jidan 

JÂG, JÂGI/JÂGURI (s.m. sau s.n.) - semnul făcut în mod oficial cu fierul înroșit în foc pe 

corpul animalului domestic (mai ales cal) pentru a fi recunoscut în caz de furt 

JÂG, JÂGURI (s.n.) - jeratic 

JÂGANE, JÂGĂNII (s.f.) - animal sălbatic; fiară, jivină, dihanie, lighioană, iligoane; fig. termen 

injurios dat unui om de nimic; mişel 

JÂGĂR, JÂGĂRI (s.m.) – plămâni 

JÂGĂREALĂ, JÂGĂRELI (s.f.) – arsură de la stomac 

JÂGĂRIT, JÂGĂRITĂ, JÂGĂRIȚ, JÂGĂRICE (adj.) – slab, sfrijit, scheletic 

JÂGĂRIȚĂ, JÂGĂRIȚĂ (s.f.) - plămân, pulmon, plumân 

JÂGHI, JÂGHIURI (s.n.) - amărăciune, acreală (pe gât), jar 

JÂGHIRIȚĂ (s.f.) - măruntaie la animal și om 

JÂGLĂ, JÂGLE (s.f.) - stinghie de la jug 

JÂGLĂVIT, JÂGLĂVITĂ, JÂGLĂVIȚ, JÂGLĂVICE (adj.) - julit la picior 

JÂGLĂVIT, JÂGLĂVITĂ, JÂGLĂVIŢI, JÂGLĂVICE (adj.) - julit, zdrobit, lovit 

JÂGOARE, JÂGORI (s.f.) - greață, arsură la stomac; râie - boala de piele la animale 

JÂGOARE, JÂGORI (ŞIULVENIŢĂ) (s.f.) - arsură, greață 

JÂGUARE, JÂGUORI (s.f.) - javră, căţea 

JÂGUBINĂ, JÂGUBINI (s.f.) - putoare, leneș, prăpădit 

JÂGUI, JÂGUI (vb., IV) - a însemna caii sau vacile cu ajutorul fierului roșu; a danga 

JÂGUIT, JÂGUITĂ, JÂGUIȚ, JÂGUICE (adj.) - spălat (vase) pentru a fi umplut cu alte lichide 

JÂJÂI (vb., IV, unipers., intranz.) - a vibra 

JÂLAVECE, JÂLAVEŢ (s.m.) - arbore tânăr; ramură lungă şi mlădioasă 

JÂLAVI, JÂLAVESC (vb., IV) - a deveni sau a face să devină umed; a se jilăvi; despre copaci şi 

ramurile lor; a se face, a deveni prin uscare mai flexibil, mai elastic, mai rezistent la frângere 

JÂLĂV, JÂLĂVĂ, JÂLĂVI, JÂLĂVE (adj.) - elastic, rezistent 

JÂLĂV, JÂLĂVĂ, JÂLĂVI, JÂLĂVE (adj.) - umezit, mucegăit, jilav 

JÂLĂVIECE, JÂLĂVIEȚ (s.m.) - o bucată de lemn cu care se poate arunca 

JÂLIETCĂ, JÂLRTŞI (s.f.) – vestă bărbătească 

JÂLȚ, JILȚURI (s.n.) - jilț 

JÂMA, JÂMĂ (vb., I) – v. jămui 

JÂMA, JÂMUI (vb., I, pers, a III a tranz.) - a râma 

JÂMĂ (s.f.) - mulțime (de oameni) 

JÂMB, JÂMBĂ, JÂMBI, JÂMBE (adj.) - strâmb 

JÂMBĂ, JÂMBE (s.f.) - (femeie) cu dinți mari, proeminenți 

JÂMBI, JÂMBESC (vb., IV, intranz.) - a rânji 

JÂMBLĂ, JÂMBLE (s.f.) - femeie slabă și răutăcioasă 



JÂMUI, JÂMUI (vb., IV, intranz.) - a râma, (despre porcine) a scurma pământul cu râtul 

JÂMUI, JÂMUIE (vb., IV, intranz.) - (despre porci) a râma, a scormoni cu râtul 

JÂMUIT, JÂMUITĂ, JÂMUIȚ, JÂMUICE (adj.) - scurmat 

JÂNCHITOR (s.n.) - instrument de agtat focul 

JÂNCHIȚĂ, JÂNCHIȚE (s.f.) - colostru, primul lapte muls de la vacă după fătare 

JÂNDAR (ŞÂNDAR), JÂNDARI (s.m.) - jandarm 

JÂNDARI, JÂNDARI (s.m.) - jandarm 

JÂNDĂRI, JÂNDĂRESC (vb., IV, intranz.) - a da tot timpul ordine 

JÂNDĂRIE, JÂNDĂRII (s.f.) - jandarmerie, sediul poliţiei 

JÂNDUI, JÂNDUIESC (vb., IV) – a râvni, a pofti după lucrul altuia 

JÂNGĂŞAŢĂ (s.f., sg.) – eleganţă 

JÂNTUI, JÂNTUI (vb., IV, tranz.) - a amesteca jarul pe o vatră, a scormoni jarul în cuptor cu 

ajutorul jăracicului 

JÂNTUIT, JÂNTUICE (s.n.) - râcăit focul 

JÂNTUITORI, JÂNTUITOARE (s.n.) - băț cu care se amestecă jarul 

JÂNŢ, JÂNŢURI (s.n.) - bucată mare de mămăligă, de pâine, de brânză, etc.; codru, dara 

JÂP, JÂPI (s.m.) - gen de arbori înalţi cu tulpina dreaptă, cu frunzele adânc crestate, cu lemnul 

rezistent şi dur, al cărui fruct este ghinda; stejar 

„a lasa jâp” - a lăsa sărac, a lua tot ce aparţine cuiva 

JÂP, JÂPURI (s.n.) - murdărie corporală 

JÂPIȚĂ, JÂPIȚE (s.f.) - bucată de lemn, retevei 

JÂPLU, JÂPLURI (s.n.) - bucată de carne cu cartilaje; carne de calitate inferioară 

JÂPUI, JÂPOI (vb., IV) - a îndepărta pielea de pe corp sau de pe o parte a corpului; a jupui; a se juli; a 

curăţa un arbore de coajă; a lua cuiva tot ce are; a jefui, a prăda 

JÂPUIT, JÂPUITĂ, JÂPUIŢ, JÂPUICE (adj.) - despre piele: luat, tras de pe corp; cu pielea luată; 

jupuit, julit; despre arbori: cojit 

JÂPURONI, JÂPUROANE (s.n.) - lemn pentru carul cu fân 

JÂPURONIU (s.m., sg.) - cf. Gr. B. I „jâpjâponiu” 

JÂR (s.n.) - fructul fagului 

JÂR, JÂRURI (s.n.) - ghindă 

JÂRACIC, JÂRACIȘE (s.n.) - prăjină de lemn cu care se scormonește lemnul în cuptor 

JÂRADĂ, JÂRĂDZ (s.f.) - cireadă; claie mare, șiră 

JÂRADĂ, JÂRĂDZ (s.f.) – claie de fîn 

JÂRADĂ, JÂRIEDZ (s.f.) - stivă baloţi 

JÂRCUI, JÂRCUI (vb., IV, intranz., reflex.) - a se jelui 

JÂREADĂ, JÂREDZ (s.f.) - șiră 

JÂREGE, JÂREZ (s.f.) - partea dinapoi, mobilă, a unui car sau a unei căruţe, în care se pune de obicei 

nutreţ pentru animalele de tracţiune; codârlă, şuşlete 

JÂREGHE, JÂREGHI (s.f.) - partea de dinapoi'a carului, căruţei 

JÂREPENI (s.m. pl.) – ienupăr 

JÂROVINĂ, JÂROVINI (s.f.) - loc cu jir 

JÂTARI, JÂTARI (s.m.) - paznic de camp 

JÂTNIŢĂ, JÂTNIȚĂ (s.f.) - jireadă de grâu, hambar de grâu 

JÂŢĂ, JÂȚĂ (s.f.) - origine; sârmă 

JÂȚĂ, JÂȚĂ (s.f.) - sârmă 



JÂVINĂ, JÂVINE (s.f.) - animale sălbatice 

JÂVINĂ, JÂVINI (s.f.) - sălbăticiune 

JDREB, JDREBURI (s.n.) - câlţi 

JEANĂ, JENE (s.f.) - geană 

JEB, JEBURI (s.n.) - buzunar 

JECHERI, JECHERESC (vb., IV, tranz.) - a muștrului 

JECHIN (s.n. sg.) - papură, plantă de apă cu tulpina neramificată și cu frunzele lungi 

JECMĂNI, JECMĂNIESC (vb., IV) – a jefui, a prădui 

JEG (s.n.) - v. jăg  

JEGHI (s.n.) - jar, jăratec 

JEGHI (s.n.) – jar, jăratec 

JEIȘT, JEIȘCE (s.n.) - deget 

JEJERA, JAJIR (vb., I, tranz., reflex.) - degera 

JEJERA, JEJER (vb., I) - a degera 

JEJERAT, JEJERATĂ, JEJERAȚ, JEJERACIE (adj.) - degerat 

„nu fașie niși cât o șiapă jejerată” - n-are nicio valoare 

JEJERĂTURĂ, JEJERĂTURI (s.f.) - degerătură 

JEJET, JEJECIE (s.n.) - deget, unitate de măsură pentru lățimea țesăturilor 

„a jiuca pră șineva după jejet” - a conduce pe cineva după cum dorești 

„a pune jejetu” - a pune amprenta degetului pe un act oficial (de către analfabeți, în loc de 

semnătură) 

„a să trage în jejecie cu șineva” - a fi foarte intim 

„tu îi dai jejetu al mic șî iel vria mâna totă” - despre oameni lacomi de avere 

JEJETAR, JEJETARI (s.m.) - degetar 

JEJETARI, JEJETARE (s.n.) - degetar 

JEJEŢĂL, JEJEŢÂALE (s.n.) - degeţel 

JEJIT, JEJICE (s.n.) - deget 

JELAT, JELATĂ, JELAŢ, JELACE (adj.) - jelit; (desprea oameni) crud, rău 

JELĂTACE, JELĂTĂȚ (s.f.) - jele mare 

JELEP, JELEPURI (s.n.) - turmă de boi 

JELEU (s.n.) – gelatină 

JELI (vb., IV) - a îndolia 

JEMANAR, JEMANARI (s.m.) - gemănar, frate geamăn 

JEME, JEM (vb., III, intranz.) - a geme 

JEMIȘCĂ, JEMIȘCI (și JIMIȘCĂ) (s.f.) - franzeluță, chiflă, gimișcă 

JEMUT, JEMUTURI (s.n.) - geamăt 

JENTUIT, JENTUITĂ, JENTUIŢI, JENTUICE (adj.) - îndesat, supraîncărcat, plin peste 

normal 

JENUNCHI(E), JENUNCHI (s.m.) - genunchi, parte a piciorului unde se articulează oasele 

femur și tibia; generație (descendență în aceeași familie: tată, fiu, nepot) 

JEPEJI, JEPEJESC (vb., IV, intranz.) - a nu crește, a fi subdezvoltat 

JEPEJIT, JEPEJITĂ, JEPEJIȚ, JEPEJICE (adj.) - subdezvoltat 

JEPEȘI, JEPEȘESC (vb., IV, intranz.) - a stagna din creștere 

JER, JERURI (s.n.) - ger 

JER, JERURI (s.n.) - ger 



JGER, JGERI (s.m.) – animal asemănător cu dihorul, jder 

JGER, JGERI (s.m.) - mic animal carnivor din familia mustelidelor, asemănător cu dihorul, cu blană 

preţioasă, de culoare brună închis; jder; blana acestui animal 

JGERI, JGERESC (vb., IV) - a se răni uşor prin jupuirea pielii; a se zdreli, a se juli; a lovi uşor în 

trecere pe cineva sau ceva; a zgâria pe cineva sau ceva 

JGERIA, JGERII (vb., IV, tranz.) - a zgâria 

JGERIT, JGERITĂ, JGERIŢ, JGERICE (adj.) - cu pielea jupuită; julit, zdrelit; cu zgârieturi; zgâriat, 

şcerfoniat 

JGHIBINĂ, JGHIBINI (s.f.) - loc îngust şi abrupt 

JGIOR, JGIORI (s.m.) - dihor 

JGIOR, JGIORI (s.m.) - mamifer carnivor de mărimea unei pisici, cu corpul lung, cu picioarele scurte 

şi cu blană cafenie, care se apără de duşmani răspândind un miros urât; dihor 

JGLIOAMPĂ, JGLIOAMPE (s.f.) - groapă (ex. în drum) 

JIABA (adv.) - degeaba, fără rost 

JIAM, JIAMURI  

JIAMĂNĂ (DE) (loc. adv.) - în expresia copii de jiamănă: copii gemeni 

JIANĂ, JIENIE (s.f.) - pleoapă 

JIANTĂ, JIENȚ (s.f.) - geantă 

JIDOV, JIDOVI (s.m.) - prăvăliș, negustor 

JIECHIN, JIECHINI (s.f.) - plută (dop de plută) 

JIEIȘIT, JIEIȘTE  

JIEJIERA, JIEJIER (vb., I., intranz)-degera 

JIEJIETAR, JIEJIETARE (s.n.) - degetar 

JIEJIEŢĂL, JIEJIEŢĂLE (s.m.)- degețel 

JIEJIT, JIEJICE (s.n.) - deget 

JIEMĂNAT, JIEMĂNATĂ, JIEMĂNAȚ, JIEMĂNACE (adj.) - (despre păr) înspicat, adunat în 

formă de spic 

JIEME, JIEM (vb., III) – a (se) văita 

JIEMIE, JIEM (vb., III, intranz.) - a geme 

JIEMUT, JIEMUCE (s.n.) - gemut 

JIENTUIT, JIENTUITĂ, JIENTUIȚ, JIENTUICE (adj.) - plin ochi, umplut până la gură 

JIEP, JIEPI (s.m.) – copil sau bărbat de statur mică, pipernicit; ştiulete de porumb 

JIER, JIERURI (s.n.) - ger 

JIER, JIERURI (s.n.) - ger 

JIGĂRIȚĂ (s.f.) - plămân de porc 

JIGOADĂ, JIGOAGE (s.f.) - boală 

JILĂVECIE, JILĂVECII (și JÂLĂVIECE) (s.n.) - bucată de lemn la îndemână; scurtătură, 

drug 

JIMĂ, JIME (s.f.) - mulțime 

JIMĂTACIE, JIMĂTĂȚ (s.f.) - jumătate 

JIMBAȘ, JIMBAȘ (s.m.) - jocheu; pilar, șmecheraș; precupeț 

JIMBAȘ, JIMBAȘĂ, JIMBAȘ, JIMBAȘE (adj.) - isteţ, iscusit 

JIMBAȘ, JIMBAȘĂ, JIMBAȘI, JIMBAȘIE (adj.) - curat, pedant 

JIMBĂȘÎ, JIMBĂȘĂSC (vb., IV, tranz.) - a mustra, a admonesta, a certa, a muștrului; a bate 

caii 

JIMBLĂ, JIMBLE (s.f.) - pâine 



JIMOLI, JIMOLIESC (vb., IV) - a jumului 

JINCHIȚI (vb., IV, tranz. și intranz.) – (despre lapte) a închega, a se transforma în urdă și zăr 

JINCHIȚI, JINCHIȚĂSC (vb., IV, tranz. și intranz.) - (despre lapte) a închega, a se transforma în urdă 

și zăr 

JINERE, JINERI (s.m.) - ginere 

„a fi/a să duce/a să băga jinere în casă” - a se muta soțul în casa/familia soției 

JINGĂLĂU, JINGĂLĂIE (s.n.) - clopot 

JINGĂȘ, JINGAȘĂ, JINGĂȘ, JINGAȘĂ (adj. și adv.) - fin, delicat, elegant 

„a fi jingăș(ă)” - a fi iubitor de curățenie; a avea un ten îngrijit, frumos 

„a lucra jingăș” - a lucra curat și îngrijit 

JINGĂŞ, JINGĂŞĂ, JINGĂŞ, JINGĂŞĂ (adj.) - gingaş, îngrijit 

JINIERE, JINIERI (s.m.) - ginere 

JINJIE, JINJII (s.f.) - gingie 

JINJIEI, JINJIEL (s.m., pl.) - gingie 

JINJIIE, JINJII (s.f.)- gingie 

JIOARĂ! (vb., I, imperativ) - jură! 

JIOARSĂ, JIOARSĂ (s.f.) - haină rea, folosită, ruptă 

JIOC, JIOCURI (s.n.) - joc, dans, horă sătească 

„a să băga în jioc” - a intra să joace, pentru prima dată, în jiocu-mare, o fată sau un jiune, semn 

că fata-i de măritat și băiatul de însurat 

„a-ș bacie jioc dă șineva” - a ironiza, a lua în derâdere pe cineva; a deflora o fată 

„dacă ce-ai băgat în jioc, jioacă!” - dacă te-ai apucat de o treabă, du-o până la capăt!; 

finalizează ce ai început! 

„hai la jioc care cum șcie, că aicea nu-i mânie” - expresie 

„jiocu mare” - jocul organizat în fiecare duminică și sărbătoare importantă în mijlocul satului, 

la el participând, ca spectator, oricine dorea, iar ca dansatori numai anumite categorii de tineri 

necăsătoriți sau proaspăt căsătoriți 

JIOCUL MIRESEI (s.n.) - dans ritualic în care este jucată mireasa la nuntă 

JIOI (s.f.) - joi, a patra zi a săptămânii 

JIOIMARI (s. propriu) - Joia Patimilor 

JIOIMARI (s.n.) - ultima joi din postul Sfintelor Paşti; Joia Mare 

JIOIMĂRELE (s.f.) - Joimărele, Joia Mare, Joia de dinaintea Paștelui 

JIOMĂREA, JIOMĂRELE (s.f. pl.) - nuiele uscate; vreascuri de alun 

JIOR (s.n.) - jurământ 

JIOR, JIORI (s.m.) – dihor 

JIORA, JIOR (vb., I) - a afirma, a declara ceva sub jurământ, a depune un jurământ, a jura; a promite 

prin jurământ; a se afurisi, a se blestema pentru a întări cele afirmate 

JIOS (adv.) - jos 

„dă dân jios” - dedesupt 

JIOS, JIOASĂ, JIOȘI, JIOASĂ (adj.) - jos 

JIP, JIPI (s.m.) - copac subțire; arac, par necioplit și noduros 

JIPIŞIT, JIPIŞITĂ, JIPIŞIŢ, JIPIŞICE (adj.) - mic, pitic 

JIPORONIU (s.m., sg.) - cf. Gr. B. I “jâpjâponiu” 

JIREADĂ, JIREDZ  (s.f.) - șiră (de paie, de fîn) 

JIREADĂ, JIREDZI (s.f.) - șiră de paie sau fân 

JITNIŢĂ, JITNIȚĂ (s.f.) - jireadă de grâu, hambar de grâu 



JIUCA, JIOC (vb., I, tranz. reflex.) – a juca, a se juca 

„a jiuca cum îț cântă alțî” - a te lăsa influențat/condus de alții 

„a să jiuca cu focu” - a se expune în mod imprudent dar conștient unui risc/pericol mare (în 

speranța că va fi depășit/ocolit cu succes) 

JIUCĂREA/JIUCĂRICĂ, JIUCĂRELE (s.f.) – jucărie 

JIUCĂREAUĂ, JIUCĂRELE (s.f.) - jucărie 

JIUCĂREAUĂ, JIUCĂRELE (s.f.) - jucărie 

JIUCĂTORI, JIUCĂTORI (s.m.) - jucător (talentat), profesionist; persoană căreia îi place să 

danseze; jucăuș 

JIUCĂUȘ, JIUCĂUȘ (s.m.) - jiucăuș, cel căruia îi place mult jocul (joaca sau dansul) 

JIUCȘOR, JIUCȘORI (s.m.) - jucșor, lemnul în formă de suveică, cu coada lungă, care se 

introduce în gaura sulului din față pentru a ține întinsă pânza 

JIUG, JIUGURI (s.n.) - jug 

JIUG, JIUGURI (s.n.) - jug 

„a traje-n jiug” - a munci din greu 

JIUGASTRU, JIUGASTRI (s.m.) - jugăstru 

JIUGASTRU, JIUGASTRI (s.m.) - jugastru 

JIUGĂNIT, JIUGĂNITĂ, JIUGĂNIŢ, JIUGĂNICE (adj.) – tăiat gâtul unui animal, sacrificat 

JIUGECA, JIUGEC (vb., I, tranz.) - a judeca 

JIUGECAT, JIUGECATĂ, JIUGECAȚ, JIUGECACE (adj.) - judecat 

JIUGIECATĂ, JIUGIECĂȚ (s.f.) - judecată; gândire; proces 

„(a fi) om cu jiugiecată” - (a fi) om rațional/cumpătat/chibzuit în toate privințele 

„a umbla la jiugiecată” - a se judeca la tribunal cu cineva 

„jiugiecata dă pră urmă” - judecata de apoi, judecata de la sfârșitul lumii 

JIUGIECĂTORI, JIUGIECĂTORI (s.m.) - judecător 

JIUI, JIUIESC (vb., IV, intranz.) - a reuşi, a satisface, a face faţă, a sfârşi cu bine 

JIULĂ, JIULE (s.f.) - persoană urâtă și proastă 

JIUMARĂ, JIUMIERIE (s.f.) - jumară 

JIUMATACE, JIUMATĂȚI (s.f.) - jumătate 

„jiumătacia mia” - jumătatea mea (apelativ al soției despre soț și a soțului despre soția sa) 

JIUMĂTĂȚÎ, JIUMĂTĂȚĂSC (vb., IV, tranz.) - a înjumătăți 

JIUMIŞCĂ, JIUMIŞCHE (s.f.) - o pâinişoară de circa 200 gr. în formă de bob de cafea 

JIUNC, JIUNȘI (s.m.) - bou tânăr, nepus la jug 

JIUNC, JIUNȘI (s.m.) - junc, bou tânăr (nepus la jug) 

JIUNCAN, JIUNCANI (s.m.) - juncan 

JIUNCĂ, JIUNȘI (s.f.) - vițea 

JIUNE, JIUNI (s.m.) - june, tânăr 

„tune dracu-n voi dă jiuni, că dă fece nu vi-s buni” - expresie 

JIUNEȚĂ, JIUNEȚ (s.f.) - tinereţe 

JIUNGHETURĂ, JIUNGHETURI (s.f.) - partea cervicală a gâtului, grumaz 

JIUNGHI, JIUNGHIURI (s.n.) - junghi, durere puternică și de scurtă durată în diferite părți 

ale corpului; nepotrivire, incompatibilitate între două realități 

„să loviesc ca tusa șî jiunghiu” - nepotrivire totală 

JIUNGHIA, JIUNGHI (vb., I, tranz.) - a înjunghia; (reflex.) - a se junghia 

JIUNGIA, JIUNGII (vb., I., tranz.) - junghia 



JIUNGIAT, JIUNGIATĂ, ZIUNGIAŢ, JIUNGIACE (adj.)- junghiat 

JIUNGH(I)ETURĂ, JIUNGH(I)ETURI (s.f., sg.) - zona cervicală a coloanei vertebrale; junghi 

JIUNI, JIUNESC (vb., IV) - a juni, a sta june (necăsătorit) deși ai vârsta la care se cuvine să te 

căsătorești 

JIUNIE, JIUNI (s.m.) - fecior de însurat 

JIUNIE, JIUNI (s.m.) - mire 

JIUNIE, JIUNII (s.f.) - junie, anii cât stai necăsătorit 

JIUNIELĂU, JIUNIELĂI (s.m.) - tânăr numai bun de logodit/căsătorit 

JIUNIEȚĂ (s.f.) - tinerețe 

JIUNINCĂ, JIUNINȘI (s.f.) - juncă, vițea tânără (care încă n-a fătat) 

JIUNINCĂ, JIUNINȘI (s.f.) - viţea tânără 

JIURA, JIUR (vb., I, intranz.) - a jura 

„m-am săturat dă jiuracilii tiele” - m-am săturat să nu-ți respecți promisiunile 

JIURAT, JIURATĂ, JIURAȚ, JIURACE (adj.) – jurat; jurământ 

„jiurat comunal” - persoană aleasă în conducerea comunei (primăriei) care, la instalarea în 

funcție, depunea jurământul că va fi nepărtinitor în judecarea neînțelegerilor (mai puțin grave) 

dintre consătenii săi 

JIURĂMÂNT, JIURĂMINCIE (s.n.) - jurământ 

JIURGIETURĂ, JIURGIETURI (s.f.) - ceafă 

JIUVĂŢ, JIUVĂȚ (s.m.) - stâlp căruţă 

JIVINĂ, JIVINI (s.f.) - galițe 

JÎG, JÂJI (s.m.) - stigmatul de fier fierbinte pentru cai 

JÎGHIRIȚĂ, JÎGHIRIȚĂ (s.f.) - plămâni 

JÎGLE (s., pl.) - galițe 

JÎGLOVI, JÂGLOVESC (vb., IV) - a strânge 

JÎGODIE, JÂGODII (s.f.) - jivină, lighioaie 

JÎJGĂV, JÎJGĂVĂ, JÎJGĂVI, JÎJGĂVE (adj.) - sec, zbârcit 

JÎNTUI, JÎNTUI (vb., IV) - a răscoli focul 

JÎROVINĂ, JÎROVINI (s.f.) - loc, unde a căzut mult jȃr 

JÎȚĂ, JÎȚĂ (s.f.) - fire, neam 

JNIAP, JNIEPI (s.m.) - jneap, băţ, vergea, nuia 

JNIFI, JNIFESC (vb., I, reflex.) - a se şterge la o haină, a se decolora 

JOAGĂR, JOAGĂRE (s.n.) - ferăstrău mare 

JOAMPĂ, JOAMPE (s.f.) – resturile netăiate de tulpini de plante; drum denivelat 

JOARDĂ, JOARDZ (s.f.) - nuia, vargă 

JOARDĂ, JORDZ (s.f.) - nuia 

JOARDĂ, JORDZ (s.f.) nuia 

JOAVINĂ, JOAVINE (s.f.) - jivină, jâgane, fiară, dihanie, iligoane 

JOAVINĂ, JOAVINE/JOAVINI (s.f.) - jivină, dihanie, lighioană, animal sălbatic 

„a fi o joavină” - a fi om rău 

JOIMAREA, JOIMARELE (s.f.) - denumire dată surcelelor de alun uscate, care se aprind la cimitir pe 

mormânt în seara de Joia Mare 

JOIMĂREA, JOIMĂRELE (s.f.) - nuiele uscate, vreascuri de alun 

JORDALIE, JORDALI (s.f.) - zărzălie, caisă 

JORDALIU, JORDALI (s.m.) - zărzălui, cais 

JORDAN, JORDANE (s.n.) - plapumă 



JORDAR, JORDARI (s.m.) - persoană care nu avea plugul său și mergea ca zilier să umble cu biciul 

pe lângă boii altcuiva și apoi să ia cu împrumut boii și plugul ca să își are holda. 

JORDĂ, JORGE (s.f.) - jordie; frunziș de salcă, caise 

JORDĂLIE, JORDĂLII (s.f.) - caisă 

JORDĂLIU, JORDALII (s.m.) - arbust (cu ramuri fragede) 

JORDĂLIU, JORDĂLII (s.n.) - cais 

JORDĂRIE, JORDĂRII (s.f.) - jordie; frunziș de salcă, caise 

JORDGIŢĂ, JORDGIŢE (s.f.) - jordiță 

JORDIE, JORDII (s.f.) - nuia, băț cu care erau bătuți copii neascultători 

JORDOLINE, JORDOLINI (s.f.) - poame (caise) 

JORGILEAN, JORGILENI (s.m.) - cais 

JORGILENE (GIORGIOLENE/JORDĂRII) (s.f., pl.) - caise 

JORGIŢĂ, JORGIŢ (s.f.) - jordiţă, vărguţă, nuieluşă 

JORJET, JORJẮTURI (s.n.) - țesătură subțire, fină 

JOROŞCIŢA, JOROŞCIŢĂ (s.f.) -  ruga satului din ziua de Sf. Gheorghe 

JUAMPĂ, JUAMPE (s.f.) - joampă, groapă 

JUARDĂ, JUORDZ (s.f.) - joardă 

JUBAN, JUBANIE (s.n.) - butoi 

JUBITURĂ, JUBITURI (s.f.) - zdrelire, luare a pielii 

JUBRĂ, JUBR(I)E (s.f.) - erupție subcutanată; bubă 

JUCAREIE, JUCAREI (s.f.) - obiect cu care se joacă copiii; jucărie; fig. persoană sau lucru ajuns la 

discreţia cuiva; marionetă, păpuşă; fig. lucru neânsemnat; fleac, bagatelă, nimic 

JUCĂL, JUCĂLI (s.m.) - urs 

JUCĂL, JUCĂLI (s.m.) - urs 

JUCHIN, JUCHINI (s.m.) - papură 

JUDE (s.m., sg.) - judecător; judecată 

JUG, JUGURI (s.n.) - jug 

JUGASTRU, JUGASTRI (s.m.) - jugastru 

JUGĂ, JUJI (s.f.) - mătăhală, mogândeață 

JUGĂLĂ, JUGĂLI (s.f.) - boală a câinilor 

JUGECA, JUGEC (vb., I) - a-şi forma o opinie despre cineva sau ceva, examinând argumentele, luând 

în considerare împrejurările, urmările etc.; a discerne, a chibzui, a judeca; a considera a socoti drept... 

a se critica, a se condamna, a se mustra; a hotărî, a decide ca arbitru, a soluţiona un litigiu; a examina 

o cauză sau o persoană în calitate de judecător şi a da o hotărâre judiciară 

JUGECA, JUGECĂ (vb., I) – a judeca 

JUGECAT, JUGECATĂ, JUGECAŢ, JUGECACE (adj.) - persoană care are discernământ; care 

judecă o situaţie cumpănind toate eventualităţile; socotit, cumpănit, chibzuit 

JUGECATA (s.p.) - joc mixt, în care perechile stau față în față pe două rânduri și se amenință 

reciproc cu degetul arătător pe măsurile 5-6 ale melodiei 

JUGECATĂ, JUGECĂŢ (s.f.) - facultatea de a gîndi logic; judecată, raţiune, inteligenţă, gândire; 

părere, idee, socoteală; acţiunea de a judeca; dezbatere judiciară; proces, judeţ; soluţie dată într-un 

litigiu 

JUGECATĂ, JUGECĂȚ (s.f.) - judecată 

„fără jugecată” - necugetat 

JUGECĂTOR, JUGECATOARE, JUGECĂTORI (s.m. şi f.) - funcţionar de stat care soluţionează pe 

calea justiţiei procesele, prin pronunţarea unei hotărâri; judecător 



JUGECĂTORI, JUGECĂTORI (s.m.) - judecător 

JUGECĂTORIE, JUGECĂTORII (s.f.) - instituţie judecătorească având competenţa de a soluţiona în 

primă sau în ultimă instanţă anumite pricini prevăzute de lege; clădirea unde se află sediul aceste 

instituţii; judecătorie 

JUGEȚ, JUGEȚE (s.n.) - județ 

JUGEȚEAN (adj.) - județean 

JUGLĂVIT, JUGLĂVITĂ, JUGLĂVIŢ, JUGLĂVICE (adj.) - incomodat de pantof, curea etc 

JUGOARE, JUGORI (s.f.) - senzaţie de arsură pe gât şi pe esofag; jărăgai, jeg 

JUGUBINĂ, JUGUBINI (s.f.) - fiară sălbatecă 

JUGUBINĂ, JUGUBINI (s.f.) - jivină, fiară, animal sălbatic 

JUGUIALĂ, JUGUIELI (s.f.) - jărăgai, jeg, jugoare 

JUI (vb., IV, intranz.) - a izbuti, a reuşi, a prididi, a o scoate la capăt 

JUIE (adj.) - alba 

JUJĂU, JUJĂIE (s.n.) - bucată de lemn atârnată la gâtul câinilor spre a-i împidica să alerge după 

vânat; jujeu 

JUJĂU, JUJĂIE (s.n.) - bucată scurtă de lemn prinsă la gâtul câinelui ciobănesc 

JUJBĂ, JUJBE (s.f.) - frământare, agitație, instabilitate 

JUJBĂI, JUJBĂIESC (vb., IV) - a se frământa, a se agita 

JUL, JULURI, JULITURI (s.n.) - bătătură 

JULĂ, JULE (s.f.) - animal slab, jigărit; om de nimic 

JULBI, JULBESC (vb., IV) - a munci peste măsură 

JULBIT, JULBITĂ, JULBIȚ, JULBICE (adj.) - muncit, chinuit 

JULIT, JULITĂ, JULIŢ, JULICE (adj.) - rană provocată de un pantof sau un alt corp dur, prin frecare 

JUMARĂŢ (s.m. sg.) - rest comestibil rezultat din topirea slăninii sau a osânzei; jumară, cramă 

JUMATACE, JUMATĂŢ (s.f.) - fiecare din cele două părţi egale în care se poate diviza un întreg; 

parte dintr-un întreg divizat în două părţi egale; jumătate; glumeţ; soţie; eliptic; măsură de capacitate 

sau de greutate, reprezentând o doime dintr-un litru sau dintr-un kilogram 

JUMĂRĂ, JUMERI (s.f.) - mâncare preparată din ouă prăjite în untură de porc, amestecate cu ceapă 

tocată mărunt şi bucăţele de brânză 

JUMĂTACE, JUMĂTĂȚ (s.f.) - jumătate 

JUMERĂ (s.f. pl.) - jumări 

JUMEREŢ, JUMERIECE (s.f.) - jumări 

JUMIARĂ, JUMIERI (s.f.) – jumări din slănină de porc 

JUMIERĂ, JUMIERĂ (s.f.) - mâncare din ou cu făină 

JUMIREŢ (CRAME) (s.m., pl.) -  jumări 

JUMIT, JUMICIE (s.n.) - jumit, joc baba-oarba 

JUMULALĂ, JUMULELURI (s.f.) - jumuleală 

JUMULI, JUMULIESC (vb., IV, tranz., reflex. - jumuli 

JUMULIT, JUMULITĂ, JUMULIŢ, JUMULICIE (adj.) - jumulit 

JUNC, JUNȘI (s.m.) - junc, bou tânăr 

JUNCHIȚĂ, JUNCHIȚ (s.f.) - jintiță; produs lactat care se realizează prin fierberea zerului 

JUNELAȘ (s.m., sg.) - (dim) tinerel, copilandru 

JUNELAȘ, JUNELAȘI (s.m.) – tinerel, copilandru 

JUNGHIA, JUNGHII (vb., I) - a vârî un cuţit sau un alt obiect cu lamă ascuţită în cineva; spec. a tăia, 

a ucide un animal; a înjunghia 



JUNGHIAT, JUNGHIATĂ, JUNGHIAŢ, JUNGHIACE (adj.) - rănit prin înjunghiere, înjunghiat; 

animal ucis prin înjunghiere 

JUNGHITURĂ, JUNGHITURI (s.f.) - denumire dată articulaţiei coloanei vertebrale cu craniul; p. ext. 

gât, grumaz 

JUNGIA, JUNGÂI (vb., I, tranz., reflex.) - înjunghia 

JUNGIAT, JUNGIATĂ, JUNGIAŢ, JUNGIACE (adj.) - înjunghiat 

JUNIE, JUNI (s.m.) - june 

JUNINCĂ, JUNINȘI (s.f.) - junincă, viţea tânără, juncă 

JUOI, JUOIE (s.f.) - joi   

JUPÂNEASĂ, JUPÂNESE (s.f.) - soţie de jupân, gazdă 

JURAT - funcţionar administrativ 

JURJEU, JURJEURI (s.n.) - haidamac 

JURUIT, JURUICE (adj. pl.) - împodobite de jur-împrejur (despre comănace) 

JUTCĂ, JUTCI (s.f. și adj.) - gloabă, căzătură, ceva/cineva foarte slab 

JUVINI, JUVINESC (vb., IV) - despre corpuri tari, aspre, venite în contact cu pielea; a freca pielea; a 

roade 

JUVINIT, JUVINITĂ, JUVINIŢ, JUVINICE (adj.) - despre piele sau părţi ale organismului: Inflamat, 

ros prin frecare cu hainele sau încălţămintea 

K 

KILAȘ, KILAȘĂ (s.n.) - cântar 

KILĂ, KILE (s.f.) - kilogram 

KILĂ, KILE (s.f.) - unitate de măsură cu valoarea de un kilogram 

KILĂRAB, KILĂRABI (s.m.) - gulie 

KILOMETĂR, KILOMETĂRI (s.m.) - kilometru 

KUNSTANSTALT (s.f., sg.) - instituţie de artă 

 


