
M 

M - forma contrasă a pronumelui personal neaccentuat -mi, mi-: nu-m vine să cried 

MAC, MAȘI (s.m.) - numele mai multor plante cu flori de obicei roșii și cu semințe mărunte, 

uleioase, închise într-o capsulă; (p. restr.) sămânța macului, folosită în alimentație; culoare la 

cărțile de joc 

MACAR CĂ (loc. conj.) - cu toate că 

MACAR CUM (loc. adv.) - oricum 

MACARCARE (pron. nehot.) - oricare 

MACAT (s.n.) - țesătură de lână 

MACAT, MACACE (s.n.) - procoviță 

MACĂI, MACĂI (vb., IV) - de la verbul a măcăi 

MACĂR (prefix pr.) - macărcarie = oricare, macărșine = oricine, macărșe = orice 

MACĂR CAR(I)E (pron. nehot.) - fieștecare, orișicare 

MACĂR CĂ (loc. conj.) - deși, cu toate că 

MACĂR CÂN' (adv.) - fieștecând, orișicând 

MACĂR ȘTIE (adv.) – orice 

MACĂRCÂT (pron. nehot.) - oricât 

MACĂRCUM (adv.) - oricum 

MACĂRCUM (adv.) - oricum, indiferent cum, indiferent în ce mod 

MACĂR-ȘE (adj. pron. nehot.) - firește, orișice 

MACĂRȘE (pron. nehot.) - orice 

MACĂR-ȘINE (pron. nehot.) - fieștecine, orișicine 

MACĂRȘINE (pron. nehot.) - oricine 

MACĂRUNGE (adj. pron. nehot.) - oriunde 

MAC-MAC (interj.) - sunetul scos de rațe 

MACRIŞ, MACRIŞ (s.m.) - măcriş 

MADRAȚ, MADRAȚURI (s.n.) - parte a canapelei sau a patului formată dintr-o ramă de lemn 

cu arcuri, tapițată cu stofă 

MADZĂRE (s.f.) – mazăre 

MADZĂRE (s.f.) - mazere 

MAERANĂ (s.f.) - măghiran, plantă frumos mirositoare, cu flori roşietice 

MAFALDA, MAFALGE (s.f.) - șef suprem 

MAGAN (s.n.) - nesupravegheat 

MAGĂ, MAJI (s.f.) - putere, forță, vlagă; smagă 

MAGĂ, MĂJI (s.f.) - smaga 

MAGER, MAGERI (s.m.) - șef 

MAGERAT (adj.) - mirositor a maghiran 

MAGHIARONI, MAGHIARONI (s.m.) - (înainte de 1918) persoană de altă etnie decât cea 

maghiară, care s-a maghiarizat sau a sprijinit puternic (politic) statul maghiar 

MAGLAVAIS, MAGLAVAISURI (s.n.) - vopsea prea lichidă 

MAHĂR, MAHĂRI (s.m.) - șef puternic 

MAI (s.m.) – a cincea lună a anului: mai 

MAI ALES/MAI ALEȘ (adv.) - îndeosebi, în special 

MAI DO (loc. adv.) - aproape că, aproape de 

MAI, MAIE, MAIURI (s.n.) - ficat; instrument din lemn/fier cu care se bat hainele când se 

spală; butuc greu de lemn sau din metal, pus într-o coadă și folosit la tasatul pământului; 

lopățică dreaptă (netedă) de lemn cu care se bate pânza umezită pentru a se albi 

MAI, MAIURI (s.n., sg.) - obiect din lemn de esnță tare, folosit ca ciocan, la despicarea lemnelor; 

bătător din lemn de formă plată, utilizat la spălarea rufelor 



MAIAL, MAIALE (s.n.) - petrecere în aer liber 

MAIARENT, MAIARENȚ (s.n.) - majorat 

MAIARENT, MAIARENȚ (s.n.) – majorat 

MAIASTRĂ (adj.) - pricepută, vrednică 

MAICĂ, MAIȘI (s.f.) - bunică 

MAICĂ, MAIȘI (s.f.) - bunică; mamă; persoană apropiată, dar în vârstă 

MAICLAUBAR (s.m.) - pocăit, neoprotestant 

MAICULEANA (s.f.) - măicuță, mamă 

MAIDA CĂ NU (loc. adv.) - aproape că nu 

MAIDO (adv.) - aproape, cât pe ce 

MAIER, MAIERE (s.n.) - gospodărie țărănească la margine de oraș 

MAIERE (s. propriu) - cartier timișorean 

MAIEȘ (s.m.) - maioş, mezel de porc preparat din ficat şi alte organe firte şi măcinate, cu 

diferite condimente 

MAIMUCĂ, MAIMUCHIE (s.f.) - maimuţă 

MAIORENT, MAIORENȚ (s.m.) - (om) ajuns la vârsta majoratului 

MAIOŞI (s.m. pl.) - caltaboşi 

MAISTOR, MAISTORI (s.m.) - maistru, meșter, meșteșugar, muncitor calificat 

„maistor strâcă” - om nepriceput, care strică mai mult decât repară 

MAISTOR, MAISTORI (s.m., sg.) - meșter 

MAISTOR, MAISTORIȚĂ, MAISTORI, MAISTORIȚĂ (adj.) - priceput 

MAISTOROS (adj.) - priceput, iscusit, bun meseriaş 

MAJĂ, MĂJ (s.f.) - unitate de măsură pentru greutăți cu valori diferite (la torăc, 1 majă = 50 

kg.); cantitatea de produse corespunzătoare acestei unități de măsură 

MAL, MALURI (s.n.) - țărmuri 

MALAGAMBIST, MALAGAMBISTĂ (adj.) - modernist, excentric în vestimentaţie şi 

comportament; epitet peiorativ derivat de săteni de la numele lui Sergiu Malagamba 

compozitor român de muzica uşoară şi baterist 

MALĂ, MĂLI (s.f.) - stradă, uliță 

MALDĂR, MALDĂR(I)E (s.n.) - material pregătit pentru tencuit 

MALINĂ, MALINE (s.f.) – zmeură 

MALIND (vb., IV, gerunziu) - mărind (preamărind) 

MALTĂR, MALTĂRE (s.n.) - mortar 

MALTOR, MALTORE (s.n.) - mortar 

MALȚ (s.n. sg.) - orz încolțit 

MAMALIGĂ, MAMALIJI (s.f.) - mămăligă  

MAMALIUGHI (s.m., pl.) - mameluci 

MAMARE, MAMĂRI (s.f.) - mamare, femeie mai în vârstă, tanti  

MAMĂ, MAME (s.f.) - bunica  

MAMĂ, MAMIE (s.f.) - mamă 

„a fuji ca dă mama focului” - a fugi din răsputeri 

„mamă-bună” - (în opoziție cu mășcioane - mamă vitregă) cea care a dat naștere pruncului pe 

care-l crește 

MAMI (s.f.) - mama 

MAMICĂ, MAMIȘ (s.f.) - mămică  

MANAF, MANAFI (s.m.) - ostaş otoman 

MANĂ, MANE (s.f.) - boală a plantelor; hrana evreilor în pustie 

„mană cerească” - dar divin 



MANĂ, MANIE (s.f.) - rugina grâului 

MANCĂ (s.f. sg.) - lipsă, neajuns, defect 

MANDEL, MANDELE (s.n.) - grupă, formaţiune 

MANDRĂ (s.f. sg.) - mămăligă, terci 

„a fi mandră dă om” - a fi molâu, fără inițiativă și fără energie 

„a fi/a să fașe mandră” (carnea, cartofii etc.) - a se terciui alimentele pentru că au fost fierte 

prea mult 

MANDRĂ, MANDRE (s.f.) - mămăligă 

MANDULĂ, MANDULE (s.f.) - amigdală 

MANDULĂ, MANDULE (s.f.) - amigdală 

MANGA (A DA) (loc. vb.) - a da frâu liber 

MANGA (s.f.) – nebunie, prostie 

MANGĂ, MĂNJI (s.f.) - încăpăținat 

MANGĂ, MĂNJI (s.f.) - levier 

MANGUGIE, MANGUGI (s.f.) - prăpădit, sărac, fudul 

MANGULIȚĂ, MANGULIȚ (s.f.) - alb 

MANICA (vb., I) - a trimite 

MANILĂ, MANILE (s.f.) - sfoară din material plastic (de legat paiele), rafie 

MANTĂL, MANTĂLE (s.n.) – palton, șubă, haină lungă țărănească; anvelopă de bicicletă 

„mantăl dă ploaie” - pelerină de ploaie 

MANTĂL, MANTĂLE (s.n.) - pelerină 

MANTIL, MANTILE (s.n.) – halat 

MANTLU (s.n.) - cauciuc de la roata de bicicletă (sau de la o anvelopă) 

MANTOL (s.n.) - haină, palton 

MANTOROS, MANTOROASĂ (s.n.) - haină clericală 

MANUNTON (adj.) - nu suficient de mărunt 

MAOR (MAUR), MAORI (MAURI) (s.m.) - zid din pietre de râu, așezate unele peste altele, fără 

liant; zidari 

MAORE, MAORI (s.m.) - zidar 

MAORPONC, MAOPRONIȘE (s.n.) - boiandrug 

MAPĂ, MAPE (s.f.) - hartă murală; dosar 

MAPER, MAPERI (s.m.) - cartografi 

MAPIRUNG, MAPIRUNGURI (s.n.) - cartografiere 

MARAC, MARACĂ, MARAȘ, MARAȘE (adj.) - sărac, nenoricit 

MARAC, MARAȘI (s.m.) - marac 

MARĂ (s.f.) - vită cornută, marvă 

MARĂ, MARVĂ, MARV(I)E (s.f.) - vite, animale domestice 

MARCAT, MARCATĂ, MARCAȚ, MARCACE (adj.) - marcat, însemnat (despre vite) 

MARCĂ, MĂRȘI (s.f.) - timbru (poștal/fiscal), ștemplu 

MARCIN (s.m.) - brumar  

MARCUŞ, MARCUŞĂ (s.n.) - morcov-porcesc  

MARDAFIALĂ, MARDAFIELURI (s.f.) - rest, rămăşiţă, mărunţiş 

MARE, MARI (adj.) - mare  

MARE, MARI, MARE, MARI (adj.) - mare, amplu, înalt 

„a avia gura mare” - a vorbi mult, a riposta mereu la recomandările/spusele altora 

„a fi/a ajiunje mare” - a ocupa o poziție socială importantă 

„a să țâne mare” - a-și da importanță, a se considera superior celor din jur 

„a vorbi pră mare” - a folosi limbajul literar (adesea neînțeles în totalitate de către interlocutor) 



„drumu-mare” - drum principal (de importanță județeană/națională) mai lat și, de obicei, 

pavat/asfaltat 

„fată mare” - fata ajunsă la vârsta măritișului; virgină, neprihănită 

„mare lucru” - lucru deosebit; (peiorativ) ceva simplu 

„soba mare” - camera de oaspeți 

„socacu al mare” - strada principală 

„socru mare/soacra mare” - tatăl/mama mirelui 

„vorbeșce pră mare” - vorbește după carte 

MARE, MĂRI (s.f.) – mare, ocean 

MARGARIT (adj.) - înflorit 

MARHĂ, MARHE (s.f.) - (var. MARĂ/MARVĂ) vită cornută 

MARI, MARIESC (vb., IV, intranz.) - a-i păsa  

MARIAŞ (s.m., sg.) - monedă austriacă de 17 craiţari 

MARIME, MARIMI (s.f.) - mărime  

MARJINARI, MARJINARE (adj.) - mărginaş, lăturalnic; arbitru de tuşă 

MARJINĂ, MARJINI (s.f.) - margine 

MARJINIE, MARJINI (s.f.) - jumătăţi de obiele 

MARLONI, pers. III sg. MARLOANE (vb., IV, reflex.) - a mieuna 

MARMAZIU, MARMAZII (s.n.) - dulce (la lichide) 

MARMURĂ, MARMORE (s.f.) - marmură 

MAROD, MAROADĂ, MARODZ, MAROAGIE (adj.) - bolnav 

MARȘ (interj) – cuvânt prin care se alungă câinele 

MARTA (s.m.) - martie  

MARTOR, MARTORI (s.m.) - martor 

MARTURE, MARTURI (s.m.) - martor 

MARȚ (adv.) – a doua zi a săptămânii: marți 

MARŢ, MARŢĂ (s.n.) - marţi  

MARŢÂŞUOR (s.m.) - mărţişor  

MARȚOLEA (s.m.) - marți seara; personaj urât și rău din credința populară 

MARUNT, MARUNTĂ, MARUNŢ, MARUNCE (adj.) - mărunt  

MARUNŢÂME, MARUNŢÂMI (s.f.) - mărunţime  

MARUNŢÂŞ, MARUNŢÂŞĂ (s.m.) - mărunţiş  

MARUNŢÎ, MARUNŢÂĂSC (vb,. IV tranz.) - mărunţi 

MARUOS, MARUASĂ, MARUOŞ, MARUASĂ (adj.) - mândru 

MARUŢ, MARUŢĂ, MARUŢ, MARUŢĂ (adj.) - mărişor 

MARUŢ, MARUŢI (s.m.) - măruț 

MARVĂ, MARVIE (s.f.) - totalitatea animalelor domestice patrupede (mari); vite; marhă 

„a fi o marvă” - a fi nepriceput la treburi; a fi un om de nimic 

MARVINĂ, MARVINE (s.f.) - baltă adâncă, groapă cu apă, mocirlă 

MASA (s.f.) - un joc cu bâte puse orizontal 

MASA POGANILOR (s. propriu) - societatea Poganilor de la Logoj: la Concordia 

MASA POGANILOR (s. propriu) - societate a intelectualilor lugojeni care își ținea ședințele la 

Concordia din Lugoj 

MASA URSÂTOARELOR - parte a ritualului îndeplinit de moaşa de neam, în casa tinerei 

mame, în a treia sau a şaptea zi după naştere, numai seara, pentru atragerea bunăvoinţei 

ursitoarelor în hotărârea destinului noului-născut; din meniul tradiţional nu lipseau alimentele-

simbol 

MASĂ, MESE (s.f.) - masă 



MASĂ, MIESĂ (s.f.) - carâmbul greblei 

MASCARĂ, MĂSCĂRI (s.f.) - batjocură, mascaradă, ocară 

MASCAT (adv.) - deosebit, mare 

MASCĂRĂ (s.f., sg.) - batjocură 

MASCIUAIE, MASCIUAIE (s.f.) - mamă vitregă 

MASCUR, MASCURI (s.m.) - mascur  

MASCURE, MASCURI (s.m.) - porc mascul castrat 

MASCURILE (s.m.) - porc mascul 

MASLU (s.n.) - slujbă religioasă creştină care se oficiază pentru un om grav bolnav, sau la 

anumite sărbători bisericeşti şi la care se face ungerea cu mir; slujbă bisericească de sfinţire a 

untdelemnului pentru mir, oficiată în miercurea de dinaintea Paştilor 

MASTAC, MASTAȘ (s.m.) - mesteacăn  

MASTILĂ, MASTILE (s.f.) – cerneală 

MASURĂ, MASURI (s.f.) - măsură  

MAȘÂNGHIVER, MAȘÂNGHIVERE (s.n.) - mitralieră 

MAȘCAT (adj.) - mare, deosebit 

MAŞCE, MAŞCE (s.f.) - mamă vitregă 

MAȘCEAUĂ, MAȘCIALE (s.f.) - mamă vitregă 

MAȘCERĂ, MAȘCERE (s.f.) - mamă vitregă 

MAȘCIU, MAŞCIE, MAȘCII, MAȘCIE (adj.) - vitreg 

MAŞCIUAICĂ, MAŞCIUOAIȘE (s.f.) - măștihoaie 

MAŞCUAICĂ, MAŞCUOIȘ (s.f.) - maşteră, mamă vitregă 

MAŞITOR, MAȘITORI (s.m.) - meşter 

MAȘLĂ/MAȘLU, MAȘLE/MAȘLURI (s.f.) - eșarfă, fundă, panglică înnodată la gâtul femeilor; 

fundiță pentru legat părul fetițelor, cordeluță, papion, cravată 

MAŞLĂ, MAŞLE (s.f.) – fundiţă, papion 

MAŞLU, MAŞLI (s.m.) – fontă, fundiţă 

MAȘLU, MAȘLURI (s.n.) - fundă 

MAȘMULE (s.f. pl.) - scoruşe 

MAȘTER, MAȘTERĂ, MAȘTERI, MAȘTER E (s.m. și f.) – tată/mamă vitreg/ă 

MAȘTIOR, MAȘTIORI (s.m.) – maistru, meșter, meseriaș 

MAȘTOR, MAȘTORI (s.m.) - măiestru 

MAȘUOC, MAȘUOȘ (s.m.) - motan 

MAT (s.m.) – birt 

MATASĂ, MATĂSURI (s.f.) - matasă  

MATCĂ, MATCHE (s.f.) - regina albinelor 

MATERIȚĂ, MATERIȚ (s.f.) - uter, mitră 

MATICAC, MATICAȘI (s.m.) - încălțăminte din fire de lână căreia i se pune talpă din stofă sau 

piele; țâpei 

MATRAC, MATRAȘI (s.m.) - băț, bâtă, ciomag 

MATRICARIU, MATRICARII (s.m.) - ciobanul oilor cu lapte 

MATRICULĂ (s.f.) - mătricolă, matricolă; arhivă; registratură 

MATURĂ (s.f.) – bacalaureat 

MAȚ, MAȚĂ/MAȚE (s.n.) - intestin; cordonul pompei de bicicletă/autoturism prin care se 

introduce aer în pneu; șlauf, furtun lung folosit pentru transportul apei de la sursa de 

alimentație la distanțe mai mari sau pentru a scoate un lichid din buți 

„a-i pica mațâlii” - a face hernie 

„încâlșire dă mață” - ocluzie intestinală 



„mață fripce” - persoană săracă și flămândă 

„mațu al gros” - intestinul gros 

„mațu al orb” - apendice 

„mațu al supțâre” - intestinul subțire 

„mațu curului” - rect 

MAŢ, MAȚĂ (s.n.) - intestine 

MAU (s.n. sg.) - putere, forță; răgaz, pauză; cumpăt, prezenţă de spirit; curaj, piuit; elan, 

posibilitate 

„a lua cuiva mau” - a lua cuiva toată inițiativa 

„a lua mau cuiva” - a împiedica pe cineva să acționeze cu aceeași energie/pricepere ca și până 

atunci; a prelua inițiativa punând pe cineva în inferioritate 

„a şi-o lua pă mau” - a-şi veni în fire, a se restabili, a prinde puteri 

„a-i lua cuiva maul” - a intimida, a descuraja pe cineva 

„mau! mau!” – onomatopee pentru pisici 

MAU (s.n., sg.) - tărie, putere, vigoare 

MAUR, MAURI (s.m.) - zidar 

MAUR, MAURI (s.m.) - zidar 

MAZARAT, MAZARATĂ, MAZARAŢ, MAZARACE (adj.) - măzărat, cu bobul mare 

MAZÂRE, MAZÂRI (s.f.) - mazăre 

MAZGĂ, MĂZGHE (s.f.) - catâr 

MAZGUSÎ, MAZGUSĂSC (vb.) - a da, a primini 

MĂ! (interj.) - măi!; (pron. pers.) - tu 

MĂCĂI (vb., IV) - mâcăi, a da din cap a mirare 

MĂCĂLĂU, MĂCĂLĂI (s.m.) - copil bine dezvoltat fizic, în comparație cu cei din grupul din 

care face parte 

MĂCĂLONI, MĂCĂLONI (s.m.) - june bătrân 

MĂCĂLONIU, MĂCĂLONII (s.m.) - om gras 

MĂCĂNI (vb., IV) - mâcăi 

MĂCĂREIE, MĂCĂREI (s.m.) - adunătură, harababură de diferite instrumente 

MĂCĂRȘINIE (pr. nehot.) - oricine 

MĂCĂU, MĂCĂI (s.m.) - băgău, tutunul cel ţin ţiganii bătrâni în gură (la măsea) 

MĂCĂU, MĂCĂURI (s.n.) - băgău, tutun de prizat/de ținut la măsea 

MĂCINCĂ (adv.) - probabil, se pare că, mă tem că 

MĂCINCĂ (loc. vb.) - cred că, mă tem că, bănuiesc că 

MĂCIOC, MĂCIOȘI (s.m.) - motan 

MĂCIȚĂ, MĂCIȚE (s.f.) - vergea prismatică din lemn moale pe care se însemna cantitatea de 

lapte în ocale, răboj 

MĂCURI (s.m., pl.) - neguri 

MĂDĂDARCĂ, MĂDĂDĂRȘI (s.f.) - fată bine legată, dar proastă 

MĂDRAȚ, MĂDRAȚURI (s.n.) - canapea 

MĂDUGĂ (s.f. sg.) - măduvă 

MĂDUGĂ, MĂDUJE (s.f.) - măduvă 

„frig dă să bagă jeru până-n măduga oasălor” - ger foarte mare 

MĂDUGĂ, MĂDUJI (s.f.) - formă pentru măduvă 

MĂDZĂRAT, MĂDZĂRATĂ, MĂDZĂRAȚ, MĂDZĂRACE(adj.) - pestriț 

MĂEMUCĂ, MĂEMUȘI (s.f.) -maimuță 

MĂGANU (D-A) (loc. adv.) - în libertate 

MĂGAR, MĂGARI (s.m.) - măgar; persoană fără caracter 



MĂGĂDAN, MĂGĂDANI (s.m.) - copil care a crescut deodată mare 

MĂGĂOAIE (s.f.) – matahală; sperietoare de păsări; ființă imaginară urâtă 

MĂGĂRONI (s.m.) – măgar mare și bătrân 

MĂGĂZÂN UNIVERSAL, MĂGĂZÂNIE UNIVERSALE (loc. subst.) - magazin 

MĂGĂZÂN, MĂGĂZÂNURI, MĂGĂZÂNIE (s.n.) - magazin, prăvălie 

MĂGĂZÂNĂ, MĂGĂZÂNI (s.f.) - magazie; lăcașul în care se introduc gloanțele (la armele de 

foc) 

MĂGERAT, MĂGERATĂ, MĂGERAŢ, MĂGERACE (adj.) - mirositor (cu iz de magheran) 

MĂGHERAN, MĂGHERANI (s.m.) - soi de floare 

MĂGRIN, MĂGRINI (s.m.) - salcâm, băgrin, pin, acaț 

MĂGRIN, MĂGRINI (s.m., sg.) - salcâm 

MĂGURĂ, MĂGURI (s.f.) - negură 

MĂHALĂ (s.f., sg.) - drum îngust, mic 

MĂHALĂ, MĂHALE (s.f.) - drum îngust; loc la marginea orașului, cartier 

MĂHĂLEANȚ, MĂHĂLENȚ (s.m.) - locuitor din cartier 

MĂI (adv.) - în sens de: aproape (măi gata), apoi în sens de: încă (măi odată), înc'odată 

MĂI (adv.) - mai (pentru formarea comparativului); încă, în plus; măi gata că (loc. adv.) - 

aproape că; măi gata (loc. adv.) - cam, circa, aproximativ; măi gata să (loc. adv.) - cât pe-aici să, 

aproape să 

MĂI (servește la formarea gradului comparativ) - mai mare, mai mic 

MĂI! (interj.) - măi! 

MĂI-ALES (adv.) - îndeosebi, în special 

MĂI AMÂNAT (adv.) – mai târziu 

MĂIASTRĂ (adj.) - pricepută, vrednică 

MĂICLAUBAR (s.m.) - pocăit, neoprotestant 

MĂICULEANĂ, MĂICULENE (s.f.) - mamă, măicuță 

MĂICUȚĂ, MĂICUȚĂ (s.f.) - mămică 

MĂIDĂ/MĂIDO NIMIC (loc. adv.) - aproape nimic, ca și nimic 

MĂIECEC, MĂ(I)ECEȘI (s.m.) - caltaboș 

MĂ(I)EMUCĂ, MĂI(E)MUȘI (s.f.) - maimuță; (fig.) persoană foarte urâtă; sperietoare pusă în 

culturi, pentru îndepărtarea păsărilor 

„măiemucă dă om” - om de nimic 

MĂIERAN, MĂIERANI (s.m.) - maeran, măghiran 

MĂIERANĂ, MĂIERANE (s.f.) - maghiran, plantă cu flori roșiatice și miros plăcut 

MĂIERANĂ, MĂIERANE (s.f., sg.) - plantă aromatică înrudită cu oregano, utilizată drept 

condiment; maghiran 

MĂIEȚ, MĂIECE (s.n.) - bățul cu care se bate toba în sat pentru a da știri cetățenilor 

MĂIMUC (s.m., sg.) - rinichi 

MĂIMUCĂ, MAIMUȘI (s.f.) - maimuță 

MĂIMUCĂ, MĂIMUȘI (s.f.) – maimuță 

MĂINĂINCE (loc. adv.) - mai înainte 

MĂIOȘ, MĂIOȘI (s.m.) - caltaboș preparat din ficat de porc 

MĂISTOR, MĂISTORI (s.m.) - măestru, artist 

MĂISTORI, MĂISTORESC (vb., IV, intranz.) - a meșteri 

MĂISTORIȚĂ, MĂISTORIȚ(Ă) (s.f.) - soție de maistor, indiferent de meseria acestuia; 

croitoreasă; femeie care practică o meserie, alta decât cea legată de munca intelectuală sau 

agricolă 

MĂISTOROS, MĂISTOROASĂ, MĂISTOROS, MĂISTOROASĂ (adj.) - priceput la cele mai 

diferite treburi în domeniul tehnic (bărbații) sau la lucrul de mână (femeile); inventiv 



MĂITU! (interj.) – expresie de uimire, de mirare 

MĂLAI (s.n.) - aliment asemănător pâinii, preparat din făină de porumb sau de mei, dospit și 

copt în cuptor sau în țest, turtă 

„mălăiuț d-ai miși” - prăjitură din ouă bătute spumă, făină, zahăr și untură, coaptă la cuptor; 

blat simplu 

MĂLAI, MĂLAIE (s.n.) - aliment din făină de porumb, copt în cuptor 

MĂLĂCSÂT, MĂLĂCSÂTĂ, MĂLĂCSÂȚ, MĂLĂCSÂCE (adj.) - ostenit, epuizat 

MĂLĂGĂMBIST, MĂLĂGĂMBIȘCI (s.m.) - malagambist 

MĂLĂIEȚ, MĂLĂIAȚĂ, MĂLĂIEȚ, MĂLĂIEȚĂ (adj.) - moale, (despre fructe) foarte copt 

MĂLĂIT, MĂLĂITĂ, MĂLĂIȚ, MĂLĂICE (adj.) - mălăieț 

MĂLĂIȚĂ, MĂLĂIȚ (POAMĂ) (s.f) - moale 

MĂLĂIUŞ, MĂLĂIUŞURI (s.m.) - fel de tort ţărănesc 

MĂLĂXÂT, MĂLĂXÂTĂ, MĂLĂXÂŢ, MĂLĂXÂCE (adj.) - epuizat, ostenit, oboist 

MĂLĂXÂT, MĂLĂXÂTĂ, MĂLĂXÂȚ, MĂLĂXÂCE (adj.) - ostenit, fără putere 

MĂLĂXÎ, MĂLĂXĂSC (vb., IV, intranz.) - a osteni, a obosi 

MĂLCUM (adv.) - mâlc, cuminte; expr.  

„a sta mâlcum” - chitic 

MĂLDAR, MĂLDARE (s.n.) - maldăr 

MĂLDAR, MĂLDARI (s.m.) - maldăr  

MĂLDĂRI, MĂLDĂRESC (vb. reflex.) - a se făli, a se îngâmfa; a tencui, a da cu mortar 

MĂLDĂRIT, MĂLDĂRITĂ, MĂLDĂRIŢ, MĂLDĂRICE (adj.) - tencuit 

MĂLIC, MĂLIȘI (s.m.) - boală; diavol, drac 

MĂLIC, MĂLIȘI (s.m.) - rană 

MĂLIGANE (s.f.) – grade (de tărie la alcool) 

MĂLTORI, MĂLTORESC (vb., IV, intranz.) - a lipi casa cu lut, cu ciment, a tencui 

MĂLTORIT, MĂLTORITĂ (adj.) - tencuit 

MĂLURĂ, MĂLURI (s.f.) - boală a grâului 

MĂMELUC, MĂMELUȘI (s.m.) – prostănac 

MĂMOS, MĂMOASĂ, MĂMOȘ, MĂMOASE (adj.) - dependent de mamă 

MĂMUCȘI (s.m., pl.) - rinichi 

MĂNAVRĂ (s.f.) - exerciţiu, aplicaţie, manevră militară 

MĂNĂȘTÂRE, MĂNĂȘTÂRI (s.f.) - mănăstire 

MĂNCĂTOARE, MĂNCĂTORI (s.f.) - maxilarul inferior 

MĂNDRĂLIT, MĂNDRĂLITĂ, MĂNDRĂLIȚ, MĂNDRĂLICE (adj.) - ponosit 

MĂNDULĂ, MĂNDULIE (s.f.) – amigdală 

MĂNGULIȚĂ, MĂNGULIȚĂ (s.f.) - rasă de porci 

MĂNIEMVRĂ, MĂNIEMVRIE (s.f.) - manevră 

MĂNIEMVRIE, MĂNIEMVRII (s.f.) - manevră (în armată, la tren) 

MĂNILĂ, MĂNILE, MĂNILI (s.f.) - sfoară de Manila (se folosește la balotarea paielor, a 

lucernei etc.) 

MĂNUNT, MĂNUNTĂ, MĂNUNȚ, MĂNUNCIE (adj. și s.) - mărunt; de dimensiuni mici; cu 

valoare mică; mărunțiș, bani cu valoare mică 

MĂNUNT, MĂNUNTĂ, MĂRUNŢ, MĂNUNCE (adj.) - mărunt 

MĂNUNTONI, MĂNUNTONE (adj.) - cam mărunt 

MĂNUȘĂ, MĂNUȘ (s.f.) - mănușă; toartă, mâner la cratiță/oală; mănunchi de tulpini de 

cânepă nemurată care pot fi cuprinse într-o mână 

MĂNUŞĂ, MĂNUŞ (s.f.) - toartă, mănuşă 

MĂOR, MĂORĂ, MĂORI, MĂORE (adj.) - slăbit după boală 



MĂORIT (s.n. sg.) - meseria de maore/zidar; zidărit 

MĂR, MIERE (s.n.) - măr 

„măru lu Adam” - nodul gâtului 

MĂRAC, MĂRAȘI (s.m.) - nevoiaș, sărăcăcios, lipit pământului 

MĂRAGU (s.m., sg.) - măr acru 

MĂRAMĂ, MĂRAM(I)E (s.f.) - maramă, țesătură lungă, din borangic sau in, care acoperă capul 

femeilor 

MĂRAMĂ, MĂRĂMI (s.f.) – batic, cârpă 

MĂRARI (s.m.) - mărar 

MĂRĂFET, MĂRĂFETURI (s.n.) - multe lucruri adunate la olaltă 

MĂRĂGIC, MĂRĂGICURI (s.n.) - unitate de măsurat greutăți echivalentă cu doi meți 

MĂRĂMUŢĂ (s.f.) - batistă 

MĂRĂȘINE, MĂRĂȘIN (s.m.) - mărăcine  

MĂRCĂNI, MĂRCĂNESC (vb., IV) - a gârâi 

MĂRCE (adv.) – într-un târziu, după multă osteneală 

MĂRDĂLI (vb., IV) - a se murdări 

MĂRELE (s.f., pl.) - joimărele 

MĂREȚÂE (s.f.) - mărime, mărire 

MĂREȚÂTĂ, MĂREȚÂCE (s.f.) - femeie cu pretenții 

MĂRGĂRIT (adj.) - înflorit 

MĂRGIC, MĂRGIȘI (s.n.) – ½ dintr-un meț 

MĂRHAȘ (s.m., sg.) - iubitor de animale 

MĂRI, MĂRESC (vb., IV, reflex.) - (a se) a crește, a deveni flăcău 

MĂRI, MĂRESC (vb., IV) - a (se) mări, a se făli, a se lăuda cu cineva/ceva 

MĂRIANĂ, MĂRIANE (s.f.) – mreană 

MĂR(I)EȚ, MĂR(I)EAȚĂ, MĂR(I)EȚ, MĂR(I)EȚĂ (adj.) - mândru, semeț, fudul, îngânfat, 

înfumurat 

MĂRIEŢ, MĂRIAȚĂ, MĂRIEȚ, MĂRIECE (adj.) - mândru, încrezut 

MĂRIEŢ, MĂRIAŢĂ, MĂRIEŢ, MĂRIEŢĂ (adj.) – fudul 

MĂRIEȚ, MĂRIEȚE, MĂRIEȚ (adj.) – încrezut, mândru de el 

MĂRIT, MĂRITĂ, MĂRIȚ, MĂRICE (adj.) - mărit 

MĂRITA, MĂRIT(vb., I, tranz. reflex.) - a se mărita, a se căsători 

MĂRITAT, MĂRITACE (s.n.) - oficiu de cununie 

MĂRITATĂ, MĂRITACE (adj.) - femeie căsătorită 

MĂRJEA, MĂRJELE (s.f.) - mărgea 

MĂRJICĂ, MĂRJIȘI (s.f.) - mărgea mică 

MĂRJINAREȚ, MĂRJINAREȚĂ, MĂRJINAREŢ, MĂRJINAREȚĂ (s.m. și adj.) - vecin; 

învecinat, mărginaș 

MĂRJINARI (s.m.) - arbitru de tușe 

MĂRMĂLADĂ, MĂRMĂLADE (s.f.) – marmeladă 

MĂRMĂLAGE (s.f. sg.) - marmeladă 

MĂRMURIT, MĂRMURITĂ, MĂRMURIȚ, MĂRMURICE (adj.) - înmărmurit 

MĂROC, MĂROACĂ, MĂROȘI, MĂROASĂ (adj.) - mare, mândru 

MĂROC, MĂROACĂ, MĂROȘI, MĂROAȘE (adj.) - exagerat de mare, uriaș 

MĂROȘÂIE, MĂROȘÂI (s.f.) - mândrie, fală 

MĂROȘÎ, MĂROŞĂSC (vb., IV, intranz.) - a se mândri, a se făli 

MĂRȘÂNĂ DĂ TREIERAT (loc. subst.) - batoză 

MĂRȘÂNĂ, MĂRȘÂNI (s.f.) - mașină 



MĂRȘÂNĂ, MĂRȘÂNI (s.f.) - mașină (de cusut) 

MĂRŞÂNIST, MĂRȘÂNIȘCI (s.m.) - maşinist 

MĂRȘÂNIST, MĂRȘÂNIȘTI (s.m.) - șofer, mecanic 

MĂRȘÂNĂ, MĂRȘÂNI (s.f.) - mașină, (aici) tren 

MĂRTURISIRE, MĂRTURISIRI (s.f.) - confesiune, apartenență religioasă 

MĂRȚÂGĂ, MĂRȚÂJI (s.f.) - mârțoagă, cal slab și bătrân 

MĂRȚÂNOS, MĂRȚÂNOASĂ, MĂRŢÂNOŞ, MĂRȚÂNOASĂ (adj.) - slab, bătrân, prăpădit 

MĂRŢÂNUOS, MĂRŢÂNUASĂ, MĂRŢÂNUOŞ, MĂRŢÂNUASĂ (adj.) - pătimitor 

MĂRŢÂŞOR, MARŢÂŞUARE (s.n.) - mărțișor; luna martie 

MĂRUNT, MĂRUNTĂ, MĂRUNȚ, MĂRUNCE (adj.) - mărunt 

MĂRUNTONI (adj.) - mic 

MĂRUNȚ, MĂRUNȚ (s.m.) - rest în monede 

MĂRUNȚĂL, MĂRUNȚĂLĂ, MĂRUNȚĂLI, MĂRUNȚĂLE (adj.) - micuț, mărunțel 

MĂRUNȚÂȘ, MĂRUNȚÂȘURI (s.n.) - mărunțiș 

MĂRUNȚÎ, MĂRUNȚĂSC (vb., IV, tranz.) - a mărunți 

MĂRVAȘ, MĂRVAȘ (s.m.) - țăran care se ocupă cu creșterea animalelor 

MĂRVET, MĂRVETURI (s.n.) - animale mici și mari; multe animale 

MĂSA, MĂSĂLE (s.f.) - măsea 

MĂSAI, MĂSAIE (s.n.) - acoperitoare, cuvertură 

„măsai dă pat” -așternut; cearșaf 

„măsai dă pită” - măsai de fuior cu care se acoperea copaia în care se afla aluatul pus la dospit 

(crescut) și, ulterior, pâinea coaptă 

„măsai dă pră pat” - cuvertură care se pune sub cilim în așa fel încât să se vadă numai partea de 

jos (care este, de obicei, din cipcă sau brodată) 

„măsai dă pus în șâreghie” - cilimul cu care se acoperea șițul cu arcuri atunci când se mergea la 

nuntă (pră gostâie, la păragie etc.) 

„măsai de pră masă” - față de masă 

„măsai dî la ușă” - pânză/perdea care se pune pe ușă vara (acoperind intrarea dar ușa 

rămânând deschisă) ca să nu intre muștele 

MĂSAI, MĂSAIURI, MĂSAIE (s.n) - faţă de masa; prosop, ștergar 

MĂSALARI (s.m.) - dentist 

MĂSAN, MĂSANI (s.m.) – comesan, cel ce stă la aceeași masă 

MĂSAN, MESĂNI (s.m.) - conmesean, cel ce stă la aceeași masă 

MĂSAR, MĂSARI (s.m.) - meșter tîmplar, făcător de mese 

MĂSAR, MĂSARI (s.m.) - tâmplar 

MĂSARIȚĂ (s.f.) - față de masă țesută în casă 

MĂSAUĂ, MĂSĂLE (s.f.) - măsea 

MĂSĂ (s.f., sg.) - măsea 

MĂSĂEL (s.n.) - ștergar, măsai 

MĂSĂEL, MĂSĂELE (s.n.) - (dim.) ștergar, măsai 

MĂSĂLAR (s.n.) - luna august 

MĂSĂLĂRIŢĂ, MĂSĂLĂRIŢĂ (s.f.) - faţă de masă 

MĂSĂRIT (s.n. sg.) - tâmplărie, meseria de tâmplar 

MĂSĂRIȚĂ (s.f.) - față de masă țesută în casă 

MĂSCĂRAI, MĂSCĂRAIURI (s.n.) - rușine, batjocură 

MĂSCĂRI, MĂSCĂRESC (vb., IV, tranz.) - a certa cu vorbe de ocară, a batjocori 

MĂSCĂRI, MĂSCĂRESC (vb., IV, reflex.) - a se certa în public 

MĂSCĂRIT, MĂSCĂRITĂ, MĂSCĂRIȚ, MĂSCĂRICE (adj.) - certat 



MĂSCĂRIT, MĂSCĂRITĂ, MĂSCĂRIȚ, MĂSCĂRICE (adj.) - ocărât, batjocorit 

MĂSCIOARĂ, MĂSCIOARE (s.f.) - masă mică 

MĂSCUREL, MĂSCUREI (s.m.) – dim. de la mascure 

MĂSTACĂNE, MĂSTACĂNI (s.m.) – mesteacăn 

MĂSTEALĂ, MĂSTELE (s.f.) - cerneală 

MĂSTILĂ, MĂSTILI (s.f.) - cerneală, tintă 

MĂSTORIȚĂ, MĂSTORIȚE (s.f.) - mesriașă; (ironic) soția meșetrului 

MĂSURA, MASUR (vb., I, tranz., reflex.) - măsura  

MĂSURĂ (s.f.) - vizită medicală pentru tinerii care merg la recrutare 

MĂSURĂ, MĂSURI (s.f.) - măsură, limită; obiect pentru măsurat laptele oilor; unitate de 

capacitate pentru grăunțe, cu valori diferite, dar cel mai adesea 1 măsură = 1 baniță = 1 spene = 

12,5 kg. Cereale (la Seche: mierță, ferdelă, dublu-decalitru) 

„măsuratul oilor” - mulsul în comun și stabilirea părții de lapte pentru fiecare proprietar 

MĂȘANCĂ, MĂȘANCHE (s.f.) - soi de mere acrișoare, galbene, cu dungi roșii 

MĂȘÂNĂ, MĂȘÂNI (s.f.) - mașină 

„mășână dă cusut” - mașină de cusut 

„mășână dă triierat” - sistemul de agregare pentru treierat păioasele, alcătuit din locomobilă 

(mășână), batoză și elevator (care urcă paiele) 

MĂŞÂNĂ, MĂŞÂNI (s.f.) - tren 

MĂȘÂNGHIVER (s.m.) – mitralieră 

MĂȘÂNGI (vb., IV) – a se mișca lent 

MĂŞÂNI (s.f., pl.) - chibrituri 

MĂȘÂNIERI (s.m.) - șofer, mechanic 

MĂȘÂNIST, MĂȘÂNIȘCI (s.m.) – mecanic la mașină 

MĂȘÂNISTĂR, MĂȘINISTĂRI (s.m.) - mecanic auto 

MĂŞCAT, MĂȘCACE (s.m.) - bombat, boboloc, mare şi rotund, ochi mascaţi 

MĂȘCAT, MĂȘCATĂ, MĂŞCAŢ, MĂȘCACE (adj.) - bombat, mare și rotund, boboloc 

MĂŞCĂRAGIE, MĂŞCĂRAGII (s.f.) – comicărie 

MĂŞCĂRĂZÂIE, MĂȘCĂRĂZÎI (s.f.) - bufonării 

MĂȘCIOAN(I)E (s.f., sg.) - mamă vitregă 

MĂŞCIOANE (s.f.) – mamă vitregă; gura-leului, căşcăoane, floare frumoasă, dar nu prea 

plăcut mirositoare 

MĂȘCIONI (s.m.) - tată vitreg 

MĂȘCIONI (s.m.) - tată vitreg 

MĂȘCIONI (s.m., sg.) - tată vitreg 

MĂȘIIAŞ, MĂȘIIAŞÎ (s.m.) - măceş  

MĂȘINA, MAȘIN (vb., I) - a măcina; a digera, a mistui 

„a mășina carne” - a toca (a da carnea prin mașina de măcinat/tocat) 

MĂȘINĂTOARE, MĂȘINĂTORI (s.f.) - maxilarul inferior 

MĂȘINIȘ, MĂȘINIȘURI (s.n.) - sacul în care erau duse boabele la moară pentru măcinare 

MĂȘIRIEȘ (s.m., sg.) - măceș 

MĂŞITORI, MĂŞITORESC (vb., IV, intranz.) - a meşteri 

MĂȘITORIT (adj.) – meșterit 

MĂȘITORONI (s.m.) - foarte bun maistor 

MĂŞIUCĂ, MĂŞIUȘI (s.f.) - măciucă 

MĂȘIUCĂ, MĂȘIUȘI (s.f.) - măciucă 

MĂŞIULIE, MĂŞIULII (s.f.) – capsula în care se află boabele de mac 

MĂŞLIC, MĂŞLICĂ, MĂŞLIŞI, MĂŞLIŞIE (adj.) 



MĂȘLIE, MĂȘLII (s.f.) – fir tras la ciorap 

MĂȘNIC, MĂȘNICE (s.n.) - ladă în care se adună făina la moară 

MĂŞNIC, MĂȘNIȘE (s.n.) - ladă, în care se strânge făina la moară 

MĂTASĂ, MĂTĂSURI (s.f.) - mătase 

„mătasa broșcii” - ouă de broască 

MĂTĂCĂLĂU, MĂTĂCĂLĂIE (s.n.) - sărbătoare veche la Paștele Mic (se mănâncă ouă 

încondeiate) 

MĂTĂHALĂ, MĂTĂHALE (s.f.) - namilă, arătare uriașă 

MĂTĂNI, MĂTĂNIESC (vb.) - a lucra spornic, harnic 

MĂTĂNI, MĂTĂNIESC (vb., IV, tranz.) - a lucra de toate și nimic 

MĂTĂN(I)EL(I)E (s.f., pl.) - lucruri mărunte în gospodărie 

MĂTĂRÂNJI, MĂTĂRÂNJI (s.m.) - scul, jurubiță, motcă 

MĂTĂȘÂNĂ, MĂTĂȘÂNI (s.f.) - mătasea broaștei 

MĂTĂUZ, MĂTĂUZĂ (s.n.) - mătură de lemn 

MĂTCĂ, MĂTCE (s.f.) - mătcă  

MĂTCĂI, MĂTCÂI (vb., IV, tranz., reflex.) - a bate cu mătca  

MĂTCĂLĂU, MĂTCĂLAIE (s.n.) - o oglindă împodobită cu flori galbene şi alte podoabe, cu care 

îmblă fetele la feciori din casă în casă; ele prezic viitorul, capătă daruri; fetele se fac apoi surori pe 

viaţă 

MĂTCĂLĂU, MĂTCĂLĂIE/MĂTCĂLĂI (s.n.) - obicei de Paști (sau Duminica Tomii) în care 

băieții se prind frați de cruce, iar fetele – surori; (s.m.) - tânăr prostuț 

MĂTCĂLONI, MĂTCĂLONI (s.m.) - om prostovan, flăcăiandru 

MĂTCUIT, MĂTCUITĂ, MĂTCUIŢ, MĂTCUICE (adj.) - bătut/strivit cu mătca 

MĂTCUŢĂ (s.f.) - ciză, verişoară de cruce 

MĂTRĂGUNĂ (s.f.) - buruiană otrăvitoare 

MĂTRĂȘALĂ, MĂTRĂŞĂLI (s.f.) - lichidare, furt 

MĂTRĂȘÂT, MĂTRĂȘÂTĂ, MĂTRĂȘÂȚ, MĂTRĂȘÂCE (adj.) – lichidat, terminat, risipit, 

prăpădit, înstrăinat 

MĂTRĂȘÎ, MĂTRĂȘĂSC (vb., IV) – a face pierdut, cu intenție, un lucru 

MĂTRĂȘÎ, MĂTRĂȘĂSC (vb., IV) – a lichida, a termina, a fura 

MĂTRICARI, MĂTRICARI (s.m.) - cioban care are grijă de oile cu lapte 

MĂTRICĂ(R)MÂNT, MĂTRICĂ(R)MÂNTURI (s.n) - matricolă, evidenţă scriptică 

MĂTRICE, MĂTRIȘI (s.f.) - oaie cu lapte 

MĂTRICULA (s.f.) – mătricolă, matricolă; arhivă; registratură 

MĂTURĂ, MĂTURI (s.f.) – obiect de uz casnic 

MĂTURIȚĂ, MĂTURIȚĂ (s.f.) - mătură mică 

MĂTURONI, MĂTUROANE (s.f.) - mătură mare 

MĂTUȘĂ, MĂTUȘ (s.f.) - femeie mai în vârstă decât persoana care i se adresează cu acest 

termen de politețe, între cele două existând grad de rudenie pe linie directă 

MĂTUŞONI (s.m.) - soţul mătuşii după tată sau după mamă 

MĂTUȘONI, MĂTUŞONI (s.m.) - unchi, cumnată 

MĂȚCĂU, MĂȚCĂI (s.m.) - băiat înalt și slab, flăcău bine crescut 

MĂŢOS, MĂȚOASĂ (adj.) – albastru întunecat 

MĂȚUI (vb., IV, tranz.) - a întinde, a lăbărța 

MĂŢUI, MĂŢUI (vb., IV, tranz.) - a întinde, a lăbărţa 

MĂUNTON (adj.) - nu suficient de mărunt 

MĂVAICĂ (adv.) - cred că 

MĂVAICĂ (adv.) – incertitudine, seamănă cu... 



MĂZĂRAT, MĂZĂRATĂ, MĂZĂRAȚ, MĂZĂRACE (adj.) - aici cu sens de domn, om cu tabieturi; 

mărunt, mititel 

MĂZĂRICHE, MĂZĂRICHII (s.f.) – găină foarte măruntă 

MĂZDĂGĂU, MĂZDĂGĂI (s.m.) - mestecău, culişer 

MĂZDĂGĂU, MĂZDĂGĂIE (s.n.) - culeșer, făcăleț, mestecău 

MĂZGĂ (s.f., sg.) - sevă 

MĂZGĂLI, MĂZGĂLESC (vb., IV) - a mâzgăli; a murdări hârtia/un text, trăgând tot felul de 

linii; a scrie neîngrijit, cu multe ștersături 

MÂC! (interj.) - nu spui nimic! (despre cineva) tace mâc! 

MÂCARAUĂ, MÂCARÂALE (s.f.) - macara  

MÂCĂI, MÂCĂIE (vb., IV) – a măcăi 

MÂCĂIT, MÂCĂITĂ, MÂCĂIȚ, MÂCĂICE (adj.) - măcăit 

MÂCÂI, MÂCÂI (vb., IV) - a vorbi greoi, a bâlbâi 

MÂGLĂ, MÂGLE (s.f.) - sumă mare (de bani) 

MÂJÂT (adj.) – mâzgălit 

MÂJÎ, MÂJĂSC (vb., IV, tranz.) - a mânji 

MÂLC (adv.) - mâlcom, molcom, încet, cu intensitate auditivă scăzută 

„a tășea mâlc” - a nu scoate o vorbă, a nu spune nimic 

MÂLCĂ, MÂLCI (s.f.) - partea pomului de unde pornesc ramurile 

MÂLCI, MÂLCESC (vb., IV, intranz.) - a o sfecli, a o încurca; a tăcea dintr-un motiv sau altul 

MÂLCOM (adv.) - v. mâlc 

MÂLCOMI (vb., IV, tranz.) – a liniști, a potoli, a îmbuna 

MÂLCOMI, MÂLCOMIESC (vb., IV, tranz.) - a liniști, a potoli, a îmbuna 

MÂNA ÎN VORBE (loc.vb., reflex.) - a se certa 

MÂNA SUD (vb., I) - a conduce un proces la tribunal 

MÂNA, MÂN (vb., I, tranz.) – conduce 

MÂNA, MÂN (vb., I, tranz., intranz., reflex.) - a conduce un vehicul; a se pune pe același plan 

cu cineva; a trimite 

„a mâna trap” -a zori, a fugări 

MÂNA, MÂN (vb., IV, tranz.) - a trimite pe cineva după ceva sau altcineva; a conduce 

MÂNAT, MÂNATĂ, MÂNAȚ, MÂNACE (adj.) – mânat, trimis 

MÂNĂ, MÂNI (s.f.) - mână, cantitatea de grăunțe care încap în palma acoperită cu patru degete 

„a avia (pă șineva) la mână”- a putea șantaja pe cineva 

„a avia mâni dă aor” - a fi foarte priceput în a executa manual diferite lucrări (mai ales 

cusături, țesături etc.) 

„a da dân mâni șî dân pișioare” - a se zbate pentru a reuși 

„a da o mână dă ajiutor” - a ajuta puțin 

„a da șeva pră supt mână” - a da ceva pe ascuns/în secret 

„a fi mână dă fier” - a fi autoritar/energic 

„a fi mână largă” - a fi generos 

„a fi mână lungă” - a fi hoț, hrăpăreț, cleptoman 

„a fi mână spartă” - a fi risipitor 

„a fi mână strânsă” - a fi econom, avar 

„a fi o mână dă oameni” - a fi un grup mic 

„a fi o mână dă om” - a fi mic de statură 

„a fi/a lucra mână-n mână cu șineva” - a colabora strâns/a fi părtaș (mai ales la fapte 

reprobabile) 

„a pune mâna pră șeva” - a acapara 



„a pune mână dî la mână” - a colecta (bani, obiecte) pentru un obiectiv comun 

„a să spăla pră mâni dă șeva” - a se dezice, a nu mai recunoaște 

„a sta cu mânilii în sân/la piept” - a nu lucra; a nu reacționa la o provocare 

„a-i fi prăstă mână” - a nu putea acționa lejer, convenabil 

„a-ș băga mâna în foc (pentru cineva)” - a garanta pentru onestitatea cuiva 

„mână moale/mână moartă” - mâna cu mușchii atrofiați (care nu poate fi mișcată voluntar) 

„o mână spală pră aielaltă” (zicală) - a se ajuta unul pe altul (mai cu seamă când e vorba despre 

o afacere necinstită) 

„să nu șciie stângă șe fașe gireapta” (zicală) - a acționa în secret 

„șe-i în mână nu-i minșiună” (zicală) - ceva sigur 

MÂNĂRIE, MÂNĂREALĂ, MÂNĂRII (s.f.) - șmecherie, fals 

MÂNĂTARCĂ, MÂNĂTÂRȘI (s.f.) - bureţi de pădure 

MÂNĂTURĂ, MÂNĂTURI (s.f.) - lucruri necurate trimise de vrăjitoare 

MÂNĂVRĂ, MÂNĂVRE (s.f.) – manevră, operare 

MÂNC (s.m., sg.) - mijlocul tălpii de la picior 

MÂNCA (vb., I) - ind. prez: mânc, mânși, mâncă, mâncăm, mâncaț, mâncă - a consuma 

alimente; a eroda; a se dușmăni, a unelti unii împotriva altora; a se asimila 

„a mânca dă frupt/dă slastă/dă dulșe” - a nu posti în zilele în care este recomandat postul 

„a mânca dă supt unghiie” - a fi zgârcit/avar 

„a mânca pră rupcie” - a mânca cu poftă (mare) 

„a mânca rujina” - a rugini 

„fuje dă mâncă pământu” - fuge foarte repede 

„țâgani da-i dă să mâncă” - țigani care renunță ușor la apartenența lor 

MÂNCA, MANÂNC (vb., I, tranz., reflex.) - mânca  

MÂNCA, MÂNC (vb., I, tranz.) - mănânc 

MÂNCARE, MÂNCĂRI (s.f.) - mâncare  

MÂNCARIME, MÂNCARIMI (s.f.) - mâncărime  

MÂNCAT, MÂNCATĂ, MÂNCAŢ, MÂNCACE (adj.) - împuns, înţepat (de insecte) 

MÂNCAT, MÂNCATĂ, MÂNCAȚ, MÂNCACE (adj.) – mâncat, consumat, erodat 

MÂNCATUORI, MÂNCATUARE, MÂNCATUORI, MÂNCATUARIE (adj.) - mâncăcios, lacom 

MÂNCATURĂ, MÂNCATURI (s.f.) - mâncătură, rosătură, loc ros, tocit, eroziume, roadere  

MÂNCĂRET, MÂNCĂRETURI (s.n.) - multă mâncare 

MÂNCĂREȚ, MÂNCĂREȚĂ, MÂNCĂREȚ, MÂNCĂREȚE (s. și adj.) - mâncău, consumator; 

mâncăcios, pofticios 

MÂNCĂRIMIE, MÂNCĂRIMI (s.f.) - mâncărime, senzație de iritare a pielii 

„a avia mâncărimi la/supt limbă” - a fi palavragiu, a simți nevoia de a vorbi mult 

MÂNCĂȘIOS, MÂNCĂȘIOASĂ, MÂNCĂȘIOȘ, MÂNCĂȘIOASĂ (adj. și s.) - care mănâncă 

mult; gurmand, mâncău, mâncăcios 

MÂNCĂTORIIE, MÂNCĂTORII (s.f.) - mâncătorie, intrigărie, mare neînțelegere între 

oameni; săpătură, mâncătură 

MÂNCĂTURĂ, MÂNCĂTURI (s.f.) - v. mâncătoriie 

MÂNCĂU, MÂNCĂI (s.m.) – mâncăcios 

MÂNDĂI, MÂNDĂI (vb., IV) - a zdrumica, o sfărâma 

MÂNDĂIT, MÂNDĂITĂ, MÂNDĂIȚ, MÂNDĂICE (adj.) - muiat 

MÂNDĂŢATĂ, MÂNDĂŢACIE (adj.) - (despre vaci) stearpă, care nu are viţei într-un an 

MÂNDRĂ, MÂNDRE (DRĂGUŢĂ) (s.f.) - iubită 

MÂNDREANĂ, MÂNDRENE (s.f.) - frumusețe 



MÂNDRE(A)ȚĂ, MÂNDREȚĂ (s.f.) - frumusețe, minunăție 

MÂNDREAŢĂ, MÂNDREŢURI (s.f.) - frumuseţe 

MÂNDRENIE, MÂNDRENI (s.f.) - frumusețe, mândrețe 

MÂNDRIAȚĂ, MÂNDRIEȚURI (s.n.) - frumușete 

MÂNDRIENIE, MÂNDRIENII (s.f.) - frumuseţe 

MÂNDRIEȚĂ (s.f.) - mândreață, frumusețe 

MÂNDRU, MÂNDRĂ, MÂNDRI, MÂNDRE (adj. și adv.) - frumos, plăcut la vedere; fudul, 

orgolios, îngâmfat; iubiți 

„ori cu mândra, ori cu draga” – expresie privind necesitatea unei alegeri, decizii 

MÂNDRU, MÂNDRĂ, MÂNDRII, MÂNDRIE (adj.) - foarte frumos 

MÂNDRULENIE, MÂNDRULENI (s.f.) - frumusețe, mândrețe 

MÂNDRUȚ, MÂNDRUȚĂ, MÂNDRUȚ, MÂNDRUȚĂ (s.m și s.f.) - drăguț(ă), ibovnic(ă) 

MÂNDRUŢĂ (adj.) - dimin. de la mândră 

MÂNDZ, MÂNDZ (s.m.) - mânz 

„a cie lua/a umbla ca mândzu după iapă” - (despre copii) a-ți însoți mama pretutindeni 

MÂNDZARĂ, MÂNDZĂRI (s.f.) - mânzare, oaie sau capră care se mulge la strungă 

MÂNDZÂT (s.n.) – montat, act sexual la cai 

MÂNDZÎ, MÂNDZĂȘCE (vb., IV, intranz. reflex., pers. a III-a) - a se pregăti de împerechere, 

preludiu 

MÂNDZONI, MÂNDZONI (s.m.) - mânz mare; (despre tânăr) neîmplinit, necopt, dar ieșit din 

rândul copiilor 

MÂNE (adv.) - mâine  

MÂNE (adv.) - mâine 

„mâne dzî” - a doua zi (relatarea se referă la o acțiune trecută, nu la una viitoare) 

MÂNECA, MÂNEC (vb., I, intranz.) - a pleca de dimineață, a pleca la timp, a se grăbi 

MÂNECARI (s.m. pl.) - cotiere (pentru protejarea mânecilor vestonului) 

MÂNECĂ, MÂNIȘI (s.f.) - mânecă 

MÂNGULIȚĂ, MÂNGULIȚE (s.f.) - mangaliță 

MÂNIA, MÂNIE (vb., I) – a se supăra 

MÂNIAT, MÂNIATĂ, MÂNIAȚ, MÂNIACE (adj.) - supărat 

MÂNICĂ, MÂNIEȘ (s.f.) – mânecă 

MÂNIE (adv.) - mâine 

MÂNIECĂ, MÂNIEȘI (s.f.) - mânecă 

MÂNIE-DZÎ (adv.) - mâine 

MÂNIERI, MÂNIERE (s.n.) – mâner 

MÂNIEU, MÂNIEIE (s.n.) - plăsea de cuţit 

MÂNIAT, MÂNIATĂ, MÂNIAȚ, MÂNIACIE (adj.) - mâniat, supărat (pe cineva) 

MÂNIIE, MÂNII (s.f.) - mâner metalic la broasca uşii 

MÂNIOS, MÂNIOASĂ, MÂNIOȘ, MÂNIOASĂ (adj.) - mânios, supărat, supărăcios; coleric 

MÂNIOS, MÂNIOASĂ, MÂNIOŞ, MÂNIOASĂ (adj.) - supărat 

MÂNIU (s.m., sg.) - manivelă 

MÂNJALĂ (s.f. sg.) - mânjeală, pământ galben (lutos) amestecat cu pleavă și cu apă (folosit ca 

tencuială și ca lipitură a cărămizilor); muruială 

MÂNJÂT, MÂNJÂTĂ, MÂNJÂŢ, MÂNJÂCE (adj.) - măzgălit 

MÂNJÂT, MÂNJÂTĂ, MÂNJÂȚ, MÂNJÂCE (adj.) – mânjit, murdărit, pătat 

MÂNJÎ, MÂNJĂSC (vb., IV) - a (se) mânji, a (se) murdări, a păta; a da cu mânjală; a falsifica 

un act oficial 



MÂNSA (s.f. sg.) - mama sa 

MÂNTA (loc. s.) - mamă-ta (sintagmă care apare numai în înjurăturile de mamă) 

MÂNTUI, MÂNTUI (vb., IV, tranz. reflex.) - a isprăvi; a nimici, a desființa; a se pocăi  

MÂNZALĂ, MÂNZĂLI (s.f.) - apret 

MÂNZATĂ (s.f.) - mireasă, cu sens figurat 

MÂNZĂLIT, MÂNZĂLITĂ, MÂNZĂLIȚ, MÂNZĂLICE (adj.) - murdar 

MÂRC (adv.) - chitic, a tăcea mârc 

MÂRC, MÂRȘI (s.m.) - calul roșu în păr și cu coamă neagră; debil, slăbuț 

MÂRCULĂ, MÂRCULE (s.f.) - baltă mică, plină de noroi 

MÂRCULĂ, MÂRCULE (s.f.) - mârculă  

MÂRCULE (s.pl.) - râturi, locuri umede 

MÂRDĂIT, MÂRDĂITĂ, MÂRDĂIŢ, MÂRDĂICE (adj.) - mişcat 

MÂRLI, MÂRLEȘCE (vb., IV, tranz. reflex.) - a se mârli (oile), a se monta (oile) 

MÂRLI, MÂRLIESC (vb., IV, tranz., reflex.) - mârli, a se împerechea (despre oi şi capre) 

MÂRLIT, MÂRLITĂ, MÂRLIŢ, MÂRLICE (adj.) - mârlit, împerecherea oilor 

MÂRLIT, MÂRLITURI (s.f.) - mârlire  

MÂRLITĂ, MÂRLICE (adj. f.) - împerecheată 

MÂRLITU-POMÂNTULUI (expr.) - mârlitu-pământului - expresie legată de un obicei practicat de 

Joia mare 

MÂRLONAT, MÂRLONATURI (s.n.) - miorlăit 

MÂRLONI, MÂRLOANE (vb., IV, reflex. pers. a III-a sg.) - a mieuna 

MÂRLONIAT (s.m.) – mieunat al motanului 

MÂRONIA, MÂRONI (vb.) - a mârăi 

MÂRSĂU, MÂRSANĂ, MÂRSĂI, MÂRSĂLE (adj.) - mârșav 

MÂRȘAV, MÂRȘAVĂ, MÂRȘAVI, MÂRȘAVE (adj.) - pipernicit, slab 

MÂRŞĂU, MÂRŞĂI (s.m.) - mârşav  

MÂRȘĂU, MÂRȘĂI (s.m.) - ninsese noaptea un “mîrșău” de nea 

MÂRȘĂVI, MÂRŞĂVESC (vb., IV, intranz.) - a slăbi, a murdări 

MÂRTAN, MÂRTAN (s.m.) - motan 

MÂRTAN, MÂRTANI (s.m.) - motan, pisoi, cotoi 

MÂRTĂNI, MÂRTĂNEȘCE (vb., IV, tranz. reflex.) - a se împerechea 

MÂRTĂNIT (s.m.) – act sexual la pisici 

MÂRTĂNOC, MÂRTĂNOȘI (s.m.) – motan mare și bătrân 

MÂRȚOAGĂ, MÂRȚOAJE (s.f.) – cal slab, valabil pentru orice animal 

MÂRȚOI, MÂRŢOIESC (vb., IV, intranz) - a plânge țipând 

MÂRŢOI, MÂRȚON (vb., IV) - a plânge mai mult zbierând 

MÂRŢUAGĂ, MÂRŢUOJ (s.f.) - mârţoagă  

MÂRVINĂ, MÂRVINE (s.f.) - groapă 

MÂRVINĂ, MÂRVINI (s.f.) - groapă, vapină 

MÂRVIȚARI (s.n.) – noroi, fleșcăială 

MÂRZĂ, MÂRZĂ (s.f.) - ură  

MÂRZÎ, MÂRZĂSC (vb., IV, tranz., reflex.) - urî  

MÂSURAT, MÂSURATĂ, MÂSURAŢ, MÂSURACE (adj.) - măsurat  

MÂSURAT, MÂSURATURI (s.n.) - măsurat  

MÂTAȘINĂ, MÂTAȘIN (s.f.) - mătăcină  

MÂTCALĂU, MÂTCALĂI (s.m.) - Mâtcălâu, Paştele mici 

MÂTCĂ, MÂTȘI (s.n.) - partea de la tulpina unui copac, de unde se întind ramurile; var., lingura de 

lemn, cu care se mestecă urzicile 



MÂTCĂLĂU, MÂTCĂLĂI (s.m.) - copacul sub care se adună flăcăi și fete la Paști ori în Duminica 

Tomii ca să se prindă „frați de cruce” 

MÂTCUI, MÂTCUIESC (vb., IV) - a fleci, a mesteca 

MÂTCUI, MÂTCUIESC (vb., IV, tranz.) - a amesteca, a fleci 

MÂŢ, MÂŢ (s.m.) - pisică 

MÂȚ, MÂȚ (s.m.) - pisoi, mârtan, felină de sex masculin; (pl.) feline, pisici indiferent de sex; 

guler de blană (naturală sau sintetică) cu firul lung, purtat de femei; muguri de salcie și de 

răchită 

MÂŢĂ, MÂŢ (s.f.) - cursă (de şoareci) 

MÂŢĂ, MÂŢĂ (s.f.) - mâţă; pisică 

MÂȚĂ, MÂȚĂ (s.f.) - pisică; lemnul transversal care leagă doi corni ai acoperișului casei; 

cârligul de fier din partea de jos a loitrei în care se fixează șâreghea cociei; (pl.) suportul metalic 

(lanțul) cu care este legat țăstul de grindă (tavan) 

„a fi mâță blândă” - a se linguși, a se preface 

„a fi mâță ploiată” - a deveni supus/ascultător (după o faptă rea săvârșită anterior) 

„a lua/cumpăra mâța-n sac” - a te căsători cu cineva (din altă parte) despre care nu știi aproape 

nimic; a cumpăra un animal fără a avea habar ce cusururi are 

„a traje mâța dă coadă” - a o duce greu, a fi sărac 

„a umbla cu mâța-n sac” - a încerca să-ți înșeli partenerii de afaceri 

MÂŢĂIT, MÂŢĂITĂ, MÂŢĂIŢ, MÂŢĂICE (adj.) – miorlăit, plângăcios 

MÂŢÂFAIDĂR, MÂŢÂFAIDĂRIE (s.n.) – toporaş 

MÂȚÂȘOR, MÂȚÂȘORI (s.m.) - mugur de salcie sau răchită; simbol 

MÂȚCAI (s.m.) – cuvânt de rimă pentru cai 

MÂŢOS, MÂŢOASĂ, MÂŢOŞ, MÂŢOASĂ (adj.) – lânos, flocos 

MÂȚOS, MÂȚOASĂ, MÂŢOŞI, MÂȚOASE (adj.) - (culoarea) albastru-întunecat 

MÂŢUAGĂ, MÂRŢUAJE (s.f.) - mârțoaga 

MÂZGĂ (s.f. sg.) - noroi moale, lipicios și alunecos, format în urma unei ploi repezi; pojghița de 

pe suprafața unor metale oxidate (mai ales aramă) 

MÂZGĂLI (vb., IV) - v. măzgăli 

MÂZGUȘ, MÂZGUȘURI (s.n.) - alunecuș 

ME (pron. pers.) - a mea 

MEALĂ, MELE (s.f.) - mieluță 

MEANDRĂ, MENDRE (s.f.) – satisfăcut capricii, poftele nebunești 

MEARĂ (s.f.) - măr (fructul) 

MEAȚĂ (s.f., sg.) - lungoare 

MECAO, MECELE (s.f.) - forţă, putere 

MECĂE (interj.) – strigăt characteristic la iepuri; cântat cu voce tremurată 

MECEAU (s.n., sg.) - putere, vlagă 

MECEAVĂ, MECEVI (s.f.) - sprijin, ajutor pe care te poți baza 

MECELEANC, MECELEANCĂ, MECELEANȘI, MECELEANȘE (adj.) - zăpăcit, fără rost 

MECELIT (adj.) - ameţit de băutură 

MECELUIT, MECELUITĂ, MECELUIȚ, MECELUICE (adj.) - pe cale să se îmbolnăvească 

MECHE (s.n.) - cap 

MECHECĂIT, MECHECĂICE (s.n.) - mehehăit (capră) 

MECHENI, MECHENIESC (vb., IV, tranz.) - a obliga, a forța, a îndesa 

MECLĂ (s.f.) - cap 

MEDAILĂ, MEDAILE (s.f.) – medalie 

MEDIȚÂN, MEDIȚÂNURI (s.n.) - medicament 



MEDIŢÂNĂ, MEDEŢÂNURI (s.f.) - medicament 

MEDIȚÂNĂ, MEDIȚÂNI (s.f.) - medicament 

MEDUȚÂNĂ, MEDUȚÂNURI (s.n.) – medicament 

MEDVĂȘ (s. propriu) - vechea denumire sub care este cunoscut satul Urseni (alte variante: 

Medvăș, Medbăș) 

MEDVEȘAN, MEDVEȘANI (s.m.) - locuitor din Urseni (Medveș) 

MEGAN, MEGANI (s.m.) - prost, idiot 

MEGEL, MEGELI (s.m.) - conf. „menghe, menghel” 

MEGIE (s.f.) - (var. MEZUINA) limită între două proprietăți (suprafețe) agricole, răzor 

MEGINĂ (s.f.) – hotar 

MEIDAN, MEIDANI (s.m.) - cîmp de luptă 

MEJAC, MEJACURI (s.n.) - bâtă având la un capăt o toporișcă de metal, folosită în trecut de 

paznici 

MEJĂ, MEJE (s.f.) - priveghi (noaptea, la mort) 

MEJDINĂ, MEJDINI (s.f.) - numele unor locuiri 

MELC, MELȘI (s.m.) - melc 

MELCĂ (s.f., sg.) - minge de gumă îmbrăcată în păr de vită 

MELCĂ, MELȘI (s.f.) - minge 

MELDUI, MELDUIESC (vb., IV, reflex.) - a ieşi la raport 

MELE-CORCOFELE (loc. subst. pl.) – nimicuri, fleacuri 

MELECSÂT, MELECSÂTĂ, MELECSÂȚ, MELECSÂCE (adj.) - slăbit 

MELIȚA, MELIȚ (vb., I) - a zdrobi cu melița tulpinile de cânepă murate, pentru a obține 

fuiorul, a toca cânepa cu meliţa; (fig.) a da cu gura 

MELIȚAT, MELIȚATURI (s.n.) - lucrare la meliță 

MELIȚĂ (s.f.) - unealtă din lemn, folosită în gospodăria tradițională pentru zdrobirea tulpinilor 

de cânepă sau in, pentru obținerea fuiorului 

„a-i mierje gura ca melița” - (fig., despre femei) a trăncăni, a vorbi prea mult 

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

MELȘI, MELȘESC (vb., IV, intranz.) - a strivi mâncarea mestecând-o în gură 

MELȘPAIS, MELȘPAISURI (s.n.) - prăjitură, tort 

MELȘPAIZ (s.n. sg.) - prăjitură de casă (umplută mai ales cu magiun) 

MELTUI, MELTUI (vb., IV, reflex.) - a (se) confesa, a (se) destăinui, a (se) lăuda 

MELTUI, MELTUIESC (vb., IV, intranz.) - a raporta 

MELUȚ/MELUȚĂ, MELUȚ (s.m și s.f.) - mieluț, miel mic 

MELUȚÂNĂ, MELUȚÂNURI (s.f.) - medicament  

MEMBRU, MEMBRI (s.m.) - membru 

„membru activ” - persoană care participă efectiv la activitatea corului 

„membru ajutător” - persoană care plătește o cotizație (cea mai mică), fără a avea dreptul de a 

participa (prin vot) la luarea deciziilor 

„membru ales” - reprezentant trimis în organul de conducere prin voința majorității membrilor 

de rând, a celor care alcătuiesc organizația/asociația respectivă 

„membru fondator” - persoană care a participat la înființarea unei organizații sau care a plătit, 

ulterior, o anumită sumă de bani (prevăzută în statut) pentru a i se recunoaște această calitate 

„membru natural” - membru de drept/membru din oficiu (fără a fi ales) într-un organ de 

conducere 

„membru onorific” - persoană care a activat în corul sătesc și care, datorită vârstei, nu mai 

poate face asta; persoană care, fără să fi fost membru al corului, datorită poziției sociale sau 

sprijinului acordat corului, este răsplătită cu acest titlu 



„membru ordinar” - persoană care plătește anual cotizație, având dreptul de a participa la 

adunările organizației și la luarea deciziilor 

„membru pe viață” - persoană care a cotizat cu o sumă de bani pentru a i se recunoaște calitatea 

de membru pe toată durata vieții sale 

MENAJIE, MENAJĂ (s.f.) - mâncare în pensiune; bucătărie comună, cantină, popotă, menză 

MENGĂ, MENDZ (s.f.) - minge făcută din cârpe 

MENGHE (s.f.) - cleşte de strâns şi pilit fierul 

MENGHIŢĂ (s.f.) - plasă de ţesătură cam de 34 m pentru pescari, ce se lasă noaptea în apă 

MENGIŞ, MENGIŞ (s.m.) - ibovnic, amant 

MENI, MENIESC (vb., IV) - a promite ceva solemn zicând o formulă 

MENIT, MENITĂ, MENIŢ, MENICE (adj.) – dedicat, destinat 

MENȘIE, MENŞII (s.f.) - minge 

MENTĂ (s.f.) - plantă medicinală 

MENUNA, MENUN (vb., I, intranz. reflex.) - a se mira, a se minuna 

MENUNAT, MENUNATĂ, MENUNAȚ, MENUNACE (adj.) - minunat 

MENUNE, MENUNI (s.f.) - minune 

MENUȚĂ (s.f.) - panseluță 

MENZĂ, MENZĂ (și MENZE) (s.f.) - v. menajie 

MEONA (vb., I, intranz.) - a mieuna 

MERCIC (adv.) – puțin 

MERENUȘ (adv.) – dim. de la mereu 

MEREU (adv.) - cu intensitate auditivă slabă; lent în mișcări, pe îndelete; necontenit, 

neîntrerupt 

MEREU (adv.) - încet 

MEREUŞ (adv.) - v. mereu 

MEREUȚ (adv.) - cu grijă, cu multă atenție, încet 

MEREUŢ (adv.) - încetișor 

MEREUȚĂL (adv.) – dim. de la mereu 

MERGHINĂ, MERGHINE (s.f.) - ridicătură de pământ 

MERIEU (adv.) - încet, lent 

MERIGEU, MERIGEIE (s.n.) - merideu, plasă împletită în formă de sac, cu coadă lungă, cu 

care se ia peștele din năvod; minciog, ciorpag 

MERIȘCE (s.f.) - rădăcini de grâu aflate pe câmp, miriște 

MERIT, MERICE (s.n.) – realizare recunoscută 

MERITA, MERIT (vb., I, intranz., reflex.) - a (se) merita, a se cuveni 

MERJE, MERG (vb., III) - a merge; a se duce în vizită cu un cadou; a pătrunde, a intra; a 

calcula, a socoti; a se potrivi, a se asorta (la culoare, la înălțime etc.) 

„a merje cu pogașea” - vizita rudelor apropiate ale viitorului mire (cu diverse produse 

alimentare) la logodnica acestuia (în intervalul dintre logodnă și nuntă), urmând ca aceeași 

vizită să o facă, după nuntă, rudele miresei în casa mirelui 

„a merje în persoană” - a se prezenta personal 

„a merje pră cur năincie” - a înainta cu spatele 

„a merje pră cur năpoi” - a se retrage, mergând cu spatele înapoi 

„a merje treaba ca pră roacie” - a avea succes 

„a-i merje bine” - a prospera în afaceri, a reuși în viață 

„a-i merje gura ca melița” - a vorbi mult și repede 

„merje dă parcă stă” - merge foarte încet 

MERLIȚĂ (s.f.) - măsură de 8 kg 



MERNIȚĂ (s.f.) - măsură de 8 kg 

MERNIȚĂ, MERNIȚI (s.f.) - măsură de 8 kg 

MERNUI, MERNUIESC (vb. IV, tranz.) - a risipi, a prăpădi 

MEROGINĂ, MEROGINI (s.f.) - verdețuri, legume 

MERS (s.n. sg.) - umblet, felul în care merge cineva; evoluție, mișcare (mersul bolii, al vremii 

etc.) 

MERS, MERSURI (s.n.) - mers (pe jos) 

MERSOARE, MERSORI (s.f.) - mers, acțiunea de a merge; progres 

MERTIC (s.n.) - vas de lemn pentru măsuratul uiumului la moară; cu merticu=cu măsură, cu 

puţinul 

MERTIC, MERTICURI (s.n.) - rație, tain, porție de mâncare 

MERŢĂ (s.f.) - fârtaiu, sfert, dimerlie de 12 ½ kg (la grâne) 

MERȚĂ, MERȚĂ (s.f.) - unitate de capacitate pentru grăunțe, de mărime variabilă, precum și 

cantitatea corespunzătoare de produse (de regulă, 1 merță = 1 baniță = 1 dublu-decalitru = 20 

de litri de grăunțe) 

MERUȚĂL (adv.) - încet, cu grijă 

MERZERĂ, MERZERE (s.f.) - mortiere 

MESCIOARĂ, MESCIOARE (s.f.) - masă mică 

MESELNIC, MESELNIȘ (s.m.) - oaspete 

MESERCARE, MESERCĂRI (s.f.) - milă, îndurare 

MESERNIC, MESERNICĂ, MESERNIȘI, MESERNIȘE (adj.) - milos, îndurător 

MESTĂCA, MESTĂC (vb., I) - a (a)mesteca; a învârti, a roti; a mastica, a sfărâma și a muia cu 

salivă mâncarea în gură (înainte de a o înghiți) 

MESTĂCUȘ, MESTĂCUȘURI (s.n.) - amestecătură 

MESTĂLNIC, MESTĂLNIȘE (s.n.) - făcăleț, băț întrebuințat la mestecatul mămăligii 

MESTECAT, MESTECATĂ, MESTECAȚ, MESTECACE (adj.) - amestecat 

MESTECĂN, MESTEȘENI (s.m.) - mesteacăn 

MESTECĂU, MESTECĂIE (s.n.) - bucată de lemn cu care se mestecă făina de porumb 

MESTERNIC (s.n.) - loc sau pădurice cu mesteceni 

MESTRI (nev’este ca) - ceva util, aspru 

MEȘALIȚĂ (s.f.) – betonieră 

MEŞCER, MEŞCERI (s.m.) - grinda principală de la casă 

MEȘCIER, MEȘCIERI (s.m.) - meșter; meseriaș, meșteșugar; grinda mare din mijlocul podului 

casei (care, în trecut, era în cameră) 

„a fi meșcier” - a fi priceput, îndemânatic (la tehnică) 

MEȘCIERI, MEȘCIERESC (vb., IV) - a meșteri, a repara, a efectua mici lucrări cu caracter 

tehnic, a lucra ceva 

MEȘEAC, MEȘEACURI (s.n.) - bâtă cu toporișcă metalică la capăt 

MEȘI (s.) - cizme, tureci 

MEȘPAIS, MEȘPAISURI (s.n.) - prăjitură, fursec 

MEŞPAIŢURI (s.n.) - prăjiturele 

MEȘTERGRINDĂ, MEŞTERGRINDZI (s.f.) - grinda groasă de la casele de țară 

METĂR, METĂRI (s.m.) - metru ster de lemn 

METĂR, METĂRI (s.m.) - metru; 100 de kilograme; riglă de 100 de centimetri 

METEA (s.f.) - putere 

METROPOLIT, METROPOLIȚ (s.m.) - mitropolit 

MEȚ, MEȚ (s.m.) - unitate de capacitate pentru cereale, cu valori diferite (de regulă, 1 meț = 60 

litri) 

MEȚÎ, MEȚĂSC (vb.) - a face merele (ori perele) mălăiețe, a lovi merele 



MEZANCĂ, MEZĂNȘI (s.f.) - fruct de formă rotundă al unei buruieni târâtoare 

MEZARAT (s.m.) - miezul nopții 

MEZĂ (s.f.) – mezeluri 

MEZĂLUC (s.n.) - mâncare înainte de masa principală (din mezeluri) 

MEZDREALĂ, MEZDRELE/MEZDRELI (s.f.) - cuțit de răzuit cu două mânere, mezdrea(uă), 

unealtă formată dintr-o lamă de fier (cu partea ascuțită spre interior), fixată între două mânere, 

cu care se netezește lemnul prin așchiere 

MEZDRELI, MEZDRELESC (vb., IV) - a curăța/netezi lemnul cu ajutorul mezdrelei 

MEZDRI, MEZDRIESC (vb., IV, tranz.) - mezdri, a jupui, a roade 

MEZDRIALĂ, MEZDRIALE (s.f.) - mezdreală  

MEZDRIT, MEZDRITĂ, MEZDRIŢ, MEZDRICE (adj.) - mezdrit, jupuit, ros 

MEZGEA, MEZGELE (s.f.) - hat, hotar între grădini, ogoare, livezi 

MEZUINĂ (s.f.) - hotar între vecini, între grădini, răzor 

MIALĂ, MIELE (s.f.) - mială 

MIARĂ, MIARE (s.f.) – mere 

MIATĂ (s.f.) - tifos 

MIAU! (interj.) - sunetul scos de pisică 

MIAZĂ (s.f. sg.) - mijloc al zilei și al nopții 

MIC, MICĂ, MIȘ (adj.) - mic  

MIC, MICĂ, MIȘI, MIȘI (adj. și adv.) - mic 

„a fi mic la suflet” - a fi egoist 

„a să ascunge după jejetu al mic “ - a încerca, fără succes, să răinuiești ceva 

„cu mic cu mare” - cu toții 

„socru mic/soacră mică” - tatăl/mama miresei 

MICA (s.f., sg.) - mămica, mama 

MICĂ! (interj.) - îndemn către vacă să se dea la o parte 

MICE (s.f.) - corbace împletită din brăciri (pentru jocuri) 

MICEAVĂ (s.f. sg.) - sprijin, ajutor, nădejde 

MICHICEL, MICHICEALĂ, MICHICEI, MICHICELE (adj.) - mititel 

MICHIDUȚĂ (s.m. sg.) - necuratul, dracul 

MICI, MICESC (vb., IV) - a boţi 

MICIAVĂ, MICIAVE (s.f.) - putere, sprijin 

MICIAVS (s.) - putere, sprijin 

MICICĂ (s.f.) - privegherea la morţi 

MICICULA, MICICULESC (vb., I, reflex.) - a se micşora, a nu creşte 

MICIE (s.f.) - surduc de râză 

MICIEL, MICEA, MICEI, MICELE (adj.) - micuț, slăbuț, sărăcuț 

MICINA (s.f.) - avere chivernisită cu mare trudă 

MICSĂ, MICSURI (s.f.) - micsă, specie de viorea, (lat. Scilla bifolia) 

MICŞUNĂ, MICŞUN (s.f.) - micşunea  

MICUCEL, MICUCEA, MICUCEI, MICUCELE (adj.) – micuț, mititel 

MICUCIC, MICUCICĂ MICUCIȘ, MICUCIȘE (adj.) - micuţ 

MICUC(I)EL, MICUC(I)E (adj.) - micuț, mititel, foarte mic 

MICUCILAT, MIȘCULATĂ, MICUCILAȚ, MIȘCULACE (adj.) - micșorat 

MICUȚ, MICUȚĂ, MICUȚ, MICUȚĂ (adj.) - micuț 

MIDAR (s.n.) - corset 

MIDER (s.m.) – corset 



MIDRUȚÂNĂ, MIDRUȚÂNI (s.f.) - medicament, leac 

MIDUȚÂN, MIDUȚÂNURI (s.n.) - medicament 

MIDUŢÂNURI (s.n., pl.) - medicamente 

MIDUȚIN (s.n.) - miluţân, leac, medicament 

MIECEAUĂ, MICEALE (s.f.) - ispravă, fără întreprindere 

MIEDÂȚÂNĂ, MIDÂȚÂNURI (s.f.) - medicină; băutură alcoolică puternică 

MIEDZ, MIEDZURI (s.n.) - miez; mijloc 

„miedzu nopții” - miezul nopții 

M(I)EGH(I)E, M(I)EGHII (s.f.) - fâșie îngustă de teren lăsată nelucrată, care delimitează hotarul 

dintre două terenuri arabile 

MIEI (AI) (pron. pers.) - ai mei 

MIEI (s.n. pl.) - plantă 

MIEJDINĂ, MIEJDINI (s.f.) - dâmb mai mare, ridicătură de pământ 

MIEJDINĂ, MIEJGINE (s.f.) - un dâmb mai mare 

M(I)EL, M(I)EI (s.m.) – miel, (sg.) pui de oaie de sex bărbătesc, (pl.) pui de oaie de orice sex 

„miel dă capră” - ied/iadă 

„miel pup în cap” - miel cu o pată rotundă de culoare diferită 

MIELC, MIELȘ (s.m.) – melc; cornuţ (dim. de la CORN - la animale cornute) 

MIELC, MIELȘI (s.m.) - melc 

MIELDUNG, MIELDUNGURI (s.n.) – raport 

MIELIE-CORCOFIELIE (s.f. pl.) - mâzgălitură în caietul școlar 

M(I)ELIȚĂ, M(I)ELIȚ (s.f., sg.) - zdrobitor, unealtă folosită la frângerea tulpinilor de cânepă; gură 

MIELIȚONI, MIELIȚOANE (s.n.) - instrument de bătut cânepa 

MIELŞÂT, MIELŞÂTĂ, MIELŞÂŢ, MIELŞÂCE (adj.) – mestecat în gură 

MIELȘI, MIELŞIESC (vb., IV, intranz.) - a tăcea mâlc, a o încurca 

MIELŞPAIS, MIELȘPAISURI (s.n.) - prăjitură 

MIELȘPAIS, MIELȘPAISURI (s.n.) - prăjitură 

MIELTUI, MIELTUI (vb., IV) - a se prezenta la o chemare 

MIELTUIT, MIELTUITĂ, MIELTUIŢ, MIELTUICE (adj.) – destăinuit 

MIELUG, MIELUJI (s.m.) - desime de plante 

MIELUȘI, MIELUŞIESC (vb., IV, intranz.) - a se linguși pe lângă cineva pentru a obține un 

favor 

MIELUŢÂNĂ, MIELUȚÂNURI (s.) – medicament 

MIENAJIE (s.f.) - mâncare, masă 

MIENDRĂ, MIENDRE (s.f.) - poftă, moft 

„ș-o făcut miendrelie” - și-a făcut pofta 

MIENDRĂ, MIENDRE (s.f.) – urs 

MIENDRE (s.f., pl.) – capricii, mofturi 

MIENGE, MIENGILE, MIENJ (s.f.) - menghină  

MIENUNĂ, MIENUNI (s.f.) – minuni 

MIERCEȘUG, MIERCEȘUGURI (s.n.) – meșteșug 

MIERCIEŞUG, MIERCEȘUGURI (s.n.) – meşteşug 

MIERCURI, MIERCURE (s.f.) - miercuri  

MIERE, MIERE (s.f.) - mere; miere 

„miere d-a albă” - zahăr (din sfeclă de zahăr) 

„miere dă crump” - candel 

„miere dă sfeclă” – zahăr 

„miere dă stup” - miere de albine 



„miere în sânje/boală dă miere” - diabet 

MIEREOR (adv.) - dulce ca mierea 

MIEREU (adv.) - mereu 

MIEREUȚ (adv.) - încetișor 

MIERGE AFARĂ, MIERG AFARĂ (vb., III, intranz.) - a urina 

MIERIEU (adv.) - încet 

M(I)ER(I)EU, M(I)ER(I)EUȚ (adv.) - încet, alene, lent, ușor 

MIERINGE (s.f. sg.) – mâncare 

MIERIU, MIERIE, MIERII (adj.) - (culoare, vopsea) albastră 

MIERLĂ, MIERLE (s.f.) - mierlă  

MIERLI (vb., IV, unipers.) - v. mârli 

MIERNUI, MIERNUI (vb.) - a risipi, a prăpădi 

M(I)ERSOARE, M(I)ERSORI (s.f.) - mers, deplasare pe jos 

MIERSOARIE, MIERSOARII (s.f.) - mers. 

MIERTEȘUG, MIERTEȘUGURI (s.n.) - meșteșug 

MIERȚĂ, MIERȚĂ (s.f.) - v. merță 

MIERUȚĂL (adv.) - încet 

MIESTĂCA, MIESTEĂC (vb., I, tranz.) – a mesteca 

MIESTĂCĂTURĂ, MIESTĂCĂTURI (s.f.) – amestec 

MIESTĂCĂU, MIETĂCĂIE (s.n.) - făcăleţ 

MIEȘCER (s.n.) - lemn lung și gros pe care se sprijineau grinzile de la casă 

M(I)ETĂR, M(I)ETĂRI (s.m.) - metru, unitate de măsură pentru lungime; riglă gradată de lemn 

folosită la măsurarea lungimii 

MIETĂR, MIETĂRIE (s.n.) - baniţă de 15 kg 

MIEȚ, MIEȚI (s.m.) - măsură de greutate pentru cereale, cca. 50 kg 

MIEU (pron.) - meu  

MIEU, MIA, MIEI, MIELE (adj. și pron. posesiv) - al mieu = soțul, a mia = soția, ai miei = 

membrii familiei 

MIEUNAT, MIEUNACE (s.n.) - mieunat, vorba pisicii 

MIEZÂME, MIEZÂMI (s.f.) - mijloc 

MIEZUINĂ (s.f.) – hotar 

MIGALĂ, MIGĂLI (s.f.) – dibăcie 

MIGĂLOS, MIGĂLOASĂ, MIGĂLOȘ, MIGĂLOASE (adj.) – pretențios, cu anevoie 

MIGHILOŞ, MIGHILOŞ (s.m.) - urcior 

MIGOLOC, MIGOLOȘI (s.m.) - urcior 

MIGURA (vb., IV, intranz.) - a picura 

MIHOI (s.m.) - cel care ducea cadourile primite de mireasă (sau de mire) în cămară sau în altă 

încăpere; (adv.) - ceva pe înțelesul de a da înapoi, de a înapoia, a restitui; niciodată, nicicând 

MIJGARE, MIJGĂRI (s.n.) - ploaie ușoară/măruntă/de scurtă durată, început de ploaie 

MIJGURA, MIJGUR (vb., I, tranz.) - burniţa  

MIJIGUR, MIJIGURI (s.m.) - mijgur, strop de ploaie 

MIJ(I)GURA, MIJIGURĂ (vb., I, unipers.) - a mijgura, a burnița, a cădea câțiva stropi de 

ploaie mari și rari, a cădea ploaie măruntă și deasă 

MIJIGURAT, MIJIGURATĂ, MIJIGURAT, MIJIGURACE (adj.) - ploaie măruntă de toamnă, 

burniţă 

MIJIGURI (s.n. pl.) - picături de ploaie 

MIJLOC (LA) (loc. adv.) - în interiorul unui grup/rând 

MIJLOC, MIJLOCURI (s.n.) - talie 



MIJLOCAR, MIJLOCARĂ, MIJLOCARI, MIJLOCARIE (adj.) - mijlocaş, mijlociu 

MIJLOCAR, MIJLOCARI (s.m.) - mijlocar 

MIJLOCIU, MIJLOCIE, MIJLOCII (adj.) – mijlociu, al doilea copil din trei 

MIJLOȘIN, MIJLOȘIN (s.f.) - mijlociu, de mijloc 

MIJLOȘIN, MIJLOȘINĂ, MIJLOȘINI, MIJLOȘINIE (adj.) - mijlociu 

MIJLUOC, MIJLUAȘE (s.n.) - mijloc  

MIJOANĂ, MIJOANE (s.f.) - acțiunea de a spiona/urmări 

MIJOLINĂ, MIJOLINI (s.f.) - hatul (râtul) dintre 2 ogoare 

MIJONI, MIJON (vb.) - a spiona 

MIJONI, MIJONIESC (vb., IV) - a spiona, a urmări (pe cineva) 

MIJORI, MIJOR (vb., IV) – a miji, a răsări 

MILĂ, MILE (s.f.) - milostenie 

MILIAT (s.n. sg.) - mâncare pentru pui, păsat 

MILIC (s.m.) – lapte acru 

MILICHERȚ (s.m., sg.) - ceară topită de la o lumânare care a ars 

MILIGUOS, MILIGUOŞI (s.m.) - urcior la ochi 

MILIGUOȘ, MILIGUAȘE (s.n.) - urcior 

MILIOSTIVIRE, MIOSTIVIRI (s.f.) - milostivire 

MILIȚAN, MILIȚĂNI (s.m.) - milițian 

MILIȚIE (s.f. propriu) - Granița Militară la Dunăre (în trecut) 

MILIȚIE (s.f.) – poliție în fostul regim comunist 

MILOANDĂR, MILOANDĂRI (s.m.) - vânzător în prăvălii la oraș 

MILOG, MILOJI (s.m.) - cerșetor (inițial, om infirm/neputincios) 

MILOJI, MILOJESC (vb., IV, intranz. reflex.) - a se milogi, a cerși 

MILOS, MILOASĂ, MILOȘ, MILOASĂ (adj.) – uman, bun la suflet 

MILOSTÂNCĂ, MILOSTÂNŞI (s.m.) - entităţi ce schiaună noaptea trimise de vrăjitoare 

MILUI, MILUIESC (vb., IV) - a da de pomană, a milui; a mângâia; a ajuta; a face daruri; a 

binecuvânta 

MILUICĂ (s.f., sg.) - zilele bune, sfinte; ocrotitoarele oamenilor, care le cinstesc 

MILUIT, MILUITĂ, MILUIŢ, MILUICE (adj.) - mângăiat, miluit 

MILUIT, MILUITĂ, MILUIȚ, MILUICE (adj.) – mângâiat, arătat milă 

MILURCĂ, MILURȘI (s.f.) - pătlăgea roşie 

MILUȚÂNĂ, MILUȚÂNURI (s.f.) - medicament 

MIMORAND, MIMORANDURI (s.n.) - memorandul românilor către împăratul 

MINAJĂRIE, MINAJĂRII (s.f.) - menajerie 

MINAJIE, MINAJII (s.f.) - menaj; rația de alimente pentru o zi a unui soldat, în timpul Austro-

Ungariei; pensiune; mâncare (în general) 

MINCE, MINŢ (s.f.) - minte  

MINCEAN (s.n.) - haină țărănească 

MINCEN (adv.) - imediat, peste puțin 

MINCEN (adv.) - îndată, imediat 

MINCENAŞ (adv.) - (var. MINTUN, MINTUNAȘ) imediat 

MINCENAȘ (adv.) - imediat, numaidecât. 

MINCEU, MINCEIE (s.n.) - îmbrăcăminte groasă, de iarnă (la țară) 

MINC(I)E, MINȚ (s.f.) – minte 

„a avia bună țânere dă mincie” - a avea memorie bună 

„a avia/a fi cu mincia limpege” - a avea minte/judecată clară, corectă 

„a da/a ajiunje în mincia copiilor” - a i se slăbi judecata/memoria; a deveni senil 



„a învăța mincie pră șineva” - a pedepsi pe cel care i-a greșit 

„a nu fi în toacie mințâlii/a nu fi întreg la mincie” - a fi prost 

„a să învăța mincie” - a se cuminți (în urma experienței trecute proprii, a pedepsei primite) 

„a țâne mincie” (pe cineva/ceva) - a nu uita; a nu ierta 

„a-i treșe cuiva șeva prân mincie” - a-i veni cuiba, brusc, o idee/un gând 

„a-ș băga mințâlii-n cap” - a se cuminți 

„a-ș piergie mințâlii” - a nu mai judeca adecvat, a înnebuni 

„dă-i, Doamne, mincia dă pră urmă” (zicală) - dă-i, Doamne, judecata/gândirea corectă 

„om fără mince” - om defel înțelept 

„unge-i mince multă șî prostie-i dăstulă” - zicală 

MINCIE, MINCII (s.f.) – cojoc sau mantie feminină de gală 

MINCINAȘ (adv.) - mintenaș, imediat, îndată, mintunaș 

MINCIOC, MINCIOCURI (s.n.) - unealtă de întins tencuiala pe perete 

MINIGOCIU, MINIGOCII (s.m.) - urcior la ochi 

MINISTĂRI (s.n.) – ministru 

MINISTERIU, MINISTERII (s.n.) - minister, guvern (pe timpul Austro-Ungariei) 

MINOREAN, MINOREANĂ, MINORENI, MINORENE (adj.) - minor, tânăr aflat sub tutelă 

MINȘINOS, MINȘINOASĂ, MINȘINOȘ, MINȘINOASE (adj.) - mincinos 

MINȘINUOS, MINȘINUASĂ, MINȘINUOŞ, MINȘINUASĂ (adj.) - mincinos  

MINȘIUNĂ, MINȘIUNI (s.f.) - minciună 

„minșiuna are pișoare scurce” - zicală 

MINȘIUNI (s.f. pl.) - minciuni; pistrui pe față 

MINȘUNĂ, MINȘUN (s.f.) - minciună  

MINTAN (s.n.) - haină de dimie 

MINTĂNAȘ (adv.) - imediat 

MINTEAN (adv.) – îndată, imediat 

MINTIE (s.f., sg.) - mantauă mai lungă la femei, bundă lungă de blană 

MINTOS, MINTOASĂ, MINTOȘ, MINTOASE (adj.) - deștept, inteligent 

MINTUN (adv.) - imediat, pe moment 

MINTUNAȘ (adv.) - imediat, într-o clipă 

MINȚÂT, MINȚÂTĂ, MINȚÂȚ, MINȚÂCE (adj.) - mințit 

MINȚÎ, MINT (vb., IV, intranz.) - a minți 

MINŢÎ, MINT (vb., IV, tranz., reflex.) – a minţi  

MINUNA, MINUNIEDZ (vb., I) – a rămâne uimit 

MINUNĂȚÂIE, MINUNĂȚÂI (s.f.) - minunăție 

MINUNE, MINUNI (s.f.) - fenomen ieșit din comun, surprinzător, atribuit divinității sau altor 

forțe supranaturale 

MINUT, MINUCE (s.n.) – 60 de secunde; imediat: „un minut” 

MIOARĂ, MIORI (s.f.) - miel fetiță (de doi ani) 

MIOARCĂ, MIOARȘE (s.f.) - broască 

MIONA, MIEONA, MIOANE (vb., I, intranz.) - a mârlăi (pisica) 

MIORCAN, MIORCANI (s.m.) - broscoi 

MIR (adv.) - de râsul lumii, de rușine: “o ajiuns dă mir” = a ajuns de râsul lumii 

MIR (s.n. sg.) - mirare, uimire; rușine, dezaprobare, batjocură 

MIR (s.n.) – untdelemn sfințit; (fig.) frunte sau cap - în expresia “a atinge pe cineva la mir” 

MIR, MIRURI (s.n.) - mirare, batjocură 

„a fi/a cie fașe dă miru lumii” - a fi/a te face de râsul lumii 



„dă miru lumii” - de rușinea lumii 

MIRADZ, MIRADZURI (s.n.) - mirare, uimire, ciudățenie, surprindere 

MIRARE, MIRĂRI (s.f.) - mirare  

MIRAT, MIRATĂ, MIRAȚ, MIRACE (adj.) – mirat, uimit 

MIRAZ, MIRAJ (s.m.) - mişel, bedaş 

MIRAZ, MIRAZURI (s.n.) - mirare, minune; mișel, nevolnic; pocitură, urâtanie 

„să fașe dă miraz” - se face de râs 

MIREAZNĂ, MIREAZNE (s.f.) – minune, stupoare 

MIREI (s.m. și f. pl.) - miri; mire și mireasă 

MIREU (adv.) - mereu 

MIRIASĂ, MIRIASĂ (s.f.) - mireasă  

MIRISICĂ, MIRISIȘI (s.f.) - miericică 

MIRISUOI, MIRISUOI (s.m.) - ginere (la nuntă) 

MIRIȘICĂ, MIRIȘICĂ (s.f.) - miericică, zahăr, zăhărel 

MIRIUOR (adv.) - încet, încetişor, lent 

MIRJOC, MIRJOCURI (s.n.) - miiloc 

MIRODIE, MIRODII (s.f.) - verdețuri, legume 

MIROGINI (s.f., pl.) - mirodenii 

MIROSA, MIROS (vb., I, tranz.) - a mirosi 

MIROSAT, MIROSATĂ, MIROSAȚ, MIROSACE (adj.) - mirosit 

MIROSÂTOARE, MIROSÂTORI (s.f.) - mirositoare 

MIROSÎ, MIROS (vb., IV, tranz.) - a mirosi 

MIRU LUMII (loc. subst.) – rușine (expr. a fi de miru lumii) 

MIRUI, MIRUIESC (vb., IV, tranz.) - a mirui; a lovi 

MIS (MI-S) (verbul a fi, ind. prez., pers. I, sg.) - sunt 

MI-S (pron. + vb., IV, intranz.) - eu sunt 

MISĂ (s.f., sg.) - liturghie 

MISĂRIŢĂ (MĂSAI) (s.f.) - faţă de masă 

MISÂRI, MISÂRE (s.n.) - pânză foarte subțire 

MISIE, MISII (s.f.) - misiune 

MISIRI (s.f.) - țesătură fină 

MISIULA, MISIULĂDZ (vb., I, tranz.) - a micșora 

MISLI, MISLESC (vb., IV) - a minţi 

MISPET, MISPETURI (s.f.) – răsadniță 

MISTRĂȚÎ, MISTRĂȚĂSC (vb., IV, tranz.) - a mistui, a digera 

MISTREȚ, MISTREȚ (s.m.) - porc mistrț; (fig.) țigan corcit cu o altă etnie 

MISTRIE, MISTRII (s.f.) – mezdrea 

MISTUI, MISTUI (vb., IV, intranz.) - a mistui, a arde 

MISTUIT (adj.) – digerarea mâncării din stomac; abiect ars de foc 

MIŞĂI (s.m.) - porumb mic 

MIŞĂL, MIŞĂI (BOBIR) (s.m.) - ştiulete mic de porumb  

MIŞÂNĂ, MIŞÂNI (s.f. pl.) - hrană pentru iarnă adunată de şoareci 

MIŞÂNĂ, MIŞÂNI (s.f.) - hrană pentru iarnă adunată de şoareci 

MIȘÂRI, MIȘÂRE (s.n.) - pânză foarte fină 

MIȘCĂ, MIȘCE (s.f.) - împletitură din fâșii de pânză cu care se dădeau lovituri peste mâini copiilor 

care participau la un joc, ce se juca la priveghi 

MIȘCĂTOR, MIȘCĂTOARE, MIȘCĂTORI, MIȘCĂTOARE (adj.) - mișcător 

„avere mișcătoare” - avere mobilă (în opoziție cu avere nemișcătoare = bunuri imobile) 



MIȘCOGI, (mă) MIȘCOGESC (vb., IV, intranz. reflex.) - a se mișca, a se agita, a nu avea 

astâmpăr 

MIŞCOGI, MIŞCOGESC (vb., IV, intranz., reflex.) - a mişca, a te foi 

MIȘCOGIT, MIȘCOGIȚ (adv.) – mișcat ușor, fără astâmpăr 

MIȘCOLȚ (s.m., sg.) - insectă parazită, purice, păduche 

MIŞCONI (s.m.) - păduche de păsări 

MIȘCONI, MIȘCONI (s.m.) – păduche al păsărilor 

MIȘCONIA, MIȘCONI (vb., I, intranz. reflex.) - a se agita 

MIȘCULANT, MIȘCULANTĂ, MIȘCULANȚ, MIȘCULANCE (adj.) - șmecher, șarlatan 

MIȘCULANȚĂ, MIȘCULANȚĂ (s.f.) - șmecherie, tertip, înșelăciune 

„cu mișculanța” - cu fofârlica 

MIŞCULANŢĂ, MIȘCULANȚÎI, MIȘCULANȚURI (s.f.) - şmecherie, speculaţie 

MIȘCULAȚÂIE, MIȘCULAȚII (s.f.) - mișculație, șmecherie, înșelăciune, șelaină 

„a umbla cu mișculațâia” - a încerca să înșeli/trișezi 

MIȘCULAȚIE, MIȘCULĂȚII (s.f.) - înșelătorie, escrocherie 

MIȘEL (adj.) - înșelător 

MIŞEL (s.m.sg.) - cucuruzul cu 2-3 grăunţe sau şi fără 

MIȘI, MIȘESC (vb., IV, reflex.) - a mărunți 

MIȘICÂ-CE (interj.) - du-te, pleacă! 

MIȘICOGI, MIȘICOGIESC (vb., IV) - a se mișcodi, a se mișca, a se agita 

MIȘICONI (s.m. pl.) - mișconi, păduchi (pureci) galbeni care trăiesc printre fulgii găinilor (care 

pot fi luați și de către oameni) 

MIȘICONI, MIȘICONI (s.m.) - insecte de păsări (păduchi) 

MIȘIE, MIȘI (s.f.) - minge 

MIȘIEL, MIȘIA, MIȘIEI, MIȘIELE (adj.) - micuț, slăbuț, sărăcuț 

MIȘIELI, MIȘIELIESC (vb., IV, reflex.) - a se văicăra 

MIȘIULA, MIȘIULĂDZ (vb., I, tranz.) - a micşora 

MIŞINA, MIȘINEDZ (vb., I) - avere chivernisită cu mare trudă 

MIȘINĂ, MIȘINE (s.f.) - bogăție, blagă 

MIȘINĂ, MIȘINI (s.f.) - vizuină, adăpost pentru animale sălbatice 

MIŞIT, MIŞITĂ, MIŞIŢ, MIŞICE (adj.) – micşorat 

MIȘIȚĂ (adj.) - cu sens de om chinuit, tocat 

MIȘ(I)ULA, MIȘULĂDZ (vb., I, tranz.) - a micşora 

MIȘMAȘ, MIȘMAȘURI (s.n.) - minciună, făcătură, batjocură; șiretlic, vicleșug, șmecherie 

MIȘMAȘ, MIȘMAȘURI (s.n.) - șmecherie, escrocherie, afacere ilicita 

MIŞPAISURI (s.n. pl.) - plăcinte, prăjituri 

MIȘPET, MIȘPETURI (s.n.) - răsadniță 

MITAN, MITANURI (s.n.) - parte, repriză 

MITĂ (s.f. sg.) - bacșiș, șpagă, șperț 

MITĂLAICĂ, MITĂLAIȘI (s.f.) - drac 

MITĂLAICĂ, MITĂLĂIȘI (s.f.) - drac, diavol 

MITOCAN, MITOCANĂ, MITOCANI, MITOCANE (adj.) - persoană prost crescută, bădăran, 

grosolan 

MITOCOSÎ, MITOCOSĂSC (vb., IV, intranz.) - a zăpăci; a lucra încet 

MITOCOZÎ, MITICOZĂSC (vb., IV, reflex.) - a se amesteca, a ajunge încotrova 

MITRALIEZĂ, MITRALIEZĂ (s.f.) - mitralieră 

MITRĂ, MITRE (s.f.) - uter, matrice, materiță, podoabă clericală 

MITRU (s. propriu.) - Dr. Demetriu Galiciu, avocat în Lugoj 



MIȚ! (interj.) - cuvânt cu care se cheamă pisicile 

MIȚA (s.f.) - mama 

MIȚAR, MIȚARI (s.m.) - țesător de lână 

MIŢĂ (s.f.) - caşchetă de lux (uşoară) 

MIȚĂ, MIȚĂ (s.f.) - bonetă militară (fără cozoroc) 

MIŢÂNĂ, MIŢÂNI (s.f.) - umflătură pe muşchi 

MIȚIȘAPCĂ, MIȚIȘĂPCI (s.f.) - șapcă cu cozoroc 

MIXĂ, MIXĂ (s.f.) - zambilă 

MIZDREALĂ (s.f.) – cuțit de răzuit cu două mânere 

MIZDRIAUĂ, MIZDRELE (s.f.) – mizdrea 

MIZG (s.m.) - ninsoare cu ploaie măruntă 

MIZGARI (s.n.) - stropi de ploaie măruntă, de scurtă durată 

MIZGĂR DE PLOAIE (s.f.) – ploaie slabă 

MIZGUI, MIZGUI (vb., IV) - a ţârâi 

MIZGURA, MIZGURĂ (vb., I, intranz.) - a ploua mărunt 

MLACĂ, MLAȘI (s.n.) - loc tinos, mlăștinos 

MLĂGIŢĂ, MLĂGIŢ (s.f.) - creangă, care dă din tulpina unui arbore, aproape de rădăcină 

MLEAT, MLEATURI (s.n., sg.) - aluat, cocă; pastă obținută din amestecarea făinii de porumb cu apă, 

care se dădea drept hrană la păsările de curte; (adj.) moale, molâu, fără vlagă 

MLECIT, MLECITĂ, MLECIȚ, MLECICE (adj.) - pisat, fărâmiţat 

MLEOARCĂ, MLEORȘI (s.f.) - broască 

MLEOARCĂ, MLEORȘI (s.f.) - broaște 

MLEORCAN, MLEORCANI (s.m.) - broscoi 

MLIAD, MLIADURI (s.n.) - aluat 

MNAMŢ, MNEMŢ (s.m.) - neamţ  

MNARE, MNARE (s.f.) - miere  

MNIAMŢ, MNIEMŢI (s.m.) - neamț 

MNIARE (s.f.) - miere 

MNORIŢĂ, MNORIŢ (s.f.) - mioriţă  

MOACĂ, MOAȘE (s.f.) - moalele-capului, parte a craniului cuprinsă între frunte și creștet; 

(fig.) moale, prost, nătâng 

„a da la moacă” - a bate, a lovi pe cineva (nu neapărat în cap) 

MOACĂ (s.f., sg.) - moale, prost, nătâng 

MOACLĂ, MOACLE (s.f.) - vişină mare, altoită 

MOACRĂ, MOACRE (s.f.) - vișină pietroasă (mare, altoită) 

MOAIE-GHEME (loc. subst.m. sg.) - om molâu, fără inițiativă, ușor de manevrat 

MOALĂR, MOALĂRI (s.m.) - fotograf; zugrav 

MOALĂR, MOALĂRI (s.m.) - zugrav, pictor 

MOALE, MOI (adj. și s.) - moale 

„om moale” - om fără energie/ambiție; om ușor influențabil 

MOANDĂR (s.m., sg.) - vestă 

MOANGĂI (vb., IV) – a pierde timpul, a nu avea spor 

MOARĂ, MORI (s.f.) - moară; joc de copii cu boabe pe scândură sau cărți; persoană guralivă 

„a fașe capu moară” - a zăpăci pe cineva prin multitudinea vorbelor și a informațiilor oferite 

„nu-i mai tașe moara” - vorbește încontinuu 

MOARCE/MOARCIE, MORȚ (s.f.) - moarte 

„a fașe moarcie dă om” - aucide pe cineva (sau doar a amenința cu uciderea) 

„a fi pră patu dă moarcie/a să zbacie întră viață și moarcie” - a fi în agonie 



„a fi vădzut moarcia cu ochii” - a fi fost în pericol de moarte 

„moarcie bună” - moarte naturală (nu prin accident, omor etc.) 

MOARE (s.f.) – zeamă de varză murată 

„moare de curechi” - moare de varză acră 

MOAR(I)E (s.f., sg.) - zeamă de varză 

MOARIE (s.f. sg.) - zeamă de varză 

MOAȘA DE NEAM (s.f.) - nume purtat de moașa care făcea parte din neamul soției sau al 

soțului; dacă femeia care urma să nască era măritată în casă, soțul fiind venit ginere, se apela la 

moașa de neam a mamei, iar dacă femeia care urma să nască era dusă noră, se apela la moașa 

de neam a soțului 

MOAȘĂ, MOAȘĂ (s.f.) – mamă, numele purtat de persoana care asistă și îngrijește femeia la 

naștere 

„dă-ce-n moașă-ta!” - înjurătură prietenească 

MOAȚĂ (s.f.) - bigudiuri, zvârlugă 

„pră moață” - expr. = cel care pretinde că stă deasupra altora 

MOAȚĂ, MOAȚĂ (s.f.) - bigudiu; femeie de moț 

MOBILIE, MOBILII (s.f.) – mobilă 

MOCAN, MOCANI (s.m.) - bădăran 

MOCAN, MOCANI (s.m.) - neştiutor 

MOCERLI, MOCERLESC (vb., IV) – a se murdări 

MOCICOS, MOCICOASA (adj.) - murdar 

MOCIOFĂLI, MOCIOFĂLIESC (vb., IV) - a murdări 

MOCIOFELIT, MOCIOFELITĂ, MOCIOFELIȚ, MOCIOFELICE (adj.) - feștelit, ud și murdar 

MOCIOFELIT, MOCIOFELITĂ, MOCIOFELIȚ, MOCIOFELICE (adj.) – feștelit, ud și 

murder 

MOCIONI (s. propriu) - Alexandru Mocsonyi din Birchiş 

MOCOFAN, MOCOFANI (s.m.) - om moale, slab 

MOCOFAN, MOCOFANI (s.m.) - om molatic; bleg 

MOCOREALĂ, MOCORELI (s.f.) - igrasie, mucegai 

MOCOREALĂ, MOCORELI (s.f.) - mucegai, alterare (a alimentelor) 

MOCORI, MOCORESC (vb., IV, intranz., reflex.) - a se altera, a se mucegăi, a se strica 

MOCORIT, MOCORITĂ, MOCORIŢI, MOCORICE (adj.) - mucegăit, alterat, acrit, stricat 

MOCRU, MOCRI (s.m.) - cireș care face cireșe mari 

MOCSANDRĂ, MOCSANDRE (s.f.) - răspântia dintre hotarele comunelor; loc necurat 

MOCȘANDĂ, MOCȘANGE (s.f.) - răspântia dintre hotarele a două sau trei comune, loc nenorocos 

pentru acela cel calcă 

MOCȘANDRĂ, MOCȘANDRE (s.f.) - grămadă 

MODĂ, MOGE (s.f.) – modă, obicei 

MODÂLCĂ, MODÂLȘ (s.f.) - modâlcă, gâlcă, cucui 

MODEL, MODELE (s.n.) - exemplu 

MODIE, MODII (s.f.) - modă, obicei 

MODOJENIE, MODOJENII (s.f.) - mireasă 

MODOLI, MODOLESC (vb., IV, tranz., reflex.) - a (se) liniști 

MODOLIT, MODOLITĂ, MODOLIȚ, MODOLICE (adj.) - îmblânzit 

MODOLIT, MODOLITĂ, MODOLIȚ, MODOLICE (adj.) - îmblânzit, blând, moderat 

MODOȘÎ, MODOȘĂSC (vb., IV) - a trândăvi, a lenevi 

MODRIGALĂ, MODRIGALE (s.f.) - murdărie, gârlă 

MODRIGĂLI, MODRIGĂLESC (vb., IV) - a tăvăli motchele în cenușă, învăluite în paie de ovăs 



MODRIGĂLI, MODRIGĂLESC (vb., IV, tranz., reflex.) - a (se) murdări cu noroi 

MODROATNĂ (FEDĂR) (s.f.) - arc 

MODROAȚĂ, MODROȚURI (s.f.) - arcuri 

MODRU (adj.) - chip, mod, fără pereche 

MODRU, MODRII (s.n.) - chip, fel, mod; putință 

MODUR, MODURĂ, MODURI, MODURIE (adj.) - albastru închis, bleumarin 

MOFESTOFELNIC, MOFESTOFELNIȘE (s.n.) - mop 

MOFLĂI, MOFLĂI (vb.) - a mânca zgomotos 

MOFLĂIT (adj.) – mestecat mult 

MOFLĂIT, MOFLĂIȚ, MOFLĂICE (adj.) – mestecat mult 

MOGANDA (s.f.) - femeie mai în vârstă, iertată, deghizată la nuntă pe post de mireasă 

MOGĂI, (mă) MOGĂIESC (vb., IV, intranz., reflex.) - a se codi, a începe cu greu o acțiune; a 

pierde timpul, a nu avea spor 

MOGĂIALĂ, MOGĂIELI (s.f.) - încetineală (la lucru), muncă fără spor 

MOGĂIT, MOGĂITĂ, MOGĂIȚ, MOGĂICE (adj.) - om posac, necomunicativ 

MOGÂLGEAȚĂ, MOGÂLGEȚĂ (s.f.) - mogâldeață; ceva mic și nedefinit 

MOGÂNDĂ, MOGÂNG(I)E (s.f.) - momâie, entitate nedefinită ascunsă în întuneric 

MOGÂNGEALĂ (s.f.) - fantomă, umbră, arătare, nălucă 

MOGÂNGEAȚĂ, MOGÂNGEȚ (s.f.) - mogâldeață, vedenie, nălucă, ființă vag identificată (pe 

întuneric sau pe timp de ceață) 

MOGÂNGIAŢĂ, MOGÂNGIEŢĂ (s.f.) - mogâldeaţă 

MOGHINGEAȚĂ, MOGHINGEȚĂ (s.f.) - copil mic 

MOGIE, MOGII (s.f.) - modă, obicei 

MOGOFAN (s.m.) - v. mocofan 

MOGOSÎ, MOGOSĂSC (vb., IV, intranz.) - a trândăvi, a lenevi 

MOGUI, MOGĂI (vb., IV) - a se codi 

MOI (s.n. sg.) - muiat, udat 

„a pune chimieșâlii la moi” - a pune rufele la înmuiat, înainte de a le spăla 

MOI, MOIURI (s.n.) – un fel de tocăniță 

MOIA, MOI (vb., I) - a (se) muia; a dizolva; a slăbi din intensitate; a micșora din pretenții; a te 

lăsa puterile, a se muia, a se pleoști, a se fleșcăi 

MOICĂ, MOIȘI (s.f.) - moacă, molatec 

MOIILĂ, MOIILI (s.f.) - movilă 

MOINĂ (s.f. sg.) - vreme călduță și umedă (pe timp de iarnă), când zăpada devine moale (fără a 

se topi) 

MOIȘC(I)E (s.f. invar.) - vreme caldă în timpull iernii când se topește zăpada depusă 

MOIȘC(I)E, MOIȘCI (s.f.) - timp călduț și umed, vreme plăcută care urmează iarna după o 

perioadă de îngheț; timp umed și cețos 

MOIȘTE (s.f.) – timp călduț, după îngheț iarna, moină 

MOJAICĂ, MOJĂIȘI (s.f.) - bârfitor 

MOJDI, MOJDIESC (vb., IV, tranz.) - a strivi, a pisa 

MOJDIT, MOJDITĂ, MOJDIŢ, MOJDICE (adj.) - strivit, pisat 

MOJERIU (s.m., sg.) - mâtcălău (se pisează sare, piper, zahăr) 

MOJGI, MOJGESC (vb., IV) - a încolți, a îmbăla 

MOJGIT, MOJGITĂ, MOJGIŢ, MOJGICE (adj.) - mojdit 

MOL (s.m., sg.) - formă pentru „mal” 

MOLACIC, MOLACICĂ (s.n.) - molatec 

MOLAN, MOLANĂ, MOLANI, MOLANIE (adj.) - slab 



MOLĂ, MOLII (s.f.) - molie 

MOLĂR, MOLĂRI, MOLĂRE (s.m. şi n.) - fotograf; fotografie 

MOLĂRAI, MOLĂRAIE (s.n.) - fotografie 

MOLĂRAI, MOLĂRAIE (s.n.) - fotografie; zugrăveală 

MOLĂRI, MOLĂRESC (vb., IV) - a zugrăvi, a picta, a fotografia 

MOLĂRI, MOLĂRESC (vb., IV, tranz., reflex.) - a (se) fotografia; a zugrăvi cu motive 

decorative 

MOLĂRIT, MOLĂRITĂ, MOLĂRIȚ, MOLĂRICE (adj.) – fotografiat, zugrăvit 

MOLĂRIT, MOLĂRITURI (s.n.) - zugrăvit, fotografiat 

MOLĂRITURĂ, MOLĂRITURI (s.f.) - pictură, zugrăveală 

MOLCOM, MOLCOMĂ, MOLCOMI, MOLCOME (adj. și adv.) - potolit, liniștit, calm, blând, 

pașnic 

MOLCUȚ (adv.) - încet 

MOLECE, MOLEȚ (s.m.) - molift 

MOLEȘÂT, MOLEȘÂTĂ, MOLEȘÂȚ, MOLEȘÂCE (adj.) - moleșit 

MOLET, MOLEȚ (s.m.) - plin, gras, chipeş 

MOLFĂI, MOLFĂI (vb., IV) - a mesteca mâncarea încet și greu 

MOLIDVĂ (s.f.) - apă sfinţită, aghiazmă 

MOLIFTA (s.f.) - slujba femeii la șase săptămâni după naștere, când, de obicei, se face și botezul 

noului-născut 

MOLIN (s.m.) - molid 

MOLITVĂ (s.f. sg.) - apă sfințită 

MOLOCEAG, MOLOCEAGURI (s.n.) - petrecere, chef 

MOLOFAN, MOLOFANĂ, MOLOFANI, MOLOFANE (adj.) - molatec, moale 

MOLOŞÂT, MOLOȘÂTĂ, MOLOȘÂȚ, MOLOȘÂCE (adj.) - moale, fin 

MOLOȘÂT, MOLOȘÂTĂ, MOLOŞÂŢI, MOLOȘÂCE (adj.) - moale, fin 

MOMĂRLÂU, MĂMÂRLĂIE (s.n.) - pastă cu de toate 

MOMÂIE, MOMÂI (s.f.) – fantomă 

MOMÂIE, MOMÂI (s.f.) - om prost, închis la minte 

MOMÂRLAN, MOMÂRLANI (s.m.) - băștinaș, localnic, bănățean; poreclă (ironică) dată celor 

din Torăcu Mare de către cei din Torăcu Mic 

MOMEALĂ, MOMELE (s.f.) - aliment dulce sau fruct exotic 

MOMEALĂ, MOMELI (s.f.) - mâncare care se dă la animale (de obicei oilor) la amiază (mălai, sare 

şi apă) 

MOMENT, MOMENCE (s.n.) - moment 

MOMENTAN (adv.) - imediat 

MOMI, MOMESC (vb., IV, reflex.) - a se obișnui, a se deda 

MOMI, MOMESC (vb., IV, tranz. reflex.) - a momi, a ademeni; a se obișnui să facă un lucru 

„s-o momit la răchie” - s-a obișnuit să bea țuică 

MOMIENT, MOMIENTURI (s.n.) - moment  

MOMINȚ (s.m.) - linți la porci 

MOMIT, MOMITĂ, MOMIȚ, MOMICE (adj.) - ademenit, atras 

MOMIŢĂ, MOMIŢĂ (s.f.) - biluţe de carne printre grăsime (la gâtul porcului) 

MOMOAN(I)E (s.f., pl.) - obiecte asupra cărora a fost pusă o vrajă sau un descântec 

MOMUC, MOMUȘI (s.m.) - rinichi 

MONDUR (s.n.) - haină, manta 

MONDUR, MONDURE (s.n.) - mundir, haină ostăşească 

MONDURA, MONDUREDZ (vb., I, reflex.) - a se îmbrăca 



MONOPOL (s. propriu) – rachiu alb 

MONTĂ, MONCE (s.f.) - act sexual la animale 

MONTON, MONTOANE (s.m.) - țesătură textilă groasă și moale 

MONTUR, MONTURI (s.m.) - echipament, uniformă 

M-OR (forma de trecut a vb. a fi, pers. I) – m-au 

MORĂSLIU, MORĂSLIE, MORĂSLII (adj.) - cenușiu 

MORB (s.n.) – boală 

MORB, MORBI (s.n.) - boală 

MORBILII (s.f. pl.) - vărsatul mic, rujeola, codzășe 

MORCEALĂ, MORCELI (s.f.) – a murdări 

MORCONI, MORCONI (s.m.) - morcov 

MORCONI, MORCONI (s.m.) - morcov 

MORCOȘÂTĂ, MORCOȘÂCE (s.f.) - placă semirotundă metalică, pusă pe carul roții la căruță 

MORCOȘÎ, MORCOȘĂSC (vb., IV, intranz. reflex.) - a (se) murdări 

MORIȘCĂ, MORIȘCI (s.f.) - jucărie din hârtie pentru copii 

MORMANȚ (s.n.) - cimitir 

MORMÂNCIE/MORMÂNȚ, MORMÂNTURI (s.n.) - mormânt, cimitir 

MORMÂNT, MORMÂNŢ (s.m.) - mormânt  

MORMÂNT, MORMÂNȚ (s.m.) - mormânt 

MORMÂNTA, MORMÂNTĂDZ (vb., I) - a (se) înmormânta, a (se) îngropa mortul 

MORMÂNTARI, MORMÂNTARI (s.m.) - paznicul/îngrijitorul cimitirului 

MORMÂNȚ (s.m. sg.) - (var. MORMINȚ) cimitir 

MORMINŢ, MORMINŢĂ, MORMINŢURI (s.n.) - cimitir 

MORMINȚĂRIE, MORMINȚĂRII (s.f.) - cimitir 

MORMINȚIE (s.f., sg.) - cimitir 

MORMODOL, MORMODOALE (s.n.) - grămadă, golomoz 

MORMOLOC, MORMOLOȘI (s.m.) - mormoloc 

MOROANE (s.f.) - (var. MURONIȚA) femeie care prin vrăji ia laptele vitelor, strigoaie, 

vrăjitoare 

MOROFLEACĂ, MOROFLEȘI (s.f.) - țuică 

MOROJÂN, MOROJÂNĂ, MOROJÂNI, MOROJÂNE (adj.) - bătrân, slab, fără forță 

MOROJÂN, MOROJÂNI (s.n.) - bătrân 

MOROLEUCA (s.f.) - torță confecționată din coajă uscată, folosită la obiceiul „Strigarea peste 

sat” în satele zonei Făgetului (vezi feșciloane) 

MORONI (s.m.) - strigoi 

MOROS, MOROASĂ, MOROȘ, MOROASĂ (adj.) - mânios, năcăjit, supărat 

MOROSINĂ, MOROSLINE, MOROSLINI (s.f.) - iagode, frigări 

MOROVINĂ, MOROVINE (s.f.) - scurtă, adenită 

MORȘEALĂ, MORȘELI (s.f.) - murdărie, tină 

MORȘELI, MORȘEL și MORȘELESC (vb., IV) - a (se) murdări cu noroi, a (să) imăla; a 

murdări/mâzgăli o carte, o hârtie etc. 

MORȘELIT, MORȘELITĂ, MORȘELIȚ, MORȘELICE (adj.) - murdar, murdărit 

MORȘIALĂ, MORȘELI (s.f.) - murdărie 

MORŞIELIT, MORȘIELITĂ, MORȘIELIȚ, MORȘIELICE (adj.) - întinat, murdărit 

MORȘIELIT, MORȘIELITĂ, MORȘIELIȚ, MORȘIELICE (adj.) – întinat, murdărit 

MORȘILARI, MORȘILARIE (s.n.) - mocirlari, teren mlăştinos 

MORȘILĂ, MORȘIL (s.f.) - mocirlă  

MORȘILI, MORȘILIESC (vb., IV, tranz., reflex.) – a mocirli, a murdări cu noroi 



MORŞILIT, MORŞILITĂ, MORŞILIŢ, MORŞILICE (adj.) – murdărit 

MORȘILUOS, MORȘILUASĂ, MORȘILUOŞ, MORȘILUASĂ (adj.) - mocirlos, noroios, murdar de 

noroi 

MORT, MOARTĂ, MORȚ, MOARCIE (adj.) - mort; (despre ape) înfundat, fără comunicare 

cu o altă apă 

„apă moartă” - apă stătătoare, baltă 

„crac mort” - ramificație a unei ape curgătoare care, ulterior, nu mai poate comunica cu apa 

care a produs-o 

„mort dă bat” - beat mort 

„mort dă foame” - foarte flămând 

„mort după o muiere” - doritor după o femeie 

MORT SAPERMENT (expr.) - sudalmă germană 

MORT, MORȚ (s.m.) - mort, decedat 

„la mort” - la priveghi 

MORTAȘINĂ, MORTAȘIN (s.f.) - mortăcină, hoit, stârv 

MORTĂRIE, MORTĂRII (s.f.) - cimitir 

MORTĂȘAG, MORTĂȘAGURI (s.n.) - mortăciuni în grup (animale, oameni uciși) 

MORTĂȘIUNE, MORTĂȘIUN (s.f.) - mortăciune 

MORŢĂRIE, MORȚĂRII (s.f.) - cimitir 

MORȚIȘAG, MORȚIȘAJE (s.n.) - animale si oameni uciși de-a valma 

MORUGĂ (adj.) – foarte sărat 

MORUGĂ (adj.) – foarte sărat/ă 

MORUN (adv.) - morun dă sărat = foarte sărat 

MORUOI (s.m.) - moroi, strigoi 

MORUON, MORUON (s.m.) - moroi, strigoi 

MOS, MOSURI (s.n) - măsură de 1 l 

MOSCOFALĂ, MOSCOFELI (s.f.) - murdărie 

MOSLIC, MOSLIȘI (s.n.) - lături 

MOSOR, MOSOARĂ (s.n.) - bucată din lemn în jurul căruia se adună aţa 

MOSOR, MOSOARE (s.n.) - sul 

MOSTILĂ, MOSTILE (s.f.) - cerneală 

MOSTOAFĂ, MOSTOAFE (s.f.) - resturile de la fagurele de miere 

MOSTOTELNIC, MOSTOTELNIȘE (s.n.) - chită, buchet de busuioc 

MOȘ, MOȘ (s.m.) - bătrân; bunic 

MOŞ, MOȘ (s.m.) - bunic 

MOȘ, MOȘ (s.m.) - soțul femeii 

MOȘANCHI, MOȘANCH(I)E (s.n.) - specie de măr care produce fructe de culoare galben-roșiatice 

MOŞĂSC (adv.) - părintesc, bătrânesc 

MOȘĂSC, MOȘASCĂ, MOȘĂȘCI (adj.) - bătrânesc 

MOȘÂIE, MOȘÂI (s.f.) - livadă de pruni (de pomi fructiferi, în general) 

MOȘÂIE, MOȘÂI (s.f.) - moșie, avere; livadă de pomi furctiferi 

MOŞCENI, MOȘCENESC (vb.) - a se împămînteni, a deveni moştean 

MOȘCENI, MOȘCENESC (vb., IV, tranz.) - a moșteni 

MOȘCENIRE, MOȘCENIRI (s.f.) - moștenire 

MOȘCODAN, MOȘCODANI (s.m.) - moș 

MOŞCOGEU, MOŞCOGEI (s.m.) - bătrânel 

MOȘCOGI, MOȘCOGESC (vb., IV, intranz. reflex.) - a se retrage, a se fofila 

MOŞEE (s.f.) - moscheie 



MOȘ(I)ERLIT, MOȘIERLITĂ, MOȘ(I)ERLIȚ, MOȘIERLIC(I)E (adj.) - murder 

MOȘIOACĂ, MOȘIOACE (s.f.) - partea îngroșată și rotunjită a capătului unui ciomag (boată) 

MOȘIOFALĂ, MOȘIOFELI (s.f.) - murdărie 

MOȘIOFĂLIT, MOȘIOFĂLITĂ, MOȘIOFĂLIȚ, MOȘIOFĂLICE (adj.) - murdărit 

MOȘIOLIE, MOȘIOLII (s.f.) - capsula macului 

MOȘIONVICĂ, MOȘIONVIȘI (s.f.) - cucuvea 

MOȘIRLIT, MOȘIRLITĂ, MOȘIRLIȚ, MOȘIRLICE (adj.) - stropit cu mocirlă 

MOȘIUCĂ, MOȘIUȘI (s.f.) - partea superioară (groasă, în formă sferică) a bâtei (cu care se 

lovește) 

MOȘLIVĂ, MOȘLIVI (și MOȘLIVE) (s.f.) - ochi (la împletiturile din lână, bumbac etc.) 

„a scăpa o moșlivă” - a scăpa (din acele de tricotat) un ochi 

MOȘMOLI, MOȘMOLESC (vb., IV, intranz.) - a lucra de mântuială 

MOŞMONGI, MOȘMONGESC (vb.) - a trage de timp 

MOȘMONI, MOȘMONESC (vb., IV, intranz. reflex.) - a se codi 

MOŞMULĂ, MOŞMULIE (s.f.) - pom fructifer sau fruct moșmoane 

MOȘOI (s.m.) - om bătrân, augmentativul de la moș 

MOȘOLIN, MOȘOLINI (s.m.) - muselin 

MOȘONGI (vb., IV) – a se mișca lent, a tăndăli 

MOȘONIU, MOȘONII (s.m.) - bărbatul moașei 

MOȘTEAN, MOȘTENI (s.m.) - propietar 

MOŞTIC, MOȘTIȘE (s.n.) - capătul pipei sau al oricărui instrument pus în gură 

MOŞTOFELNIC, MOȘTOFELNIȘE (s.n.) - polonic, cu care se pune unsoare pe tava de făcut 

prăjituri 

MOTÂNDOC (adj.) - naiv, zăpăcit, prost, mototol 

MOTÂNTAN - nătâng, tont 

MOTÂNTAN, MOTÂNTANI (s.m.) - om moale, bleg 

MOTÂNTOC, MOTÂNTOȘI (s.m.) - nătăfleț, naiv, mototol 

MOTÂNTOC, MOTÂNTOȘI (s.m.) - şi (adj.) prost 

MOTÂRŞALĂ, MOTÂRŞĂLE (s.f.) - mocăială, muşluire  

MOTÂRŞÎ, MOTÂRŞĂSC (vb., IV, tranz. reflex.) - mocăi, muşlui, a pierde vrea cu nimicuri 

MOTCĂ, MOTCHE (s.f.) - scul de lână 

MOTCĂ, MOTCHIE (s.f.) - scul, jurubiță mai mare, obținută prin adunarea pe rășchitor a 

firelor adunate pe fus sau pe drugă, la tors 

MOTCĂ, MOTȘI (s.f.) - scul, legătură în formă de colac alcătuită din fire de lână sau de bumbac; 

(adj.) beat în ultimul hal, mort de beat 

MOTOFAN, MOTOFANI (s.m.) - moale de fire 

MOTOFĂLIT, MOTOFĂLITĂ, MOTOFĂLIȚ, MOTOFĂLICE (adj.) - mototolit, cutat; 

murdărit 

MOTOFĂLIT, MOTOFĂLITĂ, MOTOFĂLIȚ, MOTOFĂLICE (adj.) - murdărit, uns 

MOTOFLEAC, MOTOFLEACĂ, MOTOFLEȘI, MOTOFLEȘE (adj.) - molâu, mototol, greoi în 

mișcări și în gândire, împiedicat 

MOTOFLECIE, MOTOFLEAȚĂ, MOTOFLEȚ, MOTOFLEAȚĂ (adj.) - motofleț, bleg, 

nătărău, tăntălău, nătăfleț 

MOTOFLETE, MOTOFLEȚ (s.m.) - leneş, mămăligar 

MOTOFLEȚ, MOTOFLEȚI (s.m.) – tăntălău 

MOTOFOLI, MOTOFOLESC (vb., IV, tranz.) - a mototoli; a tăvăli în făină carne sau pește 

înainte de a fi pus la frigare. 

MOTOFOLIT, MOTOFOLITĂ, MOTOFOLIŢ, MOTOFOLICE( adj.) - strâns, nepotrivit, 

cutat, mototolit 



MOTOLOGU (CU) (s.n.) - cu multul 

MOTONTOL, MOTONTOALĂ, MOTONTOLI, MOTONTOALE (adj.) - bleg 

MOTOPALĂ, MOTOPELI (s.f.) - leneş, greoi 

MOTOR (s.n.) - camion, automobil 

MOTOR DĂ TĂIAT LEMNE, MOTOARE DĂ TĂIAT LEMNE (s.n.) – drujbă 

MOTOR, MOTOARĂ (s.n.) – mașină 

MOTOR, MOTOARE (s.n.) - tractor, drujbă, motoretă 

MOTORBIŢICLU, MOTORBIȚICLE (s.n.) - bicicletă cu motor 

MOTORNIȚĂ (s.f.) și (adj.) - femeie sau fată mică de statură 

MOTORPIŢÂCLU, MOTORPIŢÂCLE (s.n.) - motoretă 

MOTORPIȚICLĂ, MOTORPIȚÂCLE (s.f.) - motocicletă 

MOTORPIȚICLU, MOTORPIȚICLURI (s.n.) - motoretă 

MOTOVIT, MOTOVITĂ, MOTOVIȚ, MOTOVICE (adj.) - beat, ameţit, chefliu 

MOTROC, MOTROACĂ, MOTROȘI, MOTROAȘE (adj.) - prost, încâlcit 

MOTROȘÂT, MOTROȘÂTĂ (adj.) - îngrămădit, înghesuit 

MOTROȘÎ (vb., IV, reflex.) - a se îngrămădi, a se înghesui 

MOTRUNĂ, MOTRUNE (s.f.) - matrună, talpa-ursului 

MOŢ, MOAȚĂ (s.n.) - nas curcan 

MOȚ, MOȚURI (s.n.) - locuitor din Munții Apuseni; moțul copilului, excrescență peste pliscul 

curcanului; ridicătură de păr 

MOŢAT, MOȚATĂ, MOȚAȚ, MOȚACE (adj.) - cu moţ 

MOŢĂI, MOŢĂIESC (vb., IV) – a picoti 

MOȚOI (s.m.) - om din Țara Moților, augmentativul de la moț 

MOUOR, MOUARĂ (s.n.) - mohor  

MOZĂMAINĂ, MOZĂMAINE (s.f.) – arătare (ceva neclar) 

MOZÂIE, MOZÂI (s.f.) - sală de cinematograf; filmul vizionat 

MOZGĂI, MOZGĂIESC (vb., IV, tranz.) - a mâzgăli 

MOZGOAVĂ, MOZGOAVE (s.f.) - lucru nesuferit 

MOZGOAVĂ, MOZGOAVE (s.f.) - om de nimic 

MOZGORI (MOCIOFLĂI), MOZGORESC (MOCIOFLĂIESC) (vb. reflex.) - a se murdări la gură 

MOZGOVEALĂ, MOZGOVELI (s.f.) - hidoșenie, urâciune 

MOZGOVIT, MOZGOVITĂ, MOZGOVIŢ, MOZGOVICE (adj.) - murdărit, pătat, cănit, 

neîngrijit 

MOZI (BLIOSCOP) (s.n.) - cinematograf 

MOZI (s.n.) - cinematograf 

MOZIIE (s.f.) - arătare, marionetă 

MOZOC, MOZOȘ, MOZOACĂ, MOZOAȘE (adj.) - nepriceput, prostuț 

MOZOC, MOZOȘI (s.m.) - mare 

MOZOCEALĂ, MOZOCELI (s.f.) - molfăire, mestecare (fără sens) în timpul mâncatului 

MOZOCI, MOZOCESC (vb., IV, tranz) - a frământa ceva în gură, fără a mușca sau a sfărâma 

cu dinții 

MOZOLIT, MOZOLITĂ, MOZOLIŢ, MOZOLICE (adj.) – mânjit 

MOZOMAINĂ, MOZOMAINE (s.f.) - om urât, pocitanie, monstru; mască, persoană mascată; 

nălucă, arătare, momâie 

MOZOMAINĂ, MOZOMAINIE (s.f.) - om urât, momâie, sperietoare 

MOZOȘI, MOZOȘESC (vb., IV, tranz.) - a molfăi 

MU! (interj.) - mu!  

MUALE, MUOI (adj.) - moale  



MUARĂ, MUORI (s.f.) - moară  

MUARCE, MUORŢ (s.f.) - moarte  

MUARE (s.f.) - zeamă de varză 

MUARIE (s.f.) - zeamă de varză, apă sărată 

MUAŞĂ, MUAŞĂ (s.f.) - moaşă  

MUC, MUCURI/MUȘI (s.n.) - muc de țigară; capăt nears de lumânare; (s.m.) - muci, secreția 

vâscoasă și lipicioasă, produsă de glanda mucoasei nazale și eliminată prin nări 

MUC, MUȘI (s.m.) - secreţie nazală solidificată 

MUCĂR, MUCĂRI (s.n.) - mucuri, resturi 

MUCEA (s.m. sg.) - (peiorativ, despre copii) copil căruia îi curg mucii din nas 

„îi un mucea șî căcâșea” - e mic dar cu pretenții mari 

MUCELIE, MUCELII (s.f.) - pupul florii, plantei 

MUCHIE, MUCHII (s.f.) - dosul toporului, muchia toporului 

MUCIE, MUCI (s.f.) - muchie  

MUCILĂ, MUCILE (s.f.) - lada, unde se strânge făina 

MUCOARE (s.f. sg.) - mucegai depus pe carnea afumată și insuficient sărată 

MUCOS, MUCOASĂ, MUCOȘ, MUCOASE (adj.) - mucos, infantil 

MUCUCEL, MUCOCEI (s.m.) - mititel 

MUCURI, MUCUREȘCIE (vb., IV, unipers.) - a (se) mucegăi carnea/obiectele aflate lângă 

peretele cu igrasie; a apărea igrasia pe tencuială 

MUCURIALĂ, MUCURELI (s.f.) - mucegai, mucegăială, mucezeală; igrasie 

MUCURIT (adj.) - mucegăit 

MUERE, MUIERI (s.f.) – femeie, soție 

MUERETCĂ, MUERETȘI (s.f.) - femeiatec 

MUEROTCĂ, MUEROTȘI (s.f.) - bărbat căruia îi plac ocupaţiile feminine 

MUERUŞCHE (s.f.) - cânepa de toamnă 

MUFLATĂ (adj.) - înfoiată în păr 

MUFLĂI, MUFLĂIESC (vb., IV, tranz.) - a țuca (și a linge, în același timp, pe cineva) 

MUFLU, MUFLE (s.n.) - cârlionț de păr scos pe frunte de sub batic 

MUFLUI, MUFLUI (vb., IV, tranz.) - a mirosi, a adulmeca 

MUFTĂ, MUFCE (s.f.) - mofturi 

MUGAIALĂ, MUGAIЕLURI (s.f.) - muget  

MUGĂI, MUGĂIE (vb., IV, pers. a III a, intranz.) - a mugi 

MUGĂIT (s.n.) – tras de timp pentru a se întârzia plecarea 

MUGEIE, MUGEI (s.f.) - tovărăşie 

MUGUNDAŢĂ, MUGUNDEŢ (s.f.) - mogâldeață  

MUGURI, MUGURESC (vb., IV, intranz., pers. a III-a) - a înmuguri 

MUGURIT, MUGURITĂ, MUGURIȚ, MUGURICE (adj.) - înmugurit 

MUIA, MOI (vb., I) - v. moia 

MUIARIE, MUIERI (s.f.) - muiere, femeie 

MUICĂ, MUICE (s.f.) - muică, mamă, maică 

MUICHIŢĂ (s.f.) - mama 

MUICHIȚĂ, MUICHIȚE (s.f.) - mamă 

MUIERACIC, MUIERACIȘI (adj. și s.) - muieratic, afemeiat 

MUIERE, MUIERI (s.f.) - femeie; nevastă, soție 

„bat-o vina dă muiere” - expresie 

„d-ali muiereșci” - boli venerice 

„muiere greoane” (s.f.) – gravidă 



MUIERESC, MUIEREASCĂ, MUIEREŞCI (adj.) - muieresc 

MUIERIE, MUIERI (s.f.) - femeie, soție 

MUIERIELNIC, MUIERIELNICĂ, MUIERIELNIȘ, MUIERIELNIȘE (adj.) - feminizat 

MUIERIESC, MUIERIASCĂ, MUIERIEŞCI (adj.) - femeiesc 

MUIEROTCĂ, MUIEROTCHE (s.f.) - bărbat cu apucături femeieşti 

MUIEROTCĂ, MUIEROTCHIE (s.f.) - bărbat cu comportament și preocupări feminine (și 

adesea fără atracție erotică față de sexul opus) 

MUIERUŞCĂ, MUIERUŞCI (s.f.) - muieruşcă, femeie (diminutiv), soţie (diminutiv) 

MUJALĂ, MUJELURI (s.f.) - muget  

MUJI, MUJESC (vb., IV) - mugi  

MUJIALĂ, MUJIELI (s.f.) - muget 

MULĂ, MULE (s.f.) - catâr, mazgă, prostănac, nepriceput, neîndemânatic 

„a fi o mulă” - a fi nedescurcăreț; bărbat impotent sexual (precum catârul) 

MULĂ, MULIE (s.f.) - catâr; om slăbuţ, prostuţ 

MULCIȘOR, MULCIȘORI, MLCIȘOARE (adj.) - multișor 

MULGAR, MULGARI (s.m.) - mulgar, mulgător 

MULGAŞ (s.m.) - mulgătorul oilor 

MULGAȘ, MULGAȘI (s.m.) - mulgător (la oi, capre) 

MULGAŞĂ, MULGAŞĂ (adj.) - mulgaşă, mulgătoare 

MULGATUARE, MULGATUORI (s.f.) - mulgătoare  

MULGĂREAȚĂ (s.f.) - locul unde se mulg oile, formă populară derivată de la vb. a mulge 

MULGUASĂ, MULGUAŞĂ (adj.) - mulgătoare  

MULJE, MULG (vb., III, tranz. reflex.) - mulge  

MULJE, MULG (vb., III, tranz.) - a mulge 

MULS, MULSĂ, MULȘ, MULSĂ (adj.) - muls 

MULS, MULSURI (s.n.) - muls  

MULSOARE, MULSORI (s.f.) - mulsoare, muls, acțiunea de a mulge și cantitatea de lapte 

obținută 

MULT, MULTĂ, MULȚ, MULCE (adj.) - mult 

MULȚAM (ind., prez., pers. I, sg.) - mulțumesc 

MULŢAM (interj.) – mulţumesc 

MULȚAM, MULȚAMURI (s.n.) - mulțumire, recunoștință 

MULȚĂMI, MULȚĂMIESC (vb., IV) - a mulțumi; a demisiona 

„a mulțămi dă șineva” - a renunța la serviciile cuiva 

MULŢĂMIRE, MULŢĂMIRI (s.f.) – mulţumire 

MULȚĂMIT, MULȚĂMITĂ, MULȚĂMIȚ, MULȚĂMICE (adj.) - mulțumit 

MULȚĂMITĂ, MULȚĂMICE (s.f.) - mulțumire, recunoștință față de cineva; satisfacție 

proprie 

MULȚÂME, MULȚÂMI (s.f.) - mulțime 

MULZARIE, MULZĂRII (s.f.) - oaie cu lapte 

MULZĂRI (s.f.) - oi cu lapte 

MUMĂ, MUMÂNI (s.f.) - mamă 

MUMĂ, MUME (s.f.) - mamă 

MUMĂ, MUME (s.f.) - mumă, mamă 

MUMĂ-SA (s.f., sg.) - mamăsa, maică 

MUMÂNĂ, MUMÂNI (s.f.) - mamă 

MUMIŢĂ (s.f., dim.) - pentru mamiţă 

MUNCAȘI, MUNCAȘE (s.n.) - închisoare, arest 



MUNCĂ (s.f. sg.) - îmi vine greu (să-ți spun), greutate 

MUNCĂI, MUNCĂI (vb., IV) - a se sfii, a se jena 

MUNCE, MUNŢ (s.m.) - munte  

MUNCE, MUNȚ (s.m.) - munte 

MUNȘI, MUNȘIESC (vb., IV) - a munci, a se trudi 

MUNȘIT, MUNȘITĂ, MUNȘICE (adj.) - leşinată, chinuită 

MUNŢ AI ALBI (s.m.) - Carpaţi  

MUNUNĂ (s.f.) - mijlocul unei parcele, ridicătură; în text poate fi mijlocul frunții sau cununița 

de sasău (plantă cu frunzele asemănătoare laurului), pe care și-o puneau pe cap fetele, jucând cu 

ea în seara premergătoare nunții (este vorba despre prietenele miresei) 

MUOALĂR, MUOALĂRI (s.m.) - fotograf, pictor, zugrav 

MUOIŞCE, MUOIŞC (s.f.) - lobul urechii; coapsă 

MUOŞ, MUOŞÎ (s.m.) - moş  

MUOŞÎ (s.m.) - moşi  

MUOŞU CRAȘUN (s.m.) - Moş Crăciun  

MUOTCĂ, MUOTCE (s.f.) - prăjină 

MUR, MURI (s.m.) - perete 

MURA, MURĂDZ (vb., I) - a pune la acrit castraveți, varză etc.; a pune la murat (topit) cânepa, 

într-o apă stătătoare; a pune slasta în saramură, pentru a o conserva ulterior prin afumare; a se 

cuta temporar pielea (mai ales la mâini și la picioare) dacă se stă prea mult în apă 

MURA, MURIEZ (vb., I, tranz.) - mura  

MURAN, MURANI (s.m.) - cal din rasa muran, cal pentru transportat greutăți mari (are 

picioarele groase și mersul lent) 

MURARI, MURARI (s.m.) - morar 

MURAT, MURATĂ, MURAȚ, MURACE (adj.) - udat 

„muratu cânepii” - topirea cânepii 

MURĂ, MURE (s.f.) – mure, zmeură 

„mândra mea cu ochi ca mura” - mândra mea cu ochi negri 

MURĂRIȚĂ, MURĂRIȚĂ (s.f.) - morăriță 

MURĂTOARE, MURĂTORI (s.f.) - vasul de lemn în care se pune slasta la murat; saramură 

pentru murat carnea 

MURG, MURGĂ, MURJ, MURJE (adj.) - murg  

MURG, MURJI (s.m.) cal; culoare de cal 

„murgu pașce șî necheadză, mândra doarme șî visadză” - versuri 

MURGUI, MURGUIESC (vb., IV) - a murmura 

MURGUȚ (s.m.) - dim. de la murg - cal 

MURGUȚĂ, MURGUȚĂ (adj.) - zglobie; brunetă 

MURI, MOR (vb., IV) - a muri 

„a muri cu dzâle” - a muri datorită lipsei asistenței medicale, a unui tratament aplicat greșit etc. 

„a muri dă copii” - a muri în urma unui avort provocat 

„a muri dă dragu/doru cuiva” - a-i fi foarte drag/dor de cineva 

„a muri dă frig/cald” - a-i fi foarte frig/cald 

„a muri dă moarcie bună” - a muri de bătrânețe 

„a muri dă râs” - a râde mult și în hohote 

„a traje să moară” - a fi în agonie 

MURIELIE (s.f.) - saramură, murele 

MURIŞ (s.m.) - Mureş  



MURITOR, MURITORI (s.m.) - muritor; fără resurse 

„muritori dă foame” - foarte săraci 

MURJIT (adv.) - în amurg 

MURLUI, MURLUI (vb., IV) – a freca pardoseaua de pământ a unei încăperi, cu apă 

amestecată cu lut 

MUROANE (s.f.) - femeie care umblă cu lucruri rele, cu făcături 

MURONI (PRICULICI) (s.m., sg.) - pl. strigoi, moroi 

MURONI, MURONIESC (vb., IV) - a-l preface pe cineva în muroniu (moroiu) 

MURSĂ (s.f.) - apă preparată cu zahăr; apă îndulcită, care, servită cu grâu fiert, se punea ca fel 

de mâncare la pomenile de post 

MURSĂ (s.f., sg.) - soluție de zahăr dizolvat în apă 

MURSĂCA, MURSĂC (vb., I, tranz) - a lovi, a zdrobi, a nimici 

MURSĂCAT, MURSĂCATĂ, MURSĂCAȚ, MURSĂCACE (adj.) - lovit, zdrobit 

MURUI, MURUIESC (vb., IV) - a face vatra în sobă; a da cu balegă de vacă diluată cu apă pe 

vatra de pământ din camere (pentru a o netezi și pentru a împiedica producerea prafului) 

MURUIALĂ, MURUIELI (s.f.) - tencuire cu lut 

MURUIT (adj.) - văruit, murdărit, dat cu var 

MUSAI (adv.) - obligatoriu, trebuie 

MUSAI (adv.) - silit, forțat, obligat; obligatoriu, neapărat 

MUSCAN, MUSCANI (s.m.) - muscal, rus 

MUSCĂ, MUSCHE (s.f.) - muşte 

MUSCĂ, MUȘCE (s.f.) – muscă, insectă 

MUSCĂTĂREȚ, MUSCĂTĂREAȚĂ, MUSCĂTĂREŢI, MUSCĂTĂREŢE (adj.) - tămâios 

MUSCOI (s.m.) - catâr 

MUSCONI, MUSCONI (s.m.) – muscoi, bâzoi, muscă mare 

MUSCOREA, MUSCURI (s.m.) - (despre persoane) murdarul, nespălatul 

MUSCURI, MUSCURESC (vb., IV, tranz.) - a murdări 

MUSCURIT, MUSCURITĂ, MUSCURIȚ, MUSCURICE (adj.) - murdar la gură cu mâncare 

MUSCUROS, MUSCUROASĂ, MUSCUROS, MUSCUROASĂ (adj.) - greţos, murdar la gură 

MUSCUROS, MUSCUROASĂ, MUSCUROŞI, MUSCUROASE (adj.) - murdar, plin de noroi 

MUSLIMAN, MUSLIMANI (s.m.) - musulman 

MUS-RAUB (s.) - la jocul de cărți „d-an ramș” când la un anumit rând „musai” (trebuie) toți 

cei 4-5 jucători să intre in joc 

MUST, MUSTURI (s.n.) - suc de struguri 

MUSTAFIELNIC, MUSTAFIELNIȘ (s.m.) - băţ ramificat în vârf de care se leagă o cârpă şi cu el se 

unge carne în timpul frigerii 

MUSTARI, MUSTARI (s.m.) - muştar  

MUSTAȚĂ, MUSTEȚE (s.f.) - mustață 

„la mustață” - la diferență mică 

MUSTĂREAȚĂ, MUSTĂREȚE (s.f.) - sevă 

MUSTĂȚ (s.f.) - mustață 

MUSTEȚĂ (s.f.pl.) - mustață 

MUSTOARE, MUSTORI (s.f.) - apa murdară scoasă din excrementele vitelor 

MUSTRA, MUSTRU (vb., I, tranz.) - a certa 

„mustră-l, Doamne, pră Satana!” - expresie 

MUSTRĂ (DĂ) (adv.) - de fală, de model (sens ironic) 

MUSTRĂ, MUSTRE (s.f.) - mostră, model (de cusut, de țesut, de croit etc.) 

MUŞÂNA, MUȘÂN (vb., I) - a lucra ceva mereu 



MUȘÂNA, MUȘÂN/MUȘÂNEDZ (vb., I, tranz.) - a mirosi; a căuta; a mușina, a cotrobăi peste 

tot, a scotoci; (despre câini) a lua urma cuiva după miros 

MUȘÂNA, MUȘÂNI (s.f.) - larva 

MUȘÂNĂ, MUȘÂNI (s.f.) - resturi de mâncare pe care muștele au depus ouă 

MUȘÂNI (s.f. pl.) - mușini, mușine, mușițe, larve de insecte și de viermi 

MUŞÂŢĂ, MUȘÂȚ (s.f.) - ouă de muscă, muște mici. 

MUȘCA, MUȘC (vb., I, tranz., reflex.) – a muşca 

MUȘCAN, MUȘCANI (s.m.) - rus, muscal 

MUȘCHEATĂ (adj.) - acoperită cu mușchi (despre piatră) 

MUȘCHI, MUȘCHI (s.m.) - mușchi de pom; mușchi vegetal pe țigla casei 

MUȘCHIA, MUȘCHIEDZ (vb., I, tranz.) - a mușca 

MUŞCHIAT, MUȘCHIAȚ (s.m.) - cu muşchiu 

MUŞCI, MUŞCIURI (s.m.) - muşchi  

MUȘEA (s.m. sg.) - v. mucea 

MUȘEDĂ (s.f.) - (var. MUCEDĂ) putredă, mucegăită, fig. moartea în text 

MUȘI (vb., IV) - a (se) chinui, a (se) tortura, a (se) trudi; (s.m.) - mucozități 

MUȘIA (s.m.) – cel mai mic dintre copii 

MUȘIA (s.m., sg.) - fratele cel mic, mezinul familiei 

MUȘICA, MUȘIC (vb., I) - a (se) mușca, a apuca ceva cu dinții 

MUŞIED, MUŞIEDĂ, MUŞIEDZ, MUŞIEGE (adj) – mucegăit 

MUȘIOS, MUȘIOASĂ, MUȘIOȘ, MUȘIOASĂ (adj. și s.) - cu muci la nas; copil (mic) cu 

pretenții mari 

MUȘLICĂ, MUȘLICI (s.f.) – sipcă 

MUȘLU (s.n.) – cocleală, înverzire 

MUȘMULĂ, MUȘMULE (s.f.) - moșmoană, fructul comestibil al mușmulului 

MUȘTĂREAȚĂ (s.f.) - lichid scurs de pe gunoiul de grajd, uree 

MUȘTIC, MUȘTIȘE (s.n.) - muștiuc, partea lulelei care se bagă în gură pentru fumat; șpiț, 

bucată din os în care se introduce țigara pentru ca, atunci când e aprinsă, să nu intre în contact 

direct cu buzele; port-țigaret 

MUŞTICĂL, MUȘTICĂLI (s.m.) - capătul pipei sau al oricărui instrument pus în gură 

MUŞTICLU, MUŞTICLURI (s.n.) - portţigaretă 

MUȘTIUC, MUȘTIUCURI/ MUȘTIUCE (s.n.) - partea în care se suflă (la instrumentele de 

suflat); țigaret, spiț, muștiuc, partea lulelei care se bagă în gură pentru fumat; șpiț, bucată din 

os în care se introduce țigara pentru ca, atunci când e aprinsă, să nu intre în contact direct cu 

buzele; port-țigaret 

MUȘTRĂ (s.f.) – instrucție militară 

MUŞTRĂ, MUȘTRE (s.f.) - trecere în revistă; instrucție militară 

MUȘULIN (s.n. sg.) - muselin(ă), țesătură de bumbac/lână/mătase foarte fină (adusă la început 

din orașul Musul/Mosul) 

MUȘULIN, MUȘULINE (s.n.) - material textil utilizat în confecționarea costumului popular 

MUŞURONI, MUŞUROANIE (s.n.) - muşuroi 

MUȘURONI, MUȘUROANIE (s.n.) - mușuroi 

MUŞURUON, MUŞURUANE (s.m.) - muşuroi  

MUT, MUTĂ, MUŢ, MUCE (adj.) - mut  

MUT, MUTĂ, MUȚ, MUCE (adj.) - mut, persoană care nu are capacitatea de a vorbi; discret 

„mutu rupe căputu” - nu vorbește, dar face 

MUTAT, MUTATĂ, MUTAȚ, MUTACE (adj.) - mutat 

MUTAVELĂ, MUTAVELE (s.f.) - incult, neștiutor de carte 



MUTĂLAICĂ (s.m.) – care nu prea vorbește 

MUTĂLĂU, MUTĂLAIE, MUTĂLĂI, MUTĂLĂIE (adj.) - bleg, nătâng, nătărău 

MUTĂR, MUTĂRIE (s.m.) - piuliţă 

MUTĂRĂG, MUTĂRĂJI (s.m.) - gângav 

MUTĂRÂNG, MUTĂRÂNGI (s.m.) - gângav, cu defect de vorbire 

MUTOFLIECE, MUTOFLIEȚ (s.m.) – muto-surd 

MUTRĂ, MUTRIE (s.f.) – chip, faţă, înfăţişare 

MUTURIȚĂ, MUTURIȚE (s.f.) - mătură mică 

MUTUTUAT, MUTUTUATĂ, MUTUTUAȚ, MUTUTUACE (adj.) - înălțat 

MUTUTUI, MUTUTUI (vb., IV, reflex.) - a trage de timp, a lenevi 

MUȚÎ, MUȚĂSC (vb., IV, intranz.) - a muți, a nu mai putea vorbi 

MUŢOŢOI, MUŢUŢOAIE (s.n.) - movilă, dâmb 

MUȚUȚUI, MUȚUȚUIE (s.n.) - formă de alint; cu moț; ridicătură 

MUŢUŢUIAT, MUȚUȚUIATĂ, MUȚUȚUIAȚ, MUȚUȚUIACE (adj.) - sus, înalt 

MUȚUȚUIAT, MUȚUȚUIATĂ, MUŢUŢUIAŢI, MUȚUȚUIACE (adj.) - ridicat 

MUZGOARE (s.f.) - murdărie, de obicei lichidă 

MUZGURIT, MUZGURITĂ, MUZGURIȚ, MUZGURICE (adj.) – murdărit, mânjit 

MUZICANT, MUZICANȚ (s.m.) - instrumentist 

MUZICĂ, MUZIȘI (s.f.) - taraf; (fig.) gălăgie 

MUZICLONŢ (s.m.) - muzicant de circ 

MUZICUȚĂ, MUZICUȚĂ (s.f.) - instrument muzical; guriță 

 


