
N 

NA (interj.) - Ia!, Ține!; Vai!, Uite!, Vezi!, Poftim! 

NA (interj.) - iată, uite 

NABRAICĂ, NABRĂIȘ (adj.) - adesea substantivat; care plictiseşte pe cineva cu repetarea aceluiaşi 

lucru, cu insistenţele; pisălog; care stăruie cu îndârjire şi fără flexibilitate; îndărătnic, încăpăţânat, 

apucatură 

NABUŞALĂ, NABUŞĂLI (s.f.) - căldură mare şi înăbuşitoare; zăpuşeală, arşiţă, zăpuc, zapug 

NACAJÂT, NACAJÂTĂ, NACAJÂŢ, NACAJÂCE (adj.) - care are un necaz; necăjit, supărat, 

amărât, trist, mâhnit; care exprimă supărare, mâhnire, tristeţe; plin de supărări, de neajunsuri; care 

duce o viaţă grea; chinuit, muncit; (p. ext.) sărac, sărman; nemulţumit de ceva sau de cineva, 

contrariat, enervat, întărâtat 

NACAJÎ, NACAJĂSC (vb., IV) - a pricinui cuiva un necaz, o neplăcere; a face cuiva sânge rău; a 

mânia, a amărî, a supăra; a sâcâi, a tachina pe cineva; a agasa, a plictisi; a se enerva, a se mania 

NACAZ, NACAZURI - necaz 

NACLAD, NACLADURI (s.n.) - substanţă cleioasă, lipicioasă, vâscoasă; aliment care nu a fost supus 

la timp acţiunii focului devenind cleios, lipicios; cu gust schimbat 

NACLAGEALĂ, NACLAGELI (s.f.) - naclad 

NACLAGI, NACLAGESC (vb., IV) - despre alimente: a deveni, a se face vâscos, cleios, lipicios 

NACLAGIT, NACLAGITĂ, NACLAGIŢ, NACLAGICE (adj.) - aliment care este cleios, vâscos, 

lipicios 

NACOABĂ, NACOABE (adj.), (s.f.) - femeie nătângă, toantă, proastă; femeie murdară, nespălată 

NACOTĂ, NACOCE (s.f.) - număr mare de lucruri mărunte, mulţime de obiecte diverse 

NADAI, NADĂI (vb., IV) - a înţelege, a pătrunde ceva cu mintea; a se dumeri, a se lămuri asupra 

unui lucru; a avea cunoştinţe într-o materie, într-un domeniu; a dovedi iscusinţă, îndemânare; a fi 

capabil, în stare să facă ceva 

NADAIT, NADAITĂ, NADAIŢ, NADAICE (adj.) - care are cunoştinţe numeroase, care are o 

pregătire temeinică într-un domeniu; capabil, priceput, iscusit, abil 

NADĂ (s.f. sg.) - speranță, nădejde; fierul din partea de jos a cormanului de care se fixează 

fierul de plug 

NADUŞALĂ, NADUŞĂLI (s.f.) - căldură mare, înăbuşitoare; arşiţă, zăpuşeală, caniculă; transpiraţie, 

năduşeală 

NADUŞÂT, NADUȘÂTĂ, NADUŞÂŢ, NADAȘÂCE (adj.) - transpirat, asudat, năduşit 

NAFTĂ (s.f.) – motorină 

NAFTICOL, NAFTICOLI (s.m.) - diavol, drac 

NAFURĂ (s.f. sg.) - anafură, pâinea sfințită dată credincioșilor la sfârșitul slujbei religioase (în 

biserică) 

NAFURĂ (s.f., sg.) - bucăţele de prescură care se împart credincioşilor ortodocşi la sfârşitul liturghiei; 

anafură 

NAGEJGE, NAGEJGI (s.f.) - încredere sau convingere că ceea ce faci ori doreşti se va realiza, 

nădejde, speranţă; încredere în sprijinul, în ajutorul cuiva sau a ceva, certitudine că cineva sau ceva va 

fi favorabil, de ajutor; nădejde; ceea ce dă încrederea, certitudinea că se va realiza dorinţa cuiva 

NAGI, NAGESC (vb., IV) - a-i adăuga unui obiect cosând, înnodând, lipind etc. o porţiune, o bucată 

de acelaşi fel, pentru a-l mări, a-l lungi; a înnădi, a înagi 

NAGIT, NAGITĂ, NAGIŢ, NAGICE (adj.) - cusut, înnodat, lipit etc. cu o bucată de acelaşi fel pentru 

a deveni mai mare, mai lung; înnădit, înagit 

NAGITURĂ, NAGITURI (s.f.) - bucată înnădită; locul unde s-a înnădit; înnăditură, înagitură 

NAIBA (interj.) - ce dracu! poftim 

NAIBA (s.n. sg.) - diavol, drac (înjurături moderate: la naiba!, pră naiba!, du-cie la naiba!) 

„a da dă naiba” - a păți ceva rău 

„a fi al naibii de...” - a fi foarte/peste măsură de… 

„a nu avia niși pră naiba” - a nu avea nici un fel de urmări după un accident sau o întâmplare 

nefericită 

NAIBĂ (s.f. sg.) – drac 

NAIBĂ, NAIBE (s.f.) - naibă 



NAICĂ (s.f. sg.) - termen de politețe adresat unei fete/femei cu câțiva ani mai în vârstă (și cu 

care este înrudită persoana respectivă) 

NAIFERŢ (s.m.) - fructele mici, rotunde şi negre, ale unei plante exotice, care se folosesc drept 

condiment; ienibahar 

NAIFIRȚ (s.n.) - enibahar 

NAIMI, NAIMESC (vb., IV) - a se angaja, a se tocmi pentru o muncă plătită 

NAIMIALĂ, NAIMIALE (s.f.) - angajare a lucrătorilor 

NAIMIT, NAIMITĂ, NAIMIŢ, NAIMICE (adj.) - angajat pentru o muncă, angajat ca zilier 

NAIMITOR, NAIMITOARE, NAIMITORI, NAIMITOARE (s.m. şi f.) - persoană care lucrează cu 

plată în activităţi temporare, naimit 

NAINCE (adv.) - înainte    

NAINCEA (prep.) - în faţă, dinaintea cuiva sau a ceva; de faţă cu..., faţă de... cu sens temporal 

anterior, mai devreme decât... 

NAINTAT, NAINTATĂ, NAINTAȚ, NAINTACE (adj.) – înaintat, avansat 

NAIURIA (adv.) – aiurea 

NAIURLEA (adv.) - aiurea 

NAIURLEA (adv.) – (înv.) fără ţintă, la întâmplare; aiurea 

NALCOȘ, NALCOȘĂ, NALCOȘ, NALCOȘĂ (adj.) - falos, fudul 

NALT, NALTĂ, NALŢ, NALCE (adj.) - înalt 

NALT, NALTĂ, NALȚ, NALCE (adj.) - înalt 

NALTUŢ, NALTUŢĂ, NALTUŢ, NALTUȚĂ (adj.) - înăltuţ, înălţel 

NALŢÂME, NALŢÂMI (s.f.) - înălţime 

NALUAGĂ, NALUAJE (s.f.) - închesuială, aglomeraţie 

NALUCĂ, NALUȘ (s.f.) – nălucă, arătare, nălucire 

NALUȘI, NALUȘESC (vb., IV, tranz., reflex.) - năluci 

NAM (adv.) - defel, deloc, nicidecum 

NAM (adv.) - deloc, nicidecum 

NAM, NAMURI (s.n.) - rudă, rudenie 

NAMAIE, NAMĂI (s.f.) - fiinţă sau lucru foarte mare; matahală, namilă, colos, natamenie 

NAMĂT (s.n.) - cu sens colectiv: cantitate foarte mare de cereale sau de alte roade; număr mare de 

fiinţe sau de lucruri, cantitate mare; mulţime; (p. anal.) potop 

NAMEASTNIC, NAMEASTNIȘI (s.m.) - nameastnic-protopresbiterial = vicar protopopesc 

NAMECE, NAMEŢ (s.m.) - cantitate mare de zăpadă ninsă sau adunată de viscol; nămete, troian, 

noian 

NAMILĂ, NAMILE (s.f.) – namilă 

NAMNEADZ (s.n.) - mijlocul zilei, momentul înălţării maxime a soarelui deasupra orizontului; 

amiază, amneaz 

NAMŢ, NEMŢ (s.m.) - neamţ 

NANA (s.m.) - termen de respect cu care se adresează un copil sau o persoană mai tânără unui bărbat 

mai în vârstă sau unui frate mai mare; nene 

NANĂ, NAN (s.m.) - frate mai mare 

NANĂ, NANE (s.f.) - soră mai mare; termen de adresare unei femei mai în vârstă; apelativ 

pentru o fată sau femeie mai în vârstă decât cel care i se adresează; lele, țață; nene, ceace; (la 

gugulani) apelativ pentru un bărbat 

NANI, NANI (interj.) - descânt de leagăn cu care se adorm copiii 

NANO! (s.f., vocativ) – femeie! 

NAOBRÂNIE, NAOBRÂNIE (s.f.) - vestă sau haină purtată pe umeri 

NAOCOL (adv.) - de jur împrejur 

NAOCOL (adv.) - de jur împrejur, roată 

NAOPAC (adv.) - cu sens de lucruri încurcate, neclare 

NAOPACO (adv.) – invers 

NAOT, NAOTĂ, NAOŢ, NAOACE (adj.) - om prost, nătâng, prostovan, naupac 

NAPAGI, NAPAGESC (vb., IV) - a invada, a cotropi; a cuprinde din toate părţile, a împresura; a 

acoperi, a umple; a năpădi; fig. a copleşi, a doborî, a birui; a apărea undeva în număr sau în cantitate 



mare, a se înmulţi peste măsură 

NAPAREALĂ, NAPARELI (s.f.) - iritaţie a pielii, care se iveşte mai ales la copiii mici la îndoiturile 

gâtului şi între coapse, provocând usturimi; opăreală, opăritură 

NAPARI, NAPARESC (vb., IV) - mai ales despre copiii mici: a face răni şi iritaţii în unele părţi ale 

corpului, mai ales la încheieturi, din cauza transpiraţiei, a urinei etc.; a se opări 

NAPARIT, NAPARITĂ, NAPARIŢ, NAPARICE (adj.) - mai ales despre copiii mici; care are iritaţii 

ale pielii de obicei la încheieturi din cauza transpiraţiei, a urinei etc.; opărit 

NAPASTĂ, NAPAŞCE (s.f.) - năpastă, învinuire pe nedrept 

NAPÂRCĂ, NAPÂRȘI (s.f.) - șarpe mic, foarte veninos, având pe cap o pată de culoare închisă în 

formă de V şi pe spate o dungă lată, neagră, în zig-zag; viperă; epitet dat unei persoane foarte rele, 

perfide, primejdioase 

NAPI (NA PĂI) - așa-i!, confirmare 

NAPIȚĂ, NAPIȚĂ (s.f.) - rapiță 

NAPLAT, NAPLAŢ (s.m.) - fiecare dintre bucăţile de lemn încovoiat care, împreunate, alcătuiesc 

partea circulară a unei roţi de lemn la car, la căruţă; obadă 

NAPOI (adv.) - în direcţia contrară înaintării; în spate, înapoi, îndărăt. La locul de provenienţă; în 

locul unde a fost mai înainte; a merge îndărăt; mai demult, la o dată anterioară celei prezente 

„a da napoi” - a restitui, a înapoia 

NAPOI (adv.) - înapoi 

NAPOIA (prep.) - construit cu gen; în urma, îndărătul cuiva sau a ceva 

NAPOIAT, NAPOIATĂ, NAPOIAȚ, NAPOIACE (adj.) - incult, redus mintal 

NAPOIȘ (adv.) - înapoi 

NAPOIŞÂLEA (adv.) - în spate, în urmă, înapoi, îndărăt. adj. - care merge, care se deplasează cu 

spatele înainte 

NAPOIȘILEA (adv.) – mers înapoi 

NAPROU, NAPROURI (s.n.) - timp al zilei către amiază; loc de pe bolta cerească unde se află soarele 

către amiază 

NAPUSTÂT, NAPUSTÂTĂ, NAPUSTÂŢ, NAPUSTÂCE (adj.) - lăsat în părăsire, părăsit, abandonat 

NAPUSTÎ, NAPUSTĂSC (vb., IV) - a se repezi asupra cuiva sau undeva adesea cu intenţii agresive; a 

năvăli, a tăbărî, a da buzna; a lăsa în părăsire; a abandona; a neglija 

NARĂ, NARE/NĂRI (s.f.) - nară, fosă nazală 

NARE, NĂRI (s.f.) - fiecare din cele două orificii exterioare ale cavităţii nazale, prin care respiră şi 

miros oamenii şi unele animale; nară 

NARHAME (s.f. pl.) - năframe 

NAROC, NAROAȘE (s.n.) - soartă, ursită, destin, noroc favorabil; întâmplare neaşteptată sau concurs 

de împrejurări favorabile care asigură reuşita unei acţiuni, îndeplinirea unei dorinţe etc.; şansă, baftă;  

„a da naroc” - a saluta; a închina, a ciocni, a ura 

NAROCOS, NAROCOASĂ, NAROCOŞ, NAROCOASĂ (adj.) - despre oameni; care are noroc, 

căruia îi reuşesc toate; norocos, norocit 

NAROD, NAROADĂ, NAROZ, NAROAGE (adj.), (s.m. şi f.) - om care suferă de o boală mintală; 

nebun, alienat, dement, bolând, nenormal, ţâcnit, zalicit; om lipsit de judecată dreaptă, de raţiune; om 

nesocotit, necugetat, nechibzuit; fig. fiinţă neastâmpărată, zvăpăiată, vioaie 

NARODON, NARODOANE, NARODON, NARODOANE (adj.) - vioi, zglobiu, zburdalnic; 

zvăpăiat; care trădează, exprimă vioiciune, neastâmpăr, zburdălnicie; nebunatic 

NARODUOS, NARODUASĂ, NARODUOŞ, NARODUASĂ (adj.) - nerodoi, nătăfleţ, nătărău, tont 

NARODZĂSC, NARODZASCĂ, NARODZĂŞCI (adj.) - de nerod, prostesc 

NARODZĂŞCE (adv.) - ca nerozii, în felul nerozilor; nerozeşte, prosteşte 

NARODZÂIE, NARODZÂI (s.f.) - lipsă de judecată dreaptă, de minte, de cumpănire; nechibzuinţă, 

nesocotinţă, prostie; neastâmpăr, zburdălnicie; faptă de om nebun 

NARODZÎ, NARODZĂSC (vb., IV) - a fi atins de nebunie, de demenţă; a înnebuni, a deveni nebun; a 

se aliena; a bolândzî, a se ţâcni, a se zminci, prin exagerare a-şi pierde calmul, stăpânirea de sine 

NAROI, NAROAIE (s.n.) - pământ amestecat cu apă şi muiat; noroi, glod, tină, imală, morșilă; loc, 

teren cu un asemenea pământ 

NAROI, NAROIESC (vb., IV) - a se afunda în noroi, se împotmoli în noroi; a se murdări cu noroi, a 



se moșofali, a se ima, a se morșili 

NAROIOS, NAROIOASĂ, NAROIOŞ, NAROIOASĂ (adj.) - despre terenuri; cu noroi, plin de noroi, 

noroios, morșilos 

NAROIT, NAROITĂ, NAROIŢ, NAROICE (adj.) - cu noroi, plin de noroi; mânjit cu noroi, murdar 

de noroi; noroit, moșofalit, imos, morșilit 

NARUOD, NARUODĂ, NARUOD, NARUADE (adj.) - nebun, nătărău, alienat mintal 

NAS, NASURI (s.n.) - nas 

„a cure nasu” - a cădea din nas, involuntar, un lichid apos (de obicei în caz de răceli) 

„a da nas în nas” - a se întâlni, pe neașteptate, cu cineva 

„a da prăstă nas” - a rușina pe cineva 

„a nu măi avia nas” - a nu mai avea curajul să dea ochii cu o persoană căreia i-a greșit 

„a vorbi/cânta pră nas” - a vorbi/cânta cu timbru nazal 

„nas cârn” - nas cu nările mari și ridicate în sus 

„nas coroiat” - nas acvilin 

NASARÂMBĂ, NASARÂMBE (adj.) - s.f. femeie nătângă, proastă, toantă, năcoabă, micileaucă, 

prostatură, ragaleie, tântă, tontovină; femeie care are o infirmitate; schiloadă, neputincioasă, beteagă 

NASÂP, NASÂPURI (s.n.) - rocă sedimentară neconsolidată, provenită din sfărâmarea unor minerale, 

roci, sau organisme şi care se prezintă sub forma unei acumulări de granule fine; nisip 

NASÂPOS, NASÂPOASĂ, NASÂPOŞ, NASÂPOASĂ (adj.) - care este plin de nisip, care conţine 

mult nisip, acoperit cu nisip; nisipos, nisipit 

NASCUT, NASCUTĂ, NASCUŢ, NASCUCE (adj.) - născut 

NASLAP, NASLAPI (s.m.) - puhoi, torent 

NAŞCE, NASC (vb., III, tranz., reflex.) - naşte 

NAŞCERE, NAŞCERI (s.f.) - acţiunea de a se naşte şi rezultatul ei; aducerea sau venirea pe lume a 

unei fiinţe; naştere; loc. adv. - ge naşcere = originar din...; de naţionalitate sau de origine etnică 

NAȘCERE, NAȘCERI (s.f.) - naștere 

NAȘC(I)E, NASC (vb., III) – a naște, a făta 

„a să nașcie fără vremie” - a se naște prematur (înainte de nouă luni) 

NAŞCIRE, NAŞCIRI (s.f.) - naştere 

NAT (s.m., sg.) - om, ins, individ. 

NAT (s.n. sg.) - ins, individ, om persoană, toată lumea, toți cei din jur 

„tot natu” - fiecare om 

„tot natu” - toată lumea 

NATAFLECE, NATAFLEŢ (s.m.) - prostovan, tont, tăntălău, neghiob, motoflece, muflea, natântol, 

naupac, ucaș 

NATAMENIE, NATAMENII (s.f.) - fiinţă sau lucru foarte mare; matahală, colos, namilă, namaie 

NATÂNTOC, NATÂNTOACĂ, NATÂNTOȘ, NATÂNTOAȘE (adj.) - v. natântol 

NATÂNTOL, NATÂNTOALĂ, NATÂNTOLI, NATÂNTOALE (adj., adesea substantivat) - 

prostănac, nătâng, neghiob, nataflece, naupac, tantalău, ucaș; neîndemânatic 

NATO (s. propriu) – Alianța Nord-Atlantică 

NATRĂ, NATRE (s.f.) - natră, parte a urzelii la ţesutul de război 

NATRĂ, NATRE (s.f.) - parte a urzelii dintre ițe, sulul de dinapoi la războiul de țesut 

NATU (pr. nehot.) – fiecare, toată lumea, lume 

NATURALII (s.n. pl.) - bunurile de consum și alte produse primite de învățător, ca o 

componentă a salariului anual cuvenit  

NATURĂ, NATURI (s.f.) - fire, caracter 

NAȚIE, NAȚII (s.f.) - națiune 

NAUĂ (s.f., sg.) - precipitaţie atmosferică solidă sub formă de fulgi albi, alcătuiţi din cristale de apă 

îngheţată; zăpadă, omăt nea, ne 

NAUPAC, NAIPACĂ, NAUPAȘ, NAUPAȘE (adj.) - prost, tont , tăntălău, tantalău, ucaș; aiurit, 

zăpăcit, zănatic 

NAVAGEALĂ, NAVAGELI (s.f.) - acţiunea de a năvădi şi rezultatul ei; năvădit, năvădire 

NAVAGI, NAVAGESC (vb., IV) - la războiul de ţesut; a trece firele urzelii prin iţă şi spată, în 

ordinea cerută de modelul ţesăturii; a năvădi, a nevedi, a nividi 



NAVAGIT, NAVAGITĂ, NAVAGIȚ, NAVAGICE (adj.) - navageală, năvădeală, nevedeală 

NAVAL (adv.) – grămadă 

NAVĂ, NEVI (s.f.) - nea, zăpadă  

NAVEC - pe vecie, pentru totdeauna 

NAVRAP, NAVRAPI (s.m.) - atac, năvălire, incursiune 

NAZ , NAZURI (s.n.) - pretenție, capriciu 

NAZÂRI, NAZÂRIESC (vb., IV, tranz., reflex.) - năzări, desluşi, zări 

NAZURI (s.m. pl.) - pretenție, capriciu 

NĂ - prefix negativ ne- 

NĂAJIUTORAT, NĂAJIUTORATĂ, NĂAJIUTORAȚ, NĂAJIUTORACIE (adj.) - neajutorat, 

neputincios, nedescurcăreț 

NĂAPĂRAT (adv.) - neapărat, desigur, necondiţionat 

NĂASĂMENIA (adv.) - neasemenea, neuniform 

NĂASTÂMPĂRAT, NĂASTÂMPĂRATĂ, NĂASTÂMPĂRAȚ, NĂASTÂMPĂRACIE (adj.) - 

neastâmpărat; (despre copii) care fac rele sau se mișcă într-una 

NĂBĂDAIE, NĂBĂDĂI (s.f.) - prostie, tâmpenie, ceva nedorit și neprevăzut 

NĂBĂDĂI (adj. pl.) - nepăsători 

NĂBIE, NĂBII (s.f.) - nebine, pacoste 

NĂBINE (adv.) - rău 

NĂBOLNIC, NĂBOLNICURI (s.n.) - limba meliţei 

NĂBONIC (s.n.) - maiu de bătut cânepa 

NĂBONIC, NĂBONIȘE (s.n.) - maiul de bătut cânepa sau floarea-soarelui (pentru a lua 

semințele) 

NĂBORÂT, NABORÂŢ (s.m.) - a i se pune pata 

NĂBORÎ, NĂBORĂSC (vb., IV) - a se apropia, a tăbărî, a năvăli 

NĂBUN, NĂBUNĂ, NĂBUNI, NĂBUNE (adj.) - nebun; leneș, delăsător; nefolositor, rău; 

dăunător 

NĂBUN, NĂBUNI (s.m., adv.) - leneş 

NĂBUȘALĂ, NĂBUȘĂLI (s.f.) - năbușeală; bătaie zdravănă 

NĂBUȘÂT, NĂBUȘÂTĂ, NĂBUȘIȚ, NĂBUȘICE (adj.) - înăbușit 

NĂBUȘÎ, NĂBUȘĂSC (vb., IV) - a năbuși; a bate rău pe cineva 

NĂCAZ, NĂCAZURI (s.n.) – necaz, supărare, mânie 

NĂCAZ, NĂCAZURI (s.n.) - supărare 

NĂCĂJÂT, NĂCĂJÂTĂ, NĂCĂJÂȚ, NĂCĂJÂCE (adj.) - necăjit 

„năcăjât îi omu, Doamne, când se culcă șî nu doarme” - zicală 

NĂCĂJÂT, NĂCĂJÂTĂ, NĂCĂJÂŢ, NĂCĂJÂCE (adj.) - supărat 

NĂCĂJÎ (vb., IV) – a supăra, a se mânia 

NĂCEMAT, NĂCEMATĂ, NĂCEMAȚ, NĂCEMACE (adj.) – nechemat, nepoftit 

NĂCHICIT, NĂCHICITĂ, NĂCHICIȚ, NĂCHICICE (adj.) - dezordonat, nearanjat, îmbrăcat 

nepotrivit 

NĂCIUEN, NĂCIUENI (s.m.) - prost, zăpăcit 

NĂCLAD (s.m.) - butuc 

NĂCLAD, NĂCLADURI (s.n.) - butuc de lemn mai gros pus în vatra focului pentru a întrține arderea 

NĂCLĂI, NĂCLĂIESC (vb., IV) - a se îngroşa, a se face clei 

NĂCLĂI, NĂCLĂIESC (vb., IV, tranz. şi reflex.) - a (se) murdări, a se încleia; a fi cuprins de 

ceva, a se îngroșa 

NĂCLĂIT, NĂCLĂITĂ, NĂCLĂIȚ, NĂCLĂICE (adj.) - îmbâcsit de mizerie 

NĂCLĂIT, NĂCLĂITĂ, NĂCLĂIȚ, NĂCLĂICIE (adj.) - murdar, (despre păr) impregnat cu 

murdărie 

NĂCLĂJÎ, NĂCLĂJĂSC (vb., IV) - a se umplea (la lichide) 

NĂCOABĂ, NĂCOABE (s.f.) - prost, proastă 

NĂCOPT, NĂCOAPTĂ, NĂCOPȚ, NĂCOAPCIE (adj.) - necopt, crud, imatur 

„năcopt la mincie/cap” - cu gândirea rămasă în urmă față de vârsta biologică (fără a fi redus 

mintal) 



NĂCREDZUT, NĂCREDZUTĂ, NĂCREDZUȚ, NĂCREDZUCE (adj.) - necrezut 

NĂCRI, NĂCRESC (vb., IV) - a (se) înăcri, a se oțeti; a (se) altera/strica 

NĂCRIT, NĂCRITĂ, NĂCRIȚ, NĂCRICE (adj.) – acrit 

NĂCUNUNAT, NĂCUNUNATĂ, NĂCUNUNAȚ, NĂCUNUNACE (adj.) – dezamorsat, 

necununat 

NĂCURAT, NĂCURATĂ, NĂCURAȚ, NĂCURACE (adj.) - spurcat 

NĂCURATU (s.m. sg.) - dracul 

NĂCURATU, NĂCURAŢ (s.m.) - necuratu 

NĂCUVINȘIOS, NĂCUVINȘIOASĂ, NĂCUVINȘIOȘ, NĂCUVINȘIOASĂ (adj.) - necuvincios 

NĂDAI, NĂDAIURI (s.n.) - buruiană cu frunza lată și lungă, folosită la hrănirea porcilor 

NĂDĂI (vb., IV, reflex.) - a bănui, a-şi da seama, a se dumiri, a trage nădejde 

NĂDĂI, NĂDĂI (vb., IV, tranz.) - a presupune, a bănui, ași închipui 

NĂDĂIT, NĂDĂITĂ (adj.) - bazat, bănuit 

NĂDĂNIŢĂ, NĂDĂNIȚ (s.f.) - adaus 

NĂDODATĂ (adv.) - neobișnuită 

NĂDRAG, NĂDRAJI (s.m.) - pantalon (din costumul nemțesc sau domnesc) 

NĂDRAG, NĂDRAJI (s.m.) - pantaloni 

NĂDRĂGARI (s.m.) - învăţat 

NĂDULI, NĂDULESC (vb., IV) - a prinde, a cuteza (când e vorba de mâncare) 

NĂDUȘALĂ, NĂDUȘĂLI (s.f.) - nădușeală; astm; respirație grea, datorită căldurii mari 

(însoțită, uneori, de transpirație puternică) 

NĂDUȘÂT, NĂDUȘÂTĂ, NĂDUȘÂȚ, NĂDUȘÂCE (adj.) - transpirat 

NĂDUȘÎ, NĂDUŞĂSC (vb., IV, intranz.) - a transpira, a se sufoca, a avea temperatură 

NĂFLEȚ (adj.) - prostănac, nătâng, nătărău 

NĂFLONDOR, NĂFLONDORĂ, NĂFLONDORI, NĂFLONDORE (adj.) - dezordonat, 

neîngrijit 

NĂFTALINĂ (s.f. sg.) – naftalină 

NĂFTICOL, NĂFTICOLI (s.m.) - diavol, drac 

NĂGATA (adj. invar.) - neterminat 

NĂGEJGE (s.f.) – speranță 

NĂGERGE, NĂGERGI (s.f.) – nădejde, speranță 

NĂGHILUIT, NĂGHILUITĂ, NĂGHILUIȚ, NĂGHILUICE (adj.) – nelegiuit 

NĂGI, NĂGESC (vb., IV, tranz.) - a adăuga, a înnădi 

NĂGI, NĂGESC (vb., IV, tranz.) - a înădi, a prelungi, a adăuga ceva în plus 

NĂGIEJGIE, NĂGIEJGI (s.f.) - nădejde, speranță 

„om dă năgiejgie” - om pe care te poți baza 

NĂGITURĂ, NĂGITURI (s.f.) – adăugire, năditură 

NĂGUJÎT, NĂGUJÎTĂ, NĂGUJÎȚ, NĂGUJÎCE (adj.) - urât, văzut rău 

NĂHOACE (s.f.) - duhuri rele, arătări, iezme, draci, strigoi 

NĂHOADĂ, NĂHOAGE (s.f.) - monstru, ciudăţenie 

NĂHOATĂ, NĂHOACE (s.f.) - arătare, stafie, strigoi 

NĂHOD, NĂHODURI (s.n.) - spirit rău, strigoi 

NĂHOTOS, NĂHOTOASĂ (s.n.) - grosolan 

NĂHOTOS, NĂHOTOASĂ, NĂHOTOŞ, NĂHOTOASĂ (adj.) - grosolan, necioplit, nesimțit 

NĂHUI (adj.) - nătărău, nerod, prost 

NĂHUI, NĂHUIE (adj.) - anormal, nebun, dement 

NĂIEM (adv.) - degeaba, fără rost 

NĂIEZĂ, NĂIEZURI (s.f.) - frică, sfială 

NĂIFIRȚ (s.n.) – enibahar 

NĂIMAȘ, NĂIMAȘ (s.m.) - persoană angajată pentru a face un serviciu/o lucrare 

NĂIMI, NĂIMESC (vb., IV, tranz.) - a angaja pe cineva pentru un anumit lucru 

NĂIMI, NĂIMESC (vb., IV, tranz., reflex.) - a angaja lucrători 

NĂIMIT, NĂIMITĂ, NĂIMIȚ, NĂIMICE (adj.) - angajat temporar 



NĂIMIT, NĂIMIŢ (s.m.) - zilier 

NĂIMITOR, NĂIMITORI (s.m.) - om plătit cu ziua 

NĂIMITOR, NĂIMITORI (s.m.) - ziler, salahor 

NĂINC(I)EA ACULI (adv.) - mod de realizare a unei broderii utilizând o tehnică ce poartă această 

denumire 

NĂINCE (adv.) – în urmă 

„năince vreme” - în trecut 

„năincea lui” - în fața lui, mai bun decât el 

„târt năince, târt năpoi” - nehotărâre 

NĂINCIE (adv.) - înainte 

„năincie vreme” - în vremea de dinainte, în vremea de demult 

NĂIURLEA (adv.) - aiurea, cu capu-n nori 

NĂIURLIT, NĂIURLITĂ, NĂIURLIȚ, NĂIURLICE (adj.) - aiurit 

NĂÎMBĂIERAT, NĂÎMBĂIERATĂ, NĂÎMBĂIERAȚ, NĂÎMBĂIERACE (adj.) - fără baier, fără 

frâu 

NĂÎMPLINIT, NĂÎMPLINITĂ, NĂÎMPLINIȚ, NĂÎMPLINICE (adj.) – neîmplinit, nerealizat 

NĂJINGĂȘ, NĂJINGĂȘĂ, NĂJINGĂȘ, NĂJINGĂȘĂ (adj.) - negingaș; necurat, murdar, 

ponosit, cu îmbrăcămintea neîngrijită; care nu iubește curățenia 

NĂLAP, NĂLAPI (s.m.) - nisip din aluviuni 

NĂLAP, NĂLAPURI (s.n.) - noroi, nămol, zloată 

NĂLĂGI, NĂLĂGESC (vb., IV) - a năvăli, a se îngrămădi 

NĂLĂI, NĂLĂIESC (vb., IV, intranz.) - a da buzna din toate părţile 

NĂLĂTAT (adj.) - (despre haine) nespălat, murdar, soios 

NĂLĂȚÂT, NĂLȚÂTĂ, NĂLĂȚÂȚ, NĂLĂȚÂCIE (adj.) - (despre îmbrăcăminte) nespălat, 

murdar, uzat prin purtare îndelungată 

NĂLĂU (ÎN), (adv.) - în bătaie de joc 

NĂLĂUT, NĂLĂUTĂ, NĂLĂUȚ, NĂLĂUCIE (adj.) - nespălat, murdar, jegos 

NĂLBI, NĂLBESC (vb., IV, tranz.) - a înălbi 

NĂLBIT, NĂLBITĂ, NĂLBIȚ, NĂLBICE (adj.) - înălbit 

NĂLIPSÂT, NĂLIPSÂTĂ, NĂLIPSÂȚ, NĂLIPSÂCE (adj.) - nelipsit 

NĂLOAGĂ (s.f. sg.) - aglomerație mare, înghesuială, lume multă adunată într-un spațiu 

restrâns 

NĂLOAGĂ, NĂLOAJE(s.f.) - mult măciniş la moară 

NĂLOIT, NĂLOITĂ, NĂLOIȚ, NĂLOICE (adj.) - (drum) plin cu noroi 

NĂLOJI, NĂLOJESC (vb., IV, tranz. reflex.) - a împiedica, a se aglomera; a cuprinde din toate 

părțile, a copleși 

NĂLOJIT, NĂLOJITĂ, NĂLOJIȚ, NĂLOJÂCE (adj.) - supraaglomerat cu lucrul 

NĂLOJÎT, NĂLOJÎTĂ, NĂLOJÎȚ, NĂLOJÎCE (adj.) - năpădit 

NĂLȚÎ, NĂLȚĂSC (vb., IV, tranz.) - a murdări, a uza o haină 

NĂLUCĂ, NĂLUȘI (s.f.) - iluzie, fantomă, arătare 

„ș-o făcut nălucă” - s-a speriat singur 

NĂLUME (adv.) - anormal 

NĂLUMEA (adv.) - neobişnuit, anormal 

NĂLUMEA (loc. adv.) - (expr. ca nălumea) neobișnuit, anormal 

NĂLUMIA (adv.) - diferit de restul lumii (în sens negativ); nefiresc, anormal 

NĂLUȘI, NĂLUȘEȘCE (vb., IV, intranz. reflex., pers. a III-a) - a i se năzări 

NĂLUŞIT, NĂLUŞITĂ, NĂLUŞIŢ, NĂLUŞICE (adj.) - nălucit 

NĂMAIE, NĂMĂI (s.f.) - vită cornută 

NĂMARNIC, NĂMARNICĂ, NĂMARNIȘI, NĂMARNIȘE (adj.) - nepăsător, neînfricoşat, 

dispreţuitor 

NĂMĂRITATĂ, NĂMĂRITACE (adj.f.) – nemăritată, nerealizată 

NĂMECE, NĂMEȚ (s.m.) - nămeți 

NĂMEȘTI, NĂMEŞTESC (vb., IV) - a așeza, a pune 

NĂMIADZĂ, NĂMIEDZ (s.f.) – în plină zi 



NĂMILĂ, NĂMILE (s.f.) – ființă sau lucru foarte mare, matahală 

NĂMILĂ, NĂMILIE (s.f.) - namilă 

NĂMILU (loc. adv.) - (în expr. cu namilu) fără socoteală, mult, în risipă 

NĂMITUORI, NĂMITUORI (s.m.) - lucrător angajat, zilier 

NĂMLADÂŢ, NĂMLADĂ (s.n.) - amiază 

NĂNAȘ (s.m.) - naș, nun 

NĂNAȘ, NĂNAȘ (s.m.) - naș, nun (nu se face distincție între nașul de la cununie și cel de la 

botez) 

NĂNAȘĂ, NĂNAȘĂ (s.f.) - nașă, nună 

NĂNĂI (vb., IV) - a îngâna 

NĂNĂȘÂȚĂ, NĂNĂȘÂȚĂ (s.f.) - nănașă, nună 

NĂNĂȘÎ, NĂNĂȘĂSC (vb., IV, tranz.) - a năși 

NĂNFRICAT, NĂNFRICATĂ, NĂNFRICAȚ, NĂNFRICACE (adj) – neînfricat, fără frică 

NĂNORMAL, NĂNORMALĂ, NĂNORMALI, NĂNORMALIE (adj.) – anormal 

NĂNUMĂRAT, NĂNUMĂRATĂ, NĂNUMĂRAȚ, NĂNUMĂRACE (adj) – nenumărat 

NĂNVĂȚAT, NĂNVĂȚATĂ, NĂNVĂȚAȚ, NĂNVĂȚACE (adj.) - neînvățat 

NĂOCEŞÂT, NĂOCEȘÂTĂ, NĂOCEȘÂȚ, NĂOCEȘÂCE (adj.) - neastâmpărat, contrarul de la 

“oceşit” 

NĂOC(I)EȘÂT, NĂOC(I)EȘÂTĂ, NĂOC(I)EȘÂȚ, NĂOC(I)EȘÂCIE (adj.) - (despre copii) 

neastâmpărat, care nu poate sta mult timp în același loc 

NĂOCOL (adv.) - de jur împrejur 

NĂOGINIT, NĂOGINITĂ, NĂOGINIȚ, NĂOGINICE (adj.) – neodihnit 

NĂOGOIT, NĂOGOITĂ, NĂOGOIȚ, NĂOGOICE (ÎNCHINAT), (adj.) - neastâmpărat 

NĂOM, NĂOAMINI (s.m.) - persoană fără caracter, mincinos 

NĂOMIENIT, NĂOMIENITĂ, NĂOMIENIȚ, NĂOMIENICIE (adj.) - neomenit, tratat 

necorespunzător (în vizită la cineva fiind) 

NĂOPAC, NĂOPAȘI (s.m.) - om zăpăcit, distrat, buimac 

NĂOPLĂȘIT, NĂOPLĂȘITĂ, NĂOPLĂȘIȚ, NĂOPLĂȘICE (adj.) - fără adăpost, de pripas, 

nepripășit 

NĂORÂNDĂ, NĂORÂNGE (s.f.) - necurățenie, lipsă de ordine, neorânduială 

NĂPASTĂ, NĂPASCE (s.f.) - plasă de prins peşte 

NĂPĂGI, NĂPĂGESC (vb., IV) – a invada, a cotropi 

NĂPĂGIT, NĂPĂGITĂ, NĂPĂGIȚ, NĂPĂGICE (adj.) – invadat, încojurat din toate părțile 

NĂPĂSTÎ, NĂPĂSTĂSC (vb., IV) - a se năpusti 

NĂPĂSTUI, NĂPĂSTUIESC (vb., IV, tranz., reflex.) - năpăstui, învinui pe nedrept, a calomnia 

NĂPĂSTUIT, NĂPĂSTUITĂ, NĂPĂSTUIŢ, NĂPĂSTUICE (adj.) - năpăstuit, învinuit pe nedrept, 

calomniat 

NĂPĂZÂTORI (s.m.) - cel care nu păzește nimic 

NĂPÂRCĂ, NĂPÂRȘI (s.f.) - viperă 

NĂPÂRSTOC, NĂPÂRSTOŞI (s.m.) – copil de statură mică 

NĂPCĂDOS, NĂPCĂDOASĂ, NĂPCĂDOŞI, NĂPCĂDOASE (adj.) - necioplit, nechibzuit 

NĂPLAD, NĂPLADURI (s.n.) - roată de lemn descompusă în piese 

NĂPLAD, NĂPLADZ (s.m.) - partea din obada (cercul) roții de la cocie/car în care se fixează 

spițele 

NĂPLAT, NĂPLAŢ, (NĂPLAŢĂ) (s.m.) - obadă la roată, care prinde spiţele, spiţă 

NĂPLAZ , NĂPLAZURI (s.n.) - obadă de la roată 

NĂPLĂDOS, NĂPLĂDOASĂ, NĂPLĂDOȘ (adj.) - necioplit, prost 

NĂPLOȘCIT, NĂPLOȘCITĂ, NĂPLOȘCIȚ, NĂPLOȘCICE (adj.) - împroșcată 

NĂPOFCIT, NĂPOFCITĂ, NĂPOFCIȚ, NĂPOFCICE (adj.) - neinvitat 

NĂPOI (adv.) - înapoi 

NĂPOIA, NĂPOIEDZ (vb., I) - a înapoia, a restitui 

NĂPOIAT, NĂPOIATĂ, NĂPOIAȚ, NĂPOIACIE (adj.) - înapoiat; restituit, dat înapoi; rămas 

în urmă sub aspect cultural, al dezvoltării economice etc.; întârziat mintal 

NĂPOIERE, NĂPOIERI (s.f.) - înapoiere, întoarcere (acasă) 



NĂPOISÂLEA/NĂPOIȘILEA (adv.) - îndărăt, înapoi 

NĂPOIŞ (adv.) - înapoi 

NĂPOIȘÂLEA (adv.) - mers cu spatele înainte. 

NĂPOTCOVIT, NĂPOTCOVITĂ, NĂPOTCOVIȚ, NĂPOTCOVICE (adj.) - nepotcovit 

NĂPOTRIVIT, NĂPOTRIVITĂ, NĂPOTRIVIȚ, NĂPOTRIVICE (adj.) - nepotrivit 

NĂPRASNIC, NĂPRASNICĂ (adj.) - foarte puternic, înspăimântător, îngrozitor, cumplit 

NĂPRAZNIC, NĂPRAZNICĂ, NĂPRAZNIȘI, NĂPRAZNIȘE (adj.) - supranatural 

NĂPRĂCI, NĂPRĂCESC (vb., IV, reflex.) - a fi cuprins de o boală 

NĂPRĂRUPT (adv.) - neîntrerupt, fără întrerupere, continuu 

NĂPRĂȚĂLUIT, NĂPRĂȚĂLUITĂ, NĂPRĂȚĂLUIȚ, NĂPRĂȚĂLUICE (adj.) - neprețuit 

NĂPRÂZNIC, NĂPRÂZNICĂ, NĂPRÂZNIȘI, NĂPRÂZNIȘE (adj.) - cumplit, năpraznic 

NĂPRECIN, NĂPRECINĂ, NĂPRECINI, NĂPRECIENE (s.m. și f.) - dușman, adversar, 

inamic, neprieten 

NĂPREŢĂLUIT (adj.) - nepreţuit, incalculabil 

NĂPRISTOIT (adj.) - neastâmpărat 

NĂPUST (s.n.) - duh rău, demon, naiba, necuratul, geala 

NĂPUSTÎ, IEU NĂPUSTĂSC (vb., IV) - a părăsi 

NĂPUSTÎ, NĂPUSTĂSC (vb., IV) - a părăsi 

NĂPUSTÎ, NĂPUSTĂSC (vb., IV, intranz.) - a năvăli, a tăbărî; a pleca în lume de groaza cuiva 

NĂPUSTU (s.n. sg.) - drac, diavol; (interj. de mirare) banăpustu! = pe dracu!; duh rău, demon, 

naiba, necuratul 

„du-cie/ducă-să-n năpustu” - du-te/ducă-se dracului 

„mânca-ce-ar/mânca-l-ar năpustu” - mânca-te-ar/mânca-l-ar dracu 

„mânși-te năpustu” - du-te dracului! 

NĂRAMĂ (s.f.) – maramă de buzunar, batistă țărănească 

NĂRAMĂ, NĂRĂMI (s.f.) - maramă de buzunar, batistă turcească 

NĂRAU, NĂRAURI (s.n.) - nărav 

NĂRAV, NĂRAVURI (s.n.) - apucături, defect, neajuns, fel de a fi 

NĂRAV, NĂRAVURI (s.n.) - deprindere, obicei (în general, nu doar în sens negativ) 

NĂRĂDZALĂ, NĂRODZĂLI (s.f.) - nebunii, tâmpenii 

NĂRĂGIT, NĂRĂGITĂ, NĂRĂGIȚ, NĂRĂGICE (adj.) - avizat, pus la cale, rânduit 

NĂRĂNIT, NĂRĂNITĂ, NĂRĂNIȚ, NĂRĂNICE (adj.) - (grajd) necurățat; nehrănit 

NĂRĂVAȘ, NĂRĂVAȘĂ, NĂRĂVAȘ, NĂRĂVAȘĂ (adj. și s.) - cu nărav rău; periculos; 

(despre oameni) scandalagiu, bătăuș (mai ales la beție); (despre animale, mai ales cai) care nu se 

lasă condus, care mușcă, azvârle cu picioarele etc. 

„cal nărăvaș” - cal îndărătnic/greu de stăpânit 

NĂRĂVAŞ, NĂRĂVAŞĂ, NĂRĂVAŞ, NĂRĂVAŞĂ (adj.) - iute de fire 

NĂRĂVI, NĂRĂVESC (vb., IV, intranz., reflex.) - a se înțelege, a se împăca, a se potrivi; a se 

înțelege bine unul cu altul, a conlucra; (despre cai) a trage la ham împreună; a se enerva, a se 

supăra; a se deda la rele, a se obișnui cu năravurile 

NĂRĂVI, NĂRĂVESC (vb., IV, reflex.) - a trăi bine cu cineva, a se potrivi 

NĂRĂVIT, NĂRĂVITĂ, NĂRĂVIȚ, NĂRĂVICE (adj.) - dedat la rele 

NĂRĂVOS, NĂRĂVOȘ (adj.) - nervos 

NĂRÂNDUIALĂ, NĂRÂNDUIELI (s.f.) – dezordine 

NĂRCA, (mă) NARC (vb., I, intranz., reflex.) - a se ridica, a se înalța pentru a ajunge la ceva 

aflat mai sus 

NĂRGĂLUI, NĂRGĂLUIESC (vb., IV, tranz.) - a goni 

NĂRHAME (s.f. pl.) - năframe 

NĂROACE (s.f., pl.) - zdrenţe, lucruri de nimic 

NĂROAŞIE (s.f., sg.) - zdrenţe, lucruri de nimic 

NĂROC, NĂROAȘE/NĂROCURI (s.n.) - noroc; câştig 

„a da năroc” - a ciocni paharele cu băutură rostind cuvântul “năroc”; formă de salut între 

prieteni/cunoscuți de vârste apropiate 

NĂROC, NĂROAȘ(I)E (s.n.) - noroc 



NĂROD, NĂROADĂ, NĂRODZ, NĂROAGIE (adj.) - nerod, prostănac, prost, stupid 

NĂROD, NĂROAGE (adj.) - prost, netot, neghiob, nătărău 

NĂROD, NĂRODĂ, NĂRODZ, NĂROAG(I)E (adj.) - prost 

NĂRODAC, NĂRODACĂ (NĂRODOC, NĂRODOACĂ), NĂRODOȘI, NĂRODOAȘ(I)E (s.m. și 

adj.) - prostovan 

NĂRODACIC, NĂRODACICĂ, NĂRODACICI, NĂRODACICE (adj.) - nerodatec, nebunatic, 

zburdalnic; nesocotit în ceea ce face 

NĂRODACIC, NĂRODACIȘI (s.m.) - nebunatic 

NĂRODOC, NĂRODACIE, NĂRODOCI, NĂRODOCIE (adj.) - nebunatic, cam prost 

NĂRODONI, NĂRODOANE (adj.) - nebunatic, cam prost 

NĂRODZALĂ (s.f.) - tâmpenie; nebunie 

NĂRODZALĂ, NĂRODZĂLI (s.f., sg.) - prostie, stupizenie, neghiobie; țuică, alcool 

NĂRODZĂNIE, NĂRODZĂNII (s.f.) - nerozenie, nerozie, nebunie, prostie, neghiobie, acțiune 

necugetată 

NĂRODZÂIE, NĂRODZÂI (s.f.) - prostie 

NĂRODZÂT (adj.) – luat razna 

NĂRODZÎ, IEU NĂRODZĂSC (vb., IV) - a înnebuni 

NĂRODZÎ, NĂRODZĂSC (vb., IV) - a înnebuni 

NĂRODZÎ, NĂRODZĂSC (vb., IV, intranz.) - a nărozi, a se prosti, a înnebuni 

NĂROI, NĂROAIE (s.n.) - noroi 

NĂROI, NĂROAIE (s.n.) - noroi, tină, imală moale 

NĂROIA, NĂROIESC (vb., I) - a (se) noroia, a se murdări de noroi 

NĂROIT, NĂROITĂ, NĂROIŢ, NĂROICE (adj.) - împotmolit 

NĂRUI, NĂRUI (vb., IV, tranz. reflex.) - a dărâma 

NĂRUIT, NĂRUITĂ, NĂRUIȚ, NĂRUICE (adj.) - năruit, dărâmat 

NĂRUJÂT, NĂRUJÂTĂ, NĂRUJÂŢ, NĂRUJÂCE (adj.) - cu răni pe faţă 

NĂRVA, NĂRVEZ (vb., I, tranz.) - a enerva 

NĂRVOS, NĂRVOSĂ, NĂRVOȘ, NĂRVOSE (adj.) - nervos 

NĂSĂGI, NĂSĂGESC (vb., IV) - a se îngroşa 

NĂSĂGI, NĂSĂGESC (vb., IV, intranz., reflex.) - a se îngroșa 

NĂSĂLĂICI (s.f., pl.) - fecioare de onoare la nuntă 

NĂSĂLI (vb., IV) - a dori, a pofti, a jindui 

NĂSĂLIE, NĂSĂLII (s.f.) - suport de lemn (ca o targă) pe care se așează coșciugul cu mortul 

pentru a fi transportat (la biserică sau la cimitir) 

NĂSĂRÂMB, NSĂRÂMBI (s.m.) - prost, lovit cu leuca 

NĂSĂRÂMBĂ (POCINOAGĂ), NĂSĂRÂMBE (s.f.) - şotie 

NĂSĂRÂMBĂ, NĂSĂRÂMBE (s.f.) - ghidușii, minunății; șmecherii puerile 

NĂSĂTUL, NĂSĂTULĂ, NĂSĂTULI, NĂSĂTULE (adj.) - flămând; lacom 

NĂSÂI/NĂSĂLIE, NĂSÂIE/NĂSÂLE (s.f.) - suport de lemn cu mânere (ca o targă, dar cu 

picioare) pe care se așează coșciugul cu mortul pentru a fi transportat la biserică sau la cimitir 

NĂSÂIOC, NĂSÂIOACĂ, NĂSÂIOȘI, NĂSÂIOAȘE (adj.) - prost, urâcios 

NĂSÂLI (vb., IV)- a tinde, a dori 

NĂSÂLNIC, NĂSÂLNICĂ, NĂSÂLNICI, NĂSÂLNIȘE (adj.) - pisălog, plictisitor 

NĂSÂLNIC, NĂSÂLNICĂ, NĂSÂLNIȘI, NĂSÂLNIȘE (adj.) - neînţelegător 

NĂSÂP (s.n.) - nisip 

NĂSÂP, NĂSÂPURI (s.n.) - nisip 

NĂSÂPIT, NĂSÂPIT, NĂSÂPIȚ, NĂSÂPICE (adj.) - mărunt, (despre persoane) mic de statură 

NĂSÂRGUIT, NĂSÂRGUITĂ, NĂSÂRGUIȚ, NĂSÂRGUICE (adj.) - fără bun simț 

NĂSCARE, NĂSCĂRI (s.f.) - născare, naștere 

NĂSCĂCORI, NĂSCĂCORESC (vb., IV, intranz. reflex.) - a se înfoia la cineva, a se răsti; a se 

impune de unul singur 

NĂSCĂRNI, NĂSCARNEŞCE (vb., IV, reflex.) - a se produce, a se stârni, a se isca, a izbucni 

ceva neplăcut (o furtună, o boală, un război etc.) 

NĂSCÂRCITURA (vb., I) - a se declanșa o boală 



NĂSCÂRNIT, NĂSCÂRNITĂ, NĂSCÂRNIŢI, NĂSCÂRNICE (adj.) - (despre boli) ivit din 

senin 

NĂSCHECHERĂ (s.f.) - năschecheră dă fată, zgâtie, hârghie 

NĂSCHECHERĂ, NĂSCHECHERE (s.f.) - firav 

NĂSCHIMBAT, NĂSCHIMBATĂ, NĂSCHIMBAȚ, NĂSCHIMBACE (adj.) - neschimbat 

NĂSCOCORI, NĂSCOCORESC (vb., IV, intranz., reflex.) - a se umfla în pene, a se împăuna; a 

sări cu vorba, a ridica tonul, a-și da importanță, a se infatua 

NĂSCOCORIT, NĂSCOCORITĂ, NĂSCOCORIȚ, NĂSCOCORICE (adj.) – umflat, împănat 

NĂSCOCORÎ, NĂSCOCORĂSC (vb., IV, intranz. reflex.) - a se răsti la cineva, a ţipa la cineva 

NĂSCOMONI, NĂSCOMONESC (vb., IV) - a se umfla, a creşte 

NĂSCOŞIALĂ, NĂSCOŞIELI (s.m.) – invenţie, plăsmuire 

NĂSCOŞIT, NĂSCOŞITĂ, NĂSCOŞIŢ, NĂSCOŞICE (adj.) - inventat 

NĂSCOȘIT, NĂSCOȘITĂ, NĂSCOȘIȚ, NĂSCOȘICE (adj.) - încrezut 

NĂSCUT, NĂSCUTĂ, NĂSCUȚ, NĂSCUCE (adj.) - născut 

NĂSDRĂVAN, NĂSDRĂVANĂ, NĂSDRĂVANI, NĂSDRĂVANE (adj.) - anormal 

NĂSFIROS, NĂSFIROASĂ, NĂSFIROȘ, NĂSFIROASĂ (adj.) - subţire la gust, delicat 

NĂSFLECIC (s.m.) – prostănac 

NĂSGLÂMB, NĂSGLÂMBĂ, NĂSGLÂMBI, NĂSGLÂMBE (adj.) - urât 

NĂSIOC, NĂSIOACĂ, NĂSIOȘI, NĂSIOAȘE (adj.) - prost, urât, zăpăcit 

NĂSLI, NĂSLESC (vb., IV, intranz.) - a fugi, a o lua la goană, a o tuli 

NĂSLOAGĂ (s.f. sg.) - lipsă de unitate 

NĂSMINCIT (adv.) - neapărat, negreșit, în mod obligatoriu 

NĂSOCOCIT, NĂSOCOCITĂ, NĂSOCOCIȚ, NĂSOCOCICE (adj.) - necalculat, nechibzuit 

NĂSOMN (s.n. sg.) - nesomn, veghe, stare intenționată de nesomn; insomnie 

NĂSOS, NĂSOASĂ, NĂSOȘ, NĂSOASĂ (adj.) - cu nasul mare 

NĂSPÂRCEA (s.m.) - unul dintre numele populare ale diavolului, nichipercea 

NĂSPRI, NĂSPRESC (vb., IV) - a (se) înăspri; a deveni mai exigent față de cineva; a îngheța 

apa puțin, făcând o pojghiță subțire; a se răci vremea 

NĂSPRI, NĂSPREȘCE (vb., IV, intranz., pers. a III-a) - a prinde pojghiță de gheață 

NĂSPRIT, NĂSPRITĂ, NĂSPRIŢ, NĂSPRICE (adj.) - a prinde o pojghiţă de gheaţă 

NĂSPRIT, NĂSPRITĂ, NĂSPRIȚ, NĂSPRICE (adj.) – prins o pojghiță de gheață 

NĂSRECE, NĂSRECI (s.m.) - diavol, necurt 

NĂSTAȘNIC, NĂSTAȘNICĂ, NĂSTAȘNICI, NĂSTAȘNICE (adj.) - (despre copii) 

neastâmpărat, jucăuș, înclinat spre joacă și farse 

NĂSTAŞNIC, NĂSTAŞNICĂ, NĂSTAŞNIȘI, NĂSTAŞNIȘIE (adj.) - neastâmpărat 

NĂSTĂVI, NĂSTĂVIESC (vb., IV) - a nu se domoli/liniști, a nu să ogoi 

NĂSTĂVIT, NĂSTĂVITĂ, NĂSTĂVIȚ, NĂSTĂVICE (adj.) - neastâmpărat, nepotolit, drăcos 

NĂSTÂMPI (vb., IV) - a da înapoi, a descreşte (în descântece) 

NĂSTRAP, NĂSTRAPI (s.m.) - bob de sudoare, picătură de transpirație 

NĂSTRAPĂ, NĂSTRAPE (s.f.) - vas de băut, potir, cupă 

NĂSTRAȘNIC, NĂSTRAȘNICĂ, NĂSTRAȘNIȘI, NĂSTRAȘNIȘE (adj.) - șugubăț; 

neastâmpărat; cu superputeri 

NĂSTRÂNS, NĂSTRÂNSĂ, NĂSTRÂNȘ, NĂSTRÂNSĂ (adj.) - fân neadunat 

NĂSTRECEA (s.f., sg.) - nenorocire, nefericire 

NĂSTRECEA, NĂSTREȘI (s.m.) - diavol, satana 

NĂSUL, NĂSULI (s.m.) - om mare, fioros 

NĂŞARE, NĂȘĂRI (s.f.) - praştie de aruncat 

NĂȘCIRE, NĂȘCIRI (s.f.) - inconștiență, nepricepere 

NĂȘCIUTOR, NĂȘCIUTOARE, NĂȘCIUTORI, NĂȘCIUTOARE (adj.) - neștiutor 

NĂȘIUI, NĂȘIUIE (adj.) - neastâmpărat, nebun 

NĂŞLI, NĂȘLESC (vb., IV) - a fugi, a tuli 

NĂTAM-NĂSAM (loc. adv.) - cu de-a sila 

NĂTĂBALĂ (s.) – netrebnic 



NĂTĂBALĂ (s.f.) – dracul, diavolul 

NĂTĂFLEȚ, NĂTĂFLEAȚĂ (adj) - nătâng, prostănac 

NĂTĂFL(I)EȚ (s.m.) - prost, nătâng, netot 

NĂTĂHALĂ, NĂTĂHALE (s.f.) - matahală, monstru 

NĂTĂHUI, NĂTĂHUIE (adj.) - înapoiat mintal, prostănac 

NĂTĂHUL, NĂTĂHULĂ, NĂTĂHULI, NĂTĂHULE (adj.) - prost 

NĂTĂMENIA (s.f., sg.) - prostovan 

NĂTĂNTOL, NĂTĂNTOALĂ, NĂTĂNTOLI, NĂTĂNTOALE (adj.) - prostănac, nepriceput, 

neîndemânatic 

NĂTĂRAB, NĂTĂRABI (s.m.) - naiv, prost, debil mintal 

NĂTĂRĂU, NĂTĂRĂI (s.m.) - oameni prostuți 

NĂTĂUC, NĂTĂUCĂ, NĂTĂUȘI, NĂTĂUȘE (adj.) - afectat mintal 

NĂTĂUC, NĂTĂUCĂ, NĂTĂUȘI, NĂTĂUȘE (adj.) - om aiurit, zăpăcit, neștiutor, naiv 

NĂTĂUL, NĂTĂULI (s.m.) - prost, gogoman mare 

NĂTÂNDOC (adj.) - nătâng, nepriceput 

NĂTÂNG, NĂTÂNGĂ, NĂTÂNJI, NĂTÂNJI (adj.) – netot 

NĂTÂNTOC, NĂTÂNTOACĂ, NĂTÂNTOȘI, NĂTÂNTOAȘE (adj.) - nepriceput 

NĂTÂNTOC, NĂTÂNTOȘI (s.m.) - prost 

NĂTICAȘI (s.m. pl.) - încălțăminte ușoară din fire de lână, cipici 

NĂTOBOCIT, NĂTOBOCITĂ, NĂTOBOCIȚ, NĂTOBOCICE (adj.) - nechibzuit; neordonat 

NĂTOMENIE, NĂTOMENII (s.f.) - ființă ieșită din comun, duh rău; cuvinte triviale 

NĂTOT, NĂTOATĂ, NĂTOŢ, NĂTOACE (adj.) - nenormal 

NĂTOT, NĂTOATĂ, NĂTOȚ, NĂTOACIE (adj.) - netot, neîntreg la minte, prostănac, puțin 

inteligent, năvieșci 

NĂTOŢÎ, NĂTOŢĂSC (vb., IV, intranz., reflex.) - a se repezi asupra; a crede cu încăpăţânare  

NĂTRĂBUIT, NĂTRĂBUITĂ, NĂTRĂBUIȚ, NĂTRĂBUICE (adj.) - netrebuință 

NĂTRUNĂV, NĂTRUNĂVĂ, NĂTRUNĂVI, NĂTRUNĂVE (adj.) - zdravăn, foarte puternic, 

cu forță enormă 

NĂTURAL (adv.) - dintr-o bucată 

NĂTURĂ (s.f.) – obicei rău 

NĂTUȘÂNAT (adj.) - (despre oi) netunsă pe lângă uger 

NĂȚĂRAI, NĂȚĂRAIE (s.n.) - dantelă 

NĂȚÂFĂR, NĂȚÂFĂRĂ, NĂŢÂFERI, NĂȚÂFĂRE (adj.) - impulsiv, agresiv 

NĂUC, NĂUCĂ, NĂUȘ (adj.) – prost 

NĂUC, NĂUCĂ, NĂUȘI, NĂUȘE (adj.) - aiurit, cu capul în nori 

NĂUD - eventual, năut 

NĂUI (adv.) - conf. la “năhod” 

NĂUMBLAT, NĂUMBLATĂ, NĂUMBLAȚ, NĂUMBLACE (adj.) - persoană redusă la un 

spațiu restrâns 

NĂUȘI, NĂUȘESC (vb., IV) - a (se) năuci, a (se) zăpăci, a (se) prosti 

NĂUȘIT, NĂUȘITĂ, NĂUȘIȚ, NĂUȘICE (adj.) – dărâmat 

NĂUTRAL, NĂUTRALI (s.m.) - retras, car nu aparține niciunei grupări 

NĂVAL, NĂVALE (s.n.) - grămadă 

NĂVĂGEALĂ, NĂVĂGELI (s.f.) - năvădeală, năvădit; atât acțiunea cât și acțiunea năvădelii 

NĂVĂGI, NĂVĂGESC (vb., IV) - a trece firele de urzeală printre ițe și spată, la războiul de țesut, 

pentru a obține modelul dorit 

NĂVĂGI, NĂVĂGIESC (vb., IV) - a năvădi, a trece firele urzelii prin ițe și prin spată (la 

războiul de țesut) 

NĂVĂGIT, NĂVĂGITĂ, NĂVĂGIȚ, NĂVĂGICE (adj.) - năvădit 

NĂVÂRCĂ, NĂVÂRȘI (s.f.) - prostovan, prost 

NĂVÂRNI, NĂVÂRNESC (vb., IV) - a sili, a forța intrarea în aglomerație 

NĂVEC (adv.) - pe viaţă, pentru totdeauna, definitiv 

NĂVESTIT, NĂVESTITĂ, NĂVESTIŢ, NĂVESTICE (adj.) - nepriceput, neștiutor 

NĂVEȘCI, NĂVEȘCICE (adj.) - nepriceput 



NĂVEȘCIE (s.f. sg.) - ne-veste, lipsa veștii 

„pră năveșcie” - pe neanunțate, prin surprindere 

NĂVOLNIC, NĂVOLNICĂ, NĂVOLNIȘI, NĂVOLNIȘE (adj.) - infirm 

NĂVRAJBĂ, NĂVRĂJBI (s.f.) - silinţă, zel 

NĂZĂREALĂ, NĂZĂRELI (s.f.) - închipuire 

NĂZĂREAN, NĂZĂREANĂ, NĂZĂRENI, NĂZĂRENE (s.m. și f.) - nazarinean, adept al 

cultului nazarinean 

NĂZĂRI, NĂZARE (vb., IV, intranz. reflex., pers. a III-a) - a i se părea 

NĂZBÂCIE, NĂZBÂCII (s.f.) – poznă, boroboaţă, boacănă 

NĂZGLOAMBĂ, NĂZGLOAMBE (s.f.) - neghiobie, prostie 

NĂZGLOBIT, NĂZGLOBITĂ, NĂZGLOBIŢ, NĂZGLOBICE (adj.) - îmbrăcat fără gust 

NĂZGLOD, NĂZGLOADĂ, NĂZGLOZI, NĂZGLOADE (adj.) - netot, prost 

NĂZUROASĂ (adj.) - cu nazuri, cu ifose 

NĂZURONI, NĂZUROANIE (adj.) - om cu nazuri 

NÂCAJÂT, NÂCAJÂTĂ, NÂCAJÂŢ, NÂCAJÂCE (adj) - necăjit 

NÂCAJÎ, NÂCAJĂSC (vb., IV, tranz., reflex.) - a necăji 

NÂCAZALĂ, NÂCAZĂLURI (s.f.) - necăjeală, necaz, neplăcere, supărare 

NÂCAZÂT, NÂCAZÂTĂ, NÂCAZÂŢ, NÂCAZÎCE (adj.) - necăjit, amărât, chinuit 

NÂCAZÎ, NÂCAZĂSC (vb., IV, tranz., reflex.) - necăji 

NÂNCĂ (adv.) - încă 

NÂSARÂMBĂ, NÂSARÂMBIE (s.f.) - năsărâmbă, poznă 

NÂTARĂU, NÂTARĂI (s.m.) - nătărău, neghiob, nătâng, tont 

NÂTARÂULUI (adv.) - pe dos, de-a-ndoaselea, cum nu trebuie 

NE (inter.) - iată, uite! 

NE (s.f. sg.) - zăpadă 

NEA (s.f. sg.) - zăpadă 

NEADAPAT, NEADAPATĂ, NEADAPAŢ, NEADAPACE (adj.) - despre animalele domestic; 

chinuit de sete; însetat, setos, satos 

NEADZĂ (s.f.) – scârbă, greață, teamă, milă 

NEAGĂ (s.m. şi f.) - persoană care are o atitudine negativistă, care manifestă negativism. adj.) - care 

stăruie cu îndârjire şi fără flexibilitate; încăpăţânat, îndărătnic, inflexibil 

NEALCOȘ, NEALCOȘĂ, NEALCOȘ, NEALCOȘE (adj.) - fudul, îngâmfat 

NEAM, NEAMURI (s.n.) - totalitatea persoanelor înrudite între ele prin sânge sau alianţă; 

persoană care face parte din aceeaşi familie cu cineva, rudă 

NEAM! (adv.) - nimic!, nici vorbă! 

NEAMȚ, NEMȚ (s.m.) - german 

NEAPĂRAT (adv.) - necesar 

NEAŞCEPTAT, NEAȘCEPTATĂ, NEAŞCEPTAŢ, NEAȘCEPTACE (adj.) - adesea adverbial; la 

care nu te aştepţi; care se întâmplă sau se iveşte subit, fără veste; neprevăzut, intempestiv, neaşteptat 

NEAUĂ/NIA (s.f.) – zăpadă 

„neaua mieilor” - zăpada căzută în luna martie, care se topește repede 

NEAZĂ (s.f.) - repulsie, aversiune, dezgust, oroare 

NEBUNACIC, NEBUNACICĂ, NEBUNACIȘ, NEBUNACIȘE (adj.) - vioi, zglobiu, zburdalnic, 

nebunatic; zvăpăiat 

NEBUNEŞCE (adv.) - în mod necugetat, nesocotit; orbeşte; în mod excesiv; foarte tare, foarte mult 

NEBUNI, NEBUNESC (vb., IV) - a fi atins de nebunie, de demenţă; a înnebuni, a deveni nebun, a se 

aliena; a face pe cineva să-şi piardă stăpânirea de sine, a agasa, a enerva 

NEBUNI, NEBUNESC (vb., IV, intranz.) - a înnebuni 

NECA, NEC (vb., I, intranz. reflex.) - a se îneca 

NECA, NEC (vb., I, reflex.) - a muri sau a face să moară prin sufocare în apă sau în alt lichid; a se 

îneca; a se cufunda, a se afunda; despre ape; a inunda un loc, o arătură etc; a se sufoca, a se înăbuşi; 

despre plâns, lacrimi; a podidi împiedicând respiraţia 

NECAȘOS, NECAȘOASĂ, NECAȘOŞ, NECAȘOASĂ (adj.) - care îneacă; sufocant, înnecăcios 

NECAT, NECATĂ, NECAŢ, NECACE (adj.) - asfixiat pin înec; înecat; inundat; înăbuşit, sufocat; 



NECAT, NECATĂ, NECAȚ, NECACE (adj.) - înecat 

NECĂTURĂ, NECĂTURI (s.f.) - înecături inundații; teren inundat 

NECED, NECEDĂ, NECEZ, NECEGE (adj.) - care are suprafaţa dreaptă, fără asperităţi; neted; 

despre piele; fără creţuri, fără zbârcituri, întins, catifelat, mătăsos; despre suprafeţe, locuri, terenuri; 

care este drept, fără asperităţi, care este lipsit de denivelări; plat, drept, uniform 

NECEZÂT, NECEZÂTĂ, NECEZÂŢ, NECEZÂCE (adj.) - care a fost făcut neted; netezit 

NECEZÎ, NECEZĂSC (vb., IV) - a face neted; a netezi, a nivela 

NECHEDZA, NECHEADZĂ (vb., I, intranz., pers. a III-a) - a necheza 

NECLATARIT, NECLATARITĂ, NECLATARIŢ, NECLATARICE (adj.) - despre rufe, vase etc.; 

care nu este curat; care nu a fost spălat uşor cu apă; care nu a fost limpezit într-o ultimă apă curată; 

care nu a fost clătit; nelimpedzât 

NECLINCIT, NECLINCITĂ, NECLINCIŢ, NECLINCICE (adj.) - care nu se mişcă, nu se clinteşte 

din loc; neclintit, nemişcat, imobil; în care nu se mişcă nimic, în care nu intervine nici o schimbare 

NECREGINȘIOS, NEGRIȘOASĂ, NECREGINȘIOŞ, NEGRIȘOASĂ (adj., s.m. şi f.) - om care nu 

se încrede uşor în ceva; necredincios; om care nu crede în nici o doctrină religioasă; ateu; om care se 

abate de la dogmele religiei; eretic 

NECUVINȘIOS, NECUVINȘOASĂ, NECUVINȘIOŞ, NECUVINȘOASĂ (adj.) - care este lipsit de 

bunăcredinţă, de respect, de politeţe; care nu este cuviincios; obraznic 

NEDISPUTAVERĂ (adv.) – de nediscutat 

NEDOACRU, NEDOACRĂ, NEDOACRI, NEDOACRE (adj.) - murătură, salată, ciorbă, etc.; care 

nu este suficient de acru 

NEDOAFUMAT, NEDOAFUMATĂ, NEDOAFUMAŢ, NEDOAFUMACE (adj.) - carne, slănină, 

peşte etc.; care este expus prea puţin la fum; neafumat suficient 

NEDOALES, NEDOALEASĂ, NEDOALEŞ, NEDOALESĂ (adj.) - care nu este ales, sortat, separat 

în totalitate 

NEDOAMEŢÂT, NEDOAMEȚÂTĂ, NEDOAMEŢÂŢ, NEDOAMEȚÂCE (adj.) - care este uşor 

ameţit 

NEDOAMURŢÂT, NEDOAMURȚÂTĂ, NEDOAMURŢÂŢ, NEDOAMURȚÂCE (adj.) - despre 

fiinţe şi corpul lor; care a pierdut parţial capacitatea de a reacţiona la excitarea din afară 

NEDOARS, NEDOARSĂ, NEDOARŞ, NEDOARSĂ (adj.) - lemn; obiect, combustibil etc.; care nu a 

ars în întregime 

NEDOASCUŢÂT, NEDOASCUȚÂTĂ, NEDOASCUŢÂŢ, NEDOASCUȚÂCE (adj.) - cuţit, lamă, 

vârf, obiect etc.; care nu este bine ascuţit, care nu taie foarte bine 

NEDOAŞNIC, NEDOAȘNICĂ, NEDOAŞNIȘ, NEDOAȘNIȘE (adj.) - care nu se îngrijeşte de ţinuta 

sa, care are o ţinută dezordonată, murdară, etc.; neglijent, nehainic, nesârnic; care nu-şi face griji; 

nepăsător, indolent 

NEDOBELIT, NEDOBELITĂ, NEDOBELIȚ, NEDOBELICE (adj.) - despre animale ori despre părţi 

ale corpului acestora; cu pielea parţial jupuită 

NEDOCĂLIT, NEDOCALITĂ, NEDOCĂLIŢ, NEDOCALICE (adj.) - despre metale; care nu este 

bine călit; insuficient călit 

NEDOCLATARIT, NEDOCLATARITĂ, NEDOCLATARIŢ, NEDOCLATARICE (adj.) - despre 

vase, rufe etc.; care nu a fost clătit suficient cu apă curată, care mai trebuie clătit 

NEDOCOPT, NEDOCOAPTĂ, NEDOCOPŢ, NEDOCOAPCE (adj.) - despre alimente; care a fost 

expus prea puţin acţiunii focului; care nu poate fi mâncat deoarece nu este încă copt; despre fructe; în 

pârgă 

NEDOFARBUIT, NEDOFARBUITĂ, NEDOFARBUIŢ, NEDOFARBUICE (adj.) - obiect, 

suprafaţă; care nu a fost vopsit în întregime; care nu a fost vopsit pe întreaga suprafaţă 

NEDOFIERT, NEDOFIARTĂ, NEDOFIERŢ, NEDOFIERCE (adj.) - despre lichide sau despre 

solide aflate într-un lichid; care a fost prea puţin expus fierberii, care nu este încă fiert 

NEDOFRAMÂNTAT, NEDOFRAMÂNTATĂ, NEDOFRĂMÂNTAŢ, NEDOFRAMÂNTACE 

(adj.) - despre aluat, mortar etc.; prea puţin frământat 

NEDOFRECAT, NEDOFRECATĂ, NEDOFRECAŢ, NEDOFRECACE (adj.) - despre unele 

alimente; care nu au devenit o masă omogenă şi pufoasă deoarece au fost frecate puţin; obiect care nu 

a fost curăţat prin frecare pe întrega suprafaţă 



NEDOFRIPT, NEDOFRIPTĂ, NEDOFRIPŢ, NEDOFRIPCE (adj.) - despre alimente; care a fost 

expus prea puţin acţiunii directe a focului 

NEDOGEJGHEŢAT, NEDOGEJGHEȚATĂ, NEDOGEJGHEŢAŢ, NEDOGEJGHEȚACE (adj.) - 

despre lichide îngheţate; care a redevenit parţial lichid 

NEDOGEJGHINAT, NEDOGEJGHINATĂ, NEDOGEJGHINAŢ, NEDOGEJGHINACE (adj.) - 

copac, plantă cu crengi, ramuri care nu s-au desprins încă de la trunchi, de la tulpină 

NEDOGESCÂLȘIT, NEDOGESCÂLȘITĂ, NEDOGESCÂLȘIŢ, NEDOGESCÂLȘICE (adj.) - 

despre fire de păr, de aţă etc.; care mai are fire încâlcite 

NEDOGESPICAT, NEDOGESPICATĂ, NEDOGESPICAŢ, NEDOGESPICACE (adj.) - care nu a 

crăpat, care nu este desfăcut de-a lungul 

NEDOGESPLECIT, NEDOGESPLECITĂ, NEDOGESPLECIŢ, NEDOGESPLECICE (adj.) - care 

nu este desfăcut până la capăt din împletitură 

NEDOGEZBRĂCAT, NEDOGEZBRĂCATĂ, NEDOGEZBRĂCAŢ, NEDOGEZBRACACE (adj.) - 

care mai are haine pe el 

NEDOGEZGOLIT, NEDOGEZGOLITĂ, NEDOGEZGOLIŢ, NEDOGEZGOLICE (adj.) - care mai 

are haine pe el; care nu este dezvelit 

NEDOGEZLIPIT, NEDOGEZLIPITĂ, NEDOGEZLIPIŢ, NEDOGEZLIPICE (adj.) - despre obiecte 

lipite, prinse, fixate strâns de altele; nedezlipit în totalitate, care mai are o parte lipită 

NEDOGHEURAT, NEDOGHEURATĂ, NEDOGHEURAŢ, NEDOGHEURACE (adj.) - despre 

ştiuleţii de porumb; care mai au boabe nedesfăcute de pe cocean 

NEDOGHILUIT, NEDOGHILUITĂ, NEDOGHILUIŢ, NEDOGHILUICE (adj.) - despre scânduri, 

obiecte din lemn; care nu sunt rindeluite, netezite pe toată suprafaţa 

NEDOÎMBRACAT, NEDOÎMBRĂCATĂ, NEDOÎMBRACAŢ, NEDOÎMBRĂCACE (adj.) - despre 

oameni; care nu a îmbrăcat toate hainele 

NEDOÎMPĂDURIT, NEDOÎMPĂDURITĂ, NEDOÎMPĂDURIŢ, NEDOÎMPĂDURICE (adj.) - 

teren care nu este împădurit pe întreaga suprafaţă 

NEDOÎMPĂRŢÂT, NEDOÎMPĂRȚÂTĂ, NEDOÎMPĂRŢÂŢ, NEDOÎMPĂRȚÂCE (adj.) - care nu 

este încă împărţit în totalitate 

NEDOÎMPLECIT, NEDOÎMPLECITĂ NEDOÎMPLECIŢ, NEDOÎMPLECICE (adj.) - despre fire; 

parţial împletite 

NEDOÎNCĂLZÂT, NEDOÎNCĂLZÂTĂ, NEDOÎNCĂLZÂŢ, NEDOÎNCĂLZÂCE (adj.) - care nu 

este suficient de cald 

NEDOÎNCHEIAT, NEDOÎNCHEIATĂ, NEDOÎNCHEIAŢ, NEDOÎNCHEIACE (adj.) - care nu are 

toate părţile componente; care nu este complet; haină, cămaşă, faţă de perină etc.; care nu are toţi 

nasturii încheiaţi 

NEDOÎNCLEIT, NEDOÎNCLEITĂ, NEDOÎNCLEIŢ, NEDOÎNCLEICE (adj.) - care mai are piese, 

părţi componenete neîncleiate 

NEDOÎNDULȘIT, NEDOÎNDULȘITĂ, NEDOÎNDULȘIŢ, NEDOÎNDULȘICE (adj.) - despre 

mâncăruri şi băuturi în care s-a pus prea puţin îndulcitor miere, zahăr 

NEDOÎNFLURIT, NEDOÎNFLURITĂ, NEDOÎNFLURIŢ, NEDOÎNFLURICE (adj.) - despre plante; 

care are boboci; despre flori; care nu şi-a deschis bobocii 

NEDOÎNFRUNDZÂT, NEDOÎNFRUNDZÂTĂ, NEDOÎNFRUNDZÂŢ, NEDOÎNFRUNDZÂCE 

(adj.) - căruia i-au dat puţine Frunze 

NEDOÎNFUNDAT, NEDOÎNFUNDATĂ, NEDOÎNFUNDAŢ, NEDOÎNFUNDACE (adj.) - care 

este parţial înfundat, închis 

NEDOÎNTARIT, NEDOÎNTĂRITĂ, NEDOÎNTARIŢ, NEDOÎNTĂRICE (adj.) - despre beton, 

tencuială etc.; care este încă moale, care nu s-a întărit sufficient 

NEDOÎNVERZÂT, NEDOÎNVERZÂTĂ, NEDOÎNVERZÂŢ, NEDOÎNVERZÂCE (adj.) - despre 

copaci, frunze care a început să înverzească 

NEDOJÂPUIT, NEDOJÂPUITĂ, NEDOJÂPUIŢ, NEDOJÂPUICE (adj.) - despre animale ori despre 

părţi ale corpului care are porţiuni de piele nejupuite 

NEDOLIMPEDZÂT, NEDOLIMPEDZÂTĂ, NEDOLIPEDZÂŢ, NEDOLIMPEDZÂCE (adj.) - care 

urmează să fie clătit cu apă limpede rece după spălare; nedoclatarit; despre lichide; care nu este încă 

limpede, transparent 



NEDOLIPIT, NEDOLIPITĂ, NEDOLIPIŢ, NEDOLIPITICE (adj.) - cu materia cleioasă neîntărită 

NEDOMÂNCAT, NEDOMÂNCATĂ, NEDOMÂNCAŢ, NEDOMÂNCATACE (adj.) - care nu este 

sătul, care nu a mâncat destul; aliment care nu este consumat în întregime 

NEDOMOLARIT, NEDOMOLARITĂ, NEDOMOLARIŢ, NEDOMOLARICE (adj.) - perete, tavan 

care are porţiuni pe care nu s-a dat cu var, cu colorant, cu humă etc. 

NEDOMUIAT, NEDOMUIATĂ, NEDOMUIAŢ, NEDOMUIACE (adj.) - care nu este suficient 

îmbibat cu lichid 

NEDOMULS, NEDOMULSĂ, NEDOMULŞ, NEDOMULSĂ (adj.) - despre vaci, oi, capre, etc.; care 

mai are lapte în uger 

NEDOPIPILIT, NEDOPIPILITĂ, NEDOPIPILIŢ, NEDOPIPILICE (adj.) - despre păsări; care mai 

are pene nejumulite 

NEDOPRĂŞÂT, NEDOPRĂŞÂTĂ, NEDOPRĂŞÂŢ, NEDOPRĂŞÂCE (adj.) - teren care nu este 

prăşit în întregime 

NEDORAS, NEDORASĂ, NEDORAŞ, NEDORASĂ (adj.) - despre barbă,mustaţă, păr etc.; cu păr 

netăiat 

NEDOSARAT, NEDOSARATĂ, NEDOSARAŢ, NEDOSARACE (adj.) - despre alimente; căruia i 

s-a adăugat prea puţină sare 

NEDOSPALAT, NEDOSPALATĂ, NEDOSPALAŢ, NEDOSPALACE (adj.) - care nu este curăţat 

bine cu apă, săpun, detergenţi etc. 

NEDOSTORS, NEDOSTOARSĂ, NEDOSTORŞ, NEDOSTOARSĂ (adj.) - din care nu s-a scos tot 

lichidul 

NEDOȘERNUT, NEDOȘERNUTĂ, NEDOȘERNUŢ, NEDOȘERNUCE (adj.) - parte dintr-o 

cantitate care a rămas necernută 

NEDOUSCAT, NEDOUSCATĂ, NEDOUSCAŢ, NEDOUSCACE (adj.) - teren, haină, etc.; umed, 

jilav; plantă parţial uscată 

NEDOVINGECAT, NEDOVINGECATĂ, NEDOVINGECAŢ, NEDOVINGECACE (adj.) - care nu 

este vindecat pe deplin, care este în curs de vindecare 

NEDREPTACE, NEDREPTĂŢ (s.f.) - lipsă de dreptate; faptă, situaţie nedreaptă; nedreptate, 

inechitate; injustiţie 

NEDZOS (adj.) - repulsiv  

NEGÂNGIT, NEGÂNGITĂ, NEGÂNGIŢ, NEGÂNGICE (adj.) - care apare, se produce pe 

neaşteptate; neprevăzut, neaşteptat; despre oameni; care este lipsit de judecată, de chibzuinţă în 

acţiuni; nesăbuit, nechibzuit, nesocotit 

NEGEDAT, NEGEDATĂ, NEGEDAŢ, NEGEDACE (adj.) - care nu s-a acomodat; care nu este 

deprins, care nu este obişnuit, care nu este familiarizat cu cineva sau ceva 

NEGEIE, NEGEI (s.f.) – nedeie, rugă, hramul bisericii 

NEGESPARŢÂT, NEGESPARŢÂTĂ, NEGESPARŢÂŢ, NEGESPARŢÂCE (adj.) - care nu este 

despărţit sau fragmentat, care nu poate fi despărţit; care sau de care nu se desparte, nu se îndepărtează 

niciodată; nedespărţit 

NEGEZLIPIT, NEGEZLIPITĂ, NEGEZLIPIŢ, NEGEZLIPICE (adj.) - care nu este sau nu poate fi 

dezlipit sau despărţit; care este nelipsit de undeva 

NEGHEA (vb., I) - a necheza 

NEGHINGIT, NEGHINGITĂ, NEGHINGIŢ, NEGHINGICE (adj.) - negândit, negângit 

NEGLES, NEGLESĂ, NEGLEȘI, NEGLESE (adj.) - neglijat, neluat în seamă/calcul 

NEGOȘ, NEGOȘ (s.m.) - mic furuncul care apare la rădăcina genelor; urcior 

NEGOȚ, NEGOȚURI (s.n.) - marfă de vânzare 

NEGREALĂ, NEGRELI (s.f.) - negreală; cerneală, tintă, măstilă 

NEGRI, NEGRESC (vb., IV) - a (se) înnegri; a se bronza 

NEGRI, NEGRESC (vb., IV) - a deveni negru; a căpăta o culoare închisă, a se întuneca; a vopsi, a da 

cu negru, a înnegri; despre oameni şi faţa lor; a se întuneca la faţă 

NEGRIAŢĂ, NEGRIEȚ (s.f.) - deschizătura rotundă din mijlocul ochiului, prin care se face adaptarea 

vederii în funcţie de luminozitate de distanţă etc., pupilă, lumina ochiului; pată de culoare neagră pe 

suprafaţa unui obiect, pe piele etc. 

NEGRIȘOS, NEGRIȘOASĂ, NEGRIȘOŞ, NEGRIȘOASĂ (adj.) - de o culoare care se apropie de 



negru, care bate în negru; negricios, negriu, negruţ; despre oameni cu pielea, părul, ochii de culoare 

închisă; brunet, oacheş 

NEGRIT, NEGRITĂ, NEGRIŢ, NEGRICE (adj.) - vopsit în negru, devenit negru 

NEGRU, NEAGRĂ, NEGRI, NEGRE (adj. și s.) - negru 

„a fașe cuiva dzâle negre” - a se purta rău cu cineva, a teroriza pe cineva 

„a fi negru dă mâniie” - a fi foarte supărat 

„a fi negru în șeriu gurii” - a fi trivial în vorbire, a fi spurcat la vorbă 

„a țâne post negru” - a nu mânca și a nu bea nimic 

„a vigia numai negru în fața ochilor” - a fi pesimist 

„negru-n șieru gurii” (expresie) - cățel rău; om răutăcios 

„niși cât negru supt unghiie” - nimic 

„piața niagră” - comerț clandestin, ilicit 

NEGURA, NEGUR (vb., I) - a (se) înnegura, a se întuneca (datorită norilor); (fig.) a se încrunta, 

a se schimba (în rău) la față 

NEGURA, NEGUREDZ (vb., I) - a se face întunecos, obscur; a se lipsi de lumină; a se însera, a se 

înnopta, a se înnegura 

NEGURĂ, NEGURI (s.f.) - negură, micșorarea luminozității în timpul zilei datorită unor nori 

groși sau a ceții; nori groși, de culoare închisă, care plutesc în aer la mică înălțime; întuneric 

NEGURĂ, NIGURIEŢ (s.f.) - negură, beznă, întunecime 

NEGUREAŢĂ (adj. şi var. de subst.) - brunetă, negruţă, întunecare 

NEGUREŢ (adj.) - brunet, negricios 

NEGURIME, NEGURIMI (s.f.) - întunecare a cerului ca urmare a acoperirii acestuia cu nori groşi şi 

negri; întuneric 

NEGUȚ, NEGUȚURI (s.n.) - negoț, negustorie, practicarea comerțului; totalitatea mărfurilor 

NEGUȚĂTORIU, NEGUȚĂTORI (s.m.) - negustor 

NEHAINIC, NEHAINICĂ, NEHAINIȘ, NEHAINIȘE (adj.) - nepăsător, indolent, şlampăt, 

nedoaşnic, nesârnic 

NEICA, NEIȘI (s.m.) - termen de respect cu care se adresează un copil sau o persoană mai tânără unui 

frate mai mare sau unui bărbat cu care este înrudit; termen afectiv folosit de o fată când vorbeşte 

despre iubitul ei 

NEÎNDAMÂNELNIC, NEÎNDAMÂNELNICĂ, NEÎNDAMÂNELNIȘ, NEÎNDAMÂNELNIȘE 

(adj.) - despre unelte, scule, dispozitive etc.; care nu poate fi folosit cu uşurinţă, care este greu de 

mânuit 

NEÎNGRAGIT, NEÎNGRAGITĂ, NEÂNGRAGIŢ, NEÎNGRAGICE (adj.) - care nu este îngrădit; 

neîgrădit 

NEÎNTRACUT, NEÎNTRACUTĂ, NEÎNTRACUŢ, NEÎNTRACUCE (adj.) - care nu este sau nu 

poate fi întrecut; neîntrecut; (p. ext.) grozav, extraordinar, exceptional 

NELEJIUIT, NELEJIUITĂ, NELEJIUIŢ, NELEJIUICE (adj.) - despre oameni; care comite 

nelegiuiri; nelegiuit 

NELINIŞCE, NELINIŞCI (s.f.) - stare de agitaţie, de frământare, de neastâmpăr; tulburare, nelinişte, 

teamă 

NELINIŞCI, NELINIȘCESC (vb., IV) - a-şi pierde sau a face să-şi piardă liniştea sufletească, a se 

umple de nelinişte; a se nelinişti, a se îngrijora, a se frământa 

NELINIŞCIT, NELINIŞCITĂ, NELINIŞCIŢ, NELINIŞCICE (adj.) - care nu este liniştit; care se 

mişcă, se agită, se frământă continuu, care nu stă locului; cuprins de agitaţie, de frământare, de 

neastâmpăr; agitat, tulburat 

NELIPSÂT, NELIPSÂTĂ, NELIPSÂŢ, NELIPSÂCE (adj.) - are este întotdeauna prezent, care nu 

lipseşte niciodată; care nu se desparte de cineva; nelipsit 

NELUMIT (adj.) - necăsătorit, nenuntit 

NEMA (adv.) - nu 

NEMA NIȘTA (expr.) - nu știu nimic (în sârbește) 

NEMERNIC, NEMERNIȘI (s.m.) - nemernic 

NEMEȘ, NEMEȘ (s.m.) - boier, grof ungur 

NEMEȘUG, NEMEȘUGURI (s.n.) – rudenie, neam 



NEMOCENIE, NEMOCENII (s.f.) - rudenie, neam 

„a fi nemocieniie cu șineva” - a fi în/a avea relații de rudenie cu cineva 

NEMOCI, NEMOCIESC (vb., IV) - a se nemoti, a se înrudi cu cineva 

NEMOȘAG, NEMOȘAGURI (s.n.) - totalitatea persoanelor cu același nume de familie și care se 

consideră că descind dintr-un strămoș comun 

NEMŢĂSC, NEMŢĂSCĂ, NEMŢĂSC, NEMŢĂŞC (adj.) - nemţesc    

NEMȚĂSC, NEMȚĂȘCI (adj.) - nemțesc 

NEMŢĂŞCE (adv.) - ca nemţii, în felul nemţilor; în limba germane; în legătură cu a se îmbrăca după 

moda occidental 

NEMȚĂȘCIE (adv.) - nemțește, ca nemții 

„a plăci nemțăscie” - a-și plăti fiecare consumația la restaurant 

„a să îmbrăca/purta nemțăscie” - a renunța la portul popular românesc și a se îmbrăca după 

moda apuseană (cu pantaloni, veston etc.) 

NEMŢÂAŞCE (adv.) - nemţeşte 

NEMŢÂIE, NEMŢÂI (s.f.) -  Germania 

NEMŢOANE, NEMŢOANE (s.f.) - femeie care face parte din populaţia de bază a Germaniei sau este 

originară de acolo; germană, nemţoaică 

NEMȚOANE, NEMȚOANE (s.f.) - nemțoaică; de naționalitate germană; soție de neamț, chiar 

dacă ea nu e de origine etnică germană 

NEMȚON, NEMŢON (s.m.) - persoană care face parte din populaţia de bază a Germaniei sau este 

originară de acolo; neamţ, german 

NEMŢUAICĂ, NEMŢUAICE, NEMŢUOIȘ (s.f.) - nemţoaică 

NEMUI, NEMUI (vb., IV, tranz., reflex.) - înrudi 

NEMURIC, NEMURIȘ (s.m.) - om de nimic 

NEMUŞAG, NEMUŞAGURI (s.n.) - totalitatea persoanelor înrudite între ele prin sânge sau prin 

alianţă; neam, rudă 

NE-NE (interj.) - chemarea cailor 

NENORMAL, NENORMALĂ, NENORMALI, NENORMALE (adj.) - nebun, smintit, anormal, 

bolând, narod, şuchiat, ţâcnit, zalicit; care se comportă ca un nebun 

NENOROȘI, NENOROȘESC (vb., IV) - a face pe cineva nenorocit sau a deveni nenorocit; a-şi 

pricinui un mare rău, o mare suferinţă, un mare necaz 

NENOROȘIRE, NENOROȘIRI (s.f.) - stare a celui nenorocit; nefericire, durere, suferinţă mare 

întâmplare care are efecte dezastruoase, carre face pe cineva nenorocit 

NENOROȘIT, NENOROȘITĂ, NENOROȘIŢ, NENOROȘICE (adj.), (s.m. şi f.) - persoană care se 

găseşte într-o situaţie vrednică de plâns, care este lipsită de noroc, de fericire, care are de îndurat un 

mare necaz; om nefericit; care denotă o situaţie foarte proastă, vrednică de plâns; p. ext. sărac; om) 

ticălos, de nimic 

NENTORCATUOR, NENTORCATUARE, NENTORCATUORI, NENTORCATUARIE (adj.) - 

neîntorcător, ireversibil 

NEOARCĂ, NEORȘI (s.f.) – broască 

NEOCEȘÂT, NEOCEȘÂTĂ, NEOCEȘÂȚ, NEOCEȘÂCE (adj.) - neastâmpărat, nepotolit 

NEOFIT (s.m.) - persoană care a îmbrăţişat de curând o nouă religie, abandonând credinţa 

veche şi care are nevoie de iniţiere 

NEOGINĂ, NEOGINI (s.f.) - neoboseală, hărnicie deosebită), zel; oboseală, osteneală 

NEOGINIT, NEOGINITĂ, NEOGINIŢ, NEOGINICE (adj.) - care simte oboseală; sleit de puteri, 

ostenit, istovit 

NEOMENEŞCE (adv.) - în chip neomenesc, cu cruzime 

NEOMENIT (adj.) - v. năomienit 

NEPIGLUIT, NEPIGLUITĂ, NEPIGLUIŢ, NEPIGLUICE (adj.) - despre haine, rufe; care nu este 

călcat cu fierul; şifonat, necălcat, mototolit, boţit, zgârșit 

NEPOATĂ, NEPOACIE (s.f.) - nepoată 

NEPOFCIT, NEPOFCITĂ, NEPOFCIŢ, NEPOFCICE (adj.) - adesea substantivat; care nu este 

chemat, invitat, poftit sau dorit; nepoftit 

NEPOT, NEPOȚ (s.m.) - nepot 



NEPRECENOS, NEPRECENOASĂ, NEPRECENOŞ, NEPRECENOASĂ (adj.) - lipsit de prietenie, 

de bunăvoinţă; neprietenos, duşmănos, ostil; p. ext. care nu este sociabil, comunicativ; morocănos 

NEPREGACIT, NEPREGACITĂ, NEPREGACIŢ, NEPREGACICE (adj.) - căruia îi lipseşte 

pregătirea, calificarea sau informaţia necesară; care nu are nivelul cerut 

NEPREȚĂLUIT, NEPREȚĂLUITĂ, NEPREŢĂLUIŢI, NEPREȚĂLUICE (adj.) - neprețuit 

NEPRIȘEPUT, NEPRIȘEPUTĂ, NEPRIȘEPUŢ, NEPRIȘEPUCE (adj.) - adesea substantivat; care nu 

se pricepe să facă ceva, care este lipsit de iscusinţă, de îndemânare sau de competenţă într-o acţiune; 

nepriceput, neîndemânatic, stângaci 

NEPUCERE, NEPUCERI (s.f.) - înv.; nepuţinţă, nepucinţă 

NEPUCINȘOS, NEPUCINȘOASĂ (adj.) - care este lipsit de puterea de a face ceva, care nu are 

posibilitatea, capacitatea sau libertatea de a realiza ceva sau de a acţiona; incapabil, neputincios 

ddesea substantivat; lipsit de putere fizică, de forţă; slab, nevolnic 

NEPUCINŢĂ, NEPUCINŢ (s.f.) - faptul de a nu avea forţa, capacitatea, posibilitatea, libertatea de a 

realiza ceva, de a acţiona; neputinţă; incapacitate; imposibilitate; lipsă de putere fizică, de forţă, de 

energie; slăbiciune, nevolnicie 

NERĂZNIT, NERĂZNITĂ, NERĂZNIȚ, NERĂZNICE (adj.) - împreună, laolată, la un loc 

NEROGITOR, NEROGITOARE, NEROGITORI, NEROGITOARE (adj.) - care nu este roditor, care 

nu rodeşte; neroditor, sterp 

NERUMAGAT, NERUMAGATĂ, NERUMAGAŢ, NERUMAGACE (adj.) - despre cunoştinţe, idei; 

care nu a fost asimilat sau aprofundat; despre cuvinte; care nu a fost gândit, analizat înainte de a fi 

pronunţat 

„rumăgă-ţ vorba” - gândeşte înainte de a vorbi 

NERVA, NERVĂDZ (vb., I, intranz. reflex.) - a se enerva 

NERVA, NERVEDZ (vb., I) - a face să-şi piardă sau a-şi pierde calmul, a-şi ieşi sau a scoate pe 

cineva din fire; a se enerva, a se înfuria, a se irita; a se indispune 

NESÂMŢÂT, NESÂMŢÂTĂ, NESÂMŢÂŢ, NESÂMŢÂCE (adj.) - care este lipsit de bun-simţ, de 

bună creştere, de cuvinţă, de delicateţe; adverbial; fără a putea fi perceput; încetul cu încetul; fără 

zgomot, tiptil; pe furiş 

NESÂR, NESÂRURI (s.n.) - despre locuinţă; neorânduială, dezordine; lipsă de curăţenie 

NESÂRNIC, NESÂRNICĂ, NESÂRNIȘI, NESÂRNIȘE (adj.) - persoană; murdar, neîngrijit, 

nedoaşnic, nehainic; indolent; leneş 

NESOCOCI, NESOCOCESC (vb., IV) - a nu respecta, a nu preţui la valoarea cuvenită; a nesocoti, a 

desconsidera; a nu ţine seamă de..., a ignora, a neglija; a trece peste... 

NESOCOCINŢĂ, NESOCOCINȚ (s.f.) - lipsă de judecată, de chibzuinţă, de înţelepciune în acţiuni; 

faptă de om nesocotit 

NESOCOCIT, NESOCOCITĂ, NESOCOCIŢ, NESOCOCICE (adj.) - despre oameni; care este lipsit 

de judecată, de socotinţă, de chibzuinţă în acţiuni; nesocotit, nechibzuit, imprudent 

NESTAŞNIC, NESTAŞNICĂ, NESTAŞNIȘ, NESTAŞNIȘE (adj.) - care nu se astâmpără sau care nu 

poate fi astâmpărat; neastâmpărat, agitat, neliniştit; despre copii; vioi, zglobiu, zburdalnic, zvăpăiat, 

darânat, gejghinat, împieliţat, împrejurat, înfiorat, ograisât 

NESTI (adj.) - adesea substantivat; care nu se descurcă singur; nepriceput, stângaci, neîndemânatic, 

neajutorat; lipsit de personalitate, de voinţă; care poate fi influenţat cu uşurinţă, influenţabil 

NESTRECEA (s.n.) - drac, satana, diavol, necuratul 

NESTRECEA, NĂSTRECI (s.m.) - diavol, satana, dracul 

NEŞCĂ (adv.) - parcă, ai iluzia că (din gângeşci că) 

NEȘCE (adv.) – niște 

NEŞCERS, NEŞCEARSĂ, NEŞCERŞ, NEȘCEARSĂ (adj.) - care nu poate fi şters, distrus, înlăturat; 

care nu poate fi uitat; murdar, necurat; plin de praf; prăfuit 

NEŞCINŢĂ, NEȘCINȚ (s.f.) - faptul de a nu şti, de a nu avea ştiinţă de ceva; situaţie în care se află 

cel care nu ştie ceva, nu are ştiinţă de ceva; lipsă de cultură, ignoranţă 

NEŞCIRBIT, NEȘCIRBITĂ, NEŞCIRBIŢ, NEȘCIRBICE (adj.) - neatins, intact, neştirbit 

NEŞCIRE, NEȘCIRI (s.f.) - fără măsură, fără socoteală; în neştire, la nesfârşit 

NEŞCIUT, NEȘCIUTĂ, NEŞCIUŢ, NEȘCIUCE (adj.) - care nu este încă ştiut, cunoscut, descoperit; 

necunoscut; p. ext. tainic, ascuns, nepătruns; spec; anonim 



NEŞCIUTOR, NEȘCIUTOARE, NEŞCIUTORI, NEȘCIUTOARE (adj.) - adesea substantivat; care 

nu ştie nimic; neştiutor, ignorant, nepriceput; lipsit de cultură; inocent, naiv 

NEȘINSTÂT, NEȘINSTÂTĂ, NEȘINSTÂŢ, NEȘINSTÂCE (adj.) - lipsit de cinste, de probitate; 

incorect; escroc; care vădeşte, trădează lipsă de cinste, de probitate; necinstit 

NEȘINSTÂT, NEȘINSTÂTĂ, NEȘINSTÂȚI, NEȘINSTÂCE (adj.) - necinstit, frivol 

NEȘINSTÎ, NEȘINSTĂSC (vb., IV) - a se acoperi de ruşine; a se necinsti, a se dezonora, a se 

compromite; a viola o femeie; a badjocori 

NEȘOPLIT, NEȘOPLITĂ, NEȘOPLIŢ, NEȘOPLICE (adj.) - care nu este cioplit, netezit; necioplit; 

(fig.) lipsit de educaţie şi de cultură, cu apucături grosolane; grosolan, bădăran, nedelicat; care arată, 

trădează grosolănie, bădărănie 

NEŞTOŢÂT, NEȘTOȚÂTĂ, NEŞTOŢÂŢ, NEȘTOȚÂCE (adj.) - hrănit sistematic în mod 

insuficient; subalimentat, subnutrit, fomat, cigorit 

NEŞTOŢÎ, NEŞTOŢĂSC (vb., IV) - cu privire la mâncare; a se reţine, a se înfrâna; a se abţine; a 

economisi; a se cigori, a foma 

NETA (pron. pers.) - pronume de politeţe pentru persoana a 2-a singular; dumneata, dumita, dumitale 

NEȚ, NEȚURI (s.n.) - împletituri cu ochiuri; plasă 

NEŢ, NEȚURI (s.n.) - reţea deasă de aţă, de sfoară etc., cu ochiuri înnodate în formă de pătrate, care 

se foloseşte pentru a aranja părul; fileu, plasă 

NEVASTĂ (s.f.) – soție, femeie căsătorită 

NEVASTĂ, NEVIAŞCE (s.f.) - nevastă 

NEVASTUICĂ, NEVASTUIȘ (s.f.) - nevăstuică 

NEVĂSTUICĂ, NEVĂSTUIȘI (s.f.) - animal care mănâncă pui 

NEVESTEASCĂ (adj.) - de la nevastă, oraţie specifică unui anumit moment din desfăşurarea 

nunţii 

NEVINGECAT, NEVINGECATĂ, NEVINGECAŢ, NEVINGECACE (adj.) - despre fiinţe; care nu 

s-a vindecat de o boală, care este încă bolnav; nevindecat; despre răni; deschis, necicatrizat 

NEVOIE, NEVOI (s.f.) - bucluc 

„calșe-ce nevoia!” - să-ți meargă rău! 

„l-o călcat nevoia” - a dat de bucluc 

NEVOLNIC, NEVOLNICĂ, NEVOLNIȘI, NEVOLNIȘE (adj. și s.) - neputincios, neajutorat 

NEX (s.m.) – legătură 

„în nex” - în legătură cu, relativ la 

NEZĂ (s.f.) - silă, oroare, repulsie 

NEZOS, NEZOASĂ, NEZOȘ, NEZOASĂ (adj. și s.) - persoană care are repulsie față de ceva; 

corpul care produce repulsie 

NIALCOȘ, NIALCOȘA (adj.) - fudul, cochet, mândru 

NIAM, NIAMURI (s.n.) - neam 

„niam dă straiță” - neam sărac/neam de cerșetori 

NIAMȚ, NIEMȚ (s.m.) – neamț, german 

NIAȚA! (s.f. sg.) - bună dimineața! 

NIAUĂ (s.f.) – zăpadă 

NIAZĂ, NIEZI (s.f.) - oroare, silă, senzație neplăcută; înfiorare 

NIBUN, NIBUNĂ, NIBUN, NIBUNE (adj.) - nebun 

NICĂORI (adv.) - niciunde 

NICĂRI, NICĂURI(A) (adv.) – niciunde, nicăieri 

NICHIPERȘA (s.m., sg.) - dracul 

NICOVALĂ, NICOVALE (s.f.) – bucată de oțel, pe care se bate coasa 

NICOVALĂ, NICOVALE (s.m.) - nicovală 

NIE (s.f. sg.) - nea, zăpadă 

NIE! (interj.) - îndemn adresat cailor (și vitelor, în general) să se dea la o parte 

NIECA, NIACĂ (vb., I) - a muri sau a face să moară prin sufocare în apă (sau în alt lichid) 

NIECAT, NIECATĂ, NIECAȚ, NIECACE (adj.) - înecat 

NIECĂTURĂ, NIECĂTURI (s.n.) - inundație 

NIEDZĂ, NIEDZURI (s.f.) – greaţă, scârbă 



NIEGĂR (s.m.) – negru 

NIEGĂRONI (s.m.) - (batjocoritor) negru 

NIEGOȚ, NIEGOȚURI (s.n.) - comerț 

NIEGREALĂ, NIEGRELI (s.f.) - negreală 

NIEGRIT, NIEGRITĂ, NIEGRIȚ, NIEGRICE (adj.) - înnegrit 

NIEGURARE, NIEGURĂRI (s.f.) – înnegurare, înserare 

NIEGURAT, NIEGURATĂ, NIEGURAȚ, NIEGURACE (adj.) - înserat 

NIEGURĂ, NIEGURI (s.f.) - negură 

NIEJÂT (s.n.) - secreție, murdărie în ureche 

NIELUMIE (s.f., sg.) – cum nu trebuie, cum nu e firesc 

NIEMEȘCI, NIEMEŞCESC (vb., IV, tranz.) - a frământa, a amesteca 

NIEMOȘAG, NIEMOȘAGURI (s.n.) – neamuri 

NIEMȚĂSC, NIEMȚĂSCI (adj.) - nemțesc 

NIEPOT, NIEPOATĂ, NIEPOȚ, NIEPOACE (s.m. și f.) - nepot 

NIEȘCE (art. nehot.) - niște 

NIEȚ (s.n.) – plasă 

NIEVASTĂ, NIEVESTE (s.f.) - soție; femeie 

NIEVOIE (DE BĂIAT) (loc. subst.) - băiat isteț, descurcăreț 

NIEZĂ (s.f.) – silă, senzație neplăcută 

NIEZOS, NIEZOASĂ, NIEZOȘ, NIEZOASĂ (adj.) - (despre oameni) cu aversiune faţă de 

anumite lucruri 

NIGALĂ, NIGALE (s.f.) - minuţiozitate şi scrupulozitate în efectuarea unei munci; muncă făcută cu 

multă răb-dare; migală, migăleală 

NIGĂLI, NIGĂLESC (vb., IV) - a lucra cu răbdare şi minuţiozitate; a migăli; a lucra fără spor 

NIGĂLIT, NIGĂLITĂ, NIGĂLIŢ, NIGĂLICE (adj.) - lucrat cu migală; migălit 

NIGEIE, NIGEI (s.f.) - hram, rugă, sărbătoare cu invitați 

NIGEIE, NIGEI (s.f.) - petrecere populară de origine pastorală, făcută de obicei cu prilejul unei 

sărbători sau al unui hram; nedeie, rugă 

NIHEZNE (s.n.) - reţinere, oroare, silă, senzaţie neplăcută 

NIJEL, NIJEI (s.m.) - negel, neg 

NIJEL, NIJII (s.m.) - neg 

NIJIAC, NIJIACI (s.m.) - cârligul de agățat oile la picior; bâtă (folosită de paznicii la câmp) cu 

partea de sus din metal 

NIJIEL, NIJIEI (s.m.) – neg 

NIMA (pron.) - nimeni 

NIMANLUMIE (pron. neg.) – un nimeni, o nulitate 

NIMĂCUI (AL) (adv.) - al nimănui 

NIME (pr. și s.) - nimeni 

„(a fi) un nime-n drum” - (a fi) om bun de disprețuit 

„(a fi) un nime-n lume” - (a fi) anonim/fără personalitate/depravat 

„a fi un nime dă om” - a fi necunoscut; a fi un om fără valoare/om de nimic 

NIMENE (adj.) - nime-n drum, fără valoare 

„nimene dă om” - om de nimic 

NIMEREALĂ, NIMERELI (s.f.) - nimereală, brodeală 

„la nimereală” - la întâmplare, fără o pregătire/analiză prealabilă 

NIMERI, NIMERESC (vb., IV, tranz. reflex.) - a lovi; a ghici; a potrivi; a ținti; a fi de față; a 

(se) nimeri; a atinge ținta; a se potrivi cu…; a se întâmpla 

NIMERIT, NIMERITĂ, NIMERIȚ, NIMERICE (adj.) - potrivit 

NIMIC (pron.) – nimic 

NIMIE-N-DRUM (loc. adj.) - neimportant; persoană fără caracter 

NIMIȘI, NIMIȘESC (vb., IV) - a (se) nimici, a distruge, a desființa; a anula; a dispărea, a pieri 

NIMIŞIT, NIMIŞITĂ, NIMIŞIŢ, NIMIŞICE (adj.) – distrus 

NINJE (vb., III) - a cădea zăpadă; a ninge; a acoperi ceva cu zăpadă; a cădea ca fulgii de zăpadă; a 

cerne; a lăsa să cadă  ca fulgii de zăpadă 



NINJE (vb., III, impers., intranz.) - a ninge 

NINJE, NING (vb., III, tranz.) - ninge 

NINJEL, NINJEI (s.m.) - ningel, negel, neg mic, excrescență a pielii (de culoarea acesteia) 

NINS, NINSĂ, NINȘ, NINSĂ (adj.) - nins 

NINVAŢAT, NINVAŢATĂ, NINVAŢAŢ, NINVAŢACE (adj.) - fără educaţie, neistruit, fără cunoştinţe 

NIOARCĂ, NIORȘI (s.f.) - broască 

„nioarcă cu copania-n spacie” - broască țestoasă 

NIORCĂI, NIORCĂIE (vb., IV, unipers.) - a cânta broaștele-n apă 

„a fașe ca nioarca” - a imita cântecul broaștelor 

NIORCOȘÎ (vb. IV) - a-și da importanță 

NI-S (pers. I pl., prez., ind. a vb. a fi) - suntem 

NISCAI (pron.) - cineva, oarecare 

NISCAIVA (pron. nehot.) - careva 

NISCARVA (v. niscaiva) (adj. invar.) – careva 

NISCVAI (pron nehot.) - ceva, o cantitate nesemnificativă 

NISTOTĂ (s.f.) - sărăcie, neajuns 

NIȘ (adv.) – nici 

NIȘCARE (pron.) - niciunul, niciuna 

NIȘCÂND (adv.) - nicicând 

NIȘCÂND (adv.) - nicicând, niciodată 

NIȘCÂT (adv.) - nicicât, deloc 

NIȘCE (adv.) - niște 

NIŞCE (art. nehot.) - nişte, 

NIȘCOTRIABĂ (adv.) - inutil 

NIȘCUM (adv.) – nicicum 

NIȘCUM (adv.) - nicidecum, defel, deloc 

NIȘE (art. nehot. pl. m. f.) - niște 

NIȘECUM (adv.) - de nici un fel 

NIȘI (prep.) – nici 

NIŞI UN PIC - nicidecât 

NIȘICÂND (adv.) - nicicând, niciodată 

NIȘICUM (adv.) - nicicum 

NIȘICUM (adv.) - nicidecum 

NIȘIDĂCUM (adv.) - nicidecum, nicicum 

NIȘIODATĂ (adv.) - niciodată 

NIȘIUNGE (adv.) - niciunde 

NIȘIUNGE (adv.) - niciunde 

NIȘODATĂ (adv.) - niciodată 

NIȘTOTĂ (s.f.) - sărăcie, neajuns 

NIŞTOŢÎ (vb., IV) - a se zgârci, a se arăta zgârcit, avar, a se scumpi 

NIȘUNDE (adv.) - niciunde 

NIȘUNU (pron.) - niciunul 

NITAM-NISAM (loc. adv.) - dintr-o dată 

NIURCOȘ, NIOROȘ (s.m.) - cineva care se dă important, care face pe curajosul 

NIVĂ, NIVI (s.f.) - lunca tânără 

NIZNAI (adj.) - prefăcut 

NIZUI, NIZUI (vb., IV) - a năzui, a ținti, a urmări; a se strădui, a-și da silința 

NOA (interj.) - bine, să mergem! 

NOACIN, NOACINI (s.m.) - miel de la înţărcare până la doi ani; noaten 

NOACIN, NOACINI (s.m.) - noaten, miel înțărcat (având până la un an), mior, cârlan 

NOACINĂ (s.f.) – tineret ovin 

NOADĂ, NOAGE (s.f.) - partea de jos a șirei spinării; osul sacru, coccis; regiunea coccisului (la 

om) și a cozii (la păsări și la animale patrupede); cur, fesă 



NOADĂȘ (num. card.) - nouăzeci 

NOADĂȘILA (num. ord.) - al nouăzecilea 

NOANCIN, NOANCINA (s.f.) - miel, mieluşea mare, care n-a fătat încă 

NOAOBRÂNIE, NOAOBRÂNII (s.f.) - pe umeri 

NOAPCE, NOPŢ (s.f.) - interval de timp cuprins între apusul soarelui şi răsăritul lui, când este 

întuneric; noapte; fig. lipsă de lumină; întuneric, întunecime 

NOAPCIE, NOPȚ (s.f.) - noapte 

„a fi prost ca noapcia” - a fi tâmpit 

„a să scula cu noapcia-n cap” - a se trezi dis-de-dimineață 

„astă noapcie” - noaptea care a trecut 

„la noapcie” - în timpul nopții care urmează 

„miedzu nopțî” - ora 12 noaptea, mijlocul nopții 

„noapcie albă” - noapte de nesomn (în care nu s-a dormit deloc) 

„noapcie dă noapcie” - în fiecare noapte 

„prăstă noapcie” - în timpul nopții 

NOAR, NOARI (s.m.) - numărul 9 de la cărțile de joc 

NOASPRÂAȘE (um. card.) - nouăsprece 

NOASPRÂAȘILA (num. ord.) - al nouăsprezecelea 

NOASTĂ (adj. pron.) – noastră 

NOAȘCE (pr. pos.) - noastre 

NOAUĂ (adj. f.) - nouă 

NOAUĂ (num. card.) - numărul care are în numărătoare locul între opt şi zece; se indică prin cifra 9 

sau IX; nouă 

NOAUĂ (num. ord.) - cifra nouă 

NOAUĂDZĂCI (num. card.) - numărul care are în numărătoare locul între optzeci şi nouă şi nouăzeci 

şi unu; se indică prin cifra 90 sau XC; nouăzeci, noauăzăși 

NOAUĂDZĂȘILEA, NOAUĂDZĂȘEA (num. ord.) - care se află între al optzeci şi nouălea şi al 

nouăzeci şi unulea; nouăzecelea, noauzășilea 

NOAUĂSPRĂȘE (num.card.) - numărul care are în numărătoare locul între optsprezece şi douăzeci; 

se indică prin cifra 19 sau XIX; nouăsprezece, noauăsprăzășe 

NOAUĂSPRĂȘILEA, NOAUĂSPRĂȘEA (num.ord.) - care se află între al optsprezecelea şi al 

douăzecelea; nouăsprezecelea, noausprădzășilea 

NOAUĂZĂȘ (num. card.) - nouăzeci, noauădzăși 

NOAUĂZĂȘILEA, NOAUĂZĂȘEA (num. ord.) - nouăzecelea, noauădzășilea 

NOAUSPRĂDZĂȘE (num. card.) - nouăsprezece, noausprăzășe 

NOCEA (s.) - socea, denumire pentru Satan 

NOD, NODURI (s.n.) - o porțiune mică și foarte tare într-o bucată de lemn 

„a avia/a să pune nod în grumadz” - a avea senzația de asfixiere/sufocare 

„a fi un nod dă copil (dă om)” - a fi de statură mică dar rezistent/vânjos 

„a înghițî la noduri” - a saliva în zadar (când simți mirosul unei mâncări sau când auzi 

vorbindu-se despre bunătăți culinare) 

„a mânca cu noduri” - a înghiți cu greutate; a mânca forțat 

NODA, NOD (vb., I) - a (se) înnoda, a face nod (la ață); (despre câini) a se împreuna (neputând 

fi despărțiți ușor, înainte de încheierea actului sexual) 

NODA, NOD (vb., I) - a se face un nod la ceva; a se lega, a se uni printr-un nod; a se înnoda 

NODAT, NODATĂ, NODAȚ, NODACE (adj.) - înnodat 

„ale nodace” – tăiței mai lați și înnodați 

NODIŢ, NODIŢĂ (s.n.) - nodiţ, nodeu, gleznă 

NODORUOS, NODORUASĂ, NODORUOŞ, NODORUASĂ (adj.) - noduros 

NODOVINĂ, NODOVINI (adj.) - adesea substantivat; despre arbori, lemne; cu noduri, plin de 

noduri; noduros 

NOGEI/NOGEU, NOGEE (s.n.) - osul rotund al gleznei, oul piciorului 

NOGIŢ, NOGIŢĂ (s.n.) - una din protuberanţele osoase situate de o parte şi de alta a piciorului, la 

articulaţia dintre gambă şi labă; epifiză tibială, oul piciorului 



NOI, NOIESC (vb., IV) - a (se) înnoi 

NOIA, NOIELE (s.f.) - nuia 

NOIEMVRE (s.n.) – noiembrie 

NOIMĂ, NOIME (s.f.) - rost 

NOIT, NOITĂ, NOIȚ, NOICE (adj.) - înnoit 

NOIŢĂ (adj.) - în expr. nou ge noiţă = nou, care nu a fost întrebuinţat, care nu a fost folosit, ganţ; 

diminutiv al lui nou 

NOJÂȚĂ, NOJÂȚĂ (s.f.) - curea pentru legat sandalele sau opincile de picior 

NOJIȚĂ (s.f.) - curea subțire de legat 

NOMOCIȚĂ, NOMOCIȚE (s.f.) - ruzile lungi (care se pun peste cele scurte) ale căruței. 

NOPÂRCĂ, NOPÂRȘ (s.f.) - năpârcă, viperă, şarpe 

NOPTA, NOPTĂDZ (vb., I) - a (se) înnopta, a se lăsa întunericul, a se face noapte; a te apuca 

noaptea, a petrece noaptea în altă parte decât acasă 

NOR, NORI (s.m.) – nor, formațiune de vapori condensați 

NORA, NOREADZĂ (vb., I, impers., intranz.) - a se înoura 

NORĂ, NURORI (s.f.) - noră 

NOREALĂ, NORELI (s.f.) - cer înnorat 

NORIALĂ, NORELI (s.f.) - cer acoperit cu nori 

NORMAL (adv.) - firește 

NORMĂ, NORME (s.f.) - sarcină zilnică de lucru precum și evaluarea ei cu notare 

NOROC, NOROAȘE (s.n.) - noroc 

NOROD, NOROAGE (s.n.) - norod, gloată, oameni simpli 

NORODÂAŞCE (adv.) - nebuneşte, în mod nechibzuit, în mod exagerat 

NORODÂIE, NORODÂI (s.f.) - nerozie, prostie, neghiobie 

NORODÎ, NORODĂSC (vb., IV) - înnebuni 

NOROIALĂ, NOROIELI (s.f.) - cer noros 

NOROȘIT, NOROȘITĂ, NOROȘIȚ, NOROȘICE (adj.) - norocos, cineva căruia i s-a prezis să 

aibă noroc 

NOSILE (s.n.) - catafalc 

NOSTRU, NOASTRĂ, NOȘCII, NOAȘCE (pr. pos.) - nostru 

NOȘCI (adj. pron. pos.) - noștri 

NOTA, NOT (vb., I) - a înota 

„a nota prân dătorii” - a se descurca cu greu printre datoriile pe care le are de achitat 

„a nota prân imală” - a răzbate cu greu prin noroi 

NOTA, NUOT (vb., I) - înota 

NOTARĂȘ, NOTARĂȘ (s.m.) - v. notar 

NOTARI, NOTARI (s.m.) - persoană care întocmea procesele verbale la diverse adunări oficiale 

(de regulă, învățătorul) 

„notar comunal/orășenesc” - funcționar public însărcinat cu primirea și redactarea actelor 

oficiale ale primăriei 

NOTARIȘ (var. NOTĂRAȘ) (s.m.) – notar 

NOTARIŞÂŢĂ, NOTARIŞÂŢ (s.f.) - înv. soţie de notar 

NOTAT, NOTATURI (s.n.) - înot 

NOTATOR, NOTATOARE, NOTATORI, NOTATOARE (adj.), (s.m. şi f.) - persoană, fiinţă care 

înoată, care ştie să înoate; înotător 

NOTĂREȘ, NOTĂREȘ (s.m.) - notar 

NOTIST, NOTIȘCI (s.m.) - cântăreț (vocal sau instrumentist) care știe să cânte “pră nocie” 

NOTRIEȚ, NOTRIEȚURI (s.n.) - totalitatea hranei furajere pentru animale (coceni, fânețe) etc 

NOU DĂ NOUȚĂ (loc adj.) - foarte nou 

NOU, NOAUĂ, NOI (adj.) - nou, recent, de curând 

„nou nouț, noauă nouță, noi nouț, , noi nouță; nou dă noiță” - absolut nou/nefolosit/nepurtat 

NOUTACE, NOUTĂŢ (s.f.) - însuşirea de a fi nou; lucru nou, de curând pus în circulaţie; noutate; 

veste, ştire recentă şi interesantă 

NOUTACE, NOUTĂȚ (s.f.) - noutate 



NOVEALĂ (s.f.) - ziar 

NOVEMBĂR (s.m.) - a unsprăzecea lună a anului, care urmează după octombrie; noiembrie 

NOVIALĂ, NOVIELE și NOVIELI (s.f.) - gazetă, revistă, ziar 

NU (adv.) - nu 

NU BAȘ (adv.) - nu chiar 

NUACIN, NUACINI (s.m.) - miel de doi ani 

NUACINĂ, NUACINE (s.f.) - mială de doi ani 

NUAUĂ (num. card.) - nouă 

NUAULA (num. ord.) - al nouălea 

NUC, NUȘI (s.m.) - nuc 

NUCĂ, NUȘ (s.f.) - fructul nucului; miezul comestibil de nucă; piesă metalică în formă de emisferă, 

prevăzută cu o deschidere în partea superioară, prin care se ridică sau coboară fitilul şi flacăra la 

lampa cu petrol şi la felinar 

NUCĂ, NUȘI (s.f.) - nucă 

NUIA (s.f.) - nuia 

NUIAUĂ, NUIALE (s.f.) - nuia 

NUIAUĂ, NUIALE (s.f.) – nuia 

NUIE, NUIELE (s.f.) - nuia 

NUL, NULĂ, NULI, NULE (adj.) – anulat, zero 

NULĂ (s.f.) – categorie de făină albă; zero 

NUMA (adv.) - (vez.) numai 

NUMA (adv.) - numai, tocmai, chiar, baș 

NUMADĂCÂT (adv.) - imediat 

NUMAI (adv.) - atât 

NUMAI-NUMAI (loc. adv.) – fest, neîncetat 

NUMAI-SI-NUMAI (loc. adj.) - exclusiv, în exclusivitate 

NUMARA, NUMÂR (vb., I, tranz., reflex.) - număra 

NUMARAT, NUMARATĂ, NUMARAŢ, NUMARACE (adj.) - numărat 

NUMĂRAT, NUMĂRATĂ, NUMĂRAȚ, NUMĂRACE (adj.) - numărat 

NUMĂRĂTOAREA MARE - descântec bazat pe numărătoarea inversă făcută celor care 

trăgeau să moară timp îndelungat şi nu mureau, iar, pentru a nu se mai chinui, se practica un 

fel de eutanasiere pe cale magică, ritual îndeplinit la capul muribundului de către o anumită 

persoană, ştiutoare a descântecului numit şi „descântec de apă mare” sau „apa mare” 

NUMĂRĂTURĂ, NUMĂRĂTURI (s.f.) - grupare de câte 60 de fire (lână, cânepă etc.) pe 

râșchitor 

NUMÂR, NUMIRE (s.n.) - număr 

NUMI, NUMESC (vb., IV, tranz.) - a numi 

NUMIE, NUMIE (s.n.) - nume (în general); nume de familie 

„numilii al mic” - prenume, nume de botez 

NUNTAŞ, NUNTAŞ (s.f.) - nuntaş 

NUNTAȘ, NUNTAȘ (s.m.) - participant la nuntă 

NUNTĂ, NUNŢ (s.f.) - nuntă 

NUNTĂ, NUNȚ (s.f.) - nuntă 

NUNTĂȘÂT (s.f.) – ceartă mare între doi cunoscuți 

NUNTĂȘÎ, NUNTĂȘĂSC (vb., IV, intranz. reflex.) - a face chef prelungit; a se împerechea 

(despre câini) 

NUNŢĂSC, NUNŢASCĂ, NUNŢĂȘC, NUNŢÂAȘCE (adj.) - nuntesc, nupţial 

NUNŢÎ, NUNŢĂSC (vb., IV, tranz.) - nunti 

NUOD, NUODURI (s.n.) - nod 

NUOI (pron. pers.)- noi 

NUŞCA (pron. nehot.) - nişte 

NUȘ'CE (pr. nehot.) - ceva, careva; oarecare; nuş'se şăf=ceva şef 

NUȘIUNGE (loc. adv.) - nu știu unde 

NUT, NUTURI (s.m.) - nut, şanţ într-o piesă de lemn 



NUTREMÂNT (s.n.) – hrană, nutreț 

NUTREȚĂMÂNT (s.n.) - hrană pentru vite 

NUVARA, NUVAREDZ (vb., I) - a se ivi mulţi nori pe cer, a se înnora; a se întuneca din cauza 

norilor 

NUVARAT, NUVARATĂ, NUVARAŢ, NUVARACE (adj.) - despre cer; acoperit, umbrit de nori; 

înnourat, noros 

NUVĂR, NUVERI (s.m.) - masă delimitată de vapori sau de picături de apă, de cristale de gheaţă 

aflate în suspensie în atmosferă; nor, nour; masă densă şi mobilă de praf, de fum; fig. mulţime 

compactă şi mobilă de fiinţe care întunecă zarea 

 


