
O 

O (adj. pr.) - aceeași (ni-s d-o vrâstă = suntem de aceeași vârstă) 

O (art.) - (nehotărât, feminin, sg.) o fată 

O (conj.) - sau, ori (viniț o rămâneț? = veniți sau rămâneți?) 

O (interj.) - oh!, uf! 

O (prep.) - precedă infinitivul ca formă-tip a verbului o fost = a fost; o aruncat = a aruncat 

O (vb. aux., pers. a III-a) - o dzâs, o făcut 

O (vb.) - ind. prez., pers. a III-a, sg. al verbului a avea, folosit ca auxiliar pentru formarea 

perfectului compus: o spus; ind. prez., pers. a III-a, sg., pentru formarea viitorului, forma 

populară: o spune = va spune, o fi = va fi 

O DEBOC (adv.) - cu bătaia 

O MIE Ş-O COȘIE (loc. subst.) – palavre, vorbe 

O! (interj.) - O, Doamne Sfince! 

OA, OAUĂ (vb., I, tranz., pers. a III-a) - a oua; a naște 

OAC, OAC (interj.) - vorba broaștei 

OACA, OAȘIE (s.f.) - personaj imaginar cu a cărei apariție sunt speriați copiii de către părinți: „ce 

mâncă hoaca!” 

OACEŞ (adj.) - negru 

OACHER, OACHERI (s.m.) – vrednic, îndemânatic 

OACHEȘ, OACHEȘĂ (adj.) - despre persoane cu ochii negri; despre animale cu blană de culoare 

neagră sau închisă în jurul ochilor sau a a unuia dintre ochi 

OACHEȘ, OACHEȘĂ, OACHEȘ, OACHEȘĂ (adj.) - brunet, negricios, cu tenul mai închis la 

culoare 

OACHIȘ (v. oacheș) (adj.) – brunet 

OAIE, OI (s.f.) - ovine 

OALĂ NEMȚEASCĂ (s.f.) - oală de lut 

OALĂ, OALE (s.f.) - piesă de argilă arsă, de formă semicilindrică, care împiedică pătrunderea apei la 

vârful, coama acoperişului; olan de coamă; vas de lut ars, de metal, etc. de obicei cu gura largă şi cu 

înălţimea mai mare decât lărgimea, folosit în gospodărie pentru pregătirea, păstrarea bucatelor; oală;  

„oală ge aţă” - bobină de aţă de cusut, de aţă din bumbac mercerizat macrame, etc. înfăşurată fără 

mosor la mijloc şi care are forma unei oale 

OALĂ, OALE (s.f.) - vas de bucătărie (oală dă pământ, oală dă băgic, oală smălțuită); olan, 

țiglă semicilindrică pusă pe vârful acoperișului caselor, a grajdurilor etc.  

OALBĂ, OALBE (s.f.) – cană de lut pentru apă  

OALDĂ (s.f.) - oldă, holge 

OAMINI (s.m. pl.) - oameni 

OANCĂ (adj.) - foarte flămând, chinuit de foame, lihnit, hoancă 

OARĂ, OARĂ (s.f.) - pasăre de curte, orătanie 

OARĂ, OARE (s.f.) – oră (au trecut patru oare); (pl.) pasăre de curte 

OARECARE (pron. nehot.) – careva, cineva 

OARECUM (loc. adv.) - oricum 

OARGE, OARD (vb., III) - a desfăşura încetul cu încetul o sfoară, o frânghie, un cablu etc. de care 

este legat ceva; a fila 

OARNĂ, OARNIE (s.f.) – trompetă 

OASTE ÎMPĂRĂTEASCĂ (s.f. pl.) - nuntaşii, chemaţii, uspecionii mirelui în ceremonialul de 

nuntă 

OAȚĂ, OAȚĂ (s.f.) - hoață; șmecheră 

OBADĂ, OBEDZ (s.f.) - marginea de lemn sau de tinichea a sitei; văcălie; marginea de tinichea care 

împrejmuieşte piatra alergătoare la moară şi care împiedică făina să se împrăştie 

OBADĂ, OBIEDZ (s.f.) - partea de lemn a roții carului în care se fixează spițele și peste care se 

pune șina de fier a roții; borul de la pălărie; cercul de lemn peste care este fixată pânza sitei 

pentru cernut 

OBĂD (adj. invar), (adv.) - grozav (de), teribil (de), extraordinar (de), nemaipomenit (de), super 

(de) 



OBĂDAT, OBĂDATĂ, OBĂDAȚ, OBĂDACIE (adj.) - arcuit 

OBĂDĂ, OBEGE (s.f.) - grădiniță de copii 

OBĂDIȚĂ, OBĂDIȚ (s.f.) - conducătoarea azilului de copii (pe vremea Austro-Ungariei), 

educatoare pentru preșcolari 

OBĂR (adj.) - mare 

OBÂLBANC, OBÂLBANCURI (s.n.) - masă special amenajată pentru efectuarea lucrărilor de 

tâmplărie; tejghea, banc de tâmplărie 

OBÂRCA, OBÂRC (vb., I, tranz., reflex.) - a urca, a se căţăra  

OBÂRCAT, OBÂRCATĂ, OBÂRCAŢ, OBÂRCACE (adj.) - căţărat 

OBÂRLICT, OBÂRLICE (s.n.) - porţiune dintr-o fereastră sau dintr-o uşă, situată deasupra 

cercevelelor sau canaturilor mobile şi având deschidere separată, servind la iluminarea sau la aerisirea 

unei încăperi; oberliht; luminator 

OBÂRȘÂT, OBÂRȘITĂ, OBÂRȘÂȚ, OBÂRȘICE (adj.) – pierdut 

OBÂRŞÎ (vb., IV) - a greşi, a gafa, a o face de oaie, a o băga pe mânecă 

OBDZĂȘ (num. card.) - număr care are în numărătoare locul între şaptezeci şi nouă şi optzeci şi unu; 

optzeci, obzăș 

OBDZĂȘILEA, OBDZĂȘEA (num. ord.) - care se află între al şaptezeci şi nouălea şi al optzeci şi 

unulea; optzecelea, obzășilea 

OBEADĂ, OBEGE (s.f.) - greutate 

OBERLONT, OBERLONTURI (s.n.) - pământul statului 

OBIALĂ, OBIELE (s.f.) - țesătură din lână cu care se învelea piciorul, de la gleznă și până la 

genunchi, fiind legată cu curelele de la opincile din picioare 

OBIALĂ, OBIELE (s.f., sg.) - bucată de pânză cu care se învelea laba piciorului, înainte de a fi 

introdusă în încălțăminte 

OBIGIT, OBIGITĂ, OBIGIŢ, OBIGICE (adj.) - vizitat, a trece pe la 

OBIȘEI, OBIȘEE/OBIȘEIURI (s.n.) - obicei 

OBIȘEI, OBIȘEIURI (s.n.) - deprindere individuală câştigată prin repetarea deasă a aceleiaşi acţiuni; 

un fel particular de a se purta sau de a face ceva; obicei, obişnuinţă, învăţ; deprindere consacrată; mod 

de a se purta, de a se îmbrăca, rânduială, uz etc. comune unui popor sau unei comunităţi omeneşti, 

datină, tradiţie, uzanţă, uz; lege nescrisă, drept sau obligaţie statornicite prin tradiţie; cutumă 

OBLAMNIC (s.n.) - legătură de pus pe cap pentru a căra ceva 

OBLANC (s.n.) - partea dinainte a șeii de călărit; chiar șa 

OBLANIC, OBLANICURI (s.n.) - colac de stofă de pus pe ceafă pentru a duce greutăţi în cap 

OBLATNU, OBLATNIE (s.n.) – foaie pregătită pentru tort 

OBLAVNIC, OBLAVNIȘE (s.n.) – bucată de pânză încolăcită pe care femeile o pun pe creștet 

atunci când poartă greutăți 

OBLĂDUIT, OBLĂDUITĂ, OBLĂDUIȚ, OBLĂDUICE (adj.) - ocrotit 

OBLĂGĂU, OBLĂGĂIE (s.n.) – fereastră 

OBLĂNIC, OBLĂNISE (s.n.) - oblanic 

OBLÂNC, OBLÂNCURI (s.n.) - șold 

OBLEAGĂ, OBLEJI (s.f.) - suprafaţă de teren pe care creşte în mod natural iarba şi care, anterior, a 

fost cultivată cu plante de cultură 

OBLECE, OBLEŢ (s.m.) - peşte mic, zvelt, de culoare albă-argintie, cu gura oblică, fără mustăţi, care 

trăieşte în apele dulci; oblete, albişoară, albiţă 

OBLI, OBLESC (vb., IV) - a-şi potoli pe deplin foamea, a se îndestula cu mâncare; a se sătura 

OBLIAGĂ, OBLIEJ (s.f.) - holdă necultivată un an de zile  

OBLICENȚIA, OBLICENȚIEZ (vb., I) - a scuti, a elibera de obligație 

OBLICI (vb., IV) - a afla, a dibui, a prinde de veste 

OBLIECT, OBLIECTE/OBLIECŢI (s.n.) - lemn pentru foc, de diferite mărimi, rotund și 

nespart 

OBLIGAȚÂIE, OBLIGAȚÂI (s.f.) - obligație 

OBLIȘI, OBLIŞESC (vb., IV, intranz.) - a merge drept la țintă, a lovi exact unde trebuie 

OBLIT, OBLITĂ, OBLIŢ, OBLICE (adj.) - care şi-a potolit pe deplin foamea; sătul 

OBLOC (s.n.) - fereastră practicată în peretele despărţitor al unei şuri, pe unde se dă vitelor 



furaje pe timpul iernii 

OBLOG (s.n.) - obroc, acoperitor de ferestre 

OBLOJÂT, OBLOJÂTĂ, OBLOJÂŢ, OBLOJÂCE (adj.) – îngrijit, acoperit 

OBLOJÎ, OBLOJĂSC (vb., IV) – a pansa, a trata, a îngriji 

OBLONI, OBLOANE (s.n.) - oblon 

OBLU (adv.) - direct, drept la țintă 

OBLU, OABLĂ, OBLI, OABLE (adj. și adv.) - puternic, zdravăn, bine legat; drept, întins 

OBLU, OABLĂ, OBLI, OABLE (adj.) - înclinat faţă de o dreaptă sau faţă de un plan; oblic, pieziş, 

aplecat 

OBODĂ, OBOGE (s.f.) - grădiniță 

OBOL (s.n.) - dare 

OBOR, OBOARĂ (s.n.) - spaţiu împrejmuit în jurul unei clădiri, al unei gospodării etc. care ţine de 

această clădire, gospodărie etc.; curte, ogradă 

OBOR, OBOARE (s.f.) - curte 

OBOROC, OBOROAȘE (s.n.) - broderie pe ie 

OBOSALĂ, OBOSĂLURI (s.f.) - oboseală   

OBOSÂT, OBOSÂTĂ, OBOSÂŢ, OBOSÂCE (adj.) - obosit   

OBOSÎ, OBOSÂĂSC (vb., IV, tranz., reflex.) - a obosi   

OBRAC (s.n.) - hrana calului, de obicei formată din ovăz, abrac 

OBRAME, OBRĂMI (s.f.) - una dintre cele două frâghii din lână împletită, care se leagă la traistă, la 

brencă etc. pentru a putea fi purtată în spate 

OBRANE, OBRÂĂN (s.f.) - baieră, frânghie 

OBRANIȚĂ, OBRANIȚ/OBRANIȚĂ (s.f.) - cobiliță 

OBRAȚ, OBRAȚĂ, OBRAȚURI (s.n.) - cale de acces lăsată de propietarii unor terenuri învecinate, 

pe marginea comună dintre proprietățile lor; unitate de măsură pentru lungime 

OBRAȚ, OBRAȚURI (s.n.) - drum secundar, îngust pe câmp, printre holde 

OBRAZ, OBRAZURI (s.n.) - față, ten 

„a fi gros dă obraz/a nu avia obraz” - a fi insensibil la observațiile făcute de către altcineva; a nu 

se rușina de propriile fapte sau de cuvintele denigratoare spuse la adresa cuiva 

„a spune dî la obraz” - a spune direct, fără menajamente/ocolișuri 

„a-i crepa obrazu dă rușâne” - a se rușina foarte tare 

„mână pră mână să spală, da obrazu cu amândouă” (zicală) - pentru realizarea unui lucru 

măreț/important e nevoie de cooperarea tuturor 

„obraz gros” - nesimțit, fără obraz 

„obraz subțâre” - persoană cu o educație aleasă 

„obrazu subțâre cu chieltuială să țâne” - demnitatea/bunul renume se menține cu sacrificii 

OBRĂNIE, OBRĂNII (s.f.) - sfoara/baierul/ața de la traistă 

OBRĂȚ, OBRĂȚĂ (s.n.) - drum între holde 

OBRĂŢÂT, OBRĂŢÂTĂ, OBRĂŢÂT, OBRĂŢÂCE (adj.) - înconjurat din toate părţile 

OBRĂZARI, OBRĂZARE (s.n.) - mască pusă de albinar pe față, pentru a se apăra de albine, 

atunci când lucrează la stupi; fața încălțămintei care acoperă partea superioară a labei 

piciorului; căpută; pânza subțire cu care este acoperit mortul; săliie 

OBRĂZARI, OBRĂZARIE (s.n.) - țesătură subțire de culoare albă, cu care se acoperă fața mortului 

OBRĂZAT, OBRĂZATĂ, OBRĂZAȚ, OBRĂZACE (adj.) – cu obrajii mari 

OBRÂNSALĂ (s.f.) - recidivare a unei răni infectate 

OBRÂNSIT (adj.) - infectat, rănit 

OBRÂNȘI, OBRÂNȘEŞCE (vb., IV, tranz.) - a se reinfecta o rană, a recidiva 

OBRÂNȘIT, OBRÂNȘITĂ, OBRÂNȘIȚ, OBRÂNȘICE (adj.) - infectat 

OBRECE, OBREȚ (s.m.) – cerșetor, nevolnic 

OBRINCEALĂ, OBRINCELI (s.f.) - inflamaţie, umflătură a unei răni din cauza infecţiei, a frigului 

etc.; obrinteală, obrântitură 

OBRINCI, OBRINCESC (vb., IV) - despre răni, bube sau, p. ext. despre părţi ale corpului: a se 

inflama, a se umfla din cauza unei infecţii, a frigului etc.; a se obrinti 

OBRINCIT, OBRINCITĂ, OBRINCIŢ, OBRINCICE (adj.) - despre părţi ale corpului; care are răni, 



bube inflamate sau umflate din cauza infecţiei, a frigului etc., obrintit 

OBRINȘEALĂ, OBRINCELI (s.f.) - recidivarea unei răni 

OBRINȘI (vb., IV) – a se inflama, a se infecta 

OBŞCESC, OBŞCEASCĂ, OBŞCEŞCI (adj.) - care priveşte o obşte, care aparţine domeniului public; 

obştesc 

OBŞIC (s.n.) - lăsare la vatră, rămas-bun, certificate de eliberare din armata austro-ungară 

OCA, OCHIE și OCALE (s.f.) - oca, ocauă, unitate de capacitate pentru lichide și pentru 

grăunțe (de mărimi diferite); conținutul ocalei 

„ocaua mare” - (adevărată) 1 oca = 4 litri/kg 

„ocaua mică” - (falsă) 1 oca = între 1,25 kg. și 1,283 kg 

OCARĂ, OCARE/OCĂRI (s.f.) - dojană 

O-CĂ (prep.) – sau, ori că 

OCĂ, OCHE (s.f.) - unitate de măsură pentru capacităţi folosită de ciobani care măsoară un litru şi doi 

decilitri 

OCĂRI, OCĂRESC (vb., IV, tranz.) - a mustra, a dojeni 

OCĂRÎ, OCĂRĂSC (vb., IV) - a certa 

OCĂRÎ, OCĂRĂSC (vb., IV, tranz.) - a certa 

OCÂRȘIT, OCÂRȘIȚ (adj.) – cotit stânga sau dreapta 

OCÂTA, OCÂTĂ, OCÂŢ, OCÂCE (adj.) – puţin 

OCEȘALĂ, OCEȘĂLI (s.f.) - potolire, domolire, liniște (mai ales după agitație/activitate 

intensă) 

„a nu avia oceșală” - a nu se liniști/astâmpăra 

OCEŞÂT, OCEŞÂTĂ, OCEŞÂŢ, OCEŞÂCE (adj.) - liniştit 

OCEȘÂT, OCEȘÂTĂ, OCEȘÂȚ, OCEȘÂCE (adj.) – liniștit, potolit, ucis 

OCEȘÎ, OCEȘ și OCEȘĂSC (vb., IV) - a (se) liniști; a potoli/liniști animalele domestice dându-le 

mâncare și apă; a ucide, a omorî 

OCEŞÎ, OCEŞĂSC (vb., IV, tranz., reflex.) - a se liniști 

OCEŢ (s.n.) – (var. OCHEŢ, OCHERE) ochi de ferească 

OCHEAN, OCHEANURI (s.n.) - v. ochian 

OCHECE, OCHEŢ (s.n.) - placă de sticlă care se fixează în pervazurile ori cercevelele ferestrelor sau 

ale uşilor şi care permite să străbată lumina în interiorul unei încăperi; geam; fig. ir. ocheţ = ochelari 

OCHECIE, OCHIEȚ (s.m.) - ochete, ochi de fereastră sau de ușă, ocheț 

OCHENAT, OCHENATĂ, OCHENAȚ, OCHENACIE (adj.) - cu ochi mari și expresivi, fără a 

fi bulbucați 

OCHERI (s.m. pl.) - ochelari, ochieţ, ocseri, zârţă 

OCHEȘAT, OCHEȘATĂ, OCHEŞAŢI, OCHEȘACE (adj) - ochios, cu ochii proeminenți 

OCHEȚ, OCHEȚ (s.m.) - bucată; ciob/geam de sticlă 

OCHEȚARI, OCHEȚARI (s.m.) - sticlar, persoană care montează sticla în ferestre 

OCHI, OCHI (s.m.) - fiecare dintre cele două organe ale vederii, de formă globulară, sticloasă aşezate 

simetric în partea din faţă a capului omului şi unor animale; ochiu ăl uorb = fiecare din cele două părţi 

laterale ale capului, cuprinse între ochi, urechi, frunte şi obraz; tâmplă 

OCHI, OCHI (s.m.) - organul vederii; ochi la materialele tricotate; adâncitura cartofului din 

care va ieși mugurele; nodul viței-de-vie din care va ieși mugurele 

„a avia albiață la ochi” - a se opaciza corneea 

„a bacie la ochi/a fi bătători la ochi” - a atrage atenția/privirile 

„a fașe cu ochiu” - a transmite diverse mesaje mișcând ochiul/ochii într-un anumit fel 

„a fi cu ochii-n patru” - a fi foarte atent 

„a nu avia ochi să viedz pră șineva” - a urî profund pe cineva 

„a nu scăpa dân ochi” - a supraveghea îndeaproape 

„a păzî ca pră ochii dân cap” - a păzi cu multă grijă 

„a prețui/șățui dân ochi” - a aprecia doar privind valoarea (prețul) sau cantitatea/calitatea unui 

lucru 

„a pune ochii pră șineva/șeva” - a se interesa de cineva/ceva în mod deosebit (mai ales pentru a-

și atinge un anumit scop) 



„a să înțălejie dân ochi” - a se înțelege numai din priviri 

„a scoacie ochii cuiva” - a reproșa cuiva, mereu, același lucru 

„a viegia cu ochi buni/răi pră șineva” - a simpatiza sau nu pe cineva 

„albu ochilor” - sclerotică 

„dă ochii lumii” - pentru a salva aparențele 

„lumina ochiului” - pupila 

„ochi roșu” - conjunctivită 

„ochiu al mort” - tâmplă 

„ochiu boului” - floarea cu această denumire 

„ochiu dracului” - banul 

„sări-ț-ar ochii!” - formă de blestem 

OCHI, OCHIESC (vb., IV) - a fixa și a trage la țintă (cu pușca, piatra etc.); a observa, a zări 

OCHIAN, OCHIANURI și OCHIENE (s.n.) - binoclu; lunetă 

OCHIECE, OCHIEŢ (s.m.) - sticlă la geam, ochelari 

OCHIEȚ, OCHEȚĂ (s.n.) – ochi de geam, ochielari 

OCHILARI, OCHILARI (s.m.) - ochelari 

„ochilari dă cai” - partea lată a căpățânei din dreptul ochilor cailor înhămați, care îi împiedică 

să vadă lateral (pentru a nu se speria) 

OCHIOS, OCHIOASĂ, OCHIOȘ, OCHIOASĂ (adj.) - boldânios 

OCHIȘĂ, OCHIȘE (s.f.) - floare, plantă 

OCHIŞĂL (s.n.) - deschizătură 

OCHIȘORI (s.m. pl.) - ochi frumoși 

OCHITUARE, OCHITUORI (s.f.) - post de veche, pază 

OCHITUOR, OCHITUORI (s.m.) - ochitor, ţintaş   

OCHIŢ (s.m.) – (dim. de la ochi) organ al văzului 

OCIC (s.n.) - otic, bucată de lemn cu care se răsuceşte funia sau lanţul trecut peste o sarcină (de 

fân,de lemne) 

OCIEȘ, OCIEȘE (s.n.) - liniște, odihnă 

OCIEȘALĂ, OCIEȘĂLI (s.f.) - potolire, ucidere 

OCIG, OCIJE (s.n.) - otic (la plug)  

OCINC, OCINCURI (s.n.) - o bucată din lemn tare şi elastic, cu care se fixează încărcătura de 

lemne în căruță. se strânge lanțul cu care sunt legate lemnele în căruță prin învârtire și fixare 

OCINIC (s.n.) - bucată mică de lemn care se înfige într-o unealtă pentru a o întări. 

OCINȘI, OCINȘESC (vb., IV, tranz., reflex.) - îmblânzi, a domoli, a linişti 

OCITĂLOAICĂ, OCITĂLOIȘ (s.f.) - dăscăliță, învăţătoare  

OCITUL (s.m.) - dascăl, învăţător 

OCITULUAICĂ (s.f.) - dăscăliță, învăţătoare 

OCLU, OCLURI (s.n.) - scaun fără spetează 

OCNAȘ, OCNAȘ (s.m.) - miner 

OCNĂ, OCNE (s.f.) - loc subteran cu zăcăminte de substanţe minerale utile; complex de lucrări de 

instalaţii în subteran şi la suprafaţă, destinate exploatării, cu ajutorul puţurilor şi a galeriilor, a unui 

zăcământ de substanţe minerale utile; mina; uşă, capac etc. fixat în plan orizontal sau vertical, care 

închide deschizătura de acces în pod; trapă; deschizătura pe care o acoperă capacul, uşa; înv.) 

închisoare, puşcărie, penitenciar 

OCNĂ, OCNE (s.f.) – mină, salină; (fig.) foarte sărat 

OCNI (vb., IV) – a ținti 

OCNIȚĂ, OCNIȚE (s.f.) – groapă adâncă, vale prăpăstioasă 

OCOL, OCOALE, OCOLURI (s.n.) - curte, obor, avlie, voreț, proprietate; drum ocolit 

OCOLI (s.m.) - făina care se adună la moară de jur-împrejurul pietrei alergătoare 

OCOLIT, OCOLITĂ, OCOLIȚ, OCOLICE (adj.) - ocolit 

OCOLITUR, OCOLITURI (s.f.) - teren extravilan, situat lângă casă 

OCOLITURĂ (s.f.) - teren extravilan situat lângă casă 

OCOŞ, OCOŞĂ (adj.) - ţanţoş, semeţ, mândru, îngâmfat, fudul, figurant, filozof, încredzut, înţapat; 

arrogant 



OCOȘ, OCOȘĂ, OCOȘ, OCOȘĂ (adj.) - îngâmfat, încrezut, mândru, fălos 

OCOŞÎ́, OCOŞĂSC (vb., IV) - a se arăta mândru de cineva sau de ceva; a se mândri, a se lăuda, a se 

fuduli cu...  a se îngâmfa, a se făloşi, a face pe deşteptul 

OCOȘÎ, OCOȘĂSC (vb., IV, intranz. reflex.) - a fi încrezut, a se lăuda 

OCRAȘI, OCRAȘESC (vb., IV) - a produce sunetele caracteristice vomitării, a icni; a avea senzaţia 

de vomă; a elimina mucozitatea, flegma vâscoasă, purulentă, provenită din aparatul respirator 

OCROACE (s.n. pl.) - obiecte necesare, bunuri 

OCROCI, OCROCESC (vb., IV, tranz.) - a ocroti 

OCROCI, OCROCESC (vb., IV, tranz., reflex.) - a ocroti   

OCROCIT, OCROCITĂ, OCROCIŢ, OCROCICE (adj.) - aranjat, situat, asigurat 

OCROCITUOR, OCROCITUORI (s.m.) - ocrotitor   

OCȘERI (s.m.) - ochelari, ocheţ, zârţă 

OCTOBĂR (s.m.) – (înv.) a zecea lună a anului care urmează după septembrie; octombrie 

OCTOIC, OCTOICURI (s.n.) - carte sfântă, Octoaih 

OCUPAT, OCUPATĂ, OCUPAȚ, OCUPACE (adj.) - ocupat 

ODAIE, ODĂI (s.f.) - casă și acareturi construite în afara satului, pentru a locui acolo în timpul 

lucrărilor agricole; hodaie; sălaș 

ODAT/ODATĂ (adv.) - deodată, împreună; în același timp 

ODATĂ (adv.) - odată 

ODATĂ-ȘÎ-BINIE (loc. adv.) – brusc 

ODĂJGIE, ODĂJGII (s.f.) - patrafir 

ODICOLON, ODICOLOANIE (s.n.) – parfum 

ODIOVAMO, ODIOVAMI (s.m.) – netrebnic 

ODIVAMO (adv.) - a fi odivamo = a fi prostuț, a nu fi întreg la minte 

ODOGÂI, ODOGÂIE (adj.) - infirm, cu defect fizic 

ODOLAN, ODOLANЕ (s.m.) - hodolan, ciolan  

ODOLONI, ODOLOANE (s.n.) - os mare, ciolan; oasele picioarelor de la genunchi în jos; 

sistemul osos, scheletul uman; (pl.) oase obosite de om bătrân și bolnav 

ODOR, ODOARE (s.n.) - ființă nespus de dragă 

ODRESÎ (vb., IV) - a adresa 

ODZÂNCA, ODZÂNC (vb., I) - folosit mai ales de copii; să zicem că..., să spunem că..., să 

presupunem că..., să ne prefacem că... etc. 

OE (adv.) - destul 

OEGUȚĂ, OEGUȚĂ (s.f.) - sticluță 

OF! (interj.) - tristețe, durere 

OFICIOS (adv.) - în mod oficial 

OFINGER, OFINGHERI (s.m.) - umeraș 

OFIȚĂR, OFIȚĂRI (s.m.) - ofițer 

OFIȚÂR, OFIŢÂRI (s.m.) - înv. nume generic pentru gradele militare de la sublocotenent până la 

general; persoană care poartă unul dintre aceste grade; ofiţer 

OFIȚÂRI, OFIȚÂRI (s.m.) - ofițer 

OFORMĂ (adj.) - la fel 

OFTICAT, OFTICATĂ, OFTICAŢ, OFTICACE (adj.) – supărat 

OFTICĂ (s.f. sg.) - tuberculoză pulmonară, ftizie 

OFTICĂ, OFTIȘI (s.f.) - boală de plămâni, nevindecabilă în trecut 

OFTICĂ, OFTIȘI (s.f.) - tuberculoză, boală infecțioasă a plămânilor manifestată printr-o tuse seacă 

OFTICOS, OFTICOASĂ, OFTICOȘ, OFTICOASĂ (adj.) - guberculos, bolnav de tuberculoză 

OFUSCA, OFUSC (vb., I, tranz.) - a jigni 

OGAȘ, OGAȘĂ (s.n.) - hogaș, adâncitură mică făcută în pământul moale de către roata 

carului/a căruței; vale strâmtă între două dealuri; brazdă între parcele, șanț 

„naș, nănaș, ce bagă dracu-n ogaș / și pră cine, fine, după mine!” - zicală 

OGAŞ, OGAŞĂ (s.n.) - ogaş, făgaş, pârâu  

OGAŞĂL, OGAŞÂALE (s.n.) - ogăşel, pârâiaş   

OGĂŞĂL, OGĂŞĂLE (s.n.) - dim. de la ogaş 



OGÂRSALĂ, OGÂRSĂLI (s.f.) - slăbiciune, stare fizică proastă; neseriozitate. 

OGÂRSÂT, OGÂRSÂTĂ, OGÂRSÂȚ, OGÂRSÂCIE (adj.) – neputincios, invalid, handicapat 

fizic; pipernicit, subdezvoltat, distrofic; cocoșat, ghebos; (despre copii) neastâmpărat, 

nebunatic, răsfățat 

OGÂRSÎ, OGÂRSĂSC (vb., IV, tranz.) - a schilodi, a mutila, a vătăma 

OGINĂ, OGINI (s.f.) - hogină, odihnă 

OGINĂ, OGINI (s.f.) - întrerupere temporară a unei activităţi în scopul refacerii şi întăriri forţelor; 

odihnă, repaus; somn; calm desăvârşit, pace, linişte sufletească; tihnă, răgaz 

OGINI, OGIN (vb., IV) - a întrerupe temporar o activitate pentru a-şi recâştiga energia, pentru a se 

reface; a se afla, a fi în repaos, a se odihni; a se reface prin somn; a dormi; (fig.) a fi mort; a zăcea în 

mormânt 

OGINI, OGINESC (vb., IV, intranz. reflex.) - a se odihni 

OGINIT, OGINITĂ, OGINIŢ, OGINICE (adj.) - care şi-a refăcut şi şi-a întărit puterile prin 

întreruperea temporară a activităţii sau prin somn; odihnit 

OGINIT, OGINITĂ, OGINIȚ, OGINICE (adj.) - odihnit 

OGLAMIC, OGLAMIȘE (s.n.) - aici cu sens de piedică 

OGLANIC (s.n.) - suport improvizat prin răsucirea uniu batic sau ştergar în formă de colac, pe 

care femeile şi-l pun pe creştet când poartă greutăţi (coş încărcat, găleată plină etc.) 

OGLANIC, OGLANIȘE (s.n.) - suport pentru coş pe cap 

OGLAV, OGLAVĂ, OGLAVI, OGLAVE (adj.) - slăbănog, neputincios 

OGLĂVEALĂ, OGLĂVELI (s.f.) - rănire, lovitură cu urmări 

OGLĂVI, OGLĂVESC (vb., IV, tranz.) - a lovi rău pe cineva, a schilodi, a vătăma 

OGLĂVIT, OGLĂVITĂ, OGLĂVIȚ, OGLĂVICE (adj.) - mutilat, schilodit 

OGLINDĂ, OGLINDZ (s.f.) - oglindă; aparat Rontgen; (adv.) - foarte curat, lună și bec 

„am fost la oglindă” - am fost la radioscopie 

OGLINGI, OGLINGESC (vb., IV) - a se reflecta, a se proiecta pe o suprafaţă lucioasă sau într-o 

oglindă; a se oglindi 

OGLINI, OGLINESC (vb., IV, reflex.) - a-şi luxa un os din articulație 

OGLINI, OGLINIESC (vb., IV, reflex.) - a se vătăma; a devia din mersul drept 

OGLINIT, OGLINITĂ, OGLINIŢ, OGLINICE (adj.) – luxat 

OGLIŞIE, OGLIŞII (s.f.) – griciorei 

OGLUON, OGLOANE (s.n.) - grămadă   

OGOD (s.n.) - rânduială, ordine, apucătură, nărav, obicei; tâlc; secret 

OGOI, OGOI (vb., IV, tranz. şi reflex.) - a (se) potoli; a se liniști 

OGOI, OGOI (vb., IV, tranz., reflex.) - a termina, a (se) linişti   

OGOI, OGOIE (s.n.) - linişte, domolire, odihnă  

OGOIALĂ, OGOIELI (s.f.) - liniștire, domolire, calmitate 

OGOIT, OGOITĂ, OGOIȚ, OGOICE (adj.) - liniștit, temperat 

OGOR, OGOARE (s.n.) - arătura care se face vara sau toamna îndată după strânsul recoltei și 

cu mult înainte de însămânțatul următor; rezultatul arăturii 

OGORI, OGORESC (vb., IV, tranz.) - a ara vara 

OGORIT, OGORITĂ, OGORIȚ, OGORICE (adj.) - (teren) arat 

OGORÎ (vb., IV) – a face arătura de toamnă 

OGRAISÂT, OGRAISÂTĂ, OGRAISÂŢ, OGRAISÂCE (adj.) - care se supără, se înfurie uşor, iute 

la mânie; despre copii; neastâmpărat, nestatornic, darânat, gejghinat, împrejurat, înfiorat, nestaşnic; 

limbut, guraliv 

OGRISÂT (adj.) - schilod, defect 

OGRISÂT, OGRISÂTĂ, OGRISÂŢ, OGRISÂCE (adj.) - handicapat fizic, invalid, distrofic 

OGRISÎ, OGRISĂSC (vb., IV, tranz.) - a vătăms, a mutila, a desfigura 

OGRIŞCANĂ, OGRIŞCENE (s.f.) - ogrişteană, gălbenele (lat. Calendula officinalis)   

OHO! (interj.) - e mult! 

OI (interj.) - oi 

OIAGĂ, OIEJI (s.f.) - sticlă 

OIAR, OIARI (s.m.) - oier, cioban, păstor   



OIARIIE, OIARII (s.f.) - oierit   

OIEGUȚĂ, OIEGUȚE (s.f.) - sticlă mică 

OIȚĂ, OIȚĂ (s.f.) - mială 

OJI, OJESC (vb., IV) - a plânge tare cu vaiete şi ţipete; a striga tare şi strident, a ţipa 

OJOG (s.n.) - murdărie 

OLAR (s.m.) - meșter care face oale/ulcioare din lut 

OLAT, OLATURI (s.n.) - aluat 

OLAŢĂL, OLAŢĂLURI (s.n.) - pastă obţinută din făină amestecată cu apă, grăsime etc., din care se 

prepară pâine, prăjituri etc.; cocă, aluat 

OLĂCAR, OLĂCARI (s.m.) - curier 

OLĂCĂRI, OLĂCĂRESC (vb., IV) - a îndeplini serviciile de sol, curier 

OLĂRI (vb., IV, tranz., reflex.) - a se satisface, a se ospăta 

OLĂŢĂL, OLĂŢĂLE (s.n.) - aluat moale 

OLĂȚĂL, OLĂȚĂLE/OLĂȚĂLURI (s.n.) - o bucată mică din aluatul frământat pentru pâine, 

care se lasă în troacă la uscat (înmuiat în apă de la o zi la alta, permite repornirea fermentației 

pentru dospire) 

OLBĂ, OLBE (s.f.) - sticlă de servit vinul în formă de pară cu gura largă  

OLBIȚĂ, OLBIȚE (s.f.) – cănuță 

OLCUȚĂ, OLCUȚ (s.f.) - oală mai mică de pământ ars, ulcică 

OLDĂ, OLDZ (s.f.) - holdă, teren cultivat (aflat în proprietatea cuiva) 

OLEI (s.m.) – ulei 

OLENDRĂ (s.m.) - vagabond, aventurier 

OLIGNI, OLIGNESC (vb., IV, tranz., reflex.) - a scrânti, a luxa 

OLIGNIT, OLIGNITĂ, OLIGNIŢ, OLIGNICE (adj.) - scrântit, luxat  

OLIȚĂ, OLIȚĂ (s.f.) - oală de noapte 

OLOG, OLOJI (s.m.) - invalid de mână sau picior 

OLOI, OLOIURI (s.n.) – (înv.) lichid gras de provenienţă vegetală, insolubil în apă şi mai uşor decât 

ea, folosit în alimentaţie; ulei, zaicin 

OLOI, OLOIURI (s.n.) - ulei (în general) 

OLOIERI, OLOIERI (s.m.) - oloinicer, uleier, proprietar de oloiniță sau lucrător la oloiniță 

OLOINIȘERI, OLOINIȘERI (s.m.) - oloinicer, uleier, proprietar de oloiniță sau lucrător la 

oloiniță 

OLOINIȚĂ, OLOINIȚ (s.f.) - oloiniță, uleiniță, presă de ulei; instalația cu care se obține ulei, 

prin presarea semințelor de dovleac, de floarea-soarelui etc.; locul unde se află presa 

OLOIT, OLOITĂ, OLOIŢ, OLOICE (adj) - plin de ulei, pătat cu ulei 

OLOJIT, OLOJITĂ, OLOJIȚ, OLOJICE (adj.) – accidentat 

OLONI, OLOANE (s.n.) - oală mare 

OLTAN, OLTAN (s.m.) - altoi   

OLTANĂ, OLTANE (s.f.) - fructul cireşului altoit; cireaşă mare 

OLTANEALĂ, OLTANELI (s.f.) - acţiunea de a altoi; altoire, altoit, altoială 

OLTANI, OLTANESC (vb., IV, tranz) - a altoi   

OLTANIT, OLTANITĂ, OLTANIŢ, OLTANICE (adj.) - care a fost supus altoirii; altoit 

OLTĂNI, OLTĂNESC (vb., IV, tranz.) - a altoi pomii 

OLTĂNIT, OLTĂNITĂ, OLTĂNIŢ, OLTĂNICE (adj.) – altoit 

OLTENEŞCE (adv.) - aşa cum se obişnuieşte în Oltenia, ca în Oltenia; în graiul oltenesc, olteneşte 

OLTOANE, OLTOANE (s.f.) - plantă altoită; soi nobil de struguri, altoit; pom altoit de curând, 

altoi 

OLTONI, OLTOANE (s.n.) - injecție; altoi, pomul altoit; fructul pomului altoit 

OLTONI, OLTONESC (vb., IV, tranz.) - a altoi 

OLTONI, OLTONESC (vb., IV, tranz.) - a face un altoi; (despre animale, păsări) a vaccina 

OLTONI, OLTONI (s.m.) - altoi; struguri nobili, altoiți 

OLTONIT, OLTONITĂ, OLTONIȚ, OLTONICIE (adj.) - altoit; vaccinat 

OLUI, OLUIESC (vb., IV, tranz.) - a cerceta, a ancheta 

OLUIE, OLUI (s.f.) - furtună mare, vijelie 



OLUIT, OLUITĂ, OLUIŢ, OLUICE (adj.) - cercetat, anchetat 

OLUITOR, OLUITOARE (s.m. și s.f.) - anchetator, cercetător 

OLVINĂ, OLVINI (s.f.) - băutură fermentată 

OLVIŢĂ, OLVIȚ (s.f.) - pocal ½ l 

OLVIȚĂ, OLVIȚĂ (s.f.) - ulcică 

OM, OAMENI (s.m.) - persoană adultă de sex masculin; soț, bărbat; (pl.) ființe umane, 

indiferent de sex 

„a fașe pră șineva om” - a ajuta material și/sau moral pe cineva 

„a fi om ca toț oamenii” - a fi om obișnuit, normal 

„a munși o viață dă om” - a munci de foarte tânăr și până la bătrânețe 

„a să fașe om” - (despre adolescenți) a se maturiza fizic și intelectual; (despre adulți) a-și 

îmbunătăți/îndrepta comportamentul 

„om ca lumia” - om normal, fără vicii 

„om cu (multă) mincie” - om înțelept, bun sfătuitor 

„om cu carcie” - (în trecut) om care știe să citească și să scrie 

„om cu doară/om care țâne doara/om lasă-mă să cie las” - om delăsător, care amână treburile 

de pe o zi pe alta 

„om cu doauă fieță” - om fățarnic, fals în relațiile cu semenii săi 

„om cu inima dă aor” - om foarte generos 

„om cu școală” - om cu pregătire școlară mai înaltă 

„om cu vremie” - om cu ritm lent de lucru 

„om cumincie” - om cuminte, liniștit, modest 

„om dă biedă” - om capricios sau rău la suflet (cu care nu e bine să te întovărășești) 

„om dă casă” - om căruia nu-i place să hoinărească prin sat 

„om dă cuvânt” - om pe cuvântul căruia te poți baza 

„om dă fală” - om apreciat 

„om dă lumie” - sociabil, glumeț; petrecăreț, chefliu 

„om dă năgejge” - om de încredere 

„om dă năgiejgie” - om pe sprijinul căruia poți conta 

„om dă nimic” - om pe cuvântul căruia nu te poți baza 

„om dă omenie” - persoană cu mult bun-simț 

„om dă paie” - om ușor manevrabil/influențabil 

„om dă triabă/om cumsăcagie” - om modest, muncitor, bun colaborator 

„om mare/om măi răsărit” - om mai înalt (mai bine dezvoltat fizic); om cu stare materială sau 

cu poziție socială mai bună/funcție mai înaltă 

„om mănunt/o mână dă om” - om mic de statură 

„om mi-s” - sunt pățit 

„om scăpătat” - om ajuns în stare de decădere materială, fizică sau morală 

„om scump la vegiere” - om retras, puțin sociabil 

„om scump la vorbă” - om taciturn 

„om scump” - om econom, mergând până la avariție 

„omu-i ca banu, cu doauă fieță” - omul este fățarnic (prin natura sa) 

„omu-i ca vremia” - mereu schimbător 

OM, OAMINI (s.m.) - persoană adultă de sex masculin; bărbat; om în toată firea 

OMĂNOC, OMĂNOȘI (s.m.) - om mare de statură 

OMĂNOC, OMĂNOȘI (s.m.) - om mare, bine desvoltat 

OMĂNONI, OMĂNONI (s.m.) - om (bărbat) corpolent și înalt, om bine dezvoltat fizic 

„a fi un omănoni dă muiere” - a fi o femeie înaltă și bine dezvoltată fizic, ca un bărbat 

OMĂNONI, OMĂNONI (s.m.) - om mare de statură 

OMENEALĂ (s.f.) - gostie, omenie 

OMENESC, OMENEASCĂ, OMENEȘCI, OMENEȘCI (adj.) - omenesc; bărbătesc, pentru 

bărbați 

„bițiclă omeniască” - bicicletă pentru bărbați (cu rudă, cu bară) 



„lucru omenesc” - lucru/muncă ce se cuvine a fi făcut(ă) de către bărbați 

„țoale omeneșci” - haine bărbătești 

OMENESC, OMENEASCĂ, OMENEŞCI (adj.) - caracteristic bărbaţilor, de bărbat; bărbătesc 

OMENEŞCE (adv.) - din punct de vedere omenesc, în mod omenesc; cât poate un om; în condiţii 

omeneşti, ca oamenii; p. ext. cu omenie, cumsecade, cum se cuvine; omeneşte 

OMENEȘCE (adv.) - normal 

OMENI, OMENESC (vb., IV, tranz.) - a primi pe cineva, a servi 

OMENI, OMENIESC (vb., IV, tranz., reflex.) - a omeni, a onora, a trata cu respect 

OMENIA COPILULUI (s.f. sg.) - masa oferită în cinstea copilului, pe care o făcea familia 

acestuia, acasă, după botez 

OMENIE (s.f.) - faptul de a servi pe cineva cu băutură, cu bucate alese 

OMENIIE, OMENII (s.f.) - omenie   

OMENIT, OMENITĂ, OMENIŢ, OMENICE (adj.) - omenit, onorat, tratat cu respect 

OMICIC, OMICIȘ (s.m.) - diminutiv al lui om; fig. peior; femeie care are aspect de bărbat; femeie 

care are obiceiuri caracteristice bărbaţilor; femeie care se comportă ca un bărbat; femeie bărbătoasă 

OMIDĂ, OMIDZ (s.f.) – omidă, larvă 

OMIECE, OMIEŢ (s.m.) - nămeţ 

OMIESTÎ (vb., IV) - a fura cu nemiluita 

OMINI, OMINIESC (vb., IV) - a cinsti 

OMOANIE (s.f.) - femeie 

OMORI, OMOR (vb., IV, tranz.) - a omorî 

OMORIT, OMORITĂ, OMORIȚ, OMORICE (adj.) - omorât 

ON (num.) - un 

ONCANI, ONCANESC (vb., IV) - a deveni mai gras, a prinde grăsime, a se îngrăşa; a se urâţi, a se 

deform 

ONCANIT, ONCANITĂ, ONCANIŢ, ONCANICE - (adj.) care are burtă mare; pântecos, 

burduhănos, burticos, burtos; cu forma originară schimbată; urâţit, deformat 

ONDOLA, ONDOLĂDZ (vb., I) - a (se) ondula, a-și încreți părul 

ONDOLA, ONDOLEDZ (vb., I) - a face cârlionţi; a bucla, a încreţi, a ondula părul 

ONDOLAT, ONDOLATĂ, ONDOLAŢ, ONDOLACE - (adj.) despre păr; cu ondulaţii, buclat, inelat, 

ondulat 

ONIVEȚ (s.f.) – armata teritorială în Ungaria veche 

ONOR, ONORURI (s.n.) - onoare 

ONVEŢ (s.m.) - honved (soldat din armata pedestră austro-ungară) 

OPAC, OPACĂ, OPAȘI, OPAȘE (adj.) - om închis la fire, necomunicativ, obtuz 

OPAIŢ, OPAIŢURI (s.n.) - obiect pentru luminat rudimentar 

OPALIACI (s.n.) – brichetă 

OPAȘALĂ, OPAȘELI (s.f.) - starea omului năuc; stare de ameţeală, de zăpăceală, de buimăceală; 

năuceală. 

OPAȘI, OPAȘESC (vb., IV) - a-şi pierde sau a face să-şi piardă cumpătul, a se fâstâci, a se încurca, a 

se zăpăci; a se năuci, a se buimăci; a se linişti, a se atenua, a se calma; s-o măi opașit durerea = s-a 

atenuat, s-a calmat durerea 

OPAȘIT, OPAȘITĂ, OPAȘIŢ, OPAȘICE (adj.) - tulburat la minte; buimăcit, zăpăcit, năucit; 

dezorientat, derutat 

OPATĂŞIE, OPATĂŞII (s.f.) - ţuică slabă în urma distilării 

OPATUȘE, OPATUȘI (s.f.) - lichidul cu conţinut scăzut de alcool care curge la sfârşitul distilării 

fructelor fermentate 

OPĂC, OPĂCĂ (adj.) - penibil, certăreţ, cusurgiu 

OPĂCEALĂ, OPĂCELI (s.f.) - piedecă, buimăceală 

OPĂCI, OPĂCESC (vb., IV) - a împiedica, a ţinea în loc, a încurca pe cineva la lucru 

OPĂG, OPAGĂ, OPĂJI, OPĂJE (adj.) - dificil 

OPĂREALĂ (s.f. sg.) – înroșire a pielii, iritație 

OPĂRI, OPĂRESC (vb., IV) - a (se) opări; a uda ceva cu apă fierbinte; a se răni, căzând apă 

fierbinte pe diferite părți ale corpului; a se ofili (datorită secetei și a căldurii mari); a se infecta 



(vara) mai ales între degetele de la picioare și subsiori, din cauza transpirației și a murdăriei 

OPĂRIT, OPĂRITĂ, OPĂRIȚ, OPĂRICE (adj.) - opărit 

OPĂSIT, OPĂSITĂ, OPĂSIȚ, OPĂSICE (adj.) – asociat, întovărășit 

OPĂȘEALĂ, OPĂȘELI (s.f.) – piedică, reținere, oprire 

OPĂȘI, OPĂȘESC (vb., IV, tranz.) - a împiedica pe cineva de la lucru, a încurca/a frâna pe 

cineva; a liniști  

OPĂŞIT, OPĂŞITĂ, OPĂŞIŢ, OPĂŞICE (adj.) - încurcat, împiedicat 

OPĂȘIT, OPĂȘITĂ, OPĂȘIȚ, OPĂȘICE (adj.) – liniștit, oprit, reținut, înfrânat 

OPÂRC, OPÂRCE/OPÂRCURI (s.n.) - pârâu mai mic 

OPINCARI, OPINCARI (s.m.) - confecţionar de opinci 

OPINCĂ, OPINȘI (s.f.) - încălțămintea strânsă pe picior, cu ajutorul curelelor, deasupra 

gleznei; (generic) țăran = purtător de opinci 

„opincă sârbiască” - opinca de forma pantofului (fără nojițe/curele) 

„tot de la vlăgică la opincă/ sus, opincă, sus!” - zicală 

OPINCEALĂ, OPINCELI (s.f.) - acţiunea de a se opinti; sforţare mare, efort, opinteală, opintire 

OPINCI CU GURGUI - încălțăminte veche a abărbaților 

OPINCI, OPINCESC (vb., IV) - a face un efort mare pentru a împinge, a urni, sau a ridica ceva; a se 

opinti, a-şi încorda puterile, a se sforţa; a ridica o povară făcând un efort, a sălta cu greutate ceva 

OPINCI, OPINCESC (vb., IV, refl. şi tranz.) - a (se) opinti 

OPINCIRE, OPINCIRI (s.f.) - acţiunea de a se opinti; sforţare, opinceală 

OPINCIT, OPINCITĂ, OPINCIȚ, OPINCICE (adj.) – opintit, chinuit 

OPINCUȚĂ, OPINCUȚĂ (s.f.) - opincă pentru copii 

OPOMENĂ (s.f.) – avertisment 

OPRAVĂ (loc. prep.) - (expr. în opravă) în calea, înaintea 

OPRAVI, OPRAVESC (vb., IV) - a sili pe cineva să părăsească un loc; a alunga, a izgoni, a goni; a 

face ca cineva să ia o anumită hotărâre; a determina 

OPR(I)EG, OPR(I)EJE/OPREGURI (s.n.) - piesă din portul popular femeiesc, alcătuită dintr-o 

pânză dreptunghiulară îngustă, din care atârnă fire lungi de culori diferite și care se poartă 

peste poale, fie numai în spate, fie atât în spate cât și în față; cotrânță cu fireturi/franjuri 

„a pune opregu/conșiu unei fete” - a deflora o fată înainte de căsătorie (și, mai ales, fără intenția 

de a o lua în căsătorie) 

OPRELIŞCE, OPRELIŞCI (s.f.) - poruncă sau măsură prin care se interzice ceva; oprelişte, interdicţie 

OPRI, OPRIESC (vb., IV, tranz., reflex.) - a opri   

OPRIEG, OPRIEJE (s.n.) - opreg, fotă, cotrânţă   

OPRIT, OPRITĂ, OPRIŢ, OPRICE (adj.) - oprit   

OPSPRĂDZĂȘE (num. card.) - optsprezece, optsprășe 

OPSPRĂDZĂȘILEA, OPSPRĂDZĂȘEA (num. ord.) - optsprezecelea, opsprășilea 

OPSPRĂȘE (num. card.) - număr care are în numărătoare locul între şaptesprezece şi nouăsprezece; 

optsprezece, opsprădzășe 

OPSPRĂȘILEA, OPSPRĂȘEA (num.ord.) - care se află între al şaptesprezecelea şi al 

nouăsprezecelea; optsprezecelea, opsprădzășilea 

OPTAC, OPTAȘ (s.m.) - porumb cu opt rânduri de boabe pe ştiulete   

OPTARI, OPTARI (s.m.) - carte de joc 

OPTSPREȘE (num. sard.) - optsprezece 

OPŢÂGUIT (s.n. sg.) - tragerea vinului de pe drojdie 

OR (conj.) - ori   

OR (vb. aux.) - ind. prez. al verbului auxiliar a avea, pers. a 3-a, pl., pentru formarea 

perfectului compus: or mâncat = au mâncat; pers. a 3-a, pl., pentru formarea viitorului 

popular: or vini = vor veni 

OR FI (loc. vb.) – poate fi 

OR FOST (vb., IV, intranz.) - au fost 

ORACA (s.f. sg.) - abator (în industria socialistă) 

ORAIT (adv.) - în ordine 

ORANIŢĂ, ORANIŢ (s.f.) - luntre pescărească   



ORAȘ (s.n. sg.) - oraș (subînțeles, Timișoara) 

ORAŞAN, ORĂȘANĂ, ORAŞĂNI, ORĂȘANE (s.m. şi f.) - locuitor al unui oraş; orăşean 

ORAŞIE (s.f.) - teacă de sabie 

ORAȚÂIE (s.f.) - cuvântare 

ORAŢIE (s.f.) - discurs în versuri sau în proză ţinut la nuntă 

ORĂȘAN, ORĂȘANI (s.m.) - timișorean 

ORĂŞUŢĂ (s.n. pl.) - (var. ORĂŞĂLE) orăşele 

ORÂNCOTRO (adv.) - indiferent în ce direcţie, încotro vrei; oriîncotro 

ORÂNDĂ, ORÂNGE/ORÂNDZ (s.f.) – rânduială, obicei; ordine, curățenie; rostul casei; stare 

materială 

„că la noi așa-i orânda șî la noi așa-i zăconu!” - expresie 

ORÂNDUI (vb., IV) – a decide, a stabili 

ORÂNDUITA, ORÂNDUICE (și ORÂNGITĂ) (s.f.) - soartă, destin, dat 

ORÂNGEALĂ, ORÂNGELI (s.f.) - curățenie, ordine 

ORÂNGI, ORÂNGESC (vb., IV) - a hotărî, a dispune; a decide, a fixa, a stabili; a porunci, a ordona; 

a orândui; exp. aşa o orângit Dumnedzău = aşa a hotărât, aşa a orânduit Dumnezeu 

ORÂNGI, ORÂNGESC (vb., IV, tranz., intranz.) - a face ordine, a face curățenie 

ORÂNGIT (adj.) - curat, îngrijit, ordonat 

ORB, OARBĂ, ORBI, OARBIE (adj.) - nevăzător, lipsit de lumină/vedere; clandestin, ilicit 

„a avia orbu găinilor” - a nu observa/înțelege ceva evident 

„a să bacie ca orbii” - a aplicare lovituri la întâmplare/oriunde 

„birt orb” - birt fără autorizație de funcționare 

„cartuș orb” - cartuș fără glonț 

„orbu găinilor” - incapacitatea găinilor de a-și adapta vederea pe întuneric 

„șpaiț orb” - cămară de alimente lipsită de lumină (fără ferestre) 

ORBAIT (s.m., sg.) - lucru 

ORBAIT, ORBAITURI (s.n.) - trudă, muncă, activitate, lucru 

ORBALŢ (s.n.) - brâncă, boală 

ORBANŢ (s.m.) - orb, cerşetor 

ORBARIE (s.f.) - lumină slabă 

ORBĂȚ, ORBIEȚ (s.m.) - orbeț, orbete, cerșetor, nevolnic 

„a ajiunje orbăț” - a ajunge cerșetor; a sărăci total; a ajunge în situația de a cerși (mai ales la 

bătrânețe, dacă nu are întreținători) 

„a să sfăgi ca orbiețî” - a se certa rău, mai ales pentru fapte minore 

„a umbla ca orbiețî” - a umbla îmbrăcat neglijent/ponosit/murdar 

ORBĂŢ (s.m., sg.) - jocul de-a “baba oarba” 

ORBECĂI, ORBECĂI (vb., IV) - a bâjbâi 

ORBECE, ORBEŢ (s.m.) - persoană care cere de pomană; cerşetor; persoană care stăruie cu 

încăpăţânare să obţină ceva 

ORBECE, ORBEȚ (s.m.) - popândău; persoană nevolnică 

ORBEŞCE (adv.) - ca orbii, orbeşte, pe dibuite, la întâmplare; necontrolat, nebuneşte, inconştient; fig. 

fără discernământ, fără chibzuinţă, fără reflecţie, în mod mecanic 

ORBEȚÂE, ORBEŢÎI (s.f.) - cerșetorie 

ORBEȚÂT, ORBEȚÂCE (s.n.) - cerșit 

ORBEȚE, ORBEȚ (s.m.) – sărac 

ORBEȚÎ, ORBEŢĂSC (vb., IV, intranz.) - a cere, a întinde mâna după pomană, a umbla cu 

cerșitul 

ORBIACE, ORBIEŢ (s.m.) - năpârcă, viermele orb (lat. Anguis fragilis) 

ORBIALĂ, ORBIALE (s.f.) - orbeală, orbire  

ORBIȘ (adv.) - orbește 

ORBIU (adv.) - a intra în ceva fără discernământ / fără a fi atent, a merge fără a calcula 

ORBIULUI (adv.) - orbiş, orbeşte   

ORCARE (pron. nehot.) - indiferent care, care vrei, fiecare, oricare, orşicare 

ORCĂI, ORCĂI (vb., IV, intranz.) - a sforăi 



ORCĂIT, ORCĂITĂ, ORĂCĂIȚ, ORCĂICE (adj.) - sforăit 

ORCÂND (adv.) - în orice timp, indiferent când, totdeauna, orişicând, oricând 

ORCÂT, ORCÂTĂ, ORCÂŢ, ORCÂCE (pron. nehot.) - indiferent cât, indiferent de număr sau de 

cantitate; adv. - indiferent cât, cât de mult, cât de tare; orişicât 

ORCONIA, ORCONESC (vb., I, intranz.) – a sforăi 

ORCUM (adv.) - indiferent cum, în orice fel; oricum, orişicum 

ORDINAȚIE, ORDINAȚII (s.f.) - cabinet medical, reṭetă medicală 

ORDUNCA (vb., I) – a pune bine la punct, a ordona 

ORDZ (s.m.) - gen de plante erbacee din familia gramineelor, cu paiul lung şi cu spicul format din 

mai multe rânduri de boabe, cultivate ca plante furajere şi industriale; plantă care face parte din acest 

gen; orz 

ORDZ, ORDZURI (s.n.) - orz 

ORDZOAICĂ (s.f.) - specie de orz al cărei spic este format numai din două rânduri de boabe mai 

bogate în amidon decât ale orzului şi folosite la fabricarea berii; orzoaică, orzoaie 

ORGANDIN, ORGANDINURI (s.n.) - mătasă cu țesătură în carouri 

ORGIE, ORGII (s.f.) - ordie, unitate de măsură pentru volume; se pare că 1 orgie = 1 stânjen 

cub = 6,821 metri cubi (de paie, lemne etc.) 

ORI (conj.) - sau 

„ori îi laie ori bălaie” - alege una dintre alternative: alb sau negru 

ORICARE (pr. nehot) - orișicare 

ORICĂ (conj.) - sau că, poate că 

ORICÂT, ORICÂȚ (pr. nehot.) – câtva, număr neprecizat  

ORICEL (s.n.) – mărunțiș, lucru mărunt 

ORICUI (pr. nehot.) - orișicui 

ORIȘĂCÂT/ORIȘÂCÂT (pr. nehot.) – câtva, număr neprecizat 

ORIȘÂCARE (pr. nehot) - orișicare 

ORIȘÂȘE (pr. nehot.) - orișice 

ORIȘÂȘINE (pr. nehot.) - orișicine 

ORIȘE (pr. nehot.) - orice 

ORIȘEGOGE (pron. nehot.) – oricine 

ORITAC, ORITĂȘE (s.n.) - otic; lopățică metalică cu care se curăță fierul și cormana plugului 

de pământ și buruieni, când acestea împiedică executarea unei arături de calitate; plivitoare 

ORITĂC, ORITĂȘ (s.m.) - oritac, lopăţică de curăţat plugul   

ORIUNGIE (adv.) - în tot locul 

ORIZ (s.n.) - plantă alimentară cultivată în terenuri umede pentru fructele ei cu seminţe foarte 

hrănitoare, bogată în amidon; orez; fructele acestei plante 

ORLAB (s.n.) - (var. URLAB) concediu militar (după lb. germ.) 

ORLAB, ORLABURI (s.n.) - înv. interval de timp determinat în care salariaţii sunt scutiţi, în mod 

legal, de a veni la locul de muncă şi de a presta munca, primind pentru tot acest interval remuneraţia 

bănească cuvenită; concediu, conșed 

ORLAP, ORLAPURI (s.n.) - permisie din armată, concediu 

ORLOVIȚAN, ORLOVIȚĂNI (s.m.) - locuitor al Orlovatului 

ORMAN, ORMANE (s.n.) - mobilă de lemn prevăzută cu rafturi, în care se păstrează hainele şi 

lejeria; şifonier, dulap; dulăpior cu mai multe sertare suprapuse, în care se ţine mai ales lenjerie; scrin, 

comodă 

ORMAN, ORMANURI/ORMANIE (s.n.) - dulap înalt cu uși în care se țin hainele 

ORŞÂCARE (pron. nehot.) - oricare, orişicare 

ORŞÂCUM (adv.) – oricum, indiferent cum 

ORŞÂŞIE (pron. nehot.) – orice 

ORŞÂUNGE (adv.) – oriunde, indiferent unde 

ORȘE (pron. nehot.) - indiferent ce, tot ce vrea cineva, orice, orişce 

ORȘINE (pron. nehot.) - indiferent care persoană; cineva, oricine, orişicine 

ORTAC (s.n.) - otic (lopăṭică de curăţit plugul) 

ORTAC, ORTAȘ (s.m.) - tovarăş de drum, de muncă etc.; camarad; p. ext. prieten;  asociat, părtaş; 



unul dintre soţi considerat în raport cu celălalt ortac de viaţă 

ORTAC, ORTAȘI (s.m.) - prieten; asociat într-o afacere; soț, bărbat; camarad, tovarăş, prieten 

ORTACĂ, ORTAȘE (s.f.) - prietenă; soție 

ORTAȘI, ORTAȘESC (vb., IV) - a se asocia cu cineva; a se uni, a se grupa cu cineva pentru atingerea 

unui scop comun; a lua parte sau a face să ia parte, împreună cu alţii, la o acţiune, la o iniţiativă etc. 

ORTAȘI, ORTĂȘESC (vb., IV, tranz., reflex.) - a (se) întovărăși, a (se) însoți 

ORTAȘIE, ORTAȘII (s.n.) - asociere, tovărăşie, prietenie 

ORTAȘIT, ORTAȘITĂ, OTAȘIŢ, ORTAȘICE (adj.) - persoană care s-a asociat, care s-a unit cu alta 

sau cu altele pentru atingerea unui scop comun; asociat 

ORTĂLUC, ORTĂȘIALĂ (s.) - tovărășie, colaborare 

ORTĂȘI (vb., IV, reflex.) - a se asocia 

ORTĂȘI, ORTĂȘESC (vb., IV, intranz. reflex.) - a se întovărăși, a se împrieteni cu cineva; a se 

asocia (la lucru, într-o coproprietate etc.) 

ORTĂȘIIE, ORTĂȘII (s.f.) - ortăcie, prietenie; întovărășire, asociere 

ORTĂȘIT (adj.) - concubin; asociat 

ORUNGE (adv.) - în orice loc, indiferent unde, pretutindeni; oriunde 

ORVAT, ORVAȚ (s.m.) - croat. (spec.) om mătăhălos, namilă de om 

ORZBATE, ORZBĂŢI (s.f.) - militărie la muncă, ostășie, cătănie 

OS, OASĂ (s.n.) - component al scheletului vertebratelor; patină făcută dintr-o bucată de lemn 

peste care se prinde de-a lungul o sârma îndoită la capete, ca să alunece mai bine pe gheață; 

sâmburele unor fructe (vișine, cireșe, caise, prune etc.); origine, descendență; (adv.) - înghețat 

bocnă 

„a să băga frigu până-n oasă” - a-i fi foarte frig 

„afară-i os” - afară este înghețat 

„a-i ajiunje cuțâtu până la os” - a nu mai putea suporta situația existentă 

„îi numai piela șî osu pră iel” - e foarte slab la trup 

„osu pieptului” - stern 

„șine poace oasă roage, șine nu niși carne moale” - zicală 

„șine poacie oasă roagie” - a profita din plin de o conjunctură favorabilă 

OS, OASĂ (s.n.) - element de bază a scheletului vertebratelor, caracterizat prin structura lui dură, 

solidă şi rezistentă, de culoare alba; parte din interiorul unor fructe cireaşă, prună, caisă, piersică etc., 

cu învelişul lemnos, care conţine sămânţa; sâmbure 

OSÂNDĂ, OSÂNDE (s.f.) - osândă   

OSÂNDĂ, OSÂNGE (s.f.) - pedeapsă grea, păcat; păcate ispașite de altcineva (nu de cel care le-

a făcut) 

OSÂNDZĂ (s.f.) - grăsime crudă de porc din regiunea abdominală; osânză. p. ext. grăsime depusă pe 

diverse părţi ale corpului omenesc; fig. bunăstare, avere, bogăţie 

OSÂNGI, OSÂNGESC (vb., IV) - a dezaproba, a înfiera, a critica, a judeca pe cineva, a sili, a obliga, 

a osândi; expr. nu osângi pă Dumnedzău = nu vorbi cu păcat; nu învinui, nu condamna pe Dumnezeu 

OSÂNGI, OSÂNGESC (vb., IV, tranz.) - a condamna, a învinovăți 

OSÂNGIT, OSÂNGITĂ, OSÂNGIŢ, OSÂNGICE (adj.) - adesea substantivat;blestemat; nenorocit, 

năpăstuit, urgisit, osândit; condamnat, pedepsit 

OSÂNGIT, OSÂNGITĂ, OSÂNGIȚ, OSÂNGICE (adj.) - condamnat, învinovățit 

OSÂNZĂ (s.f., sg. şi pl.) – grăsime de pe maţele animalelor 

OSÂRDĂ, OSÂRGE (s.f.) - plata unor păcate neștiute 

OSÂRGI, OSÂRGESC (vb., IV, intranz.) – a (se) strădui, a (se) osteni 

OSIGURACI (s.) - siguranță (la curentul electric) 

OSOCINĂ, OSOCINI (s.f.) - bucată de os sau os curăţat de carne sau pe care a rămas puţină carne 

„ma dor osocinili” - mă dor oasele 

OSPĂȚ, OSPEȚĂ (s.n.) – petrecere 

OSPECIOR, OSPECIORI (s.m.) - oaspe, oaspete, gost 

OSTACIC, OSTACIȘ (s.m.) - militar luat în captivitate în timpul unui război şi reţinut de duşman 

pentru a nu mai participa la ostilităţi; p. ext. persoană căzută în mâinile unui duşman şi rămasă în 

puterea acestuia; captiv, prins 



OSTANEALĂ, OSTANELI (s.f.) - starea celui ostenit; oboseală; istovire, extenuare, piroceală, 

obosală; muncă grea, obositoare, extenuantă; efort, trudă, strădanie 

OSTANI, OSTANESC (vb., IV) - a-şi pierde puterile din cauza unui efort; a obosi, a osteni, a obosi, a 

se piroci; a obosi umblând, mergând 

OSTANIT, OSTANITĂ, OSTANIŢ, OSTANICE (adj.) - obosit, trudit, istovit, extenuat, ostenit, 

pirocit, obosât 

OSTĂNEALĂ, OSTĂNELI (s.f.) - osteneală, străduință; oboseală 

„a-ș da ostăneala” - a se strădui 

OSTĂNI, OSTĂNESC (vb., IV, intranz.) - a osteni, a obosi a se strădui 

OSTĂNIALĂ, OSTĂNIELI (s.f.) – oboseală 

OSTĂNIT, OSTĂNITĂ, OSTĂNIȚ, OSTĂNICE (adj.) - obosit, ostenit 

OSTIE, OSTII (s.f.) - furcă în trei dinți 

OSTOI, OSTOI (vb., IV, reflex.) - a se diminua, a se dilua 

OSTOI, OSTOIESC (vb., IV, tranz.) - a potoli, a astâmpăra (foamea, setea), a (se) domoli 

OSTOIALĂ, OSTOIELI (s.f.) - potolire, satisfacție 

OSTOVI, OSTOVESC (vb., IV, tranz.) - a înceta 

OSTROBĂȚ, OSTROBEŢĂ (s.n.) - piesă la plugul de arat 

OSTROV, OSTROAVE (s.n.) – insulă fluvială mai mare 

OŞCEAN, OŞCENI (s.m.) - persoană care face parte din cadrele armatei; militar, oştean, ostaş, catană 

OŞCIRE, OŞCIRI (s.f.) - oştire, armată, oaste 

OŞLOBIT, OȘLOCITĂ, OŞLOBIŢ, OȘLOBICE (adj.) - persoană care are o infirmitate; care arată 

mai bătrân decât este; îmbătrânit 

OŞMIŢ, OŞMIŢĂ (s.n.) - denumire dată obiectelor folosite de bărbaţi pentru a-şi acoperi capul, altele 

decât căciula şi pălăria; bască, şapcă etc. 

OȘTAPLĂR, OȘTAPĂRI (adj.) – bădăran 

OTALM, OTALMURI (s.n.) - apărare, ocrotire 

OTANĂ (s.f.) - trebăluială zilnică în casă 

OTAR, OTARE (s.n.) - câmp, ţinut, hotar 

OTAR, OTARE (s.n.) - hotar; întregul teren extravilan al satului; drumul care desparte 

teritoriile a două sate vecine 

OTAVĂ, OTĂVI (s.f.) - iarbă fragedă care crește în același an pe terenurile care au fost cosite 

OTAVĂ, OTĂVI (s.f.) - fânul cosit a doua oară 

OTĂLMĂZUI, OTĂLMĂZUIESC (vb., IV, tranz.) - a apăra, a ocroti 

OTĂNI (vb. IV. Intranz.) - a trebălui, a roboti 

OTĂRÂIE, OTĂRÂRI (s.f.) - hotărâre, decizie 

OTCOȘ, OTCOȘĂ, OTCOŞ, OTCOȘĂ (adj.) - șir de paie 

OTCUOŞ, OTCUOŞ (s.n.) - cositură, recoltă de nutreţ   

OTEL, OTELURI (s.n.) - hotel; restaurant 

OTELĂ, OTELE (s.f.) – struguri hibrizi, cu pieliță groasă 

OTEŞÎ, OTEȘĂSC (vb., IV) - a slobozi 

OTFEL, OTFELI (s.m.) – givăr; căprarul oastei nuntaşilor; el duce pe mână o plscă cu răchie 

împodobită cu năframă şi flori; în cealaltă mână are un băţ asemenea împodobit cu panglică, care e 

arma, cu care apără oastea 

OTINCI, OTINCESC (vb., IV) - a lega puternic un obiect 

OTOLOJI, (mă) OTOLOJESC (vb., IV, intranz., reflex.) - a se stabili undeva departe; a se lua 

în căsătorie 

OTOMAN, OTOMANE (s.n.) - otomană, canapea, sofa, divan 

OTOMAN, OTOMANE (s.n.) - pat cu arcuri pentru o persoană 

OTOR, OTOARE (s.n.) - îngrăditura dimprejurul casei 

OTOŞ, OTOȘĂ (s.n.) - sfârşit 

OTPUST, OTPUSTURI (s.n.) - sfârşutul liturghiei 

OTRAN, OTRANIE (s.n.) - otravă 

OTRAVĂ, OTRĂVI (s.f.) - otravă; (fig.) femeie foarte rea 

OTRAVIȚĂ, OTRĂVIȚ (s.f.) - plantă folosită la prepararea otrăvii 



OTRĂVI, OTRĂVESC (vb., IV, tranz. reflex.) - a otrăvi; (fig.) a se necăji 

OTRENIE, OTRENII (s.f.) - utrenie 

OŢ, OAŢĂ, OŢ, OAŢĂ (adj. și s.m./f.) - persoană care fură; hoţ. fam. om ştrengar, şiret 

OŢALI, OŢALESC (vb., IV) - a mări duritatea unei piese metalice prin călire; a oţeli 

OŢALIRE, OŢALIRI (s.n.) - acţiunea de a se oţeli şi rezultatul ei; călire 

OŢALIT, OȚALITĂ, OŢALIŢ, OȚALICE (adj.) - despre obiecte de metal; întărit prin călire; oţelit, 

călit 

OŢĂL, OŢĂLURI (s.n.) - aliaj de fier cu carbon şi cu alte elemente întrebuinţat pentru rezistenţa, 

duritatea şi elasticitatea lui; oţel 

OȚĂL, OȚĂLURI (s.n.) - oțel 

OȚĂLI, OȚĂLESC (vb., IV, tranz.) - a căli, a oțeli 

OȚĂLIT, OȚĂLITĂ, OȚĂLIȚ, OȚĂLICE (adj.) - călit 

OȚĂRĂ (adj. și adv.) - în cantitate mică, puțin; puțin timp 

OŢĂRICUŢĂ (adv.) – un pic (picuț, piculeț) 

OŢĂŞCE (adv.) - ca hoţii; p. ext. pe ascuns, pe furiş; hoţeşte, hoţiş 

OȚĂT (s.n. sg.) - oțet 

OŢĂT, OȚĂTURI (s.n.) - lichid cu gust acru, obţinut prin fermentarea acetică a vinului, a berii etc. 

întrebuinţat în alimentaţie, drept condiment sau conservant; oţet 

OŢÂIE, OŢÂI (s.f.) - faptul de a fura, de a trăi din furturi; faptă săvârşită de hoţ; hoţie, furt, furtişag 

OȚÂRĂ (adv.) - puțin 

OȚFAL, OȚFALURI (s.n.) - astfalt 

OȚOMAN, OȚOMANI (s.m.) - șmecher 

OȚURÚICĂ (adv.) - puțin 

OȚURUICHIȚĂ (adv.) - foarte puțin 

OU, OAUĂ (s.n.) - ou; testicul 

„ou jenunchiului” - rotula genunchiului 

OUA, OUĂ (vb., I) – a oua 

OUA, OVIESC (vb., I, tranz) - a oua 

OUĂTOARE, OUĂTORI (s.f.) – cuibar, cuib pentru ouat 

OVĂS (s.n. sg.) – ovăz  

OVĂSC (s.m.) - numele mai multor plante erbacee de nutreţ din familia gramineelor cu paiul drept şi 

cu inflorescenţa ramificată; ovăz; seminţele de ovăz folosite ca hrană pentru cai 

OVODĂ, OVOGE (s.f.) – obodă, grădiniţă de copii 

OZÂMBAN, OZÂMBANURI (s.n.) – tren 

OZÂNTREGĂR, OZÂNTREGĂRI (s.n.) - obiect de îmbrăcăminte bărbătească confecţionat din fâşii 

de elastic, pânză, piele etc. care se trec peste umeri, prinzându-se în faţă şi în spate de pantaloni; 

bretele 

OZGOADĂ (s.f.) – nimereală, ceva nesigur 

OZÎMBAN, OZÂMBANE (s.n.) - tren 

OZLOAG, OZLOAJE (s.f.) - fereastră 

 


