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PAAR, PAARE (s.n.) - pahar 

PABIR, PABIRI (s.m.) - pobir, porumb necopt 

PACHETA, PACHETEDZ (vb., I) - a face pachet; a strânge, a aduna lucruri într-un sac, o ladă, o cutie 

etc., a ambala în vederea transportului; a împacheta; fig. a ţine pe cineva sub pază legală în vederea unui 

proces sau a cercetărilor judiciare; a aresta 

PACHETARE, PACHETĂRI (s.f.) - acţiunea de a împacheta şi rezultatul ei; ambalare, împachetat 

PACICĂ, PACICHE (s.f.) - papuci de casă din stofă țesută în război, cipici, tăpălași 

PACIMAŞ, PACIMAŞĂ, PACIMAŞ, PACIMAŞĂ (adj.) - adesea substantivat cuprins, stăpânit de o 

patimă, rob al unei pasiuni; pătimaş. care exprimă, trădează patimă; determinat de patimă; pasionat 

PACIMĂ, PACIMI (s.f.) - sentiment puternic şi violent care copleşeşte pe om, întunecându-i adesea 

dreapta judecată; (p. ext.) pasiune, iubire excesivă pentru ceva, pornire nestăpânită; suferinţă morală 

părtinire, parţialitate; duşmănie, ură; suferinţă, caznă, chin; defect, cusur, lipsă; pasiune, patimă, 

slăbiciune; meteahnă 

PACIMĂ, PACIMI (s.f.) - viciu, deprindere rea; pasiune 

PACIMI, PACIMES (vb., IV) - a suferi, a îndura, a răbda, a păţi, a pătimi; a fi bolnav, a zăcea 

PACIMIRE, PACIMIRI (s.f.) - faptul de a pătimi; pătimire, patimă, suferinţă, chin 

PACIMIT, PACIMITĂ, PACIMIŢ, PACIMICE (adj.) - cu experienţă; pătimit, păţit 

PACINI (s.m. pl.) - pantofi uşori de lână 

PACLĂ, PACLE (s.f.) - obiect sau grup de obiecte strânse la un loc, înfăşurate într-o învelitoare de 

protecţie şi legate pentru a se putea păstra sau transporta mai uşor; pachet; paclă ge duan = tutun tocat 

sau frunze înfăşurat într-o învelitoare; pachet de tutun 

PACLĂ, PACLE (s.f.) - pachet (mic) de chibrituri (conținând zece cutii) sau de tutun tăiat 

„o paclă dă țâgări” - un pachet de țigări 

PACMEZ (și PECMEZ) (s.n.) - magiun 

PACOSTE (s.f.) - nenorocire, supărare 

PACUI, PACUIESC (vb., IV) - a prăji carnea în grăsime după ce a fost dată prin făină, ou şi pesmet 

PACUIT, PACUITĂ, PACUIŢ, PACUICE (adj.) - despre carne prăjit în grăsime, după ce a fost dat prin 

făină, ou şi pesmet 

„carne pacuită” - carne pane, şniţel 

PACUMPART, PACUMPARŢ (s.m.) - fiecare din cele două şuviţe de păr adesea lăsate lungi şi răsucite 

care se prelungesc lateral pe obraz, lângă urechi, de la tâmple în jos la bărbaţi; perciune, favorit 

PACURARI, PACURARI (s.m.) - persoană care paşte, păzeşte şi îngrijeşte oile; cioban, păstor. 

proprietar de oi 

PACURARIŢĂ, PACURARIŢĂ (s.f.) - femeie care paşte, păzeşte şi îngrijeşte oile; ciobăniţă, păstoriţă; 

soţie de cioban 

PACUTĂ, PACUŢ (s.f.) - poşircă   

PADURON, PADUROANE, PADURON, PADUROANE (adj.) - despre oameni, adesea substantivat 

care trăieşte departe de alte persoane, izolat de societate; singuratic, retras. persoană care se comportă 

ca un om primitiv; om necivilizat, înapoiat, grosolan 

PAE (s.f. pl.) - paie 

„nu pune pae pră foc” - nu înteți/amplifica un scandal 

PAF! (interj.) – tras cu arma 

PAGINĂ, PAGINI (s.f.) - loc aproape plan sau uşor scobit în vârful unui deal sau a unui munte; padină 

mică depresiune circulară sau alungită 

PAGUBĂ, PAGUBE (s.f.) - pagubă 

PAGUBĂ, PAGUBE (s.f.) - pierdere 

PAHUI, PAHUIE (adj.) - nemişcat, ţeapăn, încremenit; expr. stă pahui = stă în picioare nemişcat, 

încurcă pe cei din jur 

PAI, PAIE (s.n.) - pai 

„a pune/arunca paie-n foc” - a provoca/întreține relații încordate între cunoscuți 

„a-ș apringie paie-n cap” - a-și provoca singur neplăceri, prin gafele pe care le face 

„foc dă paie” - ceva ce apare brusc, impresionează puternic și dispare repede 

„jâradă dă paie” - claie de paie 



„la paie!” - (interj.) ordin adresat câinelui dezlegat atunci când vrem să-l trimitem în culcușul său 

(care, în trecut, era într-o gaură făcută la baza jârăzii de paie) 

„om dă paie” - om marionetă, persoană ușor manevrabilă 

PAIȚ (s.f.) - o gustare, o gură 

PALANCĂ (s.f.) - bucată mare de lemn 

PALANCĂ, PALĂNȘ (s.f.) - construcţie rudimentară, adăpost improvizat, sub forma unui acoperiş pus 

direct pe pământ 

PALAPAI, PALĂPĂI (vb., IV) - despre flăcări; a creşte şi a descreşte în cursul arderii, a se mişca, a 

tremura producând un pocnet uşor, caracteristic; despre foc: a arde cu flacără tremurătoare, pâlpâitoare, 

a pâlpâi. fig. a face mai multe gesturi cu mâinile în timpul vorbirii sau pentru a exprima ceva; a gesticula. 

a vorbi mult şi fără rost, a îndruga vrute şi nevrute; a trăncăni, a flecări, a fleorcăi, a palavari 

PALAPAIALĂ, PALAPAIELI (s.f.) - mişcarea tremurată a focului, a flăcărilor, a luminii; fig. acţiunea 

de a gesticula şi rezultatul ei; flecăreală, trăncăneală, sporovăială, fleorcăială, palavrageală 

PALAPAITURĂ, PALAPAITURI (s.f.) - persoană căreia îi place să vorbească multe, să spună fleacuri; 

limbut, guraliv, palavragiu, flecar, palavarelnic, spârdâcait, fleorcaitură 

PALAVAREALĂ, PALAVARELI (s.f.) - faptul de a pălăvrăgi; pălăvrăgeală, vorbărie, trăncăneală, 

flecăreală, balmajală, fleorcaială, spârdâcaială, toraială 

PALAVARELNIC, PALAVARELNICĂ, PALAVARELNIȘI, PALAVARELNIȘE (s.m. şi f.) - despre 

persoană care spune palavre; flecar, limbut, guraliv, palavragiu, palapaitură, spârdâcait, fleorcaitură 

PALAVARI, PALAVARESC (vb., IV) - a spune lucruri fără importanţă, a vorbi mult şi fără rost; a 

flecări, a trăncăni, a palavragi, a palapai, a fleorcai, a torai 

PALAVARIT, PALAVARITĂ, PALAVARIŢ, PALAVARICE (adj.) - adesea substantivat: căruia îi 

place să vorbească multe, să spună fleacuri; limbut, guraliv, palavragiu, palavarelnic 

PALĂ, PALE (s.f.) - adiere; flacără; foc; o furcă de fân 

PALĂ, PALE (s.f.) - cantitate de fân, de paie etc. care se poate lua o dată cu furca 

PALCIN, PALCIN (s.m.) - paltin   

PALCINIŞ, PALCINIŞURI (s.n.) - păltiniş   

PALI, PALESC (vb., IV) - despre mase luminoase: a-şi pierde strălucirea, a se stinge. despre plante: a 

se ofili, a se vesteji. a atinge cu putere, a lovi, a izbi. a se încălzi la soare sau la altă sursă de căldură 

PALIT, PALITĂ, PALIŢ, PALICE (adj.) - despre plante: ofilit, veştejit 

PALIȚ, PALIȚE (s.f.) - par, vergea, băț, nuia 

PALMĂ, PALMIE/PĂLMI (s.f.) - palmă; unitate de măsură a lungimilor (mai ales a 

pânzeturilor) 

„a bacie dân palmie” - a aplauda 

„a bacie palma” - a ajunge la consens într-o tranzacție 

„a cie mânca palma” - a primi bani (dacă te mănâncă palma dreaptă) sau a da bani (dacă te 

mănâncă palma stângă) 

„a da cuiva (vreo) doauă palmie” - a lovi pe cineva cu palmele (mai ales peste obraz) 

„a țâne în/pră palmie (pe cineva)” - a arăta cuiva o atenție și o grijă exagerate 

„cât ai bacie dân palmie” - foarte repede 

PALPITANT (adv.) - neologism adaptat graiului 

PALUGĂ, PALUJI (s.f.) - bucată de lemn lungă şi relativ groasă, folosită ca pârghie şi cu ajutorul căreia 

se stivuiesc buşteni, se mişcă din loc bolovani sau alte obiecte grele; par 

PALUI, PĂLUI (vb., IV) - a aduna grămezi mici de fân, paie, etc. care se pot lua o dată cu furca pentru 

a le aşeaza în claie 

PALUIT, PALUITĂ, PALUIŢ, PALUICE (adj.) - fân, paie, etc. tasat în claie; care se poate lua uşor cu 

furca în formă de pală atunci când se desface claia 

PAMĂT, PAMECE (s.n.) - minte, gândire; cap 

PAMUC, PAMUCURI (s.n.) - material format din fibre elastice de bumbac scurte şi subţiri care se 

întrepătrund şi formează o masă compactă albă, folosit pentru pansamente; vată 

PAN (conj., prep.) - până. expr. pan la vară = până la vară 

PANĂ (conj., prep.) - până. expr. pană-i lumea = cât e lumea, întotdeauna; niciodată 



PANĂ, PENE (s.f.) - floare; podoabă la costumul național; floare (în general) naturală sau 

artificială; fulg de pasăre; ic, bucată ușoară de lemn sau metal folosită la despicarea lemnelor sau 

la înțepenirea cozilor de sapă, topor, coasă 

„pana zvonului” - un fel de crin cu petalele maronii 

„pană bătură” - orice floare cu inflorescență bogată și deasă (obținută mai ales prin altoire); 

inflorescența din vârful tulpinii porumbului; modele florale zugrăvite pe pereții caselor sau cusute 

pe pânză 

„pană dă scris” - peniță metalică folosită la scrisul cu cerneală 

„ușor ca pana” - foarte ușor 

PANĂ, PENIE (s.f.) - floare, flori 

PANĂNTOBOLATĂ - bijuterie 

PANCĂ, PĂNȘI (s.f.) – (var. PANCOVĂ, PANCOVE) prăjitură, turtă făcută din aluat tăiat în 

pătrate și prăjite în grasime, minciunea 

PANCELIMONU (s. propriu) – 27 iulie – Sf. Tămăduitor Pantelimon 

PANCLICĂ, PANCLIȘI (s.f.) – panglică 

PANCOVĂ, PANCOVE (s.f.) - înv. prăjitură, gogoaşă, aliment dulce. expr. vrei pancove = vrei ceea 

ce nu am; mănâncă ceea ce îţi ofer 

PANCOVĂ, PANCOVE (s.f.) - turtă, gogoaşă, colţunaş 

PANDALASÂT, PANDALASÂTĂ, PANDALASÂŢ, PANDALASÂCE (adj.) - despre obiecte, 

bunuri care nu se mai află în posesiunea proprietarului, care nu se ştie unde se află; pierdut. stricat, 

deteriorat, degradat 

PANDALASÎ, PANDALASĂSC (vb., IV) - a nu mai şti unde se află, unde e pus, unde a rătăcit un bun 

material; a pierde. a renunţa la ceva; a abandona, a strica, a deteriora, a degrada 

PANDUR, PANDURI (s.m.) - polițist, jandarm; paznic la moșier 

PANGANATACE, PANGANATĂŢ (adj.) - om pătimaş, sălbatic, cumplit. fig. despre copii 

neastâmpărat, nestatornic; irascibil, neascultător, împrejurat, înfiorat, darânat, gejghinat, nestaşnic 

PANIVUOS, PANIVUASĂ, PANIVUOŞ, PANIVUAŞĂ (adj.) - ponivos; miop 

PANJANI, PANJANESC (vb., IV) - a se acoperi cu pânze de păianjen, a se umple cu păienjeniş; a se 

împăienjeni, fig. despre ochi sau vedere a-şi pierde claritatea, a vedea ca prin sită, ca prin ceaţă; a se 

înceţoşa 

PANJANIŞ, PANJANIŞURI (s.n.) - plasă ţesută de păianjen; păienjeniş; fig. desiş, reţea, împletitură, 

încâlșitură 

PANJANIT, PANJANITĂ, PAJANIŢ, PANJANICE (adj.) - acoperit cu păienjeniş. fig. despre vedere, 

ochi lipsit de claritate; înceţoşat, tulbure 

PANJĂN, PANJĂNI (s.m.) - grup de animale cu opt picioare lungi şi cu abdomenul nesegmentat care 

se hrănesc cu insecte mici, prinse de obicei într-o pânză subţire ţesută de ele cu ajutorul unui lichid 

cleios pe care îl secretă; păianjen. pânză de păianjen; păienjeniş 

PANJĂNE/PANJÂNE, PANJĂNI/PANJÂNI (s.m.) - păianjen 

PANJÂN, PANJÂN (s.m.) - păianjen   

PANJÂN, PANJÂN (s.m.) - păianjen; prăjină aşezată pe vârvul clăilor de paie 

PANJÂNIŞ, PANJÂNIŞURI (s.n.) - păienjeniş  

PANTALORI (s.m.) - îmbrăcăminte exterioară care acoperă, de la mijloc în jos, corpul şi fiecare picior 

în parte; pantaloni, nădragi, nadrajI 

PANTĂ, PENŢ (s.f.) - cerc de oţel care se montează pe roţile de lemn ale unui vehicul pentru a le feri 

de uzură; şină 

PANTĂ, PENŢ (s.f.) - cercul de fier ce se aplică pe roata de la căruţă ca mijloc de susţinere a 

năplazilor 

PANTLICĂ, PANTLICI (s.f.) – panglică 

PAOR, PAORI (s.m.) - persoană care locuieşte în mediul rural şi care îşi câştigă existenţa 

îndeletnicindu-se nemijlocit cu cultivarea pământului şi creşterea animalelor; persoană care face parte 

din ţărănime; ţăran, sătean 

PAORĂ, PAORE (s.f. sg.) - lot, suprafață de pământ de 32 iugăre 

PAORE, PAORI/PAURI (s.m.) - gospodar; țăran, agricultor; econom; sesie (lot de pământ) 

„paorii popii” - terenul bisericii 



PAPA (s.f. sg.) - mâncare pentru copii 

PAPA, PAP (vb., I, tranz.) - a mânca (la copii) 

PAPĂ (s.m. sg.) - mâncău, cel care mănâncă mult; (s. propriu) conducătorul Bisericii Catolice 

„(a fi) papă lapcie” - (a fi) om fără inițiativă și fără energie, care se lasă condus și/sau păcălit de 

alții 

PAPIOTĂ, PAPIOTE (s.f.) – mic sul de hârtie pe care se înfășoară ața 

PAPIR, PAPIRE și PAPIRURI (s.n.) - foiță subțire în care se punea tutun și, prin răsucire și prin 

înmuierea cu salivă a unei lungimi, se obținea țigara; (pl.) acte oficiale, documente, hârtie 

PAPIR, PAPIRURI (s.n.) - rar, hârtie subţire, fină. expr. cum îi papiru se spune despre un obiect sau 

despre o ţesătură foarte subţire, fină 

PAPRICAȘ (s.n.) – mâcare ungurească din cartofi 

PAPUC, PAPUȘI (s.m.) - încălţăminte de stradă din piele sau din pânză, care acoperă laba piciorului 

până la gleznă; pantof 

PAPUC, PAPUȘI (s.m.) - v. păpuc 

PAPUCAR, -I (s.m.) - v. păpucari 

PAPUCAR, PAPUCARI (s.m.) - persoană care face ori repară pantofi sau orice fel de încălţăminte; 

pantofar, cizmar, șijmari 

PAPUCARIE, PAPUCĂRII (s.f.) - atelier în care se repară sau se confecţionează pantofi sau orice fel 

de încălţăminte; pantofărie, cizmărie, șijmarie 

PAPUCARIT (s.n.) - meseria pantofarului, cizmarului 

PAPUCI (s.m. pl.) – pantofi 

PAPUNDECLU, PAPUNDECLURI (s.n.) - carton impregnat cu gudron sau cu smoală; carton 

gudronat, carton asfaltat 

PAPURĂ, PAPURI (s.f.) - papură   

PAPURI, PAPURESC (vb., IV) - a astupa cu papură interstiţiile unui vas cu doage; a împăpuri 

PAPURIT, PAPURITĂ, PAPURIŢ, PAPURICE (adj.) - vas cu doage etanş, care nu permite să iasă un 

lichid 

PAPUŞĂ, PAPUŞ (s.f.) - păpuşă   

PAR ÎN PIȘIOARE (loc. subst.) – paravan, oprelişte 

PAR, PARĂ (s.n.) - vas de sticlă, de metal etc. de diferite forme sau mărimi, din care se bea apă sau 

alte lichide; p. ext. conţinutul unui asemenea vas; vasul împreună cu conţinutul; pahar 

PAR, PARE (s.n.) - pahar 

PAR, PARI (s.m.) - arac, bâtă (mare) 

PAR, PARI (s.m.) - bucată de lemn lungă şi relativ groasă, folosită ca element de susţinere sau ca 

pârghie 

PAR, PARI (s.m.) - cu sens de băț, boată 

PARA FOCULUI (s.n.) – portocaliu, minium de plumb (fernais) 

PARABOALE (ÎN) (adv.) - în bătaie de joc 

PARADAISĂ, PARADĂISURI, PARADĂISĂ (s.f.) - plantă erbacee legumicolă cu tulpina înaltă, cu 

frunze mari, penate şi cu flori galbene, cultivată pentru fructul ei comestibil, sferic, roşu, zemos, bogat 

în vitamine; pătlăgea roşie; p. restr. fructul acestei plante; roşie, tomată 

PARAGE, PĂRĂDZ  (s.f.) - paradă, manifestație 

PARAPLEU, PARAPLEIE (s.n.) - umbrelă 

PARASOL (s.m.) - umbrelă 

PARAȘNIC, PARAȘNIȘI (s.m.) - țăran, plugar, paore 

PARAUĂ, PARÂALE (s.f.) - para, ban 

PARAZOL, PARAZOALE (s.m.) - umbrelă 

PARAZOL, PARAZOLE (s.m.) - umbrelă, parasol  

PARĂ, PERE (s.f.) – pară, fruct; (sg.) - flacără, văpaie 

„ca para focului” - roșu intens 

„para focului” - flamă, flacăra focului 

PARĂ, PIARĂ (s.f.) - pară  

PARĂGÂSCĂ - expr. a lua în paragâscă – în spinare 

PARCE (A DA) (loc. vb.) - a cinsti mireasa și mirele la nuntă 



PARCE (conj.) - parcă   

PARCE, PĂRŢ (s.f.) - ceea ce se desprinde dintr-un tot, dintr-un ansamblu, dintr-un grup etc. în raport 

cu întregul; parte, fragment, bucată, porţiune. ceea ce revine cuiva printr-o împărţire, printr-o învoială, 

dintr-o moştenire etc. ceea ce e hărăzit sau sortit în bine sau în rău) cuiva; soartă, destin. contribuţie în 

bani sau în muncă la o afacere, dând dreptul la o cotă corespunzătoare din beneficiu 

PARCHE (adv.) - se pare că..., s-ar crede că..., s-ar zice că..., parcă; este posibil, se pare că da; ca şi 

cum ar fi, ca şi când ar fi 

PARC(I)E, PĂRȚ (s.f.) - drept la succesiune; zestre dată în teren agricol, la căsătorie; moștenire, 

proprietate; parte 

„a lucra/a lua pământ în parcie” - a lucra pământul în dijmă, fără ca partea din produsele revenite 

proprietarului de pământ să fie întotdeauna egală cu partea rămasă lucrătorului 

„în parce” - în arendă 

„părțâlii rușânoasă” - organele genitale 

„șine-mparce, parce-ș fașe” - expresie 

PARCINI, PARCINESC (vb., IV) - a avantaja în mod conştient pe cineva, a ţine partea cuiva în dauna 

altcuiva; a părtini 

PARCINIRE, PARCINIRI (s.f.) - faptul de a părtini; favorizare, protejare, 

PARCINITOR, PARCINITOARE, PARCINITORI, PARCINITOARE - (adj.) care părtineşte, 

favorizează, protejează pe cineva în dauna altcuiva; părtinitor 

PARDISÂU, PARDISÂIE (s.n.) - pardesiu 

PARDON, PARDONURI (s.n.) - iertare 

„gheneral pardon” - amnistie generală 

PARECE, PAREŢ (s.m.) - element de construcţie aşezat vertical, făcut din zidărie, din lemn, din piatră 

etc., care limitează, separă sau izolează încăperile unei clădiri între ele sau de exterior şi care susţine 

planşeele şi acoperişul; perete 

PARECHE, PARECHI (s.n.) - grup de două fiinţe de acelaşi fel; pereche. grup de două obiecte de 

acelaşi fel; adverbial în grup de doi, doi câte doi; grup de două obiecte de acelaşi fel, care formează o 

unitate, întrebuinţându-se împreună; obiect alcătuit din două părţi identice şi simetrice unite între ele 

PARGAL, PARGALURI (s.n.) - pânză de bumbac subţire şi netedă; percal. că do nu eşci ge pargal se 

spune cuiva care se eschivează de la muncă, de la un efort 

PARGALUI, PARGALUIESC (vb., IV) - despre unele mâncăruri a amesteca cu rântaş; a pune rântaş 

PARGALUIALĂ, PARGALUIELI - (s.f.) sos făcut din făină cu ceapă prăjită în grăsime, pentru a fi 

adăugat la unele mâncăruri; rântaş 

PARGALUIT, PARGALUITĂ, PARGALUIŢ, PARGALUICE (adj.) - despre unele mâncăruri care a 

fost amestecat cu rântaş 

PARIA, PAR (vb., II) - părea  

PARIARE, PARĂRI (s.f.) - atenţie   

PARICĂ (adv.) - parcă 

PARICĂ (vb. contras) - pare-mi-se că 

PARIP, PARIPI (s.m.) - telegar, bidiviu, cal. 

PAROHIAN, PAROHIENI (s.m.) - enoriaș, membru al unei parohii ortodoxe 

PAROLĂ, PAROLE (s.f.) - parol, cuvânt de onoare 

„pe parolă” - pe cuvânt(ul meu) de onoare, pe onoarea mea 

PARTALE (s.f. pl.) - zdrenţe 

PARTĂ (s.f.) - dungă ornamentală ţesută, fâsia de sus(ţesută) a opregului, panglica pălăriei 

PARTĂ (s.f.) - panglică din ţesătură de bumbac cusută la capete, ornamentată pe faţa exterioară cu 

măgele şi folosită ca brăţară 

PARTĂ, PARTE/PERȚ (s.f.) - cingătoare; împletitură din paie din care se fac pălării; dungă cu 

cinari într-o țesătură fină de bumbac 

PARTID, PARTIGE și PARTIDURI (s.n.) - partid 

PARTIIE, PARTII (s.f.) - partid, grup social (mai ales politic) 

PARTO (interj.) - îndemn adresat bovinelor, pentru a-și schimba locul (mai ales când vaca trebuie 

mulsă sau când se face curățenie în grajd) 

PAS, PAȘ (s.m.) - pas 



PASARI, PASARESC (vb., IV) - fig. a spune cu totul altceva decât ceea ce se discută, a divaga, a vorbi 

aiurea; a bate câmpii 

PASĂRE, PĂSĂRI (s.f.) - vrabie 

PASCAMET, PASCAMETURI (s.n.) - pastă alimentară consistentă obţinută prin fierberea şi terciuirea 

prunelor sau p. gener. a altor fructe fără adaos de zahăr; magiun, pecmez 

PASCARI, PASCARI (s.m.) - pescar; mierlă de apă (lat. Cinclus cinclus) 

PASOȘ, PASOȘĂ (s.n.) - bilet de proprietate și de sănătate asupra vitelor duse la târg pentru a fi 

vândute (sau sunt vândute de acasă); pașaport 

PASTĂ AVLIE – peste curte 

PASTRAMĂ, PASTRAME (s.f.) - pastramă   

PASTRAOLT, PASTRAOLŢ (s.m.) - una dintre grinzile din lemn aşezată pe pământul tasat în interiorul 

unei încăperi, peste care se bat scândurile podelei 

PASUI (s.n.) - plantă erbacee anuală din familia leguminoaselor, cu frunzele compuse din trei foliole 

mari, păroase, cu flori albe, albe-verzui, roz sau roşii, cultivată pentru păstăile şi pentru seminţele sale, 

folosite în alimentaţie; fasole; păstaia fasolei de culoare verde; fiecare dintre boabele care se află în 

interiorul acestei păstăi; mâncare preparată din păstăile cu boabe) sau boabele de fasole; pasui mâtcuit 

= fasole bătută 

PASULIŢA (s.f.) - iulie   

PAŞ, PAŞ (s.m.) - fiecare dintre mişcările alternative pe care le fac picioarele în mers obişnuit; pas 

PAȘ, PAȘ (s.m.) - pas; unitate de măsură pentru lungime egală cu circa 80 cm 

PAŞĂ (s.f.) - păşune   

PAȘĂ (s.m.) – demnitar turc; fără grijă, ca un boier 

PAŞCAUĂ, PAŞCIALE (s.f.) - pască   

PAŞCE, PASC (vb., III, tranz.) - a paşte   

PAŞCE, PAŞCURI (s.f.) - păşune  

PAȘCE/PAȘCI (s. propriu) - Paști, sărbătoarea Învierii lui Isus 

„la pașcilii cailor” - la calendele grecești; niciodată 

„Pașcilii ale miși” - Păscuța, Duminica Tomii 

PAŞCHET (s.n.) - prăjituri 

PAŞCI (s.m.) - Paşti   

PAȘC(I)E, PASC (vb., III, tranz.) - a paște; a supraveghea vitele (oi, capre, vaci) în timp ce ele 

pasc (mănâncă) iarbă; (despre vite) a mânca iarbă/buruieni, rupându-le cu gura 

„pașce, murgule!” - cu referire la o persoană nepricepută într-o anumită chestiune/problemă 

PAŞCIŢĂ, PAŞCIŢ (s.f.) - păştiţă  

PAŞCIUNE, PAŞCIUN (s.f.) - păşune, imaş, izlaz 

PAȘE (s.f.) - stare de bună înţelegere între popoare, situaţie în care nu există conflicte armate sau război 

între state, popoare, populaţii; într-o comunitate) lipsă de tulburări, de conflicte, de vrajbă; armonie, 

împăciuire; linişte sufletească, stare de calm sufletesc; tihnă, repaos, odihnă; lipsă de zgomot şi de 

mişcare; calm, linişte, tăcere 

PAȘIE (s.f. sg.) - pace 

„fii pră pașie” - fii liniștit 

„merji în pașie!” - du-te liniștit/fără necazuri 

„nu-m dă pașie” - mă provoacă, mă conturbă 

PAȘIUI, PAȘIUIESC (vb., IV) - a înceta sau a face să înceteze o acţiune, un proces intens; a se calma, 

a se potoli, a se linişti 

PAŞNIC, PAŞNIȘE (s.n.) - compas de măsurat suprafeţele de teren 

PAŞUNE (s.f.) - păşune 

PAȘUȘ, PAȘUȘI (s.m. și s.n.) - primar; pașaport 

PATASÂT, PATASÂTĂ, PATASÂŢ, PATASÂCE (adj.) - despre oameni lăsat singur; abandonat, 

părăsit, pustânit despre terenuri, case etc. care a ajuns în stare de paragină, neângrijit, necultivat 

PATASÎ, PATASĂSC (vb., IV) - a părăsi pe cineva lăsându-l fără sprijin sau ajutor, a pustâni; a renunţa 

la ceva; a abandona 

PATĂ, PECE (s.f.) – pată, urmă 

PATĂ, PЕTЕ (s.f.) - pată   



PATENT, PATENTURI (s.n.) - dispozitiv de metal utilizat la încheierea unor obiecte de îmbrăcăminte, 

a unor portofele, poşete etc.; capsă; cleşte special cu care se pot executa diferite operaţii de apucare, de 

tăiere etc. 

PATENT, PATENTURI (s.n.) - încheietoare la bluză, cămașă etc. alcătuită din două cerculețe 

metalice (patenturi) și un vârf cilindric; elegant, la dungă 

„clește patent” - clește special pentru apucat sau tăiat sârma, tabla etc. 

PATICAR, PATICARI (s.m.) - farmacist 

PATICĂ, PATICI (s.f.) - farmacie 

PATICĂR, PATICĂRI (s.m.) - persoană calificată care se ocupă cu prepararea, controlul şi distribuirea 

sau vinderea medicamentelor; farmacist; localul special în care se păstrează, se distribuie, se vând şi 

uneori se prepară medicamentele; farmacie 

PATIMĂ, PACIMI (s.f.) – patimă, pasiune 

PATRAFIR, PATRAFIRE (s.n.) - haină preoțească 

PATRAON, PATRAOANIE (s.m.) - cartuş pentru arma cu alice 

PATRÂME, PATRÂMI (s.f.) - pătrime   

PATROANĂ, PATROANE (s.f.) - cartuș 

PATRON, PATROANE (s.n.) - tub metalic sau de carton prevăzut cu o capsă, cu material exploziv şi 

cu proiectil, care serveşte ca muniţie pentru armamentul portativ; cartuş 

PATRONTAŞ - cartuşieră 

PATRU (num. card.) - patru   

PATRUDZĂȘ (num. card.) - patruzeci   

PATRUDZĂȘI (num. card.) - patruzeci 

PATRUDZĂȘILA (num. ord.) - patruzecilea   

PATRUDZĂȘILI (s.f.) - pomala la patruzeci de zile   

PATRULA (num. ord.) - patrulea   

PATRUNJE, PATRUNG (vb., III) - a trece prin..., a străbate, a străpunge, a răzbate, a penetra, a 

pătrunde; a perfora, a găuri. a izbuti să ajungă, să intre, să străbată undeva. a umple, a îmbiba 

PATRUSPĂȘILEA, PATRUSPĂȘEA (num. ord.) - care se află între al treisprezecelea şi al 

cincisprezecelea; paisprezecelea, patrusprădzășilea 

PATRUSPRĂDZĂȘE (num. card.) - paisprezece, patrusprășe 

PATRUSPRĂDZĂȘILEA, PATRUSPRĂDZĂȘEA (num. ord.) - paisprezecelea, patrusprășilea 

PATRUSPRĂȘE (num. card.) - număr care ocupă în numărătoare locul dintre treisprezece şi 

cinsprezece şi se indică prin cifra 14 sau xiv; paisprezece, patrusprădzășe 

PATRUSPRĂȘILA (num. ord.) - patrusprezecelea   

PATRUSPRÂAȘE (num. card.) - paisprezece   

PATRUSPREȘE (num. card.) - paisprezece 

PATRUZĂȘI (num. card.) - patruzeci, patrudzăș 

PATRUZĂȘILEA, PATRUZĂȘA (num.ord.) - patruzecelea, patrudzășilea 

PATUL, PATULE (s.n.) - pătul   

PAUN (adj.) - maro 

PAURE, PAURI (s.m.) - țăran 

PAURÎ, PAURĂSC (vb., IV, tranz.) - jefui 

PAZĂRE, PĂZĂRI (s.f.) - decorație, medalie; pajură; vultur; insignă 

PAZDĂRI, PAZDĂRIE (s.m.) - puzderie   

PAZÎ, PAZĂSC (vb., IV) - a fi însărcinat sau a-şi propune să supravegheze ca ceva sau cineva să fie în 

siguranţă, să nu fugă, să nu dispară etc.; a străjui, a păzi; a se feri, a se apăra de o primejdie, a pândi, a 

urmări momentul potrivit, sosirea sau trecerea cuiva; (fig.) veghere a unui mort din momentul decesului 

până la înmormântare; priveghi 

PĂ (prep.) - pe, peste 

PĂ DĂ LĂTURI (loc. adv.) - pe laturi 

PĂ DĂ ROST (loc. adv.) - din memorie 

PĂCAT, PĂCACE (s.n.) - păcat, părere de rău 

PĂCĂLI, PĂCĂLEȘCE (vb., IV) – a păcăli 

PĂCĂLIT, PĂCĂLITĂ, PĂCĂLIȚ, PĂCĂLICE (adj.) - păcălit 



PĂCĂLITURĂ, PĂCĂLITURI (s.f.) - păcăleală 

PĂCĂNI, PĂCÂN (vb., IV, intranz.) - a trage din țigară 

PĂCĂRAE (s.n. pl.) – prăjituri 

PĂCĂTOS, PĂCĂTOȘ (s.m.) - păcătos; necredincios 

PĂCELAT, PĂCELAȚ (s.m.) - pânză din prăvălie 

PĂCERIZ (s. şi adj.) - isteţ, ştrengar când e desmerdat cineva 

PĂCEŞ (s.) - cf. "drăgăloci" 

PĂCEUCĂ, PĂCEUCĂ (s.f.) – butonieră, cheutoare 

PĂCHELAT (s.n.) - stofă fină 

PĂCICAR, PĂCICARI (s.m.) - farmacist, șpițer 

PĂCICARI, PĂCICARI (s.m.) - farmacist 

PĂCICĂ, PĂCIȘI (s.f.) - farmacie 

PĂCICĂ, PĂCIȘI (s.f.) - farmacie 

PĂCIE (expr.) - poate 

PĂCIMĂ, PĂCIMI (s.f.) – patimă 

PĂCIMIT, PĂCIMITĂ, PĂCIMIȚ, PĂCIMICE (adj.) – pătimit, pățit 

PĂCINIT (adj.) – v. păcimit 

PĂCLICĂ, PĂCLIȘI (s.f.) - panglică 

PĂCLIE, PĂCLI (s.f.) - haină/vestă din piei de oaie luată peste cămașă/pulover 

PĂCLIE, PĂCLII (s.f.) - o haină (ce se purta înainte) din piei de oaie, lună până jos şi fără mâneci, de 

culoare albă, cu o piele de miel cusută la guler; o purtau iarna şi în călătorii peste îmbrăcămintea cealaltă, 

noaptea se astrucau cu ea 

PĂCLUI, PĂCLUI (vb., IV) - a face pacle (pachete), a împacheta 

PĂCMEZ, PĂCMEZURI (s.n.) - dulceață de prune 

PĂCUI (vb., IV, tranz.) - a împacheta 

PĂCUINĂ, PĂCUINI, PĂCUINE (adj.) - abătută, liniștită, pedepsită 

PĂCURARI, PĂCURARI (s.m.) - cioban 

PĂCURARI, PĂCURARI (s.m.) - păcurar, cioban, păstor/păzitor de oi 

PĂCURĂRI, PĂCURĂRESC (vb., IV) - a păstori/păzi/supraveghea turma de oi la pășune 

PĂCURĂRIE (s.f.) - ciobănie, păstorie 

PĂCURĂRIT, PĂCURĂRICIE (s.n.) - meseria/activitatea de păcurar; timpul petrecut în meseria 

de păcurar 

PĂCURĂRIȚĂ, PĂCURĂRIȚĂ(s.f.) - ciobăniță, soția păcurarului 

PĂDUCHIE, PĂDUCHI (s.m.) - păduche 

PĂDURE, PĂDURI (s.f.) – suprafață întinsă acoperită cu copaci 

PĂDUREȚ, PĂDUREȚ (s.m. și adj.) - care crește în pădure; sălbatic; fruct de pădure 

„miere pădureță” - mere mici și acre 

„om pădureț” - om puțin sociabil, care evită societatea 

PĂDURIȘE, PĂDURIȘI (s.f.) - pădurice 

PĂDURIȚĂ, PĂDURIȚĂ (s.f.) - pădurice 

PĂDURONI (s.m., sg., pl.) - personaj din lumea poveștilor, asemănător cu strigoiul, despre care se 

crede că bântuie pădurile noaptea 

PĂDURONIU (s.m.) - pădurar 

PĂGINĂ, PĂGINI (s.f.) - poiană, loc plan; triunghi de teren cuprins între două albii 

PĂGINĂ, PĂGINI (s.f.) - triunghi de teren cuprins între două albii 

PĂGUBAȘ, PĂGUBAȘ (s.m.) - cel care a suferit o pierdere 

„bace, Doamne, păgubașu, arge urma hoțului!” - rugăciunea lotrilor 

PĂGUBI, PĂGUBESC (vb., IV, intranz.) - a pierde ceva important 

„am păgubit cu vaca” - mi-a murit vaca 

PĂGUBIT, PĂGUBITĂ, PĂGUBIȚ, PĂGUBICE (adj.) – care a suferit o pagubă 

PĂGUBOS, PĂGUBOȘ, PĂGUBOASĂ, PĂGUBOASĂ (adj.) - persoană fără noroc 

PĂHAR, PĂHARE (s.n.) - pahar; (pl.) ventuze 

PĂI (adv.) -sigur că da 



PĂIMÂNE (adv.) - poimâine   

PĂITAŞ, PĂITAŞ (s.m.) - prieten, camarad 

PĂITAŞÂŢĂ, PĂITAŞÂŢ (s.f.) - prietenă 

PĂITAŞÎ, PĂITAŞĂSC (vb., IV, tranz., reflex.) - întovărăşi 

PĂITĂȘÎ, (mă) PĂITĂȘĂSC (vb., IV, intranz., reflex.) - a se împrieteni, a se asocia cu cineva 

PĂITONIU (adj.) - cam într-o parte aplecat 

PĂIVAN, PĂIVANE (s.n.) - orice frânghie lungă și groasă, odgon; pălămari; pripon 

PĂIVĂNAT, PĂIVĂNATĂ, PĂIVĂNAȚ, PĂIVĂNACE (adj.) - priponit 

PĂIVĂNI, PĂIVĂNESC (vb., IV, tranz. reflex.) - a se împiedica, a priponi 

PĂLAN, PĂLANI (s.m.) - gard de scânduri 

PĂLANCĂ, PĂLĂNȘI (s.f.) - gard de scânduri 

PĂLANCĂ, PĂLĂNȘI (s.f.) - scândură lungă și groasă 

PĂLASCĂ, PĂLASCHE (s.f.) - ploscă 

PĂLASCĂ, PĂLĂSCI (s.f.) - ploscă 

PĂLAT, PĂLACE (s.n.) – palat, castel 

PĂLĂLAIE, PĂLĂLĂI (s.f.) - flăcări puternice 

PĂLĂLĂU (s.n.) - candelabru (în biserică) 

PĂLĂMARI, PĂLĂMARE (s.n.) - funie groasă pentru legat carul cu fân 

PĂLĂMARI, PĂLĂMARE (s.n.) - sfoară lungă şi groasă 

PĂLĂMIDĂ, PĂLĂMIDE (s.f.) - plantă dăunătoare pentru semnături 

PĂLĂPĂI, PĂLĂPĂI (vb., IV, reflex.) - a se balansa în aer; a da din mâini 

PĂLĂPĂI, PĂLĂPĂIESC (vb., IV, tranz.) - a face vânt cu aripile; a usca, a zvânta 

PĂLĂPĂIT (s.m.) – bătut din aripi 

PĂLĂPĂNI, PĂLĂPĂNI (vb., IV) - a da din aripi 

PĂLĂRIE, PĂLĂRI (s.f.) - pălărie; pogașia (capitelul/inflorescența/discul) florii soarelui 

PĂLĂSAT, PĂLĂSAŢ (s.m.) - scândură prinsă în gard, îngustă, cu vârf triunghiular, de obicei 

cumpărată 

PĂLĂSCAȘ (s.m.) - purtător de pălască (dolie) la nuntă, dolieș 

PĂLĂURAT, PĂLĂURATĂ, PĂLĂURAȚ, PĂLĂURACE (adj.) - smintit, confuz 

PĂLĂURAT, PĂLĂURATĂ, PĂLĂURAŢI, PĂLĂURACE (adj.) - confuz, smintit 

PĂLĂVRI, PĂLĂVRESC (vb.) - a vorbi multe fleacuri 

PĂLĂZOL (v. părăzol) (s.n.) - umbrelă 

PĂLEAŢĂ, PĂLEȚ (s.f.) - var, bilet de vânzare a vitelor 

PĂLI, PĂLESC (vb., IV) - a (se) păli, a deveni palid la față; a se încălzi la soare, la cuptorul 

înfierbântat etc.; a lovi, a bate cu putere pe cineva; (despre plante) a se ofili (din cauza căldurii 

prea mari sau a lipsei apei) 

PĂLIGRAF, PĂLIGRAFI (s.m.) - paragraf 

PĂLIMARI, PĂLIMARE (s.n.) - gard de scânduri care închide prispa (care desparte casa de 

avlie); partea de sus a zidului (îngrăditurii) concului 

PĂLINCAR, PĂLINCARI (s.m.) - negustori de vite 

PĂLIT, PĂLITĂ, PĂLIŢ, PĂLICE (adj.) - ofilit 

PĂLIT, PĂLITĂ, PĂLIȚ, PĂLICE (adj.) - ofilit, veștejit 

PĂLITURĂ, PĂLITURI (s.f., pl.) - zgâtii pentru foc, lemne subţiri şi uscate 

PĂLITURI (s.f. pl.) - zgâtii pentru foc, lemne subţirişi uscate 

PĂLMAR, PĂLĂMARE (s.f.) – frânghie groasă 

PĂLMUI, PĂLMUIESC (vb., IV, tranz.) - a trage mai multe palme 

PĂLOANI, PĂLONIE (s.n.) - o grămadă şi mai mică de fân decât un poşor 

PĂLONI, PĂLOANE (s.n.) - grămadă de nutreţ adunată sub forma unor căpiţe mici 

PĂLONI, PĂLONESC (vb., IV) - a aduna fân în păloane/grămezi mici 

PĂLONIU, PĂLONII (s.m.) - o grămadă şi mai mică de fân decât un poşor 

PĂLTON, PĂLTOANE (s.n.) – (var. CĂPUT, CĂPUCE) palton 

PĂLUCĂ, PĂLUȘI (s.f.) - mămăligă moale 

PĂLUGĂ, PĂLUJI (s.f.) - drug lung din lemn; persoană peste măsură de înaltă 



PĂLUGĂ, PĂLUJI (s.f.) - par de lemn 

PĂLURAT, PĂLURATĂ, PĂLURAȚ, PĂLURACE (adj.) - cf. Gr. B. I "pălăurat" 

PĂMÂNT, PĂMÂNTURI (s.n.) - pământ (rocă); suprafață de teren agricol (sau numai arabil) 

care aparține unei persoane ori familii 

„a băga în pământ” (pe cineva) - a grăbi moartea cuiva, datorită tratamentului neomenesc la care 

e supus 

„a ieșî ca din pământ” - a apărea/a se ivi pe neașteptate 

„a lăsa ochii-n pământ” - a lăsa privirea-n jos (de rușine/timiditate etc.) 

„a să băga în pământ dă rușâne” - a-i fi foarte rușine 

„fuje dă rupie pământu” - fuge foarte repede 

„parică l-o înghițât pământu” - e de negăsit, e dispărut fără urmă 

„pământ cleios” - pământ care, la arat, nu se revarsă ușor pe brazdă 

„pământ galbăn/lutos” - pământ slab productiv, dar bun pentru făcut mânjală de lipit pereții 

„pământ iucie” - pământ care se usucă repede și, deci, perioada de vegetație a plantelor este mai 

scurtă 

„pământ negru” - cernoziom, foarte roditor 

„pământ ușor/greu” - pământ care se ară/sapă ușor/greu 

PĂMÂNT D-AL MĂDZĂRAT (s.n. sg.) - pământ arat și scos la suprafață dintr-un strat mai 

adânc 

PĂMUCAR, PĂMUCARI (s.n.) - burete 

PĂMUCĂ (s.f. sg.) - vată 

„ca pămuca” - foarte alb; moale, pufos 

PĂMUCĂ, PĂMUȘI (s.f.) - vată 

PĂNCILIMON (s. propriu) - Sfântul Pantelimon Tămăduitorul (27 iulie) 

PĂNDUR, PĂNDURI (s.m.) – portărel; ostaș în armata lui Tudor Vladimirescu 

PĂNGĂ (loc. adv.) - pe lângă 

PĂNTĂLIE (s. propriu) - personaj de poveste din Banat 

PĂNTĂLUI, PĂNTĂLUIESC (vb., IV, tranz.) - a pune pantă pe roată 

PĂNTLICĂ ŞI PĂTLICĂ (s.f.) - panglică şi cravată 

PĂNTLICĂ, PĂNTLIȘI (s.f.) - panglică 

PĂNTOF, PĂNTOFI (s.m.) - cipici croșetați 

PĂNȚĂRUȘ, PĂNȚĂRUȘĂ, PĂNȚĂRUȘ, PĂNȚĂRUȘĂ (adj.) - mic, scund; ager, rapid, iute 

PĂNURĂ, PĂNURI (s.f.) - lână cu firul lung; păr (de lână); țesătură groasă din acest tip de lână 

PĂNURĂ, PĂNURI (s.f.) - țesătură din lână, învăiegată 

PĂNUŞ, PĂNUŞURI (s.n.) - peritoneu 

PĂNUȘĂ, PĂNUȘĂ (s.n.) – (var. GLUTĂ) hernie; pieliță care acoperă intestinele 

PĂNUŞÂT, PĂNUȘÂTĂ, PĂNUȘÂȚ, PĂNUȘÂCE (adj.) - curăţat de pene  

PĂNUȘÂT, PĂNUȘÂTĂ, PĂNUȘÂȚ, PĂNUȘÂCE (adj.) - persoană fără fire, bolnăvicios 

PĂOC, PĂOCURI (s.n.) - depozit de cherestea 

PĂOREASCĂ, PĂOREASCA, PĂOREAŞCI, PĂOREŞCE (adj.) - ţărănească 

PĂOREASCĂ, PĂOREASCA, PĂOREAŞCI, PĂOREŞCE (adj.) - ţărănească 

PĂORI, PĂORESC (vb., IV, intranz.) - a lucra, a cultiva pământul 

PĂORIE (s.f.) - cultivarea pământului, lucrarea pământului, agricultură 

PĂORIEȘCE (adv.) - țărănește 

PĂORIM(I)E, PĂORIMI (s.f.) - agricultori 

PĂORIT (s.n. sg.) - ocupația de paore (agricultor) 

PĂORIT (s.n., sg.) - ocupaţia ţăranului 

PĂORIȚĂ, PĂORIȚĂ (s.f.) - păoriță, agricultoare, țărancă 

PĂORIŢĂ, PĂORIŢĂ (s.f.) - ţărancă 

PĂPA, PAP (vb., I) - a mânca; a irosi/înstrăina averea (mai ales cea moștenită) 

PĂPARĂ, PĂPARĂ (s.f.) - mâncare preparată din pâine veche fiartă  

PĂPARĂ, PĂPARE (s.f.) - omletă din ouă; papară; aluat umplut cu brânză sau cu griș, fiert și 

mâncat cu prăjeală; înfrângere într-o competiție sportivă; (fig.) bătaie (la copii) 



„a mânca păpară” - a fi învins pe terenul de joc 

PĂPĂGAL, PĂPĂGALI (s.m.) - papagal 

PĂPĂLAPCE (s.m. sg.) - ins fricos 

PĂPĂNDECLĂ, PĂPĂNDECLE (s.f.) - carton asfaltat, folosit la acoperișuri 

PĂPĂRADĂ, PĂPĂRĂZI (s.f.) - omletă 

PĂPĂRAZĂ, PĂPĂRAZE (s.f.) - cuburi mici de mălai rumenite în unsoare 

PĂPĂRUGĂ, PĂPĂRUJI (s.f.) – paparudă, buburuză.; dodolă, dodoloaie; femeie încinsă cu 

plante și care invoca ploaia prin udare 

PĂPĂRUGĂ, PĂPĂRUJI (s.f.) - paparudă, gărgăriţă; sperietoare 

PĂPĂRUIE, PĂPĂRUI (s.f.) - buburuză 

PĂPÂNGI, PĂPÂNGESC (vb. IV) - a prăpădi, a pierde o avere 

PĂPIC, PĂPICURI (s.n.) - mâncare pentru copilași 

PĂPIR, PĂPIRE/PĂPIRURI (s.n.) - hârtie subțire, papir 

PĂPIR, PĂPIRURI (s.n.) - hârtie de ţigară, foiţă 

PĂPIRI (s.n.) - foaie subțire de hârtie 

PĂPUC, PĂPUȘI (s.m.) - pantof; încălțăminte de piele, în general 

„păpuși (d-ai) dă jios” - pantofi propriu-ziși, pantofi care acoperă laba piciorului până la glezne 

„păpuși (d-ai) dă sus” - pantofi cu tureacu mai înalt; ghete; bocanci 

„păpuși șimi” - pantofi (ghete) femeiești cu toc înalt; călțuni 

PĂPUC DĂ CAR, PĂPUȘ DĂ CARĂ (s.m.) - frână la car, piedică   

PĂPUCARI, PĂPUCARI (s.m.) - cizmar; pantofar 

PĂPUCARI, PĂPUCARI (s.m.) - pantofar, cizmar, şuştăr 

PĂPUCEI (s.m. pl.) – pantofiori 

PĂPURIȘ, PĂPURIȘURI (s.n.) - păpuriș 

PĂPUȘĂ, PĂPUȘĂ/PĂPUȘI (s.f.) - păpușă; (fig.) fetiță dragă 

PĂPUȘEL, PĂPUȘEI (s.m.) - pantofiori 

PĂR, PERI (s.m.) - păr; fir lung de lână; copac 

„a scoacie cuiva peri albi” - a supăra pe cineva foarte tare, prin observații repetate/insistență 

„a scoacie păru dân lână” - a scoate (cu ajutorul pieptenilor de lână) firele mai lungi, pentru a fi 

toarse cu fusul 

„păru porcului” - păiuș 

PĂR, PERI (s.m.) - pom din familia rozaceelor cu coroană piramidală, cultivat pentru fructele lui 

comestibile; totalitatea firelor subţiri de origine epidermică, cornoasă, care cresc pe pielea omului şi mai 

ales a unor animale; (firele groase) de lână care se separă de canură cu ajutorul piepenului de pieptenat 

lână 

PĂR, PIERI (s.m.) - mătasea porumbului 

PĂRADĂ, PĂRAG(I)E (s.f.) – paradă, demonstrație 

PĂRAG(I)E, PĂRĂDZ (s.f.) - paradă, procesiune 

PĂRAGIE, PĂRĂGII (s.f.) - paradă, ceremonie (mai ales militară); (fig. în amenintari) situație 

neplăcută 

„a fi îmbrăcat dă păragie” - a fi îmbrăcați în uniforme de paradă (militarii), a fi îmbrăcați în 

haine de sărbătoare (civilii) 

„cal dă păragie” - cal gras, bine îngrijit, cu mers frumos 

PĂRĂCE (LA) (s.m.) – joc cu monede 

PĂRĂDAICĂ, PĂRĂDĂICI (s.f.) - tomate, roșii 

PĂRĂDAISĂ, PĂRĂDĂIS (s.f.) - roșie (plantă și fruct); pătlăgea roșie 

„a fierbie părădaisu” - a face bulion pentru iarnă 

„dzamă dă părădaisă” - ciorbă de roșii 

„părădăisă acre” - gogonele murate 

„părădăisă ferce” - suc de roșii 

PĂRĂDUI, PĂRĂDUIESC (vb., IV) – a risipi, a neglija 

PĂRĂDUIT, PĂRĂDUITĂ, PĂRĂDUIȚ, PĂRĂDUICE (adj.) – risipit, irosit 

PĂRĂGÂSCĂ, PĂRĂGÂSCE (s.f.) - spinare, cârcă 

PĂRĂMAȘ, PĂRĂMAȘURI (s.n.) - însoțit de verbul a pune- rămășag, pariu 



PĂRĂMET, PĂRĂMEȚ (s.m.) - magiun 

PĂRĂNGI (vb., IV) – a schimba, a înlocui 

PĂRĂSALĂ (s.f.) - loc părăsit 

PĂRĂSÂT, PĂRĂSÂTĂ, PĂRĂSÂȚ, PĂRĂSÂCE (adj.) - părăsit; loc necurat 

PĂRĂSÂTURĂ, PĂRĂSÂTURI (s.f.) - abandonare, părăsire 

PĂRĂSÎ, PĂRĂSĂSC (vb., IV, intranz. reflex.) - a părăsi, a (se) pustii, a (se) părăgini 

PĂRĂSTAS, PĂRĂSTASE (s.n.) - slujbă de pomenire a morților 

PĂRĂU (s.m.) - pârâu 

PĂRĂUGĂ, PĂRĂUJI (s.f.) - prins de cap şi picioare 

PĂRĂULĂ, PĂRĂULE (s.f.) - palme 

PĂRĂZOL, PĂRĂZOAL(I)E (s.n.) - umbrelă 

PĂRĂZOL, PĂRĂZOALE (s.n.) - umbrelă 

PĂRÂȚAUĂ, PĂRÂȚALE (s.f.) - parcelă 

PĂRCAN (s.n. sg.) - țesătură de bumbac; gard de scânduri sau de nuiele 

PĂRCAN, PĂRCANI – (s.m.) gard 

PĂRCIE, PÎRCII (s.f.) – echipă 

PĂRDOŞÎ - a pardosi (cu cărămidă)  

PĂREA, PAR (vb., II) – a da impresia 

PĂRECE, PĂREȚ (s.m.) - perete 

PĂRECHIE, PĂRECHI (s.f.) - pereche; soț, soție 

„fără părechie” - necăsătorit; de necomparat 

PĂRGAN, PĂRGANIE (s.m.) - material textil din bumbac 

PĂRIEȚ, PĂRIEȚ (s.m.) - perete 

PĂRINCE, PĂRINȚ (s.m.) - părinte, popă; tată 

„părince, pâce-ai mâncat flit dă scroafă” – expresie la vorbirea trivială 

PĂRINCE, PĂRINŢ (s.m.) - tata şi mama; fiecare din cei doi părinţi; dumnezeu-sfânt părinte; fig. 

îndrumător, călăuzitor, protector spiritual; fig. preot 

PĂRINCESC, PARINCEASCĂ, PĂRINCEŞCI (adj.) - care aparţine părinţilor sau părintelui, privitor 

la părinţi sau părinte; părintesc; care aparţine strămoşilor, privitor la strămoşi; strămoşesc 

PĂRINCEŞCE (adv.) - ca un părinte; părinteşte; p. ext. cu dragoste, cu căldură 

PĂROS, PĂROASĂ, PĂROȘ, PĂROASĂ (adj.) – plin de păr 

PĂRPĂLI, PĂRPĂLESC (vb., IV) - a se perpeli; a se strădui, a să frânje, a se zbate, a-și da silința 

pentru a face treaba perfect; a nu avea astâmpăr, a se zvârcoli, a nu putea sta liniștit 

PĂRTAȘ, PĂRTAȘ (s.m.) - tovarăș 

PĂRTĂLUI, PĂRTĂLUI(ESC) (vb., IV, tranz.) - a părtini 

PĂRTĂȘANIE, PĂRTĂȘĂNI (s.f.) - împărtășanie, cuminecătură 

PĂRTIE (s.f.) – secție a CFR-ului care se ocupă cu întreținerea liniei ferate 

PĂRȚĂLĂ, PĂRȚĂLE (s.f.) - lot repartizat pentru lucru 

PĂRŢILAŞ (s.m.) - părtaş 

PĂRȚÎ, PĂRȚĂSC (vb., IV, tranz.) - a împărți 

PĂS, PĂSURI (s.n.) - durere sufletească greu de suportat, suferinţă, chin, necaz, supărare; grijă. boală 

care se caracterizează prin greutate în evacuarea aerului din plămâni şi prin nevoia imperioasă de aer; 

astmă 

PĂSAR(I)E, PĂSĂRI (s.f.) - pasăre, în general;vrabie 

„păsare domnească” - sticlete, cinteză, scatiu, știgliță 

PĂSĂLUI, PĂSĂLUIE (vb., IV, unipers.) - a se potrivi/nimeri două piese în privința 

dimensiunilor/caracteristicilor, mai ales dacă una trebuie introdusă în cealaltă; a știmui 

PĂSĂLUI, PĂSĂLUIESC (vb.) - a nimeri 

PĂSĂLUIT (adv.) – potrivit 

PĂSĂLUIT, PĂSĂLUITĂ, PĂSĂLUIŢ, PĂSĂLUICE (adj.) - corespunde, se potriveşte 

PĂSĂRARI, PĂSĂRARI (s.m.) – persoană care se ocupă de păsări 

PĂSĂREŞCE (adv.) - ca păsările, păsăreşte 

PĂSĂREȘCE (adv.) - vorbă de neînțeles 



PĂSĂRI, PĂSĂRESC (vb.) - a vorbi fără înţeles 

PĂSĂRICĂ, PĂSĂRIȘI (s.f.) - sexul femeii 

PĂSĂRONI, PĂSĂRONI (s.m.) - păsăroi; bărbătușul unei păsări (al vrabiei), vrăbior 

PĂSĂU s.m. - cumnat 

PĂSCĂLIE, PĂSCĂLI (s.f.) - registru de evidență 

PĂSCĂLIE, PĂSCĂLII (s.f.) - calendar pe 100 de ani; regulament 

PĂSCOANIE (s.f.) - sperietoare 

PĂSCUT, PĂSCUTĂ, PĂSCUȚ, PĂSCUCE (adj.) - păscut 

PĂSCUȚĂ (s.f. propriu) - Duminica Tomii (prima Duminică după Paști) 

PĂSEŞĂLA, PĂSEŞĂLĂDZ (vb., I, tranz. şi reflex.) - a ataca, a lovi boala pe cineva; a răni; a se 

uza o haină 

PĂSEŞĂLAT (adj.) - atacat, lovit de boală 

PĂSEŞĂLUI (vb., IV, intranz. reflex.) - a se linişti, a se potoli 

PĂSMIET, PĂSMIETURI (s.n.) - magiun 

PĂSTAIE, PĂSTĂI (s.f.) - teacă, coajă 

PĂSTĂ (prep.) - peste 

PĂSTĂ AVLIE (loc. adv.) - peste curte 

PĂSTĂNAC (s.m.) – păstârnac 

PĂSTORI, PĂSTORESC (vb., IV) – a fi păstor de oameni sau animale 

PĂSTRARE, PĂSTRĂRI (s.f.) - răbdare 

PĂSTRAT, PĂSTRATĂ, PĂSTRAȚ, PĂSTRACE (adj.) - păstrat 

PĂSTRU, PĂSTRE (s.n.) - păstrare, economie 

PĂSUI, PĂSUI (s.f.) - fasole 

PĂSUI, PĂSUIESC (vb., IV) – a amâna încasarea unei datorii 

PĂSUI, PĂSULĂ (s.) - fasole 

PĂSULĂ, PĂSULE (s.f.) - fasole; (fig., ironic) dinți mari 

PĂSULĂ SLĂITĂ, PĂSULI SLĂICE (s.f.) – fasole bătută 

„dzamă dă păsulă” - ciorbă de fasole 

„păsulă cu ceacă” – fasole verde 

„păsulă d-a dă să mâncă viergie” - fasole care se consumă vara sau care se conservă pentru iarnă 

„păsulă d-a dă să suie/păsulă pră par” - fasole urcătoare (cățărătoare) 

„păsulă d-a ghiasă” - un fel de iahnie de fasole 

„păsulă îmbleșită” – fasole bătută 

„păsulă melsită” (loc. subst.) - iahnie de fasole 

„păsulă tufă/păsulă oloagă” - fasole care nu se urcă pe araci 

„păsulă zdrobită/bătută” - fasole deasă consumată cu multă ceapă prăjită pusă deasupra 

PĂSULICĂ (sf.sg.) - plantă toxică folosită în medicina populară 

PĂSULIE (s.f. sg.) – fasole 

PĂSULIŢĂ (s.f. sg.) - fasole cu boabe mărunte 

PĂSULIŢĂ (s.f., sg.) - fasole cu boabe mărunte 

PĂSUȘ, PĂSUȘURI (s.n.) - bilet de sănătate pentru animalele de vânzare 

PĂȘĂU/PĂȘÂU, PĂȘĂI/PĂȘÂI (s.m.) - persoană de sex masculin în raport cu alt barbat care e 

soț al surorii soției, cumnați, care țin două surori 

PĂȘÂT, PĂȘÂTĂ, PĂȘÂȚ PĂȘÂCE (adj.) - pășit 

PĂȘÂTURĂ, PĂȘÂTURI (s.f.) - pășitură, pas, mers, felul în care pășește (merge) cineva 

PĂŞCĂNAT (s.m.) - (var. PĂŞTĂNAC) păstârnac 

PĂŞCĂNAT, PĂŞCĂNAŢ (s.m.) - păstârnac 

PĂŞCĂVI, PĂȘCĂVESC (vb., IV, reflex.) - a se strica 

PĂŞCĂVITĂ-(POMĂITĂ), (adj.) - uscată 

PĂŞCET, PĂŞCETURI (s.n.) – specialitate culinară (Am vădzut la domnii ăşcia pră masă numa 

păşceturi.) 

PĂȘCURA, PIȘCURĂ (vb. I) - a ciupi, a pițiga 

PĂŞELNIC, PĂȘELNIȘI (s.m.) - bun de pas, mers 



PĂȘELUI, PĂȘELUIESC (vb., IV, intranz. reflex.) - a se liniști 

PĂȘEȘĂLA, PĂŞEŞALĂ (vb., I., tranz., pers. III) - a-l ataca/a-l cuprinde boala 

PĂȘEȘĂLAT, PĂȘEȘĂLATĂ, PĂȘEȘĂLAȚI, PĂȘEȘĂLACE (adj.) - (despre păsări de curte, 

animale) atins de boală; amețit de băutură 

PĂȘI, PĂŞESC (vb., IV, tranz) - a măsura cu pasul 

PĂȘIUI, PĂȘIUI (vb., IV, reflex.) - a se liniști 

PĂȘIUI, PĂȘIUIESC (vb., IV) - a face pace; a se împăca cu cineva după o perioadă de 

animozități; a se potoli/domoli, a nu mai fi atât de nervos 

PĂŞIUIT, PĂŞIUITĂ, PĂŞIUIŢ, PĂŞIUICE (adj.) – liniştit (După şi-o zburdat ca un miel, toată 

zâua, acu s-o păşiuit dă tot.) 

PĂȘÎ, PĂȘĂSC (vb., IV, intranz.) - a păși 

PĂTELAT (s.n.) - pânză din prăvălie 

PĂTICARI, PĂTICARI (s.m.) - păticar, farmacist, apotecar 

PĂTICĂ, PĂTIȘI (s.f.) - farmacie 

PĂTICĂRIȚĂ, PĂTICĂRIȚ (s.f.) - farmacistă, apotecăriță 

PĂTICUŞ (s.m.) - apotecar 

PĂTIMAŞ, PĂTIMAŞĂ, PĂTIMAŞ, PĂTIMAŞĂ (adj.) - om cu patimi 

PĂTIMAŞ, PĂTIMAŞĂ, PĂTIMAŞ, PĂTIMAŞĂ (adj.) - om cu patimi 

PĂTIMI, PĂTIMESC (vb., IV, intranz.) - a pătimi, a suferi 

PĂTOCE (s., pl.) - restul de răchie ce curge la urmă în cazan 

PĂTRAR, PĂTRARE (s.n.) - a patra parte dintr-un an; trei luni de zile 

PĂTRĂON, PĂTRĂUANIE (s.n.) -  cartuş 

PĂTRĂULI, PĂTRULESC (vb.) - a ispiti, a cerceta la vânătoare 

PĂTROANĂ/PĂTRON, PĂTROANE (s.f.) - patron, cartuș; tub de carton, umplut cu explozibil 

și cu o capsă la capăt, folosit la vânătoare 

„pătroană oarbă” - cartuș fără gloanțe 

PĂTRON, PĂTROAN(I)E (s.n., sg.) - cartuș de la arma vânătorului 

PĂTRU (s. propriu) - Petru 

PĂTRUNJĂL, PĂTRUNJĂI (s.m.) - pătrunjel 

PĂTRUNJE, PĂTRUNG (vb., IV, tranz. reflex.) - a se sparge (furunculul), a ieși puroiul 

PĂTRUNS, PĂTRUNSĂ, PĂTRUNȘ, PĂTRUNSĂ (adj.) - infecție în scurgerea puroiului 

PĂTRUNTAȘĂ, PĂTRUNTAȘE (s.n.) - cartușieră 

PĂTUIAG (s.n.) - claie de fân aşezată pe patru pari 

PĂTURATĂ, PĂTURACE (s.f.) - plăcintă cu brânză din foițe coaptă în cuptor 

PĂTURĂ, PĂTURI (s.f.) - bucată dreptunghiulară dintr-o ţesătură deasă şi groasă de lână, de bumbac, 

care serveşte mai ales la învelit; cută pe care o formează o haină lungă, o stofă, o pânză etc. care atârnă; 

fald. foaie de aluat folosită la plăcinte sau la prăjituri 

PĂTURĂ, PĂTURI (s.f.) - cozonac 

PĂTURĂ, PĂTURI (s.f.) - pliu, creț, cută la îmbrăcăminte; sușitură, bucată de aluat din care se 

face plăcintă; foaie subțire de plăcintă 

PĂTURI, PĂTURESC (vb., IV, tranz.) - a face pliuri, cute; a împături 

PĂTURIȚĂ, PĂTURIȚĂ (s.f.) - țărancă 

PĂȚANIE, PĂȚANI (s.f.) – întâmplare 

PĂŢANIE, PĂŢĂNII (s.f.) – întâmplare 

PĂȚĂV, PĂTAVĂ, PĂȚĂVI, PĂȚĂVIE (adj.) - nevolnic, slăbănog, neputincios, incapabil, 

neajutorat 

PĂȚÂT, PĂȚÂTĂ, PĂȚÂȚ, PĂȚÂCE (adj.) - pățit 

„tot pățâtu-i prișeput” - expresie 

PĂȚÎ, PĂȚĂSC (vb., IV, intranz.) - a da de necaz, a păți ceva 

PĂȚOC, PĂȚOȘ (s.m.) - șobolan 

PĂUIU, PĂUI (s.m.) - arac 

PĂUNIȚĂ (s.f.) - păuniță, perechea păunului 

PĂUNJĂN, PĂUNJĂNI (s.) - pari subţiri, ce se pun deasupra clăii, ca să n'o ia vântul 



PĂURESC (adv.) - țărănesc 

PĂURI, PĂURESC (vb.) - a şterpeli, a fura 

PĂURI, PĂURESC (vb., IV, intranz.) - a munci în agricultură 

PĂURIME, PĂURIMI (s.f.) - țărănime 

PĂURIT, PĂURITURI (s.n.) - agricultură 

PĂURIȚĂ, PĂURIȚE (s.f.) - țărancă 

PĂUȘAG, PĂUȘAGURI (s.n.) - plata unei sume fixe de bani pentru serviciul primit sau pentru 

consumul făcut într-o anumită perioadă de timp, indiferent de volumul serviciului/consumului; 

preț global 

PĂVĂSTUI, PĂVĂSTUI (vb., IV, tranz.) - a povesti 

PĂZÂTORI, PĂZÂTORI (s.m.) – paznic, îngrijitor de animale, cioban 

PĂZÎ, PĂZĂSC (vb. IV, tranz./intranz.) - a avea grijă; a păstori; a feri; a veghea la căpătâiul 

muribundului 

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

PÂĂR, PIERI (s.m.) - păr   

PÂCĂNI (vb., IV, intranz.) - a trage din ţigară 

PÂCE (adv.) - doară, poate, posibil să, păi, oare (cu valoarea conjuncţiei dar în reproşuri) 

„pâce nu mă credz” - poate nu mă crezi 

PÂCLĂ, PÂCLЕ (s.f.) - pâclă  

PÂCLULĂ, PÂCLULI (s.m.) - fumător înrăit de pipă 

PÂLC, PÂLCURI (s.n.) - pâlc, stol 

PÂLG (s.n.) - pâlc, stol 

PÂLHUIT (adj.) - învechit, nefolosit, prăfuit 

PÂLPÂI, PÂLPÂI (vb., IV, tranz.) - pâlpâi   

PÂNC, PÂNCURI (s.n.) - toană, dorință 

PÂNCEDUȘI (prep. + pron.reflex. + vb.) - în timp ce mergi 

PÂNDARI, PÂNDARI (s.m.) - paznic 

PÂNDĂRI, PÂNDĂRESC (vb., IV, tranz.) - a purta (exagerat) de grijă cuiva 

PÂNDZAICĂ, PÂNDZĂIȘ (s.f.) - obiect de rufărie pentru pat, confecţionat din pânză, care se aşterne 

peste saltea; cearşaf 

PÂNDZĂ, PÂNDZĂ și PÂNDZĂTURI (s.f.) - pânză 

„a i să pune/așădza o pânză pră ochi” - a i se împăiănjeni vederea, a nu mai vedea clar 

„pândză cu cinari” - pânză albă de bumbac, cu dungi din cinari, folosită pentru cămăși bărbătești 

de sărbătoare; gradel 

„pândză dă casă” - pânză țesută la război 

„pândză dă firiz” - lama metalică cu dinți a fierăstrăului 

„pândză dă sadă” - pânză cu firul de bumbac foarte subțire 

„pândză pră obraz” - pânză cu care se acoperă mortul, sălie 

„pândză rară” - tifon 

PÂNDZĂ, PÂNDZĂ (s.f.) - ţesătură făcută din fire de bumbac, de in, de cânepă etc. din care se 

confecţionează albituri de corp, de pat etc.; bucată din această ţesătură; pânză; ţesătură pe care o face 

păianjenul pentru a prinde prada. lama sau tăişul de metal al unor instru-mente 

PÂNGANI, PÂNGANESC (vb., IV, tranz., reflex.) - spurca   

PÂNGĂ (prep.) - pe lângă 

PÂNGI, PÂNGESC (vb., IV) - a observa, a urmări cu atenţie pe ascuns sau dintr-un loc ascuns cu scopul 

de a prinde, de a ataca, de a afla, de a surprinde etc. pe cineva sau ceva); a pândi, a spiona, a urmări; a 

urmări cu nerăbdare un moment favorabil, a aştepta prilejul de a pune mâna pe ceva, de a acapara, de a 

răpi; a aştepta cu nerăbdare, cu atenţia încordată 

PÂNTRĂ (prep.) - printre 

PÂNTRU (prep.) - pentru 

PÂNTRU (prep., I) – pentru 

PÂNTRUȘE (prep. + pron.relativ) - pentru ce 



PÂRAI, PÂRĂI (vb., IV) - a se mişca repede încoace şi încolo; a se manifesta prin mişcări grăbite şi 

dezordonate; a se grăbi, a se precipita; a face un lucru în grabă şi adesea fără chibzuială, a acţiona în 

pripă; a se pripi, a pâronia 

PÂRAIT, PÂRÂITĂ, PÂRÂIŢ, PÂRÂICE (adj.) - despre oameni care se mişcă încoace şi încolo; care 

se agită, agitat; care se mişcă sau acţionează prea repede şi adesea fără chibzuială; pripit; pâroniat 

PÂRAȘIUNE, PÂRAȘIUNI (s.f.) - pârâciune, pâră 

PÂRAȘOS, PÂRAȘOASĂ, PÂRAȘOŞ, PÂRAȘOASĂ (adj., s.m. şi f.) - persoană care pârăşte, care 

are obiceiul să pârască; pârâcios, pârâtor 

PÂRAULĂ, PÂRAUL (s.f.) - târfă, prostituată 

PÂRĂ, PÂRE (s.f.) - delațiune 

PÂRĂUŢ (s.n.) - pârâiaş 

PÂRÂI, PÂRÂI (vb., IV) - despre corpuri tari, dure, a produce un zgomot surd, uşor prelungit, prin 

rupere, frângere, tăiere, zdrobire etc.; a pârâi, a trosni, a pocni; fig. despre oameni: a se grăbi, a se 

precipita; a se agita 

PÂRÂI, PÂRÂIE (vb., IV, intranz., pers. a III-a) - a plesni 

PÂRÂT, PÂRÂTĂ, PÂRÂŢ, PÂRÂCE (adj.) - fig. persoană care îşi atribuie o calitate, însuşiri pe care 

nu le are; care pretinde a fi ceea ce nu este; care trece sau vrea să treacă ceea ce nu este. ăla-i mesariaş 

pârât se spune despre un meseriaş sau o persoană care lucrează prost, despre un pretins meseriaş 

PÂRCE, PÂRCE (s.f.) - pârtie   

PÂRCE, PÂRȚURI (s.n.) - eșec 

PÂRCIE, PÂRCII (s.f.) - cărare sau drum făcut prin zăpadă; pârtie. drum deschis prin semănături, printr-

un desiş de pădure; cărare 

PÂRCOM (adj. invar. și adv.) - de-a curmezișul 

„a să pune/a sta pârcom” - a se împotrivi 

„casă pârcom” - casă cu toate cu toate camerele spre stradă, paralel cu strada, deci nu pe lungimea 

lotului de casă 

PÂRCU (adv.) - de-a curmezișul, oblic, pieziș 

PÂRCUM (adv.) - de-a curmezișul 

PÂRCURI (s.n.) - pâlcuri, turme de oi 

PÂRDANIC, PÂRDANICĂ, PÂRDANIȘ, PÂRDANIȘE (adj.) - pârdalnic , afurisit, blestemat 

PÂREȘ, PÂREȘI (s.m.) - informator, pârâtor 

PÂRG (s.n. sg.) - pârgă; faza de început a coacerii fructelor, legumelor și cerealelor 

„a da/a fi în pârg” - a începe să se coacă, a fi puțin copt 

PÂRGASTRU, PÂRGASTRĂ, PÂRGASTRI, PÂRGASTE (adj.) - timpuriu 

PÂRGĂLI, PÂRGĂLIESC (vb., IV) - a pârjoli, a pune la flacără 

PÂRGĂLIT, PÂRGĂLITĂ, PÂRGĂLIŢ, PÂRGĂLICE (adj.) - pârjolit, ars superficial, cuprins 

de foc 

PÂRGĂLITURĂ, PÂRGĂLITURI (s.f.) - pârjolire, ardere superficială 

PÂRGĂVIT, PÂRGĂVITĂ, PÂRGĂVIŢ, PÂRGĂVICE (adj.) - (despre grâu) copt forțat 

PÂRI, PÂRESC (vb., IV, tranz.) - a pârî 

PÂRIT, PÂRITURI (s.n.) - delațiunea în sine; (adj.) - pârât 

„îmblă cu pâritu” - pârăște 

PÂRITORI, PÂRITORI (s.m.) - oameni care pârăsc 

PÂRJÂT, PÂRJÂTĂ, PÂRJÂŢ, PÂRJÂCE (adj.) - despre alimente supus acţiunii focului în grăsime 

încinsă pentru a fi mâncat; prăjit 

PÂRJÂTURĂ, PÂRJÂTURI (s.f.) - produs de patiserie preparat din făină, zahăr, grăsimi, ouă şi 

ingrediente, care se consumă, de obicei, ca desert; prăjitură, meşpais 

PÂRJÎ́, PÂRJĂSC (vb., IV) - a supune un aliment acţiunii focului de obicei în grăsime încinsă pentru 

a-l face comestibil sau pentru a-l prelucra; a prăji 

PÂRJUOL, PÂRJUALE (s.n.) - pârjol , incendiu 

PÂRLĂU (s.n.) - buștean scobit în care se opărăsc rufele cu leșie pentru a fi mai ușor de spălat și 

a devein mai albe 

PÂRLĂU, PÂRLAIE (s.n.) - buștean scobit în care se opăresc rufele cu leșie pentru a fi mai ușor 

de spălat 



PÂRLĂU, PÂRLĂIE (s.n.) - butoi tronconic, confecţionat din doage, deschis la partea superioară, care 

are în partea de jos trei doage mai lungi pe care se sprijină şi care este folosit pentru înălbirea rufelor cu 

leşie fierbite) 

PÂRLI, PÂRLESC (vb., IV, tranz.) - a arde părul 

PÂRLIT, PÂRLIȚ (s.m.) - fără bani, lefter, sărac; (despre porc) ars cu paie 

„eșci un pârlit” - nu ai nimic 

PÂRLOG, PÂRLOAGĂ, PÂRLOAJE (adj.) - pârloagă; loc/teren lăsat necultivat, deși în ultimii 

ani fusese semănat 

PÂRLOG, PÂRLOGURI (s.n.) - teren arabil lăsat nelucrat unul sau mai mulţi ani; pârloagă 

PÂRLUI (vb., IV) - a spăla în pârlău 

PÂRONIA, PÂRON (vb., I) - a se grăbi, a se precipita, a se pripi; a pârăi 

PÂRONIAT, PÂRONIATĂ, PÂRONIAŢ, PÂRONIACE (adj.) - agitat, grăbit, precipitat, pripit; pârâit 

PÂRPAC, PÂRPAȘE (s.n.) - pârghie, bară de lemn, drug de lemn, ciomag 

PÂRPALAC, PÂRPALAȘ (s.m.) - animal mamifer insectivor, asemănător cu şoarecele, cu aripi 

adaptate la zbor, formate dintr-o membrană care leagă degetele membrelor anterioare cu cele posterioare 

şi cu coada, şi care trăieşte prin locuri întunecoase, de unde iese numai noaptea; liliac 

PÂRPARIŢĂ (s.f.) - piesă metalică fixată în piatra alergătoare de la moară, în care intră capătul de sus 

al axului şi care transmite mişcarea 

PÂRPĂRIȚĂ, PÂRPĂRIȚE (s.f.) - fusul morii cu ciutură care e în legătură cu pietrele acesteia 

PÂRPOR, PÂRPORI (s.n.) - boală de piele, acută sau cronică, de natură infecţioasă sau alergică, 

caracterizată prin erupţii, abcese, leziuni umede sau uscate însoţite de mâncărimi intense; eczemă 

PÂRPORI (vb., IV) – a frige repede 

PÂRPORIŢĂ, PÂRPORIŢ (s.f.) - pârpăriţă, titirez la moară ?  

PÂRPOȘEALĂ, PÂRPOŞELI (s.f.) - opărire 

PÂRPOȘI, PÂRPOŞIESC (vb., IV, tranz. reflex.) - a se opări 

PÂRPUR, PÂRPURE (s.n.) - purpură, eczemă, urticarie 

PÂRSOACĂ, PÂRSOȘI (s.f.) - denumire dată ţuicii cu conţinut scăzut de alcool, ţuică slabă; opatușe 

PÂRȘ, PÂRȘ (s.m.) - țap, fâşie de pământ nearat între brazde 

PÂRȘ, PÂRȘURI/PÂRȘ (s.n.) - brazdă deviată/nearată/strâmbă; (s.m.) - țap 

PÂRȘI, PÂRȘIESC (vb., IV, tranz. reflex.) - pârci, a împerechea ţapul cu capra 

PÂRȘI, PÂRŞIESC (vb., IV, tranz.) - a monta, a împreuna țapul cu capra 

PÂRŞI (s.m., sg. şi pl.) – ţap 

PÂRŞIT, PÂRŞITĂ, PÂRŞIŢ, PÂRŞICE (adj.) – împerecheat cu ţapul 

PÂRȘUACĂ, PÂRȘUOȘ (s.f.) - poşircă   

PÂRTĂ, PÂRŢI (s.f.) - povară mică purtată de femei pe cap 

PÂRTĂVI, PÂRTĂVIESC (vb., IV, tranz.) - a sluți, a schilodi 

PÂRTĂVIT, PÂRTĂVITĂ, PÂRTĂVIŢ, PÂRTĂVICE (adj.) - slut, urât la înfățișare 

PÂRȚ, PÂRȚURI (s.n.) - bășină 

PÂRŢAG, PÂRŢAGURI (s.n.) - pornire spre ceartă, chef de ceartă; arţag, ţâfnă 

PÂRŢAI, PÂRŢĂI (vb., IV) - a pârâi, a pârţonia. a se băşi 

PÂRȚĂG, PÂRȚĂGURI (s.n.) - nărav, obicei rău 

PÂRȚÂIT, PÂRȚÂIȚ (adj.) – slab, pipernicit 

PÂRŢONIA, PÂRȚON (vb., I) - a pârâi, a pâronia, a elimina cu zgomot gaze prin orificiul anal; a se 

băşi 

PÂRŢUICĂ (adj.) - adesea substantivat care se mişcă sau acţionează prea repede şi adesea fără 

chibzuială; pripit, pârâit 

PÂRVAC, PÂRVAȘE (s.n.) - primul roi 

PÂRVALIIE, PÂRVALII (s.f.) - curte   

PÂRVĂ, PÂRVE (s.f.) - burete 

PÂRVIŢĂ, PÂRVIŢĂ (s.f.) - prima ţuică care curge din cazan  

PÂŞCĂV, PÂŞCĂVĂ, PÂŞCĂVI, PÂŞCĂVE (adj.) - despre legume, fructe care a putrezit; stricat, 

alterat, descompus, intrat în putrefacţie; putred, putregăios 

PÂȘCĂV, PÂȘCĂVĂ, PÂȘCĂVI, PÂȘCĂVE (adj.) - mucegăit 



PÂȘCĂVEALĂ, PÂȘCĂVELI (s.f.) - mucegai depus deasupra compotului, magiunului etc.; 

mucezeală, mucurială pe pereți (datorită igrasiei) 

PÂŞCĂVI, PÂȘCĂVESC (vb., IV) - despre legume, fructe a se descompune treptat; a se altera, a se 

strica, a putrezi, a putregăi 

PÂȘCĂVI, PÂȘCĂVIEȘCIE (vb., IV, unipers.) - a (se) mucegăi, a se mucezi 

PÂȘCĂVIT, PÂȘCĂVITĂ, PÂȘCĂVIȚ, PÂȘCĂVICE (adj.) - mucegăit 

PÂŞCĂVIT, PÂŞCĂVITĂ, PÂŞCĂVIȚ, PÂŞCĂVICE (adj.) - stricat, împuţit, mucegăit 

PÂȘCONEA, PÂŞCONESC (vb., II, intranz.) - a o tăia de-a dreptul 

PÂȘUACĂ (s.f.) - poşircă   

PÂȘUOS, PÂȘUASĂ, PÂȘUOŞ, PÂȘUASĂ (adj.) - pucios   

PÂTCAI, PÂTCĂI (vb., IV) - a pronunţa nedesluşit sunetele sau cuvintele, repetându-se şi 

împiedicându-se în rostirea lor, din cauza unui defect natural, a emoţiei sau a enervării; a se bâlbâi, a 

gângăvi; a-şi pierde şirul vorbelor, a bolborosi cuvinte şi fraze fără sens 

PÂTCAIT, PÂTCAITĂ, PÂTCĂIŢ, PÂTCAICE (adj.) - adesea substantivat şi adverbial: care se 

bâlbâie, care vorbeşte greu; gângav, bâlbâit 

PÂTCAITURĂ, PÂTCAITURI (adj.) - adesea substantivat gângav, bâlbâit, pâtcait 

PÂTCĂ, PÂTCHE (s.f.) - faptul de a se bâlbâi; pronunţare neclară. persoană care se bâlbâie; expr. mă 

pâtcă = măi bâlbâitule 

PÂTCĂVI, PÂTCĂVESC (vb., IV, intranz.) - a vorbi rău repetând aceeași literă 

PÂTPALAC, PÂTPALAȘ (s.m.) - pitpalac, prepeliţă 

PÂŢĂ (s.f.) - carne fără grăsime; muşchi, peșină, pecie 

PÂȚĂ, PÂȚĂ (s.f.) - carne de porc; minge din păr de vită 

PÂȚĂV, PÂȚĂVĂ, PÂȚĂVI, PÂȚĂVE (adj.) - firav, fără putere/vlagă; mic de statură 

PÂȚÂN, PÂȚÂNĂ, PÂȚÂNI, PÂȚÂNE (adj., adv. și s.) - puțin 

PEACIEC, PEACIȘE (s.n.) - petic 

PEANĂ, PEANE (s.f.) - floare 

PEARTĂ (s.f.) - panglică pentru prins pe frunte, în găteala capului tinerelor fete 

PEAȘCE, PEȘCI (s.m.) - pește 

PEC (s.n.) - produs solid, plastic, de culoare neagră, obţinut prin oxidarea la cald a reziduurilor de petrol 

sau prin distilarea huilei; bitum 

PEC, PECURI (s.n.) - bitum, smoală 

PECAICĂ, PECEIȘ (s.f.) - şliţ, tăietură (la cioareci sau pantaloni)   

PECARI, PECARI (s.m.) - pecar, brutar 

PECĂRIE, PECĂRII (s.f.) - brutărie 

PECĂRIȚĂ, PECĂRIȚ(Ă) (s.f.) - pecăriță, brutăreasă, soția brutarului 

PECEAICĂ, PECEIȘI (s.f.) - gaură la haina unde se introduce nasturele 

PECEATĂ, PECETE (s.f.) – semn facial distinct, pată 

PECEC, PECIȘE (s.n.) - petic, cârpă, zdreanță 

„a fi/a avia gură dă pecișe” - a nu putea păstra un secret, a fi flecar/vorbăreț 

PECECOS (adj.) - zdrenţăros, plin de petice pe haine 

PECECUȚĂ, PECECUȚĂ (s.f.) – petec mic, petecuță 

PECEICĂ, PECEIȘI (s.f.) - gaică, gaură la haină unde se introduce nasturele 

PECENIE, PECENII (s.f.) - snopi de grâu adunaţi la holdă şipuşi în cruci 

PECIC (s.n.) - (var. PEŞIET) petic, (fig.) sexul femeii  

PECIC, PECIȘE (s.n.) - fâşie nu prea mare tăiată, ruptă sau rămasă dintr-o ţesătură, dintr-o bucată de 

piele, dintr-o hârtie etc.; spec; bucată dintr-un material cu care se repară, prin aplicare şi coasere sau 

lipire, obiecte de stofă, de piele etc. rupte sau găurite; petic; suprafaţă mică de teren cultivabil sau 

pădure; p. anal; bucată, porţiune mică din ceva în raport cu întregul 

PEC(I)E, PECII (s.f.) - carne macră, carne fără os 

PECINGINĂ, PECINGINI (s.f.) - carne macră pentru friptură 

PECIȘI, PECIȘESC (vb., IV) - a pune petice, a repara cu petice o haină ruptă, un obiect stricat etc.; a 

petici, a cârpi 

PECIȘIT, PECIȘITĂ, PECIȘIŢ, PECIȘICE (adj.) - carte este cârpit cu petice, plin de petice, peticit 



PECIȚĂ, PECIȚ(Ă) (s.f.) - petiță, stog format din 10 sau din 13 snopi de grâu așezați în formă de 

cruce 

PECMEZ (s.n.) - magiun, pascamet 

PECMEZ, PECME(D)ZURI (s.n.) - marmeladă, magiun 

PECNI (vb., IV) – a leșina 

PECUI, PECUIESC (vb., IV, Tranz.) - a bitumina 

PEDĂR (s.m.) - homosexual 

PEDEL, PEDELI (s.m.) - om de serviciu la școală 

PEGEAPSĂ, PEGEPSĂ (s.f.) - măsură de represiune, sancţiune aplicată celui care a săvârşit o greşeală; 

spec. măsură de constrângere prevăzută de lege şi aplicată cuiva de o instanţă judecătorească drept 

sancţiune pentru o infracţiune; condamnare, osândă, pedeapsă 

PEGEPSÂRE, PEGEPSÂRI (s.f.) - acţiunea de a pedepsi şi rezultatul ei; sancţionare, condamnare, 

osândire, pedepsire 

PEGEPSÂT, PEGEPSÂTĂ, PEGEPSÂŢ, PEGEPSÂCE (adj.) - căruia i s-a aplicat o pedeapsă pentru 

o greşeală, o infracţiune săvârşită; pedepsit 

PEGEPSÎ, PEGEPSĂSC (vb., IV) - a aplica cuiva o pedeapsă pentru o greşeală sau o infracţiune 

săvârşită; a pedepsi, a condamna, a osândi 

PEGESTRU, PEGEASTRĂ, PEGESTRI, PEGESTRE (adj. și s.) - invalid, invalid de război, olog, 

șchiop 

PEGESTRU, PEGEŞTRI (adj.) - care merge, care călătoreşte pe jos; pedestru. fig. persoană care are o 

infirmitate la picioare; infirm, mutilat, schilod 

PEGICĂ, PEGIȘI (s.f.) - factor care împiedică realizarea unui ţel, care stă în calea unei acţiuni; piedică, 

obstacol, stavilă, impediment; dificultate, greutate, mijloc de a face pe cineva să cadă, împiedicându-l 

cu piciorul, unealtă, dispozitiv, instrument folosit pentru blocarea sau încetinirea mişcării unui sistem 

ethnic, frânghie sau lanţ cu care se leagă picioarele sau piciorul) de dinainte ale cailor, boilor, vacilor 

pentru a-i împiedica să fugă când sunt lăsaţi să pască 

PEHNEALĂ, PEHNELI (s.f.) - lipsă, pierdere, pagubă 

PEHNI, PEHNESC (vb., IV) - a slăbi fizic; a duce lipsă de ceva; a leșina 

PELAG, PELAGĂ, PELAJ, PELAJE (adj.) - chel, pleşuv 

PELCUȚA FEȘIOAREI (s.f.) - himen 

PELE, PEI (s.f.) - piele 

PELEBEANĂ, PELEBENE (s.f.) - sabie, hanger 

PELEG, PELEAGĂ, PELEJ, PELEJE (adj.) - despre oameni; adesea substantivat: care are chelie, căruia 

i-a căzut tot părul din cap; chel; fig. care nu are avere, sărac, sărman, nevoiaş 

„l-o lasat peleg” (expr.) - l-a lăsat sărac, se spune despre cineva care a luat furat banii, bunurile cuiva 

PELEG, PELEAGĂ, PELEJI, PELEJE (adj.) - pleșuv, chel; (despre găini) fără fulgi pe corp (mai 

ales în jurul gâtului) 

PELEGOS (adj.) - sărac, fără avere 

PELEZI, PELEZESC (vb., IV, intranz. şi reflex.) - a cheli, a rămâne fără păr; a (se) rade până la 

piele; a sărăci 

PELIEG, PELIAGĂ, PELIEJI, PELIEJIE (adj.) - chel 

PELIEGĂTURĂ, PELIEGĂTURI (s.f.) - bucată de teren lipsită de vegetaţie 

PELIEGOS, PELIEGOASĂ, PELIEGOŞ, PELIEGOASĂ (adj.) - sărac de haine, se vede pielea 

prin haine 

PELIN (adj.) - amar 

PELT, PELŢ (s.m.) - răsad, pui de floare în ghiveci 

PELŢ, PELŢURI (s.n.) - ramură mică detaşată dintr-o plantă mamă, folosind la altoire; altoi, mlagiţă; 

ramură mică detaşată de la o plantă mamă sădită în pământ şi care se dezvoltă ca o nouă plantă 

PELŢ, PELŢURI (s.n.) – vaccin la animale 

PELȚUI (vb. IV) - a da injectie, a vaccina 

PELŢUIT, PELŢUITĂ, PELŢUIŢ, PELŢUICE (adj.) – vaccinat 

PELUŞÂNĂ, PELUŞÂN (s.f.) - nume generic pentru ţesuturile animale subţiri şi elastice) cu aspect de 

foiţă sau pânză fină care îmbracă, separă sau formează anumite organe sau părţi de organe; pieliţă, 

membrană 



PELUȘÂNĂ, PELUȘÂNI (s.f.) - carne cu zgârciuri; pielița care învelește diferite organe la 

animale 

PEM, PEMI (s.m.) - boem, originar din Boemia, ceh 

PEM, PEMOAICĂ, PEMI, PEMOAIȘE (s.m. şi f.) - persoană originară din cehia care a fost colonizată 

în banat; ceh; probabil din boem 

PEMBIU, PEMBIE, PEMBII, PEMBIIE (adj.) - în expr. a mânca pembiu = a mânca pe săturate, a 

mânca mult 

PEMESC, PEMEASCĂ, PEMEŞCI (adj.) - caracteristic cehilor; cehesc, ceh 

PEMEŞCE (adv.) - în felul sau în limba cehilor 

PEMEȘCI (s.f.) - opinci de un anumit tip 

PENAL, PENALURI (s.n.) - unsprezece metri 

PENCALĂ (s.f.) - stilou 

PENDURAT (s.m.) – om fără căpătâi, pierde – vară 

PEN(I)E (s.f.) – flori; ornamente florale; pene de pasăre 

PENIȘĂ (s.f.) - dim. de la pernă, floricică 

PENIȚĂ, PENIȚĂ (s.f.) – dim. de la pană; pană de scris 

PENSIONIST, PENSIONIȘCI (s.m.) - pensionar 

PENZIE, PENZII (s.f.) - indemnizaţie bănească lunară ce se acordă persoanelor care au încetat 

activitatea pentru limită de vârstă, pentru invaliditate etc. sau care si-au pierdut susţinătorul şi sunt 

incapabile de muncă; pensie 

PENZIE, PENZII (s.f.) - pensie 

PENZIONA, PENZIONEDZ (vb., I) - a scoate pe cineva la pensie. a ieşi la pensie, a deveni pensionar; 

a se pensiona 

PENZIONAR, PENZIONARĂ, PENZIONARI, PENZIONARE (s.m. şi f.) - persoană care primeşte 

pensie; pensionar 

PENZIONARE, PENZIONĂRI (s.f.) - faptul de a se pensiona; pensionare 

PENZIONER, PENZIONERI (s.m.) - pensionar 

PENZULĂ, PENZULE (s.f.) - instrument alcătuit dintr-un smoc de fire de păr prinse într-o coadă de 

lemn sau de metal, care serveşte mai ales la întinderea vopselelor şi a lacurilor pe o suprafaţă; pensulă 

PEONA, PIOANE (vb., I, intranz. unipers.) - (despre pui) a piui 

PEPCENA, PEPCEN (vb., I) - a-şi descurca, a-şi netezi, a-şi aranja cu pieptenele părul sau barba; a se 

pieptăna, a trece anumite fibre textile prin dinţii unor piepteni pentru a le curăţa de impurităţi, a alege 

fibrele de calitate bună etc. 

PEPCENAT, PEPCENATĂ, PEPCENAŢ, PEPCENACE (adj.) - despre păr, barbă etc. descurcat, 

netezit, aranjat sau curăţat cu pieptenele; despre oameni cu părul descurcat, netezit, aranjat sau curăţat 

cu pieptenele 

PEPCENATURĂ, PEPCENATURI (s.f.) - fel de aranjare a părului; pieptănătură, coafură, frizură 

PEPCIENA, PEPCIEN (vb., I, tranz. reflex.) - a pieptăna 

PEPCIN, PEPCINI (s.m.) - obiect de toaletă confecţionat din os, din metal, din materiale plastice etc., 

cu dinţi mărunţi care serveşte la pieptănat părul sau pe care femeile îl poartă în păr ca podoabă; pieptene; 

unealtă cu dinţi metalici, folosită în industria casnică la pieptănatul fibrelor textile 

PEPCINE, PEPCINI (s.m.) - piaptăn 

PEPINE, PEPINI (s.m.) - pepene 

PEPT, PEPTURI (s.n.) – piept, torace; sân (al femeii) 

PEPTARI, PEPTARI (s.m.) - cojocel fără mâneci, pentru femei, care se încheie lateral 

PERDUT, PERDUTĂ, PERDUȚ, PERDUCE (adj.) - pierdute 

PERELINĂ, PERELINI (s.f.) - haină largă de lungimi variabile, adesea cu glugă, care se poartă peste 

altă îmbrăcăminte; pelerină 

PERENȚUCĂ, PERENȚUȘI (s.f.) - bomboană în formă de băț 

PERET, PEREȚ (s.m.) - covrig 

PERGE, PERD (vb., III) - a nu mai şti unde se află, unde a pus, unde a rătăcit un obiect; a pierde; a se 

rătăci de grupul în care se afla; a rămâne fără o parte a corpului, fără un organ; a nu mai putea urmări 

cu privirea pe cineva sau ceva, a nu mai vedea; a fi deposedat de..., a rămâne fără..., a nu mai avea; spec; 



a irosi, a risipi; a fi lipsit pentru totdeauna de o fiinţă dragă; a sosi prea târziu, a nu ajunge sau a nu face 

ceva la timp; a folosi timpul în mod neraţional, irosindu-l 

PERGE, PERD (vb., III, tranz.) - a pierde 

PERGERE, PERGERI (s.f.) - pagubă materială, stricăciune; pierdere, distrugere, nimicire; pagubă de 

vieţi omeneşti; înfrângere, insucces în luptă, în competiţii 

PERI, PER (vb., IV, intranz.) - a pieri 

PERIA, PERII (vb., I) - a (se) peria; a flata, a linguși; a bate, a lovi 

PERIAT, PERIATĂ, PERIAȚ, PERIACE (adj.) - periat, dat cu peria pe haine; (fig.) admonestat 

PERICLU, PERICLE (s.n.) - pericol, primejdie 

PERIE, PERII (s.f.) - perie 

„perie dă păpuși” - perie de pantofi 

„perie dă scos glanțu” - perie de lustruit pantofi 

„perie dă țoale” - perie de haine 

„perie dă uieji” - perie de spălat sticlele 

„perie dă vicsuit” - perie pentru făcut pantofi cu cremă 

PER(I)NĂ, PERINI (s.f.) - pernă 

PERINGĂ, PERINJI (s.f.) - bibilică, pirchiță, cocleanță 

PERINIȚĂ, PERINIȚĂ (s.f.) - joc popular 

PERINȘI (s.f.) - găluște cu orez 

PERINUȚĂ, PERINUȚ(Ă) (s.f.) - periniță, pernă mai mică (pusă, uneori, pe scaun) 

PERIOD, PERIODURI (s.n.) - menstruație, ciclu menstrual 

PERITURĂ (s.f.) - porumb semănat des și tăiat verde ca hrană pentru animale 

PERMICE, PERMIT (vb., III) - a lăsa, a accepta, a da voie ca un lucru să se facă sau să se producă într-

un anumit fel; a permite, a îngădui, a încuviinţa; a-şi lua libertatea de a face ceva; a-şi îngădui, a îndrăzni; 

fig. a avea banii necesari pentru a achiziţiona un bun 

PERPEJÂT (adj.) - prăpădit, nedezvoltat, pipernicit 

PERPEJIEL, PERPEJELI (s.m.) - mic, slab, debil fizic 

PERPEJIT, PERPEJITĂ, PERPEJIŢI, PERPEJICE (adj.) - prăpădit, de nebăgat în seamă 

PERPELEG (adj.) - îmbrăcat sărăcăcios 

PERPELIC, PERPELICURI (s.n.) - instalație din lemn sau metal în formă de trepied în care se 

atârnă animalele sacrificate pentru a fi tranșate 

PERPELIȘI, PERPELIŞURI (s.n.) - instalație de jupuit animalele după tăiere 

PERPELIT, PERPELITĂ, PERPELIŢ, PERPELICE (adj.) – frământat în sine 

PERSAȘE (adj.) - de culoarea piersicii coapte; galben-roşiatic, oranj, portocaliu 

PERSĂCUȚ, PERSĂCUȚI (s.m.) - jandarm în administrația austro-maghiară 

PERSÂC, PERSÂȘ (s.m.) - pom fructifer din familia rozaceelor, cu flori trandafirii sau albe şi cu fructe 

mari sferice; piersic 

PERSÂCĂ, PERSÂȘI (s.f.) - fructul piersicului, sferic, cărnos, suculent, acoperit cu o pieliţă pufoasă 

de culoare gălbuie-roşiatică; piersică 

PERSÂGA (s.propriu) - Persida 

PERSCĂL, PERSCĂLĂ, PERSCĂLI, PERSCĂLE (adj.) - lila 

PERSEȚE (s.f.) - gingășie feminină 

PERSOANĂ, PERSOANE (s.f.) - ins, individ; (fig.) om bine făcut, destoinic și cu personalitate 

„a fi (o) persoană” - a fi cineva, a ocupa o funcție importantă (o poziție socială înaltă); a avea un 

aspect fizic frumos; a se impune prin eleganță 

„a fi/a să duce în persoană” - a se prezenta personal (în fața cuiva) 

PERTRACTA, PERTRACTEDZ (vb., I) - a negocia, a purta discuții în vederea ajungerii la o 

înțelegere asupra a ceva anume 

PES (s.n.) - piesă de teatru, scenetă 

PESĂC, PESĂȘE și PESĂCURI (s.n.) - nisip 

„pesăc la bocrieț” - calculi renali de mici dimensiuni 

PESĂCOS, PESĂCOASĂ, PESĂCOȘ, PESĂCOASĂ (adj.) - nisipos 

PESĂMNE (adv.) - se vede că..., se pare că...; poate, probabil, pesemne 

PESCAREŞCE (adv.) - în felul pescarilor, după obiceiul pescarilor, ca pescarii; pescăreşte 



PESCOANE, PESCONI (s.f.) - un fel de fluieriță (cărabă) confecționată din pană de gâscă 

PESCONI, PESCOANE (vb., IV, intranz., pers. III) - (despre pui) a piona 

PESCUȚ, PESCUȚI (s.m.) - peștișor 

PESMET, PESMETURI (s.n.) - marmeladă, magiun 

PESTA (prep.) - semnifică ideea de suprapunere, arată că un obiect se aşează, se aplică sau cade asupra 

altuia, peste 

PESTA (s. propriu) - Budapesta 

PESTÂT, PESTÂTĂ, PESTÂŢ, PESTÂCE (adj.) - suportat, răbdat 

PESTEALĂ, PEŞTELI (și PESTALĂ) (s.f.) - răbdare, reținere, îndurare 

PESTÎ, PESTĂSC (vb., IV, intranz.) - a răbda, a rezista 

PESTRIȚ, PESTRIȚĂ, PESTRIȚ, PESTRICIE (adj.) - (mai ales despre fulgii păsărilor) cu pete 

mici și de culori diferite 

PEŞCARIIE, PEŞCARII (s.f.) - pescuit, pescărit 

PEŞCE, PEŞCI (s.m.) - clasă de animale vertebrate acvatice, cu corpul de obicei alungit, cu pielea 

acoperită cu solzi şi bogată în secreţii mucoase, cu membrele transformate în înotătoare şi cu respiraţie 

branhială; animal care face parte din această clasă; peşte; carne de peşte folosită ca aliment; mâncare 

preparată din astfel de carne 

PEŞCERĂ, PEŞCERI (s.f.) - cavitate, scobitură naturală subterană adâncă şi mare formată prin 

dizolvarea unor roci solubile de către apele de infiltraţie; peşteră, grotă, cavernă 

PEȘCERĂ, PEȘCERI (s.f.) - peșteră; (fig.) cameră rece 

PEŞCHIR (s.n.) - (învechit şi regional) ștergar, prosop, şervet, faşă de masă 

PEŞCHIR, PEŞCHIRE (s.n.) - obiect format dintr-o bucată de ţesătură, care foloseşte la şters, după 

spălare; prosop, ştergar, masai, şcergari 

PEȘCHIR, PEȘCHIRE (s.n.) - prosop 

PEȘC(I)E, PEȘCI (s.m.) - pește 

„a să zbacie ca peșcilii pră uscat” - a depune eforturi mari și zadarnice 

„peșcile dă la cap să-mpuce” - orice societate se distruge din cauza celor care o conduc 

„am fost la peșcie” – la pescuit 

PEȘCIȘOR, PEȘCIȘOROI (s.m.) - peștișor 

PEȘET (s.n.) - ceară, smoală etc. folosită pentru etanşarea unui recipient; pecete 

PEȘETUI, PEȘETUI (vb., IV) - a pune, a aplică o pecete; a etanşa un recipient 

PEȘETUIT, PEȘETUITĂ, PEȘETUIŢ, PEȘETUICE (adj.) - pe care s-a aplicat o pecete; care a fost 

etanşat 

PEŞIET, PEŞIETURI (s.n.) - ştampilă 

PEȘIN (adv.) – bani cheș 

PEȘINĂ (s. f. var.) -  pecină 

PEȘINĂ, PEȘINI (s.f.) - carne de gătit slabă, lipsită de grăsime sau de oase; carne macră; carne grasă?? 

PEȘINĂ, PEȘINI (s.f.) - pecină, carne macră (de porc, vită etc.), carne fără os, pecie 

PEȘINGINĂ, PEȘINJINI (s.f.) - pecingine, eczemă (mai ales pe față) care provoacă mâncărime 

puternică; tricofitie; cur-dă-găină 

PEȘINJINĂ, PEȘINJIN (s.f.) - rostopască   

PEȘTIR, PEȘTIRE (s.n.) - broboadă 

PETAC (s.m.) - bănuț pentru plătirea vămii în Lumea de dincolo, ort 

PETMIEZ, PETMIEZURI (s.n.) - magiun; marmeladă preparată în gospodărie 

PETRĂCTARE, PETRACTĂRI (s.f.) - audierea părților în cauza mostenirii averii 

PETRÂLEU (s.n.) - petrol 

PETRECANIE, PETRECANII (s.f.) - petrecanie; moarte 

„a fașe dă petrecaniie” - a ucide, a omorî 

PETRECTA, PETRECTĂDZ (vb., I, reflex.) - a-şi întări dreptul de proprietate (de urmaş) în 

cartea funciară 

PETRECTARE, PETRECTĂRI (s.f.) - acțiune la notariat de intabulare a unui bun moștenit 

PETRECTARE, PETRECTĂRI (s.f.) – intabulare în carte funciară 

PETRECUT, PETRECUTĂ, PETRECUȚ, PETRECUCE (adj.) - cineva/ceva căruia i-a trecut 

vremea 



PETREȘE, PETREC (vb., III) - a-şi duce viaţa sau a-şi ocupa timpul într-un anumit fel, într-un anumit 

loc, o anumită perioadă; a trăi; despre timp, viaţă a se scurge, a se desfăşura, a trece; a se distra, a se 

desfăta; a cheltui; a însoţi, a conduce pe cineva la plecare o bucată de drum; a suprapune marginile unei 

îmbrăcăminţi pentru a se încheia 

PETREȘE, PETREC (vb., III, tranz.) - a petrece; a chefui, a se distra; a conduce/însoți pe cineva; 

a trece de/peste; a depăși ca mărime; a i se întâmpla ceva 

PETREȘERE, PETREȘERI -(s.f.) - acţiunea de a se petrece şi rezultatul ei. mod, mijloc de folosire 

plăcută a timpului; distracţie, amuzament. reuniune, întâlnire între prieteni organizată cu prilejul unei 

sărbători; chef, petrecere 

PETREȘERE, PETREȘERI (s.f.) - petrecere 

PETREŞIE, PETREC (vb. III, tranz.) - a conduce, a însoţi 

PETRILĂU/PETRILOI (s.n. sg.) - petrol 

PETROLEU (s.n.) - petrol lampant 

PETROLOI, PETROLOIURI (s.n.) - petrol, gaz lampant 

PETROLUX, PETROLUXURI (s.n.) - lampă de iluminat puternic 

PETROMAX, PETROMAXURI (v. petrolux) (s.n.) - felinar în care se pompează aer 

PETRONI, PETROANE (s.n.) – piatră mai mare 

PETROS, PETROASĂ, PETROȘ, PETROASĂ (adj.) - teren pietros 

PEŢAIG, PEŢAIGURI (s.n) – lenjerie de pat 

PEȚÂT, PEȚÂTĂ, PEȚÂȚ, PEȚÂCE (adj.) - pețit 

PEȚÂTORI, PEȚÂTOARE, PEȚÂTORI, PEȚÂTOARE (s.m. și f.) - trimis special pentru o 

cerere în căsătorie 

PEȚÎ, PEȚĂSC (vb., IV, tranz.) - a peți 

PEUNA, PIOANE (vb., I, intranz.) - (despre pui) a piui 

PI (adv.) - păi 

PI (prep.) - pe   

PIADJICĂ, PIADJIȘ (s.f.) - piedică, frână 

PIALE, PIEI (s.f.) - piele    

PIANĂ, PIENE (s.f.) - v. peană 

PIARĂ, PIARE (s.f.) - pere 

PIAŞCE, PIEŞC (s.m.) - peşte    

PIATĂ, PIACE (s.f.) - pată    

PIATRĂ, PIETRE (s.f.) - grindină; calculi (renali, biliari); tartru, piatra depusă la baza dinților; 

sărurile minerale care se depun pe pereții vaselor în care se fierb sau se păstrează mult timp 

lichide; țigla de pe casă; greomânt, senzația de durere/apăsare în dreptul inimii/pieptului în urma 

unei supărări mari 

„are inimă dă piatră” - e o persoană imposibil de înduplecat 

„o bătut piatra la holdă ș-o rupt frundzăli dă cucurudz” 

„piatră acră” - alaun 

„piatră vânătă” - sulfat de cupru 

PIAŢ, PIAŢURI, PIAŢĂ (s.n.) - loc întins şi deschis dintr-o localitate, unde se întălnesc sau se întretaie 

mai multe uliţe; piaţă 

PIAȚ, PIEȚĂ/PIAȚURI (s.n.) - piață, locul unde se vând și se cumpără diferite produse; 

cantitatea de mărfuri sau numărul de vânzători și cumpărători aflați la piață, la un moment dat 

PIC, PICURI (s.m.) - cantitate mică; stropi de ploaie; picur, picătură 

„fără pic dă...” - lipsit de… 

„niși un pic” - deloc 

„un pic” - puțin, pentru scurt timp 

PIC, PIC! (interj.) – onomatopee pentru picurare 

PICA, PIC (vb., I) - a cădea, a se prăbuși; a nu reuși 

„a pica tot în pișioare” - a reuși în orice condiții 

„a să pica” - a se păta, a se murdări 

„unge picăm” – unde se nimerea să ajungem 

„a pica cu tronc” (loc. vb.) – a tenta, a-i plăcea foarte mult 



PICĂ, PICI (s.f.) - cutia milei (în care se introduc bani pentru ajutorarea nevoiașilor); ranchiună 

PICĂI, PICĂIE (vb., IV, intranz.) – a trage din pipă, a pufăi 

PICĂTOARE (s.f.) - vas din ceramică pentru pregătit friptură sau alte mâncăruri 

PICEICĂ, PICEIȘ (s.f.) - tăietură mică într-o stofă, într-o pânză etc., ale cărei margini sunt bine întărite 

şi în care se încheie un nasture; butonieră 

PICHET, PICHECE (s.f.) - material textil cu țesătură specială 

PICI, PICESC (vb., IV) - a se ascunde, ghemuindu-se, a se piti, a se pitula; fig. a se adăposti 

PICI, PICIESC (vb., IV, intranz., reflex.) - a se pitula, a se ascunde 

PICIC, PICICĂ, PICIȘ, PICIȘE (s.m. şi f.) - depre oameni şi animale de statură foarte mică; pitic, mic, 

scund 

PICINĂ, PICINI (s.f.) - grămadă clădită din snopi de cereale; căpiţă. grămadă de coceni de porumb 

legaţi în snopi şi aşezaţi în picioare, în forma unei stive conice; glugă 

PICIRIC, PICIRIȘI (s.m.) – micuţ, mititel 

PICIT, PICITĂ, PICIȚ, PICICE (adj.) - ascuns; plecat 

PICIT, PICITĂ, PICIŢ, PICICE (adj.) - pitit, ascuns; fig. adăpostit 

PICM(I)EDZ, PICMIEDZURI (s.n.) - gem, magiun de fructe 

PICOCEALĂ, PICOCELI (s.f.) - faptul de a picoti; starea celui care picoteşte; picoteală, moţăială, 

somnolenţă 

PICOCI, PICOCESC (vb., IV) - a aţipi cu intermitenţe şezând sau stând în picioare; a picoti, a dormita, 

a moţăi 

PICOCI, PICOCESC (vb., IV, intranz.) - a picoti, a cucăi 

PICS, PICSĂ, PICSURI (s.n.) - partea metalică aplicată pe vârful axului de la roată, pentru a o 

susține; borcan sau cutie cu capac; (peiorativ) organ sexual 

„mă doare-n pics” - nu-mi pasă 

PICSĂ, PICSĂ (s.f.) - cutie mică confecţionată din tinichea, porţelan, faianţă etc. în care se păstrează 

unele alimente zahăr, făină, orez etc. sau unele obiecte mici, piesă metalică montată la capătul osiei 

carului pe care se sprijină leuca 

„picsă ge bere” - cutie metalică etanşă în care se păstrează berea 

PICSĂ, PICSĂ (s.f.) - penar din lemn pentru școlari; cutie din tablă sau din porțelan, de formă 

paralelipipedică, cu capac, în care se păstrează zahăr, orez, boia etc.; picslă 

PICTOSÂT, PICTOSÂTĂ, PICTOSÂŢ, PICTOSÂCE (adj.) - nevolnic, slab, neputincios datorită unei 

imobilizări prelungite la pat 

PICTOSÎ, PICTOSĂSC (vb., IV) - a deveni slab, neputincios, nevolnic, lipsit de putere fizică, de forţă 

ca urmare a unei imobilizări prelungite la pat 

PICUI, PICUI (vb., IV) - a cădea sau a lăsa să cadă în picături; a picura 

PICUI, PICUR (vb., IV, intranz.) - a picura, a curge încet, a picura câte un strop 

PICUR, PICURI (s.m.) - strop; fiecare picătură dintr-un lichid 

PICURA, PICURĂ (vb., I, intranz., pers. a III-a) - a picura, a ploua mărunt 

PICURAT, PICURATĂ, PICURAȚ, PICURACE (adj.) - picurat 

PIE (adj. invar.) - pios 

PIECARI, PIECARI (s.m.) - brutar 

PIECĂRIE (s.f.) - brutărie 

PIECIC, PIECIȘE (s.n.) - petic 

PIECIŞIT, PIECIŞITĂ, PIECIŞIŢ, PIECIŞICE (adj.) - cârpit cu multe petece  

PIELCUȚĂ, PIELCUȚĂ (s.f.) - pielicică 

PIELE (s.f.) - piele    

PIELE, PIEI (s.f.) - piele 

„(a fi) gros la/dă piele” - (a fi) nesimțit, obraznic,insensibil față de observațiile celorlalți 

„(a fi) ud până la piele” - a avea hainele complet ude 

„a fi numai piele șî os” - a fi foarte slab 

„a nu dori/vrea să fii în pielea cuiva” - a nu dori să fii în situația dificilă (aparent fără ieșire) în 

care se află cineva la un moment dat 

„în pielea goală” - nud, fără nici un fel de îmbrăcăminte pe el 

„piele dă drac” - un fel de piele cu păr scurt, tăbăcită, asemănătoare celei de antilopă 



PIELMEDZA, PIELMEZ (vb.,I, tranz.) - împielma, a amesteca făina cu mălai 

PIELŢ, PIELŢURI (s.n.) - injecţie 

PIELŢĂR, PIELŢĂRI (s.m.) - pui de floare 

PIELUŞÂNĂ, PIELUŞÂN (s.f.) - pieliţă care înveleşte diverse organe la animale şi care se aruncă, 

nu se consumă; pieţiţă care apare pe lângă unghii 

PIENDJIRĂ, PIENDJIRI (s.f.) - fereastră   

PIEONA, PIEON (vb., I, intranz.) - a piui, a piona, a țiui 

PIEPCEN, PIEPCENI (s.m.) - piepten 

„piepcen dă lână” - piepten folosit la scos părul (firul lung) din lână 

„piepcen dă păr” - piepten pentru periat părul 

PIEPCENA, PIEPCEN (vb., I) - a (se) pieptăna, a-și peria părul, a pieptăna pe cineva; (fig.) a 

bate 

PIEPCENAT, PIEPCENATĂ, PIEPCENAȚ, PIEPCENACE (adj.) - pieptănat 

PIEPCENE, PIEPCENI (s.m.) - v. piepcen 

PIEPCENUȘ, PIEPCENUȘĂ (s.m.) - pieptenuș, darac 

PIEPCIN(E), PIEPCINI (s.m.) - piaptăn 

PIEPCINE, PIEPCINI (s.m.) - piaptăn 

PIEPT, PIEPTURI (s.n.) – (var. PEPT, PEPTURI) torace; sân, mamelă; plămân 

„a (nu) avia piept” - a (nu) a vea lapte la sân pentru a-ți hrăni bebelușul 

„a da piept” - a da țâță, a alăpta 

„a țâne piept cuiva” - a rezista la presiunile/atacurile cuiva 

„boală dă piept” - tuberculoză pulmonară 

„coșu pieptului” - stern 

PIEPTARI, PIEPTARE (s.n.) - pieptar din blană de miel 

PIERDUT, PIERDUTĂ, PIERDUȚ, PIERDUCE (adj.) - pierdut; om rătăcit 

PIERGIE, PIERD (vb., III) - a (se) pierde; a se intimida, a se zăpăci de emoție 

„a piergie copilu” - a avorta spontan 

PIERI (s.f. pl.) - peri 

PIERIT, PIERITĂ, PIERIŢ, PIERICE (adj.) – palid, livid 

PIERLOȘÂNĂ, PIERLOȘÂNI (s.f.) - pieliță care, la animale, învelește diverse organe 

PIERSĂCAT, PIERSĂCATĂ, PIERSĂCAȚ, PIERSĂCACE (var. PERSĂCAȚ, PERSĂCACE) 

(adj.) - de culoarea piersicii 

PIERSĂŞIEL, PIERSĂŞIAUĂ, PIERSĂŞIEI, PIERSĂŞIELE (adj.) - roz (ca floarea de piersic) 

PIESĂC (s.n.) - nisip 

PIESTÂT, PIESTÂTĂ, PIESTÂŢ, PIESTÂCE (adj.) – petrecut, suferit (Mulce o măi putut să 

piestască bietu dă el.) 

PIEŞCARI, PIEŞCARI (s.m.) - pescar    

PIEȘCE, PIEȘCI (s.m.) - pește 

PIEŞCHIRI, PIEŞCHIRE (s.n.) - prosop 

PIEȘETLUIT, PIEȘETLUITĂ, PIEȘETLUIȚ, PIEȘETLUICE (adj.) – certat, făcut pește 

PIEȘINĂ, PIEȘINI (s.n.) - carne fără slănină 

PIEŞTE, PIEŞT (s.m.) - peşte    

PIETRECTA (vb., I) - v. petrecta 

PIETRECTARE (s.f.) - intabulare în cartea funciară a bunurilor moştenite 

PIETROANE (s.f., pl.) - pietre mari 

PIEUNAT (s.n.) - șuierat, vâjâit, piuit 

PIFĂL, PIFĂLE (s.n.) - piesă detaşabilă de ebonită, de os sau de metal la instrumentele muzicale de 

suflat, prin care se suflă; muştiuc, muşticăl 

PIFCEL, PIFCEI (s.m.) - mâncare preparată din carne, oase şi cartilaje de porc fierte timp îndelungat 

într-o zeamă care, după răcire, se încheagă şi devine gelatinoasă; piftie, răcituri 

PIFTUI, PIFTUIEŞTE (vb., IV, intranz., pers. III) - a se închega ca piftia 

PIGESTRU, PIGESTRĂ, PIGEȘTRI, PIGEȘTRE (adj.) - infirm 

PIGIAMĂ, PIGIAME (s.f.) - pijama 



PIGLAIS, PIGLAISURI (s.n.) - unealtă întrebuinţată la călcatul rufelor sau a hainelor; fier de călcat 

PIGLAIS, PIGLAISURI/PIGLAISĂ (s.n.) - fier de calcat în care se pun cărbuni aprinși 

PIGLAISTĂR (s.n.) - haimana, neserios 

PIGLIMAN, PIGLIMANĂ, PIGLIMANI, PIGLIMANE (adj.) - viclean 

PIGLU, PIGLURI (s.n.) - fier de călcat rufele (înfierbântat cu jar) 

PIGLUI, PIGLUI (vb., IV) - a netezi rufăria sau hainele cu fierul de călcat; a călca  

„l-o pigluit de bani” - i-a cerut/luat mulți bani 

PIGLUI, PIGLUI (vb., IV, tranz.) - a călca, a trece călcătorul fierbinte peste o haină ca să nu 

rămână șifonată; a curăța, a aranja; (fig.) a bate pe cineva 

PIGLUIALĂ, PIGLUIELI (s.f.) - acţiunea de a călca 

PIGLUIT, PIGLUITĂ, PIGLUIȚ, PIGLUICE (adj.) – căutat atent cu degetele 

PIGLUIT, PIGULITĂ, PIGLUIŢ, PIGULICE (adj.) - despre rufe, îmbrăcăminte netezite, întinse cu 

fierul de călcat; călcate 

PIGULI, PIGULESC (vb., IV, tranz.) - (despre păsări) a ciuguli; (despre oameni) a mânca puțin; 

a curăța de scame 

PILARI, PILARI (s.m.) - negustor (mai ales de cereale și de animale) în piețe și târguri, precupeț 

„a fi pilari” - a fi bun de gură, a ști cum să-ți pledezi cauza 

„pilari dă cai” - negustor de cai, giambaș 

PILARIŢĂ, PILARIŢĂ (s.f.) - persoană care cumpără de la producător anumite produse pe care le 

revinde apoi cu un preţ mai ridicat; precupeaţă 

PILAU (s.m.) – orez 

PILĂRAI, PILĂRAIE (s.n.) - meseria de a face comerț prin cumpărare-vânzare 

PILĂRI, PILĂRESC (vb., IV, intranz.) - a cumpăra diferite mărfuri spre a le vinde mai scump 

PILĂRIT, PILĂRICIE (s.n.) - negustorie, comerț 

PILĂRIȚĂ, PILĂRIȚ(Ă) (s.f.) - soție de pilar, negustoreasă, precupeață 

„a fi pilăriță” - a fi guralivă și descurcăreață  

PILDĂR (s.n.) - un joc de cărți, o carte (12) la jocul „d-an ramș” 

PILENȚE (s.n. pl.) - două bețe din alun sau mesteacăn, crestate pe o parte cu anumite semne, 

folosite la jocul de priveghi cu același nume 

PILI (vb., IV, intranz.) - a se ameţi, a trage la măsea, a se chercheli; a trage cu pila 

PILIEG, PILIAGĂ, PILIEJI, PILIEJE (adj.) - chel 

PILIGOS, PILIGOASĂ, PILIGOŞI, PILIGOASE (adj.) - sărac, lipsit de avere; urât 

PILIT, PILITĂ, PILIȚ, PILICE (adj.) – băut; obiect ce a fost pilit 

PILȚ, PILȚURI (s.n.) – bucățică de floare ce se inmulțește prin sădit 

PILȚUI, PILŢUIESC (vb., IV, tranz.) - a vaccina, a înțepa 

PILȚUIT (s.m.) – injectat 

PILULĂ, PILULIE (s.f.) – tabletă, pastilă 

PIMIŢĂ, PIMIŢ (s.f.) - încăpere sau grup de încăperi subterane, zidite de obicei dedesubtul unei clădiri 

şi destinate păstrării unor materiale sau a unor produse alimentare; pivniţă, beci, podrum 

PIMNIȚĂ (s.f.) - beci, pivniță, închisoare 

PIN (prep.) - prin, printer; cu..., cu ajutorul..., pe calea..., utilizând. în..., în cursul..., în timpul... 

PIN, PINI (s.m.) - salcâm, băgrin, măgrin 

PIN, PINURI (s.n.) - ac de siguranță 

PINCĂ (s.f.) - sumă de bani pe care o depune fiecare dintre participanţii la un joc de noroc şi care intră 

în posesiunea câştigătorului; miză, pot 

„a lua pinca” - a lua tot, a lua potul 

PINCĂ, PINȘI (s.f.) - pot la jocul de cărți 

PINCEN, PINCENI (s.m.) - obiect de metal în formă de potcoavă, prevăzut cu o rotiţă dinţată, cu un 

vârf etc. pe care călăreţii îl prind la călcâi şi care serveşte pentru a îmboldi calul la mers; pinten la cocoşi 

formaţie cornoasă situată în partea de dinapoi şi de jos a piciorului, deasupra labei 

PINCEN, PINCENI (s.m.) - pinten; (la găini) un fel de gheară crescută deasupra degetelor 

picioarelor; patine (de dat pe gheață) făcute din lemn și sârmă 

„a bacie pincenii” - a sări în sus, în timpul dansului, lovind carâmbii cizmelor 

„a să da cu pincenii” - a patina 



PINCENAT, PICENAŢ (adj.) - v. pintenog 

PINCENOG, PINCENOJI - (adj.) despre cocoşi cu pinteni mari; pintenog, pintenat, pincenat 

PINCIN, PINCIN (s.m.) - pinten   

PINCIN, PINCINI (s.m.) - pinten 

PINGA (prep.) - pe lângă 

PINGA, PINGĂZ (vb., I) - a picta pe perete (icoane de sfinți etc.) 

PINGEALĂ, PINGELE (s.f.) - talpă de pantof 

PINJEA, PINJELE (s.f.) - flecuri 

PINJIELE, PINJIELI (s.f.) - pingele 

PINPONC (s.n. sg.) - tenis de masă 

PINPONCAȘ, PINPONCAȘ (s.m.) - jucător de tenis de masă 

PINT, PINTURI (s.n.) - măsură de capacitate 

PINTĂR, PINTĂRI (s.m.) - dogar, butnar, cădar; cantonier; paznic (supraveghetor) la dâlmă 

(pentru a se asigura că nu circulă cociile pe ea și pentru a preveni inundațiile provocate de Canalul 

Bega) 

PINTĂRIT, PINTĂRITĂ, PINTĂRIȚ, PINTĂRICE (adj.) – lucrat ceva, dogărit 

PINTENIORI (s.m. pl.) - flori de câmp 

PINTRA (prep.) - în mijlocul...; între; printer; in spaţiu dintre mai multe fiinţe sau obiecte 

PINȚĂRĂI (s.m.) - colind autentic din Uzdin; obicei de colindat 

PINȚĂREL, PINȚĂREI (s.m.) – colindător 

PIONA, PIOANE (vb., I, unipers.) - (despre puii unor păsări) a piui 

PIONAT, PIONACE (s.n.) - strigăt al puiului 

PIONIA, PIONI (vb., I) - despre păsări şi puii lor a scoate piuituri, a piui; despre un corp care străbate 

aerul cu viteză a şuiera, a ţiui 

PIORA, PIOR (vb.m I) - a se văicări, a se plânge cuiva 

PIPARĂ DA ROŞIE (s.f. sg.) - boia 

PIPARĂ, PIPERȘI (s.f.) – ardei 

PIPARCĂ D-A BLOANCĂ (s.f.) - ardei 

PIPARCĂ, PIPĂRȘI (s.f.) - ardei 

„piparcă d-a boboloacă” - gogoșar 

„piparcă d-a iucie” - ardei iute 

„piparcă d-a roșâie” - piparcă coaptă din care, după ce a fost uscată în cuptor și pisată, se obține 

boiaua 

„piparcă dă gires” – boia de ardei 

„piparcă dă sarmie/piparcă dă umplut” - ardei gras 

„piparcă iuce” - ardei sau boia iute 

„piparcă pirona” - ardei cornul-caprei 

„piparcă pisădzată” - boia 

„piparcă sârvinească” - ardei gras 

PIPARCĂ, PIPERȘI (s.f.) - plantă erbacee cu flori albe şi cu fructe bace verzi, roşii sau galbene 

întrebuinţate în alimentaţie; p restr. fructul acestei plante; ardei. piparcă borcanată = ardei gras; piparcă 

roşîie = boia de ardei 

PIPARCUŞĂ, PIPARCUȘ (s.f.) - numele unor specii de plante erbacee care au frunzele asemănătoare 

cu cele ale ardeiului şi care cresc în terenurile cultivate 

PIPAȘ, PIPAȘ (s.m.) - fumător de pipă 

PIPĂ, PIPE (s.f.) - lulea 

PIPĂLAC, PIPĂLAȘI (s.m.) - prepeliță 

PIPĂRA, PIPĂR (vb., I) - a pipera; a pune piper sau/și piparcă (boia) în mâncare 

PIPĂR(C)AT, PIPĂRATĂ, PIPĂRAȚ, PIPĂRACIE (adj.) - piperat; cu gustul piperului; (fig.) 

scump, cu preț ridicat 

PIPĂRCUȘĂ (s.f.) - lalea 

PIPĂRCUȚĂ, PIPĂRCUȚĂ (s.f.) - floare de grădină cu petale maronii 

PIPĂTOR, PIPĂTORI (s.m.) – fumător din lulea 

PIPEARCĂ (s.f.) - ardei 



PIPIA (vb., I) - a pipăi 

PIPICA-PIPICA (interj.) – chemarea găinilor și a puilor de găină 

PIPILI, PIPĂL (vb., IV) - a smulge fulgii de la o pasăre; a curăţa de pene, de fulgi o pasăre tăiată; a 

jumuli; p. ext. a smulge părul din rădăcină 

PIPILIRE, PIPILIRI (s.f.) - acţiunea de a jumuli; jumulit, jumuleală 

PIPILIT, PIPILITĂ, PIPILIŢ, PIPILICE (despre păsări) - curăţat de pene sau fulgi; cu penele căzute; 

jumulit (despre oameni şi animale) cu părul smuls 

PIPIRCUOC, PIPIRCUOȘ (s.m.) - pipiric, prichindel, pitic 

PIPIRIG (s.m.) – plantă de baltă 

PIPIȘEA, PIPIȘELE (s.f.) - viorea (floare) 

PIR (s.m.) - buruiană 

PIRANDĂ, PIRANGE (s.f.) – ţigancă 

PIRĂŞ (adj.) - pirotit, somnoros, lenos 

PIRCE, PIRCI (s.m.) - băiat (de 13-14 ani) care păzește oile 

PIRCHIȚĂ, PIRCHIȚĂ (s.f.) – bibilică, cocleanță, piringă 

PIRCHIȚONI, PIRCHIȚONI (s.m.) - masculul bibilicii 

PIRCIC, PIRCIȘ (s.m.) – micuț, mititel 

PIREȚ (s.m.) – covrig 

PIRINCĂ/PIRINGĂ, PIRINJI (s.f.) - găinuşă, bibilică, pirchiţă 

PIRINCI/PIRINJI/PIRINZ (s.m. pl.) – arpacaș, orez (arhaism Ictar-Budinț, Chevereș, Sămăiuda) 

PIRIŞOARĂ, PIRIŞOARЕ (s.f.) - sarma 

PIROANE (s.m. pl.) - piroaie, cuie mari 

PIROCEALĂ, PIROCELI (s.f.) - faptul de a piroti; stare a celui care piroteşte; piroteală, picoteală, 

moţăială, somnolenţă; oboseală, obosală, ostaneală 

PIROCEALĂ, PIROCELI (s.f.) - piroteală, stare intenționată de nesomn, veghe 

PIROCI, PIROCESC (vb., IV, intranz. reflex.) - a veghea, a nu dormi; a obosi stând de veghe 

PIROCI, PIROCIESC (vb., IV, intranz.) - piroti, a pica de somn, a moţăi, a dormita 

PIROCIALĂ, PIROCIELI (v. piroceală) (s.f.) - osteneală 

PIROCIT, PIROCITĂ, PIROCIŢ, PIROCICE (adj.) - pirotit, toropit, istovit 

PIROCIT, PIROCITĂ, PIROCIȚ, PIROCICE (adj.) - sleit de puteri, somnoros, toropit 

PIROI, PIROAIE (s.n.) - cui mare 

PIROLAT (adj.) - bătut în piroaie, schingiuit 

PIRONI, PIROANIE (s.n.) - piroane, cuie mari 

PIROȘIT (adj.) - pirotit, toropit, istovit 

PIROTĂ, PIROCE (s.f.) – oboseală, piroteală 

PIROTĂ, PIROCE (s.f.) - piroteală, piroceală, picoteală; oboseală 

PISA, PISĂDZ (vb., I, tranz.) - a zdrobi, a mărunți, a face praf o substanță 

PISAT, PISATURI (s.n.) - păsat; boabe de porumb, mei, grâu, măcinate mare și date ca hrană 

puilor, porcilor etc.; boabe de grâu măcinate mare, fierte și consumate în combinație cu lapte 

PISĂDZA, PISĂDZ (vb., I) - a pisăza, a pisa; a mărunți o substanță mai voluminoasă (zahăr, 

ardei pentru boia, sare etc.) în piuliță, cu ajutorul pisălogului 

PISC, PISCURI (s.n.) - parte a carului de care se leagă proţapul 

PISCĂLI, PISCĂLESC (vb., IV, tranz.) - a răvăși, a râcăi, a irita 

PISCURAT, PISCURATĂ (adj.) - ciupit 

PISMĂN (s.m.) - știutor de carte 

PISMOACTĂR, PISMOACTĂRI (s.m.) - (peiorativ) băgător de seamă care își dă importanță 

PISOARĂ, PISOARE (s.f.) - picioare 

PISONI, PISOANE (s.n.) - instrument de sfărâmat semințele în piuă 

PIS-PIS (interj.) - chemarea pisicilor 

PISTOI (vb., IV) - a colora, a vopsi, a împistri 

PISTREALĂ (s.f.) - culoare, vopsea naturală 

PISTRI, PISTRIESC (vb., IV, tranz.) - a vopsi, a colora 

PISTRIȚ, PISTRIȚĂ, PISTRIȚ, PISTRIȚĂ (adj.) - pestriț, în mai multe culori 



PISTRIŢA (vb., I) - a colora 

PISTROINIC, PISTROINICE (s.n.) - obiect de cult din lemn în formă de cruce 

PIȘA, PIȘ (vb., I) - a (se) pișa, a urina 

„mă piș pră iel” - expresie care se traduce printr-un dispreț profund față de cel vizat 

PIŞA, PIȘ (vb., I) - a urina; a uda, a stropi cu urină; expr. a pişa ochii = a plânge uşor, a plânge mereu, 

a fi întotdeauna gata să plângă 

PIŞALĂU, PIȘALAIE (s.n.) - urina animalelor domestice; pișat 

PIȘAT, PIȘĂȚ (s.m.) - urină; actul urinării 

PIȘĂLĂU, PIȘĂLĂI (s.m.) - persoană care urinează mult și des; (s.n. sg.) urina animalelor 

domestice amestecată cu paie, dejecții ale animalelor (în cantitate mare); pișătari 

„groapă dă pișălău” - groapă pentru urină 

PIȘĂLOTCĂ, PIȘĂLOTCE (s.f.) - copil mic care-și face des lipsa 

PIȘĂTARI, PISĂTARE (s.n.) - urina animalelor domestice amestecată cu paie, dejecții ale 

animalelor (în cantitate mare) 

PIŞĂTOARE (s.f.) - locul prin care se scurge urina din grajd 

PIŞCI, PIȘCESC (vb., IV) - despre lichide a se ivi, a ieşi la suprafaţă. a se scurge foarte încet, picătură 

cu picătură de-a lungul unui obiect; a se prelinge 

PIŞCIOL, PIŞCIOALE (s.n.) - armă de foc de dimensiuni mici, mânuită cu o singură mână; pistol, 

revolver, ravolf 

PIŞCIOL, PIŞCIOALE (s.n.) - pistol 

PIȘCOPĂLI (s.f.) - pozne buclucașe 

PIȘCURA, PIȘCUR (vb., I) - a ciupi 

PIȘCURA, PIȘCUR (vb., I, tranz.) - a ciupi 

PIȘCURAT, PIȘCURAȚ, PIȘCURACE (adj.) – ciupit e cineva de piele 

PIȘICHER, PIȘICHERI (adj.) - șmecher, șiret, dezghețat, descurcăreț 

PIȘICOANE, PIȘICON (s.f.) - instrument mic de metal cu care se fluieră. fluier primitiv pe care-l fac 

copiii dintr-o ţeavă de soc, ramură de salcie, cotorul frunzei de dovleac, pană de pasăre etc; carabă 

PIȘICOANE, PIȘICONI (s.f.) - deschizătura de la batoză prin care curg boabele de grâu (în sac) 

PIȘICURA, PIȘCUR (vb., I) - a apuca cu vârful degetelor sau cu unghiile pielea cuiva, sau carnea cuiva 

strângând-o şi producând durere; a pişca 

PIȘICURA, PIȘCUR (vb., I) - a pișcura, a ciupi/pișca depiele pe cineva cu scopul de a-i transmite 

un mesaj (mai ales de dragoste) 

PIŞICURAT, PIŞICURATĂ, PIŞICURAŢ, PIŞICURACE (adj.) - pişcat ciupit 

PIȘIET, PIȘIETURI (s.n.) - ștampilă 

PIȘIOC, PIŞIOAȘE (s.n.) - perniță pentru ținut acele 

PIȘIOR, PIȘIOARE (s.n.) - picior 

„a fi c-un pișior în groapă” - a fi foarte bolnav sau foarte bătrân 

„a lua prăstă pișior pră șineva” - a ironiza 

„a pica dân pișioare” - a fi foarte obosit 

„a pune pișioru-n prag” - a nu mai accepta situația (neprielnică) de până atunci 

„a pune pră pișioare” (pe cineva) - a trata bolnavul până la însănătoșire 

„a sta în pișioarilii cuiva” - a stânjeni, a incomoda 

„pișioare cârne” - picioare obădate (în formă de paranteze rotunde) 

PIȘIOR, PIȘIOARE (s.n.) - fiecare dintre cele două membre inferioare ale corpului omenesc, de la şold 

până la vârful degetelor, şi fiecare dintre membrele celorlalte vieţuitoare, care servesc la susţinerea 

corpului şi la deplasarea în spaţiu; picior 

PIȘIORANJI, PIȘIOROANJIE (s.f.) - catalige 

PIŞLAGĂ, PIŞLAJE (s.f.) - pişleag, cui de lemn  

PIȘLAIDĂR/PIȘLAITĂR, PIȘLAIDĂRI/PIȘLAITĂRI (s.m.) - om fără rost; vagabond 

PIŞLAITĂR, PIŞLAITĂR (s.m.) – pişicher, pezevenchi 

PIȘMAN, PIȘMANURI (s.n.) - dorință, poftă 

PIŞMANI, PIŞMANESC (vb., IV, reflex.) - răzgândi   

PIŞOARCĂ, PIŞORȘI (s.f.) - peior. femeie; depr. ţuică cu conţinut scăzut de alcool, cu gust neplăcut, 

pârșoacă 



PIȘONA, PIȘOANE (vb. unipers.) - a supura o rană, a ieși coptura din rană 

PIȘORCEA (adj. și s. invar.) - (ironic) copil/persoană care urinează noaptea în pat; pișoarcă; 

plângăreț, plângăcios 

PIȘOROAGĂ, PIȘOROAJE (s.f.) - piciorong   

PIŞPIRIC, PIŞPIRICĂ, PIŞPIRIȘ, PIŞPIRIȘE (adj.) - despre fiinţe de statură mică, puţin înalt; scurt, 

mărunt; scund şi slab 

PIȘPIRIU, PIȘPIRIȘI (adj.) – (var. PIȘPIRIC) mic, jigărit 

PIŞTARI (s.m., pl.) – bani mărunţi, bănuţi 

PIŞTAVINĂ (s.f.) - dejecţii (lichide) de la animalele domestice 

PIȘTĂLAT, PIȘTĂLATĂ, PIȘTĂLAȚ, PIȘTĂLACE (adj.) – jignit, strigat de toate 

PIȘTOL, PIȘTOALE (s.n.) - pistol; (sg. fig.) beat mort 

PIŞTRU, PIŞTRĂ, PIŞTRI, PIŞTRE (adj.) - cu pistrui pe piele; pistruiat; despre oi care are pe bot şi pe 

picioare pete de altă culoare 

PITANCHI (s.n.) - pețit, logodnă, tomnă 

PITAR, PITARI (s.m.) - persoană care fabrică şi vinde pâine; brutar 

PITĂ, PIȚ (s.f.) - pâine; slujbă, profesie 

„a băga/pune pră șineva în pită” - a ajuta pe cineva să se realizeze 

„a lua (altuia) pita dî la gură” - a exploata, a sărăci pe cineva 

„a să băga în pită” - a obține un loc de muncă bine plătit 

„a-ș rupie/lua pita dî la gură” - a se sacrifica spre binele altuia 

„bun ca pita caldă” - foarte bun la suflet 

„îi pită dă om” - e om bun 

„pita ei de muiere” - mama ei de muiere (înjurătură) 

PITĂ, PIŢ (s.f.) - aliment al omului, preparat dintr-un aluat de făină de grâu, de secară etc.; şi 

ingrediente, afânat prin fermentaţia drojdiei, frământat cu apă şi copt în cuptor; pâine; fig. hrană 

necesară pentru trai; mijloace de existenţă 

PITĂRIE, PITĂRII (s.f.) - clădire în care se fabrică sau se vinde pâine; brutărie 

PITIC, PITIȘI (s.m.) - pitic 

PITOANCĂ, PITONȘ (s.f.) – hrib, mânătarcă 

PITONI, PITOANE (s.n.) - pâine mare 

PITPĂLAC, PITPĂLAȘI (s.m.) – prepeliță 

PITREȘE (vb., III) - a întâmpina, a conduce înăuntru 

PITRILI (s.n. sg.) - petrol 

PITRIOL, PITRIOALE (s.n.) - derivat lichid al petrolului folosit la arderea în lămpi cu fitil pentru 

iluminat sau gătit; petrol, gaz 

PITROP, PITROPI (s.m.) - epitrop (la biserică) 

PITULA, PITUL (vb., I, reflex.) - a se ascunde 

PITULA/PITULI, PITULĂDZ (vb., I/IV, intranz. reflex.) - a ascunde; a se tupila 

PITULAT, PITULATĂ, PITULAȚ, PITULACE (adj.) - ascuns 

PITULAT, PITULATĂ, PITULAȚ, PITULACE (adj.) - ascuns, dosit 

PITULIC, PITULIȘ (s.m.) - pitulice   

PITULICĂ, PITULIȘI (s.f.) - numele mai multor păsări cântătoare divers colorate; pitulice 

PITULICU (s.m.) - numele unui joc de copii în care toţi jucătorii se ascund, afară de unul, care îi caută 

pe ceilalţi; de-a ascunsul, de-a v-aţi ascunselea 

PITULIȘ (adv.) - pitiș, aplecat 

PITULIȘI, PITULIŞI (s.m.) - pasăre mică; floarea ochiul-boului 

PITULIT, PITULITĂ, PITULIȚ, PITULICE (adj.) - ascuns 

PITUREA, PITURELE (adj.) – pitită  

PITUŞCĂ, PITUŞCI (s.f.) - pâine mică, diminutiv al lui pită 

PITUȚĂ, PITUȚ (s.f.) - pâine mică 

PITUŢĂ, PITUŢ (s.f.) - pâine mică, pituşcă. diminutiv al lui pită 

PIȚAIST (s.n. sg.) - lipici de cârpit camera roților de la bicicletă 

PIȚĂRĂU, PIȚĂRĂI (s.m.) - colindător (mai ales copil) în seara de Ajun sau în ziua de Crăciun 



„a umbla cu pițărăii” - a colinda 

PIȚÂCLAT, PIȚĂCLATĂ (adj.) - pișcat 

PIŢÂCLĂ/PIȚICLĂ, PIŢÂCLE (s.f.) - bicicletă 

PIȚÂCLU, PIȚÂCLURI (s.n.) - bicicletă 

PIȚÂGA (vb., I) - a ciupi 

PIŢÂGANE, PIŢÂGÂĂN (s.f.) - piţigoi   

PIŢÂGUŞ (s.m.) - piţigoi 

PIȚIGANIE, PIŢIGĂNII (s.f.) - pițigoi 

PIŢÂGĂIAT, PIŢÂGĂIATĂ, PIŢÂGĂIAŢ, PIŢÂGĂIACE (adj.) – cu voce subţire 

PIȚIGĂITURĂ, PIȚIGĂITURI (s.f.) – pițigăială, imitare cu voce subțiată, schimonosită 

PIȚIGUȘ, PIȚIGUȘI (s.m.) - pițigoi 

PIȚULĂ, PIȚULE (s.f.) - monedă, monedă mică 

PIUAT (adj.) - cusut, țesut cu pui (ornamente populare cusute pe cămăși, ii, pieptare) 

PIUĂ (s.f.) - pivă, văiagă 

PIUIT, PIUICIE (s.n.) - sunetul subțire scos de puii unor păsări; sunetul strident produs de 

gloanțeletrase din armele de foc, în imediata apropiere 

„a lua cuiva piuitu (dî la gură)” - a aduce pe cineva, prin constrângere, la tăcere 

PIUNA, PIOANE (vb., I, unipers.) - v. piona 

PIURĂ (vb., I) - a se jelui, a se plânge 

PIVĂ, PIVE (s.f.) - obiect de zdrobit semințe 

PIVĂ, PIVI (s.f.) - piuă    

PIXĂ, PIXE (s.f.) - pușculiță 

PIXLĂ, PIXLE (s.f.) - tabacheră, obiectul din vârful osiei la trăsură 

PIZDĂ, PIZDE (s.f.) - organul genital femeiesc (în totalitatea sa, nu doar cel extern, la femeile 

care au început viața sexuală); vulva 

PIZDĂRCĂ, PIZDĂRCI (s.f.) - persoană vai de ea 

PIZDURAN (adj.) - labil 

PIZMAȘ (s.m.) - om dușmănos, vrășmas 

PLAC (s.n. sg.) - plăcere 

„dă placu teu” - de dragul tău 

PLACAT, PLACACIE (s.n.) - afiș, manifest; proclamație în care se aduce ceva la cunoștință 

publică, prin afișare; portret imprimat, poster 

PLACĂ, PLĂȘI (s.f.) - placă 

PLACHEU, PLACHEURI (s.n.) - flec metalic la pantofi 

PLACHIU, PLACHIURI (s.n.) - bucată semiovală de tablă care se aplică pe vârful şi pe tocul 

încălţămintei pentru a le proteja; blacheu 

PLACI, PLACESC (vb., IV) - a achita contravaloarea în bani a unui bun obţinut sau cumpărat, a unei 

consumaţii etc.; a plăti; a achita un impozit, o obligaţie etc. a răsplăti cu bani o muncă efectuată, un 

serviciu prestat etc.; a retribui, a remunera 

PLACITOR, PLACITOARE, PLACITORI, PLACITOARE (adj.) - pesoană care efectuează o plată, 

care plăteşte; plătitor, platnic 

PLAFON, PLAFOANIE (s.n.) – tavan 

PLAI, PLAIE (s.n.) - ustensilă pentru scris sau desenat, constituită dintr-o mină neagră sau colorată, 

protejată de un înveliş, de obicei din lemn; creion; plai tinta = creion chimic 

PLAI, PLAIURI (s.n.) - creion, condei 

PLAJĂ, PLAJE (s.f.) - ștrand 

PLAMAGIT, PLAMAGITĂ, PLAMAGIŢ, PLAMAGICE (adj.) - despre aluat preparat din făină, apă 

şi drojdie; plămădit; fermentat 

PLAMĂGI, PLAMAGESC (vb., IV) - a pregăti o plămădeală; p. ext. a frământa aluatul cu drojdia în 

vederea obţinerii unui aluat omogen; a plămădi; a se zămisli, a se făuri 

PLANCAŞĂ, PLĂNCAŞĂ (s.f.) - bardă de cioplit lemn 

PLANCICĂ, PLANCIȘI (s.f.) - fâşie îngustă de bumbac, de mătase, de catifea etc. folosită mai ales ca 

podoabă la îmbrăcămintea feminină; panglică; fig. fâşie îngustă şi lungă de teren arabil sau fâneaţă 

PLASTĂ, PLĂŞC (s.f.) - adăpost pentru oi la stână 



PLAȘEA, PLAC (vb., II) - a agrea sau a fi agreat, a simpatiza sau a fi simpatizat; a plăcea; a avea sau a 

trezi un sentiment de admiraţie, de plăcere, de iubire faţă de o persoană de sex opus, a-i fi drag, a îndrăgi; 

a-i conveni. a vrea, a dori 

PLAȘERE, PLAȘERI (s.f.) - acţiunea de a plăcea şi rezultatul ei. distracţie, petrecere; desfătare, 

agreement; dorinţă, voie, chef, gust 

PLAȘINTĂ, PLAȘINŢ (s.f.) - plăcintă    

PLAȘINTĂ, PLAȘINŢ (s.f.) - preparat de patiserie făcut din foi de aluat între care se pune o umplutură 

de brânză, de carne, de fructe etc. p.gener. preparat culinar dulce; plăcintă 

PLAT (s.n.) – plită la cuptor 

PLATĂ, PLĂȚ (s.f.) - achitarea unei sume de bani datorată precum și suma în sine; salariu, 

simbrie 

„a fașe plata” - a achita datoria 

„a fi bun dă plată” - a fi bun dă șinstă - a se cuveni să facă cinste în contul unui succes sau al unui 

eveniment deosebit din viața sa 

„a-ș lua plata” - a fi pedepsit, indirect, pentru răul săvârșit 

PLATCĂ (s.f.) - persoană păguboasă (perdantă) 

PLATNURI (s.n. pl.) - foi pentru tort 

PLAŢ, PLAŢURI (s.n.) - teren intravilan destinat pentru construcţie; loc de casă 

PLAȚ, PLAȚURI (s.n.) - teren intravilan viran, destinat construcției de locuințe; teren intravilan 

care cuprinde casa, curtea (cu anexele gospodărești) și grădina (cu toatele aparținând unei familii) 

PLAU (s.m.) - chef cu beție 

PLĂCAT, PLĂCATE (s.n.) - Afiș 

PLĂCESC (vb., I) – valorez (Am ajiuns să nu măi plăcesc nişi cât o şeapă jejerată.) 

PLĂCI, PLĂCIESC (vb., IV) - a (se) plăti; a achita datoria (indiferent de proveniență și sub ce 

formă) 

„a plăci nemțăscie” - a-și plăti fiecare propria consumație 

„a să plăci dă șineva” - a se achita, a stinge obligațiile față de cineva (indiferent sub ce formă - 

poate fi chiar prin bătaie) 

PLĂCIT, PLĂCITĂ, PLĂCIȚ, PLĂCICE (adj.) – plătit, achitat 

PLĂFONT, PLĂFONTURI (s.n.) - plafon, partea dinspre pod a casei, șerime 

PLĂIEȘ, PLĂIEȘI (s.m.) - om de serviciu la primăria comunei 

PLĂMADĂ (s.f. sg.) - prăsilă, înmulțire prin naștere (la ființe); sămânță (secreții ale organelor de 

reproducere) 

„a fi bun dă plămadă” - a fi bun să dea urmași mulți, cu caracteristici biologice și/sau intelectuale 

superioare 

„a fi plămadă bună” - a fi de soi bun 

„a lăsa dă plămadă” (păsări, animale) - a selecta indivizi considerați buni pentru reproducere 

(mai ales masculi - cocoși, vieri, tauri etc.) 

PLĂMĂGEALĂ, PLĂMĂGELI (s.f.) - bucată mică de aluat dospit care ajută la fermentarea 

aluatului proaspăt de pâine 

PLĂMĂGI, PLĂMĂGIESC (vb., IV) - a plămădi; a mări cantitativ (numeric și în volum) aluatul 

(prin dospire cu drojdie și frământat) și viețuitoarele (prin selecție biologică sau prin procurarea 

unor soiuri sau specii noi) 

„plămăgesc dă pită” - frământ aluatul de pâine 

„plămăgesc dă turtă” - frământ aluatul de prăjitură 

PLĂNCAŞĂ (s.f.) - bardă de ciplit lemn 

PLĂNUIT, PLĂNUITĂ, PLĂNUIȚ, PLĂNUICE (adj.) - planificat 

PLĂSĂME (s.n.) – mânerul cuțitului 

PLĂȘEA, PLAC (vb., II, intranz.) - a plăcea; a-i fi drag de cineva, a iubi pe cineva 

„ploaie, Doamne, cu bulbuși / c-așa le plașe la sluji” - expresie 

PLĂȘINCE D-ĂLE FRECACE (s.f.) – biscuiți, fursecuri 

PLĂȘINTĂ, PLĂȘINȚ/PLĂȘINCE (s.f.) - plăcintă 

PLĂVAIS, PLĂVAISURI (s.n.) - creion 



PLÂNJE, PLÂNG (vb., III) - a (se) plânge, a vărsa lacrimi (de durere, de bucurie etc.); a jeli, a 

boci; a compătimi pe cineva; a se văieta, a se lamenta în fața cuiva; a reclama pe cineva 

PLÂNJE, PLÂNG (vb., III) - a vărsa lacrimi de durere, de întristare, de emoţie sau de bucurie; a plânge, 

a lăcrima; a boci, a jeli o persoană moartă, un lucru pierdut, o situaţie dureroasă, vărsând lacrimi, 

tânguindu-se 

PLÂNJERE, PLÂNJERI (s.f.) - acţiunea de a se plânge; plâns, jeluire, tânguire; sesizare, reclamaţie, 

plângere, jalbă, cerere 

PLÂNSOARE, PLÂNSORI (s.f.) - plângere, reclamație 

PLEANĂ, PLEANE (s.f.) - nebunie 

PLEANTOV, PLEANTĂVĂ, PLEANTOVI, PLEANTOVE (adj.) – rău de picioare 

PLEASNĂ (s.f. provenit din interj.) – (var. PLEASURĂ, PLEASURI) capătul subțire și 

neâmpletit al biciului, plesnitoare la bici 

PLEAȘĂ (s.f.) – chelie 

PLEAŞCĂ, PLEŞCI (s.f.) – chilipir 

PLEAVĂ (s.f. sg.) - ariste de grâu de la treierat; (fig.) fără importanță 

„îi ca pleava vânturată” - n-are nicio importanță 

PLEC (adj. invar.) - gri, fumuriu 

PLEC, PLECURI (s.n.) - pleu, tablă, tinichea, foaie metalică 

PLECA, PLEC (vb., I) - a pleca 

„a pleca cu coada-ntră pișioare” - a pleca rușinat, învins 

„a pleca/ieșî ca dân pușcă” - a pleca/ieși foarte repede, a dispărea pe nevăzute 

PLECAT, PLECATĂ, PLECAȚ, PLECACE (adj.) - plecat 

PLECEAUCĂ, PLECEUȘI (s.f.) – ață împletită sub formă de gaică 

PLECENICE (s.f. pl.) - obiect de podoabă format din două șiraguri de bani de argint, purtate pe 

piept, în zilele de sărbătoare, de către femeile căsătorite și cu stare materială bună 

PLECENȘI (s.f.) – două panglici pe care sunt cusute monede de argint sau aur, prinse la urechi 

și lăsate să atârne pe pieptul tinerei care este învălită 

PLEIVAZ, PLEIVAZĂ (s.n.) – creion 

PLEM, PLEMĂ, PLEȘI, PLEȘE (adj.) - chel, pleșuv 

PLEOȘCI/PLIOȘCI, PLEOȘCESC (vb., IV, tranz. reflex.) - a se pleoști 

PLEOȘCIT, PLEOȘCITĂ, PLEOȘCIȚ, PLEOȘCICE (adj.) – lăsat într-o parte sau în jos, 

deplasat, turtit; abătut, deprimat, descurajat, dezumflat 

PLEOȘCIT, PLEOȘCITĂ, PLEOȘCIȚ, PLEOȘCICE (adj.) – moleșit, bleg, deprimat, fără vlagă 

PLESNE (s.f.) - stratul intrat în putrefacţie care se formează la suprafaţa fructelor fermentate 

PLESNEA (s.) – cuvânt folosit în expresii cu aspect de înjurătură; ex. mânși-o plesnea 

PLESNI, PLESNESC (vb., IV, tranz.) - a lovi; a plesni (din bici) 

PLEȘ, PLEȘ (adj. masc.) - chel (parțial sau total) 

PLEŞ, PLEŞ (adj.) - despre oameni; adesea substantivat care are chelie, căruia i-a căzut tot părul de pe 

cap; despre cap care nu are păr; chel, pleşuv 

PLEŞ, PLEŞURI (s.n.) - stofă cu ţesătura deasă, obţinută din lână sau păr de animal presată prin dare la 

piuă şi întrebuinţată în special la confecţionarea pălăriilor; fetru 

PLEȘÎ, PLEȘĂSC (vb., IV) - a cheli, a-și pierde (parțial sau total) podoaba capilară 

PLEȘUV (adj. masc.) - complet chel 

PLETORĂ (s.f.) - supraabundent (în text) în număr mare, cantitate mare de obiecte, de ființe, de 

informații 

PLEU, PLEURI (s.n.) - placă sau foaie subţire de oţel având diverse întrebuinţări; tinichea; pleu ge 

gunoi = obiect casnic în formă de lopată cu coadă scurtă, în care se adună cu mătura gunoiul, se strânge 

jarul etc.; făraş 

PLEU, PLEURI (s.n.) - tablă, tinichea 

„pleu dă copt” – tavă de copt 

PLEVAIS, PLEVAISURI (s.n.) - creion 

PLEVERIE, PLEVERII (s.f.) - șură de pleavă; iarna - șură de oi 



PLEZNI, PLEZNESC (vb., IV) - a crăpa, a se sparge din cauza unei lovituri, a unei presiuni prea mari, 

a unei variaţii de temperatură etc.; a plesni. a rupe prin întindere, prin solicitare prea mare, prin uzare 

etc.; a lovi cu biciul. a izbi, a lovi, a bate 

PLEZNI, PLEZNESC (vb., IV) - a lovi, a bate pe cineva 

PLEZNIT, PLEZNITĂ, PLEZNIŢ, PLEZNICE (adj.) - care a crăpat, care s-a spart; despicat, plesnit. 

care are crăpături, fisuri 

PLEZNITURĂ, PLEZNITURI (s.f.) - faptul de a plesni; lovire, izbire; plesnitură; zgomot produs de 

anumite lovituri. crăpătură, fisură 

PLIAN, PLIANURI (s.n.) – plan, program 

PLIEC, PLECURI (s.n.) - tinichea, tablă 

PLIECAR, PLIECARI (s.m.) - tinichigiu 

PLIECĂTOARIE, PLIECĂTORI (s.f.) - oaia care se mulge prima dată 

PLIESCĂI, PLIESCĂIESC (vb., IV) – a lovi apa cu mâna 

PLIEȘ (adj. invar.) - chel 

PLIEVAIS, PLIEVAISURI (s.n.) - creion 

PLIMB (s.) - glonț, greutate de cântar 

PLIN, PLINĂ, PLINI, PLINE(adj.) - umplut 

PLINI, PLINESC (vb., IV) - a (se) împlini, a (se) înfăptui 

PLINIT (adj.) - terminat; rezolvat 

PLIOSC! (interj.) - onomatopee pentru lovitul din palme 

PLIOȘCIT, PLIOȘCITĂ, PLIOSCIȚ, PLIOSCICE (adj.) - pleoștit 

PLISCĂ, PLISCE (s.f.) - plişcă, codobatură sură 

PLISCUL (s.n.) - joc de băieți, când mergeau cu vitele la păscut 

PLIȘ, PLIȘURI (s.n.) - pluș, catifea groasă 

„cârpă cu pene dă pliș” - batic care are numai modelul floral din catifea 

„cârpă dă pliș” - basma de pluș 

PLIUNDĂRI (s.m. pl.) - pantaloni vechi/purtați (eventual și rupți) 

PLIVADĂ, PLIVĂDZ (s.f.) - abort, ieșâtoare, căcăștoare, latrină, closet 

PLIVAIS, PLIVAISĂ/PLIVAISURI (s.n.) - creion, plăivaz, plei; ceruză 

PLIVAIS, PLIVAISURI (s.n.) - creion 

PLIVI, PLIVESC (vb., IV, tranz.) - a smulge cu mâna buruienile din holdă 

PLOACNĂ, PLOACNE (s.f.) - ladă mare de păstrat haine (pe care se poate amenaja un pat) 

PLOAIE, PLOI (s.f.) - ploaie 

„apă dă ploaie” - afirmație făcută fără a avea și dovada faptului despre care se vorbește 

„ploaie dă stăle” - fenomen înregistrat mai ales toamna, când se văd stele căzând la mici intervale 

de timp și pe aceeași parte a cerului 

„ploaie dă toamnă” - ploaie măruntă, rece, de durată și pe regiuni întinse 

„ploaie dă vară” - răpăială, ploaie puternică (de scurtă durată și pe zone geografice mici) 

PLOCE, PLOCE (s.f.) - placă, disc cu înregistrări (pentru gramofon, patefon etc.); dală, placă de 

beton 

PLOCIE, PLOCIȚĂ (s.f.) - gresie, faianță 

PLOCON, PLOCOANIE (s.n.) - daruri, mită 

PLOCUON, PLOCUANE (s.n.) - cadou 

PLOD, PLODZ (s.m.) – copil; (s.n. colectiv) - organele genitale interne ale patrupedelor femele și 

ale femeii; vagin 

PLOGI, PLOGESC (vb., IV, tranz.) - a coase, a cârpi neglijent 

PLOIA, PLOAIE (vb., I) - a cădea, a curge ploaia, a ploua. a cădea ploaia asupra cuiva sau ceva; a uda, 

a cădea de sus sau a lăsa să cadă ceva în cantitate sau în număr mare şi în mod neântrerupt 

PLOIA, PLOAIE (vb., I, impers.) - a ploua 

PLOIAT, PLOIATĂ, PLOIAȚ, PLOIACE (adj.) - plouat 

PLOIAT, PLOIATĂ, PLOIAŢ, PLOIACE (adj.) - udat, muiat de ploaie, ploua; descurajat, fără chef, 

abătut, trist 

PLOIER, PLOIERE (s.n.) - umbrelă 

PLOIONI, PLOIOANE (s.n.) - ploaie puternică 



PLOMADĂ, PLOMEDZ (s.f.) - rasă selectată, prasilă, matcă 

PLOMĂGI, PLOMĂGESC (vb., IV, tranz.) - a lăsa de prăsilă animale sau păsări; a pregăti 

aluatul de pâine pentru a dospi 

PLOMÂN, PLOMÂNI (s.m.) - plămân 

PLOMBAGINĂ, PLOMBAGINE (s.f.) - indigo 

PLOSCAN, PLOSCANI (s.m.) - par pe care se transportă, în pereche, paie sau fân 

PLOŞCI, PLOŞCESC (vb., IV) - a se lăsa în jos sau într-o parte sub o greutate; a se deforma, a se 

lăbărţa, a se pleoşti; a se turti, a se strivi 

PLOŞCIT, PLOŞCITĂ, PLOŞCIŢ, PLOŞCICE (adj.) - lăsat într-o parte sau în jos; pleoştit, deformat, 

turtit, strivi 

PLOTOAGĂ, PLOTOAJE (s.f.) - potlog, bucată de piele cu care se cârpește încălțămintea; (s.n.) 

– cărți de joc cu valoare mică 

„a fi plotoagă” - a fi om fără valoare 

PLOTONER, PLOTONERI (s.m.) - grad de subofiţer imediat superior sergentului-major; persoană care 

are acest grad 

PLOTUOG (s.m.) - potlog   

PLUCI, PLUCESC (vb., IV) - despre corpuri: a se menţine la suprafaţa unui lichid prin cufundare 

parţială în volumul acesteia; a aluneca, a se deplasa pe suprafaţa unui lichid; a pluti 

PLUCI, PLUCESC (vb., IV, intranz.) - a pluti 

PLUCIT (adj.) - plutit 

PLUCITOR, PLUCITOARE, PLUCITORI, PLUCITOARE (adj.) - care poate pluti la suprafaţa unui 

lichid; plutitor, flotabi 

PLUG, PLUGURI (s.m.) - plug   

PLUG, PLUGURI (s.n.) - plug 

„a rămâne la coarnilii plugului” - a rămâne plugar 

„plug cu cormănele” - rariță 

„plug dă șâruit” - prășitoare 

PLUGARI, PLUGARI (s.m.) - plugar, țăran, agricultor; (s. propriu) - țigările cu această 

denumire 

PLUGĂRI, PLUGĂRESC (vb., IV, intranz.) - a lucra pământul 

PLUGĂRIT, PLUGĂRICIE (s.n.) - practicarea meseriei de plugar 

PLUMÂN, PLUMÂNI (s.m.) - plămân 

PLUMB (s.m.) - plumb; glonţ 

PLUMB, PLUMBI (s.m.) - greutate la ceasul de perete cu pendulă; greutăți la cântarul zecimal; 

cartuș/glonț la armele cu foc 

„a traje/răgica plumbii” - a ridica greutățile care învârt rotițele ceasului și care coboară pe 

măsură ce ceasul merge și orele bat 

PLUNDĂR, PLUNDĂRI (s.m.) - copil sărăcăcios; pantalon 

PLUOP, PLUOPI (s.m.) - plop    

PLUOP TRĂMURATUORI (s.m.) - plop tremurător    

PLUŞ, PLUŞURI (s.n.) – catifea 

PLUŞCI, PLUȘCESC (vb., IV) - despre oameni şi unele animale a se ghemui, a se apleca, a se îndoi; a 

se ascunde ghemuindu-se, a se piti 

PLUȘCI, PLUȘCESC (vb., IV, tranz.) - a strivi 

PLUŞCIT, PLUŞCITĂ, PLUŞCIŢ, PLUŞCICE (adj.) - despre oameni şi unele animale ghemuit pentru 

a se ascunde, îndoit, aplecat 

PLUTVURŞT, PLUTVURSŢ (s.n.) – sângerete 

PLUTĂ, PLUCE (s.f.) - copac, plop; dop de plută 

POACE (adv.) - oare nu, nu cumva, probabil, se poate 

POACE (adv.) - poate   

POACEN, POACENI (s.n.) - încălţăminte de vară cu talpă de cauciuc şi căpută de postav; şlarf 

POALĂ, POALE (s.f.) - articol de îmbrăcăminte pentru fete mari și femei, confecționat din pânză 

țesută în război sau din sai cumpărat, cu care era înconjurat corpul de la brâu în jos; șorțul îndoit 

astfel încât se poate duce ceva în el 



„a da cu poala” - a da grăunțe cât încape în poală (ținând ridicate marginile îmbrăcămintei) 

„a țâne în poală pră șineva” - a ține pe genunchi pe cineva; a răsfăța; a lua apărarea cuiva 

„își rigică poalili-n cap” - ceartă între femei, însoțită de gesturi obscene 

„poala albă” - leucoree 

„poale cu urdzari” - poale cu ornament 

„poale dă dî la vale” - fustă de dedesubt, jupon 

„poală roșie” - menstruație 

POALĂ, POALE (s.f.) - coridor, prispă, tărnaț 

POAMĂ, POAMIE (s.f.) - fructe (în general); prune uscate prin afumare sau mere și pere tăiate 

felii și uscate natural; (fig.) persoană ușuratică 

„a fi o poamă” - a fi destrăbălat/afemeiat 

„soacra, poamă acră” - zicerea face referire la faptul că relațiile dintre noră și soacră sunt, de cele 

mai multe ori, tensionate 

„poamă acră” - femeie rea 

POANCA (adv.) - ponc, ponciș, oblic, de-a curmezișul 

„a să pune/a sta poanca” - a se împotrivi 

„a să uita (în) poancă” - a să uita în cruși, a se uita sașiu; a privi cu invidie reușita cuiva 

POANCĂ (ÎN) (adv.) - strâmb 

POANCĂ, POANCE (s.f.) - ghiont 

POARĂ (s.f. sg.) - opoziție, împotrivire 

POARĂ (s.f.) - ceartă, vrajbă, gâlceavă. loc. adv. - în poară = împotriva, în contra, în ciuda 

POARCA (s.f. sg.) - joc de copii numit și d-a poarca 

POARCĂ (s.f. sg.) - minge sau alt obiect de forma unei mingi (care se folosește în jocul poarca) 

POARCĂ (s.f.) - v. poară 

POARNĂ, POARNE (s.f.) - pornire, plecare 

POARTĂ, PORȚ (s.f.) - ușă la intrarea principală a unei clădiri 

POAȘĂ, POAȘĂ (s.f.) - șal 

POATĂVĂ, POATĂVE (s.f.) - albie, covată, troacă în care se frământă pâinea 

POBIRI, POBIRI (s.m.) - știulete de porumb mic și cu boabe rare, bobir babă 

POBRAJ (s. propriu) - praznicul Schimbării la Față a Domnului (6 august) 

POCAI, POCAIESC (vb., IV) - a-şi mărturisi păcatele săvârşite, a se căi şi a căuta să obţină iertare prin 

post şi rugăciuni; a se lepăda de ortodoxism şi a adera la alt cult religios 

POCAINĂ, POCAINE (s.f.) - întâmplare neprevăzută, situație aparte, taină 

POCAINĂ, POCĂINI (s.f.) - mică povestire de tip popular cu conţinut anecdotic; snoav 

POCAIT, POCAITĂ, POCAIŢ, POCAICE (s.m. şi f.) - reprezentant al altui cult religios, creştin care 

nu aparţine ortodoxiei sau catolicismului; adj. - persoană care se căieşte 

POCARAIE, POCARĂI (s.f.) - prăjitură, pârjâtură, meşpais 

POCAZIE (s.f.) - felicitare prin poştă 

POCĂI, POCĂIESC (vb., IV) – a se pocăi, a regreta 

POCĂRAIE, POCĂRĂI (s.f.) - prăjitură măruntă, fursec 

POCÂNZĂREASCĂ (s.f.) - femeie mai în vârstă care pregătește și încarcă zestrea miresei în lada 

de zestre și în căruță 

POCE (adv.) - oare nu, nu cumva, probabil, poate 

POCEACĂ (s.f.) - cărare, potecă 

POCEACĂ, POCEȘ (s.f.) - drum foarte îngust la munte, în pădure etc. pe care se poate merge numai 

pe jos; potecă, cărare; p. gener. drum, cale 

POCHERAIE (s.f.) - prăjitură 

POCIACĂ, POCEȘ (s.f.) - potecă, cărare 

POCIACĂ, POCIEȘI (s.f.) - potecă, poteacă 

POCICNI, POCICNESC (vb., IV) - a se lovi în timpul mersului cu piciorul de ceva şi a-şi pierde 

echilibrul; a se poticni, a se împiedica; a pronunţa cu greutate cuvintele, a vorbi cu în-treruperi; fig. a 

întâmpina o dificultate sau a nu izbuti în desfăşurarea unei acţiuni 

POCICNI, POCICNIESC (vb., IV) – a se poticni 



POCICNIT, POCICNITĂ, POCICNIŢ, POCICNICE (adj.) - care se poticneşte; împiedicat la mers; 

spus cu greutate, cu întreruperi 

POCICNIT, POCICNITĂ, POCICNIŢ, POCICNITĂ (adj.) - poticnit, împiedicat 

POC(I)EG(Ă), POCEJE/POCIEGURI (s.f.) - partea metalică la căruță care unește crucea cu osia; 

treaptă din lemn sau fier pentru urcat în căruță 

POCIERĂ, POCIERI (s.f.) – goană 

POCINCEIE (s.f.) – tunuri mici, primitive (piuă) folosite în trecut, pentru a produce pocnituri la 

diferite serbări, și la slujba Sfintei Învieri 

POCIUMP (s.m. sg.) - obiect mic, care trece neobservat; om scund urât și slut 

POCLAD, POCLADJE (s.n.) - pocladă, pătură sub şaua calului    

POCLAD, POCLADURI (s.n.) - partea de jos a unei clăi 

POCLUI, POCLUIESC (vb., IV, tranz.) - a împacheta 

POCLUIT, POCLUITĂ, POCLUIȚ, POCLUICE (adj.) - împachetat, ordonat 

POCNET (ÎNTR-UN) (loc. adv) – imediat, urgent 

POCNI, POCNESC (vb., IV, tranz.) - a plesni, a crăpa, a muri; a lovi pe cineva 

POCNITOARE, POCNITORI (s.f.)- imală frământată, rotundă, găurită la mijloc și folosită într-

un joc special pentru copii; jucărie de pocnit 

POCOLUI, POCOLUIESC (vb., IV, tranz.) - a împacheta 

POCOLUIT (s.n. sg.) - carne dată în ou şi făină, apoi friptă  

POCOR (s.n.) - râs, batjocură, ironie, dezonoare, mir 

POCORĂIS (s.f. pl.) - prăjituri, cofeturi 

POCOVIȚĂ, POCOVIȚE (s.f.) - pătură mare din cânepă 

POC-POC (interj.) - buf, tronc 

POCROUŢ, POCROUŢURI (s.n.) - pocrovăț, pătură de cal    

POCROVIȚĂ, POCROVIȚ (s.f.) - acoperitoare-cuvertură de pat, țesută din fire de lână în patru 

ițe și apoi învăiegată 

POCUIT, POCUITĂ, POCUIȚ, POCUICE (adj.) - prăjit în ou 

POCUIT, POCUITĂ, POCUIŢ, POCUICE (adj.) – făcut pane 

POCUMPĂR, POCUMPERI (s.m.) - perciune, zuluf, păr mare 

POD, POAGE (s.f.) - la oameni şi la animale şuviţe de păr încurcate, încâlcite; nespălate; nepieptănate 

POD, PODURI (s.n.) - construcție din lemn, beton și fier, care permite trecerea de pe un mal pe 

celălalt al unei ape mai mari; podiumul pe care se află catedra; rădăcina dintelui rămasă în gingie 

după ce partea smălțuită s-a distrus; ridicătură din scânduri, așezată la baza jârăzii de fân, pentru 

ca nutrețul să nu stea direct pe pământ și să mucegăiască 

„podu bisărișii” - partea de deasupra pronaosului deschisă spre altar, unde cântă corul în timpul 

liturghiei 

„podu cășî” - partea dintre tavan și acoperiș 

„podu palmei” - partea interioară a palmei, de la rădăcinile degetelor și până la încheietura cu 

antebrațul; ridicătura de la degetul gros 

„podul coșiei” - scândurile care acoperă fundul cociei 

„șî șine o cădzut dân pod o așceptat” - orice nenorocire se produce în timp 

PODARI, PODARI (s.m.) - paznic la pod sau la podul plutitor 

PODBAL, PODBALURI (s.n.) plantă erbacee din familia compozitelor, cu frunze lungi, crestate care 

se mănâncă uneori ca salată) şi cu flori galbene grupate în capitule; păpădie; suport confecţionat din 

lemn, concav în partea superioară, pe care se aşează butoaiele 

PODGRUOS (s.m.) - botgros, cireşar (lat. Coccothraustes coccothraustes)   

PODJALĂ, PODJALE (s.f.) - tavan de scânduri, șindrilă  

PODJIDJI, PODJIDJESC (vb., IV, tranz., reflex.) - podidi   

PODMAL, PODMALURI (s.n.) - trecere peste drum 

PODOBI (vb., IV) - a împodobi 

PODOLOS, PODOLOASĂ, PODOLOȘ, PODOLOASĂ (adj.) - dezordonat; încurcat 

PODOLOSÎ, PODOLOSĂŞCE (vb., IV, tranz. şi reflex.) - a (se) boţi, a (se) şifona, a (se) deprecia 

PODOLOȘÂT, PODOLOȘÂTĂ, PODOLOŞÂŢ, PODOLOȘÂCE (adj.) - încâlcit, bătut, tășat 



PODOS, PODOASĂ, PODOŞ, PODOASĂ (adj.) - despre oameni: cu şuviţe lungi care atârnă în 

dezordine; nepieptănat, neângrijit; care are părul sau barba lăsate să crească lungi şi neângrijite; cu 

poage în păr; acoperit cu mult păr, care are mult păr pe corp; păro; despre animale: cu laţe multe, cu păr 

lung şi miţos; lăţos 

PODOS, PODOASĂ, PODOŞ, PODOASE (adj.) - firav, subțire, jilav 

PODRUM, PODRUMURI (s.n.) - înv. încăpere sau grup de încăperi subterane, zidite de obicei 

dedesuptul unei clădiri şi destinate păstrării unor materiale sau a unor produse alimentare; pivniţă, beci, 

pimiţă 

PODRUM, PODRUMURI (s.n.) - pivniță, beci; groapă mortuară cu pereții zidiți din cărămidă 

arsă; cavou, criptă; birt sau prăvălie de la demisolul sau subsolul unei clădiri (la care se ajunge 

din stradă, coborând pe scări); boltă 

PODUABĂ, PODUABE (s.f.) - zdreanţă, haină uzată şi ruptă  

POFÂRC(I)E (s.f. pl.) - mofturi, capricii, pofte-dorințe nejustificate 

POFCI, POFCESC (vb., IV) - a dori puternic să obţină sau să se întâmple ceva; a pofti, a râvni, a jindui; 

a invita, a chema pe cineva; ase îmbia, a se îndemna; a se invita unul pe altul 

POFCI, POFCESC (vb., IV, tranz.) - a pofti; a dori pe cineva; a pofti la ceva 

POFCICOS, POFCIȘIOASĂ, POFCICOŞ, POFCIȘIOASĂ (adj.) - despre oameni care doreşte puternic 

ceva; pofticios, lacom, doritor; despre ochi, privire etc. care exprimă poftă, dorinţă, lăcomie 

POFCIT, POFCITĂ, POFCIȚ, POFCICE (adj.) – poftit, invitat 

POFCIT, POFCITĂ, POFCIŢ, POFCICE (s.m. şi f.) - persoană chemată, poftită să se prezinte undeva 

sau să participe la ceva; invitat, chemat, poftit 

POFCITOR, POFCITOARE, POFCITORI, POFCITOARE (adj.) - care doreşte ceva; poftitor, ahtiat, 

pofticios, pofcicos. 

POFCITOR, POFCITORI (s.m.) - poftitor 

POFTĂ, POFCE (s.f.) - gustare pentru lăuză 

POGAJIE, POGĂJI (s.f.) - bagaj 

POGAN, POGANĂ, POGANI, POGANE (adj.) - șmecher, descurcăreț, isteț; comic, vesel; 

persoană bogată/înstărită 

POGAN, POGANI (s.m.) - lucru neclar, necurat 

POGAȘE, POGĂȘI (s.f.) - pâine rotundă şi turtită făcută din aluat nedospit; turtă 

POGAȘE, POGĂȘI (s.f.) - pogace, pâine nedospită, aluatul rămas de la piț (pite) și copt în cuptor; 

pălăria/capitelul florii soarelui; mâncărurile și băuturile duse logodnicei de către rudele mirelui, 

nevestei de către rudele apropiate (imediat după căsătorie), lehuzei de către moașă (la câteva zile 

după naștere) 

POGAZNI, POGAZNESC (vb., IV) - a rămâne sau a face pe cineva să rămână uluit, uimit, surprins. a-

şi manifesta surprinderea, uimirea, admiraţia; a se mira 

POGĂNIE, POGĂNII (s.f.) – bogăție, avuție 

POGĂNIE, POGĂNII (s.f.) - lucruri murdare, scârboase; om numit așa din cauza spurcăciunii 

POGĂNII (s.f. pl.) - sifilis (în descântece) 

POGĂNIȘI (s.m.) - cel care mână trăgătorii (boii) la plug în timpul aratului, când pământul este 

tare și trebuie să înjuge patru boi 

POGĂȘEAUĂ, POGĂȘIELE (s.f.) – turte; pogăcele, aluat cu jumere (tăiat cu gura paharului și 

copt) 

POGĂȘIȚĂ, POGĂȘIȚĂ (s.f.) - pogăciță, aluat amestecat cu jumări de porc măcinate și apoi copt 

POGEA, POGIELE (s.f.) – pardoseală 

POGEA, POGELE (s.f.) - scândură mai lungă, groasă și lată cu care se podește camera, grajdul 

etc.; pardoseală de scânduri, dușumea 

POGEALĂ, POGELI (s.f.) - înveliş care acoperă planşeul unei încăperi, confecţionat din diferite 

materiale scândură, piatră, cărămidă etc.; podea, pardoseală, duşumea, fuspod; fiecare dintre scândurile 

folosite la pardositul unei încăperi, al unei construcţii 

POGERIŞ - deluşor 

POGEȚ, POGEȚĂ (s.n.) - punte 

POGI, POGESC (vb., IV) - a pune podea, a acoperi sau a căptuşi cu scânduri; a podi, a pardosi 

POGI, POGESC (vb., IV, tranz.) - a pardosi, a face dușumeaua sau podul 



POGIAUĂ, POGIELE (s.f.) – podea 

POGINARI, POGINARE (s.n.) - furcă mare, furcoi 

POGINĂ, POGINI (s.f.) - podea din lemn, în cocină, pentru scroafă și purcei; partea de jos a unei 

clăi de fân, făcută din bârne de lemn, pentru a nu se strica fânul, în contant direct cu pământul 

POGIȘCĂ, POGIȘCI (s.f.) - podeț, punte 

POGIT POGITĂ, POGIŢ, POGICE (adj.) - despre încăperi podit, cu pardoseală 

POGIT, POGITĂ, POGIȚ, POGICE (adj.) – pardosit 

POGITURĂ, POGITURI (s.f.) - fixare a podelelor, pardoseală 

POGOADĂ (s.f.) - înţelegere, tocmeală 

„a strâca pogoada” - a renunța la înțelegerea stabilită anterior (cu consecințele hotărâte la 

încheierea tranzacției sau prin cutumă) 

POGOADĂ, POGOGEALĂ, POGOGELE (s.f.)- înțelegere între două părți 

POGOGEALĂ (s.f.) - (var. POGODEALĂ) arvună, căpară, învoială, tocmă, tomnă 

POGOGI, POGOGESC (vb., IV, reflex.) - a se înţelege, a se tocmi, a peţi, a cere în căsătorie 

POGOGIT, POGOGITĂ, POGOGIŢ, POGOGICE (adj.) - arvunit, tocmit, învoit 

POGONIȘI, POGONIŞI (s.m.) - conducătorul boilor la plug când se ară pământul tare; (s. 

propriu) - râul Pogonici 

POHAR, POHARI (s.m.) - ajutor de cioban 

POHIBĂ, POHIBE (s.f.) - pretext, motiv 

POHOD, POHODURI (s.n.) - manifestare puternică scurtă şi intermitentă;dezlănţuire, izbucnire; 

tulburare clinică a organismului care se manifestă brusc, în stare de sănătate aparentă, şi care se repetă 

de obicei la intervale variate; acces 

POHODURI (s.n. pl.) – hachiţe 

POHUI (vb., IV) – a da pâinea sau carnea prin ou înainte de a o pune la prăjit 

POHUIT, POHUITĂ, POHUIŢI, POHUICE (adj.) - (despre carne, vinete, conopidă) trecut prin 

ou și făină, pentru pane 

POIATĂ, POIACE/POIEȚ (s.f.) – grajd, staul de oi, curtea păsărilor 

POIJĂ, POIJĂ (s.f.) - pachet, bagaj 

POI-MARȚ (adv.) – niciodată 

POIMĂ (expr.) - nu știe nimic 

POIMĂRIE, POIMĂRII (s.f.) - plantație de pomi fructiferi 

POIMÂNE (adv.) - poimâine    

POIMÂNE (adv.) - poimâine 

POITRĂ (s.f.) - a doua zi de praznic 

POJNARI (s.n.) - buzunar 

POJOCAT (s.f.) – umflătură a zugrăvelii de pe pèreți sau a vopselei în ulei; poate fi și a pielii de 

pe corp 

POJORÂNĂ, POJORÂNE (s.f. și adj.) - râpă, prăpastie, surpătură; (teren) râpos, plin de 

surpături 

POLECNIȚĂ, POLECNIȚE (s.f.) - gheață 

POLEȘIOARĂ, POLEȘIOARE (s.f.) - colibă, căsuță 

POLICI, PULICI (s.n.) - sticlă de băutură de 2 dl 

POLICRĂ, POLICRE (s.f.) - supranume dat, de obicei în bătaie de joc, unei persoane, mai ales în 

legătură cu o trăsătură caracteristică a aspectului său exterior, a psihicului sau a activtăţii sale; poreclă 

nume de familie 

POLICRI, POLICRESC (vb., IV) - a da cuiva o poreclă; a porecli 

POLIECRĂ, POLIECRE (s.f.) – poreclă 

POLIȘIOARĂ, POLIȘIOARE (s.f.) - policioară; partea mai largă a cracilor din față ai cociei, pe 

care se așează scămnașul (pe policioara de dinapoi se sprijină loitrile și scândurile de pe fundul 

cociei) 

POLIȘOARĂ, POLIȘORI (s.f.) - partea de jos a jugului pe care se sprijină gâtul animalelor de tracţiune 

poliţă mică, diminutiv al lui poliţă 

POLIȚĂ, POLIȚĂ (s.f.) – raft de lemn în bucătărie 

POLMĂ, POLME (s.f.) - minge 



POLOBOC, POLOBOAŞIE (s.n.) – cântar de apă, nivelă 

POLOG, POLOAJE (s.n.) - cantitatea de păioase cosite (grâu, secară, orz, ovăz) pe care le poate 

cuprinde și purta femeia care pologește, pentru a forma un snop 

POLOG, POLOJI (s.n.) - una dintre grămezile de cereale secerate din care se fac snopii 

POLOJI, POLOJESC (vb., IV) - a secera grâul, orzul, secara etc. şi a-l clădi grămezi; a aduna laolaltă 

mai multe poloajefăcând snopi 

POLOJI, POLOJESC (vb., IV, intranz.) - a aduna grâul în snopi; a face poloage de grâu pentru 

snopi, după coasă 

POLOJIT (s.n. sg.) - adunatul cerealelor după coasă in poloage care se leagă în snopi 

POLONI (vb. IV) - a aduna grâul cosit 

POLOŞCE, POLOŞCI (s.n.) – loc de odihnă pentru vite la umbră la amiază, locul unde stau oile 

noaptea; (s.n.) – neam, viță, spiță 

POLOȘCI, POLOŞCIESC (vb., IV, tranz.) - a fi îngrășat terenul de către animale, cu 

excrementele lor; a duce vacile la umbră la poloşce 

POLOVICĂ, POLOVIȘI (s.f.) - vas de lemn în formă de găleată cu mâner, baniță 

POLOZI (vb. IV) -a strânge cu secera grâul tăiat de coasă pentru a fi legat în snopi 

POM, POMI (s.m.) – copac, arbore 

POMADĂ (cu blide și linguri) (s.f.) - parte a ritualului de după înmormântare, la parastasul de 

un an 

POMANĂ, POMENI (s.f.) - pomană 

„a da dă pomană” - a da ceva în mod gratuit, în amintirea morților (ale căror nume sunt 

pomenite/rostite cu acest prilej); a vinde ceva cu un preț mult mai mic decât cel meritat 

„a pune pomană” - a face o slujbă religioasă pentru sufletul decedatului (preotul sfințind cele 

servite la masa comună) 

„a șere dă pomană” - a cerși 

„a-ș fașe pomană cu șineva” - a face un bine cuiva 

„pomana porcului” - tăiatul/sacrificarea porcului înainte de Crăciun 

POMĂRIE, POMĂRII (s.f.) – livadă cu pomi fructiferi 

POMĂT, POMĂTURI (s.n.) - mulţime de fructe, recoltă mare de fructe 

POMÂNCIAN, POMÂNCENI (s.m.) - ţăran, agricultor; sătean, locuitor al satului    

POMÂNT, POMÂNTURI (s.n.) - pământ    

POMÂNTARI (s.m.) - noroi, glod, tină    

POMÂNTUOS, POMÂNTUASĂ, POMÂNTUOŞ, POMÂNTUASĂ (adj.) - fertil, roditor 

POMENAŞ, POMENAŞ (s.m.) - pomenaş ?   

POMENEALĂ, POMENELI (s.f.) - pomeneală, amintire, evocare (a unui nume, eveniment etc.) 

„niși pomeneală” - nici vorbă (de așa ceva), în nici un caz 

POMENI, POMENESC (vb., IV) - a (se) pomeni; a aminti/menționa numele decedatului în cadrul 

unei ceremonii religioase; a aduce în discuție; a se trezi din somn; a fi surprins de ceva 

POMENIT, POMENITĂ, POMENIȚ, POMENICE (adj.) - pomenit 

POMET (s.m.) - mulțime de pomi fructiferi, livadă 

POMIELNIC, POMIELNICE (s.n.) - listă cu morții casei 

POMILARI, POMILARI (s.m.) - client, cumpărător sau persoană dornică să cumpere ceva sau 

să i se facă un serviciu; abonat (oficial sau prin tradiție); mușteriu (persoană căreia i se face în 

mod repetat același serviciu) 

POMINĂ (s.f.) - amintire, aducere-aminte 

POMINIALĂ (expr.) - nici vorbă! 

POMINIT, POMINITĂ, POMINIȚ, POMINICE (adj.) - trezit din somn 

POMNATĂ, POMNACE (s.f.) - pomneată   

POMNI (vb., IV) - a pocni, a lovi 

POMNITURĂ, POMNITURI (s.f.) - lovitură, pocnitură; bătaie 

POMOCIȚĂ, POMOCIȚ(Ă) (s.f.) - pomotiță (pl.); lemnele care se pun pe prișeje de-a lungul 

cociei (în paralel cu loitrele) pentru a putea fi încărcați mai mulți snopi de grâu sau tulei, mai 

mult fân etc.; suport la căruță pentru cărat lucruri voluminoase 

POMOROANCĂ, POMORONȘI (s.f.) - portocală 



“ca pomoroanca” - de culoarea cojii de portocală, portocaliu 

POMOST, POMOSTURI (s.n.) - strat de pământ bătătorit 

POMUL (s.m.) - bradul împodobit de nuntă 

PONAVĂ, PONEVI (s.f.) - pătură, cuvertură, acoperitoare de pat, chilim 

PONC, POANCĂ, PONS, POANSE – (adj.) saşiu; (loc. adv.) d-a poanca - orbiu, pieziş, oblic 

PONCAVĂ, PONCĂVI (s.f.) - pătură, cuvertură; procoviță, țesătură din fuior, lână cu motive 

decorative 

PONCHIU (adv.) - oblic, pieziș, chiorâș 

PONCIȘ (adv.) - încruntat, înfățișare răutăcioasă 

POND, PONDURI (s.n.) - unitate de măsură pentru greutăți egală cu 0,56 kg; font, livră 

„a pune pond” - a pune accent pe…, a acorda mai multă atenție/importanță la… 

PONDRĂVI, PONDRĂVI (s.m.) - viermi intestinali la cai; hemoroizi 

PONEAVĂ, PONEVE (s.f.) - bucată drptunghiulară dintr-o ţesătură deasă şi groasă, confecţionată din 

lână, care se pune pe spatele boilor, vacilor, sub şaua cailor, etc. sau care se aşterne pe pământ la câmp; 

pocladă 

PONEAVĂ, PONEVI (s.f.) - cuvertură de pat sau așternut din lână, de diferite culori, țesute în 

război; prelată 

PONGIOLĂ, PONGIOLE (s.f.) - rochie închisă cu nasturi în față 

PONIA (vb., I) - a chiorî 

PONIAVĂ, PONIEVI (s.f.) - cilim, acoperământ de pat, pătură 

PONIAVĂ, PONIEVI (s.f.) - pătură de lână țesută în casă, deseori cu motive decorative, cu care 

se acoperă păturile 

PONIEVIȚĂ, PONIEVIȚE (s.f.) - cearșaf țesut în casă 

PONIEVOS, PONIEVOASĂ, PONIEVOŞ, PONIEVOASĂ (adj.) - cu vedere slabă 

PONIOS, PONIOASĂ, PONIOȘ, PONIOASĂ (adj.) - cu vedere slabă, ponevos, ponivos 

PONOS, PONOASĂ (s.n.) – necaz, neplăcere 

PONOSALĂ, PONOSĂLI (s.f.) - ponoseală, puterea de a suporta ceva rău/dureros; rezistență, 

răbdare 

PONOSÂT, PONOSÂTĂ, PONOSÂȚ, PONOSÂCE (adj.) - folosit, uzat; răbdat, suportat 

PONOSÎ, PONOSĂSC (vb., IV) - a ponosi, a suporta, a răbda 

„nu-l ponosăsc” - nu-l suport 

PONOSLUI, PONOSLUIESC (vb., IV, tranz.) - a defăima, a calomnia, a ponegri 

PONOU, PONOAVE (s.n.) - polen   

PONȘI, PONŞIESC (vb., IV, intranz., reflex.) - a deveni sașiu, zbaghiu (la privire); a se uita cruciş, 

chiorâş 

PONȘIŞ (adj.) - expr. sa uită ponșiş = se uită încruntat, are pe frunte şi între sprâncene cute de 

nemulţumire, de mânie; care are privirea aspră, posomorâtă 

PONT, PONTURI (s.n.) - punct; sfârșit, capăt 

PONTOȘ (adv.) - punctual, exact, precis, la timp, la fix, fară întârziere 

„a fi pontoș” - a fi punctual, a sosi exact la timpul fixat anterior 

POPAMĂ (s.f.) - popime, mulţime de preoţi 

POPASNIȚĂ, POPASNIȚE (s.f.) - ceartă, zarvă, sfadă 

POPĂ, POPI (s.m.) - preot; cel de-al 13-lea (al 10-lea) snop de grâu, care se pune pieziș pe peciță, 

pentru a feri spicele celorlalți snopi de ploaie și de vânt; rege/crai/rigă la jocul de cărți 

„ca popa” - obligatoriu, musai; trebuie, nu există alternativă 

POPÂLNOC (s.m.) - (var.POPÂLNIC) plantă erbacee, violacee 

POPEŞCE (adv.) - ca popii, în felul popilor 

POPI, POPESC (vb., IV, tranz.) - a popi, a “aranja” pe cineva 

POPIC, POPIȘ (s.m.) - piesă mică de lemn cu care se unesc două scânduri la gard 

POPIC, POPIȘCE (s.n.) - bucată de lemn, de dimensiuni mai mici, cu diverse utilizări 

POPIIE, POPII (s.f.) - popie, preoție, demnitatea și funcția de preot 

POPILNIC, POPILNIȘ (s.m.) - popilnic   

POPILNIC, POPILNIȘE (s.n.) - iarbă de pădure 

POPISTRIT, POPISTRITĂ, POPISTRIŢ, POPISTRICE (adj.) - pârguit 



POPLICI, POPLICESC (vb.) - a înnoda 

POPLICIT, POPLICITĂ, POPLICIȚ, POPLICICE (adj.) - încurcat, înnodat 

POPLICITURĂ, POPLICITURI (s.f.) - lucruri încâlcite 

POPOC, POPOȘI (s.m.) - prun de vară cu fructe roşii, lunguieţe, dulci acrişoare 

POPOR, POPOARE (s.n.) - grup mare de oameni 

POPORAL, POPORALĂ, POPORALI, POPORALE (adj.) - popular, cu privire la popor 

„școală poporală” - școală populară = școală primară/elementară 

POPOREAN, POPORENI (s.m.) - om de rând; credincios ortodox laic 

POPRICAȘ, POPRICAȘURI (s.n.) - mâncare de cartofi cu carne și cu prăjeală de piparcă pisată; 

tocană 

POPTĂ (s.f.) - poftă 

POPTOPIENIE, POTOPIENI (s.f.) - calamitate, distrugere 

POTOPIT, POTOPITĂ, POTOPIŢ, POTOPICE (adj.) – prăpădit, decedat 

POR (s.n.) - ciopor de oi 

PORAV, PORAVĂ, PORAVI, PORAVE (adj.) - (om) vrednic, harnic, bun de lucru; certăreț, 

nărăvaș, aspru, dur, exigent 

PORĂV (adj.) – naiv, nervos, repezit, agitat 

PORÂMB, PORÂMBI (s.m.) - arbust care crește în stare naturală și ale cărui fructe acre se 

numesc porâmbe; porumbar; (adj.) - de culoare gri, pestriț, porumbel 

PORÂMB, PORÂMBI (s.m.) - porumbar  

PORÂMBAC (cal) - cu pete, vărgat 

PORÂMBARI (s.m.) - (var. PORÂMBAȚI) loc în care crește porumbarul (arbustul) 

PORÂMBĂ, PORÂMBE (s.f.) - fructe; fructul porâmbului, de culoare negru-vânăt, porumbă; 

găini pestrițe  

PORÂMBĂ, PORÂMBE (s.f.) - fructul porumbarului, sferic, de culoare neagră-vineţie, cu gust acru, 

astringent; porumbă, scoroambă 

PORÂNCĂ, PORÂNȘI (s.f.) - dispoziţie dată de către o autoritate sau de către o persoană cu autoritate 

şi care trebuie executată întocmai; poruncă, ordin, decizie, hotărâre; comunicare de interes obştesc 

făcută de o autoritate comunală 

PORÂNCĂ, PORÂNȘI (s.f.) – poruncă, ordin, însărcinare 

PORÂNȘI, PORÂNȘESC (vb., IV) - a dispune cu autoritate ca ceva să se îndeplinească întocmai; a 

porunci, a ordona. a fi stăpân, a conduce în calitate de stăpân 

PORÂNȘI, PORÂNȘESC (vb., IV, tranz.) - a porunci, a da ordin 

PORÂNȘIT, PORÂNȘITĂ, PORÂNȘIȚ, PORÂNȘICE (adj.) - poruncit 

PORC, PORȘI (s.m.) - porc 

PORCAI, POARCĂI (vb., IV) - a certa, a mustra, a dojeni pe cineva. a ocărî, a face cu ou şi cu oţet pe 

cineva 

PORCAR, PORCARI (s.m.) - porcar   

PORCARIAŢĂ, PORCARIEŢ (s.f.) - porcăreaţă, cocină de porci 

PORCARIIE, PORCARII (s.f.) - porcărie   

PORCĂI, PORCĂIESC (vb., IV, intranz.) - a adresa invective cuiva, a muștrului 

PORCĂIT, PORCĂITĂ, PORCĂIȚ, PORCĂICE (adj.) - certat, sfădit 

PORCON, PORCOANE (s.n.) - gămadă conică de fân; căpiţă, purcoi 

PORCONEL, PORCONEI (s.m.) - diminutiv al lui porcon; căpiţă; mică 

PORCONI, PORCOANE (s.n.) – căpiță mică de fân 

PORCONI, PORCONESC (vb., IV, tranz., reflex.) - a face claie de fân 

PORCOS, PORCOASĂ, PORCOȘ, PORCOASĂ (adj.) - obraznic, vulgar, slobod la gură 

PORCOTANIE, PORCOTANII (s.f.) - porc foarte mare 

PORCOTONI, PORCOTONI (s.m.) - porc mare şi greu; (şi depreciativul despre om) mare porc 

PORCOTOS, PORCOTOASĂ, PORCOTOŞI, PORCOTOASE (adj.) - nerușinat, obraznic 

PORCUL (POARCA) (s.n.) - joc de băieți, când mergeau cu vitele la păscut 

PORCUON, PORCUANE (s.n.) - porcoi , claie, grămadă 

POREZ, POREZURI (s.n.) - cotă procentuală de ţuică dată ca plată de către cel care fabrică ţuica 

proprietarului cazanului alambicului 



POREZ, POREZURI (s.n.) – impozit 

PORHAM, PORHAMURI (s.n.) – (var. SORHAM, SORHAMURI) harnașamentul calului 

PORIŢĂ, PORIŢ (s.f.) - lipicioasă (lat. Galium aparine) 

PORNI, PORNIESC (vb., IV) – a porni, a demara 

PORNITURĂ, PORNITURI (adj.) - adesea substantivat îndărătnic, încăpăţânat, recalcitrant; p. ext. 

stăruitor, apucatură 

POROBOATĂ, POROBOACE (s.f.) - chibzuială, organizare 

POROBOCEALĂ, POROBOCELI (s.f.) - potrivire, aranjare la locul potrivit 

POROBOCI, POROBOCESC (vb., IV, tranz.) - a orândui, a pune în ordine, a organiza 

POROBOCIT (adj.) - potrivit 

POROS, POROASĂ, POROȘ, POROASĂ (adj.) - păros 

PORȘESC, PORȘEASCĂ, PORȘEŞCI (adj.) - de porc, privitor la porc, al porcului; porcesc; despre 

unele legume sau fructe care este de calitate inferioară 

PORȘOR, PORȘORI (s.m.) - grămadă de fân/trifoi/paie, claie mică, poșor 

PORT, PORT (s.n.) – costumație; comportament; identitate 

PORTARI, PORTARI (s.m.) - portar 

PORT-BĂGAJ, PORT-BĂGAJE (s.n.) – port-bagaj 

PORTUȚ (s.n.) - staul pentru oi 

PORŢÂIE, PORŢÂI (s.f.) - plată obligatorie stabilită prin lege, pe care cetăţenii o varsă din venitul lor 

în bugetul statului; impozit, dare 

PORȚÂIE, PORȚÂI (s.f.) - porție; parcelă repartizată în cadrul fostelor cooperative agricole de 

producție pentru a fi întreținută de un membru al cooperativei 

PORȚOLAN, PORȚOLAMURI (s.n.) - porțelan 

PORȚONI, PORȚOANE (s.n.) - cantitate mare, porție 

PORUMB, PORUMBĂ, PORUMBI, PORUMBE (adj.) – (var. PORUMBAC, PORUMBACĂ, 

PORUMBAȘI, PORUMBAȘE) (despre fulgii păsărilor) pestriț; de culoarea porâmbei (vânăt 

închis) cu pete mai deschise; pestriț 

PORUMB, PORUMBI (s.m.) - porumb 

PORUMBAC, PORUMBACĂ, PORUMBAȘI, PORUMBAȘE (adj.) - (despre fulgii păsărilor) 

pestriț; de culoarea porâmbei (vânăt închis) cu pete mai deschise 

PORUNȘI, PORUNȘESC (vb., IV, tranz.) - a ordona, a comanda pe cineva 

PORZOL (s.n. sg.) - pesticid pentru a trata sămânța de grâu 

POSĂGI, POSĂGESC (vb., IV, tranz.) - a așeza, a se pune încet, a începe 

POSÂCLI, POSÂCLESC (vb., IV) - a se îmbiba, a se acoperi cu substanţe cleioase, unsuroase, murdare; 

a se năclăi, a se murdări; a se umple, a se înţesa de praf, de murdărie sau de miasme; a se îmbâcsi 

POSÂCLIT, POSÂCLITĂ, POSÂCLIŢ, POSÂCLICE (adj.) - îmbibat sau acoperit cu o substanţă 

cleioasă, unsuroasă, murdară; năclăit, unsuros, lipicios, murder; îmbâcsit 

POSÂCLU (s.n.) - substanţă cleioasă, lipicioasă, grasă, murdară; praf, murdărie 

POSCIUMP, POSCIUMPI (s.m.) - trunchi de pom rămas în pământ 

POSCRIS, POSCRISURI (s.n.) – caiet 

POSOACĂ, POSOAȘE (s.f.) - gură 

POSOARCĂ, POSOARCE (s.f.) - (despre animale) colos, grăsun 

POSOMORÂT, POSOMORÂTĂ, POSOMORÂŢ, POSOMORÂCE (adj.) – posac, abătut, supărat 

POSPĂI, POSPĂIESC (vb., IV, tranz.) - a face un lucru formal, a fușări 

POSPĂIALĂ, POSPĂIELI (s.f.) - lucruri făcute de formă/mântuială, fușărai 

POSPĂIT, POSPĂITĂ, POSPĂIŢI, POSPĂICE (adj.) - formal, fușărit; încrezut, înfumurat 

POSTAICĂ, POSTĂIȘI (s.f.) - păstaică; teacă a unor leguminoase; păstaie comestibilă de roșcovă 

POSTAICĂ, POSTÂĂIȘ (s.f.) - păstaie   

POSTATĂ, POSTĂȚ (s.f.) - distanță, porțiune din suprafața unui teren cultivat 

„a lucra cu postata” - a lucra terenul pe parcele și nu de la un capăt la altul al holdei 

POSTATĂ, POSTĂŢ (s.f.) - porţiune dintr-un teren cultivat, lucrată de unul sau mai mulţi lucrători 

într-un anumit timp; bucată de drum; distanţă 

POSTAVĂ (s.f.) - troacă pentru frământat aluatul de pâine 

POSTAVĂ, POSTĂVI (s.f.) - albie care serveste la frământatul aluatului, la spălatul rufelor etc 



POSTĂȘI, POSTĂȘESC (vb., IV, intranz.) - a scoate boabele din păstăi 

POSTRUNGĂ, POSTRUNJI (s.f.) - spaţiu mai mare între dinţi, mai ales între incisivii maxilarului 

superior; strungăreaţă, strungă 

POSUMP, POSUMPI (s.m.) - stâlp, par, țăruș, partea rămasă în pământ de la porumb după 

tăiere; semn de hotar 

POȘĂ, POȘE (s.f.) – fular 

POȘĂVOAICĂ (s.f.) - joc popular bănățean 

POȘÂRCĂ, POȘÂRCI (s.f.) - rachiu slab 

POȘI, POȘESC (vb., IV) - a-şi schimba în rău înfăţişarea sau forma; a se poci, a se urâţi 

POȘICALIT, POȘICALITĂ, POȘICALIŢ, POȘICALICE (adj.) - despre oameni care fac multe glume, 

căruia îi place să facă glume; glumeţ, poznaş, hâtru, şod 

POȘIE, POŞII (s.f.) - arac, par 

POŞINOAGĂ, POŞINOJI (s.f.) – năzbâtie, boroboaţă 

POȘIT, POȘITĂ, POȘIŢ, POȘICE (adj.) - despre fiinţe; adesea substantivat pocit, slut, desfigurat, slut 

POȘIT, POȘITĂ, POȘIȚ, POȘICE (adj.) – pocit, mutilat 

POȘITANIE, POȘITĂNII (s.f.) - fiinţă diformă, slută, hidoasă, desfigurată, urâțenie (Doamnie! Şie 

poşitanie dă om o fost ăsta.) 

POŞITURĂ, POŞITURI (s.f.) – pocitură 

POȘIUMB, POȘIUMBI (s.m.) – par, țăruș, stâlp înfipt în pământ de mică înălâime; om de statură 

mică 

POȘIUMB, POȘIUMBI (s.m.) - par scurt, ascuţit la un capăt, care se înfige în pământ, şi care serveşte 

pentu a fixa sau a lega ceva de el, sau pentru a stabili un hotar, o linie de demarcaţie; ţăruş 

POȘIUMP, POȘIUMPURI (s.n.) - întemeietorul (real sau imaginar) al unei familii (în sens larg) 

dintr-o localitate; neam, viță, familie cuprinzând pe toți locuitorii satului descendenți din 

strămoșul comun; (sg.) - locul de origine al mai multor descendenți, satul, neamul din care se 

trage cineva; stâlp, par mai mare 

POȘMÂNDRĂ, POȘMÂNDRE (s.f.) - glumă, bancă, șodzăne 

„a spune la poșmândre” - a spune nimicuri care plac auditoriului 

„a sta la poșmândre” - a sta la taclale; a spune/a asculta glume între cunoscuți/prieteni 

„a umbla cu poșmândre” - a purta cu vorba/a amăgi pe cineva față de care ai anumite obligații 

POȘMÂNDRI, (mă) POȘMÂNDRESC (vb., IV, intranz. reflex.) - a schimba vorbe glumețe 

POȘOCINĂ, POȘOCINI (s.f.) - poșotină, pantlică (sârmă) pe frunte, comaș (are rolul de a ține 

tulbentul pe cap ca să nu cadă) 

POȘOR, POȘORI (s.m.) - claie mică de fân sau paie 

POŞOREL, POŞOREI (s.m.) - dim. al lui poşor 

POȘOVAICA (s.f. sg.) - dans popular vioi și melodia după care se juca el 

POŞOVAICĂ (s.f.) - dans popular asemănător brâului, răspândit în zona caransebeşului; melodia după 

care se execută acest dans 

POȘOVĂI, POȘOVĂI (vb., reflex.) - a călca strâmb 

POŞTARI, POŞTARI (s.m.) - factor poştal; poştaş 

POȘTAȘ, POȘTAȘ (s.m.) – agent poștal 

POȘTĂ, POȘCIE (s.f.) – poștă; (s.f. sg.) - viol în grup 

„a umbla cu poșta/a dușe poșta” - a colporta informații, adesea inexacte; a băga intrigă între 

oameni 

POȘUMP, POȘUMPI/POȘUMPURI (s.m.) - stâlp, par, ţăruş; partea rămasă în pământ de la 

porumb după tăiere; semn de hotar (din lemn); (s.n.) - gospodărie de rădăcină 

POȘUMPIT, POȘUMPITĂ, POȘUMPIȚ, POȘUMPICE (adj.) – repezit 

POTAIE, POTĂI (s.f.) - hoinar, vagabond (potaia-dă-câne, potaia-dă-copil, potaia-dă-bărbat) 

„a umbla potaie prin sat” - a umbla fără rost; a umbla după iubit 

POTÂNG, POTÂNJE (s.n.) - lanț scurt și gros cu care se împiedică roata la căruță (la coborâri 

periculoase) 

POTÂNGONI, POTÂNGOANE (s.n.) - netrebnic, neserios, pus pe șotii; bătăuș 



POTCAŞ, POTCAȘĂ, POTCAŞ (adj.) - persoană care provoacă hazul; glumeţ, mucalit, poznaş, 

şugubăţ, amuzant, poșicalit, şod. expr. dat ge potcă = glumeţ, hazliu, hâtru; persoană care se împacă 

greu cu alţii, greu de mulţumit 

POTCAȘ, POTCAȘĂ, POTCAȘ, POTCAȘĂ (adj.) - copil zburdalnic; om glumeț, pus pe șotii; 

om rău pus pe ceartă 

POTCĂ, POTCHE (s.f.) - neplacere, poznă; (expr. dat de potcă) (loc. adj.) - poznaș; (loc. subst.) - 

om care face pozne; belea, necaz, supărare; sfadă 

„du-ce-n potcă!” - du-te dracului/naibii! 

„îi dat dă potcă” - e obraznic 

POTCĂ, POTCHE (s.f.) - situaţie complicată, neplăcută; încurcătură; expr. o dat ge potcă = a dat de 

necaz poveste plină de haz, glumă 

POTCĂIT, POTCĂITĂ, POTCĂIŢI, POTCĂICE (adj.) - dat naibii, potcaș, buclucaș 

POTCOAVĂ, POTCOAVE (s.f.) – piesă de oțel, în formă de semicerc, care se fixează cu cuie pe 

copitele cailor; literele alfabetului chirilic 

„scriere cu potcoavie” - scriere cu litere chirilice 

POTCOVI, POTCOVESC (vb., IV, tranz.) - a potcovi; (fig.) a admonesta 

POTCOVIT, POTCOVITĂ, POTCOVIȚ, POTCOVICE (adj.) – (cal) cu potcoave 

POTEGĂ, POTEJI (s.f.) - bucată de lemn prinsă de crucea și osia din față a cociei care servește 

drept scară de urcat în ea 

POTFÂRDĂ (s.f.) - adeverință 

POTIMOC, POTIMOCURI (s.n.) - soarta, destin 

POTLAG, POTLAGURI (s.n.) - lucru vechi, scorțuros 

POTLOG, POTLOAJE (s.n.) - bucată de piele cu care se cârpește/repară încălțămintea 

POTLUOG, POTLUAJE (s.m.) - potlog   

POTMAL, POTMALURI (s.n.) - trecere peste drum făcută din coceni; ridicătură din zăpadă, 

făcută în pantă, din vârful căreia copiii de la șes se dau cu sania 

POTOLI (vb. IV) - a (se) linişti  

POTOP, POTOPURI (s.n.) – prăpăd, tsunami 

„potop dă lume” - mulțime mare de oameni 

POTOPENIE (adv.) - număr foarte mare de ființe sau lucruri 

POTOPI, POTOP(I)ESC (vb., IV, tranz.) - a distruge; a dori nespus; a (se) potopi, a pieri 

(indiferent în ce mod, nu doar prin potop/inundații), a muri, a (se) nimici 

„mă potop după el” - îl doresc foarte mult 

POTOPI, POTOPESC (vb., IV) - despre stări fizice sau sufleteşti: a apuca, a stăpâni, a cuprinde; a 

acoperi, a cuprinde din toate părţile, a cotropi 

POTORĂ, POTORE (s.f.) - monedă veche în valoare de 3 bani 

POTORÂT, POTORÂTĂ, POTORÂŢ, POTORÂCE (adj.) - în expr. urât potorât = foarte urât, deosebit 

de urât, de o urâţenie ieşită din comun 

POTOSITA, POTOSITE (s.f.) - teren extravilan 

POTREA, POTRELE (s.f.) - imagine pozitivă a unei fiinţe, a unui obiect, a unui peisaj, etc. fixată pe 

hârtie fotografică şi obţinută prin fotografiere; fotografie, poză 

POTREA, POTRELE (s.f.) - poză, fotografie, tablou de familie 

POTRICALĂ, POTRICALE și POTRICĂLI (s.f.) - unealtă de oțel cu vârful ascuțit folosită la 

făcut găuri în curele, în urechile vitelor etc.; priboi 

POTRICALĂ, POTRICĂLI (s.f.) - unealtă de oţel cu vârful ascuţit cu care se fac găuri la curele, la 

opinci etc.; preducea 

POTRICĂLI (vb., IV) - a găuri, a străpunge (pielea) cu potricala 

POTRICĂLIT, POTRICĂLIȚ (adj.) – găurit, străpuns 

POTRIȘIT (adj.) – amestecatul de lichide  

POTRIVEALĂ (s.f.) – asemănare 

POTRNIȘE, POTRNIȘ (s.f.) - potârniche   

POTROACĂ, POTROAȘE (s.f.) - mâncare (mai ales zeamă) foarte sărată și foarte acră (la nunți 

se dă spre dimineață, pentru a-i înviora puțin pe cheflii) 

POTROCOL, POTROCOALE (s.n.) - registru; învoire scrisă 



POUOD, POUADJE (s.n.) - inundaţie 

POVARĂ, POVERI (s.f.) – greutate mare 

POVASTĂ, POVASTE (s.f.) - poveste, întâmplare 

POVASTĂ, POVEŞCI (s.f.) - specie a epicii populare în proză în care se relatează întâmplări fantastice 

ale unor personaje imaginare în luptă cu personaje nefaste; poveste; născocire, scornitură, minciună 

POVAŢĂ, POVIEŢĂ (s.f.) – sfat, îndrumare 

POVAZNIŢĂ, POVAZNIŢĂ (s.f.) - una dintre prăjinile lungi şi subţiri care se leagă de par la vârful 

clăii de fân şi care împiedică vântul să smulgă fânul 

POVĂSTAȘ, POVĂSTAȘ (s.m.) - povestitor 

POVĂSTUI, POVĂSTĂSC (vb., IV, tranz.) - a povesti, a relata 

POVEASTĂ, POVEȘCI (s.f.) - poveste 

POVEAȚĂ, POVIEȚE (s.f.) - povață 

POVEȘERCĂ, POVEȘERCI (s.f.) - șezătoare; întâlnire (după cină, pe timpul iernii) a mai multor 

familii vecine la una dintre ele, pentru a lucra (femeile) și a se distra (bărbații) - se deosebește de 

clacă deoarece fiecare femeie lucrează pentru sine și nu pentru gazdă 

POVICERNĂ, POVICERNE (s.f.) - șezătoare, clacă 

POVIESTÎ, POVIESTĂSC (vb., IV) - a povesti; a bârfi 

POVONI, POVOANE (s.n.) - ploaie grea, inundație 

POZDARE, POZDĂRI (s.f.) - pozdarie, pozderie, puzderi, rest din tulpina cânepii murate (după 

melițat) 

POZDARE, POZDĂRI (s.f.) - rest lemnos care cade din tulpina cânepii la meliţare şi la scărmănare; 

puzderie 

POZDĂRI, POZDĂRESC (vb., IV) - a frânge cu piciorul sau în mâini tulpinile murate de cânepă 

și a le izbi de un lemn proptit oblic ca să cadă pozdările, pentru a fi mai ușor de melițat 

POZDĂRIE, POZDĂRII (s.f.) - bucățele mici de lemn, așchii 

POZIVARI (s.m.) - curier la primărie 

POZNUI, POZNUIESC (vb., IV, tranz.) - a bârfi, a vorbi de rău 

POZNUIT, POZNUITĂ, POZNUIȚ, POZNUICE (adj.) – nimerit  

POZONARI, POZONARE (s.n.) - buzunar, ches, pozunar 

„a da (a avia) bani dă pozonari” - a da (a avea) bani de cheltuieli curente sau bani pe care îi poți 

cheltui după bunul plac 

„a fluiera/a bacie vântu prân pozonari” - a nu avea nici un ban în buzunar, a fi sărac 

„cârpă dă pozonari” - batistă 

POZONARI, POZONARE (s.n.) - un fel de pungă interioară cusută la haine, în care se ţin lucruri 

mărunte; buzunar, jăb 

PRADĂ, PRĂDZ (s.f.) - risipă 

PRAFIRA, PRAFIR (vb., I, tranz.) - prefira , a examina, a iscodi 

PRAG, PRAGURI (s.n.) - prag   

PRAGARI, PRAGARE (s.m.) - prăgar   

PRAIS (s.n.) - înv. plantă erbacee legumicolă înrudită cu ceapa, cu tulpina cilindrică, groasă şi înaltă cu 

frunze lanceolate şi cu bulb cărnos; praz 

PRAIS, PRAISURI (s.m.) - prusac 

PRALEA (s.m. sg.) – țigan, fecior 

PRANGĂ, PRĂNJI (s.f.) - zăvor, închizătoare cu limbă (la ușă) 

„a trage pranga” - a închide ușa cu zăvorul 

PRAPAGENIE, PRAPAGENII (s.f.) - stricăciune, pagubă, distrugere foarte mare; prăpădenie. situaţie, 

împrejurare care poate pricinui mari stricăciuni, pagube, distrugeri 

PRAPAGI, PRAPAGESC (vb., IV) - a se distruge, a se nimici, a se face praf, a se strica; a-şi pierde 

viaţa, a muri, a pieri 

PRAPAGIT, PRAPAGITĂ, PRAPAGIŢ, PRAPAGICE (adj.) - substantivat om sărac, sărman; om 

nenorocit, amărât; om neserios; mincinos; leneş 

PRAPORE, PRAPORI (s.m.) - steag bisericesc (praporii se scot din biserică la înmormântări sau 

la diferite sărbători religioase); peritoneu la animale 

PRAPUR(I)E, PRAPURI, PRAPORI (s.m.) - steag bisericesc pentru ceremonii 



PRASÂLĂ, PRASÂLE (s.f.) - prăsilă   

PRASCHIE, PRASCHII (s.f.) - praștie 

PRAŞÂT, PRAŞÂTĂ, PRAŞÂŢ, PRAŞÂCE (adj.) - despre terenuri cultivate sau plante de cultură care 

este săpat şi curăţat de buruieni, afânat etc. mai ales despre lichide plin de prăş sau praf, acoperit cu prăş 

sau praf 

PRAȘCHIE, PRĂȘCHII (s.f.) - praștie; chimir; cingătoare din piele în care bărbații țineau, în 

trecut, banii și pacla cu duan 

PRAŞCIE, PRĂŞCII (s.f.) - jucărie făcută dintr-una sau două fâşii de elastic la capătul cărora se leagă 

o bucată de piele, de cârpă etc. în care se pune o pietricică spre a fi azvârlită; praştie; cingătoare lată 

confecţionată din stofă sau din catifea, ornamentată cu cusături în multe culori pe care o poartă bărbaţii 

peste cămaşă; brâu 

PRAŞÎ, PRAȘĂSC (vb., IV) - a lucra cu sapa sau cu plugul spaţiul de sol dintre rândurile distanţate ale 

unor plante de cultură, pentru a distruge buruienile, a afâna pământul etc.; a prăşi; mai ales despre lichide 

a se umple de prăş; a se acoperi cu un strat de praf, a se umple de praf, a se prăfui 

PRAU (adj.) - persoană care este în stare avansată de ebrietate; beat, turmentat, făcut pulbere; ţuică tare, 

care are un procent mare de alcool 

PRAU, PRAURI (s.n.) - praf; pulbere, explozibil; medicament sub formă de pulbere; 

îngrășăminte chimice (mai ales cele din grupa azotaților) 

„a arunca prau în ochii cuiva” - a încerca să înșeli pe cineva, prezentându-i denaturat (favorabil) 

realitatea 

„a fașe prau” - a distruge, a nimici total; a învinge în mod categoric 

„au, au, unge-i mândra s-o fac prau” - expresie 

PRAU, PRAURI (s.n.) - pulbere formată dintr-un amestec de sulfat de potasiu, sulf şi cărbune de lemn 

folosită ca explozibil; praf de puşcă 

PRAVĂ, PRĂVI (s.f.) - încuietoare 

PRAXA, PRAXĂDZ (vb., I) - a practica o meserie, a desfășura o activitate concretă 

PRAXĂ, PRAXĂ (s.f.) - practică; practicarea (exercitarea) unei meserii/activități într-un 

domeniu oarecare 

PRAZNIC, PRAZNIȘE (s.n.) – masă dată la hramul unei biserici 

PRAZNIC, PRAZNIȘE (s.n.) - masă mare dată în fiecare an în ziua data când a fost sfinţită locuinţa de 

obicei la o sărbătoare religioasă 

PRĂ (prep.) - pe, peste; (prefix) - pre- (exprimă reluarea/repetarea acțiunii) 

PRĂ DUCĂ (adj.) – pregătit de plecare 

PRĂ MAU (vb.) – a lua avânt (Când ş-o luvat pră mau, iuce o gătat dă săpat şî postata aia dă grăgină 

care o măi rămas nie săpată.) 

„iei muiere pră ales” - îți alegi femeia 

„pră dă rost” - pe de rost 

„pră dungă” - pe o parte 

„pră furiș” - pe ascuns 

„pră gială!” (înjurătură) - pe naiba 

„pră loc” (loc. adv.) – acum, imediat 

„pră mare” - domnește, într-un mod stilat 

„pră rând” - pe rând 

„pră șine” - pe cine 

„pră zgoadă” (loc. adv.) - pe nimerit 

PRĂBĂLI, PRĂBĂLESC (vb., IV, tranz.) - a proba, a încerca 

PRĂBĂLUI, PRĂBĂLUIESC (vb., IV, tranz. reflex.) - a se dezmierda 

PRĂBĂLUIT, PRĂBĂLUITĂ, PRĂBĂLUIȚ, PRĂBĂLUICE (adj.) - dezmierdat 

PRĂCHICI, PRĂCHICESC (vb., IV, tranz.) - a repara 

PRĂCOPSALĂ, PRĂCOPSĂLI (s.f.) – răutate 

PRĂCOPSÂT, PRĂCOPSÂTĂ, PRĂCOPSÂŢ, PRĂCOPSÂCE (adj.) - a dat de rău, a încurcat-

o, pedepsit 

PRĂCUM (conj., adv.) - precum 



PRĂDĂLI, (mă) PRĂDĂLESC (vb., IV, intranz. reflex.) - a înțelege, a pricepe, a discerne, a 

distinge 

PRĂDĂNOU (loc. adv.) - din nou 

PRĂDUI, PRĂDUIESC (vb., IV, tranz.) - a risipi 

PRĂFAȘE, PRĂFAC (vb., III) – a preface, a reface 

PRĂFESOR, PRĂFESORI (s.m.) - profesor 

PRĂFIRA, PRĂFIR (vb., I, tranz.) - a împrăștia, a presăra 

PRĂFRIJE, PRĂFRIG (vb., III) - (despre răchie/țuică) a pregrige, a distila/a frige țuica a doua 

oară 

PRĂFRIPTĂ (adj. f.) - (despre ţuică) fiartă a doua oară 

PRĂGĂCI, PRĂGĂCESC (vb., IV) – a pregăti 

PRĂGĂCIT, PRĂGĂCITĂ, PRĂGĂCIȚ, PRĂGĂCICE (adj.) - pregătit 

PRĂÎNTOARȘE, PRĂÎNTOARȘE (vb., III, unipers.) - a se preîntoarce; (despre oameni) a reveni 

boala după o perioadă de însănătoșire; (despre femelele animalelor domestice) a fi din nou în 

călduri, semn că femela n-a fost fecundată la montarea anterioară 

PRĂÎNTORS (adv.) – revenit 

PRĂJALĂ, PRĂJĂLI (s.f.) - răntaș 

PRĂJÂNĂ, PRĂJÂNI (s.f.) - bucată lungă și subțire din lemn 

PRĂJÂNIȚĂ, PRĂJÂNIȚ (s.f.) - prăjiniță, pâine prăjită la flacăra focului sau la dogoarea jarului 

PRĂJÎ, PRĂJĂSC (vb., IV, tranz.) - a prăji 

PRĂLECE (adj.) – încet 

PRĂLINS, PRĂLINSĂ, PRĂLINȘ, PRĂLINSĂ (adj.) - scurs; neted; cu părul lins 

PRĂLUCĂ, PRELUȘI (s.f.) - gaură de scurgere a apei 

PRĂLUNG, PRĂLUNGĂ, PRELUNJI, PRELUNJE (adj.) - prelung 

PRĂLUPIT, PRĂLUPITĂ, PRĂLUPIȚ, PRĂLUPICE (adj.) - slab piele și os 

PRĂMARE (adv.) – domneşte, stilat 

PRĂMĂLTĂRI, PRĂMĂLTĂRESC (vb., IV, tranz.) - a tencui din nou 

PRĂPAGIT, PRĂPAGITĂ, PRĂPAGIȚ, PRĂPAGICE (var. PRĂPĂGIȚ, PRĂPĂGICE) (adj. 

şi subst.) - persoană vrednică de ocară 

PRĂPĂD, PRĂPĂDURI (s.n.) - nenorocire, cataclism, distrugere naturală de anvergură; 

mulțime, cantitate mare; sfârșit 

PRĂPĂGENE, PRĂPĂGENII (s.f.) - urgie, distrugere, pierdere 

PRĂPĂGI, PRĂPĂGESC (vb., IV, tranz. reflex.) - a distruge; a risipi; a pierde; a deceda 

„a să prăpăgi dă râs” - a râde cu poftă 

„a să prăpăgi de dragu/doru cuiva/a să prăpăgi după șineva” - a-i fi foarte drag/dor de cineva 

„mă prăpăd” - sunt pe moarte 

„o prăpăgit toată averea” - a risipit toată averea 

PRĂPĂGIALĂ, PRĂPĂGIELI (s.f.) - prăpăd, distrugere, urgie 

PRĂPĂGIE, PRĂPĂGII (s.f.) - urgie, dezastru, război 

PRĂPĂGINAR, PRĂPĂGINARI (s.m.) - ordonanță, servitor 

PRĂPĂGIT, PRĂPĂGITĂ, PRĂPĂGIȚ, PRĂPĂGICIE (adj.) - prăpădit; sărac, dărăpănat; 

(despre oameni) decăzut fizic și moral 

PRĂPURTA, PRĂPORT (vb., I, intranz. reflex.) - a se făloși, a se plimba cu scopul de a ieși în 

evidență 

PRĂPURTARE, PRĂPURTĂRI (s.f.) - plimbare 

PRĂPURTAT, PRĂPURTATĂ, PRĂPURTAȚ, PRĂPURTACE (adj.) - plimbat 

PRĂPUS, PRĂPUSĂ, PRĂPUȘ, PRĂPUSĂ (adj.) - propus; replantat 

PRĂRÂNGI, PRĂRÂNGESC (vb., IV, intranz. reflex.) - (var. PRĂRÂNJI, PRĂRÂNJĂSC) a 

urma alternativ într-o acțiune 

PRĂRUPIE, PRĂRUP (vb., III, tranz.) - a întrerupe, a opri pe cineva din vorbire; a trage 

clopotele prin mici întreruperi 

PRĂRUPT, PRĂRUPTĂ, PRĂRUPȚ, PRĂRUPCE (adj.) - întrerupt 

PRĂSALĂ, PRĂSĂLIE (s.f.) – materialul cu care este îmbrăcat mânerul cuţitului sau briceagului 

PRĂSĂGI, PRĂSĂGESC (vb., IV, tranz.) - a răsădi, a replanta 



PRĂSĂL(I)E (s.f. pl.) - prăsele; mânerul briceagului sau al cuțitului, făcut din lemn sau din os; 

plăsele 

PRĂSÂLĂ (s.f. sg.) - prăsilă 

„a fi bun(ă) dă prăsâlă” - a fi bun pentru reproducere (dacă e mascul), a naște des și/sau mulți 

urmați odată (dacă e femelă); animal de soi bun selectat pentru înmulțire/sămânță 

„a lăsa dă prăsâlă” - a alege pentru reproducere exemplarele cele mai frumoase și mai bine 

dezvoltate 

PRĂSÂT, PRĂSÂTĂ, PRĂSÂȚ, PRĂSÂCE (adj.) - născut 

PRĂSCHIMBAT, PRĂSCHIMBATĂ, PRĂSCHIMBAȚ, PRĂSCHIMBACE (adj.) - 

preschimbat 

PRĂSÎ, PRĂSĂSC (vb., IV) - a (se) înmulți prin reproducere (naștere); a înmulți numărul 

exemplarelor pe care le ai; a crește animale/soiuri noi 

PRĂSLIUC, PRĂSLIUCURI (s.n.) – jerseu 

PRĂSTĂ (prep.) – peste, deasupra 

„a lua prăstă pișior pră șineva” - a ironiza pe cineva, chiar și atunci când cel vizat este de față 

„a-i fi șeva prăstă mână” - a fi incomodat (nu oprit) de ceva, în atingerea țelului propus 

„prăstă drum” (loc. adv.) – vizavi 

„prăstă dzî/noapcie” - în decursul/în timpul zilei/nopții 

„prăstă tărămtăt” - din cale-afară, peste măsură 

„prăstă un șeas” - peste o oră 

PRĂŞ, PRĂŞ (s.m.) - fir de păr desprins de pe pielea omului sau din blana unui animal; să nu cadă prăşu 

ăl rău pe iel = să fie ferit de supărări, necazuri, să nu ducă lipsă de nimic; ocrotit în exces, alintat, 

răzgâiat, răsfăţat 

PRĂȘĂDINCE, PRĂȘĂDINȚ (s.m.) - președinte 

PRĂȘEPUT, PRĂȘEPUTĂ, PRĂȘEPUȚ, PRĂȘEPUCE (adj.) - priceput 

PRĂŞTUDĂRI (vb., IV) - a-şi shimba părerea 

PRĂUI, PRĂUIESC (vb., IV, intranz.) - a face praf 

PRĂUMBLA, PRĂUMBLU (vb., I, intranz. reflex.) - a se plimba, a să șpățări 

PRĂURI, PRĂURESC (vb., IV) - a (se) prăfui; a ridica praf; a se acoperi de praf sau de altă 

pulbere 

PRĂVAIGIT, PRĂVAIGITĂ (adj.) – care este dificil, nu e în regulă 

PRĂVALĂ (s.f.) – zer fiert din care se alege urda 

PRĂVĂDINAR (s.m.) – ordonanță, servitor 

PRĂVĂLIT, PRĂVĂLITĂ, PRĂVĂLIŢ, PRĂVĂLICE (adj.) – răsturnat, rostogolit 

PRĂVĂLITURĂ, PRĂVĂLITURI (s.f.) – resturi de brânză rămasă după prepararea caşului, urdă 

PRĂVITĂ (s.f.) – nuia, mlădiță de răchită răsucită cu care se leagă snopul de grâu 

PRĂZĂLUI, PRĂZĂLUIESC (vb., IV, intranz. reflex.) - a se comporta urât, a ieși din firescul 

lucrurilor 

PRĂZĂLUIT, PRĂZĂLUITĂ, PRĂZĂLUIŢ, PRĂZĂLUICE (s. și adj.) - despre o persoană care 

se poartă anormal 

PRĂZĂNTA, PRĂZÂNTĂ (vb., I) – a prezenta 

PRĂZĂNȚĂ, PRĂZĂNȚE (s.f.) – prezență 

PRĂZĂRI, PRĂZĂRESC (vb., IV, tranz.) - a (se) întrezări 

PRĂZĂRIT, PRĂZĂRITĂ, PRĂZĂRIȚ, PRĂZĂRICE (adj.) – puțin smintit 

PRÂCNI, PRÂCNESC (vb., IV) - a crăpa, a se sparge cu violenţă şi de obicei cu zgomot din cauza unei 

lovituri, a unei presiuni prea mari, a unei variaţii de temperatură etc.; a plesni; a produce sau a căpăta 

fisuri, a se fisura 

PRÂCNIT, PRÂCNITĂ, PRÂCNIŢ, PRÂCNICE (adj.) - care e crăpat, spart, despicat, plesnit; care are 

crăpături, fisuri 

PRÂCNITURĂ, PRÂCNITURI (s.f.) - faptul de a plesni; lovire, izbire; zgomot produs de anumite 

lovituri; plesnitură; crăpătură îngustă, plesnitură la suprafaţa sau în interiorul unui corp solid; fisură 

PRÂN (prep.) - prin 

PRÂNDZ, PRÂNDZURI (s.n.) - masă principală care se ia la amiază; prânz, dejun; timpul când se ia 

această masă; concr. ceea ce se mănâncă la această masă, mâncare pregătită în acest scop 



PRÂNDZ, PRÂNDZURI (s.n.) - prânz 

PRÂNDZÂTORI, PRÂNDZÂTOARE (s.n.) - prânzitor; sufragerie; sală de mese; mobilă de 

sufragerie 

PRÂNDZÎ́, PRÂNDZĂSC (vb., IV) - a lua masa de prânz, a mânca de amiază; a prânzi, a dejuna 

PRÂNGĂ (prep. compusă) - pe lângă 

PRÂNTRĂ (prep.) - printre 

PRÂNTRU (prep.) - pentru (ce) 

PRÂNTU (prep.) - v. prântru 

PRÂSCĂI, PRÂSCĂI (vb., IV) - a elimina cu zgomot materiile fecale şi gazele prin orificiul anal, a 

pârţai 

PRÂSCĂIE (vb., III) – scânteiză, scapără 

PRÂSCĂITOARE, PRÂSCĂITORI (s.f.) – artificiu pentru pomul de iarnă 

PRÂSNI, PRÂSNESC (vb., IV, tranz. și reflex.) - a se împroșca, a se stropi 

PRÂSNIT, PRÂSNITĂ, PRÂSNIŢ, PRÂSNICE (adj.) - stropit 

PRÂSNITURĂ, PRÂSNITURI (s.f.) - împroșcare, stropire 

PRÂSTĂ (prep.) - v. prăstă 

PRÂȘLIȚĂ, PRÂȘLIȚE (s.f.) - furcă 

PREACURVI, PREACURVESC (vb., IV) - a săvârși adulter, a duce o viață în desfrâu 

PREACURVIE, PREACURVII (s.f.) - adulter, viață imorală/libertină 

PRECĂUTA, PRECAUT (vb., I) - a cerceta, a examina 

PRECEN, PRECENI (s.m.) - prieten 

PRECENEŞCE (adv.) - ca un prieten, cu prietenie; cu bunăvoinţă; prieteneşte, amical 

PRECENIE, PRECENII (s.f.) - sentiment de simpatie, de stimă, de respect, de ataşament reciproc care 

leagă două persoane; legătură care se stabileşte între persoane, pe baza acestor sentimente; prietenie, 

amiciţie, prieteşug 

PRECENOS, PRECENOASĂ, PRECENOŞ, PRECENOASĂ (adj.) - adesea adverbial plin de 

afecţiune, de prietenie, de amabilitate; prietenos, binevoitor, afabil, amical; plăcut, agreabil, atrăgător 

PRECEPTOR, PRECEPTORI (s.m.) - încasator de taxe la stat 

PRECICĂ, PRECICI (s.f.) - transversală (la poarta de fotbal) 

PRECIN, PRECINI (s.m.) - persoană de care cineva este legat printr-o afecţiune deosebită, bazată pe 

încredere şi stimă reciprocă, pe idei sau principii comune; prieten, amic 

PRECIN, PRECINĂ, PRECINI, PRECINE (s.m. și f.) - prieten 

PRECINI, PRECINESC (vb., IV, intranz. reflex.) - a se împrieteni 

PRECINJE, PRECING (vb., III) - a cere insistent un lucru; a pretinde, a reclama, a revendica; a susţine, 

a afirma ceva cu tărie; a-şi atribui o calitate, însuşiri pe care nu le are; a-şi aroga 

PRECINOS, PRECINOȘ (adj.) - prietenos 

PREDA, PREDAU (vb., I) - a expune prin viu grai; a recita; a interpreta un rol 

PREDA, PREDAU (vb., I) - a lăsa cuiva moştenire toate sau o parte din bunurile aflate în proprietate 

cu condiţia, ca acesta moştenitorul, să îi asigure mijloacele de existenţă pe o anumită perioadă de timp 

sau până la deces; a se recunoaşte învins şi a se pune la dispoziţia duşmanului, urmăritorului etc. 

PREDZĂŞ (s.m.) – prezăş, președinte la CAP 

PREFAȘE, PREFAC (vb., III) - a încerca prin atitudine, comportare să dea o impresie falsă, pentru a 

induce în eroare; a simula, a se preface 

PREFECEALĂ, PREFECELI (s.f.) - chemare, invitație cu un scop 

PREFECI, PREFECESC (vb., IV, tranz.) - a momi, a ademeni; a pofti; a ocroti 

PREFECIT, PREFECITĂ, PREFECIȚ, PREFECICE (adj.) – invitat cu un scop anume 

PREGĂCI, PREGĂCESC (vb., IV) - a aranja ceva din timp, a face ca ceva să fie gata; a pregăti; a 

prepara; a fi pe punctul de a..., a fi gata să... a institui, a forma în vederea unei activităţi; a da lecţii; a 

studia temeinic; a învăţa; a preveni pe cineva cu privire la un eveniment neplăcut), a anunţa cuiva un 

lucru pe ocolite 

PREGĂCI, PREGĂCESC (vb., IV, intranz. reflex.) - a (se) pregăti 

PREGĂCIRE, PREGĂCIRI (s.f.) - acţiunea de a se pregăti şi rezultatul ei 

PREGĂCIT, PREGĂCITĂ, PREGĂCIŢ, PREGĂCICE (adj.) - despre oameni: instruit, cult, format 

PREGĂCIT, PREGĂCITĂ, PREGĂCIȚ, PREGĂCICE (adj.) - pregătit 



PREGICA, PREGIC (vb., I) - despre clerici: a rosti o predică; a predica. a răspândi, a propaga idei, 

concepţii; a mustra, a dojeni 

PREGICA, PREGICĂ (vb., I) – a predica 

PREGICĂ, PREGIȘI (s.f.) - cuvântare rostită de un cleric în biserică, în care se explică şi se comentează 

un text biblic şi se dau credincioşilor îndrumări morale; p. gener. expunere cu conţinut moralizator; 

predică, omilie; observaţie critică; p. ext.) mustrare, dojană 

PREGICĂ, PREGIȘI (s.f.) - predică 

PRELIMINARIU, PRELIMINARII (s.n.) - preliminar; proiect de venituri și cheltuieli, proiect 

de buget al unei unități 

„preliminariu de speze” - deviz de cheltuieli pentru executarea unei construcții 

PRELINJE, PRELING (vb., III) - despre lichide a se scurge foarte încet, picătură cu picătură de-a lungul 

unui obiect; a se prelinge, a curge domol; a lăsa să curgă încet 

PRELUNG, PRELUNGĂ, PRELUNJI, PRELUNJE (adj.) - mai lung 

PRELUNJI, PRELUNJESC (vb., IV) - a face mai lung; a prelungi, a lungi. a face să dureze sau a dura 

mai mult; a se lungi; a amâna un termen, o scadenţă 

PRELUNJIRE, PRELUNJIRI (s.f.) - acţiunea de a se prelungi şi rezultatul ei; timp acordat cuiva peste 

un anumit termen iniţial stabilit; concr. parte a unui obiect care constituie o extindere, o continuare a lui 

PRELUNJIT, PRELUNJITĂ, PRELUNJIŢ, PRELUNJICE (adj.) - despre obiecte la care s-a adăugat 

ceva care îl face mai lung; prelungit 

PRELUNJITOR, PRELUNJITOARE (s.n.) - obiect sau fragment dintr-un obiect care serveşte la 

prelungirea altor obiecte; prelungitor 

PREMARE, PREMARI, PREMARE, PREMARI (adj.) - mai mare 

PREMĂ, PREME (s.f.) - retribuţie bănească suplimentară acordată cuiva ca recompensă în cadrul 

sistemului de salarizare pentru contribuţia adusă; primă 

PREMDZ, PREMDZURI (s.n.) - dispozitriv de frânare a carului sau a căruţei alcătuit dintr-un şurub cu 

manivelă care acţionează un par de lemn şi care frânează prin frecare) roţile din spate 

PRENEGRU, PRENEAGRĂ, PRENEGRI, PRENEGRE (ad.) - negru intens 

PRENOTA, PRENOTEZ (vb., I, tranz.) - a face însemnări în vederea unui lucru 

PREOCEASĂ, PREOCESĂ (s.f.) - soţie de preot; preoteasă 

PREOCIASĂ, PREOCESE (s.f.) - preoteasă 

PREOȚÂIE, PREOȚÂI (s.f.) - preoție 

PREPARAND, PREPARANZI (s.m.) - elev al preparandei (școlii de învățători); preparandist; 

student la preparandie 

„preparand absolut” - absolvent al preparandiei 

PREPELIC, PREPELIȘE (s.n.) - lemn pe care se fixează picioarele animalelor când sunt belite 

PREPURTA, PREPORT (vb., I, reflex.) - a se plimba 

PREPURTARE, PREPURTĂRI (s.f.) - plimbare 

PRESĂGIT, PRESĂGITĂ, PRĂSĂGIŢ, PRĂSĂGICE (adj.) - replantat 

PRESĂRA (vb., I) - a încinge 

PRESCURĂ, PRESCURI (s.f.) - pâine sfințită 

PRESTA, PRESTAU (vb., I, tranz.) - a accepta, s-a oprit 

PREȘCHIȚĂ, PREȘCHIȚE (s.f.) - șindrilă, șiță 

PREŞEDINCE, PREŞEDINŢ (s.m.) - persoană care conduce un organ de stat, o instituţie, o organizaţie, 

o asociaţie; persoană care prezidează o adunare, o comisie etc.; preşedinte, president; denumire oficială 

dată şefului de stat al unor republici 

PREȘEPTOR, PREȘEPTORI (s.m.) - funcţionar însărcinat cu încasarea impozitelor şi a taxelor oficiale; 

perceptor, agent de percepţie 

PREȘISTA (s.f.) - maica domnului, fecioara maria 

PRETECTARE (s.f.) - succesiune 

PREȚ, PREȚURI (s.n.) - preț 

„preț de exclamațiune/preț de strigare/preț de pornire” - prețul de la care începe licitația 

PREŢĂLUI, PREŢĂLUI (vb., IV, tranz. şi reflex.) - a stabili preţul, valoarea, a se tocmi, a se 

târgui; a preţui, a aprecia 



PREȚUI, PREȚUI și PREȚUIESC (vb., IV) - a aprecia sau a exprima în bani (valoric) un bun; a 

recunoațte meritele cuiva, a stima, a cinsti 

PREȚUIT, PREȚUITĂ, PREȚUIȚ, PREȚUICE (adj.) - prețuit 

PREU (adv.) - încă o dată, din nou; iar, iarăşi 

PREUMBLA, PREUMBLU (vb., I, intranz. reflex.) - a se plimba 

PREUMBLARE, PREUMBLĂRI (s.f.) – plimbare 

PREUMBLAT, PREUMBLATĂ, PREUMBLAŢ, PREUMBLACE (adj.) - plimbat 

PREVADĂ, PREVĂDZ (s.f.) - latrină, closet în curte 

PREVEȘCEALĂ, PREVEŞCELI (s.f.) - leșin, emoție puternică, sperietură 

PREVEȘCI, PREVESCESC (vb., IV, intranz. reflex.) - a-ți pierde cunoștința; a te pierde cu firea; 

a te buimăci; a ți se năzări 

PREVEŞCIT (adj.) - leşinat 

PREZĂR (s.m.) – pesmet 

PREZĂRIT, PREZĂRITĂ, PREZĂRIŢ, PREZĂRICE (adj.) - rănit 

PREZĂŞ, PREZĂŞ (s.m.) - preşedinte, preşedince 

PREZĂȘ, PREZĂȘI (s.m.) – primar 

PREZENTIR (s.n.) - prezentare (după limba germană) 

PREZEȘ (s.m.) - președinte 

PREZLĂ (s.f. sg.) - pesmet, pâine prăjită măcinată 

PRIAJMĂ (s.f.) - preajmă    

PRIBUOI, PRIBUAIE (s.n.) - dorn, priboi  

PRICALĂ, PRICĂLI (s.f.) - vreme călduță 

PRICAZ, PRICAZURI (s.n.) - necaz 

„du-ce-n pricaz” - du-te-n necaz 

PRICĂI, PRICĂI (vb., IV) - despre elemente sau fenomene ale naturii a se linişti, a se potoli; a scădea 

în intensitate; despre suferinţe fizice; durere, febră etc. a se calma, a se domoli; a se atenua 

PRICĂJIT, PRICĂJITĂ, PRICĂJIȚ, PRICĂJICE (adj.) - mic, neînsemnat 

PRICĂLI, PRICĂLISCE (vb., IV, intranz.) - a se încălzi, a se înmuia vremea 

PRICE, PRICI (s.f.) - necaz, pricină 

PRICEALĂ, PRICELI (s.f.) - punere în vedere, atenționare 

PRICEAŞ, PRICEAŞĂ (adj.) - semeţ, mândru, trufaş, fercheş 

PRICEȘ (s.m.) – pantaloni strâmți, de jos până la genunchi, șpițat 

PRICI, PRICESC (vb., IV, intranz.) - a face atent pe cineva, a-i pune ceva în vedere; a răspunde; 

a obiecta; a porunci (mai ales la despărțire) 

PRICI, PRICIURI (s.n.) - pat confecţionat din materialele avute la îndemână şi care se foloseşte 

temporar; pat improvizat 

PRICI, PRICIURI (s.n.) - pat mic pe pari cu scânduri 

PRICIT, PRICITĂ, PRICIȚ, PRICICE (adj.) - amintit 

PRICOLIȘ, PRICOLIȘ (s.m.) - duh rău care fură laptele vacilor, oilor, caprelor 

PRICOLIȚĂ, PRICOLIȚE (s.f.) - remorcă 

PRICOSÂT (s.m.) - dezmierdat, destrăbălat 

PRICOVIȚĂ (s.f.) - (var PROCOVIȚĂ) acoperitoare de pat, cergă, pătura de lână țesută la 

război 

PRICULIȘI, PRICULIȘI (s.m.) - priculici, pricolici; strigoi; vârcolac (care provoacă eclipsele de 

Lună și de Soare); om care se preface noaptea în animal, câine sau lup, făcând rău celor pe care 

îi întâlnește 

PRIDA, PRIDAU (vb., I, tranz. reflex.) - a dona; a se da în îngrijirea cuiva 

PRIECIN, PRIECIN (s.m.) - prieten 

PRIEJBĂ, PRIEJBE (s.f.) - preajmă, împrejurime, vecinătate    

PRIER (s.m.) – aprilie 

PRIES, PRIESĂ (s.n.) - presă (de făcut balote de paie, trifoi) 

PRIESURĂ, PRIESURI (s.f.) - presură    

PRIFECI (v. prefeci) (vb. IV) - a pofti, a invita 



PRIFICI, PRIFICESC (vb., IV) - a înconjura pe cineva cu dragoste, cu tandreţe exagerată; a alinta, a 

răsfăţa, a răzgâia, a bibili, a bidinui, a blezgoia, a bofleca, a cocoli, a coconi 

PRIGHEOLȚ, PRIGHEOLȚI (s.m.) - ramură mai groasă și lungă a unui copac 

PRIGIVITUARE, PRIGIVITUORI (s.f.) - privighetoare  

PRIGLĂ, PRIGLE (s.f.) - scândură de gard, lănteț 

PRIGOADĂ, PRIGOAGE (s.f.) - întâmplare, sminteală 

PRIGORUIE, PRIGORUI (s.f.) - pasăre migratoare zveltă, viu colorată, cu ciocul lung şi subţire, care 

trăieşte pe malurile lutoase ale apelor şi se hrăneşte mai ales cu albine şi viespi; prigoare, albinărel 

PRII, PRIIEȘCIE (vb., IV, unipers. și impers.) - a-i face bine ceva; a-i fi de folos 

PRIIER (s.m.) - prier, aprilie 

PRILAZ, PRILAZURI (s.n.) - gardul care desparte curtea de grădină sau grădinile a doi vecini 

PRILEAZ, PRILEAZURI (s.n.) - trecătoare fără ușă peste un gard 

PRIMA (adj. invar.) - foarte bun, excelent 

PRIMA BĂTAIE (s.propriu) – Primul Război Mondial 

PRIMA-NTÂI (num.ord. cu valoare de adjectiv) - cel dintâi; care se află la început, în fruntea unei serii 

(adj.) - foarte bun, cel mai bun, deosbit; care are calităţi deosebite; eşticlasa 

PRIMARI, PRIMARI (s.m.) - primar 

PRIMAŞ, PRIMAŞ (s.m.) - instrumentist care conduce o formaţie de muzică populară fanfară, taraf 

PRIMAȘ, PRIMAȘ (s.m.) - prim-violonist; cel care conduce linia melodică într-o formație 

instrumentistă 

PRIMĂRIE, PRIMĂRII (s.f.) – primărie, unitate administrativă și executivă 

PRIMĂVARĂ (s.f.) - anotimp 

PRIME(D)Z, PRIME(D)ZURI (s.n.) - zid mic, despărțitor 

PRIMEDZ, PRIMEDZĂ, PRIMEDZURI (s.n.) - construcţie făcută cu scopul de a separa, de a delimita 

ceva; despărţitură; concr. perete care împarte, care compartimentează o încăpere 

PRIMENI (a se) (vb., IV) - a se schimba 

PRIMENI, PRIMINESC (vb., IV) - a-şi schimba rufăria, lenjeria purtată, murdară cu alta curate; a 

scoate şi a turna la loc, de mai multe ori la rând zeama dintr-un vas cu murături, cu varză acră; a pritoci, 

a vântura a împrospăta aerul dintr-o locuinţă; a aerisi 

PRIMENIT, PRIMENITĂ, PRIMENIŢ, PRIMENICE (adj.) - care şi-a pus rufărie, lenjerie curată, 

despre aer împrospătat 

PRIMI, PRIMIESC (vb., IV) – a accepta, a primi ceva 

PRIMIT, PRIMITĂ, PRIMIȚ, PRIMICE (adj.) - primit 

PRIMURĂ, PRIMURI (s.f.) - panglică, fontă 

PRIMURI (s.n. pl.) - ramuri 

PRINGĂ (s.f. pl.) - fiecare dintre cele două lemne puse de-a curmezişul peste capetele loitrelor, la 

carul pentru transportat cereale; consolă, suport 

PRINGE, PRIND (vb., III, tranz. reflex.) - a (se) prinde, a (se) agăța 

„a nu să pringie somnu” - a nu putea adormi 

„a pringe șpilul” - a înțelege un mecanism, un fenomen 

„a pringie caii la coșiie” - a înhăma caii 

„a pringie cu cocoșu roșu” - a-i surprinde pe amanți întreținând relații sexuale 

„a pringie dă biță” (pe cineva) - a apuca pe cineva de păr 

„a pringie șeva iucie/ușor/greu” - a înțelege/memora ceva repede/ușor/greu 

„a să pringie cu șineva” - a purta cu cineva o discuție contradictorie interminabilă 

„a să pringie răsadu” - a-și dezvolta planta rădăcinile în locul unde a fost sădită 

„nu o prins” - (despre femelele animalelor domestice) nu a fost fecundată la montare 

PRINGE, PRIND (vb., III) - a apuca ceva sau pe cineva cu mâna, cu ajutorul unui instrument etc.; a 

prinde; a fixa imobilizând; a se lua de mână cu cineva, a intra în horă; a surprinde pe cineva asupra unei 

fapte reprobabile săvârşite pe ascuns; a descoperi pe cineva cu o vină, cu o neregulă; a ajunge în ultima 

clipă spre a mai găsi o persoană, un vehicul etc.  

„o prins rău pe lucru altuia” (expr.) - uită sau refuză să înapoieze ceea ce a împrumutat 

PRINGERE, PRINGERI (s.f.) - acţiunea de a se prinde şi rezultatui ei; prindere, prins 

PRINS, PRINSĂ, PRINȘ, PRINSĂ (adj.) - prins; căzut prizonier 



„d-a prinsa” - joc de copii 

„lapce prins” - lapte închegat 

PRINSOARE, PRINSORI (s.f.) - prinsoare; rămășag, pariu, rămaș; prizonierat; închisoare, arest 

PRINȘI (s.n.) – orez 

PRINZONER, PRINZONERI (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; prizonier, captiv, prins 

PRIOCIASĂ, PRIOCESE (s.f.) - preoteasă 

PRIOCIASĂ, PRIOCIES (s.f.) - preoteasă 

PRIOD (s.n.) - calea pe unde trece vânatul 

PRIPAŞ, PRIPAŞURI (s.m.) - pripas    

PRIPEALĂ (s.f.) - încălzire la o sursă de căldură; grabă cu neatenţie 

„pripeală la soare” - încălzire la soare 

PRIPESTENE (s.f.) - arşiţă mare, zăduf, căldură mare, secetă, uscăciune, vipie 

PRIPI, PRIPE (vb., IV, intranz. şi reflex.) – a încălzi, a dogori, a arde, a se păji (la soare, la foc), 

a se rumeni; a radia căldură; (cu formă reflexivă) a (se) grăbi 

„pripe soarilii” - arde soarele 

PRIPICICĂ, PRIPICICI (s.f.) - mămăligă moale 

PRIPIT, PRIPITĂ, PRIPIȚ, PRIPICE (adj.) - pripit 

PRIPITOR (s.m.) - arzător, dogoritor 

PRIPOR (s.n. sg.) - pantă, coastă de deal, suiș, urcuș 

„a fi pripor” - a fi înclinat/abrupt 

PRIPOR, PRIPORE (s.n.) - coastă de deal sau de munte, pantă abruptă; povârniş 

PRIPORE, PRIPORI (s.n.) - tăpșan, suiș 

PRIPUI, PRIPUIESC (vb., IV, tranz.) - a lega, a adăuga, a prinde 

PRIPUIT, PRIPUITĂ, PRIPUIŢ, PRIPUICE (adj.) - lipit cu alamă 

PRIR (s.m.) - prier    

PRISACĂ, PRISĂŞI (s.f.) – adăpost colectiv pentru stupi 

PRISAGI, PRISAGESC (vb., IV) - a transplanta un răsad din răsadniţă în câmp; a răsădi 

PRISAGIT, PRISAGITĂ, PRISAGIŢ, PRISAGICE (adj.) - despre plante, răsaduri presădit, răsădit 

PRISĂGI, PRISĂGESC (vb.) - a sădi un fie de floare, planta, etc. 

PRISCOPALĂ, PRISCOPĂLI (s.f.) - dop de câlți de la pușculița de soc 

PRISCURI (s.f. pl.) - colaci pentru anaforă 

PRISECI, PRISECIESC (vb., IV, reflex.) - a accepta, a consimţi 

PRISINAȘ, PRISINAȘĂ, PRISINAȘ, PRISINAȘE (adj.) – certăreț, arțăgos, cârcotaș 

PRISOINĂ, A STA LA PRISOINĂ (expr.) - a sta de vorbă, a discuta tot felul de lucruri 

PRISPI, PRISPESC (vb., IV) - despre oameni a simţi nevoia să elimine urgent materiile fecale şi sau 

urina; fig. a fi nevoit să...a nu mai avea încotro; a nu putea face altfel; a nu avea altă soluţie, altă scăpare 

PRISPI, PRISPESC (vb., IV, reflex.) - a se încălzi; a surprinde (asupra faptului), a zăpsî 

PRISPITOR, PRISPITOARE, PRISPITORI, PRISPITOARE (adj.) - (despre plantele roditoare) 

care are perioadă scurtă de vegetație și de coacere 

PRISTAICĂ, PRISTAIȘ (s.f.) - pestelcă    

PRISTOLNIC (s.n.) – cruce care la baza ei are un pătrat în care este încrustat IS-HR-NI-KA, 

această pecete se pune pe prescuri sau colaci, înainte de coacere 

PRISTRONIC, PRISTRONIȘE (s.n.) - obiect din lemn pentru însemnat priscurile 

PRIŞCOPALĂ, PRIŞCOPELI (s.f.) - argilă amestecată cu apă şi modelată ca un căuş care, aruncat cu 

fundul în sus pe o suprafaţă plană, se sparge cu zgomot; denumire a jocului de copii în care se aruncă 

prişcopala 

PRIȘCURĂRIȚĂ, PRIȘCURĂRIȚĂ (s.f.) - femeie curată și cinstită, numită să facă priscuri 

PRIȘEAG, PRIȘEJE (s.n.) - priceag; lemnul care se pune de-a latul cociei, pe loitră, pentru a 

sprijini pomocițâlii 

PRIȘEPE, PRIȘEP (vb., III) - a înţelege, a pătrunde ceva cu mintea; a pricepe; a se dumeri, a se lămuri 

asupra unui lucru; a avea cunoştinţe într-o materie, într-un domeniu; a fi capabil, în stare să facă ceva 

PRIȘEPE, PRIȘEP (vb., III) – a pricepe, a înțelege 



PRIȘEPERE, PRIȘEPERI (s.f.) - faptul de a se pricepe; facultatea de a înţelege, de a pătrunde ceva cu 

mintea; înţelegere îndemânare, abilitate, iscusinţă 

PRIȘEPUT, PRIȘEPUTĂ, PRIȘEPUŢ, PRIȘEPUCE (adj.) - care are cunosţinţe numeroase, care are o 

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

PRIȘI, PRIȘURI (s.n.) - pat improvizat din pari și scânduri (fără saltea) 

PRIŞIAGĂ, PRIŞIEJIE (s.f.) - lemnul din faţăşi din spate care se pune peste loitre şi se fixează de 

pomocițe 

PRIȘINĂ, PRIȘINI (s.f.) - cauză care determină ori explică o acţiune, o situaţie, un fenomen; motiv; 

motiv de ceartă, de neânţelegere; problemă litigioasă, conflict 

PRITCĂ, PRITCHE (s.f.) - par de pus la butucul de vie 

PRITOȘI, PRITOȘESC (vb., IV) - a pritoci; a muta vinul dintr-un vas într-altul, după 

fermentarea mustului, pentru a-l limpezi, separându-l de drojdia depusă la fund; a scoate și a 

pune la loc, în mai multe rânduri, zeama din vasul în care se află varza la murat, pentru a se 

dizolva sarea depusă la fund și pentru a înlătura “floarea” formată 

PRIUSLUC, PRIUSLUȘE (s.n.) - bluză 

PRIVADĂ, PRIVEZ (s.f.) - instalaţie igenică servind la satisfacerea nevoilor fiziologice de evacuare a 

urinei şi a materiilor fecale; closet, latrină, umblătoare, budă, clozet 

PRIVADĂ/PRIVATĂ, PRIVĂDZ (s.f.) - latrină, hazna, closet în grădină 

PRIVATĂ, PRIVACE (s.f.) - closet, WC 

PRIVEGHEALĂ (s.f.) - (var. PREVEGIAT) priveghi 

PRIVEGHI (s.n.) - foc în jurul căruia se petrece noaptea în cântece şi jocuri la lăsatul postului de 

Paşti 

PRIVEGHIE, PRIVEGHI (s.f.) - păzirea mortului noaptea, înainte de înmormântare 

PRIZĂRIT, PRIZĂRITĂ, PRIZĂRIȚ, PRIZĂRICIE (adj.) - schilodit, mutilat, ajuns infirm (mai 

ales în urma războiului); slab, neputincios, nedezvoltat fizic 

PRÎ LA (prep.) - pe la 

PRÎSNI (vb., IV, tranz.) - a stropi 

PRO - prefixul pre- 

„pro zgoadă” - la nimereală, la întâmplare 

PROASPĂTĂ, PROASPECE (s.f.) - carne de porc tăiat special pentru Rugă 

PROBA, PROBESC (vb., I) – a încerca 

PROBĂ, PROBIE (s.f.) - probă; model, eșantion, mostră; încercare; repetiții de teatru, cor, dans 

etc. 

PROBĂLUI, PROBĂLUI și PROBĂLUIESC (vb., IV) - a proba, a probi, a încerca 

(încălțămintea/îmbrăcămintea înainte de ao cumpăra etc.); a supune încercării, a testa 

PROBĂLUIT, PROBĂLUITĂ, PROBĂLUIȚ, PROBĂLUICE (adj.) - încercat, testat 

PROBI (vb., IV, tranz.) - a încerca, a face repetiţii 

PROBI, PROBESC (vb., IV) - a încerca, a căuta să facă, să realizeze ceva; a face tentative, a probălu; 

a supune ceva sau pe cineva la o probă, la o încercare, pentru a vedea dacă este corespunzător anumitor 

cerinţe, unui anumit scop etc.; a încerca un obiect de îmbrăcăminte, de încălţăminte etc.; a proba, a 

încerca, a verifica a pune pe cineva) la încercare 

PROBIT, PROBITĂ, PROBIȚ, PROBICE (adj.) - încercat 

PROBOCI, PROBOCESC (vb., IV, tranz.) - a fixa, a ține, a sprijini un obiect ca să nu cadă 

PROBOCIT, PROBOCITĂ, PROBOCIȚ, PROBOCICE (adj.) - uniformizat, obișnuit cu o situație 

PROBRAJ (s.m.) - sărbătoarea Schimbării la Fața 

PROCATOR, PROCATORI (s.m.) - procuror 

PROCÂT, PROCÂCE (s.n.) - latrină    

PROCESTA (vb., I) - a analiza, a desluşi 

PROCILĂ, PROCILE (s.f.) - margine la spata de la războiul de țesut 

PROCILĂ, PROCILE (s.f.) - procilă, piesă la războiul de ţesut  

PROCOU, PROCOURI (s.n.) - pânză subţire şi fină cu care se acoperă mortul; giulgiu, linţoliu 

PROCOV (s.n.) - pânză cu care se acoperă mortul 

PROCOVĂŢ, PROCOVĂCE (s.n.) - pocrovăţ, şervet 

PROCOVIȚĂ, PROCOVIȚ (s.f) - pătură, poneavă pentru acoperit caii 



PROCOVIŢĂ, PROCOVIŢ (s.f.) - cuvertură de lână, de bumbac etc. cu desene ţesută în război; macat 

scoarţă care se pune pe pereţi 

PROFACUTĂ, PROFACUCE (s.f.) - rachiu tare    

PROFRIPTĂ (adj.) - despre răchie care a fost distilată a doua oară, care are o concentraţie mare de 

alcool 

PROFUNT - mâncare (în armată) - 

PROGAGE, PROGĂGII (s.f.) - cimitir 

PROHOGI, PROHOGESC (vb., IV) – a oficia slijba prohodului 

PROÎNTOARŞIE, PROÎNTORC (vb., III, intranz. reflex.) - a reveni, a pierde sarcina la animale 

PROLECĂ, PROLECHE (s.f.) - poreclă, nume de batjocură; supranume (nume de poșiump) 

PROMĂ (prep.) - pe urmă    

PROMICE, PROMIT (vb., III) - a-şi lua obligaţia de a face ceva; a promite, a face promisiuni, a făgădui 

PROMOROACĂ (s.f., sg.) – chiciură 

PRO-NTORȘI (CE) (expr.) - te întorci din nou 

PROPCEALĂ, PROPCELI (s.f.) - faptul de a se propti, propteală, proptea 

PROPCI, PROPCESC (vb., IV) – a propti 

PROPCI, PROPCESC (vb., IV) - a pune o proptea sau mai multe unui gard, unui zid etc.; a propti, a 

sprijini ceva cu o proptea; a se rezema de ceva. a se sprijini de ceva în vederea unui efort 

PROPCIT, PROPCITĂ, PROPCIȚ, PROPCICE (adj.) - proptit 

PROPIȚIATORIE (adj.) - cu putere (funcție) de urare 

PROPTĂ, PROPCE (s.f.) - lemn, stâlp, par, bară, scândură etc. cu care se spijină un gard, un zid, un 

pom etc.; proptea 

PROPTĂ, PROPCIE (s.f.) - proptea, sprijin; intervenție, favor 

PROROȘI, PROROȘESC (vb., IV) – a proroci ceva 

PRORUPE, PRORUP (vb., III, intranz.) – a izbucni 

PROSĂC, PROSĂCI (s.n.) - capătul satului din vale 

PROST, PROASTĂ, PROȘCI, PROAȘCIE (adj.) - lipsit de inteligență, prostănac, năvieșci 

„prost ca noapcia” - întunecat (neluminat) la minte 

„prost dă-ș dă în gropi” - datorită prostiei este neprevăzător/nechibzuit 

PROSTALĂU, PROSTALAICĂ, PROSTALĂI, PROSTALAIȘE (adj., s.m. şi f.) - augmentativ al lui 

prost 

PROSTAN, PROSTANĂ, PROSTANI, PROSTANE (adj.) – prost, prostovan 

PROSTATURĂ, PROSTATURI (adj., s.f.) - femeie lipsită de inteligenţă, fără judecată, fără minte; 

proastă, toantă, neroadă, nacoabă, tântă, tontovină 

PROSTAVIELĂ, PROSTAVIELE (s.f.) - mitocan, prost  

PROSTĂLĂU (s.m.) - prostovan 

PROSTĂNAC, PROSTĂNACĂ, PROSTĂNAȘI, PROSTĂNAȘE (adj.) - v. prost 

PROSTĂŞCE (adv.) - ca un prost; în mod prostesc, prosteşte 

PROSTÂIE, PROSTÂI (s.f.) - prostie   

PROSTÂIE, PROSTÂI (s.f.) - prostie 

„prostâia șî domnia să plăcesc” - zicală 

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

PROSTÎ, PROSTĂSC (vb., IV) - a (se) prosti; a induce în eroare pe cineva în mod intenționat; a-

și pierde din minți/rațiune; a se maimuțări, a mima 

„a prostî cu apă reșe” - a păcăli foarte ușor, spunând doar vorbe care să fie pe placul celui în 

cauză 

PROSTÎ, PROSTĂSC (vb., IV, tranz., reflex.) - prosti   

PROSTOCAN, PROSTOCANĂ, PROSTOCANI, PROSTOCANE (adj.) - prost, nebun, idiot 

PROSTOVAN, PROSTOVANĂ, PROSTOVAN, PROSTOVANE (adj.) - prostovan   

PROSTOVAN, PROSTOVANĂ, PROSTOVANI, PROSTOVANE (adj.) - v. prost 

PROTĂ (s.m. sg.) - protopop, protopresbiter 

PROTĂ (s.m.) - preot care îndeplineşte funcţia de inspector al bisericilor şi a preoţilor dintr-un teritoriu 

determinat; protopop, protoiereu, protoprezbiter 



PROTOCOL, PROTOCOALE (s.n.) - registru (în general); carte groasă, copertată (mai ales 

bisericească); registru cuprinzând informații oficiale; registru de procese verbale ale unei 

organizații 

„a lua protocol” - a întocmi proces-verbal cu discuțiile purtate și cu hotărârile luate în cadrul 

ședinței/adunării 

PROTURNAT, PROTURNATĂ, PROTURNAȚ, PROTURNACE (adj.) - făcut ca nou (sens ironic) 

PROŢAP, PROŢAPI (s.m.) - bucată de lemn dintre boi cu care trag carul, lemn crăpat  

PROŢAP, PROŢAPURI (s.n.) - proţap   

PROȚĂNT, PROȚĂNCIE (s.m.) - procent 

PROŢĂNT, PROŢĂNTURI (s.n.) - a suta parte dintr-o cantitate dată; procent, sutime, procentaj 

PROŢĂPIT, PROŢĂPITĂ, PROŢĂPIŢ, PROŢĂPICE (adj.) - prins în crăpătură (gâtul, mâna) 

PROVEDEA, PROVĂD (vb.) - a cerceta, a controla, a verifica; a prevedea, a planifica 

PROZGOADĂ (adv.) - la întâmplare 

PRUGLĂ, PRUGLE (s.f.) - capcană, cursă, zârcoane 

PRUN, PRUNI (s.m.) – prun, pom 

PRUNĂ, PRUNIE (s.f.) – prună, fructul prunului 

PRUNC, PRUNȘI (s.m.) – copil, băiat 

PRUNCUȚ, PRUNCUȚI (s.m.) - copilaș 

PRUNIŞCE (s.f.) - livadă de pruni 

PRUOST, PRUASTĂ, PRUOŞCI, PRUAŞCE (adj.) - prost   

PRUSLIUC, PRUSLIUȘE (s.n.) - vestă, haină bărbătească fără mâneci 

PSĂLTIRE, PSĂLTIRI (s.f.) - psaltire 

PTIELE (s.f.) - piele   

PTU (interj.) - cuvânt care sugerează acţiunea de a scuipa şi care exprimă dispreţ, dezgust sau mirare în 

faţa unui lucru neaşteptat; ptiu 

PUACE (adv.) - poate   

PUALĂ, PUALE (s.f.) - poală   

PUALE (s.f.) - fustă de pânză cusută cu râuri, peste care se pune cotrânţa şi opregul. 

PUARCĂ, PUARȘE (s.f.) - scroafă 

PUBLIC- NOTARI (s.m.) - funcţionar investit cu atribuţia de a întocmi, de a autentifica acte juridice, 

de a legaliza semnăturile, de a elibera copii legalizate etc.; notar public, grumbuf – notari 

PUCEA, POT (vb., II) - a fi în stare, a avea puterea, a se simţi capabil de a înfăptui un lucru, a putea; a 

avea posibilitatea sau ocazia de a înfăptui, de a face ceva, a-i fi ceva cu putinţă. a fi permis, a fi îngăduit; 

a exista posibilitatea sau probabilitatea ca un lucru să se întâmple 

PUCEA, POT (vb., II) - a putea 

„poacie că” - probabil că, posibil că 

PUCERE, PUCERI (s.f.) - faptul de a putea; capacitate, însuşire, posibilitate fizică, morală, intelectuală 

de a acţiona, de a realiza ceva; putere, putinţă, forţă, tărie; autoritate, stăpânire, dominaţie; conducere 

de stat, guvernare 

PUCERE, PUCERI (s.f.) - putere 

PUCIA, PUOT (vb., I) - putea    

PUCIERE, PUCIERI (s.f.) - putere 

„a fi în puciere” - a fi în deplinătatea puterilor fizice și intelectuale 

„a pringie puciere” - a-și reveni (după o boală, o supărare mare etc.) 

PUCINĂ, PUCIN (s.f.) - bătătoare de smântână pentru făcut putăr (unt), acţionată manual 

PUCINIU, PUCINIE (s.n.) - budăi, vas de lemn  

PUCINŢĂ (s.f.) - posibilitate, capacitate de a face ceva; putinţă; putere 

PUCSĂ (s.f.) - prăjiturele de casă, fursecuri 

PUCTĂR, PUCTĂRI (s.m.) - poreclă dată nemților 

PUCULUICE (adj. pl.) - carne sau pâine dată prin ou şi friptă la foc mic 

PUDARI, PUDARESC (vb., IV) - a se da cu pudră pe faţă, a se farda cu pudră; a se pudra, a se pudrui; 

a acoperi cu un strat subţire de pulbere de făină, de zahăr etc. 

PUDARIT, PUDĂRITĂ, PUDARIŢ, PUDĂRICE (adj.) - dat, acoperit cu pudră; cu faţa acoperită de 

un strat de pudră; pudrat, pudruit 



PUDĂR, PUDĂRE (s.n.) - pudră 

„miere pudăr” - zahăr-pudră 

PUDĂRĂ, PUDĂRE (s.f.) - material solid prefăcut în pulbere; pulbere fină rezultată din mărunţirea 

unor corpuri solide de amidon sau orez parfumată şi uneori colorată, care se întrebuinţează ca fard; 

pulbere fină dintr-o substanţă medicamentoasă, folosită mai ales pentru acoperirea, protejarea sau 

tratarea pielii; pudră 

PUDĂRI, PUDĂRESC (vb., IV) - a (se) pudra, a se da cu pudră pe față; a presăra zahăr-pudră 

peste prăjitura coaptă 

PUELNIȚĂ, PUELNIȚĂ (s.f.) - crescătorie de păsări (pui, de regulă) 

PUF, PUFURI (s.m.) - caşul-ciorii (lat.Lycoperdon perlatum) 

PUFAN, PUFANI (s.m.) - iepure 

PUFĂ (adj. invar. și adv.) - pufos, afânat; care revine, după apăsare, la forma inițială 

PUFĂI, PUFĂI (vb., IV) - a trage din lulea scoțând un sunet apropiat de puf, puf; a respira cu 

dificultate, mai ales în timpul somnului 

PUFĂIALĂ, PUFĂIELI (s.f.) - respirație grea; gâfâială (după o fugă etc.) 

PUFĂIT, PUFĂICIE (s.n.) - acțiunea de a pufăi 

PUFĂRĂ (N-O) (expr.) - nu o suportă 

PUFOAICĂ, PUFOIȘI (s.f.) - haină groasă 

PUFOS, PUFOASĂ, PUFOȘ, PUFOASĂ (adj.) - v. pufă 

PUFUI, PUFUIESC (vb., IV) - a da carnea prin făină și ou iar apoi a o prăji, a face șnițel 

PUHOI, PUHOAIE (s.n.) - cantitate mare de apă care curge cu repeziciune și forță 

PUI, PUI (interj.) - chemarea puilor 

PUI, PUI (s.m.) - pasăre, de la ieșirea din ou și până la maturitate; motive ornamentale florale 

cusute pe pânză sau țesute la război; lăstar lacom la vița-de-vie, la răsaduri etc.; forme cusute 

mărunt în diverse culori pe costumul popular; sertar la dulap sau masă 

„pui șiorecaț” - pui cu pene la picioare 

PUI, PUI (s.m.) - înfloritură decorativă cusută pe pieptul, pe marginea, pe mânecile cămăşilor ţărăneşti 

pasăre de la ieşire din ou până la maturitate; orice animal de la naştere până la maturitate 

PUIA, PUIADZĂ (vb., I, pers. a III-a) - a face pui, a se înmulți 

PUIA, PUIEDZ (vb., I) - despre animale a face mulţi pui; despre oameni, ir. a face mulţi copii 

PUIANDRU, PUIANDRI (s.m.) - pui mare (bun de tăiat) 

PUIAT, PUIATĂ, PUIEȚ, PUIACE (adj.) - puiat, crescut, înmulțit 

PUICĂ, PUIȘI (s.f.) - puicuță 

PUICHIȚĂ, PUICHIȚĂ (s.f.) - galinacee tânără 

PUICHIŢĂ, PUICHIŢĂ (s.f.) - pui de găină de sex femeiesc; puică, găină tânără; fig. pișoare ge puichiţă 

= picioare comestibile de broască 

PUIEȘ, PUIEȘI (s.m.) - arpagic 

PUIŢ, PUIŢĂ, PUIŢURI (s.n.) - imagine desenată sau fotografiată destinată să explice sau să 

completeze un text; ilustraţie, reproducere, poză imprimată pe hârtie 

PUIUȚ, PUIUȚĂ (s.n.) - fioc, sertar mic la un obiect de mobilier 

PUIU MIESĂI, PUII MIESĂI (s.m.) – sertrul de la masă 

PULA-BIELȘI (s.f.) - rodul-pământului    

PULĂ, PULE (s.f.) - organul genital masculin, penis 

„(a fi) pulă belită” - (a fi) impotent sexual 

„ața pulii” - pielița care leagă prepuțul de gland în partea inferioară a penisului, după decalotarea 

prepuțului (belirea pulii) 

„capu pulii/vârfu/vârvu pulii” - gland 

„guleru pulii” - inelul prepuțial 

„pulă moartă” - penis flasc, neexcitat 

„pulă sculată” - membru erect, falus 

„țava/canalul pulii” - uretră 

PULBĂR, PULBERE (s.n.) - praf 

PULBĂRA (vb., I) - a acoperi cu praf 



PULFĂR, PULFĂRE (s.n.) - material solid care se prezintă sub forma unor particule fine; pulbere; 

substanţă medicamentoasă în formă de pulbere. pudră 

PULFĂR, PULFĂRE (s.n.) - pudră 

PULFĂRI (vb., IV, tranz. reflex.) - a (se) pudra 

PULFĂRIT, PUFĂRITĂ, PULFĂRIȚ, PULFĂRICE (adj.) - pudrat 

PULIBĂR (s.n.) – praf 

PULPĂ, PULP(I)E (s.f.) - carne de vacă de la pulpă; uger mare 

PULPE, PULPI (s.f.) - organ cărnos de secreţie a laptelui la femelele animalelor mamifere; uger, zator. 

partea musculoasă posterioară a piciorului, situată între genunchi şi gleznă; pulpă 

PULT, PULTURI (s.n.) - masă sau suport lung şi îngust pe care vânzătorul îşi expune marfa, pe care 

serveşte pe cumpărători şi unde primeşte încasările; tejghea 

PUMĂ (s.f. sg.) – unitate de măsură pentru băuturi de 0,50 dl 

PUMĂR, PUMĂRE (s.n.) - unitate de măsură pentru lichide (băuturi alcoolice) egală cu 0,5 dl 

PUMENALĂ, PUMENELURI (s.f.) - trezire 

PUMENI, PUMENESC (vb., IV, tranz., reflex.) - trezi, deştepta; pomeni  

PUMENIRE (s.f.) - trezire, deşteptare; pomenire 

PUMENIT, PUMENITĂ, PUMENIŢ, PUMENICE (adj.) - trezit, deşteptat, treaz; pomenit; (s.n.) - 

trezire, deşteptare 

PUMN, PUMNI (s.m.) - unitate de lungime egală cu circa 10,5 cm; cantitatea de grăunțe care 

încap între cele două palme lipite cu degetele mici și îndoite spre piept 

„a da pumni cuiva” - a lovi cu palma închisă 

PUMNARI, PUMNARI (s.m.) - manșetă la mâneca unei cămăși țărănești 

PUMNAŞ, PUMNAŞ (s.m.) - manşetă împodobită cu cusături de la mânecile cămăşilor ţărăneşti 

PUMNAȘ, PUMNAȘ (s.m.) - manșetă la cămașă/bluză etc. 

PUMNI, PUMNESC (vb., IV, intranz.) - a da cu pumnul; a pumni țoalele la spălat 

PUMPĂ, PUMPE (s.f.) - mașină sau aparat compuse de obicei dintr-un cilindru cu piston, manevrate 

cu mâna sau acţionate mecanic, folosite pentru a deplasa sau a comprima un fluid; pompă 

PUMPĂ, PUMPIE (s.f.) - pompă 

PUMPĂI, PUMPĂI (vb., IV) - a manevra brațul (mânerul) pompei, pentru a introduce aer în 

camera gonflabilă, pentru a scoate sau dispersa apa etc. 

PUNCE, PUNŢ (s.f.) - pod îngust format adesea dintr-o scândură sau dintr-o bârnă aşezat peste un şanţ, 

peste o râpă sau peste o apă, care poate fi trecut numai cu piciorul; punte 

PUNCE, PUNȚ (s.f.) - punte 

PUNE, PUN (vb., III) - a (se) pune 

„a (nu) pune la inimă” - a (nu) fi sensibil la necazurile proprii sau ale altora 

„a (nu) pune osu la bătaie” - a (nu) munci cu sârg 

„a nu pune jeană pră jeană” - a nu (a)dormi 

„a pune bine” - a economisi; (ironic) a uita unde ai pus ceva și a nu-l găsi când ai nevoie 

„a pune busî pră casă” - a umple cu pământ spațiul dintre grinzile din pod, până la înălțimea 

acestora, pentru a face podul neted 

„a pune conșiu/opregu unei fete” - a deflora o fată fără a o lua în căsătorie 

„a pune cu botu pră labie” (pe cineva) - a determina pe cineva să tacă/să se retragă etc. 

„a pune cuiva sula-n coastă” - a incomoda, a împiedica pe cineva să facă ceea ce nu-ți convine 

„a pune în capu mesei” (pe cineva) - a acorda cuiva dreptul de a ocupa acest loc, considerat loc 

de onoare 

„a pune o vorbă bună pântru șineva” - a interveni în favoarea cuiva 

„a pune pișioru-n prag” - a înceta de a mai face concesii 

„a pune pră cine” - a te îngrășa 

„a pune pră pișioare pră șineva” - a-l face sănătos (în urma tratamentului aplicat, a îngrijirii) 

„a pune rămaș” - a paria 

„a pune șeva în spinarea/cârca cuiva” - a atribui cuiva fapte (rele) pe care nu le-a săvârșit, a acuza 

pe nedrept 

„a să pune bine cu șineva” - a stabili relații mai apropiate; a se strădui să fie pe placul cuiva 

„a să pune cu gura pră șineva” - a încerca să convingă cu orice preț 



„a să pune în/pră capu cuiva” - a insista pe lângă cineva pentru a obține ceea ce-și dorește 

„a să pune poanca” - a se împotrivi 

„a să pune pră pișioare” - a se însănătoși, a se ridica, după o boală care l-a ținut la pat 

„a-ș pune (a nu-ș pune) mincia cu șineva” - a (nu) se angaja într-o confruntare directă și decisivă 

cu cineva pe care îl consideră inferior/pe care îl disprețuiește etc. 

„a-ș pune pofta-n cuni” - a fi silit să renunțe la ceea ce a dorit să obțină/afle 

PUOAȘĂ, PUOAȘĂ (s.f.) - fular 

PUORC, PUORȘ (s.m.) - porc   

PUP, PUPI (s.m.) - boboc de floare; (despre cai) pată, pe diverse părți ale capului; (adv.) – stand 

pe vine 

„a sta pup” - a sta ghemuit 

„cu pup în fruncie” - pată (ca o stea) pe frunte 

„pup dă fată” - fată foarte frumoasă 

PUP, PUPI (s.m.) - caliciul nedeschis al unei flori; floare care începe să se deschidă; boboc.  

„pup ge fată” - boboc de fată, fată tânără şi frumoasă 

PUPĂDZĂ, PUPĂDZĂ (s.f.) - pupăză 

„nu ce pune-n cuib dă pupădză” - zicală 

PUPÂDZĂ, PUPÂDZ (s.f.) - pupăză    

PUPEZĂ (s.f.) - colac în forma de 8 făcut cu ocazia Sântoaderului, pentru a fi schimbat între fete 

în ritualul de însoțire 

PUPILĂ, PUPILE (s.f.) - fată, copilă, fiică 

PUPLIN (s.m. sg.) - (pânză de) poplin 

PUPLIN, PUPLINURI (s.n.) - ţesătură lucioasă de bumbac mercerizat, folosită mai ales pentru cămăşi 

bărbăteşti sau pentru îmbrăcăminte uşoară femeiască; poplin 

PUPU! (interj.) – onomatopee, cântat de pupăză 

PURA(N)DEL, PURA(N)DEI (s.m.) - copil de țigan 

PURCARI, PURCARI (s.m.) - porcar, cel care se ocupă de porci 

PURCEL (s.m.) – ciorchine 

PURDEU, PURDEI (s.m.) – puradel, copil de țigan 

PUREAC (s.m.) - cu sens colectiv cartofi foarte mici folosiţi de obiceI ca hrană pentru porci 

PURECA, PUREC (vb., I) - a (se) purica, a-și căuta puricii pentru a-i prinde și a-i omorî; a cerceta 

cu de-amănuntul, a controla 

PURECAT, PURECACIE (s.n.) - puricat, purecare 

„a lua la purecat” - a lua la întrebări, a cerceta amănunțit 

PURECUL (s.m.) - joc de priveghi ce făcea parte din tradiția de înmor-mântare 

PURIC, PURIȘI (s.m.) - nume dat mai multor insecte mici parazite, de culoare neagră-cafenie fără aripi, 

cu picioarele anterioare adaptate pentru sărit, care se hrănesc cu sânge supt din corpul omului sau a 

animalelor; puric; jucărie mică din lemn, din metal, din os etc.), în formă de con şi cu un vârf ascuţit, 

care se poate roti pe o suprafaţă plană; titirez 

PURISEL, PURISEI (s.m.) - ac cu gămălie  

PURIȘE, PUREȘI/PURIȘI (s.m.) - purice; titirez, sfârlă, sfârlează; opaiț; punctele negre de pe 

ecranul televizorului 

„a nu fașe mulți pureși” - a nu sta mult timp în același loc (de muncă, la socri etc.) 

„mânșe-ce purișii!” - să-ți meargă bine! 

PURIȘEL, PURIȘEI (s.m.) – ac cu gămălie 

PURONI, PUROANE (s.n.) - puroi 

PURONIA, PURONIADZĂ (vb., I, intranz., pers. a III-a) - a face puroi, a puroia 

PURȘAUĂ, PURȘALE (s.f.) - purcea    

PURȘEA, PURȘELE (s.f.) - puiul de sex feminin al scroafei; purcea 

PURȘEL, PURȘEI (s.m.) - purcel; pată (mai mică) de cerneală făcută de elev pe caiet 

PURȘEL, PURȘII (s.m.) - purcel    

PURȘIELANDRU, PURȘIELANDRI (s.m.) - nerușinat, nesimțit 

PURȘIELON, PURȘIELONI (s.m.) - purcel bine dezvoltat 

PURTA, PORT (vb., I) - a (se) purta; a conduce treburile casei; a (se) comporta 



„a (nu) să purta” - (despre bătrâni) a (nu) putea să se miște, să-și facă singur treburile 

„a purta cu vorba” - a amâna achitarea unei obligații/datul unui răspuns etc. 

„a purta dă grijă cuiva” - a îngriji pe cineva (care nu este membru al familiei) 

„a purta mâniie” - a fi certat/a nu vorbi cu cineva 

„a purta poșta” - a colporta vești (adesea false) dintr-un loc în altul 

„a să purta domnieșcie/nemțășcie” - a purta veston și pantaloni (bărbații) și femeile rochie, în loc 

de cămașă și izmene, respectiv poale/sucnă 

PURTAT, PURTATĂ, PURTAȚ, PURTACE (adj.) - purtat, folosit 

PURȚULAN, PURȚULANURI (s.n.) - porțelan 

PURŢULAN, PURŢULANURI, PURŢULANE (s.n.) - v. porțelan 

PUS, PUSĂ, PUȘI, PUSE (adj.) – pus, așezat 

PUSLĂ, PUSLE (s.f.) - bezea, prăjitură din albuș de ou bătut cu zahar, prăjitură foarte dulce 

PUSTĂ (s.f.) - întindere vastă de pământ fără accidente însemnate de teren; şes, câmp, câmpie 

PUSTĂ (s.f.) - șes întins; pășune întinsă aflată la depărtare mai mare de sat (izlazul e pășune în 

apropiere de sat) 

„pusta neagră” - teren arabil necultivat câțiva ani pentru ca pământul să-și refacă fertilitatea 

PUSTĂNI (vb., IV, tranz. şi intranz.) - a pribegi, a fugi undeva 

PUSTĂNIT, PUSTĂNITĂ, PUSTĂNIȚ, PUSTĂNICE (adj.) - lăsat în paragină 

PUSTÂN, PUSTÂNE, PUSTÂN, PUSTÂNE (adj.) - pustiu    

PUSTÂNATACE, PUSTÂNATĂŢ (s.f.) - regiune lipsită de vegetaţie şi nelocuită de oameni; loc izolat, 

puţin umblat; pustietate 

PUSTÂNĂTACE, PUSTÂNĂTĂȚ (s.f.) - loc părăsit 

PUSTÂNĂTACE, PUSTÂNĂTĂȚ (s.f.) - lucruri pustii, spații dezolante 

PUSTÂNI (vb., IV) – a-și lua lumea în cap, a pleca, a-și părăsi casa 

PUSTÂNI, PUSTÂNE, PUSTÂNI, PUSTÂNE (adj.) - pustiu, părăsit, nelocuit 

PUSTÂNI, PUSTÂNESC (vb., IV) - a lăsa pe cineva singur, a-l abandona, a-l părăsi, a patasî; a lăsa în 

părăsire o locuiţă, un teren, o instalaţie; a părăsi pe cineva sau ceva, a lăsa pustiu 

PUSTÂN(I)E, PUSTÂNI (s.f.) - pustie 

PUSTÂNIȘ, PUSTÂNIȘURI (s.n.) - pustiniș, pustietate, loc/sat/casă abandonate 

PUSTÂNIT, PUSTÂNITĂ, PUSTÂNIŢ, PUSTÂNICE (adj.) - despre oameni lăsat singur; părăsit, 

abandonat, patasât; despre case, terenuri care a ajuns în stare de paragină; neîngrijit, necultivat, pustiu; 

despre ţinuturi, locuri care se află în stare sălbatică, fără vegetataţie, fără populaţie 

PUSTÂŞAG, PUSTÂŞAGURI (s.n.) - pustişag, pustietate 

PUSTII (vb. IV) - a se duce aiurea, în altă parte 

PUȘAT, PUȘATĂ (adj.) - pătat (despre piele, faţă) 

PUȘCA CIUHA (ȘIULA) - (vb., I) - moment al ritualului nunții, care se petrece în curtea miresei 

PUŞCA, PUŞC (vb., I) - a se omorî sau a se răni cu proiectilul tras de o armă de foc; a se împuşca; a 

face să iasă prin explozie proiectilul unei arme de foc; a face să explodeze o încărcătură explozivă 

PUȘCA, PUȘC (vb., I, tranz. reflex.) - a (se) împușca; a exploda, a se sparge; a trage gloanțe cu 

arma de foc; a se sinucide, folosind o armă de foc 

PUȘCAȘ, PUȘCAȘ (s.m.) - tunar; artilerist 

PUȘCAT, PUȘCATĂ, PUȘCAȚ, PUȘCACE (adj.) - împușcat; prostovan 

PUŞCATURĂ, PUŞCATURI (s.f.) - zgomot produs de explozia încărcăturii unei arme de foc; 

împuşcătură, pocnet de puşcă; încărcătură explozivă introdusă într-o rocă spre a o sfărâma 

PUȘCĂ, PUȘCHIE/PUȘCHI (s.f.) - armă de foc portabilă 

„a pleca ca dân pușcă” - a pleca foarte repede 

„gol pușcă” - complet dezbrăcat 

„pușcă dă soc” - joc cu gloanțe de câlți 

PUȘCĂLĂU, PUȘCĂLĂI (s.m.) – vânător 

PUȘCĂRI (vb., IV, tranz.) - a trage cu pușca 

PUȘCĂTURĂ, PUȘCĂTURI (s.f.) - împușcătură 

PUȘCONI, PUȘCOANE (s.n.) - armă cu țeavă lungă 

PUȘCULIȚĂ, PUȘCULIȚ (s.f.) - cute sau bibelou prevăzute cu o deschizătură îngustă în partea 

de sus, în care copiii ăși bagă economiile 



PUȘUPI, PUȘUPESC (vb., IV, tranz.) - a împinge, a da brânci 

PUȘUPIT, PUȘUPITĂ, PUȘUPIȚ, PUȘUPICE (adj.) – împins, bruscat 

PUTANĂ, PUTANE (s.f.) – femeie ușuratică 

PUTĂR (s.n. sg.) - unt 

PUTOARE, PUTORI (s.f.) - miros neplăcut, insuportabil; leneș, fără inițiativă; curvă, depravată 

PUTRADZÂT, PUTRADZÂTĂ, PUTRADZÂŢ, PUTRADZÂCE (adj.) - despre materii organice 

descompus, intrat în putrefacţie; putrezit, putregăit 

PUTRADZÎ́, PUTRADZĂSC (vb., IV) - a se descompune treptat sub influ-enţa bacteriilor de 

putrefacţie; a se strica, a putregăi, a putrezi; despre organe şi ţesuturi ale corpului: a se cangrena 

PUTRAGAI, PUTRAGAIURI (s.n.) - lemn sau plantă putredă; p. ext. masă de materie vegetală 

descompusă; putregai, putreziciune 

PUTRĂD, PUTRĂDĂ, PUTRĂDZ, PUTRĂDĂGE (adj.) - care a putrezit; putred, stricat, alterat, 

descompus, intrat în putrefacţi; despre răni, ţesuturi etc. cangrenat, purulent; despre bălţi, mlaştini, care 

miroase urât; stătut 

PUTRĂD, PUTRĂGE (adj.) - putred  

PUTRĂDZÂT, PUTRĂDZÂTĂ, PUTRĂDZÂȚ, PUTRĂDZÂCE (adj.) - putrezit, stricat 

PUTRĂDZÎ, PUTRĂDZĂSC (vb., IV) – a putrezi 

PUTRĂGAI, PUTRĂGAIE (s.n.) – putregai 

PUTRÂVI, PUTRÂVIESC (vb. IV tranz. reflex.) - nimeri    

PUTRÂVIT, PUTRÂVITĂ, PUTRÂVIŢ, PUTRÂVICE (adj.) - potrivit, corespunzător, nimerit 

PUTRIGANIE, PUTRIGĂNII (s.f.) - putregai 

PUTRIGĂNIOS, PUTRIGĂNIOASĂ, PUTRIGĂNIOŞI, PUTRIGĂNIOASE (adj.) - putrezit, 

putregăit 

PUTU! (interj.) - du-te!, ieși afară!, pleacă! 

PUTURI, PUTUREȘCE (vb., IV) – a veni în permanență la cineva, nepoftit 

PUTUROS, PUTUROASĂ, PUTUROȘ, PUTUROASĂ (adj.) - leneș; urât mirositor 

PUTUROȘÎ, PUTUROȘĂSC (vb., IV) - a (se) puturoși, a deveni leneș/comod 

PUȚĂ, PUȚĂ (s.f.) - organul genital (exterior) al fetei (virgine) 

PUŢÂN, PUŢÂNĂ, PUŢÂN, PUŢÂNE (adj.) - puţin  

PUȚÂN, PUȚÂNĂ, PUȚÂNI, PUȚÂNE (adj.) - puțin 

PUȚÂNA, PUȚÂNEDZ (vb., I, tranz.) - a împuțina 

PUȚÂNELE (adj. fem. pl.) - foarte puține 

PUȚÂNTEL (adv.) - puțin 

PUŢULUI, PUŢULUIESC (vb., IV, tranz. reflex.) - (var. PUŢULI) a curăța, a şterge, a igieniza; 

a da luciu/lustru, a îngriji foarte bine (pantofii); a da o înfățișare plăcută, a (se) dichisi, a se găti; 

a certa, a ocărî, a dojeni, a mustra aspru pe cineva, a face cu ou şi cu oţet pe cineva 

PUȚULUI, PUȚULUIESC (vb., reflex.) - cu sens de a se spăla, depășind măsura 

PUŢURLAN, PUŢURLANURI (s.n.) - material ceramic alb şi translucid, obţinut prin arderea unei 

paste de cuarţ, de caolin etc. folosit la fabricarea vaselor de uz casnic şi a altor obiecte; porţelan, purţulan 

PUŢURLUI, PUȚURLUIESC (vb., IV) - a se îmbrăca cu îngrijire; a se găti frumos şi curat; a se 

frechezui, a se dichisi 

PUŢURLUIALĂ, PUŢURLUIELI (s.f.) - faptul de a se ferchezui, de a se dichisi; dichiseală, dichisire 

PUŢURLUIT, PUȚURLUITĂ, PUŢURLUIŢ, PUȚURLUICE (adj.) - care are un aspect îngrijit; care 

se îmbracă cu grijă, elegant; ferchezuit, gătit, dichisit 

 


