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RABĂ, RABE (s.f.) - camion de proveniență maghiară, Diessel (pe motorină) 

RABIELĂ, RABIELE (s.f.) - rebel 

RABIȚ, RABIȚ (s.n.) - gard de plasă din sârmă subțire în ochiuri dese 

RABLAJI, RABLAJESC (vb., IV) - despre obiecte: a se învechi, a se uza, a se deteriora prin 

întrebuinţare îndelungată; a se rablagi 

RABLAJIT, RABLAJITĂ, RABLAJIŢ, RABLAJICE (adj.) - despre obiecte: învechit, uzat, deteriorat; 

rablagit 

RABLĂ, RABLE (s.f.) - lucru sau utilaj deteriorat, precar 

„rablă dă muiere” (fig.) - femeie uzată prematur 

RAC (s.m. sg.) - cancer 

RAC, RAȘI (s.m.) - termen general care denumeşte diferite forme de tumori maligne ce se 

caracterizează printr-o înmulţire excesivă a ţesuturilor unor organe; cancer, neoplasm; crustaceu 

comestibil acoperit cu o carapace tare, de culoare neagră-verzuie, care devine roşie la fiert, cu 

abdomenul inelat, cu cinci perechi de picioare, dintre care cea din faţă este în formă de cleşte 

RACANEL, RACANEI (s.m.) - animal amfibiu înrudit cu broasca, de culoare verde, cu perniţe vîscoase 

la vârfurile degetelor; broatec, buratec; pui de broască 

RACĂ (adj. fem. sg.) - săracă 

„racă lumie!” - săracă lume!, biată lume! iracă lume dragă! 

RACHETĂ, RACHECE (s.f.) - paletă (la tenis de masă) 

RACHIE, RACHII (s.f.) - băutură alcoolică obţinută prin fermentarea şi distilarea prunelor, sau a altor 

fructe; ţuică; cantitate de răchie care încape într-un pahar,  

„rachie ge loză” - ţuică obţinută prin distilarea tescovinei 

RACHILAT, RACHILATĂ (adj.) - întins(ă)  

RACHIU, RACHIIE (s.n.) - rachiu, ţuică 

RACLAJ, RACLAJURI (s.n.) - întrerupere provocată a gravidităţii înainte ca fetusul să poată trăi în 

afara organismului matern; avort 

RACORE, RACORELE (s.f.) - nume dat mai multor specii de plante ornamentale agăţătoare, cu flori 

mov-roşcate sau albastre, având corola în formă de pâlnie; zorele, adormiţele; plantă care face parte 

dintr-una din aceste specii 

RADAȘ (adv.) - în plus, pe deasupra, în adaos (care nu se plătește) 

RADIU, RADIURI (s.n.) - aparat de recepţie radiofonică; radio, radio-receptor 

RADOȘ (s.n. sg.) – bonus 

„a primi/a da șeva radoș” - a primi/a da ceva gratuit (ca bonus în urma cumpărării unuei anumite 

cantități de marfă) 

RADZĂ, RĂDZURI (s.f.) - rază  

RADZÂMA, RADZÂM (vb., I) - a se aşeza astfel încât să fie susţinut de ceva; a se rezema, a se sprijini, 

a se propti 

RADZÂMAT, RADZÂMATĂ, RADZÂMAŢ, RADZÂMACE (adj.) - sprijinit, proptit, rezemat 

RADZÂMATOARE, RADZÂMATORI (s.f.) - spătar, spetează de scaun; fiecare dintre părţile laterale 

ale unui scaun sau fotoliu, pe care se sprijină braţele; rezemătoare 

RAF, RAFURI (s.n.) - cercul de fier care se pune pe obada unei roți de lemn (la cocie) 

RAFLECA, RAFLEC (vb., I) - despre ţesături, părţi de îmbrăcăminte etc.; a se întoarce în afară, a se 

desface, a se îndoi, a se plia 

RAFLECAT, RAFLECATĂ, RAFLECAŢ, RAFLECACE (adj.) - despre ţesături: îndoit, întors în afară, 

răsfrânt 

RAGALEIE, RAGALEI (s.f.) - rădăcina ieşită din pământ a unui copac doborât de vânt, răgălie; adj. - 

fig. femeie proastă, toantă, tântă, tontovină; urâtă 

RAGAȘE, RAGĂȘI (s.f.) - insectă de culoare neagră-cafenie, masculul prezentând două mandibule 

puternice ca nişte coarne de cerb; rădaşcă 

RAGAZ, RAGAZURI (s.n.) - răgaz 

RAGE, RAD (vb., III) - a-şi tăia cu briciul sau cu maşina de ras părul, barba sau mustăţile de la rădăcină; 

a se rade, a se bărbieri; a răzui, a înlătura un strat subţire de pe suprafaţa unui lucru; a da pe răzătoare 

pentru a mărunţi; fig. a distruge, a nimici, a şterge de pe suprafaţa pământului 



RAGICA, RAGIC (vb., I) - a lua de jos şi a duce în sus susţinând cu forţa braţelor, cu spatele etc.; a 

ridica, a sălta; a duce sau a trage în sus; a înălţa; a lua de pe ceva; a îndepărta, a înlătura; a strânge de 

pe jos, a culege; construi, a clădi locuinţe, case 

RAGICAT, RAGICATĂ, RAGICAŢ, RAGICACE (adj.) - despre învelitori, capace; dat la o parte, 

înlăturat; despre oameni: sculat în picioare; fig. însănătoşit, înzdrăvenit, despre mâneci: sumes, suflecat, 

ridicat 

RAGICATURĂ, RAGICATURI (s.f.) - înălţime, proieminenţă; loc ridicat; dâmb; faptul de a ridica 

lucruri grele; ridicătură 

RAG(I)E, RAD (vb., III, intranz.) - a rade; a șterge; a (se) rade; a (se) bărbieri; a nimici total 

„ragi-o tată” - a pleca pe furiș 

RAGINĂ, RÂĂGINI (s.f.) - radină, eroziunea malului râului 

RAGOBECE (s.m.) - Dragobete, ziua îndrăgostiţilor 

RAGUŞALĂ, RAGUŞĂLI (s.f.) - îngroşare şi slăbire a vocii provocată de inflamarea laringelui, a 

coardelor vocale; răguşeală 

RAGUŞÂT, RAGUŞÂTĂ, RAGUŞÂŢ, RAGUŞÂCE (adj.) - care vorbeşte sau strigă gros, dogit din 

cauza inflamării laringelui, a coardelor vocale; răguşit 

RAGUŞÎ́, RAGUŞĂSC (vb., IV) - a i se îngroşa şi a-i slăbi cuiva vocea din cauza inflamării laringelui, 

a coarzilor vocale; a răguşi 

RAI, RAIURI (s.n.) - rai  

RAIBĂ, RAIBE (s.f.) – închizătoare de la fereastră sau de la ușă, care se înșurubează în toc 

RAINĂ, RĂINI (s.f.) – cratiță, cigane 

RAINĂ, RĂINI (s.f.) - vas de bucătărie din tablă smălţuită, din aluminiu, din fontă etc., de formă 

rotundă, de obicei cu marginea de sus răsfrântă, cu două toarte, care serveşte pentru fiert sau pentru 

prăjit mâncarea; cratiţă; conţinutul acestui vas 

RAIPELȚ, RAIPELȚURI (s.n.) - chibrit 

RAIPERŢ, RAIPERŢURI (s.n.) - beţişor din lemn având la capăt o gămălie din material uşor inflamabil 

care se aprinde prin frecare, folosit pentru a face focul, a aprinde ţigara etc.; chibrit 

RAIS (s.n. sg.) - orez 

RAITA (s.f.) - faptul de a se strica; stricăciune, pagubă produsă unei culturi, unei construcţii etc. 

„a fașe raita cu cineva” - a certa, a mustra, pe cineva, a-i spune tot ceea ce gândeşti despre el sau despre 

acţiunile lui, a-l trata fără menajamente 

RAITĂ, RAICE (s.f.) – vizită scurtă, trecere în grabă pe undeva; fugă; incursiune 

RAMAŞ, RAMAŞURI (s.n.) - convenţie prin care fiecare dintre persoanele care susţin lucruri contrare 

într-o dispută se obligă să ofere o compensaţie materială celui care se va dovedi că are dreptate; pariu, 

rămăşag, prinsoare 

RAMATIZ (s.n.) - reumatism, rămătiz, reumă 

RAMĂ, RAME (s.f.) - ramă 

RAMÂNA, RAMÂN (vb., I) - despre fiinţe: a sta pe loc, a nu schimba sau a nu părăsi locul sau 

localitatea unde se află; despre lucruri: a fi lăsat pe loc, a nu fi dus din locul în care se găseşte; a rămâne; 

a se opri la cineva sau într-un loc; a sta mereu într-un loc 

RAMNI, RAMNESC (vb., IV) - a simţi un imbold puternic spre un lucru, a dori din toată inima, a jindui 

să ajungă la ceva, să posede ceva; a râvni, a aspira, a năzui; a dori, a râvni, a pofti ceva ce apartine 

altuia; a invidia 

RAMNIIC, RAMNIIȘ (s.m.) - coada-șoricelului  

RAMPAȘ (s.n. sg.) - must care începe să fermenteze 

RAMPAŞ, RAMPAȘURI (s.n., adj.) - must de struguri care a început să fermenteze, vin nou care nu s-

a limpezit încă, tulburel 

RAMPĂ, RAMPE (s.f.) - bară mobilă care arată că trecerea peste o linie ferată, peste o şosea etc. este 

oprită temporar; barieră; p. ext. loc unde se întretaie o şosea cu o linie ferată 

RAMPĂ, RAMPIE (s.f.) - drumul de la gospodărie până la șosea 

RAMȘ, RAMȘURI (s.n.) - joc de cărți unguresc 

RANĂ (s.f. sg.) - hrană, mâncare; producție agricolă, mai ales de cereale și de furaj 



RANG, RĂNJI (s.n.) - bară de fier, ascuţită sau teşită la unul din capete, folosită pentru a săpa gropi 

înguste şi adânci, ca pârghie pentru ridicarea sau deplasarea unor obiecte grele sau la desfacerea unor 

pavaje; rangă 

RANIȘCE, RANIȘCE (s.f.) - nutreț pentru vite 

RANIȚĂ, RANIȚE (s.f.) - rucsac 

RANTOTA (adj. invar. şi adv.) - întors pe dos, în dezordine 

RAOPANG, RAOPANGURI (s.n.) - cea mai mare rindea manuală, folosită pentru a îndrepta şi finisa 

canturile scândurilor, ghilău 

RAOTĂ, RAOCE (s.f.) - devastare, prăpăd, răsturnare (a lucrurilor) 

RAPĂN, RAPĂNIE (s.n.) – murdărie nespălată şi scorojită pe piele 

RAPEDZALĂ, RAPEDZĂLI (s.f.) - Iuţeală, grabă mare, repeziciune; loc. adv. - la rapedzală = foarte 

repede, în mare grabă, la repezeală 

RAPEDZÂNOS, RAPEDZÂNOASĂ, RAPEDZÂNOŞ, RAPEDZÂNOASĂ (adj.) - apă, torent care 

curge vijelios pe povârnişurile munţilor sau ale dealurilor, având o mare forţă de eroziune; năvalnic 

RAPEDZÂT, RAPEDZÂTĂ, RAPEDZÂŢ, RAPEDZÂCE (adj.) - grăbit, făcut în grabă, la repezeală; 

repezit; care acţionează pripit; p. ext. pornit, mânios, nestăpânit; răstit 

RAPEDZÎ, RAPĂD (vb., IV) - a porni în grabă, a se duce repede spre..., a da fuga, a sări; a se repezi; a 

trece pe undeva în grabă şi pentru scurt timp, a se abate pe la.., a da o fugă; a se răsti la cineva, a-i vorbi 

aspru, violent; a brusca 

RAPIDĂ, RAPIDZ (s.f.) - în biserica creştină: obiect de metal sau de lemn, în formă de paletă, 

împodobit cu imaginea unui serafim şi folosit în cursul unor ceremonii; ripidă 

RAPURE, RAPURI (s.m.) - bubițe purulente care ies pe pielea omului 

RAPURE, RAPURI (s.m.) - coșuri pe față 

RAR, RARĂ, RARI, RARE (adj., s. și adv.) - rar 

„raru umple caru” - plantele semănate rar dau producții sigure în orice fel de condiții climatice 

RARIȚĂ, RARIȚE (s.f.) - tifon 

RAS (s.n. sg.) - acțiunea de a se bărbieri și rezultatul/faptul de a fi ras; (adv.) - plin, complet 

RAS, RASĂ, RAȘ, RASĂ (adj.) - bărbierit; cosit scurt, până spre rădăcina plantei; prea-plin, 

plin-ochi; răzuit, dat prin răzătoare 

RASAGI, RASAGESC (vb., IV) - a transplanta un răsad din răsadniţă în câmp; a răsădi 

RASCANA, RASCĂN (vb., I) - a-şi desface picioarele în lături, a se crăcăna, a se băscăcăra; despre 

picioare: A se întinde în lături; a se răşchira, a se crăci 

RASCANAT, RASCANATĂ, RASCANIAŢ, RASCANACE (adj.) - despre picioare: depărtat unul de 

altul, întins în lături şi curbat în afară; crăcănat, desfăcut, răşchirat, băscăcărat; despre oameni cu 

picioarele depărtate şi curbate în afară; crăcit 

RASCOBOL, RASCOBOALE (s.n.) - dezordine, neorânduială, răvăşeală; mişcare intensă încoace şi 

încolo de oameni, de vehicule etc., agitaţie; fig. zgomot produs de mişcarea gazelor în intestine; 

chiorăială, chiorăit, chiorăitură 

RASCOBOLI, RASCOBOLESC (vb., IV) - a face dezordine căutând pe cineva sau ceva, a cerceta cu 

deamănuntul; a răscoli, a scotoci, a borândai, a budului, a scorbeli; a face să se răzvrătească, să se 

revolte; a agita; (despre intestine) a produce un zgomot caracteristic datorită gazelor din interior; a 

chiorăi 

RASCURI (s.n. pl.) - vreascuri 

RASPOIMÂNE (adv.) - în ziua care urmează după poimâine; a treia zi începâd cu ziua prezentă; 

răspoimâine 

RASPUCERE, RASPUCERI (s.f.) - în loc. adv. - gin răspuceri = din toate puterile, cu toate forţele 

RASPUNGE, RASPUND (vb., III) - a da un răspuns la o întrebare sau la cuvintele adresate de cineva; 

a răspunde; a reacţiona prin vorbe, gesturi, atitudini la acţiuni, solicitări, provocări etc.; a replica, a 

riposta, a obiecta; a scrie cuiva de la care s-a primit o scrisoare; a da socoteală, a fi responsabil, a-şi lua 

răspunderea pentru faptele sale sau ale altcuiva, a garanta pentru cineva 

RASPUNGERE, RASPUNGERI (s.f.) - faptul de a răspunde; obligaţia de a răspunde de îndeplinirea 

unei acţiuni, sarcini etc.; răspundere, responsabilitate; consecinţă rezultată din neândeplinirea unei 

obligaţii legale 

RASTĂU, RASTÂAIE (s.n.) - răsteu, cui de fier la jug  



RASTÂCNI, RASTÂCNESC (vb., IV) - a ucide în chinuri pe cineva, pironindu-l cu braţele şi cu 

picioarele pe o cruce; a răstigni, a crucifica; a întinde cuiva braţele în lături pentru a-l imobiliza) 

RASTÂCNIRE, RASTÂCNIRI (s.f.) - faptul de a răstigni; răstignire, crucificare 

RASTÂCNIT, RASTÂCNITĂ, RASTÂCNIŢ, RASTÂCNICE (adj.) - pironit pe cruce, răstignit, 

crucificat; p. ext. cu braţele desfăcute şi întinse 

RASTOACĂ, RASTOȘI (s.f.) - braţ al unui râu abătut de la matca lui şi secat pentru a putea prinde 

peşte 

RASTOȘI, RASTOȘESC (vb., IV) - a abate cursul unei ape sau a scădea nivelul unei ape până la secare, 

pe o anumită porţiune, pentru a prinde peşti cu mâna 

RASURI (s.f.) - zer fiert în care plutesc rămăşiţe de urdă; rest de aliment care se rade de pe fundul 

vasului în care a fost gătit; răzătură 

RAȘE, RĂȘI (adj.) - care are o temperatură mai scăzută faţă de o limită dată, faţă de căldura corpului 

omenesc; rece; temperatură scăzută, răceală, frig; despre alimente: care şi-a pierdut căldura; care se 

consumă fără a fi în prealabil încălzit 

RAȘEALĂ, RAȘELI (s.f.) - temperatură scăzută; răceală, frig; nume generic dat unor boli contagioase 

localizate pe căile respiratorii superioare, manifestate prin guturai, bronşită, tuse cu expectoraţie, febră 

etc 

RAȘI, RAȘIESC (vb., IV, tranz., reflex.) - răci 

RAȘIALĂ, RAȘIELURI (s.f.) - răcoare, răcoreală, frig moderat 

RAȘIAO, RAȘIALE (s.f.) - răcilă, unealtă de prins racii 

RAȘINIT, RAȘINITĂ, RAȘINIŢ, RAȘINICE (adj.) - peşte care este curăţat de conţinutul abdominal 

RAȘIT, RAȘITĂ, RAȘIŢ, RAȘICIE (adj.) - răcit 

RAȘIUȘI, RAȘIUȘESC (vb., IV) - a învârti un fir textil în jurul lui însuşi şi în aceeaşi direcţie, pentru 

a-l face mai rezistent; a răsuci 

RAȘIUȘIT, RAȘIUȘITĂ, RAȘIUȘIT, RAȘIUȘICE (adj.) - care a fost supus unei operaţii de răsucire; 

răsucit. 

RAȘIUȘLĂ, RAȘIUȘELI (s.f.) - unealtă de lemn, asemănătoare cu fusul, cu un cârlig la capătul de jos, 

de care se leagă firul pentru a fi răsucit; răsuc 

RAȘOS, RAȘOASĂ, RAȘOŞ, RAȘOASĂ (adj.) - despre locuinţe: care se încălzesc greu şi insuficient, 

care nu păstrează căldura, care nu apără de frig; friguros; care are o temperatură scăzută, care 

răspândeşte frig; rece 

RAŞPÂRŢ, RAŞPÂRŢ (s.m.) - nume dat puietului de peşte; peşte mic 

RAȘPEL, RAȘPELE (s.n.) – pilă cu dinți rari, folosită la prelucrarea lemnului și a tălpii 

RAŞPLU, RAŞPLIE (s.n.) – pilă aspră 

RATA (s.n.) - botul porcului; izlaz, livadă; teren mlăștinos 

RATAȘI, RATAȘESC (vb., IV) - a pierde drumul, a greşi direcţia, a nu mai şti unde se află; a se rătăci; 

a se pierde de cineva; a se răzleţi; a umbla de ici-colo căutând drumul, încercând să iasă la liman, să se 

orienteze, să ajungă la ţintă 

RATAȘIT, RATAȘITĂ, RATAȘIŢ, RATAȘICE (adj.) - care a greşit drumul sau a pierdut direcţia; 

rătăcit, dezorientat 

RATATA! (interj.) - onomatopee, zgomotul făcut de bătutul tobei 

RATUNJE, RATUNG (vb., III) - a tăia transversal şi complet, cu o singură tăietură, un obiect sau o 

parte a corpului unei fiinţe; a reteza; a micşora lungimea sau înălţimea unui obiect, a reduce din lungime 

sau din înălţime, a face mai scurt; a scurta 

RATUNS, RATUNSĂ, RATUNŞ, RATUNSĂ (adj.) - tăiat, retezat, scurtat 

RAŢĂ, RĂŢĂ (s.f.) - raţă  

RAŢĂPT, RAŢĂPCE, RAŢĂPTURI (s.n.) - înv. prescripţie a medicamentelor necesare unui bolnav; 

p. ext. hârtia pe care medicul a scris această prescripţie medicală; reţetă; ansamblu de indicaţii privind 

materiile prime, proporţia, modul de preparare pentru obţinerea unui anumit produs, a unei mâncări, a 

unei băuturi etc.; reţetă 

RAȚIOCIN, RAȚIOCINURI (s.n.) - bilanț contabil al sfârșitului de an bugetar/calendaristic 

RAŢONI (s.m.) - bărbătuşul raţei, răţoi; fig. băiat 

RAŢONI, RAȚONESC (vb., IV) - a se răsti, a se răţoi la cineva, a ameninţa pe cineva 



RAUTACE, RAUTĂŢ (s.f.) - caracteristică a omului rău, înclinare spre a face rău altora; faptă rea; om 

rău 

„du-ce la răutacea” - să ai parte de răutate, să te lovească răul 

RAUTĂȘIOS, RAUTĂȘIOASĂ, RAUTĂȘIOŞ, RAUTĂȘIOASĂ (adj.) - plin de răutate; care, fără să 

aibă un fond rău, este înclinat să jignească, să facă mici răutăţi 

RAVĂN, RAVĂNĂ, RAVĂNI, RAVĂNE (adj.) - despre soluri: care are suficientă umiditate pentru 

ca lucrările de cultură să se poată executa în condiţii optime; reavăn; umed; care a stat într-un lichid sau 

a fost acoperit sau stropit cu un lichid şi nu s-a uscat încă; jilav, umed, jâlăv 

RAVĂN, RAVĂNĂ, RAVENI, RAVENIE (adj.) – umed 

RAVENALĂ, RAVENELI (s.f.) - umezeală, jilăveală din pământ sau din atmosferă; reveneală; loc 

umed; umezeală 

RAVOLF, RAVOALFE (s.n.) - armă de foc portativă la care magazia are forma un unui butoiaş cu 

locaşe pentru cartuşe şi cu care se pot face trageri cu repetiţie; revolver, pistol, pişciol 

RAZBACE, RAZBAT (vb., IV) - a-şi face, a-şi croi drum prin..., a înainta, a răzbi cu greu, înlăturând 

obstacole; a răzbate, a străbate, a pătrunde; a răzbi, a izbuti 

RAZBOI, RAZBOAIE (s.n.) - conflict armat de durată între două sau mai multe grupuri de state pentru 

realizarea unor interese economice şi politice; unealtă casnică de ţesut; cadru de lemn pe care se întinde 

fileul confecţionat manual pentru a se coase modelul dorit; gherghef 

RAZBUNA, RAZBUN (vb., I, tranz., reflex.) - a se însenina 

RAZBUOI, RAZBUAIE (s.n.) - război de ţesut  

RAZGÂNGI, RAZGÂNGESC (vb., IV) - a-şi schimba gândul, părerea sau hotărârea, a reveni asupra 

unei hotărâri luate, a se răzgândi 

RAZLOG, RAZLOAJE (s.n.) - semnificaţie a unui lucru, a unei vorbe, a unui gest etc.; sens, tâlc, 

noimă.; despărţire, separaţie, separare; aşezare a unor obiecte potrivit unor cerinţe de ordin practic şi 

estetic; ordine, rânduială 

RAZLOJI, RAZLOJESC (vb., IV) - a lămuri, a clarifica o problemă, o situaţie confuză, încurcată; a 

descurca; a face să nu mai fie împreună; a despărţi, a separa; a face ordine, a pune în ordine 

RAZNA (adv.) - razna 

RAZNI, RAZNIESC (vb., IV, tranz., reflex.) - a separa, a despărţi 

RAZNIIT, RAZNIITĂ, RAZNIIŢ, RAZNIICIE (adj.) - răznit, despărţit, izolat 

RAZUMĂN, RAZUMĂNĂ, RAZUMENI, RAZUMĂNE (adj.) - adesea adverbial: care este exprimat 

limpede, putând fi priceput de oricine, explicit, desluşit, lămurit, clar 

RĂ (adj. fem., sg.) - rea 

„ră dă muscă” - femeie vicleană 

RĂBĂLUȚÂIE, RĂBĂLUȚÂII (s.f.) – revoluție, rebeliune 

RĂBLUIT, RĂBLUITĂ, RĂBLUIȚ, RĂBLUICE (adj.) - scos din uz, expirat; neputincios, slăbit 

de boli și bătrânețe 

RĂCĂDUI, RĂCĂDUIESC (vb., IV, intranz. reflex.) - a se repezi la cineva 

RĂCĂDUI, RĂCĂDUIESC (vb., IV, intranz., reflex.) - a se angaja, a promite să îndeplinești o 

misiune, o sarcină; a ridica tonul la cineva 

RĂCĂDUIALĂ, RĂCĂDUIELI (s.f.) - țipătură, luare la harță 

RĂCĂIALĂ, RĂCĂIELI (s.f.) - ceartă nefondată 

RĂCĂN(I)EL, RĂCĂNEI (s.m.) - brotăcel, broscuţă verzuie despre care se crede că prevesteşte 

timpul bun de lucru în agricultură 

RĂCEDZA, RĂCEDZ (vb., I, tranz.) - a reteza 

RĂCHIAT, RĂCHIATĂ, RĂCHIAȚ, RĂCHIACE (adj.) - băut 

RĂCHIE (s.f.) - nume generic dat băuturilor alcoolice obţinute prin distilarea vinului, a fructelor, 

a cerealelor etc. sau prin amestecul alcoolului cu apă; ţuică de prune 

RĂCHIE (s.f., pl.) - țuică  

RĂCIE (s.f.) - țuică, rachiu 

RĂCIPISĂ, RĂCIPISE (s.f.) - document prin care se atestă depunerea unei sume de bani sau a 

unui colet 

RĂCITĂ, RĂCHIȚ (s.f.) - răchită 

RĂCLAMĂ, RĂCLAME (s.f.) - reclamă 



RĂCNI, RĂCNESC (vb., IV, intranz.) - a vomita 

RĂCNI, RĂCNIESC (vb., IV) – a țipa, a urla 

RĂCOARE, RĂCORI (s.f.) - răcoare; carceră, închisoare 

„a băga la răcoare” - a încarcera 

„a fi/a sta la răcoare” - a fi întemnițat 

„ce bagă la răcoare” - te duce în arest 

RĂCOLTĂ, RĂCOLCE (s.f.) - recoltă 

RĂCOMANDAT, RĂCOMANDATĂ, RĂCOMANDAȚ, RĂCOMANDACE (adj.) - recomandat 

RĂCORI, RĂCORESC (vb., IV) - a (se) răcori; a se liniști/calma după ce și-a spus necazul sau 

după o confesare care-i stătea pe suflet 

RĂCOVINĂ, RĂCOVINI (s.f.) - iarbă grasă 

RĂCOVIŞCE (s.f.) - v. lăcovişce 

RĂCUNOAȘCE, RĂCUNOSC (vb., III) – a recunoaște 

RĂDĂȘINĂ, RĂDĂȘINI (s.f.) - parte a unei plante superioare prin care aceasta se fixează pe sol şi îşi 

absoarbe substanţele hrănitoare; parte a plantei aflată în pământ; rădăcină 

RĂDĂȘINĂ, RĂDĂȘINI (s.f.) - rădăcină; origine 

„a pringie rădășină” - a rămâne definitiv în locul în care s-a stabilit 

RĂDUȘĂ, RĂDUȘĂ (s.f.) – femeie care gătește mâncare la diferite evenimente, nunți, botezuri 

RĂDZUŞ, RĂDZUŞURI (s.n.) - răzuş, unealtă de plivit pălămida din culturile păioase 

RĂDZUȘĂ, RĂDZUȘ (s.f.) - bucătăreasa-șefă la nuntă 

RĂGĂI, RĂGĂI (vb., IV, intranz.) - a râgâi 

RĂGĂIALĂ, RĂGĂIELI (s.f.) - râgâială 

RĂGĂMENT, RĂGĂMENTE (s.n.) – regiment militar; crampe, congestii, spasme 

RĂGĂMIENT, RĂGĂMIENTURI (s.n.) - regiment 

„du-cie răgămientului!/du-cie-n răgămient!” - (sudalmă) să fii luat în armată! 

RĂGICA, RĂGIC (vb., I) - a ridica; a se ridica, a se înălța 

„a răgica prețu” - a scumpi marfa 

RĂGICAT, RĂGICATĂ, RĂGICAȚ, RĂGICACE (adj.) - ridicat 

RĂGICĂ, RĂGIȘI (s.f.) – ridiche, legumă  

RĂGICĂTURĂ, RĂGICĂTURI (s.f.) - ridicătură, forțare 

RĂGLAN, RĂGLANE (s.n.) – pardesiu subțire la care mâneca pornește de sub guler 

RĂGLĂMENT, RĂGLĂMENTURI (s.n.) - reglement, regulament 

RĂGRUT, RĂGRUȚ (s.m.) – recrut, soldat de curând încorporat 

RĂGULAT (adv.) - la timp 

RĂGULAT, RĂGULATĂ, RĂGULAȚ, RĂGULACE (adj.) – regulat, aranjat 

RĂGULĂ, REGULI (s.f.) - regulă, lege, regulament; obicei 

„dă răgulă” - de regulă, de obicei, în mod obișnuit 

RĂGUȘÎ, RĂGUȘĂSC (vb., IV, intranz.) - a răguși 

RĂGUT, RĂGUȚ (s.m.) – recrut, răcan, soldat începător 

RĂIAT, RĂIATĂ, RĂIAȚI, RĂIACE (adj.) - (despre copii sau animale) nedezvoltat, rămas în 

urmă cu creșterea, pricăjit, râiat 

RĂIPELȚ, RĂIPELȚURI (s.m.) - chibrit 

RĂIT, RĂITĂ, RĂIȚ, RĂICE (adj.) - nedezvoltat, necrescut, rahitic 

RĂITAŞ (s.m., sg. şi pl.) – langoş din foietaj 

RĂJI, RĂJESC (vb., IV) - a țipa, a urla 

RĂJIOC (adv.) - nu stă fix 

RĂMAȘ, RĂMAȘĂ/RĂMAȘURI (s.n.) - rămășag, pariu, prinsoare 

„a pune/a fașe rămaș” - a paria 

RĂMĂȘAG, RĂMĂȘAGURI (s.n.) - pariu 

RĂMĂȘÎ, RĂMĂȘĂSC (vb., IV, intranz. reflex.) - a paria, a pune rămășag 

„a să rămășî pră șeva” - a pune în miză o anumită sumă de bani, un obiect etc. 

RĂMĂŞÂŢĂ (s.f., sg. şi pl.) – rest 

RĂMĂTIZ (s.n. sg.) - v. ramatiz, reumatism, reumă 



RĂMÂNE, RĂMÂN (vb., III) - a rămâne; a sta, a ugi 

„a rămâne cătană” - a fi declarat apt pentru serviciul militar 

„a rămâne cu budzâlii umflacie” - a fi păcălit (tras pe sfoară) 

„a rămâne d-a făta” - a urma să fete, a rămâne gestantă 

„a rămâne groasă” - a rămâne gravidă 

„a rămâne la coada vașii” - (despre copiii care nu învață bine la școală) a rămâne țăran/crescător 

de animale 

RĂMÂNEAT (adj. din vb.) - rămas 

RĂMÂNIA, RĂMÂN (vb., I, intranz.) - a rămâne 

RĂMÂNIAT, RĂMÂNIATĂ, RĂMÂNIAȚ, RĂMÂNIACE (adj.) – rămas 

RĂMÂNIE, RĂMÂN (vb., III) – a rămâne 

RĂNAȘCE, RĂNASC (vb., III) – a renaște 

RĂNCHEADZA, RĂNCHEADZĂ (vb., I) – a râncheza, a necheza 

RĂNI, RĂNESC (vb., IV, tranz.) - a face curățenie în grajd, în cocină, scoțând gunoiul de la 

animale 

RĂNI, RĂNESC (vb., IV, tranz.) - a hrăni, a da de mâncare 

RĂNIE (s.f.) - râie 

RĂNTORNA, RĂNTORN (vb., I, tranz.) - a întoarce pe dos 

RĂNTUNA, RĂNTUN (vb., I, tranz.) - a răvăși, a strica ordinea 

RĂNTUNAT, RĂNTUNATĂ, RĂNTUNAȚ, RĂNTUNANCE (adj.) - răscolit 

RĂNTUNĂTURĂ (s.f.) - răsturnare, răvăşire, dezordine 

RĂOANE (s.f.) - femeie rea, afurisită, dar și femeie iscusită, care știe mai mult ca altele 

RĂPĂLA (vb., I) - a repara, a remedia, a drege 

RĂPĂLAT, RĂPĂLATĂ, RĂPĂLAŢ, RĂPĂLACE (adj.) - reparat 

RĂPĂLUI, RĂPĂLUIESC (vb., IV) - a repara 

RĂPĂUZA (vb., I) - a muri, a răposa 

RĂPĂUZAT, RĂPĂUZATĂ, RĂPĂUZAȚ, RĂPĂUZACE (adj.) - decedat, răposat 

RĂPEDZÂT, RĂPEDZÂTĂ, RĂPEDZÂŢ, RĂPEDZÂCE (adj.) - repezit 

RĂPEDZÎ, RĂPĂD (vb., IV) - a se repezi, a se îmbuluci 

RĂPELȚ, RĂPELȚ/RĂPELŢURI (s.m.) - chibrit 

RĂPERȚ, RĂPERȚ (s.n.) - chibrit 

RĂPETAT, RĂPETATĂ, RĂPETAȚ, RĂPETACE (adj.) - repetat 

RĂPIDĂ, RĂPIDZ (s.f.) - obiect de cult format dintr-un disc de lemn pe care sunt pictate chipuri 

de îngeri, având o coadă pentru a fi purtat la procesiuni religioase/la înmormântări de către copii 

RĂPIELŢ, RĂPIELŢURI (s.n.) - chibrit 

RĂPIERŢ, RĂPIERŢURI (s.n.) - v. răpielţ 

RĂPIGE (adj.) - despre mişcări: care se produce fără întârziere; repede, iute, rapid; despre lucruri în 

mişcare: care se deplasează cu repeziciune, cu iuţeală; despre ape care curg cu repeziciune; despre timp: 

care trece cu repeziciune 

RĂPIT (s.n. sg.) - gonit mai energic 

RĂPOSAT, RĂPOSATĂ, RĂPOSAȚ, RĂPOSACE (adj.) - decedat 

RĂPOZA, RĂPOZAT (vb., I) – a muri 

RĂPȘIUNE, RĂPȘIUNI (s.m.) - răpciune 

RĂPUROS, RĂPUROASĂ, RĂPUROȘ, RĂPUROASĂ(adj.) - cu rapuri pe piele (mai ales pe 

față) 

RĂPUZAT, RĂPUZATĂ, RĂPUZAȚ, RĂPUZACE (s.m.f. și adj.) – răposat 

RĂRI, RĂRESC (vb., IV) - a mări distanța dintre plante; a încetini frecvența unei acțiuni 

RĂRIȘTE, RĂRIȘTI (s.f.) – luminiș în pădure 

RĂRUNCE, RĂRUNCHI (s.m.) – rinichi, bobric 

RĂRUNCHI (s.m. sg.) - în profunzimea corpului 

RĂS- (prefix, element de compunere) 

RĂSANIȚĂ, RĂȘANIȚĂ (s.f.) - răsadniță 

RĂSĂGI, RĂSĂGESC (vb., IV, tranz.) - a resădi 

RĂSĂRI, RĂSARE (vb., IV, unipers.) - a răsări 



RĂSĂRIT, RĂSĂRITĂ, RĂSĂRIȚ, RĂSĂRICE (adj.) - abia crescut 

„om măi răsărit” - om (mai) înalt; persoană care iese în evidență prin ceva 

RĂSÂPĂ, RĂSÂPE (s.f.) - risipă 

RĂSÂPI, RĂSÂP/RĂSÂPESC (vb., IV, tranz.) - a risipi 

RĂSÂPIT, RĂSÂPITĂ, RĂSÂPIȚ, RĂSÂPICE (adj.) – risipit, împrăștiat 

RĂSCĂNIAT, RĂSCĂNIATĂ, RĂSCĂNIAŢ, RĂSCĂNIACE (adj.) - crăcănat 

RĂSCHIRA, RĂSCHIR (vb., I) - a risca, a-și pune în joc viața/averea/prestigiul într-o situație 

dificilă (în vederea atingerii țelului urmărit); a risipi, a huzuri, a „toca” bani/avere etc 

RĂSCOBOALĂ, RĂSCOBOALE/RĂSCOBOLI (s.f.) - scandal, ceartă colectivă; răscoală 

RĂSCOCORAT, RĂSCOCORATĂ, RĂSCOCORAȚ, RĂSCOCORACE (adj.) - plin de nazuri 

RĂSCOCORI, RĂSCOCOR/RĂSCOCORESC (vb., IV, intranz.) - a se răsti, a țipa, a se născocori 

RĂSCONIA, RĂSCONIESC (vb., I) - a rășchia, a împrăștia 

RĂSCRĂCĂNA, RĂSCRACĂN (vb., I) - a-și îndepărta picioarele pentru o mai bună stabilitate 

RĂSCRUȘE, RĂSCRUȘI (s.f.) – răscruce de drumuri 

RĂSCUCUIA, RĂSCUCUI (vb., I, intranz.) - a răspunde ecoului de la cântecul cucului 

RĂSCULAT, RĂSCULAȚ (adj.) - revoltat 

RĂSCUMP, RĂCUMPĂRARE (s.f.) - plată a păcatelor 

RĂSFĂȚ, RĂSFĂȚURI (s.n.) - desfătare 

RĂSFIRA, RĂSFIRĂ (vb., I) – a răsfira 

RĂSFLOȘI (vb., IV, tranz.) – a răvăși părul 

RĂSFLOȘEA, RĂSFLOȘESC (vb., II, reflex.) - a se înfoia 

RĂSFLOȘIAT, RĂSFLOȘIATĂ, RĂSFLOȘIAȚ, RĂSFLOȘIACE (adj.) - dezordonat 

RĂSFLOŞIAT, RĂSFLOŞIATĂ, RĂSFLOŞIAŢ, RĂSFLOŞIACE (adj.) - păr neordonat 

RĂSFIRAT, RĂSFIRATĂ, RĂSFIRAŢ, RĂSFIRACE (adj.) – împrăştiat 

RĂSNI (vb., IV) – a despărți, a separa 

RĂSPICAT, RĂSPICATĂ, RĂSPICAȚ, RĂSPICACE (adj.) - explicativ 

RĂSPIRA, RĂSPIR (vb., I) - a respira 

RĂSPLĂCI, RĂSPLĂCESC (vb., IV) – a răsplăti 

RĂSPUCERE, RĂSPUCERI (s.f.) - răsputere 

RĂSPUNGE, RĂSPUND (vb., III) – a răspunde 

RĂSPUNGERE, RĂSPUNGERI (s.f.) - răspundere 

RĂSTAMIȚĂ, RĂSTAMIȚE (s.f.) – marginea patului 

RĂSTANIȚĂ, RĂSTĂNIȚ (s.f.) - răstalniță, scândura laterală lată a patului, partea patului 

dinspre cameră (cealaltă parte era la părcie) 

RĂSTĂU, RĂSTĂIE (s.n.) - fier care ține gâtul boului în interiorul jugului; drug din fier 

întrebuințat pentru a bloca ușa 

RĂSTÂCNI, RĂSTÂCNESC (vb., IV, tranz.) - a răstigni 

RĂSTÂGNIT, RĂSTÂGNITĂ, RĂSTÂGNIȚ, RĂSTÂGNICE (adj.) - răstignit 

RĂSTIT (adv.) – poruncit aspru, ridicat tonul, strigat 

RĂSTÎ (vb., IV) – a ridica tonul, a striga 

RĂSTÎ, RĂSTESC (vb., IV) – a striga la cineva pentru a-l intimida 

RĂSTLMĂȘIT, RĂSTĂLMĂȘITĂ, RĂSTĂLMĂȘIȚ, RĂSTĂLMĂȘICE (adj.) - judecat cu răutate 

RĂSTOARȘE, RĂSTORC (vb., III) - a strica, a face pe dos, a interpreta greșit 

RĂSTURNA, RĂSTORN (vb., I, tranz.) - a culca la pământ, a prăvăli, a doborî 

RĂSUC, RĂSUC (vb., IV, pers.I.) - a răsuci  

RĂSUC, RĂSUCURI (s.n.) - răsuc, unealtă pentru răsucirea firului 

RĂSUC, RĂSUCURI (s.n.) - unealtă de răsucit lână 

RĂSUCĂ, RĂSUȘI (s.f.) - marginea patului 

RĂSUFLA, RĂSUFLU (vb., I) - a sufla, a respira; (despre corpurile gonflabile) a pierde/a ceda 

aer; a deveni publice anumite secrete 

RĂSUFLARE, RĂSUFLĂRI (s.f.) - respirație, suflu; pierdere/cedare de aer 

„a-ș trage răsuflaria” - a respira greu 

RĂSUFLU, RĂSUFLURI (s.n.) - v. răsuflare 



RĂSURĂ, RĂSURI (s.f.) – unealtă de răsucit firele de tort 

RĂSUȘI, RĂSUȘE (vb., III) – a răsuci 

RĂȘÂNĂ, RĂȘÂNI (s.f.) - tămâie 

RĂȘCÂITOR, RÂȘCÂITOARE (s.n.) - instrument în formă de teu pe care se deapănă tortul 

pentru a face un scul 

RĂȘCHIA (vb., I) - a împrăștia cu ghearele, a scurma 

RĂȘCHIA, RĂȘCHII (vb., I) - a împrăștia 

RĂȘCHITOR(I), RĂȘCHITOARE (s.n.) - unealtă din lemn în formă de T cu care se adună firele 

de pe ghem; unitate de măsură a lungimii pânzei țesută în casă 

RĂŞCHITUORI, RĂŞCHITUOARE, RĂŞCITUORI (s.n.) - rășchitor  

RĂŞCITUORI (s.n.) - răşchitor  

RĂȘI, RĂȘESC (vb., IV) - a răci 

„a-ș răși gura” - a vorbi degeaba/în zadar 

RĂȘIE, REȘI (adj. invar.) - cu părul neordonat 

RĂŞIT, RĂŞITĂ, RĂŞIŢ, RĂŞICE (adj.) - răcit 

RĂŞITURĂ, RĂŞITURI (s.f.) – piftie 

RĂȘOIT (adj.) – strigat la cineva 

RĂTĂ, RĂTE (s.n. sg.) - mijloc auto de transport în comun aparținând Regiei Autonome a 

Transportului cu Autovehicule (R.A.T.A., înfiițată în 1946) 

RĂTĂȘIRE, RĂTĂȘIRI (s.f.) - rătăcire 

RĂTĂȘIT, RĂTĂȘITĂ, RĂTĂȘIȚ, RĂTĂȘICE (adj.) - rătăcit 

RĂTĂȘITOR, RĂTĂȘITOARE, RĂTĂȘITORI, RĂTĂȘITOARE (adj.) - rătăcitor 

RĂTRAS, RĂTRASĂ, RĂTRAȘ, RĂTRASĂ (adj.) - retras 

RĂȚĂPIS, RĂȚĂPISURI (s.n.) - recipisă 

RĂȚĂPT, RĂȚĂPTURI (s.n.) - rețetă pentru medicamente 

RĂȚÂPISĂ, RĂȚÂPISE (s.f.) – act legalizat, chitanță 

RĂȚONI, RĂȚONI (s.m.) - rățoi 

RĂU, RĂ, RĂI, RELE (adj. și s.n.) - (om) rău, (vremie) ră; necaz 

„a da de rău” - a păți un necaz 

„a pune gând rău cuiva” - a intenționa să facă rău cuiva 

„a să pune rău cu șineva” - a intra în conflict, a-și înrăutăți relațiile cu cineva 

„a-i miergie rău” - a avea o viață plină de necazuri 

„a-i părea rău” - a regreta 

„îi frumos rău” - e foarte frumos 

„om rău dă carne” - om căruia i se vindecă greu rănile 

„om rău dă frig/căldură” - om care suportă greu frigul/căldura 

„om rău dă gură” - om care vorbește mult și trivial; om știrb sau cu probleme de dantură 

„om rău la suflet” - om care face altuia rău din plăcere 

RĂU, RÂA, RĂI, RÂALE (adj.) - rău  

RĂU, REA, RĂI, RELE (adj.) - rău 

RĂVIR, RĂVIRĂ (s.n.) – sector de activitate 

RĂVOL, RĂVOALE (s.n.) - pistol, revolver 

RĂVOLF, RĂVOALFIE (s.n.) - revolver 

RĂVOLV, RĂVOALVE (s.n.) - revolver 

RĂVOLVĂR, RĂVOLVERE (s.n.) - revolver 

RĂVOLVIERI, RĂVOLVIERE (s.n.) - revolver 

RĂZĂRVĂ, RĂZĂRVE (s.f.) - rezervă 

RĂZBACE, RĂZBAT (vb., III, intranz.) - a răzbate, a străbate; a reuşi, a răzbi 

RĂZBEL, RĂZBELE (s.n.) - război 

RĂZBEL, RĂZBELURI (s.n.) - război, conflict militar 

RĂZBI (vb., IV) - a trece, a reuși 

RĂZBIT, RĂZBITĂ, RĂZBIȚ, RĂZBICE (adj.) - asemănător 

RĂZBOI, RĂZBOAIE (s.n.) - unealtă casnică de țesut (pînză, stofă etc.) 



RĂZBUNA, (SE) RĂZBUNĂ (vb., I, impers., intranz. reflex.) - a se însenina (cerul) 

RĂZBUNA, RĂZBUNĂ (vb., I) – a răspunde unei provocări 

RĂZBUNARE (s.f.) - înseninare, schimbarea vremii în bine 

RĂZGĂI, RĂZGĂII (vb., IV) - a ridica tonul, a fi pus pe ceartă 

RĂZIM, RĂZIMURI (s.n.) – regim, dietă 

RĂZLOG, RĂZLOAJE (s.n.) - hotărâre, rezoluţie, rezultat 

RĂZLOGI, RĂZLOGESC (vb., IV, tranz.) - a desluși, a da un rezultat 

RĂZMELIŢĂ (s.f.) - răzmeriţă, revoltă, nesupunere, răscoală 

RĂZNA (adv.) - separat, despărțit 

RĂZNEȚ, RĂZNEAȚĂ, RĂZNEȚ, RĂZNEȚĂ (adj.) - despărțit; răzleț 

RĂZNI, RĂZNESC (vb., IV) – a separa 

RĂZNI, RĂZNESC (vb., IV, tranz. reflex.) - a (se) separa, a (se) despărţi, a (se) dezbina, a divorţa, 

a se băşcăşî, a alunga 

RĂZNIRE (s.f.) - despărţire, separare 

RĂZNIT, RĂZNITĂ, RĂZNIȚ, RĂZNICE (adj.) – supărat; risipit 

RĂZNIT, RĂZNITĂ, RĂZNIŢI, RĂZNICE (adj.) - răznit 

RĂZUȘĂ, RĂZUȘĂ/RĂZUȘURI (s.n.) - instrument pentru tăiat pălămida din culturi, ocic 

RĂZVOARĂ, RĂZVOARE (s.f.) – loc mai mic de cultivat 

RĂZVOR, RĂZVOARE (s.n.) - răzor, hotar, hat 

RÂAPIGE (adv.) - repede 

RÂAȘE, RÂĂȘ (adj.) - rece  

RÂCABUŞ, RÂCABUŞĂ (s.n.) - pârtie, derdeluş, săniuş 

RÂCAI, RÂCÂI (vb., IV, tranz.) - râcâi, a scormoni 

RÂCAIT, RÂCAITĂ, RÂCAIŢ, RÂCAICIE (adj.) - râcâit, scormonit 

RÂCĂ (s.f., sg.) – harţă, mâncătorie 

RÂCĂ (s.f.) – ceartă, sfadă 

RÂCÂI (vb., IV) - a roade 

RÂCÂITURĂ, RÂCÂITURI (s.f.) - râcâitură, râcâire, scormonire 

RÂGĂI, RÂGĂI (vb., IV) - a scoate din gât un sunet specific, atunci când se elimină prin gură 

gazele provenite din stomac; a eructa 

RÂGĂIALĂ, RÂGĂIELI (s.f.) - râgâială, râgâit, sunetul scos cu prilejul râgâielii 

RÂGĂIE, RÂGÂI (vb., III) – eliminarea zgomotoasă  gazelor stomacale 

RÂGĂIT, RÂGĂICIE (s.n.) - v. râgăială 

RÂGÂIALĂ, RÂGÂIELI (s.f.) - v. râgăială 

RÂGÂIT, RÂGÂICIE (s.n.) - v. râgăit 

RÂGÂIT, RÂGÂIELI, RÂGÂITURI (s.n.) - faptul de a râgâi; zgomot produs de ieşirea pe gât a gazelor 

din stomac; râgâială 

RÂGE, RÂD (vb., III) – a râde 

RÂGE, RÂD (vb., III) - a-şi mani-festa veselia sau satisfacţia printr-o mişcare caracteristică a feţei şi a 

gurii, scoţând în acelaşi timp sunete specifice, succesive şi nearticulate; a râde; a-şi bate joc de cineva 

care este de faţă; a face haz, a se amuza pe socoteala cuiva sau a ceva; a lua în râs; a arăta cuiva simpatie, 

surâzându-i 

RÂGIE, RÂD (vb., III) - a râde; a ironiza 

RÂLĂ, RÂLE (adj.) - mic, nedezvoltat, neajutorat; penis de copil 

„măi, râlă!” - neajutoratule!, om de nimic ce ești! 

RÂMĂ, RÂMIE (s.f.) – vierme 

RÂMÂNIAT, RÂMÂNIATĂ, RÂMÂNIAȚ, RÂMÂNIACE (adj.) - rămas 

RÂMBOANE (s.f.) – strigăt 

RÂMOANE, RÂMONI (vb., III) - despre porci: a scormoni pământul cu râtul; a râma 

RÂNAS (s.m.) - v. râncaș 

RÂNĂ, RÂNIE (s.f.) – rină, jgheab 

RÂNCAȘ, RÂNCAȘ (adj.) - mascul care nu are, care a pierdut un testicul 



RÂNCAȘI, RÂNCAȘI (adj.) - (despre cai) râncaci, cal castrat rău, cal cu un singur testicul din 

naștere 

RÂNCĂ, RÂNȘI (s.f.) - organul genital al armăsarului și al taurului; vână de bou; corbaci 

RÂNCEADZA, RÂNCEADZĂ (vb., I) – necheza 

RÂNCHEDZA, RÂNCHEADZĂ (vb., I, intranz., pers. a III-a) - a necheza 

RÂNCHEDZA, RÂNCHEDZ (vb., I) - despre cai; a scoate sunete caracteristice speciei; a necheza 

RÂND (N-ARE) (expr.) - dezordonat în gândire și în lucruri 

RÂND, RÂNDURI (s.n.) - rândurile holdelor față de un reper fix (sat, copac, mare etc.); nivelul 

(numărul etajelor) unei clădiri; linie, șir; numărul articolelor (de îmbrăcăminte, încălțăminte etc.) 

de același fel 

„a (nu) fi în rând cu lumia” - a (nu) te deosebi de ceilalți membri ai colectivității în ce privește 

îmbrăcămintea, comportamentul, opiniile etc. 

„a (nu) fi șeva în rând” - a (nu) fi ceva în starea normală a lucrurilor; a (nu) funcționa cum trebuie 

„casă cu doauă rânduri” - casă cu parter și etaj 

RÂND, RÂNDURI (s.n.) - rând, şir, linie; ordine 

RÂNDAŞ, RÂNDAŞ (s.m.) - rândaş  

RÂNDAŞĂLNIC, RÂNDAŞĂLNICĂ, RÂNDAŞĂLNIȘ, RÂNDAŞĂLNIȘE (adj.) - care prezintă 

comoditate, care se foloseşte cu uşurinţă; îndemânos, îndamânelnic 

RÂNDUI, RÂNDUI (vb., IV) - a aranja, a pune lucrurile într-o anumită ordine; a-și crea o 

anumită situație socială/stare materială etc.; stabilirea de către primărie a ordinii în care adulții 

valizi urmau să îndeplinească o activitate cu caracter obștesc și comunicarea ordinii fixate 

RÂNDUI, RÂNDUI (vb., IV, tranz., reflex.) - rândui, a aranja, a face ordine, a pune în ordine 

RÂNDUIALĂ, RÂNDUIELI (s.f.) - ordine/curățenie (în casă sau în gospodărie); stare materială 

RÂNDUIALĂ, RÂNDUIELURI (s.f.) - rânduială  

RÂNDUIT, RÂNDUITĂ, RÂNDUIȚ, RÂNDUICE (adj.) - rânduit, orânduit 

RÂNDUIT, RÂNDUITĂ, RÂNDUIŢ, RÂNDUICIE (adj.) - rânduit, aranjat, ordonat  

RÂNDUITĂ, RÂNDUICIE (s.f.) - soartă, ursâtă 

RÂNDUNE, RÂNDUNIELE (s.f.) - rândunică 

RÂNDURICĂ, RÂNDURIȘE (s.f.) - rândunică  

RÂNDZARI, RÂNDZARI (s.m.) - rânzar  

RÂNDZĂ, RÂNDZ (s.f.) - rânză, pipotă 

RÂNDZĂ, RÂNDZĂ (s.f.) - rânză, pipotă 

RÂNDZOS, RÂNDZOASĂ, RÂNDZOŞ, RÂNDZOASĂ (adj.) - care se enervează, se supără, se mânie 

uşor; irascibil; care se răzbună, care nu iartă răul ce i s-a făcut; răzbunător, vindicativ 

RÂNDZOS, RÂNDZOASĂ, RÂNDZOȘ, RÂNDZOASĂ (adj.) - încăpățânat, supărăcios 

RÂNDZUOC, RÂNDZUOȘ (s.m.) - stomac mare şi umflat 

RÂNE (s.f. sg.) - râie, scabie; (fig.) om de neacceptat 

„eșci o râne dă om” - ești o pacoste 

RÂNE (s.f.) - boală de piele la oameni şi la animale, cauzată de un parazit şi caracterizată prin apariţia 

unor bubuliţe care produc mâncărime; râie 

RÂNG, RÂNGURI (s.n.) - veriga din partea de sus a loitrei, în care se bagă leuca 

RÂNGEȘ, RÂNGEȘĂ, RÂNGEȘI, RÂNGEȘE (adj.) - curat, ordonat, arătos, aranjat 

RÂNGI, RÂNGESC (vb., IV, tranz.) – a înştiinţa pe cineva când îi vine rândul la o corvoadă; a 

programa; a rândui 

RÂNGI, RÂNGESC (vb., IV, tranz., reflex.) - rândi, a pune în şir, a ordona, a aranja 

RÂNGIT, RÂNGITĂ, RÂNGIȚ, RÂNGICE (adj.) - planificat 

RÂNI, RÂNESC (vb., IV) - a curăţa şi a arunca afară băligarul din grajd, din staul, din cocină, din coteţ 

etc.; a seca şi a curăţa de depuneri o fântână; a scoate la suprafaţă obiectele care au căzut în fântână; a 

slei 

RÂNI, RÂNESC (vb., IV, intranz.) - a face curat în grajd 

RÂNIAT, RÂNIATĂ, RÂNIAȚ, RÂNIACE (adj.) – pipernicit; curățenie în grajd 

RÂNIE (s.f. sg.) – râie 

RÂNIE, RÂNIE (s.f.) - râie  

RÂNIOS, RÂNIOASĂ, RÂNIOȘ, RÂNIOASĂ (adj.) - râios, cu scabie 



„nioarcă rânioasă” - broască verde 

RÂNIT, RÂNITĂ, RÂNIŢ, RÂNICE (adj.) - despre grajd, staul, cocină, coteţ fără băligar; curăţat, 

curat; fântână curăţată de sedimente, decolmatată; curată 

RÂNIUOS, RÂNIUASĂ, RÂNIUOŞ, RÂNIUOSĂ (adj.) - râios  

RÂNOS, RÂNOASĂ, RÂNOŞ, RÂNOASĂ (adj.) - adesea substantivat: bolnav de râie; râios; fig. 

despre oameni; peior; îmbâcsit de necurăţenie; murdar, nespălat 

RÂNSĂ, RÂNSĂ (s.f.) - rânsă, inflorescenţă, ament, mâţişor 

RÂNȘED, RÂNȘEDĂ, RÂNȘEDZ, RÂNȘEGE (adj.) - alterată 

RÂNȘED, RÂNȘEDĂ, RÂNȘEDZ, RÂNȘEGE (adj.) - despre materii grase: cu gust şi miros neplăcut 

din cauza alterării; care a suferit procesul de râncezire; rânced, râncezit; fig. nespălat, murdar; leneş 

RÂNȘEDZALĂ, RÂNȘEDZĂLI - (s.f.) faptul de a se râncezi; râncezeal; gust sau miros de substanţe 

râncede 

RÂNȘEDZÂT, RÂNȘEDZÂTĂ, RÂNȘEDZÂŢ, RÂNȘEDZÂCE (adj.) - râncezit 

RÂNȘEDZÎ, RÂNȘEDZĂSC (vb., IV) - despre materii grase: a deveni rânced prin descompunere 

parţială în contact cu aerul; a râncezi 

RÂNȘIETĂ, RÂNȘETE (s.f.) - slănină de calitate foarte slabă (în faza de a se strica) 

RÂNTAŞ, RÂNTAŞURI (s.n.) – prăjeală 

RÂNTURNA, RÂNTURNEDZ (vb., I, tranz.) - a răvăși 

RÂP, RÂPURI (s.n.) - murdărie corporală, jeg; râie la porci 

„a da râpu jios” - a face baie; a se spăla pe corp 

RÂP, RÂPURI (s.n.) - strat de murdărie de pe pielea nespălată; jeg, slin 

RÂPAGUŞ (s.n.) - pârtie, derdeluş, săniuş 

RÂPAT, RÂPATĂ, RÂPAŢ, RÂPACE (adj.) - plin de jeg; jegos, murdar, slinos, râpos 

RÂPĂ, RÂPE (s.f.) - râpă  

RÂPEDZÂNĂ, RÂPEDZÂNI (s.f.) - repeziş 

RÂPEDZÎ, RAPIED (vb., IV, reflex.) - repezi, a merge în grabă 

RÂPOS, RÂPOASĂ, RÂPOȘ, RÂPOASĂ (adj.) - murdar 

RÂPOS, RÂPOASĂ, RÂPOŞ, RÂPOASĂ (adj., s.m. şi f.) - jegos, râpat, murdar, slinos 

RÂPȘUNI (s.m.) - noiembrie  

RÂS, RÂSĂCE/RÂSURI (s.n.) - râs 

„a fașe dă râs” (pe cineva) - a pune pe cineva, intenționat, într-o situație neplăcută 

„a fi dă râsu lumii/a să fașe dă râs” - a fi/a deveni ridicol (din propria vină)  

RÂSÂPI, RÂSÂPESC (vb., IV, tranz.) - a risipi 

RÂSCANIA, RÂSCANIEDZ (vb. I tranz., reflex.) - răscrăcăna  

RÂSCANIAT, RÂSCANIATĂ, RÂSCANIAŢ, RÂSCANIACIE (adj.) - răscrăcănat  

RÂSCHIA, RÂSCHII (vb., I) - a răsfira 

RÂSFAŢAT, RÂSFAŢATĂ, RÂSFAŢAŢ, RÂSFAŢACIE (adj.) - zâmbitor, vesel, radios 

RÂSPORE, RÂSPORI (s.m.) - biban 

RÂŞCĂIE, RÂȘCĂI (vb., III) – scurmă 

RÂȘCHIA, RÂȘCÂI (vb., I) - a trece firele toarse de pe fus, drugă sau cele făcute ghem, pe 

râșchitor; (despre găini) a scormoni cu ghearele după hrană 

RÂȘCHIA, RÂȘCHIE (vb., I, intranz.) - a scormoni, a împrăștia cu ghearele 

RÂȘCHIAT, RĂȘCHIATĂ, RÂȚCHIAȚ, RĂȘCHIACE - (adj.) împrăștiat, scurmat 

RÂȘCHITORI, RÂȘCHITOARE (s.n.) - unealtă din lemn în formă de T la un capăt și cu doi 

craci la celălalt capăt (firele se adună sub formă de scul, trecându-le peste placă și printre craci) 

RÂŞCIIA, RÂŞCII (vb., I, tranz., reflex.) - răşchia, depăna 

RÂŞCITUORI, RÂŞCITUARE (s.n.) - răşchitor  

RÂŞCONALĂ, RÂŞCONELI (s.f.) - acţiunea de a râcâi şi rezultatul ei; râcâială, râcâit, râcâitură 

RÂŞCONIA, RÂȘCONI (vb., I) - despre păsări sau animale: a scormoni, a scurma pământul cu ghearele 

sau cu labele; a râcâi, a scurma; p. ext. despre oameni: a zgâria ceva cu unghiile sau cu ajutorul unui 

instrument 

RÂŞNI, RÂȘNESC (vb., IV) - a măcina cu râşniţa; a mişca un lucru greu dintr-un loc în altul, trăgându-

l pe jos; a târâ 



RÂȘNI, RÂȘNESC (vb., IV, tranz.) - (despre pasari) a digera boabele; a sfărâma boabele cu 

râșnița; a digera, a mistui 

RÂȘNIT (adj.) – digerat 

RÂŞNIT, RÂŞNITĂ, RÂŞNIŢ, RÂŞNICE (adj.) – măcinat 

RÂȘNIȚĂ, RÂȘNIȚ (s.f.) - mașină mică de uz casnic folosită în bucătărie pentru a sfărâma 

(măcina) boabele de cafea, piper, mac, zahărul tos etc. 

RÂT, RÂTURI (s.n.) - botul porcului; loc mocirlos, neproductiv, adesea transformat în teren 

arabil 

RÂTOS (adj.) - mocirlos, cu apă şi noroi, mlăştinos 

RÂU, RÂURI (s.n.) - râu  

RÂULACIE (s.n.) - râuleţ  

RÂULEŢ, RÂULEŢURI (s.n.) - râuleţ  

RÂVNIȚĂ, RÂVNIȚE (s.f.) - canal la moara cu apă 

RÂZĂ, RÂZĂ (s.f.) - bucată de material ruptă dintr-o haină, folosită la şters 

RÂZĂ, RÂZĂ (s.f.) - bucată de pânză sau de stofă veche folosită de obicei în gospodărie la spălatul 

podelelor, a pavajelor etc., dârză, cârpă, zdranţă 

RÂZGHIAT, RÂZGHIATĂ, RÂZGHIAŢ, RÂZGHIACE (s.f.) - zgârâiat 

RÂZGHIETURĂ, RÂZGHIETURI (s.f.) - zgârietură 

REASCURI (s.n pl.) - vreascuri 

REAȚĂ, REȚĂ (s.f.) - rață 

REAVĂN, REAVĂNĂ, REVENI, REVENE (adj.) - puțin ud, umed 

REAZĂMA, REAZĂM (vb., I) - a sprijini 

REAZNA (adv.) - separat; aiurea 

„a luat-o razna” - a plecat aiurea 

„a o lua razna” - a apuca pe căi greșite 

REAZNĂ (s.f. sg.) - separare, izolare, răzlețire 

REB, REBURI (s.n.) - țestul sub care se introduce pâinea la copt 

REBDARE, REBDĂRI (s.f.) - răbdare 

REBDĂTORI, REBDĂTOARE, REBDĂTORI, REBDĂTOARE (adj.) - răbdător 

REBELIUNE, REBELIUNI (s.f.) – răzvrătire, revolt 

RECAMIR, RECAMIRURI (s.n.) - recameu 

RECEDZA, RECEDZ (vb., I, tranz.) - a reteza 

RECERINȚĂ, RECERINȚE (s.f.) - exigență, pretenție 

RECEZ (s.n.) - încuietoare (din lemn) la vraniţă 

RECHEDZA, RECHEADZĂ/RECHEZ (și RECHEDZA) (vb., I, intranz., pers. a III-a) - a 

necheza 

RECHENEL, RECHENEI (s.m.) - broscuță mică și verde care stă în pom 

RECHIZIŢIE (s.f.) - confiscare 

RECLAJ, RECLAJĂ (s.n.) – chiuretaj 

RECLU, RECLIE (s.n.) – vestă 

RECUISITE ECONOMICE (s.n. pl.) - rechizite economice, inventar agricol 

RECUNOAŞCE, RECUNOSC (vb., III) - a identifica un lucru, o persoană etc. cunoscute mai înainte; 

a recunoaşte; a deosebi ceva după anumite semne caracteristice; a considera pe cineva sau ceva 

merituos, valoros; a admite ca existent, ca bun, ca valabil; a mărturisi; a declara un copil natural ca 

legitim 

RECURENT, RECURENȚI (s.m.) - concurent (la ocuparea unei funcții publice) 

REDUȘE, REDUC (vb., III) - a micşora, a scădea, a diminua ca proporţii, cantitate, intensitate; a reduce 

REDUȘERE, REDUȘERI (s.f.) - acţiunea de a reduce şi rezultatul ei; micşorare, scădere, diminuare 

REGAL, REGALURI (s.n.) - drept de cârciumărit (se cumpăra/arenda, numărul cârciumilor 

fiind limitat în fiecare localitate, în funcție de numărul locuitorilor, de patima beției etc.) 

REGĂŢAN, REGĂŢANĂ, REGĂŢĂNI, REGĂŢANE (s.m. şi f.) - denumire dată de bănăţenii din 

zona de graniţă a Imperiului Austro-Ungar românilor din Regatul României; țaran 

REGHEȚAN, REGHEȚĂNI (s.m.) - om din Regat 

REGINĂ (s.f. sg.) – loc mic la deal şi cam rău de lucrat 



REJIE, REJI (s.m.) - rege 

REJINĂ, REJINI (s.f.) - femeie care deţine prerogativele unui rege, fiind suverana unui regat; regină; 

soţie de rege 

REL, RELURI (s.n.) - despărţitură la maşina de gătit, în care se coc prăjituri, pâine sau se rumenesc 

mâncărurile; cuptor 

REN, RENURI (s.n.) - cuptor, rel 

RENGLAIE, RENGLĂI (s.f.) - fructul renglăului, renglotei 

RENGLĂU, RENGLĂI (s.n.) - soi de prun cu fructe mari, sferice, galbene-verzui sau roşcate; renglotă 

RENUME (s.n.) – faimă, recunoaștere 

REPAUSA, REPAUSEZ (vb., I) - a răposa 

REPĂLUI (vb., IV) - v. răpălui 

REPETIR (adv.) - încă o dată 

RERNĂ, RERNE (s.f.) - tobă (la mașina de gătit) 

RESIGNA, RESIGNEZ (vb., I) - a renunța la o funcție; a destitui, a înlătura din funcție 

RESTEU (s.m.) – închizător la jug 

REȘE, REȘI, REȘE, REȘI (adj.) - rece 

REȘIT, REȘITĂ, REȘIȚ, REȘICE (adj.) - răcit 

REȚONI, REȚONI (s.m.) - rățoi 

REUMĂ, REUME (s.f.) - denumire generală pentru o serie de afecţiuni ale aparatului locomotor, în 

special ale articulaţiilor şi ale ţesuturilor înconjurătoare, manifestate prin dureri şi tulburări diverse, 

influienţate de factorii climatici; reumatism 

REUMĂ, REUME (s.f.) - reumatism, anchilozare 

REVENEALĂ, REVENELI (s.f.) - igrasie; umezeală 

REVIDIRUI, REVIDIRUI (vb., I) - a revizui, a controla 

REZA (s.f.) - zăvor, închizătoare la ușă 

REZALĂ (s.f.) - uneltă de răzuit legume, din metal 

REZALĂ, REZĂLI (s.f.) – răzătoare 

REZĂ, REZĂ (s.f.) - ivăr, zăvor la ușă 

REZĂ, REZĂ (s.f.) - încuietoare la uşi, uneori şi la ferestre, constând dintr-o bară mobilă care intră într-

o ureche fixată în toc; zăvor, ivăr, şnală 

RIACĂ (adj.) – săracă 

RIAȚĂ, RIEȚĂ (s.f.) - rață 

„rieță muce” - rațe mute 

„rieță sălbacișe” - rațe sălbatice 

RIAVĂN, RIAVĂNĂ, RIAVĂNI, RIAVĂNE (adj.) - umed 

RIBIZĂ (s.f. pl.) - strugurei, coacăze roșii 

RIBIZLI (s.f.) – coacăze, ogroază 

RIBUI, RIBUI (vb., IV) - a face curățenie în gospodărie, mai ales spălând tâmplăria și pe jos 

RICA-RICA! (interj.) – chemarea rațelor și a bobocilor de rață 

RICVERȚ (adv.) – înapoi 

RIEȘE (adj. invar.) - rece 

RIEZĂ (s.f.) – zăvor 

RIFTUI, RIFTUIESC (vb., IV, intranz.) - a se răfui, a se răzbuna, a certa 

RIFTUIALĂ, RIFTUIELI (s.f.) - răfuială, ocară, batjocură 

RIGE, RID (vb., III, reflex.) - a se râde 

RIGHIȘPIL, RIGHIȘPILE (s.n.) - carusel 

RIGI (adj.invar.) - (despre cai) roșcat 

RIGICA, RIGIC (vb., I, tranz.) - a ridica 

RIGICAT, RIGICATĂ, RIGICAȚ, RIGICACE (adj.) - ridicat; înălțat 

„rigicat la șeri” - înălțat la cer 

RIGLIMAN, RIGLIMANE/RIGLIMANURI (s.n.) - regulament (militar) 

RIGLU, RIGLIE (s.n.) – zăvoraş 



RIGUROS, RIGUROSURI (s.n.) - examen pentru obținerea titlului științific de doctor în științe 

juridice - condiție obligatorie (alături de 2-3 ani de practică pe lângă un avocat) pentru a putea 

deschide cancelarie avocațială proprie - trebuiau susținute cu succes trei rigurosuri 

RINĂ, RINIE (s.f.) – jghiab 

RINĂR, RINĂRE (s.n.) - denumire dată ulucului şi burlanului în care se adună şi prin care se scurge 

apa de ploaie de pe acoperişul unei clădiri 

RINCHEADZĂ, RINCHEDZA (vb., I, intranz., pers. a III-a) - a necheza 

RINGHIȘPIL, RINGHIȘPILURI (s.n.) - carusel cu căluți (pentru copii) sau cu lanțuri (pentru 

adulți); scrânciob, dulap, călușei; cocaie 

RINGLĂ, RINGLE (s.f.) - ringlotă 

RINGLOT, RINGLOȚ (s.m.) - prun care face ringle 

RINGLOTĂ, RINGLOCIE (s.f.) - v. ringlă 

RIPELȚ, RIPELȚ/RIPELȚURI (s.m.) - chibrit 

RIPERȚ(s.n.) – chibrite 

RIS, RISURI (s.n.) – râs; uium, vama care se dă la moară pentru măcinișul făcut; cantitatea de 

boabe din grâul măcinat cuvenită muncitorilor de la batoză 

RISARI, RISARI (s.m.) - lucrător (pe ris) la batoză 

RISTORANT, RISTORANTE (s.n.) – restaurant 

RIȘCĂ (s.f. sg.) - joc la gaură 

RIȘEALĂ, RIȘELI (s.f.) - răceală 

RIȘI, RIȘESC (vb., IV, intranz.) - a răci 

RIȘIT, RIȘITĂ, RIȘIȚ, RIȘICE (adj.) – răcit 

RIT (s.n.) - teren extravilan 

RITOS, RITOASĂ, RITOŞI, RITOASE (adj.) - mocirlos, mlăștinos 

RITRAS, RITRASĂ, RITRAȘI, RITRASE (adj.) - retras 

RIȚINUS, RIȚINUSĂ (s.n.) - ricin (plantă și boabă) 

ROAGE, ROD (vb., III, tranz.) - a roade 

ROAGE, ROD (vb., IV) - a rupe cu dinţii fărâme dintr-un obiect tare pentru a mânca; a roade; fig. 

despre gânduri, sentimente etc.; a chinui, a consuma, a tortura; a morfoli ceva în gură; a se distruge 

printr-o acţiune lentă şi îndelungată de măcinare, de frecare; a se uza printr-o întrebuinţare îndelungată; 

despre corpuri tari, aspre, venite în contact cu pielea a freca pielea provocând răni, a juvini 

ROATA CRAIU (s.propriu) – Rotcraițu, spital militar din Viena 

ROATĂ (adv.) - (de) jur-împrejur; (expr.) rotocol 

ROATĂ, ROŢ (s.f.) - cerc de metal sau de lemn, cu spiţe sau plin, care, învârtindu-se în jurul unei osii, 

pune în mişcare un vehicul; roată; înv. vehicul pe două roţi pus în mişcare prin două pedale acţionate 

cu picioarele şi folosit, de obicei, pentru transportul unei singure persoane; bicicletă 

ROATĂ, ROȚ/ROACIE (s.f.) - roată (de cocie, car, bicicletă etc.); bicicletă 

„a mierje ca pră roacie” - a funcționa foarte bine 

„a pune șeva pră roacie” - a face să funcționeze bine 

„a să întoarșe roata” - a se schimba situația (în bine sau în rău) 

ROB, ROBI (s.m.) - deținut, pușcăriaș, ocnaș; prizonier de război 

ROBI, ROB(I)ESC (vb., IV) - a se afla la robie (la închisoare); a se afla în captivitate/prizonier 

ROBIE, ROBII (s.f.) - pedeapsă cu închisoarea 

ROBOCI, ROBOCESC (vb., IV, intranz.) - a trebălui, a roboti 

ROBODĂ, ROBOGE (s.f.) - muncă în folosul comunităţii pe care erau obligaţi să o presteze locuitorii 

unei aşezări rurale 

ROBOT (s.n.) – clacă 

ROBOTAȘ, ROBOTAȘI (s.m.) - lucrător, muncitor 

ROBOTĂ, ROBOCE (s.f.) - lucru forțat într-un anumit scop și loc 

ROBUL LUI DUMNEDZĂU (s.m. sg.) - creștin, credincios 

ROC, ROCURI (s.n.) - soroc, termen, dată limită 

ROCEALĂ, ROCELI (s.f.) - rotată, rotundă 

ROCELAT, ROCELATĂ, ROCELAŢI, ROCELACE (adj.) - rotunjit, retezat 

ROCILĂ, ROCILI (s.f.) - roată din gresie pentru ascuțit brice și cuțite; roțile inegale de la plug 



ROCILE (s.f. pl.) - cotiga plugului (parte componentă a plugului) 

ROCIȚĂ, ROCIȚĂ (s.f.) - rotiță la ceas 

ROD, ROAGE (s.n.) -producție, belșug 

ROD, RODURI (s.n.) – rodire, bogăție 

ROGI, ROGESC (vb., IV) - a produce roade; a rodi 

ROGI, ROGESC (vb., IV) - a rodi 

ROGIT, ROGITĂ, ROGIŢ, ROGICE (adj.) - despre plante: care a făcut rod bogat, care are roade multe; 

rodit 

ROGIT, ROGITĂ, ROGIȚ, ROGICE (adj.) - rodit 

ROGITOR, ROGITOARE, ROGITORI, ROGITOARE (adj.) - despre plante: care dă roade; despre 

terenuri: care produce roade îmbelşugate; roditor, fertil, bogat 

ROGITOR,ROGITOARE, ROGITORI, ROGITOARE (adj.) - roditor 

ROGOJÂNĂ, ROGOJÂNI (s.f.) - snopi de rogoz folosiţi pentru a acoperi o casă etc 

ROGOȘÂT, ROGOȘÂTĂ, ROGOȘÂȘ, ROGOȘÂCE (adj.) – care vorbește slab, din cauza 

inflamării laringelui și a coardelor vocale, răgușit 

ROGOZ, ROGOZURI (s.n.) - vegetație care crește în locuri umede 

ROGU-CE (vb., I) – te rog (Rogu-ce copilie, măi stai şî tu pră paşie!) 

ROIB, ROIBĂ, ROIBI, ROIBE (adj.) - culoarea roșcată la cai 

ROIBAT, ROIBATĂ, ROIBAȚ, ROIBACIE (adj.) - de culoarea roibei; roșu închis 

ROL, ROLURI (s.n.) - tăvălug; instrument folosit de zugravi, format dintr-un cilindru de cauciuc 

și un burete cu care se execută motive decorative pe pereți 

ROL, ROLURI (s.n.) - una dintre rotiţele care acoperă ochiul plitei la maşina de gătit; instrument folosit 

de zugravi cu ajutorul căruia imprimă pe perete un model prin rulare de sus în jos 

ROLI, ROLESC (vb., IV, tranz.) - a tăvălugi 

ROLIETURI (s.n. pl.) - jaluzele 

ROM (s.n. sg.) - muşeţel mai mare care miroase urât 

ROMANIIŢĂ, ROMANIIŢ (s.f.) - romaniţă, muşeţel 

ROMÂN, ROMÂNI (s.m.) – persoană originară din România 

ROMÂNEŞCE (adv.) - ca românii, în felul românilor; în limba română; româneşte 

ROMÂNIȚĂ, ROMÂNIȚE (s.f.) - mușețel 

ROMON, ROMONI (s.m.) - plantă cu flori mai mari ca ale mușețelului 

ROMONIȚĂ, ROMONIȚĂ (s.f.) - mușețel 

ROMONIŢĂ, ROMONIŢĂ (s.f.) - plantă erbacee anuală, medicinală, din familia compozitelor, cu 

frunze divizate şi cu inflorescenţe care au pe margini flori albe şi în centru flori galbene, foarte aromate, 

grupate în capitule terminale; muşeţel 

ROMP (interj.) - adesea repetat; cuvânt care imită zgomotul celui care roade cu dinţii un aliment tare; 

ronţ 

ROMPAI, ROMPĂI (vb., IV) - a mânca sfărâmând între dinţi puţin câte puţin dintr-un aliment tare, 

crocant, producând un zgomot caracteristic; a ronţăi 

ROMPAIALĂ, ROMPAIELI (s.f.) - faptul de a rompai; zgomot produs de roaderea cu dinţii a unui 

corp tare; ronţăială, ronţăit, rompait 

ROMPAIT, ROMPAITURI (s.n.) - ronţăit, ronţăială, rompaială 

ROMPAN, ROMPANE (s.n.) - miezul cotorului la varză care, de obicei, se scoate înainte de a pune 

căpăţâna la murat 

ROMPĂI, ROMPĂI (vb., IV, tranz.) - a mesteca bucăți mari, cu zgomot 

RONȚ, RONȚ! (interj.) - sunetul scos de ronțăit 

RONŢ, RONŢĂ (s.n.) - ronţ, cartilaj 

RONȚ, RONȚURI (s.n.) - cartilaj 

ROPAN, ROPANI (s.m.) - ropan, podbal (lat. Tussilago farfara) 

ROPANIIŞ, ROPANIIŞURI (s.n.) - teren acoperit cu podbal, brusturel (lat.Tussilago farfara) 

ROPOT, ROPOCIE (s.n.) - comă, agonie; respirație rară și grea (sonoră și sacadată) a 

muribundului 

„a-ș traje ropotu” - a se trage sufletul din corp (în credința populară) 

ROS, ROASĂ, ROȘ, ROASĂ (adj.) - roși, uzați 



ROSCĂI (vb., IV, intranz.) - a face un zgomot prin frecare sau roadere 

ROSCOBOALĂ, RĂSCOBOALE (s.f.) - răzmeriţă, răscoală, nesupunere 

ROSOLITĂ, ROSOLICE (FIINȚĂ) (s.f.) - isteață, dezghețată 

ROST (s.n.) – chemare, menire, țel; avere; spațiu între firele de urzeală ridicate de ițe, prin care 

trece suveica cu bătătura 

ROSTI, ROSTESC (vb., IV) - a rosti; a spune o rugăciune sau o poezie 

ROSTOGOALĂ (DE-A) (loc. adv.) - de-a berbeleacul 

ROSTOGOL (adv.) - rostogol, de-a rostogoala 

ROSTOGOL, ROSTOGOALE (s.n.) - v. rostogoală 

ROSTOGOLI, ROSTOGOLESC (vb., IV, tranz. reflex.) - a te răsuci pe iarbă 

ROSTOGOLIT, ROSTOGOLITĂ, ROSTOGOLIȚ, ROSTOGOLICE (adj.) - rostogolit 

ROSTOPĂȚ, ROSTOPEŢĂ (s.n.) - fierul din fața plugului, care taie vertical pământul pentru ca 

brazda să se desprindă mai ușor 

ROŞALĂ, ROŞĂLI (s.f.) - substanţă roşie, cu care se vopsesc pânzeturile şi alte obiecte; roşeală; fard 

roşu; suliman 

ROȘAȚĂ, ROȘAȚĂ (s.f.) - boală la porci 

ROŞAŢĂ, ROȘĂȚ (s.f.) - culoare roşie; roşeaţă. Împurpurare, înroşire, îmbujorare a feţei, a pielii 

ROȘI, ROȘESC (vb., IV) - a roci, a ura cuiva „noroc” ciocnind paharul cu băutură 

ROȘU (s.m.) - culoarea roșie la cărțile de joc 

„roșu dă mânie” - enervat la culme 

ROTAT, ROTATĂ, ROTAȚ, ROTACE (adj.) - rotat 

ROTCĂ, ROTCHIE (s.f.) - ridichie 

ROTCRAIŢ (s.f.) - Crucea Roşie 

ROTOCOL, ROTOCOALĂ, ROTOCOLI, ROTOCOALE (adj.) - rotund, în formă de cerc 

ROTOCOLAT, ROTOCOLATĂ, ROTOCOLAŢ, ROTOCOLACE (adj.) - rotund 

ROTOFEL, ROTOFEALĂ, ROTOFEI, ROTOFELE (adj.) - gras 

ROTOGOL, ROTOGOALE (s.n.) - rotocol 

ROTUND, ROTUNDĂ, ROTUNDZ, ROTUNGE (adj.) - rotund 

ROURA, ROUREAZĂ (pers. III.) (vb., I) - a picura, a cădea roua 

ROURAT, ROURATĂ, ROURAŢ, ROURACE (adj.) - stropit cu rouă 

ROVINĂ, ROVIN (s.f.) - umezeală, loc umed, mocirlos 

ROZĂ (adj. invar.) - roz, trandafiriu 

ROZĂLIT, ROZĂLITĂ, ROZĂLIŢ, ROZĂLICE (adj.) - v. rozolit 

ROZĂV, ROZĂVĂ, ROZĂVI, ROZĂVE (adj.) - de culoare roz, trandafiriu, 

ROZOLI, ROZOLESC (vb., IV) - despre haine: a se uza printr-o acţiune lentă şi îndelungată de folosire, 

de frecare; a se roade 

ROZOLI, ROZOLESC (vb., IV, tranz.) - a produce o iritare a pielii prin frecare deasă 

ROZOLIT, ROZOLITĂ, ROZOLIŢ, ROZOLICE (adj.) - despre haine: uzat, degradat, deteriorat, stricat 

prin folosire îndelungată 

ROZOLIT, ROZOLITĂ, ROZOLIȚ, ROZOLICE (adj.) – frecat, ros, uzat, pilit 

ROZOLITURĂ, ROZOLITURI (s.f.) - rosătură, frecare, uzură 

ROZONI, ROZOANE (s.n.) - viața în roz; amăgire 

RUABĂ, RUABE (s.f.) - sclavă; sclavă 

RUCOMET (s.n.) – handbal 

RUCOMETAȘ, RUCOMETAȘĂ, RUCOMETAȘI, RUCOMETAȘE (s.m. și f.) - hanbalist 

RUDARI, RUDARI (s.m.) - miner; cel care face fuse, linguri, furci din lemn 

RUDĂ, RUDZ (s.f.) - oiște, proțap, tânjală (la cocie, car); (fig., ironic) penis; orice fel de lemn mai 

lung, drept și nu prea gros folosit pentru a pune ceva pe el, pentru a “bate” pomii ca să cadă 

fructele 

„ruda dî la bițiclă” - bara metalică care unește suportul ghidonului cu șițul, la bicicletele omeneșci 

(bărbătești) 

„ruda dî la grindă” - lemnul agățat de grinda mare de la tavanul sobei (camerei) cu sfoară la cele 

două capete, pe care se puneau haine, saci etc. 

„coșiie fără rudă” - cocie în care caii sunt conduși de către femeie (iar femeia n-are „rudă”) 



„rudă dă salam/cârnaț” - bucată mai lungă de salam/cârnaț 

RUDĂ, RUGE (s.f.) - prăjină la car, drug; neam 

RUDĂRIE, RUDĂRII (s.f.) - ocnă, meseria de a confecționa fuse, albii, linguri 

RUG, RUJI (s.m.) - gen de arbuşti cu spini, cu flori roşii, galbene, trandafirii sau albe şi cu fructe roşii; 

măceş, cacadâr, rujă; (p. gener.) nume dat mai multor plante care au spini 

RUG, RUJI (s.m.) - măceș; vrej târâtor; mure; salcâm; tulpină de trandafir 

RUGA, ROG (vb., I) – a se ruga 

RUGARE, RUGĂRI (s.f.) - cerere scrisă; petiție; rugăminte, cerere orală; rugăciune, rugăminte 

către divinitate 

RUGARE, RUGĂRI (s.f.) - cerere, solicitare, dorinţă, rugăminte 

RUGAȘI, RUGAȘI (s.m.) – rădașcă 

RUGĂ, RUJI (s.f.) - rugăminte, implorare; rugăciune; petrecere câmpenească populară de origine 

pastorală, făcută de obicei cu prilejul unei sărbători sau a unui hram; nedeie, nigeie 

RUGĂ, RUJI (s.f.) - sărbătoare colectivă, ținută cu ocazia Hramului Bisericii; întâlnire gentilică 

RUGĂMINCE, RUGĂMINŢ (s.f.) - cerere stăruitoare adresată cuiva pentru a obţine ceva; rugăminte, 

rugare, rugă 

RUGĂȘIUNE, RUGĂȘIUNI (s.f.) - cerere, mulţumire sau laudă adresată de credincioşi divinităţii; rugă 

RUGĂȘIUNE, RUGĂȘIUNI (s.f.) - rugăciune 

RUGI, RUGESC (vb., IV, tranz., reflex.) - înrudi   

RUGIȚ, RUGIȚĂ, RUGIȚ, RUGIȚĂ (adj.) - portocaliu 

RUGOJÂNĂ, RUGOJÂN (s.f.) - rogojină   

RUGULEȚ, RUGULEȚI (s.m.) – dim. de la rug 

RUJĂ (s.f.) - măceş, trandafir sălbatic 

RUJÂȚĂ, RUJÂȚĂ (s.f.) – dim. de la rujă 

RUJGEALĂ, RUJGELI (s.f.) - lucru vechi sau învechit, uzat; vechitură; fig. şi depr. femeie uşoară; 

târfă, prostituată, bestie 

RUJI, RUJĂSC (vb., IV) - a ocări 

RUJINĂ, RUJINI (s.f.) - rugină; mană la plante 

„a fi o rujină (dă om)” - a fi (om) răufăcător 

„dă auru curat, rujina nu să pringe” - zicală 

„rujină dă grâu” - boală a păioaselor care atacă spicele 

RUJINĂ, RUJINI (s.f.) - substanţă brună-roşcată, poroasă, fărâmicioasă care se formează prin oxidare 

pe obiectele de fier; rugină 

RUJINI, RUJINESC (vb., IV) - a se acoperi cu rugină, a se umple de rugină; a rugini; fig. a deveni 

perimat, depăşit, a se învechi, a nu mai fi actual 

RUJINIT, RUJINITĂ, RUJINIŢ, RUJINICE (adj.) - acoperit, ros de rugină; ruginit; fig. vechi, uzat 

RUJINIT, RUJINITĂ, RUJNIȚ, RUJINICE (adj.) - ruginit 

RUJINITURĂ, RUJINITURI (s.f.) - obiect ruginit; p. ext. lucru vechi, uzat, lipsit de valoare; ruginitură 

RUJINITURĂ, RUJINITURI (s.f.) - unealtă ruginită, rea 

RUM (s.n.) - înv. băutură alcoolică tare obţinută prin fermentarea naturală sau artificială şi distilarea 

sucului sau melasei din trestia de zahăr ori din alcool rafinat cu adaos de esenţe sintetice şi colorat cu 

caramel; rom 

RUM, RUMURI (s.n.) - rom 

RUMAGA, RUMĂG (vb., I) - despre rumegătoare: a mesteca a doua oară mâncarea întoarsă din 

stomac; a rumega; despre oameni: a medita pe îndelete asupra unui fapt, a-l examina îndelung, a judeca; 

a cumpăni, a chibzui; a cântări; expr. rumăgă-ţ vorba = gândeşte înainte de a vorbi 

RUMAGATURĂ, RUMAGATURI (s.f.) - deşeuri de lemn în formă de aşchii mărunte, asemănătoare 

cu tărâţele, rezultate din tăierea lemnului cu fierăstrăul; rumeguş, rumegătură 

RUMĂN, RUMĂNĂ, RUMENI, RUMĂNE (adj.) - despre obraji sau buze: de o culoare care bate în 

roşu; despre oameni: cu fata îmbujorată, cu obrajii roşii, rumen; despre fructe şi unele alimente: care a 

căpătat culoarea roşiatică sub acţiunea soarelui sau a focului; bine copt 

RUMĂN, RUMENĂ, RUMENI, RUMENIE (adj.) - roşu  

„rumăn în buşi” – roșu în obraz 

RUMÂN, RUMÂNI (s.m.) - (fig.) țigan 



RUMÂNELE (s.f. pl.) - fard de culoare roșiatică, cu care fetele mari și doamnele se pudrează pe 

obraji, ca să pară mai sănătoase 

RUMÂNIȚĂ, RUMÂNIȚĂ (s.f.) - v. româniță 

RUMEGA, RUMEG (vb., I) - cu sens de a cugeta 

RUMENALĂ, RUMENELI (s.f.) - produs cosmetic pentru colorat faţa, ochii, buzele; fard, dres, 

suliman, boia, boială; culoare rumenă, roşeaţă 

RUMENEA, RUMENELE (s.f.) - fard pentru a da tenului femeiesc o culoare mai îmbujorată 

RUMENELI (s.f. pl.) - produs cosmetic sub formă de praf de culoare roșiatică, farduri 

RUMENI, RUMENESC (vb., IV, tranz. reflex.) - a se farda 

RUMENICE (adj. pl.) - date cu fard 

RUMIGA, RUMEGĂ (vb., I) – a rumega 

RUMINEA, RUMINELI (s.f.) - fard, boială pentru obraji și buze 

RUMINI, RUMINESC (vb., IV, reflex.) - a se rumeni, a se farda, a se îmbujora 

RUMINITĂ, RUMINICE (adj.) - rumenită, dată cu fard 

RUOB, RUOBI (s.m.) - rob, slugă, persoană subjugată 

RUODU-POMÂNTULUI (s.m.) - rodul-pământului (lat.Arum maculatum) 

RUPCIGOS, RUPCIGOASĂ, RUPCIGOŞ, RUPCIGOASĂ (adj.) - despre oameni, adesea 

substantivat: Îmbrăcat în zdrenţe, cu haine foarte uzate; zdrenţăros, flenduros 

RUPE, RUP (vb., III) - a distruge continuitatea unui material solid sub acţiunea unor solicitări mecanice; 

a despărţi intenţionat un obiect în două sau mai multe bucăţi; a zdrobi, a strive; a întrerupe, a curma 

tăcerea, relaţiile cu cineva; a se râcâi sau a se freca cu unghiile, cu degetele, cu un obiect sau cu ceva 

tare, în locul unde se simte o senzaţie de mâncărime a pielii; a se scărpina 

RUP(I)E, RUP (vb., III, intranz.) - a (se) rupe 

„a i să rupie inima” (de durere/dor/milă) - a suferi o mare durere 

„a o rupie la fugă” - a fugi 

„a rupie cu șineva/șeva” - a pune capăt unei legături umane,unui obicei rău etc. 

„a rupie dî la gură” - a se sacrifica pentru binele altuia 

„a rupie la foale” - a avea crampe la stomac urmate, adesea, de diaree 

„a rupie o limbă străină” - a poseda minimul de cuvinte din altă limbă, care să-ți permită să te 

înțelegi cu vorbitorii ei 

„a rupie prețu” - a modifica prețul (în sus sau în jos), în condițiile în care ceilalți vânzători mențin 

prețul vechi 

„a-ș rupie grumadzu/șerbicia” - a suferi un mare eșec 

„ața să rupie unge-i măi slabă” - omul poate fi învins mai ușor dacă e atacat în părțile sale 

vulnerabile 

RUPT (s.n. sg.) - plată fixă (în bani sau în produse) pentru munca depusă pe întreaga campanie 

agricolă de un anumit fel (săpat, seceriș, cules de porumb etc.) 

„a lucra cu ruptu” - a lucra zilnic, pe toată durata efectuării lucrării angajate și fără un program 

zilnic limitat 

„cu ruptu” - pentru toată lucrarea 

RUPT, RUPCE, RUPȚ, RUPCE (adj.) - rupt 

RUPT-ALES (loc. adv.) - deslușit, clar; cert 

RUPTAȘ, RUPTAȘ (s.m.) - lucrător cu ruptu 

RUPTĂȘÂȚĂ, RUPTĂȘÂȚ(Ă) (s.f.) - femeie angajată cu ruptu 

RUPTOARIE (s.f.) - durere de burtă; diaree 

RUPTU (CU) (loc. adv.) - cu grămada, la întelegere 

RUPTURĂ, RUPTURI (s.f.) - gaură; (fig.) femeie rea, incorectă 

RUPTUROS, RUPTUROASĂ, RUPTUROȘ, RUPTUROASĂ (adj.) – zdrențăros, jerpelit 

RUS, RUŞ (s.m. şi f.) - persoană care face parte din populaţia de bază a Rusiei; mai ales la plural: 

gândac de noapte, de culoare brun-roşcată, care trăieşte mai ales prin bucătării; libarcă, şvab 

RUS, RUȘ (s.m.) – rus (etnie) 

RUSALE/RUSALII (s.f.) - sărbătoare religioasă creștină a pogorârii Sfântului Duh 

RUSĂSC, RUSASCASCĂ, RUSĂŞCI (adj.) - caracteristic ruşilor, ca ruşii, rus 

RUSĂŞCE (adv.) - în felul ruşilor, ca ruşii; în limba rusă; ruseşte 



RUSFAI (s.n.) - ceartă mare, răiciul 

RUȘ, RUȘ (s.n.) - pește mic, murat 

RUȘATĂ, RUȘĂȚ (s.f.) - mană la plante 

RUȘĂLE, RUMENELE (s.f. pl.) – fond de ten 

RUȘÂNA, RUȘÂNEDZ (vb., I, intranz. reflex.) - a se rușina 

RUŞÂNA, RUŞÂNIEDZ (vb., I, tranz., reflex.) - ruşina  

RUȘÂNAT, RUȘÂNATĂ, RUȘÂNAȚ, RUȘÂNACE (adj.) - rușinat 

RUŞÂNAT, RUŞÂNATĂ, RUŞÂNAŢ, RUŞÂNACIE (adj.) - ruşinat  

RUȘÂNE, RUȘÂNI (s.f.) - rușine 

„a fi dă rușâne” - a fi dovedit incorect, a fi un nemernic 

„a fi fără rușâne” - a fi obraznic 

RUŞÂNIE, RUŞÂNI (s.f.) - ruşine  

RUȘÂNOS, RUȘÂNOASĂ, RUȘÂNOȘ, RUȘÂNOASĂ (adj.) - rușinos 

RUŞÂNUASĂ, RUŞÂNUASĂ (s.f.) - traista-ciobanului  

RUŞÂNUOS, RUŞÂNUASĂ, RUŞÂNIUOŞ, RUŞÂNIUASĂ (adj.) - ruşinos  

RUŞCIOS, RUŞCIOASĂ, RUŞCIOŞ, RUŞCIOASĂ (adj.) - despre sol: care conţine mult nisip şi 

pietriş; nisipos, pietros, şotaros; care rodeşte puţin; sărac; neproductiv 

RUȘTUC, RUȘTUCURI (s.n.) - odihnă, tihnă 

RUZINĂ (s.f.sg.) – rugină, oxidare 

 


