
S 

S - forma eliptică a verbului a fi, ind. prezent, pers. I, sg. și pers. a III-a pl., precedată de negație 

sau de conjuncția că: io nu-s vinovat; cred că-s plecaț 

SABAOT (s. propriu) - Dumnezeu 

SABAT (s.n.) - sărbătoare la evrei 

SAC, SAȘ (s.m.) - sac  

SAC, SAȘI (s.m.) – sac; unitate de măsură pentru greutate (masă) egală cu 50 kg.; scrot, coi 

„nu ce fă cu drași ca moara cu sași” - zicală  

„sac jâdoviesc” - sac al cărui conținut cântărește 80 kg 

SACĂ (adj.) - seacă 

SACIAN, SACIENI (s.m.) - sătean  

SACIANĂ, SACIANIE (s.f.) - săteană  

SACIESC, SACIEASCĂ, SACIEŞCI, SACIEAŞCIE (adj.) - sătesc   

SACURIE, SACURI (s.f.) - secure  

SAD, SADURI (s.n.) - cuib, loc pregătit pentru sădit, număr determinat 

SADĂ, SAGE - (s.f., sg.) pomișor tânăr ce urmează a fi plantat în livadă 

SADĂ, SAGE/SĂDZ (s.f.) - model, pânză de in cu fire de mătase; rasă de ouă care se pun sub 

cloșcă pentru a scoate pui, altoi  

SADĂPINĂ, SADĂPINI (s.f.) - izvor sub o salcă, unde sa adapă şi vitele 

SAFT, SAFTURI (s.n.) - sucul/seva plantelor; sucul/zeama fructelor 

SAFT, SAFTURI (s.n., sg.) - sosul obținut din zeama lăsată de carne atunci când este gătită împreună 

cu legume 

SAI, SAIURI (s.n.) - giulgiu pentru poale la femei 

SAI, SAIURI (s.n.) - țesătură albă din bumbac, cu firul mai gros (e diferit de șai); șifon 

SAICĂ, SĂIȘI (s.f.) - gaiță 

SAILĂ (s.f.) – frânghie 

SAINĂ, SAINIE (s.f.) – sanie 

SAINĂ, SĂINI (s.f.) - sanie  

SAITLIC, SAITLICURI (s.n.) - ciocan, pahar mic, măsură de capacitate 

SAJATĂ, SAJEŢ (s.f.) - săgeată  

SALĂ, SĂLI (s.f.) - osânză 

SALĂR, SALĂRI (s.m.) - meseriaș care face frâie din fuior, frânar; meseriaș care face frânghii 

din fuior, frânghier 

SALBĂ, SALBE (s.f.) - șirag de bani de aur sau argint, purtat de femei ca podoabă 

SALBĂ, SALBIE (s.f.) - salbă  

SALCĂ, SĂLȘI (s.f.) - salcie 

„a fi cununaț la salcă” - a trăi în concubinaj sau (mai ales) a întreține relații intime în secret 

„'nalt ca plopu, prost ca salca” - zicală 

SALCĂ, SĂLȘI (s.f.) - salcie 

SALCHIM, SALCHIMI (s.m.) - salcâm 

SALCIM, SALCIMI (s.m.) - salcâm  

SALIŞCIE, SALIŞCI (s.f.) - sălişte, vatra veche a satului 

SALIŞCIE, SALIŞCII (s.f.) - săliște 

SALIȚIN (s.n. sg.) - acid salicilic; conservant pentru compoturi și conserve 

SALIŢÂL (s.m., sg.) – salicilat de sodiu 

SALONA, SALONE (s.f.) - slănină 

SALȘIE, SĂLȘII (s.f.) - salcie 

SALVET, SALVETURI (s.n.) - salvetă, șervet; șervețel din pânză, folosit în timpul servirii mesei; 

bucată de pânză pusă de către bărbier pe pieptul clientului pentru ca acesta să nu fie murdărit pe 

haine 

SAMĂ (s.f. sg.) – seamă, grijă 

„a (nu) fi băgat în samă” - a (nu) fi luat în considerare/respectat 

„a băga dă samă” - a fi atent; a observa 



„a fi d-o samă” - a fi de același fel (ca vârstă/poziție socială/valoare morală etc.) 

„a nu țâne sama dă...” - a nu lua în considerare; a neglija; a disprețui 

„a-ș da sama” - a fi conștient de… 

„a-ș fașe sama” - a se sinucide 

„bagă dă samă pră unge umbli” - expresie 

„dă bună sama că...” - bine-nțeles că…, cu siguranță că… 

„oameni dă samă” - oameni valoroși, merituoși, cărora li se cuvine respect 

SAMĂ (s.f.) - grijă, îngrijorare; socoteală 

SAMICE (s.f.) - bagseamă, poate 

SAN, SANI (s.m.) - tava de copt 

SANE, SĂNII (s.f.) - sanie, săniuță 

SANGIR, SANGIRE (s.n.) - singir 

SANIN, SANINĂ, SANINI, SANINIE (adj.) - senin  

SANITET (s.n.) - atoturismul de urgență (medicală) 

SANJIR, SANJIRE (s.n.) - lanţ 

SANTERIM, SANTERIMURI (s.n.) - cintirim, ţintirim 

SANUNIE, SANUNIE (s.n.) - sărune, loc unde se dă sare la oi 

SAOR (s.m.) – lapte acru 

SAPA, SÂĂP (vb., I, intranz.) - săpa  

SAPAT (s.f.) - săpat  

SAPĂ, SĂPI (s.f.) - sapă  

SAPĂ, SĂPIE (s.f.) - sapă 

„a ajiunge la sapă dă lemn” - a sărăci 

„sapa șî lopata” - moarte, deces 

SAPELMENT (expr.) - sudalmă germană 

SARĂ, SĂRI (s.f.) - seară 

SARĂ, SĂRI (s.f.) - seară 

„Bună sara!” - salut care se rostește la întâlnirea persoanelor 

„Sara bună!” - salut care se rostește la despărțirea persoanelor 

SARBÂD, SARBÂDĂ, SARBÂDZ, SARBÂGE (adj.) - searbăd  

SARMĂ, SARM(I)E (s.f.) - sarma 

SARMĂ, SARME (s.f.) - sarma 

„sarmie dă curechi” - sarmale în foi de varză 

„sarmie dă piparcă” - ardei umpluți 

„sarmie dă post” - sarmale fără carne 

SARSAM, SARSAMURI (s.n.) - lucru, obiect; harnașament pentru cai 

SARȘINĂ, SARȘINI (s.f.) - sarcină 

SARȘINĂ, SARȘINI (s.m.) - sarcină  

SARVAȘ, SARVAȘI (s.m.) – persoană imaginară, puțin zăpăcită 

SASLĂ (s.f.) - de frupt (despre pomană), slastă 

SAȘ, SAȘ (s.m.) - saș, locuitor din Transilvania de origine germană 

SAT, SACE (s.n.) - sat 

SAT, SACIE (s.n.) - sat  

SATIN (s.f.) - șesătură deasă de mătase sau de bumbac, cu una dintre fețe lucioasă 

SATULEŢ, SATULEŢURI (s.n.) - sătuleţ  

SAŢ, SAŢĂ (s.n.) - drojdie de vin, care se lasă pe fundul butoiului 

SAȚ, SAȚURI (s.n.) – nesaț, sațietate, senzația de a fi sătul; repulsie față de mâncarea consumată 

în exces 

„mâncare fără saț” - mâncare pe care o consumi în neștire fiindcă nu simți că te saturi 

SAVANT, SAVANȚ (s.m.) – om învățat, cu implicare în societate 

SAVAOT (s. propriu) - Dumnezeu 

SĂ (conj.) - să 

SĂBAC (s.n.) - cusătură ajur 



SĂBĂIT, SĂBĂITĂ, SĂBĂIȚ, SĂBĂICE (adj.) - croit, colorat, însemnat 

SĂBĂȘÂT, SĂBĂȘÂTĂ, SĂBĂȘÂȚ, SĂBĂȘÂCE (adj.) – fără putere 

SĂBĂU, SĂBĂI (s.m.) - croitor 

SĂC, SACĂ, SĂȘI (adj.) - seci 

SĂC, SACĂ, SĂȘI, SĂȘI (adj.) - sec; fără putere/energie; fără conținut 

„a înghițî în săc” - a înghiți salivă la vederea/mirosul unei mâncări apetisante 

„boambă sacă” - bob fără conținut/miez 

„cap săc” - persoană fără judecată 

„Lăsata Săcului” - începerea Postului Mare (Postului Paștilor) 

„mână sacă” - mână ai căror mușchi sunt atrofiați și de aceea nu mai răspunde comenzilor 

nervoase 

„tusă sacă” - tuse fără expectorații 

SĂCA, SĂC (vb., I, intranz., pers. a III-a) - a seca; a-și pierde integral apa (prin evaporare, 

fierbere, uscare etc.) sau sucul (datorită căldurii); a nu mai secreta; a se atrofia mușchii; a deseca, 

a asana, a usca (seca ) terenul în mod artificial  

SĂCARĂ (s.f.) – secară (cereală)  

SĂCAT, SĂCATĂ, SĂCAȚ, SĂCACE (adj.) - secat 

SĂCĂRICĂ (s.f. sg.) - rachiu de secară 

SĂCEAN, SĂCENI (s.m.) - sătean 

SĂCERAR, SĂCERARI (s.m.) - săcerar, suport din lemn pentru secere  

SĂCHIESTRA, SĂCHIESTRĂDZ (vb., I) - a sechestra 

SĂCH(I)ESTRU, SĂCH(I)ESTRE (s.n.) - actul de a sechestra și rezultatul acțiunii 

„a pune săchiestru” - a reține datornicului rău-platnic unele bunuri mobiliare, cu interdicția de a 

le înstrăina până la un anumit termen, când bunurile sechestrate vor fi confiscate și/sau vândute 

la licitație publică, până la recuperarea datoriei, dacă aceasta nu a fost achitată până la termenul 

stabilit inițial 

SĂCIAN, SĂCIENI (s.m.) - sătean 

SĂC(I)E (s.f. sg) – sete 

SĂC(I)E (s.f. sg.) - sete 

SĂCIOS, SĂCIOASĂ, SĂCIOȘ, SĂCIOASĂ (adj.) - setos 

SĂCIOS, SĂCIOASĂ, SĂCIOȘ, SĂCIOSĂ (adj.) - setos 

SĂCLIC (s.m.) – pahar mic 

SĂCLIC, SĂCLIȘE (s.n.) - sticluţă, măsură pentru băuturi 

SĂCONI, SĂCONI (s.m.) - sac mare 

SĂCRIN, SĂCRINIE (s.n.) - sicriu 

SĂCRITAR, SĂCRITARI (s.m.) - secretar 

SĂCRIU, SĂCRIURI (s.n.) – v. săcrin 

SĂCTĂMBĂR (s.n. sg) - septembrie 

SĂCUI, SĂCUIE (s.n.) - secui; săculeț, trăistuță din pânză 

SĂCUI, SĂCUIE (s.n.) - traistă 

SĂDRIE (s.f.sg.) - sedria, tribunal 

SĂGEAC (s.n.) - trepied 

SĂGI, SĂGESC (vb., IV, tranz.) - a sădi, a planta 

SĂGIŞ, SĂGIŞURI (s.n.) – răsad 

SĂGIȘURI (s.n. pl.) - placentă, „cămeașa” copilului, stratul în care se dezvoltă embrionul 

SĂGIT, SĂGITĂ, SĂGIȚ, SĂGICE (adj.) - sădit 

SĂI (vb., IV) - a sări, a juca 

SĂIN, SĂINĂ (adj.) - (despre lână) sein, cenușiu, sur 

SĂJEAC, SĂJEACURI (s.n.) - trepied metalic pe care se pun tipsiile de turtă, oala sau tigaia la 

vatră 

SĂJIATĂ, SĂJIEȚ (s.f.) - săgeată 

SĂLAICĂ, SĂLĂIŞI (adj.) - gri pentru boabele de fasole 

SĂLAM, SĂLAMIE (s.n.) - salam 



SĂLAMĂ, SĂLĂMURI (s.f.) - salam; (pl.) diferite sortimente de cârnați preparați în măcelării 

sau abatoare și în industria alimentară, nu în gospodăria proprie 

SĂLAME, SĂLĂMURI (s.f.) - salam 

SĂLAMIE, SĂLĂMURI (s.f.) - salam 

SĂLASTĂ (s.f. sg.) - mâncare de dulce nepermisă în zilele de post, slastă 

SĂLAȘ, SĂLAȘĂ și SĂLAȘURI (s.n.) - staul; adăpost al oilor, în perioada iernii, confecționat 

dintr-un șopru acoperit cu paie; loc îngrădit pe lângă cocina porcilor, unde aceștia pot ieși și sta 

la soare; toponim de teren, colibă în câmp 

SĂLAŞ, SĂLAŞĂ, (SĂLAŞURI) (s.n.) - stână 

SĂLAZI (s.propriu) – satul Silagiu 

SĂLĂBĂGIE, SĂLĂBĂGII (s.f.) - forţă 

SĂLĂBĂRITU (adv.) - cu forţa, cu ticăloşia 

SĂLĂRIŢĂ, SĂLĂRIŢĂ (s.f.) - solniţă 

SĂLĂRIȚĂ, SĂLĂRIȚĂ (s.f.) – solniță, sărăriță 

SĂLĂȘAN, SĂLĂȘĂNI - (s.m.) locuitor al sălașului; locuitor al unui cătun 

SĂLĂȘLUI, SĂLĂȘLUIESC (vb., IV, tranz.) - a coexista 

SĂLĂTĂZ, SĂLĂTĂZI (s.m.) - infirmier, sanitar în armată 

SĂLBAR, SĂLBARI (s.m.) - cel care poartă și pune salba miresei 

SĂLBĂCIȘIT, SĂLBĂCIȘITĂ, SĂLBĂCIȘIȚ, SĂLBĂCIȘICE (adj.) - sălbăticit 

SĂLBĂGIOARE, SĂLBĂGIOARE (s.f.) - soi de mere 

SĂLBĂNAC, SĂLBĂNAȘE (s.n.) - cusătură ajur 

SĂLCEŢ (s.n.) - sălcuţă 

SĂLCICĂ, SĂLCIȘI (s.f.) - salcie mică 

SĂLCINEL (s.n.) - (var. SĂRCINER) trunchi de copac înfipt în pământ, cu cioturi, ca un prepelig 

care ține loc de cuier la stână, perpeliac 

SĂLCINERI (s.m.) – parul pentru claie 

SĂLECȚIE, SĂLECȚII (s.f.) - selecție 

SĂLIC, SĂLIȘ (s.m.) – vas mic cu coadă în care se încălzește țuica sau vinul 

SĂLIC, SĂLIȘ(I)E (s.n.) - sticlă de la lampa cu gaz sau de la felinar; recipient din sticlă, cu volumul de 

250 ml, din care era băută țuica 

SĂLIC, SĂLIȘE/SĂLICURI (s.n.) - unitate de măsură pentru lichide; sticla de la lampă 

SĂLICARI (s.n. sg.) - salicilat de sodiu folosit la prepararea unor prăjituri 

SĂLIE, SĂLII (s.f.) – fașă, giulgiu 

SĂLIE, SĂLII (s.f., sg.) - țesătură fină la voalul miresei 

SĂLIGARI (s.n. sg.) - praf conservant pentru compoturi, sălițân 

SĂLIIE, SĂLII (s.f.) - pânză cu care se acoperă mortul în sicriu, giulgiu, obrăzar 

SĂLISCIANĂ, SĂLISCIENE (s.f.) - sălișteancă 

SĂLIȘCE, SĂLIȘCI (s.f.) - toponim de teren, loc cu fân și bălți 

SĂLIȘCEANĂ, SĂLIȘCENE (s.f.) - model de spășele de la Săliște 

SĂLIŢÂRI (s.f.) - bicarbonat de amoniu alimentar, sălițân 

SĂLȘIIA (s. propriu) - denumirea populară a localității Sarcia/Sărcia Română 

SĂLȘIIANȚ, SĂLȘIIANȚĂ, SĂLȘIIENȚ, SĂLȘIENCIE (s.m. și s.f.) - sărcian (locuitor din 

Sărcia) 

SĂLTAT, SĂLTATĂ, SĂLTAȚ, SĂLTACE (adj.) – exaltat 

SĂLTIN, SĂLTINURI (s.n.) - satin; pânză lucioasă (atlas amestecat cu bumbac) folosită mai ales 

ca dos la costumele de haine 

SĂMĂLUI, SĂMĂLUIESC (vb., IV, intranz. reflex.) - a se asemăna 

SĂMĂNA, SAMĂN (vb., I) - a semăna, a fi asemănător cu cineva/ceva; a avea cam aceleași 

trăsături fizice/intelectuale/morale cu cineva 

SĂMĂNA, SAMĂN (vb., I, intranz.) - a se asemăna 

SĂMĂNĂTURĂ, SĂMĂNĂTURI (s.f.) - semănături 

SĂMÂNCELE, SĂMÂNCEI (s.f.) - soi de cireșe mici și amare 



SĂMÂNȚĂ, SĂMÂNȚĂ/SĂMÂNȚURI (s.f.) - bob folosit pentru reproducerea plantelor; produs 

al glandelor de reproducere (ou, spermă, ovul, lapți etc.); seminție, neam, pociump, colectivitate 

umană distinctă 

„a fi bun(ă) dă sămânță” - a fi bun dă prăsâlă, a asigura prolificitate mare, urmași cu caracteristici 

superioare 

„a lăsa dă sămânță” - a selecta exemplarele (de ambele sexe) cele mai valoroase, pentru 

reproducere 

SĂMBĂLUI, SĂMBĂLUIESC (vb., IV) - a-şi face de lucru 

SĂMENIC, SĂMENIȘI (s.m.) - floare de colț 

SĂMFIREANG, SĂMFIRENJI (s.m.) - garoafă 

SĂMFIU, SĂMFII (s.f.) - plantă erbacee cu flori albastre 

SĂMICARIŢĂ, SĂMICARIŢ (s.f.) - vânzătoare ambulantă 

SĂMIEDRU (s.m.) - sărbătoarea Sf. Dimitrie (26 octombrie) 

SĂMN, SĂMN(I)E (s.n.) - semn, cicatrice 

SĂMN, SĂMNIE (s.n.) - semn 

SĂMNA, SĂMNĂDZ (vb., I, intranz.) - a iscăli, a însemna, a consemna 

SĂMNAT, SĂMNATĂ, SĂMNAȚ, SĂMNACE (adj.) - care poartă un semn distinctiv, un defect, o 

infirmitate; marcat, însemnat 

SĂMNAT, SĂMNATĂ, SĂMNAȚ, SĂMNACE (adj.) - însemnat, cu un defect vizibil 

SĂMȘIE, SĂMȘII (s.f.) - cuțitaș confecționat din vârful tăițului coasei, necesar în scultură 

SĂMULASTRU, SĂMULASTRĂ, SĂMULASTRI, SĂMULASTRE (adj.) - v. sămurastru 

SĂMURASTRU, SĂMURASTRĂ, SĂMURASTRI, SĂMURASTRE (adj.) - samuraslă; plantă 

răsărită datorită semințelor scuturate pe sol în anul anterior, deci fără a fi fost însămânțată 

„copil sămurastru” - copil născut din părinți mai în etate care nu se așteptau să mai poată procrea 

SĂNĂTACIE (s.f. sg. și interj.) - sănătate; salutul pe care-l rostește persoana care pleacă dintr-o 

vizită (aceeași urare o adresează și amfitrionul oaspetelui său); salut care se folosește și la 

despărțirea, pe stradă, după o întâlnire întâmplătoare 

SĂNĂTOS, SĂNĂTOASĂ, SĂNĂTOȘ, SĂNĂTOASĂ (adj.) - sănătos 

SĂNDALĂ, SĂNDALE (s.f.) - sandală 

SĂNDALE DE GUMĂ (s.f.) – gumari 

SĂNIN, SĂNINI (adj.) - senin 

SĂNINA, SĂNINADZĂ (vb., I, intranz., pers. a III-a) - a se însenina 

SĂNINII (adv.) - sus, în înălţime 

SĂNIU, SĂNIE, SĂNII (adj.) - sinuos 

SĂNUNE, SĂNUNI (s.f.) - sare ce se dă în livadă la oi 

SĂPA, SĂP (vb., I) - a face groapă în pământ (cu hârlețul, cu sapa etc.); a prăși anumite plante; 

a submina, a unelti 

SĂPĂNIU, SĂPĂNII (s.n.) - târnăcop 

SĂPĂTORI, SĂPĂTOARE (s.m. și s.f.) - săpător, săpătoare, persoană care sapă 

SĂPĂTURĂ, SĂPĂTURI (s.f.) - v. mâncătoriie 

SĂPIE, SĂPII (s.f.) - cada, în care se argăseşte pielea 

SĂPOIEL, SĂPOIELЕ (s.m.) - săpăligă  

SĂPONI, SĂPOANE (s.n.) - târnăcop mic cu un singur capăt pentru tăiat 

SĂPONI, SĂPOANIE (s.f.) - sapă mai îngustă şi mai solidă pentru scos pomi, etc. 

SĂPONIU, SĂPONI (s.m.) - târnăcop 

SĂPȘOARĂ, SĂPȘOARE (s.f.) - sapă mică 

SĂPTĂMÂNĂ, SĂPTĂMÂNI (s.f.) - săptămână 

„cu săptămânilii” - timp de mai multe săptămâni (fără a se preciza numărul lor) 

„într-o săptămână” - parcursul a șapte zile consecutive 

„prăstă o săptămână” - peste șapte zile, începând cu ziua respectivă 

„prăstă săptămână” - în decursul unei săptămâni (de luni până duminică) 

„săptămâna (cailor) lu Sântoager” - prima săptămână din Postul Paștilor, în care - conform 

credinței populare - de la lăsatul întunericului și până în dimineața zilei următoare, umblă prin 



sat caii lui Sântoager și lovesc cu copitele pe cei care umblă noaptea „vandra”, în loc să stea smeriți 

acasă, renunțând la plăcerile lumești 

„săptămâna ce/dă/care vine” - săptămâna viitoare, începând cu ziua de luni 

„săptămâna lăsatului dă brândză” - ultima săptămână, înaintea Postului Paștilor, în care se pot 

consuma doar lactate și ouă (fără carne, deci) 

„săptămâna lăsatului dă carnie” - penultima săptămână, înaintea Postului Paștilor, în care se pot 

consuma orice fel de produse animaliere, inclusiv carne 

„Săptămâna Mare” - săptămâna-dă-dânăincie-dă Pașci - Săptămâna Patimilor (lui Isus) = ultima 

săptămână a Postului Mare, care vestește Învierea Mântuitorului 

„săptămână dă săptămână” - săptămânal, în fiecare săptămână 

SĂPUNELE (s.f. pl.) - pastă de bărberit rezultată din săpun muiat în apă  

SĂRAC, SĂRACĂ, SĂRAȘI, SĂRAȘE (adj. și s.) - lipsit de avere sau de bunurile materiale strict 

necesare; orfan 

„copil sărac dă mamă/tată” - copil orfan de mamă/tată 

„copil sărac”- copil orfan de ambii părinți 

„sărac dă mincie/sărac-cu-duhu” - prost,lipsit de inteligență 

„săracu dă mine” - vai de mine, vai de capul meu 

SĂRAC, SĂRAŞI, SĂRACĂ, SĂRAŞE (adj.) - orfan  

SĂRĂCAN, SĂRĂCANI (adj.) – sărac 

SĂRĂNTOC, SĂRĂNTOACĂ, SĂRĂNTOȘI, SĂRĂNTOAȘE (adj.) - sărac disprețuit, nevoiaș 

SĂRĂOR (SĂRĂHOR), SĂRĂORI (SĂRĂHORI) (s.m.) - salahor, muncitor ziler 

SĂRĂOR, SĂRĂORI (s.m.) - voluntar, lucrător fără plată, muncitor în folosul obștesc 

SĂRĂRIŢĂ (s.f.) - solniţă 

SĂRĂRIȚĂ, SĂRĂRIȚ (s.f.) - solniță 

SĂRĂȘIE, SĂRĂȘII (s.f.) - sărăcie 

SĂRÂNTOC, SĂRÂNTOȘ (s.m.) - sărac lipit 

SĂRBUS (interj.) - servus (formă de salut) 

SĂRCINIER, SĂRCINIERĂ (s.n.) – suport pentru agăţare şi tranşarea animalelor sacrificate 

SĂRDAR, SĂRDARI (s.m.) - comandant militar otoman 

SĂRI, SĂR (vb., IV) - a sări (jocul de copii “a sări capra”); a omite 

„a sări cu gura” - a certa, a reproșa 

„a-i sări în ochi” - a observa, a-i atrage atenția 

„dzî să-ț sară un ochi dacă nu-i așa” - jură că-i așa cum spui 

„sare ars” - a interveni brusc (în discuție) 

SĂRIT, SĂRITĂ, SĂRIȚ, SĂRICE (adj.) - prostovan 

SĂRMAN, SĂRMANI (s.m.) – biet, nenorocit, sărac 

SĂRSAM, SĂRSAMURI (s.n.) - harnașament 

SĂRȘINIERI, SĂRȘINIERE (s.n.) - sărciner  

SĂRUI, SĂRUI (vb., IV) - a curăţi, a chibzui 

SĂRVIETĂ, SĂRVIECE (s.f.) - servietă 

SĂRVINESC, SĂRVINEASCĂ (adj.) - piparcă sărvinască - ardei gras; țărvinească 

SĂRVIȘI, SĂRVIȘURI (s.n.) - serviciu 

SĂRVIZ, SĂRVIZE și SĂRVIZURI (s.n.) - set/serviciu de pahare/farfurii/tacâmuri 

SĂSIERUAICĂ, SĂSIERUAIȘE (s.f.) - seceruie 

SĂȘ, SĂȘURI (s.n.) - seci, gard viu 

SĂȘERA, SĂȘER (vb., I, tranz.) - a secera 

SĂȘERĂ, SĂȘERE (s.f.) - seceră 

SĂȘERUAICĂ, SĂȘERUAIȘ (s.f.) - seceruie, săbiuţă, săbioară (lat. Gladiolus imbricatus) 

SĂȘETĂ (s.f.) - secetă 

SĂȘETUOS, SĂȘETUASĂ, SĂȘETUOŞ, SĂȘETUASĂ (adj.) - secetos  

SĂȘIERAT, SĂȘIERATĂ, SĂȘIERAȚ, SĂȘIERACE (adj.) - secerat 

SĂȘIERE, SĂȘIERI (s.f.) - seceră 

SĂȘIETĂ, SĂȘIECIE (s.f.) - secetă 



SĂTANĂ, SĂTANIE (s.f.) – drac, diavol 

SĂTOS, SĂTOASĂ, SĂTOȘ, SĂTOASĂ (adj.) - setos 

SĂȚUI, MI S-O SĂȚUIT (vb., IV, perf. compus) - a nu mai putea consuma același fel de mâncare 

SĂU, SĂURI (s.n.) - seu  

SĂU, SĂURI (s.n.) - seu, grăsimea de pe carnea cornutelor 

SĂVAI (adv. și conj.) - chiar, fie 

SĂVĂSÂI, SĂVĂSII (s. propriu) -sărbătoare, obiceiuri în ajunul serii de Sfântul Vasile, Sînvăsîi 

SĂVĂSII (s.) - obiceiuri în ajun (sara) de sf. Vasile în banat 

SĂVEACĂ (s.f.) - turtă de aluat dospit 

SĂVERIN (s. propriu) – Severin (de la SEVER) 

SĂVIAC (SĂVIATĂ), SĂVIACURI (s.n.) - ştrudel 

SĂVIACĂ, SĂVIEȘ (s.f.) – plăcintă 

SĂXOFON, SĂXOFOANIE (s.n.) - saxofon 

SÂAȘITĂ, SÂAȘICIE (s.f.) - secetă  

SÂC! (interj.) - în ciudă 

SÂCĂI, SÂCĂI (vb., IV) – cicăli, enerva 

SÂCRINI, SÂCRINIE (s.n.) - ladă de zestre, scrin 

SÂC-SÂC! (interj.) - cuvânt care, însoțit de gestul lovirii pumnilor unul de altul, exprimă satisfacția 

răutăcioasă pentru necazul altuia 

SÂLA NEAGRĂ (expr.) - cu mare greutate 

SÂLĂ, SÂLE (s.f.) - obligație, constrângere; violență, abuz; scârbă; neplăcere, repulsie, 

aversiune, silă 

SÂLĂ, SÂLIE (s.f.) - forţă, scârbă 

SÂLI, SÂLESC (vb., IV, tranz. reflex.) - a obliga; a-și da silința; a se grăbi 

SÂLINȚĂ, SÂLINȚĂ (s.f.) - silință; interes 

SÂLIT, SÂLITĂ, SÂLIŢ, SÂLICE (adj.) – forţat 

SÂLUI, SÂLUIESC (vb., IV, tranz.) - a forța, a viola 

SÂMBĂTĂ, SÂMBECE (s.f.) - sâmbătă 

SÂMBÂTA ALBĂ - Sâmbâta albă  

SÂMBÂTA CINĂRĂ (s.f.) - Sâmbăta tânără  

SÂMBÂTA PAŞCILOR - Sâmbăta Paştelui, Sâmbăta Mare  

SÂMBÂTĂ SÂMBÂCIE (s.f.) - sâmbătă  

SÂMBRA (vb., I, intranz.) - a conăcări, a lucra în ortăcie, a se ajuta, a fi în relaţii de producţie cu 

cineva 

SÂMBRAȘ, SÂMBRAȘ (s.m.) - asociat, colaborator (mai ales la păstorirea în comun a oilor) 

SÂMBRĂ, SÂMBRE (s.f.) - asociaţie, tovărăşie, ortăcie 

SÂMBRĂLUI, SÂMBRĂLUI (vb., IV, intranz.) - a colabora, a avea de-a face cu cineva, a se 

întovărăși 

„șine sâmbrăluie cu domnii, greapă cu curu” – expresie desre alegerea colaboratorilor 

SÂMBRIE, SÂMBRI (s.f.) - simbrie  

SÂMCEA, SÂMCII (s.f.) - cuţit ce nu se închide 

SÂMCILIE (s.m.) - sărbătoarea Sfântului Ilie 

SÂMCILII (s.m.) - sfântul Ilie, sărbătoarea de sfântul ilie tesviteanul (20 iulie) 

SÂMCION (s.m.) - sf. Ion 

SÂMDZÂIA, SÂMDZÂIEZ (vb., I, tranz.) - a ocoli cânepa de trei ori și a o unge la colțuri cu unt 

spre a o feri de rele 

SÂMDZÂIANĂ (s.f. sg) - sărbătoarea Nașterii Sf. Ioan Botezătorul (24 iunie) 

SÂMDZÂIANĂ, SÂMDZÂIANIE (s.f.) - sânziană  

SÂMEDRU (s.propriu) – Sf. Dumitru 

SÂMENIC, SÂMENIȘ (s.m.) - siminic (lat. Helichrysum arenasium) 

SÂMICORI (s. propriu) – Sfântul Nicolae (6 decembrie) 

SÂMICORI (s.m.) - sf. Nicolaie 

SÂMIEDRU (s. propriu) - Sfântul Dimitrie/Dumitru (sărbătorit la 26 octombrie) 



SÂMIEDRU, SÂMIEDRE (s.n.) - Sâmedru, Sfântul Dumitru 

SÂMJORDZU (s.m. sg) - sărbătoarea Sf. Gheorghe (23 aprilie) 

SÂMPIETRU (s. propriu) - Sfântul Petru (sărbătoarea Sfinților Petru și Pavel, la 29 iunie), 

Sânpetru 

SÂMPIETRU (s.m.) - sfântul Petru, sărbătoarea de sfinții apostoli Petru și Pavel 

SÂMȘE, SÂMȘE (s.f.) - vârf de coasă, briceag 

SÂMT, SÂMŢI (s.m.) - sfântul casei 

SÂMTEREAG (s.n. sg.) – un fel de floare 

SÂMȚ, SÂMȚURI (s.n.) - simț, organ de simț; mucenic, turtă însemnată care se mănâncă; (s.m. 

pl.) – sfinți (cei 40 de sfinți) 

„sâmțî dă gheață” - toți sfinții care se sărbătoresc iarna 

SÂMȚ, SÂMȚURI (s.n.) - simț, sărbătoarea celor 40 de mucenici 

SÂMȚÂRE, SÂMȚÂRI (s.f.) - simțire 

SÂMȚÂT, SÂMȚÂTĂ, SÂMȚÂȚ, SÂMȚÂCE (adj.) - simțit 

SÂMȚÂTOR, SÂMȚÂTORI (adj.) – care simte orice mișcare 

SÂMȚÎ, SÂMT (vb., IV) - a (se) simți; a-și da seama, a fi conștient 

SÂN, SÂNI (s.m.) - mamelă, țâță de femeie; partea din față a cămășii/spăcelului/bluzei, de la gât 

până la talie (cingătoare); (sg. - s. propriu) - Sfânt 

„a avia sân” - a avea lapte pentru sugar, a alăpta 

„a sta cu mânilii-n sân” - a nu lucra, a lenevi 

„a trăi ca-n sânu la Avram” - a avea de toate, din belșug, fără a munci 

„a umbla/a sta cu frica-n sân” - a-i fi cuiva teamă că va fi descoperit (el, personal, sau ilegalitatea 

comisă) 

SÂNĂTACIE (s.f.) - v. sănătacie 

SÂNCIION (s. propriu) - Sfântul Ion (botezătorul), sărbătorit în 7 ianuarie 

SÂNCILI(E) (s. propriu) - Sfântul Ilie (sărbătorit pe 20 iulie) 

SÂNCION (s.m.) - sf. Ion 

SÂNDUC, SÂNDUȘI (s.m.) - pupitru 

SÂNDZIANĂ, SÂNDZÂIENE (s.f.) - sânziană; sărbătoarea Sânzienelor (24 iunie) 

SÂNFEREAN, SÂNFERENI (s.m.) - garoafa de grădină 

SÂNGIORZUL – sărbătoarea de Sfântul Gheorghe (23 aprilie)  

SÂNGUR, SÂNGURĂ, SÂNGURI, SÂNGURE (adj.) - singur 

SÂNGURĂTACE, SÂNGURĂTĂȚ (s.f.) - singurătate 

SÂNIE, SÂNII (s.f.) - fund de lemn, pe care se răstoarnă mămăliga 

SÂNIE, SÂNII (s.f.) - tavă de lemn pe care se răstoarnă mămăliga 

SÂNISAG (s.propriu) - numele popular al localității Sinersig, județul Timiș 

SÂNJE (s.n. sg.) - sânge 

„a fi neam dă sânje” - a face parte din același grup familial, prin descendență (naștere) 

„a omori cu sânje reșe” - a ucide fără milă 

„sânje amestecat” - căsătorie sau relații intime între rude apropiate (frate-soră, părinte-copil, 

verișor-verișoară până la gradul 3) sau rude prin alință (cuscri, nași, fini), incest 

„sânjilii apă nu să fașe” - legăturile de rudenie se mențin/manifestă mai ales în situații critice 

SÂNJER (JOARDĂ DĂ) (s.m.) - esență lemnoasă 

SÂNJERAT, SÂNJERATĂ, SÂNJERAŢ, SÂNJERACE (adj.) - dat în culoarea sângelui; foarte 

obosit 

SÂNJERAT, SÂNJERAȚ (adj.) – a avea culoare sângelui de prea multă osteneală, oboseală 

SÂNJERECE, SÂNJEREŢ (s.m.) - chişte de porc umplute cu sânge 

SÂNJERECE, SÂNJEREȚ (s.m.) – sângerete, caltaboș pregătit cu sânge 

SÂNJIRECE, SÂNJIREȚ (s.m.) - cârnaţ cu sânge  

SÂNT, SÂNTĂ, SÂNȚ, SÂNCIE (s.m. și s.f.) - sfânt, sfântă 

„40 dă sânț” - cei 40 de sfinți 

SÂNTĂMĂRIE (s.propriu) – Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului (15 august), Sfânta Maria  

SÂNTOAGER (s. propriu) – Sărbătoarea Sfântului Toader (prima sâmbătă din Postul Paștelui) 

SÂNTUADGIR (s.m.) - sântoader 



SÂNTUAGIR, SÂNTUAGIRI (s.m.) - Sărbătoarea Sfântului Toader 

SÂNTUI, SÂNTUI (vb., IV) - a prăznui, a se ruga sfântului praznic la o masă cu neamurile şi vecinii 

SÂNVASIA (s.n.) - a căuta destinul în seara de sf. Vasile prin ascunderea diferitelor obiecte sub ulcele, 

masă, etc. 

SÂNZĂREȚ, SÂNZĂREȚI (s.m.) - caltaboș 

SÂPALIGĂ, SÂPALIJ (s.f.) - săpăligă  

SÂPATUORI, SÂPATUАORЕ (s.n.) - săpător  

SÂPATURĂ, SÂPATURI (s.f.) - săpătură  

SÂR, SÂRURI (s.n.) - obiect; fără capăt, fără rost; curățenie 

SÂRAC, SÂRACĂ, SÂRAȘI, SÂRAȘE (adj.) - sărac, sărman 

SÂRBACIC, SÂRBACICĂ SÂRBACIȘ, SÂRBACIȘIE (adj.) - sălbatic 

SÂRBACIC, SÂRBACICĂ SÂRBACIȘI, SÂRBACIȘIE (adj.) - sălbatic 

SÂRBATORI, SÂRBIEDZ (vb., IV, tranz.) - sărbători  

SÂRBATUARE, SÂRBATUORI (s.f.) - sărbătoare  

SÂRBĂ, SÂRBE (s.f.) – un fel de joc, horă 

SÂRBIA (s.f.) - țara sârbilor, Serbia 

SÂREADĂ, SÂREDZ (s.f.) - şiră de paie, de fân 

SÂRG (DĂ) (adv.) - de suferință; legată de destin 

SÂRGIE, SÂRGII (s.f.) - rangul, conducerea peste ''piţărăi'' 

SÂRMAN, SÂRMANĂ, SÂRMANI, SÂRMANIE (adj.) - sărman, biet  

SÂRMĂ, SÂRM(I)E (s.f.) - fir metalic pentru brodat 

SÂRMĂ, SÂRMIE (s.f.) - mătase, colorată diferit, cu care se cos pe pânză sau se țes în război 

diferite urdzare; drod; arămiz; panglică de orice fel; panglică la pălărie 

SÂRNIC, SÂRNICĂ, SÂRNIȘI, SÂRNIȘE (adj.) - curat 

SÂRNIC, SÂRNICĂ, SÂRNIȘI, SÂRNIȘE (adj.) – harnic, silnic 

SÂRSĂILĂ (s.propriu) – una din numirile populare ale diavolului 

SÂRSĂRĂU, SÂRSĂRĂI (s.m.) - piţărău 

SÂRȘINIERI, SÂRȘINIERI (s.m.) - gramadă de fân 

SÂRUIT, SÂRUITĂ, SÂRUIŢ, SÂRUICE (adj.) - curat, îngrijit 

SÂRUIT, SÂRUITĂ, SÂRUIŢ, SÂRUICE (adj.) - curat, îngrijit 

SÂRURI (s.n. pl.) - obiecte, lucruri 

SÂRVENEASCĂ, SÂRVENEȘCI (s.f.) - ardei gras (piparcă), țârveniască 

SÂRZUI, SÂRZUI (vb., IV) - a curăţi, a aranja 

SÂRZUI, SÂRZUIESC (vb., IV, tranz.) - a curăța, a aranja 

SÂTĂ, SÂCE (s.f.) - sită 

SÂVIŞÎ, SÂVIȘĂSC (vb., IV) - a scoate pe cineva 

SBOLTONIC, SBOLTONIȘI (s.m.) - ponictură urâtă 

SBOLŢ, SBOLȚURI (s.n) - ponictură urâtă 

SCAFĂ, SCAFE (s.f.) - strachină de lemn 

SCAFĂ, SCAFE/SCĂFI (s.f.) - țeasta capului, scăfârlie; cană 

SCAI, SCAIE (s.n.) – scaiete, scăieț 

SCAI, SCAIEŢ (s.m.) - scai  

SCAIECIE, SCAIEŢ (s.m.) - scăiete  

SCALAN, SCALANI (s.m.) - scălan, legătură din doi ştiuleţi de porumb 

SCALĂ, SCALE (s.f.) - puroi 

SCALDĂ, SCALGE (s.f.) - baie 

SCALDĂ, SCĂLDZ (s.f.) - actul de a te scălda/de a face baie; locul unde se face baie (astăzi - și 

instalația de baie), vană; băi, tratament balnear 

SCALTOAFĂ, SCALTOAFE (s.f.) - lovitură după ceafă 

SCALUŞ, SCALUŞ (s.m.) - scăluş, lăcustă 

SCAMIE, SCAMII (s.f.) - bancă 

SCAMN, SCAMNE (s.n.) - scaun 

SCAMN, SCAMNIE (s.m.) - scaun, scaun mic cu trei picioare 



SCAMŢĂ (s.f.) - scamă 

SCAPA, SCĂP (vb., I, tranz., reflex.) - scăpa  

SCAPÂT, SCAPÂCIE (s.n.) - scapăt, apus, orizont, zare 

SCAPÂT, SCAPÂTĂ, SCAPÂŢ, SCAPÂCE (adj.) - scapăt 

SCAPNIC, SCAPNICĂ, SCAPNIȘ, SCAPNIȘE (adj.) - zgârcit, avar 

SCARĂ, SCĂRI (s.f.) - scară  

SCARĂ, SCĂRI (s.f.) - scară; tablă de materii, index 

„scara dî la cai” - locul prin care se introduce nutrețul pe care caii îl smulg cu dinții printre 

stinghiile scării 

„scara dî la oi” - locul prin care oile își vâră capul pentru a apuca hrana (nutrețul) 

„scara măgarilor” - șirul în care copiii sunt așezați în ordinea descrescătoare a înălțimii lor 

SCAUN, SCAUNIE (s.n.) chingă între căpriori, la acoperişul caselor 

SCĂFĂLIE, SCĂFĂLII (s.f.) - bucată de cracă, din care se poate face o unealtă 

SCĂFÂRLIE, SCĂFÂRLII (s.f.) – cap 

SCĂFÂRLIIE, SCĂFÂRLII (s.f.) - craniu, țeasta capului, cap; bulbul de usturoi 

SCĂFILĂ, SCĂFILE (s.f.) - ţeasta capului, scafă 

SCĂGEA, SCAD (vb., II, tranz.) - a scădea (socoteala) 

„a scăgea în ochii cuiva” - a se degrada 

SCĂGERE, SCĂGERI (s.f.) - scădere 

SCĂIECIE, SCĂIEȚ (s.m.) - scaiete, scai 

„a să țâne (dă șineva) ca scăiecilii” - a însoți pe cineva peste tot 

SCĂ(I)EC(I)E, SCĂIEȚ (s.m.) - ciulin, scăiete 

SCĂLAN, SCĂLANI (s.m.) - porumb legat cu ghijă în perechi şi pus la uscat; ciorchine de 

struguri 

SCĂLAN, SCĂLANI (s.m.) - ştiuleţi lăsaţi pentru sămânţă 

SCĂLĂMBĂIAT, SCĂLĂMBĂIATĂ, SCĂLĂMBĂIAŢ, SCĂLĂMBĂIACE (adj.) – îmbrăcat 

fistichiu 

SCĂLDA, SCALD (vb., I, tranz.) - a (se) scălda; (despre păsări de curte) a se tăvăli în praf, cenușă 

„a o scălda” - a da un răspuns evaziv 

„a să scălda în doauă apie” - a ieși curat/biruitor dintr-o situație complicată (datorită 

comportamentului duplicitar) 

SCĂLDAT, SCĂLDATĂ, SCĂLDAȚ, SCĂLDACE (adj.) - îmbăiat 

SCĂLDĂTOARE, SCĂLDĂTORI (s.f.) - locul unde se face baie 

SCĂLDUȘ, SCĂLDUȘE (s.f.) – dim. de la scaldă 

SCĂMNAȘ, SCĂMNAȘĂ (s.n.) - bucată de lemn cu capeții ridicați - pentru ca loitrele să nu 

alunece - pusă pe polișioara dricului din față al cociei (are circa 10 cm. grosime); butucul de la 

roată 

SCĂMNEL, SCĂMNELE (s.n.) - scăunel 

SCĂMNIE, SCĂMNII (s.f.) – bancă de la școală 

SCĂMNIRE (s.) - cf. gr. b. i "scamie, scamnie" 

SCĂMNUȚ, SCĂMNUȚĂ (s.n.) - scăunel 

SCĂMOȘAT, SCĂMOȘATĂ, SCĂMOȘAȚ, SCĂMOȘACE (adj.) - pestriț 

SCĂNJIE, SCĂNJII (s.f.) - bici 

SCĂPA, SCĂP (vb., I) - a se elibera (din închisoare, armată etc.) 

„a scăpa frânilii dân mână” - a nu mai putea fi stăpân pe situație 

SCĂPAT, SCĂPATĂ, SCĂPAȚ, SCĂPACE (adj.) - scăpat 

SCĂPATAT, SCĂPATATĂ, SCĂPĂTAŢ, SCĂPATACE (adj.) - scăpătat 

SCĂPATAT, SCĂPATATE (s.n.) - scăpătat, amurg, asfinţit  

SCĂPĂRA, SCAPĂR (vb., I, intranz.) - a face scântei cu cremene și amnar 

SCĂPĂRĂTOARE, SCĂPĂRĂTORI (s.f.) – scăpărătoare, brichetă 

SCĂPĂTA, SCAPĂT (vb., I, intranz.) - scăpăta, a apune, a asfinţi 

SCĂRĂULE, SCĂRĂULI (s.f.) - prostii, rele 

SCĂRĂUŞ (s.m.) - scrânciob 



SCĂRIȚĂ, SCĂRIȚ(Ă) (s.f.) - scară mică; fiecare cui/stinghie dintre marginile scării; coperțile 

tari (uneori din scândurele) ale unei cărți (mai ales bisericești), ale unui registru etc. 

SCĂRLĂUNŢ, SCĂRLĂUNŢĂ (adj.) - creţ pentru păr şi pentru lână 

SCĂRMĂNA, SCARMĂN (vb., I) - a desface (răsfira) firele din smocul de lână spălată, pentru a 

o curăța de impurități; a bate 

„vedz că ce scarmăn io dă n-ai stăvală” – primești bătaie dacă nu te oprești din făcut prostii 

SCĂRMĂNEALĂ, SCĂRMĂNELI (s.f.) - desfacerea firelor din smocul de lână; bătaie 

SCĂRMĂNUȘ, SCĂRMĂNUȘĂ (s.n.) - mașină de scărmănat lâna, darac, piepcienuș, piepcine 

SCĂRPINA, SCARPIN (vb., I, tranz.) - a scărpina; a bate 

SCĂRPINAT, SCĂRPINATĂ, SCĂRPINAȚ, SCĂRPINACE (adj.) - scărpinat; (fig.) bătut 

SCĂZANCĂ, SCĂZĂNȘI (s.f.) - v. căzancă 

SCÂLBĂ (s.f.) - gaură mică în lemn 

SCÂNCEIE, SCÂNCEI (s.f.) - scânteie 

SCÂNTEIUŞĂ, SCÂNTEIUȘ (s.f.) - o floare roşie  

SCÂRBĂ, SCÂRBE (s.f.) - persoană respingătoare, josnică, vrednică de dispreț 

SCÂRC, SCÂRȘI (s.m.) - creştetetul capului 

SCÂRCIOM, SCÂRCIOMI – (s.m.) scrânciob pentru copii 

SCÂRLOAVĂ, SCÂRLOAVE (s.f.) - femeie slabă şi urâtă 

SCÂRN, SCÂRNĂ, SCÂRN, SCÂRNE (adj.) - scârnav 

SCÂRN, SCÂRNĂ, SCÂRNI, SCÂRNE (adj.) - zgârcit, avar 

SCÂRNAV, SCÂRNAVĂ, SCÂRNAVI, SCÂRNAVE (adj.) – (var. SCÂRNĂVIE) ticălos, 

blestemat, neplăcut 

SCÂRNĂVIE, SCÂRNĂVII (s.f.) - scârboşenie 

SCÂRNĂVIT, SCÂRNĂVITĂ, SCÂRNĂVIȚ, SCÂRNĂVICE (adj.) – murder de excremente 

SCÂRȘEL, SCÂRȘEI (s.m.) - cârcel la struguri; cârcel-contractare bruscă a mușchilor 

SCÂRȘIEN (s.n.) - lemn agățat de ștreang, pentru legat fânul în căruță 

SCÂRTAŞ, SCÂRTAŞĂ (s.m.) - scârtaş, plasă de prins peşte, atârnată de un băţ 

SCÂRȚ (interj.) - onomatopee 

„păpuși cu scârț” - pantofi cu scârțâit 

SCÂRŢAICĂ, SCÂRŢĂIȘ (s.f.) - obiect din metal în forma literei s cu care se mânuia cercul cu care 

se jucau copiii 

SCÂRŢAICĂ, SCÂRŢĂIȘI (s.f.) - obiect din metal în forma literei s cu care se mânuia cercul cu 

care se jucau copiii 

SCÂRȚÂNI, SCÂRȚÂNIE (vb., IV, intranz.) - a scârțâi 

SCENGHERE, SCENGHERI (s.f.) - piesele de la războiu, cioplite în pătrat şi încheiate pe 4 picioare 

de o înălţime circa 50 cm 

SCHELĂ, SCHELE (s.f.) - scândură lată și groasă sprijinită pe țărm și pe navă pentru a se putea 

urca sau coborî de pe ea; punte fixă la țărmul apei sau intrând în apă, care permite comunicarea 

cu nava acostată, debarcader 

SCHELĂ, SCHELIE (s.f.) - piaţă la oraş 

SCHEONA, SCHEAONĂ (vb., I, intranz., pers. a III-a) - a scheuna 

SCHEPA, SCHEP (vb., I, tranz.) - a scăpa 

SCHEUNA, SCHEAUNĂ (vb., I, intranz., pers. a III-a) - a scheuna 

SCHIDOALĂ, SCHIDOALE (s.f.) - hârghie, nemernic 

SCHIDOALĂ, SCHIDOLI (s.f.) - copil zvăpăiat, nestâmpărat 

SCHIDOL, SCHIDOALĂ, SCHIDOLI, SCHIDOALE (adj.) - schilod 

SCHIDOLI, (mă) SCHIDOLESC (vb., IV, intranz. reflex.) - a se îmbufna, a se supăra 

încruntându-se 

SCHIDOLIT, SCHIDOLIȚ (adj.) – neastâmpărat 

SCHIJĂ, SCHIJE (s.f.) - bucată de metal 

SCHILAV, SCHILAVI (s.m.) – invalid 

SCHILĂVI, SCHILĂVIESC (vb., IV) – scilodi 

SCHILĂVIT, SCHILĂVITĂ, SCHILĂVIȚ, SCHILĂVICE (adj.) – schilodit, infirm, mutilate 

SCHILI, SCHILESC (vb., IV, reflex.) - a se găti frumos 



SCHILODZA (vb., I) - a se anchiloza, a înţepeni 

SCHILODZÂT, SCHILODZÂTĂ, SCHILODZÂȚ, SCHILODZÂCE (adj.) - schilodit 

SCHIMB, SCHIMBURI (s.n.) - haină de schimb 

SCHIMBA, SCHIMB (vb., I) - a (se) schimba; a conversa 

„a să înschimba” - a lua alte haine (de regulă, mai bune) în locul celor purtate anterior 

„a să schimba vorba/sococeala” - a se pune problema în alt mod 

„a schimba vorba” - a schimba obiectul discuției; a aduce în discuție alt subiect 

„a-ș schimba vorba” - a nu mai respecta înțelegerea convenită anterior 

SCHIMBAT, SCHIMBATĂ, SCHIMBAȚ, SCHIMBACE (adj.) - îmbrăcat frumos, gătit de sărbătoare 

SCHIMONOSÎ, SCHMONOSĂSC (vb., IV, intranz. reflex.) - a se prosti 

SCHIMONOSÎ, SCHIMONOSĂSC (vb., IV) – a face grimase, a se strâmba 

SCHIMOSÂT, SCHIMOSÂTĂ, SCHIMOSÂŢ, SCHIMOSÂCE (adj.) - îmbrăcat aiurea, strâmb 

SCHIMOSÂT, SCHIMOSÂTĂ, SCHIMOSÂŢ, SCHIMOSÂCE (adj.) - îmbrăcat aiurea, strâmb 

SCHIMOSÎ, SCHIMOSĂSC (vb., IV, tranz. reflex.) - a se strâmba, a face grimase 

SCHIMOSÎ, SCHIMOSĂSC (vb., IV, reflex.) - a se schimonosi, a face grimase 

SCHINCEIE, SCHINCEI (s.f.) - scânteie 

SCHINCI, SCHINCESC (vb., IV) - a sclinti 

SCHINOVIT, SCHINOVITĂ, SCHINOVIȚ, SCHINOVICE (adj.) - handicapat 

SCHINȘI, SCHINȘESC (vb., IV) - a plânge intermitent (la copii mici) 

SCHINȘIT (s.n.) – scâncet 

SCHIOANIA, SCHION (vb., I, pers., a III-a, intranz.) - a schiaună 

SCHIONA, SCHIAUNĂ (vb., I, intranz.) - a schelălăi (câinele) 

SCHIONAT, SCHIONACE (s.n.) – chiuit 

SCHIONAT, SCHIONATĂ, SCHIONAȚ, SCHIONACE (adj.) - chiuit 

SCHIPEAT, SCHIPIȚ (s.m.) – scuipat, schipit 

SCHIPI, SCHIP (vb., IV) - a scuipa 

SCHIPI, SCHIP (vb., IV, intranz.) - a scuipa 

SCHIPIEŢ (s.m. pl.) - scuipat 

SCHIPIRE, SCHIPIRI (s.f.) - scuipat, scuipare 

SCHITAT, SCHITATĂ, SCHITAȚ, SCHITACE (adj.) - sprinten, iute 

SCHIVNI, SCHIVNESC (vb., IV) - a lustrui 

SCIOMP, SCIOMPI (s.m.) - pociump, par îmfipt în pzmânt 

SCIRICĂ, SCIRICI (s.f.) - coțofană, ciorcușă, țarcă 

SCIUP, SCIUPURI (s.n.) - praf 

SCLĂFIE, SCLĂFII (s.f.) - țeasta capului, scafa; bulbul de la usturoi 

SCLEAMĂ, SCLEME (s.f.) - scoabe 

SCLEAPŢ (s.m., sg.) - căpuşă (la oi) 

SCLEPȚ, SCLEPȚ (s.m.) - insectă 

„să țâne sclepț dă mine” - se ține scai de mine 

SCLIFOSÂT, SCLIFOSÂTĂ, SCLIFOSÂŢ, SCLIFOSÂCE (adj.) – fandosit, persoană cu mofturi, 

pretenţioasă 

SCLINCIT, SCLINCITĂ, SCLINCIȚ, SCLINCICE (adj.) - anormal 

SCLIPEȚ (s.m.) - muscă mare și rea care înțeapă animalele, streche 

SCLIPIȘI, SCLIPIȘIURI (s.n.) - sclipici 

SCLIVISALĂ, SCLIVISĂLI (s.f.) - scliviseală; stratul subțire de tencuială care se întinde pe 

peretele proaspăt tencuit, pentru obținerea unei suprafețe netede și impermeabile 

SCLIVISÎ, SCLIVISĂSC (vb., IV) - a aplica pe peretele proaspăt tencuit un strat subțire de 

tencuială și a-l netezi 

SCOABĂ, SCOABE (s.f.) - măceşe 

SCOABĂ, SCOABIE (s.f.) - cui mai lung și mai gros, îndoit la capeți în formă de unghi drept, cu 

vârfurile ascuțite, cu care se fixează capetele a două bucăți de lemne groase; gaură 

SCOABIC, SCOABICURI (s.n.) - fructele de la trandafirii cei sălbatici 

SCOACIE, SCOT (vb., III) - a (se) scoate 



„a scoacie cuiva pieri albi” - a teroriza pe cineva 

„a scoacie dân sărăciie/năcaz” (pe cineva) - a ajuta pe cineva la nevoie 

„a scoacie ochii cuiva” - a reproșa mereu cuiva greșelile comise sau a-i reaminti insistent binele 

care i-a fost făcut 

„a scoacie sufletu cuiva” - a chinui, a supune la munci extenuante 

„a scoacie vaca la șioardă (la văcari)/scroafa (la turmă)” - a trimite vaca/scroafa la turmă 

„a scoacie vorbie” (despre cineva) - a ponegri, a calomnia 

SCOARNĂ, SCOARNE (s.f.) - născocire, știre falsă 

SCOARŢĂ, SCOARŢĂ (s.f.) - funie de scoarţă de puieţi de tei lubari) 

SCOARȚĂ, SCOARȚĂ (s.f.) – lucruri țesute la război: preșuri, ștergare etc. 

SCOB, SCOBI (s.m.) - măceş 

SCOB, SCOBI (s.m.) - măceş 

SCOBÂRDĂI, SCOBÂRDĂI (vb., IV., tranz.) - a scormoni, a căuta în mod amănunțit, a scotoci 

SCOBÂRȚĂI, SCOBÂRŢĂIESC (vb., IV, tranz.) - a căuta, a scotoci 

SCOBI, SCOBESC (vb., IV) - a curăţa 

SCOBICĂ, SCOBIȘI/SCOBICE (s.f.) – fructul măceșului 

SCOBICER, SCOBICERI (s.m.) - din piţărăi se aleg doi ca ''scobiceri'', cari au să caute pe la case (de 

crăciun), unde e vreo turtă în spuză, s-o rupă toată, s-o împartă între ceilalţi, ca să se nimicească 

duşmanii lui Hristos 

SCOBIȘĂ, SCOBIȘELIE (s.f.) - măceaşă 

SCOBORI, SCOBOR (vb., IV, intranz.) - a coborî 

SCOBORIT, SCOBORITĂ, SCOBORIȚ, SCOBORICE (adj.) – coborâtă, căzută 

SCOBORÎ, SCOBUOR (vb., IV, tranz., reflex.) - coborî  

SCOC, SCOCURI (s.n.) - gaură, canal, horn, coş 

SCOC, SCOCURI (s.n.) – groapă cu apă îngrădită 

SCOCONI, SCOCON (vb., IV, reflex.) - a se face rău, ameninţător 

SCOCORAŞ (s.m.) - cocoraş, cocor la frizură 

SCOCORÎ, SCOCOR (vb., IV, reflex.) - a-şi da aere 

SCOF, SCOAFE (s.n.) - vită 

SCOFAINĂ, SCOFAINI (s.f.) - scofală, dobândă 

SCOFAINĂ, SCOFĂINI (s.f.) - scofală, afacere 

SCOFALĂ (MARE SCOFALĂ) (adv.) - mare lucru 

SCOFALĂ (s.f., sg.) – ispravă (Iaca, ai câşcigat şî tu câţa lei, şî şie mare scofală ai făcut?) 

SCOFÂRLIE, SCOFÂRLI (s.f.) - rotula la genunchi  

SCOFÂRȚĂ (expr.) - te iau de gât 

SCOFELI, SCOFELESC (vb., IV) - a scoate puţin 

SCOMÂRLĂ, SCOMÂRLE (s.f.) – ghemtoc, țânc 

SCOPAT, SCOPAȚ (s.m.) - berbec castrat 

SCOPI, SCOPESC (vb., IV) - a castra 

SCOPILI (vb., IV, tranz.) - a căuta, a scotoci; a face rost de ceva, a agonisi, a strânge bunuri 

SCOPIT, SCOPITĂ, SCOPIȚ, SCOPICE (adj.) - eunuc 

SCOPIT, SCOPIȚ (adj.) – castrat 

SCORBAȘI, SCORBAȘE (s.n.) - bici mare, de regulă din fuior, piele împletită, folosit de păstorii 

de animale, scroibași 

SCORBIELI, SCORBELESC (vb., IV., tranz.) - a scormoni, a răsturna muta) obiectele în timpul 

căutărilor 

SCORIȚ, SCORIȚE (s.f.) – carton, scoarță 

SCORMÂRȚĂI (vb., IV) - a se suci, a se mișca în așternut 

SCORMELEALĂ (s.f.) - minciună 

SCORMELI, SCORMELESC (vb., IV, reflex.) - a se mişca, a nu sta locului; a născoci, a inventa, 

a răstălmăci, a improviza; a căuta, a scormoni 

„nu scormeli în căcat, că puce” - zicală 

SCORMELIRE, SCORMELIRI (s.f.) - mișcare înceată și permanentă 



SCORMIENI, SCORMIENIESC (vb., IV) - a scormoni 

SCORMIENI, SCORMON/SCORMONESC (vb., IV, tranz. şi reflex.) – a scormoni, a căuta; a 

(se) trezi din somn 

SCORMONEALĂ, SCORMONELI (s.f.) - căutare 

SCORMONI, SCORMONESC (vb., IV) – a căuta ceva în pământ 

SCORNEALĂ, SCORNIELI (s.f.); SCORNIT, SCORNITĂ, SCORNIŢ, SCORNICE (adj.) – 

născocire, născocit 

SCORNELEALĂ, SCORNELELI (s.f.) - minciună; răstălmăcire 

SCORNI, SCONESC (vb., IV, tranz.) - a născoci, a inventa 

SCORNI, SCORNESC (vb., IV., tranz.) - a născoci, a inventa, a plăsmui 

SCORNIT, SCORNITĂ, SCORNIȚ, SCORNICE (adj.) – inventat, născocit, plăsmuit 

SCORNITURĂ, SCORNITURI (s.f.) - născocire, invenție mincinoasă 

SCOROB, SCOROBI (s.m.)- măceş 

SCORSURĂ, SCORSURI (s.f.) - aluat copt ce se dă peste tipsie 

SCORUABĂ, SCORUABIE (s.f.) - fructul măceşului, măceşă 

SCORUȘ (s.m.) - pom fructifer, foarte târziu, cu ultimele fructe ale anului 

SCORUȘ, SCORUȘĂ (s.n.) – porâmb, pom care face fructe (scorușe) 

SCOVARDĂ, SCOVERDZ (s.f.) - clătită 

SCOVARDZĂ, SCOVIERDZ (s.f.) - scovardă, clătită 

„a fașe scovardză o carcie” - a deteriora complet o carte 

SCOVĂRDAR, SCOVĂRDAR (s.m.) - tigaie clătite 

SCOVIARDĂ, SCOVIERDZ (s.f.) - scovardă, clătită 

SCOVIERGĂ, SCOVIERJI (s.f.) - clătită 

SCRADĂ, SCRĂDURI (s.f.) - scradă  

SCRĂGI, SCRĂGESC (vb., IV, reflex.) - a se pârli 

SCRÂMPOȚÎ, SCRÂMPOȚĂSC (vb., IV) - a sfârteca, a fărâmiţa 

SCRÂNCI (vb., IV, tranz.) - a luxa 

SCRÂNCIT, SCRÂNCITĂ, SCRÂNCIȚ, SCRÂNCICE (adj.) - luxat, disclocat, scrântit 

SCRÂNȘIOR, SCRÂNȘIORI (s.m.) - sticlete 

SCRÂȘNI, SCRÂȘNĂSC (vb., IV) – a freca dinții de jos de cei de sus (în momente de furie, de 

durere) 

SCREMĂLĂU, SCREMĂLAIE (s.n.) - scremătură, behăitul mieilor 

SCREME, SCREM (vb., III, intranz.) - a se forța pentru a defeca 

SCREME, SCREM (vb., III, reflex.) – a (se) forţa 

SCREMUT (s.n.) – forțare continuă pentru eliminarea fecalelor 

SCRIA, SCRIU (vb., I) – a scrie 

SCRIAT, SCRIATĂ, SCRIAȚ, SCRIACE (adj.) - scris 

SCRIEMUT, SCRIEMUTĂ, SCRIEMUŢ, SCRIEMUCE (adj.) – forţat (Tare s-o măi scriemut să rigişie 

pietroiu ăla.) 

SCRIBĂR, SCRIBĂRI (s.m.) – funcţionar, hârţogar 

SCRIERE, SCRIIERI (s.f.) - scriere, scris 

„scriere cu potcoave” - scriere cu litere chirilice 

SCRIETORI, SCRIETORI (s.m.) - scriitor; cancelist, conțopist, persoană care copiază și/sau 

redactează actele oficiale de la primărie sau de la alte unități administrative; funcționar 

administrativ 

SCRIJA, SCRIJĂDZ (vb., I, tranz.) - a zgâria, a scrijăla 

SCRIJALĂ, SCRIJĂLI (s.f.) – zgârietură, cioplitură 

SCRIJALĂ, SCRIJĂLI (s.f., sg.) - bucată de slănină friptă 

SCRIJAT (adj.) - zgâriat; încrustat 

SCRIJĂLA, SCRIJĂL (vb., I) - a (se) scrijela, a cresta lemnul cu un obiect tăios; a se zgâria rău 

SCRIJĂLAT, SCRIJĂLATĂ, SCRIJĂLAȚ, SCRIJĂLACE (adj.) - rănit, zgâriat 

SCRIJĂLAT, SCRIJĂLATĂ, SCRIJĂLAȚ, SCRIJĂLACE (adj.) - v. scrijat 

SCRIJĂLĂTURĂ, SCRIJĂLĂTURI (s.f.) – bucată subțire tăiată dintr-un aliment 



SCRIJĂLE, SCRIJĂLI (s.f.) – jumări 

SCRIJĂLI, SCRIJĂL (vb., IV, tranz.) - a ciopli 

SCRIJĂLIE, SCRIJĂLIE (s.f.) - crestături clisa tăiată, scrijălie 

SCRIJĂLIT (adj.) - v. scrijat 

SCRINCI (vb., IV) - a luxa 

SCRIPTĂ, SCRIPCE (s.f.) - înscrisul de pe un act sau monedă 

SCRIS, SCRISĂ, SCRIȘ, SCRISE (adj.) - scris 

SCRISĂ (s.f.) - ursită 

SCRISĂ, SCRISĂ (s.f.) - scrisă, destin, soartă, ursită; buburuză 

SCRIVALĂ, SCRIVIALE (s.f.) - jgheab, scobitură în lemnul de construcţii 

SCRIVEALĂ, SCRIVELI (s.f.) - scâncire, începutul plânsului 

SCRIVI, SCRIVIESC (vb., IV, intranz.) - (despre copii) a scânci; a plânge sau a se preface că 

plânge, smiorcăindu-se; a plânge înăbușit pentru a i se satisface o cerere/dorință 

SCRIVIȘIOS, SCRIVIȘIOASĂ, SCRIVIȘIOȘ, SCRIVIȘIOASĂ (adj.) - copilul ce plânge într-una 

SCROAFĂ, SCROAFE (s.f.) - (fig.) femeie mizerabilă 

SCROB (s.n. sg.) - aluat din amestec defăină, ou, sare și apă, dat prin răzătoare și fiert (se consumă 

cu lapte sau cu prăjeală) 

SCROB, SCROBURI (s.n.) - bucăţi mici de aluat fiert cu puţină apă. se serveşte cu lapte 

SCROBALĂ, SCROBELI (s.f.) - scrobeală, apret; întăreală făcută din făină de grâu, fiartă cu 

multă apă, cu care se apretează (întăresc) rufele 

SCROBEALĂ, SCROBELI (s.f.) - apret 

SCROBEALĂ, SCROBELI (s.f.) - apret 

SCROBI, SCROBESC (vb., IV, tranz.) - a apreta 

SCROBIT, SCROBITĂ, SCROBIȚ, SCROBICE (adj.) - apretat 

SCROFĂI, SCROFĂI (vb., IV., tranz.) - a certa, a ocărî, a insulta pe cineva 

SCROFĂI, SCROFĂIESC (vb., IV) - a ocărî aspru, a fașe troacă de porși 

SCROFĂIT, SCROFĂITĂ, SCROFĂIȚ, SCROFĂICE (adj.) - certat, insultat, ocărât 

SCROFIŢĂ, SCROFIŢ (s.f.) - pitulice 

SCROFOANE (s.f.) - scroafă mare 

SCROFOANIE (s.f.) - scroafă mare 

SCRUM, SCRUMURI (s.n.) – praf rezultat din ardere; (adv.) - distrus, complet ars, cenușă 

SCUARŢĂ (s.f.) - a bate leaţuri pe pereţii casei ca să se prindă tencuiala 

SCUBICUR, SCUBICURI (s.m.) - scobituri, măceş, trandafir sălbatic 

SCUBICURĂ, SCUBICURIE (s.f.) - măceaşă  

SCUCEALĂ, SCUCELI (s.f.) - adăpost (de intemperii); ocrotire, protejare; iertare 

„a să pune la scuceală” - a se adăposti 

SCUCEALĂ, SCUCELI (s.f.) - adăpost, construcție făcută ca să apere de intemperii, colibă 

SCUCEICĂ (s.f.) - haină scumpă pentru femei 

SCUCI, SCUCESC (vb., IV, reflex.) - a se adăposti 

SCUCI, SCUCESC (vb., IV, tranz.) - a adăposti; a ocroti, a proteja, a scuti 

SCUCIALĂ, SCUCELI (s.f.) - adăpost 

SCUCIC, SCUCIȘE (s.n.) - scutec 

SCUCIRE, SCUCIRI (s.f.) - v. scuceală 

SCUCIT, SCUCITĂ, SCUCIŢ, SCUCICE (adj.) – iertat (S-o milojit dă pomană, că tot nu l-or scucit dă 

pegeapsă.) 

SCUFUNDA, SCUFUND (vb., I, tranz. reflex.) - a cufunda 

SCUFUNDAT, SCUFUNDATĂ, SCUFUNDAȚ, SCUFUNDACE (adj.) - cufundat 

SCUFUNGIȘÂLEA (D-A) (loc. adv) – scufundat în apă 

SCULA, SCOL (vb., I, intranz.) - a se trezi; a învia; a se însănătoși 

„s-o sculat dân morți” - a înviat 

SCULAT, SCULATĂ, SCULAȚ, SCULACE (adj.) - sculat; în erecție 

SCULĂ, SCULIE (s.n.) – unealtă 

SCUMP, SCUMPĂ, SCUMPI, SCUMPIE (adj.) - scump 



SCUMP, SCUMPĂ, SCUMPI, SCUMPIE (adj., s. și adv.) - (despre mărfuri) cu preț mare/ridicat; 

(despre oameni) drag, iubit; avar, zgârcit; rar, în cantitate mică 

„scump la vegere” - prezent rar 

SCUMPATACIE, SCUMPATĂŢ (s.f.) - scumpătate  

SCUMPECE, SCUMPEȚ (s.f.) - dragă; inflație 

SCUMPINĂ, SCUMPINIE (s.f.) - scumpie (lat. Cotinus coggyria)  

SCUND, SCUNDĂ, SCUNDZ, SCUNGE (adj.) - scund  

SCUOICĂ, SCUOIȘ (s.f.) - scoică 

SCUPI, SCUP (vb., IV) - a scuipa 

SCUPIAT, SCUPIEȚ (s.m.) - salivă, flegmă, scuipat 

SCURCIEICĂ, SCURCEIS (s.f.) - scurteică, haină lungă de sărbătoare confecţionată din blană 

de vidră, pentru femei 

SCURCIEICĂ, SCURCIEIȘI (s.f.) - haină mai groasă din postav, lungă până mai jos de talie sau până 

deasupra genunchilor, bordurată cu blană 

SCUREAMĂ, SCUREME (s.f.) - bucățică mică de pâine 

SCURS, SCURSĂ, SCURȘ, SCURSĂ (adj.) - prelins; stors 

SCURSOARE, SCURSORI (s.f.) - gonoree; blenoragie; diaree; disenterie 

SCURT, SCURTĂ, SCURŢ, SCURCIE (adj.) - scurt 

SCURT, SCURTĂ, SCURȚ, SCURCIE (adj.) - scurt 

„scurt la vorbă” - laconic 

„scurt la/dă viegere” - miop 

„scurt pră doi” (loc. adv.) - definitiv 

SCURTA, SCURT (vb., I, tranz., reflex.) - scurta  

SCURTAC, SCURTAȘ (s.m.) - scurtac, obiect mai scurt decât lungimea obişnuită 

SCURTAT, SCURTATĂ, SCURTAŢ, SCURTACIE (adj.) - scurtat  

SCURTATURĂ, SCURTATURI (s.f.) - scurtătură  

SCURTĂ, SCURCE (s.f.) – sacou; (s.f. sg.) - amorțeală, neputință de moment 

„a fașe scurtă la mână” - a nu putea folosi (temporar) mâna devenită țeapănă 

SCURTĂ, SCURCIE (s.f.) - adenită, uimă 

SCURTĂTURĂ, SCURTĂTURI (s.f.) - drum direct 

SCURTUŢ, SCURTUŢĂ, SCURTUŢ, SCURTUCIE (adj.) - scurtuţ, scurticel 

SCURŢÂME, SCURŢÂMI (s.f.) - scurtime  

SCUTALĂ (s.f.) - scuteală, adăpost 

SCUTICI, SCUTICESC (vb., IV) - a ştirici 

SCUTURAT, SCUTURATĂ, SCUTURAȚ, SCUTURACIE (adj.) - chipeș, arătos, cu un 

comportament distins și elegant 

SDRĂVINA, SDRĂVIN (vb., I) - a strănuta 

SECE (s.f., pl.) - neveste tinere sârboaice 

SECICĂ, SECICHE (s.f.) - mașină de tocat sfeclă pentru vite 

SECTĂR, SECTĂRIE (s.n.) - vas de tablă în care se mulg vacile şi oile 

SECTEMBRE (s.n.) - septembrie 

SECUNDA (s.f. sg.) - cursul superior de liceu, gimnaziul superior 

SEDIS VACANȚĂ (s.f.) - post/funcție fără titular, ci numai cu înlocuitor (mai ales în ierarhia 

bisericească) 

SEIMAN, SEIMANI (s.m.) - creştin în oastea turcească 

SEMEDRU (s.m.) - sf. dumitru 

SENDRIE, SENDRII (s.f.) - organ comunal care se ocupa cu ajutorarea și supravegherea 

persoanelor nevoiașe (mai ales a copiilor) 

SENINA, SENINĂDZ (vb., I) - a (se) însenina; a se împrăștia norii; a sosi (cineva) pe neașteptate; 

a se lumina la față (de bucurie etc.) 

SENTENȚĂ, SENTENȚE (s.f.) - sentință 

SERASCHER, SERASCHERI (s.m.) - mare comandant de oaste 

SERINGĂ, SIRINJI (s.f.) - siringă 

SERIOS, SERIOASĂ, SERIOȘ, SERIOASE (adj.) - serios 



SERNIT, SERENITĂ, SERNIȚ, SERENICE (adj.) - murdar 

SERSAM, SERSAMI (s.m.) - accesorile şeii, harnaşament 

SERVIZ, SERVIZURI (s.n.) – set de pahare sau veselă 

SERVUS! (interj.) - salut între intelectuali, însemnând „cu plecăciune”, „la dispoziția 

dumneavoastră” 

SEȘIU, SEAȘIURI (s.n.) - ţarc pentru fân 

SETALĂU, SETALĂI (s.m.) - plimbare 

SEVAI (adv. și conj.) - chiar, fie 

SFADĂ, SFĂDZ (s.f.) - ceartă 

SFADĂ, SFĂDZ (s.f.) - ceartă, larmă mare 

SFANȚ, SFANȚ (s.f.) - veche monedă austriacă de 20 de creițari/fileri 

„n-am niși un sfanț” - n-am nici un ban 

SFĂGEALĂ (s.f.) - v. sfadă 

SFĂGI, SFĂGESC (vb., I, reflex.) - a (se) sfădi, a (se) certa 

SFĂGI, SFĂGESC (vb., IV., reflex. tranz.) - a se certa, a mustra  

SFĂGIT, SFĂGITĂ, SFĂGIŢI, SFĂGICE (adj.) - certat, supărat 

SFĂLCI, SFĂLCESC (vb., IV, reflex.) - a se fărâma 

SFĂNTUC, SFĂNTUȘI (s.m.) - monedă veche de 20 creiţari 

SFĂNȚÂC, SFĂNȚÂȘI (s.m.) – dim. de la sfanț, bănuț 

SFĂTOS, SFĂTOȘ (s.m.) - guraliv 

SFĂTOŞÎ, SFĂTOȘĂSC (vb., IV, reflex.) - a se sfătui 

SFĂTUI, SFĂTUIESC (vb., IV, intranz.) - a sfătui; a da povață; a hotărî 

SFÂNT, SFINȚ (s.m.) - sfânt 

SFÂNTUL ARANJEL (s. propriu) – Sfântul Arhanghel 

SFÂNȚÂC, SFÂNȚÂȘ (s.m.) - monedă veche de argint, sfanț 

SFÂR (s.n.) – titirez 

SFÂRĂI, SFÂRĂI (vb., IV) - a se agita, a da semne de nerăbdare 

SFÂRÂI, SFÂRÂIE (vb., IV, unipers.) - producerea unui zgomot anume de către lichide înainte 

de-a începe să clocotească și de alimentele puse la prăjit 

SFÂRÂIT, SFÂRÂITURI (s.n.) - torsul pisicii 

SFÂRC, SFÂRCURI (s.n.) - sfârc  

SFÂRCICA, SFÂRCIC (vb., I) - a fura 

SFÂRCIOV, SFÂRCIOAVĂ, SFÂRCIOVI, SFÂRCIOAVE (adj.) - slab 

SFÂRLĂ, SFÂRLE (adj.) - bobârnac 

SFÂRLECIC, SFÂRLECICE (s.n.) - bucată mică, parte redusă dintr-un material 

SFÂRLECIE, SFÂRLEȚ (s.m.) - bucată mică 

SFÂRLIACIC (s.n. sg.) - o bucată de carne ruptă fără să aibe o formă 

SFÂRLIACIC, SFÂRLIACIŞIE (s.n.) - o bucată de carne ruptă fără să aibe o formă 

SFÂRLIADZĂ (s.f.) - zbârnâitoare pusă în vie, în livadă, pentru a speria păsările 

SFÂRLOAGĂ, SFÂRLOGI (s.f.) - opincă ruptă 

SFÂRLOAGĂ, SFÂRLOJI – (s.f.) opincă ruptă 

SFÂRLUAGĂ, SFÂRLUOJ (s.n.) - sfârloagă, încălţăminte ruptă 

SFÂRSORIT, SFÂRSORITĂ, SFÂRSORIȚ, SFÂRSORICE (adj.) - țuguiat 

SFÂRȘÂT, SFÂRȘÂTURI (s.n.) - sfârșit 

SFÂRȘIEL, SFÂRȘIALE (s.n.) - sfârcel, beţişor în suveica războiului de ţesut 

SFÂRȘÎ, SFÂRȘĂSC (vb., IV) – a termina 

SFÂRTAI (s.n.) – furtari, sfert 

SFÂRTĂIUȚ, SFÂRTĂIUȚĂ (adv.) – sfert de litru 

SFEAȘNIC, SFEAȘNIȘE (s.f.) - sfeșnic 

SFEDEA, SFEGE (s.f.) - vlagă 

SFERT, SFERTURI (s.n.) - 250 g 

SFEȘTANIIE, SFEȘTANII (s.f.) - (la ortodocși) slujba religioasă de sfințire a unei case nou zidite 

ori a unui monument; slujbă cu rugăciuni la patul bolnavului, pentru însănătoșirea sa; (în trecut) 



slujbă religioasă lunară (prilejuită de Luna Nouă) în caseleunor credincioși, pentru ca aceștia să 

fie feriți de rele 

SFETĂR, SFETĂR(I)E (s.n.) - pulover, bluză 

SFETĂR, SFETĂRE (s.n.) - pulovăr 

SFETNIC, SFETNIȘI (s.m.) - povățuitor 

SFIC, SFICURI (s.n.) - sfic plesnire, rafală, aversă 

SFIETĂR, SFIETĂRE (s.n.) - pulovăr, sveter 

SFINIAC, SFINIEȘ (s.m.) - cărpiniţă, carpen de pietriş (lat.Carpinus orientalis) 

SFINȚÂRE, SFINȚÂRI (s.f.) - apusul soarelui; slujbă de binecuvântare 

SFINŢÂT DE SOARIE (s.n.sg.) - apus de soare 

SFINȚÎ, SFINȚĂSC (vb., IV., intranz.) - a asfinți, a apune soarele 

SFINŢÎ, SFINȚĂSC/SFINŢĂŞCE (vb., IV, intranz. şi tranz.) - a asfinţi, a apune (soarele); a 

binecuvânta; a face roditor; a (se) sfinți, a fi hirotonit preot 

SFIROSÎ, SFIROSĂSC (vb., IV) - var., a se irosi 

SFIROSÎT, SFIROSÎTĂ, SFIROSÎȚ, SFIROSÎCE (adj.) - irosit 

SFLECĂ, SFLECHE (s.f.) - sfeclă 

SFLECĂ, SFLECHIE (s.f.) - sfeclă 

„sflecă d-a roșâie” - sfeclă roșie 

„sflecă dă zar” - sfeclă de zahăr 

„sflecă dă-marvă” - sfeclă furajeră 

SFLECHIȚĂ, SFLECHIȚĂ (s.f.) - aluat de tăiței tăiat în formă pătrată sau rombică; frundzâță 

SFLETCĂ, SFLETCHE (s.f.) - v. sflecă 

SFLIACĂ, SFLIACHE (s.f.) - sfeclă 

SFOIAG, SFOIAGURI (s.n.) - mucegai 

SFORŢAT, SFORŢATĂ, SFORŢAŢ, SFORŢACE (adj.) - din răsputeri 

SFORŢAT, SFORŢATĂ, SFORŢAŢ, SFORŢACE (adj.) - din răsputeri 

SFRÂNCIOC, SFRÂNCIOCURI (s.n.) - covăseală 

SFRÂNȘUOC, SFRÂNȘUOȘ (s.m.) - sfrâncioc (lat. Laninus excubitor) 

SFREGEL, SFREGELE (s.n.) – burghiu 

SFREGELI, SFREGELESC (vb., IV, tranz.) - a sfredeli 

SFREGIEL, SFREGELE (s.n.) - sfredel 

SFRIADGIR, SFRIADGILE (s.n.) - sfredel 

SFRIAGIR, SFRIAGIRI (s.m.) - sfredel  

SFR(I)EG(I)EL, SFR(I)EG(I)ELE (s.n.) - burghiu, sfredel 

SFULDFIRA (vb., I, intranz.) - a fulgera 

SFULDGIR, SFULDGIRE (s.n.) - fulger 

SFULGIR, SFULGIRE (s.n.) - fulger  

SFULGIRA, SFULGIR (vb., I, tranz.) – a fulgera  

SGĂIECE, SGĂIEȚ (s.m.) - scaiu 

SGREBĂLAT, SGREBĂLATĂ, SGREBĂLAȚ, SGREBĂLACE (adj.) - sgăriat pe mâni 

SGURĂŢI (s.pl.) - remăşiţele slăninei fripte 

SI! (interj.) - se alungă oile 

SI! (interj.) - se alungă oile 

SIANGĂ, SIANGE (s.f.) - ceanga 

SIASIMĂ. SIESIMIE (s.f.) - alice 

SIAŢĂ, SIAŢE (s.f.) - albeaţă pe pupila ochiului 

SICHELI, SECLERI (s.m.) - secui 

SICHTUNG (s.n.) - scadenţă, termen de plată 

SIGHIN, SIGHINĂ, SIGHINI, SIGHINE (adj.) - (despre ființe) suplu, mladios 

SIGURAT (adv.) - sigur, în mod cert 

„silva roaca” - exprimare de la jocul de copii la numărat 

SIMCEA (s.m.sg.) - băţ cu vîrful ascuţit, cuţitaş 

SIMGHILIE, SIMGHILII (s.f.) - certificat (carte) de hirotonie 



SIMPLON, SIMPLONURI (s.n.) - tren rapid 

SINGURACIC, SINGURACICĂ, SINGURACIȘI, SINGURACIȘE (adj.) - fiecare în parte, 

separat; (pl.) diferite, toate 

SINSTĂ, SINSTE (s.f.) - cinste 

SINSTÂT, SINSTÂTĂ, SINSTÂŢ, SINSTÂCE (adj) - cinstit 

SINSTÎ, ȘINSTĂSC (vb., IV., tranz.) - a cinsti 

SINVASIERE (s.n. pl.) - jocuri de petrecere în casa unei gazde, la care se adună flăcăi şi fete în seara 

de sf. Vasile; jocurile ţin până la ziuă 

SIPCĂ, SIPŞI (s.f.) – muştiuc, ţigaret 

SIPTĂ (s.f.) – dantelă, șicnă 

SIRIOP, SIRIOPURI (s.n.) – sirop 

SIROP, SIROPURI (s.n.) - medicament 

SIRUP, SIRUPURI (s.n.) - sirop 

SISCLIN (s.n. sg.) - blană cu firul scurt din care fetele și femeile tinere își făceau mantale de iarnă 

SISE (adv.) - aşadar, vasăzică 

SISIOARĂ, SISIORI (s.f.) - subsoară 

SISTEMATIZA, SISTEMATIZEZ (vb., I) - confirmarea pe post, de către episcop, a învățătorului 

ales la o școală confesională ortodoxă; a înființa un nou post de învățător, odată cu creșterea 

numărului elevilor 

„învățător sistematicesc” - învățător titular, confirmat pe post, dacă a fost absolvent de 

preparandie (școală normală) și dacă a fost ales, prin concurs, de către comunitatea în care 

funcționează 

SIUCÂRCIT, SIUCÂRCITĂ, SIUCÂRCIŢ, SIUCÂRCICE (adj.) - ciocîrtit 

SIV, SIVĂ, SIVI, SIVE (adj.) - cărunt 

SÎMBRAŞ (s.m.) - ortacul ce-şi duce oile la strungă împreună cu alţii 

SÎMECEA (s.f.) - vîrf ascuțit, muchie ascuțită; pietre colțuroase 

SÎMPTU, SÎMPȚÎ (s.m.) - sfântul 

SÎMZIA, SÎMZÎI (vb., I) - a ocoli cânepele de 3 ori şi a le unge în colţuri cu unt 

SÎR, SÎRURI (s.n.) - curăţire 

SLAB, SLABĂ, SLABI, SLABIE (adj. și adv.) - slăbănog, firav la trup 

„slab dă înjeri” - naiv, ușor influențabil 

„slab la mincie” - prostuț 

„slabă năgiejgie” - slabă nădejde, speranță mică (pentru a reuși) 

SLABINĂ, SLĂBINI (s.f.) - partea a spatelui 

SLABINĂ, SLĂBINI (s.f.) - partea moale a corpului de deasupra șoldului, șăle 

SLABUL, SLABII (s.m.) - satana 

SLACINĂ, SLĂCINI (s.f.) - slatină; sărătură, teren cu multă umezeală și cu mulți acizi (rămas 

înțelenit); țelină 

SLAD (s.m., sg.) - var., porumb cultivat anume pentru ţuică 

SLADOLED, SLADOLEDURI (s.n.) – înghețată 

SLAGNĂ, SLAGNE (s.f.) - mâncare dulce de frupt 

SLAINĂ, SLAINE (s.f.) - slănină 

SLAMNIAC, SLAMNIAȘE (s.m.) - saltea de paie  

SLANĂ, SLANE (s.f.) - slănină 

SLASTĂ (s.f. sg.) - carnea și preparatele din carne de porc (puse la saramură sau la fum) destinate 

conservării, pentru a putea fi consumate pe tot parcursul anului 

„mâncă dă slastă” - mănâncă de dulce 

SLASTĂ, SLĂSTURI (s.f.) - mâncare de origine animală considerată mâncare “de dulce” în perioada 

postului 

SLAVINĂ, SLAVINI (s.f.) - dispozitiv din lemn sau metal format dintr-o țeavă scurtă prevăzută 

cu un robinet la un capăt, iar cu celălalt introdus în partea laterală a unui vas, servind la scurgerea 

mustului, vinului, țuicii 

SLĂBĂNOG, SLĂBĂNOJI (s.m.) – uscăţiv, scheletic, debil 

SLĂBI, SLĂBESC (vb., IV) - a slăbi 



„slăbeșce-mă!” - lasă-mă-n pace!, termină cu insistențele! 

SLĂBIE (s.f.) – slăbiciune, bătrânețe 

SLĂBIE, SLĂBII (s.f.) - una din cele două părți laterale ale corpului uman, situată în zona cuprinsă 

între marginea superioară a bazinului și partea inferiaoră a coastelor; talie 

SLĂBINĂ, SLĂBINI (s.f.) - coastele dintr-o parte 

SLĂBINĂ, SLĂBINI (s.n.) - partea de la spate a corpului omenesc opusă abdomenului, aflată în 

zona rinichilor 

SLĂBIȘIUNIE, SLĂBIȘIUNI (s.f.) - slăbiciune 

SLĂCINEACĂ, SLĂCINEȘI (s.f.) - vie veche, nealtoită 

SLĂGICIE (adj. şi s.) - nesărat, dulce 

SLĂI, SLĂIESC (vb., IV) - a prăji ceapa în ulei şi a turna pe fasolea tocate 

SLĂI, SLĂIEȘCE (vb., IV, reflex.) – a închega, a întări, a (se) solidifica 

SLĂINĂ, SLĂNINI (s.f.) - slănină 

SLĂIT, SLĂITĂ, SLĂIȚ, SLĂICE (adj.) - sleit, cu grăsime sleită, solidificată 

SLĂIT, SLĂITĂ, SLĂIȚ, SLĂICE (adj.) - sleit; închegat 

SLĂMECE (s.m., sg.) - saltea, strujac, dricală 

SLĂNICIOS, SLĂNINOASĂ, SLĂNICIOȘI, SLĂNINOASE (adj.) - pămănt neroditor (slatină) 

SLĂVINĂ, SLĂVINI (s.f.) - cep de lemn sau de metal, introdus în partea de jos a butoiului și 

prevăzut cu robinet la capăt, prin care se scurge băutura din buți (manevrând robinetul); cana, 

canea 

SLĂVINĂ, SLĂVINI (s.f.) - robinet 

SLEGNI, SLEGNESC (vb., IV) - a se desumfla la stomac 

SLEMEA, SLIMEACE (s.f.) - osul nazal de sus pâna deasupra gurii 

SLEMENI (vb., IV) – a înțepeni 

SLICĂ, SLIȘI (s.f.) - fotografie, poză 

SLIN, SLINURI (s.n.) - jeg, râp 

SLIN, SLINURI (s.n.) - jeg, strat de murdărie pe piele 

SLINOS, SLINOASĂ, SLINOŞ, SLINOASĂ (adj.) - jegos 

SLINOS, SLINOASĂ, SLINOȘ, SLINOASĂ (adj.) – murdar, râpos 

SLIPĂR, SLIPĂRI (s.m.) - bulon la şine 

SLOAGĂ (s.f.) - (în expresia dă sloagă) ajutor 

SLOASĂR, SLOASĂRI (s.m.) – muncitor, un fel de meseriaș 

SLOASĂR, SLOASERI (s.m.) - tinichigiu 

SLOBOD, SLOBODĂ, SLOBODZ, SLOBOGE (adj.) - liber 

SLOBOD, SLOBODĂ, SLOBODZ, SLOBOGIE (adj.) - liber, nesupus vreunei restricții, permis 

„la muierea văduvă, totă lumia-i slobodă” - zicală 

„slobod la gură” - guraliv; care nu-și controlează spusele și nici nu poate păstra vreun secret 

SLOBODNĂ, SLOBODNE (s.f.) - eliberare din armată 

SLOBODZALĂ, SLOBODZĂLI (s.f.) - aplecătoare la o construcție 

SLOBODZÎ, SLOBOD (vb., IV) - a (se) slobozi; a elibera, a permite (să plece/să intre etc.) 

„a să slobodzî” - a urina; a se năpusti cu putere asupra cuiva 

„a slobodzî apa” - a organiza manifestări religioase specifice de a opri căratul apei pentru sufletul 

mortului, la 40 de zile (6 săptămâni) de la deces 

„o vinit popa șî i-o slobodzât sufletu” - a venit preotul și i-a eliberat sufletul 

„să sloboage” (animalul) - urinează 

SLOBOZÎ, SLOBOZĂSC (VORBA) (vb., IV) - a scoate vorba greu 

SLOG, SLOGURI (s.n.) - fâșie de pământ nelucrat, ce desparte două proprietăți de pământ 

SLOG, SLOGURI (s.n.) - hotar, porțiune îngustă lăsată nelucrată de propietarii vecini ai unor terenuri 

agricole, ca linie de demarcație între proprietățile acestora 

SLOI, SLOIURI (s.n.) - sloiete 

„a fi sloi dă ghiață” - a fi rece (la mâini, față/picioare etc.) ca gheața 

„sloi dă ghiață” - bloc de gheață care plutește (se mișcă) pe o apă curgătoare sau stătătoare 

SLOIECE, SLOIEȚ (s.m.) - sloi de gheață, țurțure 

SLOIEC(I)E, SLOIEȚ (s.m., sg.) - țuțur de gheață 



SLUATĂ, SLUACĂ (s.f.) - lapoviţă 

SLUATĂ, SLUACIE (s.f.) - lapoviţă 

SLUCI, SLUCIESC (vb., IV, tranz., reflex.) - sluţi 

SLUCIT, SLUCITĂ, SLUCIŢ, SLUCICIE (adj.) - sluţit  

SLUCITURĂ, SLUCITURI (s.f.) - sluţitură, sluţenie, pocitanie  

SLUGĂ, SLUJI (s.m.) - servitor, argat 

„slugă la dârlugă” - slujitor la un om de nimic 

SLUGĂRI, SLUGĂRESC (vb., IV) - a munci ca slugă; a sluji/a ajuta pe cineva fără nicio 

recompensă materială; a se descurca singur la treburile gospodărești (cu referire la persoane 

singure și bolnave sau vârstnice) 

SLUGHIȚĂ (s.f.) - dim. de la slugă 

SLUGOS, SLUGOASĂ, SLUGOȘ, SLUGOASĂ (adj.) - slugarnic 

SLUIERIECE, SLUIERIEȚ (s.m.) - ţurţure de gheaţă 

SLUIERIECE, SLUIERIEȚ (s.m.) - ţurţure de gheaţă 

SLUJBAȘ, SLUJBAȘI (s.m.) – om angajat într-o slujbă 

SLUJBĂ, SLUJBIE (s.f.) - serviciu, loc de muncă; serviciu religios 

„a fașe slujba” - a oficia serviciul religios 

SLUJÎ, SLUJĂSC (vb., IV) – a lucra la cineva 

SLUJNICĂ, SLUJNIȘE (s.f.) – femeie care lucrează la cineva 

SLUT, SLUTĂ, SLUŢ, SLUCE (adj.) - urât 

SLUT, SLUTĂ, SLUȚ, SLUCE (adj.) - urât 

SLUTĂȘUNE (s.f.) - urâţenie, hidoşenie 

SLUȚÎ, SLUȚĂȘCE (vb., IV) – a urâți, a desfigura 

SMADĂ (s.f. sg.) - putere, aplomb 

SMAG (s.n. sg.) - putere, forță, energie 

SMAG, SMAGURI (s.n.) - gust rău pe care îl capătă mâncărurile sau băuturile de regulă alterate) 

SMAGĂ (s.f. sg.) - putere, vlagă, vigoare 

SMAGĂ, SMĂJI (s.f.) - putere, energie, forţă 

SMĂCI, SMĂCESC (vb., IV) - a se smunci 

SMÂCNI, SMÂCNESC (vb., IV, tranz.) - a trage brusc de ceva 

SMÂCNIT, SMÂCNITĂ, SMÂCNIȚ, SMÂCNICE (adj.) – sărit de pe fix, dereglat mintal 

SMÂLZ, SMÂLZURI (s.n.) - măsuratul oilor 

SMÂRC (s.f.) - cartilagiu 

SMÂRCĂI (vb., IV, reflex.) - a se preface că plânge dintr-un fals sentiment de tristețe, a plânge 

fără convingere, smiorcăi 

SMEREŢ, SMEREAȚĂ (adj.) - sprinten 

SMICIOG (s.n.) - mănunchi de la mătura de sorg folosit în anumite descântece 

SMICURA (vb., I) - a despoia boabe, a sfărâma 

SMICURARE (s.f.) – sfărâmare 

SMICURAT, SMICURATĂ, SMICURAȚ, SMICURACE (adj.) – despoiat, sfărâmat 

SMIDARUICĂ, SMIDARUIȘ (s.f.) - crizantemă  

SMIDĂ, SMIGE (s.f.) - smidă, desiş, tufărie 

SMIDĂ, SMIGE (s.f.) – tufăriș, plantă cu spini și cu rădăcinile foarte ramificate 

SMIDGERIE, SMIDGERII (s.f.) - smidariie 

SMIGAC, SMIGAȘ (s.m.) - smidarie, tufărie  

SMIGIȘ, SMIGIȘURI (s.n.) - tufăriș 

SMINCEALĂ, SMINCELI (s.f.) - 1. greșeală, abatere; 2. nebunie, alienare mintală 

SMINCEALĂ, SMINCELI (s.f.) - greșeală 

SMINCI (vb., IV, tranz., reflex.) - sminti, încurca, abate, a face încurcături 

SMINCI, SMINCESC (vb., IV., intranz. și tranz.) - a face o greșeală, a greși; a deranja:  

„i-am smincit gi la masă” - i-am deranjat de la masă 

SMINCI, SMINCIESC (vb., IV, intranz.) - a (se) sminti; a greși; a face pe cineva să greșească; a 

mișca din loc (cu greutate), a smâcni 



„a să sminci la cap” - a nu mai putea judeca bine (din cauza bătrâneții, a bolii etc.); a înnebuni 

SMINCIALĂ (s.f.) - sminteală, încurcătură, abatere  

SMINCIT (adj.) - smintit, încurcat, ţâcnit 

SMINCIT, SMINCITĂ, SMINCIȚ, SMINCICE (adj.) - greşit; mişcat din loc; prost 

SMINTĂ, SMINCE (s.f.) - problemă, necaz 

SMINTĂ, SMINȚI (s.f.) - greșeală, vină 

SMIORCĂI, SMIORCĂI (vb., IV) - v. scrivi 

SMIRCHIŞ, SMIRCHIȘURI (s.n.) - tufăriş 

SMIREAC, SMIREACURI (s.n.) - tufiş des în pădure 

SMIRI, SMIRESC (vb., IV, intranz. reflex.) - a se sfii 

SMIRI, SMIRESC (vb., IV, intranz. reflex.) - a se sfii, a se rușina 

SMIRNA (adv.) - nemișcat, în poziția “drepți” 

SMIROM (adj.) - smirnă, neclintit 

SMIROM, SMIROAMĂ, SMIROMI, SMIROAME (adj.) - modest 

SMIȘI (vb., IV) - a îndemna caii să meargă mai repede, la trap 

SMIŢĂ (s.f.) - chipiu, căciulă, caschetă 

SMOALĂ (s.f.) – substanță negră, vâscoasă 

SMOC, SMOCURI (s.n.) – mănunchi de păr sau de iarbă 

SMOCĂIT (s.n.) – sărut zgomotos 

SMOLIT, SMOLITĂ, SMOLIȚ, SMOLICE (adj.) - foarte murdar pe tot corpul 

SMOLNIŢĂ, SMOLNIȚ (s.f.) - imală, baltă; lut 

SMUG, SMUJI (s.m.) - şalău 

SMUG, SMUJI (s.m.) - șalău 

SMULS, SMULSĂ, SMULȘI, SMULSE (adj.) - smuls 

SMUŞIT, SMUŞITĂ, SMUŞIŢ, SMUŞICE (adj.) – smuls 

SMUȚA (vb., I) – a asmuși câinele, a întărâta 

SMUȚÎ, SMUȚ (vb., I, tranz.) - a întărâta câinii; (fig.) a stârni, a instiga 

SNAGĂ, SNĂJI (s.f.) - putere 

SNAIA, SNĂI (s.f.) - noră 

SNOP, SNOPI (s.m.) - braţ (de fân legat), snop 

SNOP, SNOPI (s.m.) - braţ de fân legat, snop 

SNOPEALĂ (s.f.) - bătaie serioasă 

SNOPI, SNOPESC (vb., IV, tranz.) - a snopi 

„a snopi în bătaie” - a bate crunt 

SNOPIT, SNOPITĂ, SNOPIȚ, SNOPICE (adj.) –bătut rău, desfigurat 

SOACĂ (s.f.) - stâncă 

SOACE (s.f., sg.) - moară mânată cu cai 

SOADĂR, SOADĂRE (s.n.) - sodă 

SOAFT, SOAFTURI (s.f.) - sos 

SOARBIE-DZAMĂ (s.m. sg.) - soarbe-zeamă = om bleg, nedescurcăreț 

SOARCE, SORŢ (s.f.) - ursită, soartă  

SOARCIE, SORȚ (s.f.) - soartă, destin, ursâtă, rânduială; noroc, întâmplare 

„a traje la sorț” - a alege ceva pe nevăzute/neștiute 

SOARE, SORI (s.m.) - soare, astru ceresc 

„soare cu ghinț” (iarna) - soare care nu emană căldură 

SOARE-SCĂPĂTAT (s.n.) - apus, soare-apune, soare-scapătă 

SOAȘE, SOAȘE (s.f.) - moară cu pietre, acționată prin forța atelajelor; soacă 

SOBA MARE (s.f.) - cameră de oaspeţi 

SOBĂ, SOBE/SOBI (s.f.) - cameră, odaie 

„s-or mutat în sobile ginăince” - s-au mutat în camerele din față care au vedere la stradă 

SOBĂ, SOBIE și SOBI (s.f.) - cameră, încăpere 

„soba mare/ soba dî la drum” - camera de oaspeți 

„soba mică/soba dânspră grăgină” - camera de locuit 



„sobă dâ'năince” – camera spre stradă 

„sobă dâ'năpoi” – camera spre grădină 

SOBIȚĂ, SOBIȚ(Ă) (s.f.) - sobă (cameră) făcută din coridor (conc), în partea dinspre stradă (vara 

servește ca bucătărie iar iarna e cămară/debara) 

SOBOL, SOBOLI (s.m.) - (şomâc) şobolan 

SOBORALĂ, SOBORĂLI (s.f.) - hernie 

SOBORÂT, SOBORÂTĂ, SOBORÂŢ, SOBORÂCE (adj.) - vătămat 

SOBORÂT, SOBORÂȚ (adj.) - persoană cu hernie, vătămat 

SOBOREALĂ, SOBORELI (s.f.) - hernie abdominală; surpătură 

SOBORI, SOBORESC (vb., IV) - a se îmbolnăvi de hernie 

SOBORIRE, SOBORIRI (s.f.) - hernie 

SOBORÎ (vb., IV reflex., folosit numai la perfectul compus) - a face hernie; (despre scroafele 

gestante, înainte de a făta) a i se lăsa pântecele în jos, datorită greutății sarcinii și nu a unei hernii 

propriu-zise 

SOBORÎ, SOBORĂSC (vb., IV, reflex.) - a face hernie 

SOBORNA, SOBORNE (s.f.) - catedrală 

SOC (s.m.) - nume dat mai multor specii de arbuști de dimensiuni mici 

SOCAC, SOCACURI (s.n.) - uliță, stradă 

SOCAC, SOCACURI (s.n.) - uliţe 

SOCAL, SOCALE (s.n.) – uliță 

SOCALĂ (s.f., sg.) - scripete 

SOCALĂ, SOCALE (s.f.) - dispozitiv din lemn pentru adunat fire (de lână, bumbac, cânepă) pe 

ţevi din soc; sucală 

SOCAȘI (s.m.) - bucătar 

SOCAȘI (s.m.) – bucătar 

SOCĂŞÂŢĂ (s.f.) - bucătăreasă 

SOCĂȘEL, SOCĂȘELE (s.n.) - ulicioară 

SOCĂȘIȚĂ, SOCĂȘIȚĂ (s.f.) - bucătăreasă la nuntă; v. gătătoare 

SOCEA (s.m.) - diavol, drac 

SOCEA (s.m.) - drac, diavol, necurat, satana 

SOCIE, SUOCI (s.n.) - sotea, diavol, drac 

SOCOATĂ, SOCOȚ (s.f.) - aritmetica/matematica (obiect de studiu în școală); socoteală, calcul, 

evaluarea rezultatelor unei activități 

„a (nu) fi (cu) socoată” - a (nu) merita să întreprinzi ceva 

„a-ș fașe socoata” - a lua în calcul diferite variante ale unei acțiuni viitoare pentru a o alege pe 

cea mai bună 

SOCOATĂ, SOCOȚ (s.f.) - socoteală, calcul matematic 

SOCOCEALĂ, SOCOCELI (s.f.) - socoteală, socoată 

„a da sococeală” (de faptele proprii) - a răspunde pentru ceea ce ai făcut 

„a pune la sococeală” - a lua în calcul ceva; a ține seama de… 

„a șere cuiva sococeală” - a trage la răspundere 

SOCOCI, SOCOCIESC (vb., IV) - a (se) socoti; a calcula; a se răzgândi 

SOCOCIALĂ, SOCOCIELI (s.f.) - socoteală 

SOCOCIT, SOCOCITĂ, SOCOCIȚ, SOCOCICE (adj.) - socotit 

SOCOCITOR, SOCOCITORI (s.m.) - contabil 

SOCOTAȘ, SOCOTAȘ (s.m.) - bun matematician 

SOCRIE, SOCRII (s.f.) - familia socrilor 

SODARI, SODARI (s.m.) - sifonar 

SODĂ (s.f. sg.) - sifon, apă carbogazoasă 

„sodă bicarbonă” - bicarbonat de sodiu (folosit la prepararea unor prăjituri și pentru o mai bună 

digestie) 

„sodă dă sopun” - sodă caustică 

SODĂ (s.f.) - sifon 



SODĂR, SODARĂ (s.n.) – sifon 

SODĂRIE, SODĂRII (s.f.) - sifonărie 

SOI (s.m.) - gropașii mortului, în general 7 ciocli 

„vacă dă soi” - vacă de rasă 

SOI, SOIURI (s.n.) - rasă 

SOIOS, SOIOASĂ, SOIOŞ, SOIOASĂ (adj.) – murdar, slinos 

SOLĂRIE, SOLĂRII (s.f.) - curelărie, magazie de harnaşamente 

SOLĂRIŢĂ, SOLĂRIŢ (s.f.) - solniţă 

SOLDZ (s.m.) - solz 

SOLGABIRĂU, SOLGABIRĂI (s.m.) - pretor, conducătorul unei preturi (plăși) pe timpul 

Austro-Ungariei (istorism) 

SOLGABIRĂU, SOLGĂBIRĂI (s.m.) - pretor 

SOLNIŢĂ, SOLNIŢ (s.f.) - solniţă  

SOLOMÂZDRĂ, SOLOMÂZDRIE (s.f.) - solomâzdră, salamandră 

SOLOVÂRV, SOLOVÂRVI (s.m.) - plantă erabee aromatică, solovârf 

SOLŢ, SOLŢÎ (s.m.) - solz  

SOLVI, SOLVESC (vb., IV) - a (se) achita; a plăti o taxă/un impozit/o datorie; a se elibera de o 

obligație 

SOMĂ, SOME (s.f.) - bara din lemn pusă la iesle, în grajd, de care se prinde lanțul cu care e legat 

animalul 

SOMBOTIST, SOMBOTIȘTI (s.m.) - sâmbătar, adventist de ziua a șaptea, credincios care 

consideră sâmbăta ca fiind zi de odihnă 

SOMINĂ, SOMINI (s.f.) - par, rudă lungă care se leagă peste fân după ce s-a încărcat carul spre 

a îl transporta 

SOMNA, SOMNEDZ (vb., I) - a adormi, a dormi 

SOMOGINĂ, SOMOGINI (s.f.) - figură urâtă 

SOMOT (s.n.) - catifea 

SOMOT, SOMOTURI (s.n.) - catifea, velur 

SONGOLIE (s.f. sg) - iahnie (măncare preparată din fasole boabe) 

SOPON, SOPONURI (s.n.) - săpun 

SOPON, SOPONURI (s.n.) - săpun 

SOPONELE (s.f. pl.) – (var. SOPUNELE) clăbuci 

SOPONI, SOPONESC (vb., IV, tranz.) – (var. SUPUNI) a săpuni 

SOPONIA, SOPONIELE (s.f.) - spumă 

SOPUN, SOPUNURI (s.n.) - săpun 

SOPUN, SOPUNURI (s.n.) - săpun 

„sopun dă chimieș” - săpun de casă (săpun de spălat rufele în gospodărie) 

„sopun dă obraz” - săpun de spălat pe față 

„sopun dă ras” - săpun de bărbierit 

SOPUNIT/SUPUNIT, SOPUNITĂ, SOPUNIȚ, SOPUNICE (adj.) - dat cu săpun pentru 

bărbierit; (fig.) beștelit 

SORAFIRĂ, SORAFIRI (s.f.) - pasăre cântătoare 

SORAMFIRĂ, SORAMFIRE (s.f.) - pasăre cântătoare de culoare galbenă 

SORĂ, SURORI (s.f.) - soră; termen de politețe cu care tătăișa mai mică se adresează celei mai 

în vârstă; termen de politețe al soției pentru sora soțului ei, mai mică decât ea (dacă este mai în 

vârstă decât soțul, i se adresează cu „nana”); cumnată 

„soră bună” - născută din aceiași părinți (în raport cu persoana aflată în discuție) 

„soră dă mână” - domnișoară de onoare 

„soră duptă mamă/tată” - amândouă născute numai de către aceeași mamă sau având numai 

același tată 

SORĂMFIRĂ, SORĂMFIRI (s.f.) – privighetoare; sturz 

SORÂC, SORÂȘIE (s.n.) - șorici; bucată din pielea porcului care a fost tăiat, după ce a fost pârlită sau 

opărită în prealabil 

SORÂC, SORIȘE (s.n.) - șorici 



SORBIDZAMĂ, SORBIDZÂĂMI (s.m.) - soarbe-zeamă  

SORCEALĂ, SORCELI (s.f.) - apărie 

SORCI, SORCESC (vb., IV, intranz. reflex.) - a se uda; a ursi 

SORCIT, SORCITĂ, SORCIȚ, SORCICE (adj.) - destinat, prescris, ursit 

SORIC, SORIȘE (s.n.) - soric, șorici (de porc) 

SORICĂ, SORICI (s.f.) – (var. SORIȚĂ/SORINCĂ) dim. de la soră, surori de cruce la mătcălău; 

cumnată 

SOROC, SOROCURI/SOROAȘE (s.n.) - termen, dată limită până la care trebuie îndeplinită o 

obligație; termin; scadență; dans popular 

„a vini/ieșî sorocu” - a se ajunge la termenul-limită 

SOROMFIRĂ, SOROMFIRI (s.f.) - pasăre cântătoare de culoare galbenă 

SOROSAG, SOROSAGURI (s.n.) - povară încărcată dusă în spate 

SOROȘIT, SOROȘITĂ, SOROȘIȚ, SOROȘICE (adj.) - (var. SORCIT) ursit,menit 

SORSAG (s.n.) - încărcătură pe spatele unor animale de povară, samar 

SORSAM, SORSAMURI (s.n.) - fel de-a fi, obicei 

SORSAM, SORSAMURI (s.n.) - hamuri de gală 

SORUICĂ, SORUICI (s.f.) - soră, agrăire pe care și-o fac soțiile a doi frați 

SORUICĂ, SORUIȘI (s.f.) - sorioară 

SORUREA (s.f.) - soră, surioară 

SOS, SOSURI (s.n.) - ghiveci 

SOȚ (s.m.) - tovarăș 

SOȚ, SOȚ (s.m.) - însoțitor; număr par 

SOȚÂIE, SOȚÂI (s.f.) - soție 

SOUAT, SOUATURI (s.n.) - păşune 

SOVATĂ, SOVEȚ (s.f.) - covată 

SOVÂRNOAGĂ, SOVÂRNOJI (s.f.) - porc, scroafă 

SOVIACĂ, SOVIEȘI (s.f.) - plăcintă din aluat dospit în formă de sul având ca umplutură mac, 

brânză, nucă 

SOVIAICĂ, SOVIEIȘ (s.f.) - suveică  

SOVON, SOVOANE (s.n.) - pânza albă care li se pune mirilor pe cap la cununia religioasă; cârpa 

(baticul) care se punea pe capul miresei, în locul voalului (șlaierului), în noaptea nunții 

„a pune sovonu” - a înlocui voalul de mireasă cu cârpa, pentru a vesti nuntașilor că fata a intrat 

în rândul femeilor căsătorite 

SOVUON, SOVUANIE (s.n.) - sovon, văl, voal 

SPAC(I)E (s.n. sg.) - spate; partea de dinapoi a corpului, cuprinsă între grumaz și șale (la om) și 

de-a lungul coloanei vertebrale (la animale); spătarul scaunului; partea casei paralelă cu 

prispa/concul 

„a dușe în spacie pră șineva/ceva” - a căra/a transporta punând greutatea pe spate 

„a întoarșe spacilii” - a nu mai fi în relații bune cu cineva 

„a lua dă spacie/a scoacie afară dă spacie (pră șineva)” - a alunga/a evacua cu forța 

„a sta cu mânilii la spacie” - a nu lucra 

„a țâne în spacie pră șineva” - a întreține o persoană validă; a fi exploatat 

„a vorbi dă rău (pră șineva) prî la spacie” - a ponegri (în lipsa ei) o persoană cu care, oficial, ești 

în relații bune 

SPAIMĂ, SPAIME (s.f.) - teamă 

SPANIŞE-RAITER (s.) - obiecte de obstacol în calea duşmanului 

SPANIŞER-VAND (s.) - paravan 

SPARCEA (adv.) - din partea că… 

SPARJE, SPARG (vb., III) - a (se) sparge; a desțeleni; a (se) împrăștia, a se termina/încheia 

„a să sparje buba” - a ieși la iveală faptele rele tăinuite până atunci 

„a să sparje oalilii în capu cuiva” - a suporta consecințele rele fără a fi vinovat 

„a să sparje piața” - a fi piața pe sfârșite 

„a sparje casa (cuiva)” - a destrăma o familie, provocând divorțul între soți 



„a sparje ghiața” - a face primul pas în abordarea directă a unei probleme delicate, ocolită până 

în acel moment 

„a sparje piața” - a modifica, din proprie inițiativă, condițiile (mai ales de preț) de până atunci 

„a-ș sparje capu” - a-ș bacie capu, a se chinui mult pentru a rezolva o problemă; a studia, a urma 

școli înalte 

SPART, SPARTĂ, SPARȚ, SPARCE (adj.) – spart, distrus 

SPARTA (DE-A) (adv.) - păgubicios 

SPATAR, SPATARI (s.m.) - spătar? meşteşugar care face spete pentru războiul de ţesut 

SPATĂ, SPECE (s.f.) - piesă întrebuinţată la războiul de țesut, formată din două stinghii 

SPATĂ, SPIACIE (s.f.) - spată  

SPAŢ, SPAŢURI (s.n.) - spaţ  

SPĂCIADZĂ, SPECIADZĂ (s.f.) - spătarul de la bancă 

SPĂCIEL, SPĂCIELE (s.n.) - bluză ţărănească pentru femei 

SPĂIIE, SPĂII (s.m.) - boier, proprietar de pământ 

SPĂIIE, SPĂII (s.m.) - spahiu; (pe vremea dominației turcești în Banat) conducător militar turc 

și mare proprietar de pământuri; latifundiar 

SPĂILOANE (s.f.) - boieroaică, bogătoaie 

SPĂILUC, SPĂILUCURI (s.n.) - spahiluc (pe vremea dominației turcești); mare proprietate 

agricolă (istorism) 

SPĂILUG, SPĂILUJE (s.n.) - moşie 

SPĂIMA, SPĂIMEDZ (vb., I) - a înspăimînta 

SPĂIMÂNTA, SPĂIMÂNT (vb., I) - a (se) înspăimânta, a (se) speria, a (se) îngrozi 

SPĂIOANE (s.f.) – bogătașă, boieroaică 

SPĂLA, SPĂL (vb., I) - a (se) spăla 

SPĂLAT, SPĂLATĂ, SPĂLAȚ, SPĂLACE (adj.) - spălat 

SPĂLĂCANIE, SPĂLĂCANII (s.f.) - masa ce se dă de părinţii mirelui a treia zi după nuntă, adică 

marţi, părinţilor miresii, oftelului şi şocăciţelor 

SPĂLĂȘI, SPĂLĂȘEȘCE (vb., IV, reflex.) - a se pierde culoarea 

SPĂLĂȘIT, SPĂLĂȘITĂ, SPĂLĂȘIȚ, SPĂLĂȘICIE (adj.) - spălăcit; nuanță deschisă a unei 

culori de bază; decolorat (prin spălare/purtare etc.) 

SPĂRĂDAICĂ (s.f.) - roșie 

SPĂRGANIE, SPĂRGĂNII (s.f.) - (despre o casă/cameră) de dimensiuni mari 

SPĂRI (vb., IV, tranz. reflex.) - (despre făină) s-o spărit - a se degrada din cauza vechimii 

SPĂRIA, SPĂRI (vb., I, tranz. reflex.) - a (se) speria 

SPĂRIAT, SPĂRIATĂ, SPĂRIAȚ, SPĂRIACE (adj.) - speriat 

SPĂSENIC, SPĂSENIȘE (s.n.) - ispăşire, mântuire 

SPĂȘEL, SPĂȘEE (s.n.) – ie 

SPĂȘEL, SPĂȘELE (s.n.) - bluză femeiască (până la brâu) confecționată din pânză albă de 

bumbac, de in sau de borangic împodobită (uneori) cu cusături; șiupag 

SPĂȘELACE (adj. pl.) - îmbrăcate în spăcel prin compunere (subst.+adj. late în spate) 

SPĂTOS, SPĂTOASĂ, SPĂTOȘ, SPĂTOASE (adj.) – lat în spate 

SPÂNDZ, SPÂNDZURI (s.m.) - spânz  

SPÂNDZÎ, SPÂNDZĂSC (vb., IV, tranz.) - a tăia oaia la ureche, pentru a-i lăsa sânge, când este bolnavă 

SPÂNDZURA, SPÂNDZUR (vb., I, tranz. reflex.) - a (se) spânzura; a atârna 

SPÂNDZURAT, SPÂNDZURATĂ, SPÂNDZURAȚ, SPÂNDZURACE (adj.) - spânzurat, 

atârnat; neserios, afemeiat 

„îi un spândzurat dă copil” - e un copil neascultător 

SPÂNZ (s.n. sg.) - buruiană de leac pentru cai  

SPÂNZAC, SPÂNZAȘI (s.m.) - nebun, căpiat, prost 

SPÂRDĂELNIC, SPÂRDĂELNIȘI (s. şi adj.) - flecar, bârfitor 

SPÂRLIOS, SPÂRLIOASĂ, SPÂRLIOȘ, SPÂRLIOASĂ (adj.) - zburlit, zbârlit 

SPEANĂ, SPENE (s.f.) - covată mică de scăldat copiii 

SPECEADZĂ, SPECEDZĂ (s.f.) - spetează; spătar, spacie la scamn; lemnul cu care se netezesc 

grăunțele în măsură; stânjenel, iris 



SPECEAZĂ, SPECEZE (s.f.) – unealtă folosită la țesutul covoarelor 

SPECI, SPECESC (vb., IV, intranz. reflex.) - a se strădui, a se forța la muncă, a se speti 

SPECIADZĂ, SPECIADZE (s.f.) - spetează  

SPENCUŢĂ (s.f.) - măsură mai mică de 15 l 

SPENE, SPENE (s.f.) - spenie, găleata de lemn și unitatea de măsură de capacitate pentru grăunțe 

egală cu circa 12 kg/12 litri; baniță; speie; măsură 

SPENŢ, SPENȚURI (s.n.) - căput 

SPERLI, SPERLEȘCIE (vb., IV, unipers.) - a (se) zbârli 

„a se sperli pielea” - a i se ridica părul pe corp (de emoție, de frig etc.), a se zbârli 

SPERLIECAT, SPERLIECATĂ, SPERLIECAȚ, SPERLIECACE (adj.) - certăreț 

SPERLIT, SPERLITĂ, SPERLIȚ, SPERLICIE (adj.) - (despre fulgii unor păsări de curte, mai 

ales găini și gâște) fulg ridicat la găini sau atârnând la gâște 

SPERLUȘÂNĂ, SPERLUȘÂNI (s.f.) - pieliță albă, mai groasă, care acoperă carnea în interiorul 

corpului unor animale 

SPESA, SPESĂDZ (vb., I) - a cheltui (mulți) bani 

SPESE (s.f. pl.) - cheltuieli 

SPEȚIAL, SPEȚIALĂ, SPEȚIALI, SPEȚIALE (adj.) - special 

SPEZA (vb., I) – a cheltui 

SPIC, SPIȘE (s.n.) – spic; reversul unei monede metalice 

SPICAT, SPICATĂ, SPICAȚ, SPICACE (adj.) - cu puţini peri albi 

SPICAT, SPICATĂ, SPICAȚ, SPICACE (adj.) - înspicat (în sensul de bicolor) 

SPICLUIT, SPICLUITĂ, SPICLUIŢ, SPICLUICE (adj.) – dichisit, tras la patru ace 

SPIENĂ, SPIENE (s.f.) - hambar, coşar 

SPIENE, SPIENI (s.f.) - găleată din lemn de 12 litri, folosită ca măsură pentru cereale la piaţă 

SP(I)EN(I)E, SPIENII (s.f.) - coș de nuiele, coșarcă, cotorâță 

SPIESĂ (s.f. pl.) - cheltuieli 

SPIESĂ, SPIESĂ (s.f.) - a avea bani de cheltuit 

SPIIE, SPII (s.f.) - speie, coş de nuiele folosit la pescuit 

SPILĂR, SPILĂRI (s.m.) - un bun jucător de cărţi, rafinat 

SPIN, SPINI (s.m.) - ghimpe 

SPIN, SPINI (s.m.) - plantă, spin, țepuș 

SPINCECA, SPINCEC (vb., I, tranz.) - a spinteca 

SPINCECAT, SPINCECATĂ, SPINCECAȚ, SPINCECACE (adj.) – rupt, tăiat, sfârtecat 

SPINCICA, SPINCIC (vb., I, tranz., reflex.) - spinteca, a despica 

SPINCICAT, SPINCICATĂ, SPINCICAŢ, SPINCICACIE (adj.) - spintecat, despicat 

SPINCICATURĂ, SPINCICATURI (s.f.) - despicătură 

SPINCIECA (vb., I) - spinteca 

SPINGECA (vb., I) - spinteca  

SPINGECAT (adj.) - spintecat, sfârtecat 

SPINGICAT, SPINGICATĂ, SPINGICAŢ, SPINGICACE (adj.) - spintecat 

SPINGICAT, SPINGICATĂ, SPINGICAŢ, SPINGICACE (adj.) - spintecat 

SPIRIDUŞ (s.m.) - putere necunoscută, drăcuşor, de care se servesc vrăjitorii la farmec 

SPIRIDUȘ, SPIRIDUȘURI (s.n.) - spirt (alimentar sau sanitar) cu concentrație mare; răchie tare; 

diavol, drac vioi/neastâmpărat - invocat mai ales în farmece/descântece 

„a fi (om) cu spiriduș” - a fi posedat de diavol; persoanăcare are puterea de a intra în legătură cu 

diavolul (al cărui instrument a devenit) 

SPIRLĂ, SPIRLE (s.f.) - zburlită 

SPITARI (s.n.) - spital 

SPIȚĂ, SPIȚĂ (s.f.) - spiță de la roată; neam, jenunchie, sămânță; generație 

SPIŢĂLNIC, SPIŢĂLNIȘIE (s.n.) - sfredel 

SPIŢĂLNIC, SPIŢĂLNIȘIE (s.n.) - sfredel 

SPÎRLAZ, SPÎRLAZĂ (s.n.) - pîrlaz 



SPLĂLĂȘIT, SPĂLĂȘITĂ, SPĂLĂȘIȚ, SPĂLĂȘICIE (adj.) - spălăcit; nuanță deschisă a unei 

culori de bază; decolorat (prin spălare/purtare etc.) 

SPOGOD (s.n.) - ață groasă de legat 

SPOIALĂ, SPOIELI (s.f.) - vopsire superficială  

SPOR (s.n.) - progres 

SPORI, SPORESC (vb., IV) – a înmulți 

SPORIŞ (adv.) - sporiș 

SPORIŞ, SPORIŞĂ (s.n.) - sporiş, verbină (lat. Verbena officinalis) 

SPORIU (s.m., sg.) - lopata cu care se pune făina 

SPORNIC, SPORNICĂ, SPORNIȘI, SPORNIȘE (adj.) - spornic; harnic, vrednic, eficient în 

muncă, cu spor; mai economic, mai durabil 

SPOROS, SPOROASĂ, SPOROȘ (adj.) - formă pentru ''spornic'' 

SPOROVĂI, SPOROVĂI (vb., IV) - a ştirici, a afla noutăţile în formă de fleacuri 

SPOVADĂ, SPOVEDZ (s.f.) - destăinuire 

SPOVADĂ,SPOVAGE (s.f.) - spovedeală 

SPOVEGENIE, SPOVEGENI (s.f.) - spovedanie  

SPOVEGI, SPOVEGESC (vb., IV, tranz. reflex.) - a se spovedi 

SPOVEGI, SPOVEGESC (vb., IV, tranz., reflex.) - spovedi  

SPOVEGI, SPOVEGESC (vb., IV, reflex.) - aici cu sens de a se destăinui 

SPOVEGIT, SPOVEGITĂ, SPOVEGIŢ, SPOVEGICIE (adj.) - spovedit  

SPOVELNIC, SPOVELNICĂ, SPOVELNIȘI, SPOVELNICE (adj.) - de pomină; (s.m.) - pustnic, 

călugăr 

SPOVIGI, SPOVIGESC (vb., IV) - a vorbi vrute și nevrute, a vorbi vrute și nevrute 

SPRĂ (prep.) – către, înspre 

SPRĂ (prep.) - spre 

SPRĂJÎ (vb., IV) - a (se) repezi, a (se) înăspri (gerul) 

SPRÂJNI (vb., IV) - a întărâta, a agita, a zădărî 

SPRÂNCEAICĂ, SPRÂNCEIȘI (s.f.) - un drum îngust prin piatră, greu de străbătut 

SPRÂNJÂT, SPRÂNJÂTĂ, SPRÂNJÂȚ, SPRÂNJÂCE (adj.) - împrăștiat, alungat, speriat 

SPRÂNJÎ, SPRÂNJĂSC (vb., IV, tranz. și reflex.) - a se împrăștia, a se risipi. 

SPRÂNJÎ, SPRÂNJĂSC (vb., IV, tranz.) - a alunga, a risipi, a împrăștia; a speria găinile 

SPRÂNȘEANĂ, SPRÂNȘENE (s.f.) - sprânceană 

„asta-i mândra dă la codru cu sprânșeana cât șioclodu” - vers 

SPRÂNȘENAT, SPRÂNȘENATĂ, SPRÂNȘENAȚ, SPRÂNȘENACIE (adj.) - sprâncenat, cu 

sprâncene mari/dese/stufoase 

SPRÂNȘIANĂ, SPRÂNȘIENIE (s.f.) - sprânceană 

SPRIJÂN (s.n.) - sprijin, susținere, ajutor; proptă 

SPRIJOANĂ, SPRIJOANE (s.f.) - sprijin, ajutor, reazem 

SPRIJONEALĂ, SPRIJONELI (s.f.) - var. sprijoană 

SPRIJONI, SPRIJON (vb., IV, tranz. și reflex.) - a se prinde; a se apuca; a se sprijini 

SPRIJONI, SPRIJON (vb., IV, tranz.) - a sprijini, a ajuta; a propti 

SPRIJONIT, SPRIJONITĂ, SPRIJONIȚ, SPRIJONICE (adj.) - proptit 

SPRINȘANĂ, SPRINȘENI (s.f.) - sprânceană  

SPRINȘENAT, SPRINȘENATĂ, SPRINȘENAŢ, SPRINȘENACIE (adj.) - sprâncenat  

SPRÎNȘIANĂ, SPRÎNȘIENE (s.f.) - sprinceană 

SPRÎNȘIENAT, SPRÎNȘIENATĂ, SPRÎNȘIENAŢ, SPRÎNȘIENACE (adj.) - sprincenat 

SPROJONI, SPROJON (vb., IV) - a alunga, a înlătura 

SPUDZĂ (s.f.) - spuză  

SPUDZĂNIE, SPUDZĂNIURI (s.f.) - spuzenie, mulţime, sumedenie 

SPULBĂRAT, SPULBĂRATĂ, SPULBĂRAȚ, SPULBĂRACE (adj.) - fără răbdare 

SPULBERACIC, SPULBERACICĂ, SPULBERACIȘI, SPULBERACIȘE (s.m. și f.) - persoană 

neserioasă, ușuratică 



SPUMĂ, SPUMIE (s.f.) - porțelan; clăbuc; saliva care apare la colțul gurii; sudoarea albă de pe 

pielea cailor foarte transpirați; preparatul din albușul de ou amestecat (bătut) cu zahăr; grăsimea 

care apare în oală când carnea începe să fiarbă 

„a vorbi până fașe spumie la gură” - a flecări, a vorbi mult 

SPUNE, SPUN (vb., III) - a spune, a zice; a denunța, a reclama; a recita 

„a spune ca pră apă/a spune dân cap/a spune pră dânafară” - a recita/a interpreta un rol în mod 

cursiv, fără poticneli și fără intervenția cuiva 

„a spune șe-i treșe prân cap/a spune cum îl taie capu” - a vorbi direct, fără ocolișuri și 

menajamente (fără a se gândi la repercursiuni) 

SPUORI, SPUORURI (s.m.) - spor  

SPURC (s.n. sg.) - mulțime de oameni sau păsări; cantitate mare  

„spurc dă vremie” - timp îndelungat 

SPURC, SPUR(I)E (s.n.) - boală infecțioasă la animale vaci, oi, capre manifestată prin inflamarea 

ugerului 

SPURCA, SPURC (vb., I) - a murdări, a întina (mai ales cu excremente, ceea ce face nefolosibil 

obiectul spurcat); a se contamina, a se îmbolnăvi prin atingerea/folosirea obiectului spurcat 

SPURCAT, SPURCATĂ, SPURCAȚ, SPURCACE (adj.) - respingător, murdar, scârbos; blestemat; 

(s.m.) - spurcatu' = diavolul 

SPURCAT, SPURCATĂ, SPURCAȚ, SPURCACIE (adj.) - murdar, întinat, rău mirositor, urât 

„a avea gură spurcată” - a vorbi trivial; a prevesti un rău 

„spurcat la gură/vorbă” - obscen, trivial 

SPURCĂȘIUNE, SPURCĂȘIUNI (s.f.) - spurcăciune; lucru/obiect spurcat; hoit, mortăciune, 

cadavru intrat în putrefacție 

SPUS, SPUSĂ, SPUȘ, SPUSĂ (adj.) - zis 

STA, STAU (vb., I, intranz.) - a sta; a se opri; a domicilia, a locui; a conviețui 

„a (nu)-i sta bine” - a (nu) i se potrivi ceva 

„a nu-ț sta să fași ceva” - a nu ți se potrivi să faci ceva (din diverse motive) 

„a sta bine” - a sta comod; a avea o situație materială bună, a fi bogat 

„a sta ca pră spini” - a fi nerăbdător (să afli sau să se petreacă ceva mult așteptat) 

„a sta cu mânilii la spacie/în piept/în sân” - a nu te antrena la muncă 

„a sta dă capu cuiva” - a insista pe lângă cineva să facă ce vrei tu 

„a sta dă pază” - a păzi, a fi paznic 

„a sta dă vorbă/a sta la givan” - a conversa, a povesti (lucruri nesemnificative) 

„a sta după masă” - a sta înspre perete (pe partea unde nu se circulă) 

„a sta în capu mesăi/miesî (la nunți, botezuri, în vizită)” - a ocupa un loc de onoare 

„a sta în cur” - a sta așezat pe ceva 

„a sta la coada vașii” - a te complace în situația în care te afli; a nu încerca să-ți depășești statutul 

actual 

„a sta la locu lui” - a nu se amesteca în treburile altora, a-și vedea de treburile personale 

„a sta la răcoare” - a fi arestat, a fi la închisoare 

„a sta locului cât cânile în coadă” - a nu avea astâmpăr 

„a sta locului” - a sta pe loc, a nu se deplasa; a nu face nicio mișcare 

„a sta pră capu cuiva” - a sta prea mult în vizită; a se lăsa întreținut de către altcineva, deși își 

poate asigura existența singur 

„a sta pră gânduri” - a șovăi, a ezita (să întreprinzi ce dorești) 

„a sta pră ouă” - a cloci 

„a sta pră pișioarilii lui” - a fi independent economic 

„a sta pup” - a sta pe vene (cu genunchii îndoiți și îndepărtați) 

„a sta să moară” - a fi în comă 

„a sta să plângă” - a-i veni să plângă 

„a sta să pleșe” - a fi pregătit de plecare 

„a sta smirom/a sta smirnă” - a sta în poziția de „drepți” 

STA, STĂLE (s.f.) - stea 

STABLAD, STABLADURI (s.n.) - palancă, gard de scânduri 



STACICOT, STACICOȚ (s.m.) - gol, dezbrăcat 

STAG, STAGURI (s.n.) - steag, drapel 

STAG, STAGURI (s.n.) - steag, drapel; prapore, steag bisericesc 

STALĂȚ (s.n.) – obiect din lemn, cu o bună stabilitate, cu ajutorul căruia sunt ajutați copiii mici 

să stea vertical 

STAMÂNĂ, STAMÂNI (s.f.) - săptămână  

STAMBĂ (s.f.) - șesătură de bumbac, cu desene imprimate în culoare 

STANIȚLU, STANIȚLE (s.n.) - fișic 

STARE (s.f.) - situație 

„fără stare” (expr.) - fără zestre 

STARE, STĂRI (s.f.) - situație; situația fiziologică; situație materială; capacitate 

„a (nu) fi în stare să...” - a (nu) fi capabil (de ceva) 

„a fi în altă stare” - a fi gravidă 

„a fi în stare” - a putea 

STARPĂ (adj.) - (despre femelele animalelor, mai ales vaci şi oi) fără lapte; fără rod; (despre 

femei) sterilă 

STARPĂ, STĂRPE (s.f.) - oaie infertilă; (adj.) - stearpă 

START, STRATURI (s.n.) - placentă 

STAT, STATURI/STACE (s.n.) - statură, lungime; figură cilindrică din ceară care se pune pe 

mort cât este acasă; odihnă, pauză în timpul lucrului; țară 

STATARIU, STATRI (s.n.) - stare de necesitate; stare de asediu 

STATORI, STATORESC (vb., IV) - a stabili, a hotărî 

STAȚIE, STAȚII (s.f.) - destinație 

STAU, STAURI (s.n.) - loc îngrădit unde stau oile 

STAU, STAURI (s.n.) - staul, loc în care stau oile; stâncă, stană 

STAUĂ, STĂLE (s.f.) - stea 

STAUĂ, STĂLIE (s.f.) - albeaţă pe pupila ochiului 

STAVĂ, STĂVI (s.f.) - herghelie, arghelă 

STAVĂ, STĂVI (s.f.) - staul 

STAVĂR, STAVĂRI (s.m.) - herghelegiu 

STĂ PRĂ PAŞIE (s.f.) – stă linişti (După şie s-o osătănit binie, acu stă pră paşie.) 

STĂCI (vb., IV, tranz.) – a aduna, a agonisi 

STĂCI, STĂCESC (vb., IV) - a agonisi 

STĂCURARI (v. străcătoare) (s.m.) - strecurător 

STĂGHIȘI, STĂGHIȘ (s.m.) - stegarul nunții; tânărul care purta steagul cu clopoțeii agățați de 

catarg, vestind trecerea/sosirea alaiului de nuntă; stegiș 

STĂIU, STĂII (s.n.) - cucă, deal 

STĂLAJ, STĂLAJĂ (s.n.) - etajeră 

STĂLAJ, STĂLAJĂ (s.n.) – etajeră 

STĂLNIŢĂ, STĂLNIŢ (s.f.) - ploşniţă 

STĂLNIȚĂ, STĂLNIȚ (s.f.) - ploșniță 

STĂMÂNĂ, STĂMÂNI (s.n.) - săptămână 

STĂNIȘCE, STĂNIȘCI (s.f.) - locul în care stau oile pe căldură, zăcătoare 

STĂNIȚOS (s.m.) - bărbat cu pete pe față 

STĂNIU, STĂNII (s.n.) - piatra de ferecat moara 

STĂPÂN, STĂPÂNĂ, STĂPÂNI, STĂPÂNE (s.m. și f.) – stăpân, proprietarul casei 

STĂPÂNI, STĂPÂNIESC (vb., IV) – a stăpâni, a poseda 

STĂRP, STARPĂ, STĂRPI, STĂRPE (adj.) - sterp, neroditor 

„muiere starpă” - femeie sterilă, care nu poate avea copii 

STĂȘI, STĂȘESC (vb., IV, tranz.) - a aduna, a obține bunuri, avere prin muncă 

STĂȘIRE, STĂȘIRI (s.f.) - agoniseală, acțiunea de a aduna/a face rost 

STĂŞIT, STĂŞITĂ, STĂŞIŢ, STĂŞICE (adj.) - câştigat, agonisit, economisit 

STĂŞIT, STĂŞITĂ, STĂŞIŢ, STĂŞICE (adj.) - câştigat, agonisit, economisit 



STĂȘITORI, STĂȘITOARE, STĂȘITORI, STĂȘITOARE (adj.) - persoană harnică care 

agonisește 

STĂTINARCĂ, STĂTINĂRȘI (s.f.) – vin (de cel slab) 

STĂULINĂ, STĂULINI (s.f.) - stavilă 

STĂV(E)ALĂ, STĂVELI (s.f.) - opreliște, liniște, astâmpăr 

„a nu avia stăvală” - a nu (putea) fi liniștit; a se agita mereu 

STĂVERE, STĂVERI (s.f.) - şedere, întârziere 

STĂVESCI, STĂVESC (vb., IV) - a se ogoi 

STĂVEŞCI, STĂVEŞCESC (vb., IV, reflex.) – a se potoli, a se linişti 

STĂVI, STĂVESC (vb., IV, intranz. reflex.) - a se astâmpăra, a înceta de a mai face un lucru rău 

STĂVIALĂ, STĂVIELI (s.f.) - repaos, oprire 

STÂCHI, STÂCHESC (vb., IV) - a bate în pumni de bucurie 

STÂGONI (s.m.) - strigoi 

STÂLC, STÂLȘI (s.m.) - cocostârc 

STÂLP, STÂLPI (s.m.) - oprire a cortegiului funerar, în diverse locuri, ca parte a ritualului de 

înmormântare; joc de copii 

STÂLP, STÂLPI (s.m.) – sprijin, element masiv de construcție; slujba care i se face mortului de 

către preot, în seara zilei decesului 

„stâlpu cășii” - (fig.) - soțul 

STÂLPĂR, STÂLPĂRI (s.m.) - ramuri înverzite 

STÂLPĂȚ, STÂLPEȚ (s.m.) - pir, tulpină de fasole uscată 

STÂLPEALĂ, STÂLPELI (s.f.) - încremenire, mirare 

STÂLPI, STÂLP(I)ESC (vb., IV) - a înlemni, a încremeni 

STÂLPI, STÂLPESC (vb., IV, intranz.) - a încremeni, a rămâne năuc 

STÂLPIEDZ, STÂLPIEDZ (s.m.) - stâlpez, tulpina tare a unor plante de cultură (cânepă, fasole, 

in etc.) 

STÂLPIT, STÂLPITĂ, STÂLPIŢ, STÂLPICE (adj.) - încremenit, fără replică 

STÂMPĂR, STÂMPĂRE (s.n.) - astâmpăr 

STÂMPĂRA, STÂMPĂR (vb., I, tranz. şi reflex.) - a (se) potoli, a (se) domoli, a (se) opri 

„a stâmpăra varu” - a transforma piatra de var în lapte de var, cu ajutorul apei (printr-o reacție 

chimică) 

STÂMPĂRAT, STÂMPĂRATĂ, STÂMPĂRAȚ, STÂMPĂRACE (adj.) – potolit, domolit; 

răcorit 

STÂMPĂRAT, STÂMPĂRATĂ, STÂMPĂRAŢ, STÂMPĂRACE (adj.) – stins (S-o apucat să 

stâmpere varu în varniţă.) 

STÂNĂ, STÂNI (s.f.) - turmă de oi formată din oile mai multor ciobani, adunate la muls 

STÂNG, STÂNGĂ, STÂNJI (adj.) – pe partea stângă 

STÂNGĂŞI (A SE) (vb., IV) – a se îmbolnăvi (despre vite); a se înstrăina 

STÂNGĂȘI, STÂNGĂȘESC (vb., IV, intranz. reflex.) - (despre vaci, oi) a nu mai da lapte din 

cauza unui muls defectuos 

STÂNGĂŞI, STÂNGĂȘESC (vb., IV, pers. a III-a, intranz., reflex.) - a nu da lapte de la toate ţâţele din 

cauza mulsului defectuos 

STÂNGĂȘITĂ DĂ O ȚÂȚĂ (loc. subst.) – nu dă lapte cu o țâță 

STÂNGINAR, STÂNGINARI (s.m.) - lucrătorul, ce clădeşte stânjenii 

STÂNJĂN, STÂNJĂNI (s.m.) – măsură pentru lemn și piatră 

STÂNJĂNI (vb., IV) - a propti (cu stăşnicie) 

STÂNJĂNIT, STÂNJĂNITĂ, STÂNJĂNIȚ, STÂNJĂNICE (adj.) - proptit 

STÂNJĂNITĂ, STÂNJĂNICE (s.f.) - lovitură cu avânt de un stânjen 

STÂNJĂR, STÂNJĂRI (s.m.) – stejar 

STÂNJÂN, STÂNJÂNI (s.m.) - stânjenel 

STÂNJE, STÂNG (vb., III) - a (se) stinge; a (se) opri din luminat; a pieri; a muri 

STÂNJE-LUNĂ (adj.) - prost ca noaptea 

STÂNJIA, STÂNG (vb., I, tranz., reflex.) - stinge  



STÂNS, STÂNSĂ, STÂNŞ, STÂNSĂ (adj.) - stins  

STÂRC, STÂRȘ (s.m.) - stârc, cocostârc, barză 

STÂRC, STÂRȘI (s.m.) - barză 

STÂRCEALĂ, STÂRCELI (s.f.) - vătăjel la nuntă 

STÂRCI, STÂRCESC (vb., IV) - a aştepta mură în gură 

STÂRCOMIACIE, STÂRCOMIEŢ (s.m.) - persoană foarte înaltă şi slabă, ca o prăjină 

STÂRMINĂ, STÂRMINI (s.f.) - deal de piatră 

STÂRMINĂ, STÂRMINI (s.f.) - strămină, povârniş coastă abruptă 

STÂRMINUOS, STÂRMINUOSĂ, STÂRMINUOŞ, STÂRMINUASĂ (adj.) - străminos, abrupt 

STÂRP, STARPĂ, STARPE (s. și adj.) - fără lapte, fără rod, sterp 

STÂRPARIU, STÂRPARII (s.m.) - păstorul, ce păzeşte oile sterpe 

STÂRPI, STÂRPIESCIE (vb., IV, unipers.) - (despre animalele femele) a avorta spontan; a deveni 

sterilă/stearpă; a pierde laptele 

STÂRPIT, STÂRPITĂ, STÂRPIȘ, STÂRPICE (adj.) – pierdut fătul înainte de vreme 

STÂRPITURĂ (s.f.) - lepădătură, avorton; pocitanie 

STÂRPITURĂ, STÂRPITURI (s.f.) - avorton; ființă insuficient dezvoltată 

STÂRȘI, STÂRȘESC (vb., IV) - stârci, a se ghemui 

STÂRȘIT, STÂRȘITĂ, STÂRȘIŢ, STÂRȘICIE (adv.) - stârcit, ghemuit 

STÂRVI, STÂRVESC (vb., IV) - a nimici, a desființa 

STCEAP, STCEPI (s.m.) - băţ, bât 

STEA, STELE (s.f.) - stea 

„cu stea în fruncie” - (despre cai) cu pată albă pe frunte; (despre oameni) a fi/a se considera 

fruntaș în ceea ce face 

„stea pră ochi” - albeață la ochi, cataractă 

STEAG (s.n.) – leat, contingent, grup de feciori de aceași vârstă; drapel 

STEARŢ, STEARȚURI (s.n.) - candelă mare (plină cu apă şi deasupra olei) 

STEGARI, STEGARI (s.m.) - persoană care poartă steagul de nuntă în timpul desfășurării 

respectivului obicei 

STEGUŢ (s.n.) - semn de „liberă trecere” 

STELAJ, STELAJĂ (s.n.) - raft (pentru vase de bucătărie, compoturi); etajeră 

STELAJ, STELAJURI (s.n.) - raft, poliță, etajeră  

STELELOR, STELELORI (s.m.) - ban ce luceşte ca stelele 

STELNIȚĂ (s.f.) - ploșniță 

STELNIŢĂ, STELNIȚ (s.f.) - ploşniţă 

STELOIU, STELOAIE (s.n.) - steaua cea mai mare 

STEMN, STEMNE (s.n.) - stană de piatră; e o piatră făcută ca crucea, deobiceiu la mijlocul drumurilor 

STICARE, STICARE (s.n.) - cămașă albă și lungă luată peste haine la procesiuni religioase de 

către băieții care duc sfeșnicele, crucea și răpidzâle 

STIHARIIE, STIHĂRII (s.f.) - veșmânt lung și alb pe care îl îmbracă diecii peste haine,la diverse 

servicii și procesiuni religioase, pentru a da mai mult fast acestor manifestări de cult 

STIL, STILURI (s.n.) - toc 

STIMUI (vb., IV) - a potrivi 

STIPENDIU, STIPENDII (s.n.) - bursă, ajutor bănesc acordat unui elev sau student de către o 

fundație (pentru ca acesta să-și poată urma/continua studiile) 

STIROPOR (s.n.) - polistiren 

STOACĂ, STOȘI (s.f.) - recoltă, agonisire 

STOARȘE, STORC (vb., III, tranz.) - a stoarce 

STOBOARĂ, STOBORI (s.n.) - pari 

STOBORI, STOBOARE (s.n.) - gard din scânduri; ghizdele de lemn la fântână 

STOBORI, STOBORESC (vb., IV, reflex.) – (var. SOBORÎ) a se îmbolnăvi de hernie, a se suripa 

STOBORÎ, STOBORĂSC (vb., IV) - a pune straşină gardului sau oricărei îngrădituri 

STOBUOR, STOBUORI (s.m.) - stobor, par de lemn pentru gard  

STOCAUS, STOCAUȘ (s.m.) - puşcărie 

STOCINĂ, STOCINI (s.f.) - baltă 



STOCNI, STOCNIESC (vb., I, tranz., reflex.) - a se retrage, a se opri din mers 

STOFĂ, ȘTOF(I)E (s.f.) - stofă, material textil de calitate superioară 

STOG (adv.) - (despre unele patrupede) a sta stog = a sta în poziție verticală sprijinindu-se numai 

pe picioarele de dinapoi 

STOG, STOGURI (s.f.) - grămadă de snopi de coceni 

STOGOȘ, STOGOȘĂ, STOGOȘ, STOGOȘĂ (adj.) - fălos, arătos, plin de sine; rasă de oi 

STOLĂ (s.f. sg.) - taxa plătită preotului sau cantorului pentru serviciul religios direct pe care îl 

face credinciosului (botez, cununie, înmormântare etc.) 

STOLVERG (s.n.) - caramea 

STOMAC, STOMAȘE (s.n.) - stomac 

„a avia stomacu strâcat” - a avea diaree 

„a-ș strâca stomacu” - a-și deranja stomacul cu mâncare nepotrivită 

„pră stomacu gol” - pe nemâncate; înainte de masă 

STOP, STOPURI (s.n.) - mașină de ocazie 

STORIT, STORITĂ (adv.) – nimicit 

STORÎ (vb., IV, tranz.) – a omorî, a nimici 

STORÎ, STORĂSC (vb., IV, tranz.) - a omorî 

STORSURĂ, STORSURI (s.f.) - restul ce rămâne după stors, rezultatul storsului 

STOȘINĂ, STOȘINE (s.f.) - baltă, tău 

STORŞIT, STORŞITĂ, STORŞIŢ, STORŞICE (adj.) – zdrobit, presat (Am storşit nişce crumpei, să 

fac o oală dă pireu.) 

STRACHINĂ, STRACHINI (s.f.) - castron 

STRAGANĂ (s.f.) - astrahan  

STRAGIAŢĂ, STRAGIEŢ (s.f.) - străgheaţă, cheag, lapte închegat 

STRAI, STRAIE (s.n.) - scoarţă cu care se acoperă patul 

STRAIȚĂ, STRĂIȚ (s.f.) - traistă; scrot 

„a mânca dân straiță” - a trăi din mila altora (din ce ți se pune în straiță) 

„straiță cu băcele” - traistă cu scule de bătut coasa; scrot 

STRAIŢĂ, STRĂIŢ (s.f.) - traistă 

STRAJĂ (s.f.) - (în sat) pază neangajată 

STRAJMAŞTER, STRAJMAȘTERI (s.m.) - plutonier 

STRAME (s.f. pl.) - cergi, pături, pricovițe 

STRAMOTĂ, STRAMOCIE (s.f.) - scamă, fir destrămat dintr-o țesătură 

STRAN (s.n.) - acoperământ de pat, pătură, poneavă, pricoviță 

STRANĂ (s.f.) - loc unde stau cântăreții la biserică 

STRANI, STRANIE, STRĂNI (s.m.) - ţesătură groasă, pănură, dimie, cuvertură 

STRANIC (s.m., sg.) - acoperitoare de pat din lână 

STRAPAŢÎE, STRAPAȚÎI (s.f.) - extenuare 

STRAŞLĂ (s.f.) - sperietoare  

STRAŞURĂ, STRAŞURI (s.f.) - sperietoare  

STRAT, STRATURI (s.n.) - matrice la femei 

STRAT, STRATURI (s.n.) - rând de zarzavat semănat; toate zarzavaturile semănate; așternut de 

paie/fân pentru animale; uter la vacă 

„a ieșî stratu” - a ieși uterul (și vaginul) femelei (oaie, scroafă și, mai ales, vacă) odată cu noul-

născut sau cu placenta 

STRĂBACE, STRĂBAT (vb., III) – a străbate 

STRĂCĂTOAR, STRĂCĂTOARE (s.n.) - strecurătoare 

STRĂCĂTOARE, STRĂCĂTORI (s.f.) - strecurătoare (mai ales din pânză de fuior, în care se 

pune brânză proaspătă pentru a se scurge zerul) 

STRĂCĂTORI, STRĂCĂTORI (s.n.) - strecurător metalic 

STRĂCĂTUARIE, STRĂCĂTUORI (s.f.) - strecurătoare de pânză pentru lapte 

STRĂCENIIE (s. propriu) - Stretenie, Întâmpinarea Domnului (sărbătorită la 2 februarie) 

STRĂCINIOARĂ (s.f.) - dim. de la stratul de flori, cu sensul de grădină ordonată în straturi 



STRĂCNECE (s.f., pl.) - junghiuri 

STRĂCNIET, STRĂCNITURI (s.n.) - junghi 

STRĂCURA, STRĂCOR (vb., I, tranz.) - a strecura 

STRĂCURA, STRĂCUR (vb., I, tranz., reflex.) - strecura  

STRĂCURAT, STRĂCURATĂ, STRĂCURAȚ, STRĂCURACE (adj.) - strecurat 

STRĂCURATUARE (s.f.) - strecurătoare  

STRĂDOMAŞ (s.m.) - larva ce se pune la descântec în moalele capului, când au copiii dureri de cap; 

viermele e frecat până ce e omorât 

STRĂFIGA, STRĂFIG (vb., I, intranz.) - a strănuta 

STRĂFINA, STRĂFIN (vb., I, tranz.) - a strănuta 

STRĂFOCA (vb., I) - a se mânia, a se îngânfa, a se înfoia (în pene) 

STRĂFOCAT, STRĂFOCATĂ, STRĂFOCAȚ, STRĂFOCACE (adj.) - a prins 

STRĂFORMA, STRĂFORMĂDZ (vb., I) - a transforma, a modifica forma sau conținutul unei 

construcții, al unei mașini etc., pentru a avea un aspect mai plăcut sau pentru a corespunde altei 

necesități 

STRĂGAN, STRĂGANE (s.n.) - astrahan 

STRĂGAN, STRĂGANURI (s.n.) - blană de miel cu crețuri multe și mici, imitând blana de 

Astrahan 

STRĂGĂNA, STRAGĂN (vb., I) - a tărăgăna, a amâna (excesiv) rezolvarea unei chestiuni 

STRĂGHEATĂ, STRĂGHEȚ (s.f.) - caşul înainte de a fi pus în strecătoare 

STRĂGHEAȚĂ (s.f.) – laptele de oaie închegat din care prin strecurare se obține cașul proaspăt 

STRĂGHIAȚĂ (s.f. sg.) - laptele de oaie în care s-a pus chiag, înainte de a se lega bine, devenind 

brânză; jintiță; chișleag 

STRĂICUŢĂ, STRĂICUȚ (s.f.) - străituţă 

STRĂICUȚĂ, STRĂICUȚĂ (s.f.) – traistă mică 

STRĂIN, STRĂINI (s.m.) - persoană care nu aparține unei anumite colectivități (familie, sat 

natal, țară de origine etc.); persoană necunoscută; persoană de altă naționalitate 

STRĂINA, STRĂINĂDZ (vb., I) - a (se) înstrăina; a da ceva din casă/localitate/țară; a părăsi 

familia/satul natal/țara; a nu se mai simți legat sufletește de familie/locul de naștere/țara de 

origine 

STRĂINAT, STRĂINATĂ, STRĂINAȚ, STRĂINACE (adj.) - înstrăinat 

STRĂINĂTACIE, STRĂINĂTĂȚ (s.f.) - străinătate 

STRĂIȚARI, STRĂIȚARI (s.m.) - om foarte sărac; muncitor cu ziua; cerșetor 

STRĂJAN, STRĂJANI (s.m.) - străjer la primărie 

STRĂJĂMEȘCIER, STRĂJĂMEȘCIERI (s.m.) - plutonier major în armată 

STRĂJĂR, STRĂJĂRI (s.m.) - om de serviciu la Primăria comunei 

STRĂJĂRI, STRĂJĂRI (s.m.) - stejar; străjer; stegar 

STRĂJERI (s.m.) - paznic 

STRĂJÎ, STRĂJĂSC (vb., IV, tranz.) - a păzi 

STRĂJOŢ (s.) - vârf de deal 

STRĂJURI (s.f. pl.) - paznici, de la strajă 

STRĂLIBAT, STRĂLIBATĂ, STRĂLIBAȚ, STRĂLIBACE (adj.) - smintit 

STRĂLIŢĂ, STRĂLIŢ (s.f.) - stelniţă, ploşniţă 

STRĂLUC, STRĂLUCURI (s.n.) - luciu, strălucire 

STRĂLUȘI (vb., IV) - (vb. impers.) a străluci, a străluce, a fulgera; (vb. pers.) a sticli, a reflecta 

lumina, a se evidenția, a se distinge prin diverse calități 

„duruie și strălușe” - tună și fulgeră 

STRĂLUŞI, STRĂLUC (vb., IV, pers. a III-a, intranz.) - a fulgera 

STRĂLUȘITOR, STRĂLUȘITOARE, STRĂLUȘITORI, STRĂLUȘITOARE (adj.) - strălucitor 

STRĂMIOARĂ, STRĂMIOARE (s.f.) - mioară (oaie) care a fătat a doua oară 

STRĂMUCIT, STRĂMUCITĂ, STRĂMUCIȚ, STRĂMUCICE - (adj.) schimbat la faţă 

STRĂMUTA, STRĂMUT (vb., I) - a se muta în alt loc (în altă localitate) 

STRĂNARI, STRĂNARI (s.m.) - strănar, cântăreț în strana bisericii, cantor; dascăl 

STRĂNUCIT, STRĂNUCITĂ, STRĂNUCIȚ, STRĂNUCICE (adj.) - diform 



STRĂPEZ (s.m.) - viermişor la brânză 

STRĂȘUNA, STRĂȘUNĂ (vb., I) – a-i veni ceva în cap de moment 

STRĂVILEZ', STRĂVILEAZURI (s.n.) - porțiunea, locul dinainte de livadă 

STRĂVINA, STRĂVIN (vb., I) - a strănuta 

STRÂACE, STRÂACE (s.f.) - streche  

STRÂACHE (s.f.) - streche 

STRÂCA, STRÂC (vb., I) - a (se) strica; a demola; a anula înțelegerea anterioară; a cheltui, a 

risipi; a deteriora; a se altera; a se defecta; (despre fructe) a putrezi; (despre dinți) a se caria; 

(despre timp) a se înrăutăți 

„a i să strâca somnu” - a nu mai putea adormi (după ce s-a trezit la o oră nepotrivită) 

„a să strâca cu șineva” - a-și înrăutăți (a rupe) relațiile cu cineva 

„a să strâca la cap” - a înnebuni 

„a-ș strâca stomacu” - a avea stomacul deranjat 

STRÂCAT, STRÂCATĂ, STRÂCAȚ, STRÂCACIE (adj. și s.) - stricat; defectuos; alterat; 

corupt, destrăbălat, imoral 

STRÂCATUARE, STRÂCATUORI (s.f.) - strecurătoare din pânză 

STRÂCNI, STRÂCNEȘCE (vb., IV, intranz., impers., pers. a III-a) - a avea junghiuri, a avea 

dureri; a-și luxa ceva; a simți, brusc, o durere puternică în unele părți ale corpului (spate, dinți 

etc.) 

STRÂCNIT, STRÂCNICE (s.n.) - junghiuri 

STRÂCNITURĂ, STRÂCNITURI (s.f.) - durere fulgerătoare și puternică, junghi 

STRÂCURA, STRÂCUR (vb., I, tranz.) - a strecura 

STRÂGA, STRÂG (vb., I, tranz.) - a striga; a chema; a face apelul; a se răsti; a vorbi tare 

„a strâga ca-n gură dă șarpie” - a striga foarte tare 

„a strâga popa în bisărică” - a anunța preotul în biserică (în trei duminici consecutive) intenția 

unor tineri de a se cununa religios, pentru ca cei prezenți să poată înștiința despre eventualele 

piedici în oficierea cununiei (rude apropiate, divorț nefinalizat etc.) 

„strâga ghivere-raus” (loc. vb.) – a urla, a zbiera 

„șine jioacă șî nu strâgă, fașe-i-să gura strâmbă” – urătură la joc 

STRÂGA, STRÂG (vb., I, tranz., reflex.) - striga  

STRÂGARE, STRÂGĂRI (s.f.) - strigăt 

STRÂGAREA DARURILOR (s.f.) - parte a ritualului de nuntă 

STRÂGĂ, STRÂJ (s.f.) - strigă, fluturele cap-de-mort 

STRÂGĂTURĂ, STÂGĂTURI (s.f.) - chiuitură 

STRÂGONI, STRÂGONI (s.m.) - strigoi 

STRÂGONIAT, STRÂGONIATĂ, STRÂGONIAȚ, STRÂGONIACE (adj.) - posedat 

STRÂJNIC, STRÂJNICI (s.m.) - mânz (indiferent de sex) de la înțărcare și până când este pus să 

tragă la cocie 

STRÂJNIC, STRÂJNIȘI (s.m.) - cal tânăr până la doi ani, mânz 

STRÂMATURĂ, STRTRÂMATURI (s.f.) - strămătură 

STRÂMB, STRÂMBĂ, STRÂMBI, STRÂMBE (adj. și s.m.) - aplecat de spate; cocoșat 

STRÂMBĂTACIE, STRÂMBĂTĂȚ (s.f.) - strâmbătate, nedreptate, inechitate socială 

STRÂMT, STRÂMTĂ, STRÂMȚ, STRÂMCE (adj.) - strâmt 

STRÂMTOARE, STRÂMTORI (s.f.) - loc strâmt/îngust 

„a fi la strâmtoare” - a fi/a se afla într-o situație (mai ales financiară) rea 

STRÂMTURĂ, STRÂMTURI (s.f.) - strămătură 

STRÂNCĂNI, STRÂNCĂNI (vb., IV, tranz. și intranz.) - a zdrăngăni, a zăngăni 

STRÂNGĂTORI, STRÂNGĂTOARE, STRÂNGĂTORI, STRÂNGĂTOARE (adj.) - strângător, 

(om) econom (mergând până la avariție) 

STRÂNGUELNIC, STRÂNGUELNIȘI (s.m.) - strângător, harnic 

STRÂNGUI, STRÂNGUI (vb., IV) - a se strânge, a se aduna 

STRÂNIT, STRÂNITĂ, STRÂNIȚ, STRÂNICE (adj.) - trâcnit, nerod 

STRÂNJE, STRÂNG (vb., III, tranz.) - a strânge, a aduna 

STRÂNJIE, STRÂNG (vb., III, tranz.) - a se căsători 



„s-or strâns, copilu' lu' cutare cu fata lu' cutare” - s-au căsătorit, băiatul lui… cu fata lui... 

STRÂNS, STRÂNSĂ, STRÂNȘ, STRÂNSĂ (adj. și adv.) - econom, avar; bine legat 

STRÂNSĂ (s.f.) - zestre, avere 

STRÂNSOARE (s.f. sg.) - fras, spasme 

STRÂNSURĂ, STRÂNSURI (s.f.) - agoniseală 

STRÂNSURĂ, STRÂNSURI (s.f.) - toate bucatele, toată recolta adunată pentru iarnă 

STRÂȘNIC (s.m.) – cal tânăr până la un an 

STREAȘÂNĂ, STREȘÂNI (s.f.) - streașină 

STREAZ, STRAZURI (s.n.) - cadă în care se pun prunele (comina) la fabricarea ţuicii 

STRECE (s.f.) - muscă vătămătoare pentru vite (muscă columbacă) 

STRECENIE (s.f.) - sărbătoare cu dată fixă (2 februarie) - de Întâmpinarea Domnului, ținută 

pentru sănătatea si liniștea vitelor 

STRECHE (s.f. sg.) – nebunie; muscă columbacă 

„are streche” – se poartă ciudat, se agită fără motiv 

„l-o apucat strechea” - l-a apucat nebunia 

STRECHIE, STRECHII (s.f.) - un fel de muscă mare ce atacă animalele şi pe om 

„l-o lovit strechia” - a luat-o razna 

STRECIA (s.f., sg.) - soartă, destin 

STREJĂR, STREJĂRI (s.m.) - stâlpul din mijlocul ariei, unde se treeră cu caii 

STREMU (s.n. sg.) - (cu prep. în) loc depărtat și necunoscut; undeva la capătul lumii 

STREŞÂNĂ, STREŞÂN (s.f.) - streaşină 

STREŞÂNĂ, STREŞÂNI (s.f.) - streaşină  

STRIGĂ'N JIOC (expr.) - a chiui, a hori 

STRIGHEAȚĂ, STRIGHEȚ (s.f.) - lapte închegat, lapte acru, lapte prins 

STRIN, STRINĂ, STRINI, STRINE (adj.) - străin 

STRINĂ, STRINE (s.f.) - mamă vitregă; străin 

STRÎCA (vb., I) - a strica 

STRÎCNITURĂ, STRÂCNITURI (s.f.) – durere puternică, fulgerătoare, în zona lombară 

STRÎGONI (s.m.) - strigoi  

STRÎGONI, STRÎGONESC (vb., IV) - a poci, a speria noaptea 

STROFOCA, STROFOC (vb., I, reflex.) - a se strădui 

STROFOCA, STROFOC (vb., I, intranz. reflex.) - a se sili pentru a face ceva cât mai repede și 

mai bine 

STROFOCARE, STROFOCĂRI (s.f.) - forțare, silință 

STROJAC, STROJAȘIE (s.n.) - saltea de paie sau de foi de porumb 

STROP (adv.) – puțin, un pic 

STROPI, STROPIESC (vb., IV) - a (se) stropi, a cădea câțiva stropi de ploaie; a combate 

dăunătorii plantelor cu anumite soluții chimice; a acoperi fațada casei cu un strat subțire de 

tencuială în relief; a se uda cu apă sau cu alt lichid 

STROPIT, STROPITĂ, STROPIȚ, STROPICE (adj.) – stropit, udat 

STROPITOR, STROPITORI (s.m.) – șpriț sau cantă de stropit 

STROPȘÂT, STROPȘÂTĂ, STROPȘÂȚ, STROPȘÂCE (adj.) - amărât 

STRUCNI, STRUCNESC (vb. IV, intranz. reflex.) - a da înapoi 

STRUCNI, STRUCNESC (vb., IV, intranz. reflex.) - a da înapoi 

STRUFLĂ, STRUFLE (s.f.) - ghete cu urechi de tras, încălţat 

STRUGUARI (s.m.) - strungar 

STRUGURE, STRUGURI (s.m.) - fructul viței-de-vie 

STRUGUREL, STRUGUREI (s.m.) - strugurel, stafidă 

STRUGURIŢĂ, STRUGURIŢĂ (s.f.) - ruzincă 

STRUIÂT (adj.) - slăbit, tras la față 

STRUIE (s.n.) - curent electric 

STRUJAC, STRUJAȘE-(DRICALĂ), STRUJACURI (s.n.) - saltea umplută cu foi/ ghije de porumb 



STRUJÂT, STRUJÂTĂ, STRUJÂȚ, -STRUJÂCE (adj.) - slăbit, cu înfățisare neplăcută, semn al 

unei suferințe 

STRUJÎ, STRUJĂSC (vb., IV, intranz.) - a slăbi; a regresa, a pierde din forță 

STRUJNIŢĂ, STRUJNIŢ (s.f.) - strujniţă  

STRULIUBAT, STRULIUBATĂ, STRULIUBAȚ, STRULIUBACE(adj.) - nărăvaș 

STRUNĂ, STRUNE (s.f.) – coardă de vioară; (adv.) - perfect 

„a cânta cuiva în strună” - a-i face pe plac, a-i face voia 

„treaba merje strună” - treaba merge perfect 

STRUNGARIAŢĂ, STRUNGARIEŢĂ (s.f.) - strungăreaţă, găleată în care se mulg oile 

STRUNGĂ, STRUNJ (s.f.) - strungă  

STRUNGĂREAŢĂ, STRUNGAREȚ (s.f.) - vasul în care mulg oile 

STRUNGURIŢĂ, STRUNGURIȚ (s.f.) - coacăză 

STRUŞÂIE, STRUȘÂI (picmez-chisăliţă) (s.f.) - dulceaţă 

STUCĂI, STUCĂI (vb., IV, reflex.) - a fi ocara lumii; a se căi de fapta sa 

STUCNI, STUCNESC (vb., IV) - a opri sau a încetini o acțiune 

STUCNI, STUCNESC (vb., IV) - a se retrage dintr-o acțiune, realizând că este riscantă; a se 

abține de la ceva 

STUDIANT, STUDIANTĂ, STUDIANȚ, STUDIANCE (adj.) - om care știe tot (sens ironic) 

STUGNI, STUGNESC (vb., IV) - a împinge îndărăt 

STUL, STULURI (s.n.) - stog 

STULPĂŢ, STULPEŢ (s.m.) - la căratul lemnelor, la trăsură se dau jos laturile şi în loc se pun suporţi 

de susţinere 

STULPĂŢ, STULPEŢ (s.m.) - la căratul lemnelor, la trăsură se dau jos laturile şi în loc se pun 

suporţi de susţinere 

STULPEZ (s.m.) - stâlp căruţă  

STUP, STUPI (s.m.) - familie de albine; ladă 

STUP, STUPI (s.m.) - stup  

STUPARI, STUPARI (s.m.) - stupar, proprietar/îngrijitor de albine; prisăcar 

STUPĂ, STUPIE (s.f.) - stupă  

STUPIEADZĂ, STUPIEDZ (s.n., pl.) - beţe care se pun la care sau la sănii, pentru a permite mai multă 

încărcătură 

STUPINĂ, STUPINE (s.f.) – prisacă; grămadă de știuleți de porumb legați 

STUPINĂ, STUPINI (s.f.) - stupină  

STUPINI (s.f. pl.) - parcele de lan unde se depun stupii 

STUPȘALĂ, STUPŞĂLI (s.f.) - acțiunea de a înșela/a lua/a secătui, înșelătorie 

STUPȘÎ, STUPȘĂSC (vb., IV, tranz.) - a cheltui toți banii, a risipi toata avuția 

STURĂNIE, STURĂNII (s.f.) - moarte, ucidere, nimicire 

STURĂNIE, STURĂNII (s.f.) - sinucidere 

STURÂT, STURÂTĂ, STURÂȚ, STURÂCE (adj.) - pierdut, rătăcit 

STURÂT, STURÂTĂ, STURÂŢI, STURÂCE (adj.) - mort, ucis, nimicit 

STURÎ, STURĂSC (vb., IV, tranz.) - a ucide, a nimici 

STURUI, STURUI (vb., IV, tranz.) - a secătui de bani pe cineva 

STUSTU! (interj.) - (la boi) la dreapta! 

SUARCIE, SUORŢ (s.f.) - placentă 

SUBAŞĂ, SUBĂȘ (s.n.) - primar rural turc, poliţai 

SUBĂŞ, SUBĂŞ (s.m.) - paznic de câmp 

SUBĂȘ, SUBĂȘ (s.m.) - paznic la câmp 

SUBLĂ (s.f.) - vas, recipient (piese) de veselă 

SUBŞÂG, SUBȘÂGURI (s.n.) - astma 

SUBŞÂGAT, SUBȘÂGATĂ, SUBȘÂGAȚ, SUBȘÂGACE (adj.) - astmatic 

SU(B)ȘIOARĂ, SU(B)ȘIORI (s.f.) - subraț 

SUBȚÂRE, SUBȚÂRI (adj.) - subțire 



SUCALĂ, SUCALE (s.f.) - dispozitiv de adunat firele (băceala) pe țevi din trestie pentru războiul 

de țesut; roată cu ax pentru a aduna firul pe ţeavă pentru suveică; expr. d-a sucala - în vârtej, în 

vălmăşie 

SUCALĂ, SUCALE (s.f.) - sucală  

SUCĂMĂZA, SUCĂMĂZ (vb., I, reflex.) - a se lăfăi, a da semne de dragoste 

SUCCEDE, SUCCED (vb., III) - a reuși 

SUCMĂ, SUCME (s.f.) - fustă 

SUCMĂDZA, SUCMĂDZĂDZ (vb., I, reflex.) - a se fandosi, a se sclifosi 

SUCMĂDZALĂ (s.f.) - fandoseală, sclifoseală 

SUCMĂDZÎ, SUCMĂDZ (vb., IV, reflex.) - a se strâmba de ciudă (curcanii) 

SUCMĂDZÎ, SUCMĂDZĂSC (vb., IV, reflex. intranz.) - a se fandosi 

SUCMĂŢAT, SUCMĂȚATĂ, SUCMĂȚAȚ, SUCMĂȚACE (adj.) - chircit 

SUCMĂZÂT (s.n.) – cineva care face pe grozavul 

SUCNĂ, SUCNE (s.f.) - fustă; rochie dreaptă 

SUCNĂ, SUCNE (s.f.) - rochie, fustă 

SUCTĂR, SUCTĂRE (s.n.) - batjocură pentru nemţi 

SUCŢESIONS-CRIG (s. sg.) - războiul de succesiune 

SUCULACIE, SUCULEŢ (s.m.) - sucăleață, făcăleţ, sucitor  

SUCULIACE, SUCULIEȚ (s.f.) - sucăleață 

SUCURS, SUCURSURI (s.n.) - ajutor 

SUD, SUDURI (s.n.) - tribunal, sediul instanței judecătorești; proces, judecată la o instanță 

SUD, SUDZ (s.m.) - judecător; judecată 

SUDIE (s.m.) - arbitru de sport 

SUDIT, SUDIȚI (s.m.) - supus/cetățean străin (mai ales din sudul Dunării, din - pe atunci - Turcia) 

SUDIŢĂ (s.) - cf. gr. b. i "zatcă" 

SUDOARE, SUDORI (s.f.) - transpirație 

SUDOM, SUDUAME (s.n.) - sodom, calamitate, grozăvie, năpastă  

SUDOMI, SUDOM (vb., IV) - a se răsturna, a se surpa, a se dărîma, a desgropa, a săpa 

SUDUI, SUDUI (vb., IV) - înjura  

SUDUI, SUDUI (vb., IV, intranz.) - a înjura 

SUDUICE (s.f. pl.) - înjurături 

SUDUIT, SUDUITĂ, SUDUIŢ, SUDUICE (adj.) - înjurat 

SUDUITURĂ, SUDUITURI (s.f.) - înjurătură, sudalmă 

SUDUMAT, SUDUMATĂ, SUDUMAŢ, SUDUMACE (adj.) - surpat 

SUDUMAT, SUDUMATĂ, SUDUMAŢ, SUDUMACE (adj.) - surpat 

SUDUMI (A SE) (vb., IV) - a se surpa 

SUFERA, SUFER (vb., I) - a suferi 

SUFERINI, SOUFERINDORI (s.m.) - galbeni mari, monedă de aur 

SUFLARE, SUFLĂRI (s.f.) - respirație, răsuflare; ființă umană 

„toată suflaria” -fiecare în parte și toți laolaltă 

SUFLĂRE, SUFLĂRI (s.f.) - viață 

SUFLECA, SUFLEC (vb., I) - a-și îndoi mâneca la cămașă 

SUFLET, SUFLECIE (s.n.) - suflet 

„copil dă suflet” - copil/băiat înfiat 

„fată/fie/fiică dă suflet” - fată înfiată 

SUFLEŢ (s.m., pl.) - fără suflu, bolnav de astmă 

SUFLICA, SUFLIC (vb., I) - a face ceva superficial 

SUFLICAT, SUFLICATĂ, SUFLICAŢ, SUFLICACIE (adj.) - superficial, făcut în pripă 

SUFORT (adv.) - imediat 

SUFULCA, SUFULC (vb., I, intranz. reflex.) - a se sufleca; a-și răsuci mânecile cămășii, 

pantalonii etc. pentru a nu se murdări sau uda; a se repezi, a se năpusti 

„a să sufulca la șineva” - a se năpusti asupra cuiva 

„a-ș sufulca mâneșilii” - a se angaja/avânta cu hotărâre într-o acțiune 



SUFULCA, SUFULC (vb., I, reflex.) - răsuci mâneca 

SUFULCARE (s.f.) - suflecare (a mânecii) 

SUFULCAT, SUFULCATĂ, SUFULCAŢ, SUFULCACE (adj.) - suflecat 

SUFULCAT, SUFULCATĂ, SUFULCAȚ, SUFULCACE (adj.) – suflecat 

SUGAȘI (s.m.) – bețiv 

SUGHIȚA, SUGHIȚĂ (vb., I) - a regurcita 

SUGI' (expr.) - a urma să ... 

SUGI, SUGESC (vb., IV) - a decide 

SUGI, SUGIESC (vb., IV) - a sudi, a pronunța o sentință, a condamna 

SUGINA, SUGIN (vb., I, reflex.) - a se odihni 

SUGINĂ, SUGINE (s.f.) – pieliță subțire care se formează la baza unghiei, ușor dureroasă 

SUGINĂ, SUGINI (s.f.) - noroc, soartă 

SUGRUMAT, SUGRUMATĂ, SUGRUMAŢ, SUGRUMACE (adj.) – strâns de gât, gâtuit 

SUGUREL, SUGUREA, SUGUREI, SUGURELE (adj.) - sugaciu 

SUHARĂ (s.f., sg.) - nuiele dintr'un gard viu 

SUI, SUI (vb., IV) - a (se) sui, a (se) urca; a crește prețul unei mărfi 

„a i să sui băutura la cap” - a se îmbăta 

„a i să sui domniia la cap” - a deveni orgolios și cu pretenții (mai ales după anumite succese 

obținute) 

„a să sui în cap la șineva” - a depăși măsura bunului-simț, a se obrăznici 

SUIŞ, SUIŞĂ (s.n.) - suiş, suire, urcuş 

SUIT, SUITĂ, SUIȚ, SUICE (adj.) – suit, urcat 

SUJE, SUG (vb., III, tranz.) - a suge 

SUJI, SUJESC (vb., IV) - a amenința; a urma ceva rău 

SUJINĂ, SUJINI (s.f.) - piele desprinsă în jurul unghiilor 

SUJINĂ, SUJINI (s.f.) - pielița de lângă unghii 

SUL, SULURI (s.n.) - sul  

SULĂ, SULE (s.f.) – penis; ac mare 

„eșci o sulă” - ești un nimic 

SULHUIT, SULHUITĂ, SULHUIȚ, SULHUICE (adj.) - zăpăcit 

SULIEMENITĂ (adj., sg.) – fardată, cosmetizată 

SULIŢĂ (s.f.) - brad pus la capul mortului 

SULOANIE, SULONI (s.f.) - sulă mare (de găurit); obiect mare 

SULUMĂZDRĂ, SULUMĂZDRE (s.f.) - salamandră 

SULUMĂZDRĂ, SULUMĂZDRE (s.f.) – salamandră 

SULVĂIT, SULVĂITĂ, SULVĂIȚ, SULVĂICE (adj.) - înfumurat, superficial, repezit, impulsiv 

SUMACE (expr.) - ca şi un frate, ca şi o soră 

SUMEASĂ (adj.) - sufulcată 

SUMERNIC, SUMERNICĂ, SUMERNIȘI, SUMERNIȘE (adj.) - gingaş 

SUMESE (adj.) - sufulcată 

SUMIARNIC, SUMIARNICĂ, SUMIARNIȘ, SUMIARNIȘE (adj.) - smernic, cuvios, smerit, modest 

SUMIAT, SUMIATĂ, SUMIAŢ, SUMIACIE (adj.) - sumes, suflecat, îndoit 

SUMIETA, SUMIET (vb., I, tranz., reflex.) - sumete  

SUMNĂ, SUMNE (s.f.) - fustă, rochie 

SUMNĂ, SUMNE (s.f.) - sucmă 

SUMNIȚĂ (s.f.) - dim. de la sumnă 

SUMUŢA, SUMUȚ (vb., I) - a asmuți câinii; a imita cu buzuele sărutul, cu zgomot, când sunt trași caii 

de urechi, la oboseală; a întărâta 

SUMUȚA, SUMUȚ (vb., I, tranz.) - a asmuța, asmuți (câinii); a-i întărâta pe oameni unii contra 

altora 

SUNAV (adj.) - mutilat, schilodit 

SUNDUC, SUNDUȘI (s. şi adj.) - umflat, plin; sertar 

SUNDUCOS, SUNDUCOASĂ, SUNDUCOȘ (adj.) - crunt, răutăcios, mânios 



SUNDUCOS, SUNDUCOȘI (adj.) – morocănos 

SUOLŢ (s.m.) - solz  

SUORÂC, SUORÂȘE (s.n.) - şoric 

SUORB, SUORBI (s.m.) - sorb (lat. Sorbus aria) 

SUPAT (prep. + s.n.) - sub pat 

SUPAT (s.n.) - loc de sub pat, spaţiul dintre pat şi duşumea, expr. în supat=sub pat (loc strâmt, 

rău) 

SUPĂRARE, SUPĂRĂRI (s.f.) - neplăcere, necaz, suferință 

SUPĂRAT, SUPĂRATĂ, SUPĂRAȚ, SUPĂRACIE (adj. și adv.) - separat; aparte; distinct; 

mânios 

SUPRA (prefix) - supra 

SUPRASOLVI, SUPRASOLVESC (vb., IV) - a dona o anumită sumă de bani peste costul biletului 

de intrare la o manifestare culturală 

SUPSCRIIE, SUPSCRIU (vb., III) - a subscrie; a-și semna numele la sfârșitul unui act oficial; a 

adera oral la o anumită idee/acțiune 

SUPSOARĂ, SUPSORI (s.f.) - subsuară, sub braț 

„a lua/țâne (pră șineva) dă supsoară” - a lua/ține pe cineva de braț, a merge la braț cu cineva 

SUPT (prep.) - sub 

SUPT, SUPTĂ, SUPȚ, SUPCIE (adj.) - slab, palid/tras la față 

SUPT, SUPTURI (s.n.) - acțiunea de a suge și cantitatea de lichid (lapte) supt; beție 

SUPTDIRECTĂR, SUPTDIRECTĂRI (s.m.) – director adjunct 

SUPŢÂIA, SUPŢÂI (vb., I, tranz., reflex.) - subţia  

SUPȚÂIAT, SUPȚÂIATĂ, SUPȚÂIAȚ, SUPȚÂIACE (adj.) – supărat; subțiat 

SUPŢÂIAT, SUPŢÂIATĂ, SUPŢÂIAŢ, SUPŢÂIACIE (adj.) - subţiat  

SUPȚÂNIERE, SUPȚÂNIERI (s.f.) - sprijin 

SUPŢÂRE, SUPŢÂRI (adj.) - subţire  

SUPȚÂRE, SUPȚÂRI (adj.) - subțire 

SUPŢÂRIC, SUPŢÂRICĂ, SUPŢÂRIȘ, SUPŢÂRIȘE (adj.) - subţirel  

SUPŢÂRIEL (adj.) - subţirel  

SUPUNI, SUPUNESC (vb., IV, tranz.) - a muștrului; a spăla cu săpun, a da cu spumă pentru ras 

SUPUS, SUPUSĂ, SUPUȘ, SUPUSĂ (adj.) - supus 

„supus austriac” - fără speranță 

SUPUSĂTURĂ, SUPUSĂTURI (s.f.) - boală, ce se pune pe om 

SUR, SURĂ, SURI, SURE (adj.) - gri, cenușiu 

SURAIE, SURĂI (s.f. sg.) - iarbă mare, cu spic 

SURATĂ, SURACE (s.f.) - prietenă 

SURD, SURDĂ, SURDZ, SURGE (adj.) - surd 

SURDĂMECICĂȚ, SURDĂMECIȘE (s.f.) – surd 

SURDOMECIC, SURDOMECIȘI (s.m.) – surd, bleg 

SURDOMECICĂ, SURDOMECIȘE (s.f.) – surdă 

SURDUCĂ, SURDUȘE (s.f.) - minge, loptă 

SURDUCĂ, SURDUȘE (s.f.) - minge; la început mingile erau confecționate din piele de vacă sau de 

porc și erau umplute cu părul din blana țesălată de la vaci 

SURDZÎ, SURDZĂSC (vb., IV, intranz.) - a asurzi 

SUREAN, SURENI (s.m.) - albitură  

SURIPA, SURIP (vb., I, intranz. reflex.) - a se surpa, a cădea pereții unei gropi; a face hernie 

SURIPAT, SURIPATĂ, SURIPAȚ, SURIPACE (adj.) - dărâmat, căzut la pământ; bolnav de 

hernie 

SURIȘEL (adj.) - dim. de la sur 

SURIU, SURIE, SURII, SURII (adj.) - argintiu 

SURONIU (s.m., sg.) - baioneta pe puşcă 

SUROTCĂ, SUROTȘI (s.f.) - zamă lungă 

SURȘIEL, SURȘIELE (s.n.) - surcea  



SURTUC, SURTUŞIE (s.n.) – veston 

SURUPA, SURUP (vb., I, tranz., reflex.) - surpa, a se prăbuşi, a se prăvăli 

SURUPAT, SURUPATĂ, SURUPAŢ, SURUPACIE (adj.) - surpat, prăbuşit, prăvălit 

SURUPINĂ, SURUPINE (s.f.) - surpătură, mărăciniş 

SURUPINĂ, SURUPINI (s.f.) - surupină, surpătură, prăpastie 

SUS (adv.) – „dă sus” - din partea organelor administrative superioare 

SUS (adv.) - sus  

SUS (s. propriu) - parte de hotar, „în sus” - dă (peste) Drumu Mare 

SUSENII (s.pl) - oamenii de sus de la munte 

SUSFIRAG, SUSFIRAJI (s.m.) - garoafă 

SUSMĂZAT, SUSMĂZATĂ, SUSMĂZAȚ, SUSMĂZACE (adj.) - închipuit, cu nasul pe sus 

SUSOARĂ, SUSUORI (s.f.) - subțioară, subțiori 

SUSPIN, SUSPINI (s.m.) - astmă la cai 

SUSPIN, SUSPINIE (s.n.) - suspin  

SUSPINA, SUSPIN (vb., I) – a ofta 

SUSPINA, SUSPIN (vb., I) - suspina  

SUSPINARE, SUSPINĂRI (s.f.) - suspinare  

SUSUIUARĂ, SUSUIORI (s.f.) - subsoară 

SUȘCILĂ, SUȘCILE (s.f.) – trecere de servitute, șușcăială 

SUȘI (vb., IV, reflex.) - a se întoarce, a se învârti 

SUȘI, SUC (vb., IV, reflex.) - a se plimba, a se învîrti 

SUȘI, SUC (vb., IV, tranz.) - a suci; a renunța la ceva stabilit 

SUŞI, SUȘIESC (vb., IV) - sucesc, învârtesc, întortochez 

SUŞIT, SUȘITĂ, SUȘIȚ, SUȘICE (adj.) – răsucit, învârtit (dar folosit şi cu înţeles de răzgândit) 

SUȘIT, SUȘITĂ, SUȘIȚ, SUȘICIE (adj.) - sucit; capricios, inconsecvent în păreri și conduită 

SUȘITORI, SUȘITOARE (s.n.) - făcăleţ, o bucată de lemn cilindric cu care se întind tăiţeii, 

aluatul pentru prăjitură 

SUȘITORI, SUȘITOARIE (s.n.) - făcăleț  

SUŞITURĂ, SUŞITURI (s.f.) - cotitură, bucată de pătură 

SUȘITURĂ, SUȘITURI (s.f.) - sucitură; cantitatea de aluat (foaie de plăcintă) pe care o întinde o 

dată gospodina „sucindu-se” (învârtindu-se) în jurul mesei, pentru ca foaia să devină subțire (cu 

multe „pături”) 

SUTĂ (D-O) (num. card.) – valoare de 100 

„sută la sută” – cu siguranță 

SUTĂ, SUCE (s.f.) - sută 

SUVEACĂ, SUVIEȘI (s.f.) - plăcintă în formă de ruladă din aluat dospit, cu brânză, coaptă la 

cuptor 

SUVEICĂ, SUVEIȘI (s.f.) - suveică la război 

SUVIACĂ, SUVIEȘI (s.f.) - plăcintă dospită, cu umplutură de mere, mac, nucă, brânză 

SUVULCA, SUVULC (vb., I, tranz., reflex.) - a se sufleca, a îndoi marginile mânecilor sau a poalelor 

SVÂCÂI, SVÂCÂI (vb., IV) - a se svâcni 

SVINEAC, SVINEAȘI (s.m.) - porcesc 

SVOD, SVOAGE (s.n.) - tavan 

 


