
Ș 

ȘABNĂ (s.f.) - bidinea 

ȘAC, ȘACURI (s.n.) – joc de șah 

ȘAF (s.n.) - recipient din lemn utilizat în gospodărie; ciubăr de capacitate mare (30-501) 

ȘAFRU, ȘAFRE (s.n.) - vas, butoi, șofei 

ȘAGĂ (s.n.) - glumă 

„să nu-ți fie ge șagă” - să nu glumești 

ȘAGĂR, ȘAGĂRE (s.n.) - zeama acrită fermentată din borhotul de prune folosită ca înlocuitor al 

oţetului 

ŞAGÂRT, ŞAGÂRŢ (s.m.) - persoană tânără care învaţă o meserie lucrând sub îndrumarea unui meşter; 

ucenic; p. ext. începător într-o activitate; discipol, elev 

ŞAGEA, ȘĂD (vb., II) - a se afla aşezat pe ceva; a sta jos, a şedea; a lua loc, a se aşeza; a se opri din 

mers aşezându-se; a poposi; a avea astâmpăr, a fi liniştit; a petrece câtva timp undeva, a nu se deplasa 

dintr-un anumit loc; a se afla, a rămâne, a zăbovi; a nu face nimic, a nu avea nici o ocupaţie; a avea 

locuinţa, domiciliul undeva; a locui, a domicilia 

ŞAGERE, ŞAGERI (s.f.) - faptul de a şedea; lipsă de activitate; lenevie, inactivitate, şedere 

ŞAIBAREALĂ, ŞAIBARELI (s.f.) - lucrare de ajustare, de asamblare etc. a pieselor mecanice; 

lăcătuşerie; fig. lucrare făcută de mântuială 

ŞAIBARI, ȘAIBARESC (vb., IV) - a efectua operaţii de ajustare, de asamblare a unor piese mecanice 

ŞAICĂ, ŞĂIȘI/ȘEIȘI (s.f.) – gamelă, tinichea; recipient din tablă, rotund, folosit la fript (carne, 

ouă), din care se şi mănâncă; oală mică, ceașcă; poarcă - joc de copii cu o şaică aşezată într-un 

cerc desenat pe pământ şi păzită de un şăicari cu o prăjină, în timp ce copiii ceilalţi aruncă pe 

rând cu un retevei în ea până când unul o loveşte scoţând-o din cerc; şăicarul o pune repede la loc 

şi caută să-l atingă pe cel care n-a reuşit să-şi recupereze reteveiul, iar cel atins devine şăicar 

ŞAIDZĂȘI (num. card.) - şaizeci  

ȘAIDZĂȘI (num. card.) - șaizeci 

ŞAIDZĂȘILA (num. ord.) - şaizecilea 

ȘAIER, ȘAIERE (s.n.) - adăpost pentru oi, saivan 

ŞAISPRĂDZĂȘE (num. card.) - şaisprezece, şaisprășe 

ŞAISPRĂDZĂȘILEA, ŞAISPRĂDZĂȘEA (num. ord.) - şaisprezecelea, şaisprăzășilea 

ŞAISPRĂȘE (num. card.) - număr care, în numărătoare, are locul între cincisprezece şi şaptesprezece 

şi care se indică prin cifra 16 sau XVI; şaisprezece, şaisprădzășe 

ŞAISPRĂȘILEA, ŞAISPRĂȘEA (num. ord.) - care se află între al cincisprezecelea şi al 

şaptesprezecelea; şaisprezecelea, şaisprădzășilea 

ŞAISPRÂAȘIE (num. card.) - şaisprezece  

ŞAISPRÂAȘILA (num. ord.) - şaisprezecelea  

ȘAIȘASĂ(s.n.) – joc de cărți – șaizeci și șase 

ŞAITAF, ŞAITAFURI (s.n.) - obiect din piele în forma unor coperte mici cu mai multe despărţituri 

interioare, în care se păstrează banii, acte etc.; portofel, portvizit, portmoneu, bugilari 

ŞAITAN, ŞAITANI (s.m.) - unul dintre numele dracului 

ŞAITĂU, ŞAITĂIE (s.n.) - fragment, bucată, porţiune desprinsă dintr-un întreg; glumeţ ma dor şaităile 

= mă dor oasele; mâinile; picioarele etc. 

ȘAITROF (s.n.) – portofel 

ŞAIZĂȘI (num. card.) - număr care, în numărătoare, are locul între cincizeci şi nouă şi şaizeci şi unu şi 

se indică prin cifra 60 sau lx; şaizeci, şaidzăș 

ȘAL, ȘALURI (s.n.) – (var. ȘALĂ, ȘALURI – s.f.) fular 

ȘAL, ȘALURI (s.n.) - fular 

ŞALÂC, ŞALÂCURI (s.n.) - izbucnire zgomotoasă de râs, hohot. expr. râge cu şalâc = râde foarte tare, 

zgomotos, cu hohote 

ȘALE (s.) - spate 

ȘALIF, ȘALIFURI (s.n.) - camera (de la roata bicicletei, a tractorului) 

ȘALTĂR, ȘALTĂRE (s.n.) – întrerupător 

ŞALTĂR, ŞALTĂRE (s.n.) -dispozitiv care serveşte la întreruperea sau la restabilirea unui circuit 

electric; întrerupător 



ȘAN, ȘANURI (s.n.) - calup, model din lemn pe care se trag pantofi/cizme pentru a-și păstra 

forma 

ŞANCĂR, ŞANCĂRE (s.n.) - ulceraţie a mucoasei sau a pielii, apărută la locul de pătrundere în 

organism a unor germeni infecţioşi; şancru 

ȘANCĂR/ȘANCRU, ȘANCĂRE (s.n.) - șancru, ulcerație provocată de sifilis 

ŞANDARI, ŞANDARI (s.m.) - militar din corpul jandarmeriei; jandarm 

ŞANGILĂ, ŞANGILI (s.f.) - adesea cu sens colectiv scândură de brad, îngustă şi subţire, care serveşte 

la acoperitul caselor; şindrilă, şiţă, şindră 

ŞANGILI, ȘANGILESC (vb., IV) - a acoperi o clădire cu şindrilă; a şindrili, a şindrui 

ŞANGILIT, ŞANGILITĂ, ŞANGILIŢ, ŞANGILICE (adj.) - cu acoperiş de şindrilă; şindrilit, şindruit 

ȘANTĂ, ȘANCE (s.f.) - atu la cărți 

ȘANȚ, ȘANȚURI (s.n.) - rigolă, canal 

ȘAPĂ, ȘEPE (s.f.) - plantă erbacee legumicolă, bienală, comestibilă, cu miros puternic, specific, cu 

tulpina aeriană dreaptă, cilindrică şi verde şi cu cea subterană în formă de bulb, cu frunze cilindrice şi 

cu flori albe; ceapă 

ŞAPCALĂU, ŞAPCALĂIE (s.n.) - v. şapcalie 

ŞAPCALIE, ŞAPCALII (s.n.) - acoperământ de cap pentru bărbaţi; şapcă mare 

ȘAPCE (num. card.) - șapte 

ŞAPCE (num.card.) - număr având în numărătoare locul între şase şi opt şi care se indică prin cifra 7 

sau VII; şapte 

ŞAPCEDZĂȘ (num. card.) - număr având în numărătoare locul între şaizeci şi nouă şi şaptezeci şi unu 

şi care se indică prin cifra 70 sau LXX; şaptezeci, şapcezăș 

ȘAPCEDZĂȘI (num. card.) - șaptezeci 

ŞAPCEDZĂȘILEA, ŞAPCEDZĂȘEA (num. ord.) care se află între al şaizeci şi noulea şi al şaptezeci 

şi unulea; şaptezecelea, şapcezășilea 

ŞAPCESPRĂDZĂȘE (num. card.) şaptesprezece, şapcesprășe 

ŞAPCESPRĂDZĂȘILEA, ŞAPCESPRĂDZĂȘA (num. ord.) - şaptesprezecelea, şapcesprășilea 

ŞAPCESPRĂȘE (num. card.) - număr care are în numărătoare locul între şaisprezece şi optsprezece şi 

se indică prin cifra 17 sau XVII; şaptesprezece, şapcesprădzășe 

ŞAPCESPRĂȘILEA, ŞAPCESPRĂȘA (num. ord.) - care se află între al şaisprezecelea şi al 

optsprezecelea; şaptesprezecelea, şapcesprădzășilea 

ȘAPCESPREȘE (num. card.) - șaptesprezece 

ŞAPCEZĂȘ (num. card.) - număr având în numărătoare locul între şaizeci şi nouă şi şaptezeci şi unu şi 

care se indică prin cifra 70 sau LXX; şaptezeci, şapcedzăș 

ŞAPCEZĂȘILEA, ŞAPCEZĂȘEA (num. ord.) - care se află între al şaizeci şi noulea şi al şaptezeci şi 

unulea; şaptezecelea, şapcedzășilea 

ŞAPCIC, ȘAPCIȘI (s.n.) - joc de cărţi, în care cartea marcată cu numărul şapte are cea mai mare 

importanţă; şeptic 

ŞAPCIE (num. card.) - şapte  

ŞAPCIEDZĂȘI (num. card.) - şaptezeci  

ŞAPCIEDZĂȘILA (num. ord.) - şaptezecilea  

ŞAPCIESPRÂAȘIE (num. card.) - șaptesprezece  

ŞAPCIESPRÂAȘILA (num. ord.) - șaptesprezecelea  

ŞAPCILA (num. ord.) - şaptelea  

ŞAPCILEA, ŞAPCEA (num.ord.) - care se află între al şaselea şi al optulea; şaptelea 

ŞAPCIME, ŞAPCIMI (s.f.) - şeptime  

ȘAPSĂ, ȘEPSĂ (s.f.) - mică bonetă sau scufiţă de pânză, bogat împodobită cu ornamente colorate, 

ţesute sau cusute; ceapsă 

ȘAR, ȘARURI (s.n.) - drum în pădure pe care se scot lemnele 

ŞARAMPĂU, ŞARAMPĂIE (s.n.) - urmă îngustă şi adâncă săpată în pământ de şuvoaiele apei de 

ploaie sau de roţile unui vehicul; făgaş 

ȘARĂ, ȘĂRI (s.f.) - produs natural de origine animală, vegetală sau minerală sau sintetic, plastic, 

insolubil în apă, care se înmoaie şi se topeşte la temperaturi destul de joase; ceară; substanţă ceroasă 

secretată de glandele canalului auditiv extern al urechii; cerumen 



ŞARC, ŞARCURI/ȘĂRCI (s.n.) - balama la uşă, fereastră; resort, arc 

ȘARCĂ (s.f.) – balama la poartă 

ȘARCĂN, ȘARCĂNE (s.n.) - cerc vânăt în jurul ochilor la un om obosit sau bolnav; cearcăn; cerc de 

vapori, vizibil uneori în jururl soarelui sau a lunii; halo 

ŞARETĂ, ŞARECE (s.f.) - căruţă cu două roţi 

ȘARG, ȘARGĂ, ȘARJI, ȘARJE (adj. și s.) - (despre culoarea părului cailor) cu părul galben 

deschis, coada și coama fiind negre; calul cu părul șarg; Șargu/Șarga - nume de cai, indiferent de 

culoarea părului 

ȘARGĂ, ȘĂRJI (s.f.) – dungă 

ŞARGĂ, ŞĂRJI (s.f.) - linie vizibilă pe un fond de altă culoare; dungă; zgârietură 

ȘARGENT, ȘARGENȚI (s.m.) - sergent; ex. am fost în armată șargent 

ŞARPIEL, ŞARPIELE (s.n.) - tigaie/cratiță 

ŞARPOAICĂ, ŞARPOIȘI (s.f.) - soi de fasole care are liniuţe de culoare închisă pe păstăi şi boabe 

pestriţe 

ŞASĂ (num. card.) - şase  

ȘASĂ (num. card.) - șase 

ŞASĂLEA, (A) ŞASA (num. ord.) - care se află între al cincelea şi al şaptelea; şaselea 

ŞASÂLA (num. ord.) - şaselea  

ŞASÂME, ŞASÂMI (s.f.) - şesime  

ȘATRĂ, ȘATRE/ȘĂTRII (s.f.) - cort mare, improvizat temporar, în care petrec nuntașii; cort 

improvizat de către meșteșugari sau birtași în piețe, unde își expun mărfurile/băuturile aduse spre 

vânzare; adăpost al țiganilor nomazi, cort 

ȘAUĂ, ȘĂI (s.f.) - șa de călărit 

ŞĂ, ŞĂI (s.f.) - piesă de harnaşament confecţionată din piele sau din lemn, care se pune pe spinarea 

calului şi pe care şade călăreţul; şea 

ȘĂ, ȘĂI (s.f.) - șa 

ŞĂBĂLUIT, ŞĂBĂLUITĂ, ŞĂBĂLUIŢ, ŞĂBĂLUICE (adj.) – rănit, lovit 

ȘĂDINȚĂ, ȘĂDINȚE (s.f.) - ședință 

ȘĂDZĂTOARE, ȘĂDZĂTORI (s.f.) - șezătoare 

ŞĂDZUT, ŞĂDZUTURI (s.n.) – scaun la căruță; fund 

ŞĂF, ŞĂFI (s.m.) - persoană care conduce o organizaţie, o instituţie etc.; şef, conducător; persoană 

superioară în grad sau în funcţie altei persoane, considerată în raport cu aceasta; superior 

ȘĂF, ȘĂFI (s.m.) – șef, conducător 

ȘĂFT, ȘĂFTURI (s.n.) - gheșeft; afacere; câștig, profit 

„a avia șăft/a-i mierje bine șăftu” - a avea cifră de afaceri mare (vânzare multă și profit mare) 

ȘĂGACI, ȘĂGACE (adj.) - glumeț, hâtru, poznaș 

ȘĂGÂRT, ŞĂGÂRȚ (s.m.) - ucenic care învață o meserie; (fig.) meșter nepriceput în meseria lui 

ȘĂGEA, ȘĂD (vb., II) - a ședea, a sta așezat e ceva 

„a șăgea mult șî bine” - a sta/a rămâne la cineva timp îndelungat 

ȘĂGERE, ȘĂGERI (s.f.) - ședere; lenevie 

„să-mpuce d-atâta șăgere” - expresie 

ȘĂIBAȘ, ȘĂIBAȘĂ (adj.) - afectat la articulațiile picioarelor 

ȘĂITĂU, ȘĂITĂIE (s.n.) - clonțuș, încuietoare la ușă sau la fereastră în formă de unghi drept, 

unul dintre capeți introducându-se în rama ușii/ferestrei iar celălalt capăt se rotește peste ramă; 

robinetul de la slăvină, canea; spirală cilindrică din lemn cu care se presează (prin rotire) 

scândurelele așezate peste brânza de oi rasă sau peste varza tocată (puse la conservat); menghină 

ȘĂLÂC, ȘĂLÂȘE (s.n.) - glumă, șagă, vorbă de duh 

ȘĂLBOC, ȘĂLBOCURI (s.n.) - pază de noapte 

ŞĂLE (s.n.) - partea spinării din jurul regiunii lombare a coloanei vertebrale la om; şale; spinare, spate 

ŞĂL(I)E (s.f. pl.) - șale, partea spinării din jurul regiunii lombare a omului; mijlocul spinării (la 

unele animale) 

ŞĂLUIT, ŞĂLUITĂ, ŞĂLUIŢI, ŞĂLUICE (adj.) - (despre beton) turnat în cofraje  

ŞĂMPĂRĂU, ŞĂMPĂRĂIE (s.n.) - șanţ, canal de scurgere a apei de ploaie 

ȘĂNIOR, ȘÂNIOARE (s.f.) - fâșie de piele folosită la decorarea cojoacelor 



ȘĂPCIC, ȘĂPCICI (s.n.) - joc de cărți 

ȘĂRAN, ȘĂRANI (s.m.) - crap 

ȘĂRĂMPĂU, ȘĂRĂMPAIE (s.n.) - șănțuleț făcut pentru scurgerea apei ca să nu băltească într-

un loc, șănțuleț săpat de ape 

ȘĂRĂNPĂU, ȘĂRĂNPEIE (s.n.) - urmă adâncă lăsată de căruță în pământul inmuiat de ploaie 

ȘĂRCAN, ȘĂRCANE (s.n.) - șercan, vârtej de apă; (în credința populară) balaur/zmeu despre 

care se crede că apare după ploaie sub formă de curcubeu și absoarbe apa din râuri și bălți pentru 

ca, ulterior, să provoace furtuni; furtună puternică, tornadă 

ȘĂRET, ȘĂRETURI (s.n.) - alice, biluță mică din plumb utilizată în tubul armei de vânătoare 

ȘĂRGAT, ȘĂRGATĂ, ȘĂRGAȚ, ȘĂRGACE (adj.) – tărcat, cu dungi 

ȘĂRGENT, ȘĂRGENȚ (s.m.) – sergent 

ȘĂRMĂLUIT, ȘĂRMĂLUITĂ, ŞĂRMĂLUIŢI, ȘĂRMĂLUICE (adj.) - îngrețoșat 

ŞĂRPARIIE, ŞĂRPARII (s.f.) - şerpărie  

ȘĂRPĂRIE, ȘĂRPĂRII (s.f.) - loc plin de buruieni 

ȘĂRPĂRIIE, ȘĂRPĂRII (s.f.) - șerpărie 

ŞĂRPE, ŞĂRPI (s.m.) - reptilă lipsită de membre, cu corpul cilindric, adaptată la târâre prin mişcări 

ondulatorii; şarpe; (fig.) persoană rea, vicleană, perfidă; ţeavă de cupru îndoită în formă de spirală şi 

folosită ca schimbător de căldură la cazanul alambicul de fabricare a ţuicii; serpentină 

ȘĂRPE, ȘĂRPI (s.m.) – șarpe, spirală la răcitor 

ȘĂRPEICĂ, ȘĂRPEICI (s.f.) - cratiță 

ȘĂRPENCĂ, ȘĂRPENȘI (s.f.) - cratiță 

ȘĂRPENCUȚĂ, ȘĂRPENCUȚĂ (s.f.) - crăticioară 

ȘĂRPIENCĂ, ȘĂRPIENȘI (s.f.) - oală, castron 

ȘĂRPOANE, ŞĂRPOANE (s.f.) - șerpoaică; despre ceva rău, veninos 

ȘĂRPONI, ȘĂRPONI (s.m.) - balaur 

ȘĂȘTRU (adv.) – într-o parte 

ȘĂTĂU, ȘĂITĂIE (s.n.) - canea 

ȘĂTRAR, ȘĂTRARI (s.m.) - persoană care vinde la tejghea, tejghetar; cel care locuiește în șatra 

de țigani 

ȘĂȚUI, ȘĂȚUI (vb., IV) - a evalua/a aprecia „din ochi” cantitatea unui produs, producția 

semănăturilor înainte de recoltare, prețul unei mărfi etc 

ȘĂULEANĂ (s.f.) - dim. de la șea 

ȘĂZĂU (s.n.) - scaun 

ŞĂZLONG, ŞĂZLONGURI (s.n.) – scaun pliabil cu spetează de pânză 

ŞÂARPE, ŞĂRPI (s.m.) - şarpe  

ȘÂBĂ, ȘÂBE (s.f.) - ruda fântânii, de care e prinsă găleata 

ŞÂBIE, ŞÂBII (s.f.) - creangă subţire, ramură uscată şi desprinsă de pe copac; vreasc 

ȘÂBIE, ȘÂBII (s.f.) – prăjină de la fântână cu cumpănă, de care este legată găleată 

ŞÂCLU, ŞÂCLURI (s.n.) - foaie subţire de staniu sau de plumb ori de aluminiu, folosită la împachetarea 

unor alimente sau produse industriale, în scopul bunei conservări; staniol 

ȘÂCLU, ȘÂCLURI (s.n.) - staniol 

ȘÂCLUI (vb., IV) - a împodobi cu staniol 

ŞÂCLUIT, ŞÂCLUITĂ, ŞÂCLUIŢ, ŞÂCLUICE (adj.) - aliment, produs învelit, înfăşurat, ambalat, 

acoperit cu o foiţă de staniol 

ȘÂCLUIT, ȘÂCLUITĂ, ŞÂCLUIŢ, ȘÂCLUICE (adj.) - împodobit, dat cu staniol, argintat 

ŞÂFOAT, ŞÂFONATĂ, ŞÂFONAŢ, ŞÂFONACE (adj.) – mototolit, boţit 

ŞÂFONIER, ŞÂFONIERĂ (s.n.) – dulap de haine, comodă 

ȘÂLĂR, ȘÂLĂRE, ȘÂLĂRI, ȘÂLĂRE (adj.) - dude bicolore 

ȘÂLĂRAT, ȘÂLĂRATĂ, SÂLĂRAȚ, ȘÂLĂRACE (adj.) - cu dungi, vărgat 

ȘÂLȚ, ȘÂLȚURI (s.n.) - cozoroc 

ŞÂMĂI (adv.) - încă, mai 



ŞÂNĂ, ŞÂN (s.f.) - fiecare dintre barele de oţel laminate după un anumit profil şi folosite drept cale de 

rulare pentru un vehicul cu roţi tren, tramvai sau de ghidare pentru anumite piese mobile dintr-o 

instalaţie tehnică; şină 

ŞÂNDARI, ŞÂNDARI (s.m.) – (var. JÂNDARI) jandarm, miliţian 

ȘÂNDRAR, ȘÂNDRARI (s.m.) - acoperiș 

ŞÂNDRĂ, ŞÂNDRE (s.f.) - şindrilă 

ŞÂNDRĂ, ŞÂNDRIE (s.f.) – şindrilă 

ȘÂNEAG (s.n.) – unitate de măsură pentru volum 

ȘÂNGILAT, ȘÂNGILATĂ, ŞÂNGILAŢ, ȘÂNGILACE (adj.) - acoperit cu șindrilă 

ȘÂNGILĂ (s.f. sg.) - șindrilă 

ȘÂNGILI (vb., IV) - a pune/a așeza șindrila pe acoperiș 

ȘÂNGILIT, ȘÂNGILITĂ, ŞÂNGILIŢ, ȘÂNGILICE (adj.) - acoperit cu șindrilă 

ȘÂNIOR, ȘÂNIOARE (s.n.) - șnur, șiret (cu care se ornau, în trecut, cioarecii dă șubă sau 

cojoacele) 

ŞÂNIORIT, ŞÂNIORITĂ, ŞÂNIORIŢ, ŞÂNIORICE (adj.) - cusut cu forme populare, cu 

şânioare 

ŞÂNTĂR, ŞÂNTĂRI (s.m.) - persoană care se ocupă cu prinderea câinilor vagabonzi; hingher, hoher; 

epitet depreciativ dat cuiva 

ȘÂNTĂR, ȘÂNTĂRI (s.m.) - șinter, hingher, hoher; (fig.) avocat; persoană care adună de la 

oameni păsările de curte moarte (iar apoi le îngroapă) 

ȘÂNTĂRAI, ȘÂNTĂRAIE, ȘÂNTĂRAIURI (s.n.) - loc de depozitare a animalelor moarte, a 

cadavrelor 

ȘÂNTĂRIE, ȘÂNTĂRII (s.f.) - loc în afara satului unde se îngroapă animalele moarte 

ȘÂNTOR, ȘÂNTORI (s.m.) – higher 

ȘÂNTORIE, ȘÂNTORII (s.n.) – loc de depozitare a animalelor moarte 

ŞÂPOT, ŞÂPOCE (s.n.) - izvor a cărui apă ţâşneşte cu putere şi care este captată printr-un jgheab sau 

printr-o ţeavă; şipot, șiușor 

ŞÂR, ŞÂRURI (s.n.) - grup, mulţime de fiinţe sau de lucruri dispuse în succesiune, desfăşurate în linie 

dreaptă; şir, rând, şirag 

ȘÂR, ȘÂRURI (s.n.) - șir, rând (dintr-un text, din culturile prășitoare etc.) 

ŞÂRĂMPĂU (s.n.) - șanţ pentru scurgerea apei 

ȘÂRBUIALĂ, ŞÂRBUIELI (s.f.) - bătaie cu varga 

ȘÂREAG, ŞÂREAGURI (s.n.) - rând, mulțime, șirag 

ŞÂREG, ŞÂREAGĂ, ŞÂREJ, ŞÂREJE (adj.) - înclinat faţă de o dreaptă sau faţă de un plan; oblic, 

pieziş, plecat, aplecat, oblu 

ŞÂREGE (s.f.) - partea din spate a unei căruţe 

ŞÂREGHE, ȘÂREGHI (s.f.) – capetele căruţei care închid spaţiul dintre loitre; dans satiric care 

se joacă spre sfârşitul nunţilor săteşti 

ȘÂREGHIE, ȘÂREGHI (s.f.) - șâreghe, șireglă, codirlă, partea din față și cea din spate la 

cocie/căruță/sanie (între loitre) 

„a sta în șâreghie” - a sta în partea de dinapoi a cociei (considerată loc de onoare) 

ŞÂRIAGĂ, ŞÂRIEJI (s.f.) - partea din faţă şi din spate a unei căruţe 

ȘÂRNIȚĂ (s.f. sg.) - loc în pădure tăiat pentru trecere 

ŞÂROI, ŞÂROAIE (s.n.) - şuviţă abundentă de lichid care curge sau se prelinge de undeva; şiroi; torent 

de apă care se scurge cu repeziciune şi abundenţă pe locurile înclinate 

ȘÂRUI, ȘÂRUI (vb., IV, tranz.) - a șirui, a da cu plugul de șâruit printre plantele prășitoare (în 

cultura mare) pentru a distruge buruienile și pentru a afâna solul 

ȘÂRUIT (s.n. sg.) - lan prășit, lucrarea de prășit 

ȘÂRUITOARE, ŞÂRUITORI (s.f.) - plugul de șiruit 

ŞÂRUITURĂ, ŞÂRUITURI (s.f.) - acţiunea de a şârui, praşilă cu plugul 

ȘÂȘTANIE, ŞÂŞTANII (s.f.) - slujbă pentru sfințirea casei înainte de a se da în folosință 

ȘÂȘTARI, ŞĂŞTARE (s.n.) - vas din lemn pentru lapte 

ȘÂȘTĂV, ȘÂȘTĂVĂ, ȘÂȘTĂVI, ȘÂȘTĂVE (adj.) - șiștav, (despre boabele cerealelor) 

nedezvoltat, mărunt, sec 



ȘÂTĂ, ȘÂCE (s.f.) - șut, durata zilei de muncă în mină, schimb 

ŞÂTĂV (adj.) - întreg la minte, normal 

ȘÂȚ, ȘÂȚURI (s.f.) – bancheta la căruță 

ŞCAMPA, IEU ȘCAMPEDZ (vb., I) - în expr. eu o şcampez = eu o tulesc, o şterg; fug, plec 

ŞCARPALĂU, ŞCARPALĂIE (s.f.) - şcarpă, rigolă mare. augemntativ al lui şcarpă 

ȘCARPĂ, ȘCARPE (s.f.) – cărare între un râu și grădinile de pe malul său 

ŞCARPĂ, ŞCĂRPI (s.f.) - şanţ mic căptuşit cu bolovani de râu făcut de-a lungul uliţei având rolul de a 

colecta apele superficiale şi de a le dirija la un punct de descărcare; rigolă 

ȘCARTAT (adj.) -aruncat, eliminat 

ŞCATULĂ, ŞCATULI (s.f.) - obiect mic de carton în formă de cub sau paralelipiped, gol în interior în 

care se păstrează sau se protejează diverse lucruri; cutie; şcatulă ge raiperţuri = cutie de chibrituri 

ȘCĂTULĂ, ȘCĂTULE (și ȘCĂTULI) (s.f.) - cutiuță 

„șcătulă dă fitili” - cutie de chibrituri 

ŞCEAMĂT (adv.) - nimic, nimicitură 

ŞCEAMP, ŞCEAMPURI (s.n.) - ștampilă; marcă poştală 

ŞCEAP, ŞCEAPURI (s.n.) - creangă mică, ramură etc. cu care se lovesc sau se îndeamnă animalele să 

meargă 

ȘCEAVĂ, ȘCEVI (s.f.) - ștevie 

ŞCEAZĂ, ŞCEZĂ (s.f.) - fiecare dintre şipcile din care se fac garduri sau diferite îngrădituri; ostreţ, 

zăbrea 

ȘCEMPILĂ, ȘCEMPILE (s.f.) - ștampilă 

ŞCEMUI, ȘCEMUI (vb., IV) - a lovi sau a presa marginea unei table nituite pentru a asigura etanşietatea 

îmbinări; a ştemui 

ŞCEPALĂU, ŞCEPALAICĂ, ŞCEPALĂI, ȘCEPALĂIȘI (adj.) - fig. persoană înalt; mătăhălos, mare 

şi greoi, toldău, tumbaz 

ŞCEPALĂU, ȘCEPALĂI (s.m.) - şceap mare 

ŞCERFONA, ȘCERFON (vb., I) - a trece foarte aproape de ceva sau de cineva atingându-l în treacăt; a 

şterge, a jgeri; a face să-şi piardă sau a-şi pierde netezimea; a se mototoli, a se boţi, a se şifona, a se 

zgârși 

ŞCERFONAT, ŞCERFONATĂ, ŞCERFONIAŢ, ŞCERFONACE (adj.) - despre haine, rufe mototolite, 

boţite, şifonate, zgârșice; zgâriat, jgerit 

ŞCERGARI, ŞCERGARE (s.n.) - bucată dreptunghiulară de pânză, care seveşte ca prosop; masai, 

peşchir 

ŞCERGATOR, ŞCERGATOARE (s.n.) - bucată de covor sau împletitură de pănuşi, de sfoară etc. pe 

care îşi şterge cineva picioarele la intrare; ştergător 

ȘCERGĂRIȚĂ (s.f.) - dim. de la șcergură 

ȘCERGURĂ, ȘCERGURI (s.f.) – (var. PEȘCHIR) ștergură, ștergar, prosop 

„șcergură dă cai” - prosop lung, brodat sau cusut la capeți, cu care se împodobeau caii la diferite 

ocazii festive (nunți, botezuri etc.) 

„șcergură dă obraz” - prosop de față 

„șcergură dî la/dă oglindă/icoană” - prosop mare brodat sau cusut la capeți, trecut peste partea 

de sus și părțile laterale ale oglinzii/icoanei 

ȘCERJ(I)E, ȘC(I)ERG (vb., III, tranz.) - a șterge 

ŞCERJE, ȘCERG (vb., III) - a freca suprafaţa unui obiect pentru a face să dispară un lichid sau o 

substanţă străină care îl acoperă; a şterge; a face să nu se mai cunoască, să nu se mai vadă un text scris, 

un desen, răzând cu o gumă, trăgând linii deasupra etc. a trece foarte aproape de ceva sau de cineva 

atingându-l uşor; a-şi pierde strălucirea, relieful, culoarea sub acţiunea unor cauze exterioare 

ŞCERPELI, ŞCERPELIESC (vb., IV) – sustrage, fura 

ŞCERS, ŞCEARSĂ, ŞCERŞ, ŞCERSĂ (adj.) - despre cuvinte, fragmente dintr-un text, etc. care nu se 

vede bine; care a fost ras, tăiat cu o linie, suprimat; lipsit de culoare, de strălucire; neclar, spălăcit; fig. 

despre oameni fără calităţi, mediocru, şters 

ȘCERS, ȘCERSĂ, ȘCERȘ, ȘCERSE (adj.) - șters 

ŞCERSĂTURĂ, ŞCERSĂTURI (s.f.) - faptul de a şterge; loc într-un text scris din care s-a şters ceva; 

pasajul astfel suprimat; ştersătură, ştersură 



ȘCEVE, ȘCEAVI (s.f.) – buruiană, ștevie 

ŞCEVIE, ŞCEVII (s.f.) - plantă erbacee cu tulpină puternică, cu frunze ovale, comestibile, a cărei 

rădăcină este folosită în medicină; ştevie 

ŞCHEI, ŞCHEIURI (s.n.) - coapsă 

ȘCHEIURI (s.n.) - șolduri 

ȘCHERTĂU, ȘCHERTĂI (s.m.) – câine de talie mică, care umblă după stăpân 

ȘCHIOPA (vb., I) - a şchiopăta 

ŞCHIOPATURĂ, ŞCHIOPATURI (adj.) - adesea substantivat care şchiopătează când merge, infirm 

sau bolnav de un picior, şchiop 

ŞCHIPA, ȘCHIP (vb., I) - a elimina din gură salivă, flegmă etc. cu o mişcare specifică a buzelor şi a 

limbii; a scuipa. a arunca scuipat asupra sau în urma cuiva sau a ceva sau a face numai gestul respectiv 

în semn de batjocorire, de înjosire, de dispreţ; a da, a azvârli ceva afară din gură 

ŞCHIPAT, ŞCHIPEŢ (s.m.) - faptul de a scuipa; salivă, flegmă eliminată din gură prin scuipare, scuipat 

ŞCHIPATURĂ, ŞCHIPATURI (s.f.) - scuipătură, scuipare; concr. scuipat, şchipat 

ŞCHIPECE, ŞCHIPEŢ (s.m.) - scuipat, salivă, şchipat, flegmă 

ȘCHIPI, ȘCHIPESC (vb., IV) – a scuipa 

ȘCHIPIT, ȘCHIPITĂ, ȘCHIPIȚ, ȘCHIPICE (adj.) – scuipat 

ȘCHIPIȚ, ȘCHIPIȚ (s.m.) – scuipat 

ȘCI, ȘCIU (vb., IV) - a ști; a cunoaște; a afla 

„a nu șci pră ungie să-ț scoț chimeașa” - a fi în mare încurcătură/dificultate 

„a șci rostu cășî” - a cunoaște rânduiala casei 

„să nu șciie stânga șe fașe gireapta” - să acționezi în mare secret 

ŞCI, ȘCIU (vb., IV) - a avea cunoştinţă de..., a fi informat în legătură cu..., a cunoaşte, a şti; a lua 

cunoştinţă de...; a afla, a auzi; a cunoaşte pe cineva din toate punctele de vedere; a se cunoaşte unul pe 

altul; a avea legături de prietenie; a vorbi şi a înţelege o anumită limbă; a se pricepe să facă ceea ce 

trebuie, a avea îndemânarea, abilitatea necesară într-o anumită împrejurare; a ţine minte, a-şi aminti; a 

avea certitudinea, a fi sigur de ceva; a fi lucru bine cunoscut 

ȘCIAMP, ȘCIAMPURI (s.n.) - șteamp, stâlp, par, țăruș; (fig.) viță, neam, soi; toți descendenții 

unui strămoș comun (real sau imaginar); toți cei care poartă același nume de familie; șciump 

ȘCIAU (s.n. sg.) - lătrat încontinuu 

ȘCIAVĂ (s.f. sg.) - plantă sălbatică cu gust amar și efect diuretic 

ȘCIINȚĂ, ȘCIINȚE (s.f.) - știință 

ŞCIM (s.m.) - firele de păr scurte şi subţiri, rezistente la smulgere, care cresc pe pielea unui animal 

ŞCIMUI, ȘCIMUI (vb., IV) - a se îmbina bine; a se potrivi; a fi compatibil; a fi potrivit pentru... 

ŞCINŢĂ, ȘCINȚ (s.f.) - faptul de a avea cunoştinţă de ceva, de a fi informat; ştiinţă, cunoaştere; 

pregătire intelectuală, instrucţie; învăţătură, erudiţie 

ȘCIOLNĂ, ȘCIOLNE (s.f.) - vâltoare de apă, groapă, grotă 

ŞCIOLNĂ, ŞCIOLNIE (s.f.) - băltoacă mai mare 

ŞCIOMP, ŞCIOMPI (s.m.) - lemn lung şi gros, înfipt în pământ, care serveşte pentru a susţine ceva; 

stâlp; cioată, butuc de lemn 

ŞCIOMP, ŞCIOMPI (s.m.)/ŞCIOMPURI (s.n.) - v. posump 

ȘCIOMP, ȘCIOMPURI (s.n.) - casa părintească 

ȘCIOP, ȘCIOAPĂ, ȘCIOPI, ȘCIOAPE (adj.) - șchiop 

ȘCIOPA, ȘCIOPĂDZ (vb., I) - a șchiopăta; (despre elevi) a avea rezultate nesatisfăcătoare la 

învățătură 

ȘCIORLEJE (s.n. pl.) - patine rustice 

ŞCIOVÂRC! (interj.) - șontâc! 

ȘCIOVÂRNOG, ȘCIOVÂRNOAGĂ, ȘCIOVÂRNOJI, ȘCIOVÂRNOAJE (adj. și s.) - schilod 

ȘCIR (s.m. sg.) - știr, plantă mâncată cu plăcere de către porci 

ŞCIR, ŞCIRI (s.m.) - ştir  

ŞCIRĂ, ŞCIRIE (adj.) - ştiră, stearpă 

ŞCIRB, ŞCIRBĂ, ŞCIRBI, ŞCIRBE (adj.) - căruia îi lipseşte unul sau mai mulţi dinţi; ştirb, fonf, 

şcirboc; despre vase care are marginea spartă, ciocnită; căruia îi lipseşte o bucăţică din margine; ciobit; 

despre instrumente de tăiat cu tăişul tocit; căruia îi lipseşte o bucăţică 



ȘCIRB, ȘCIRBĂ, ȘCIRBI, ȘCIRBE (adj.) - știrb 

ȘCIRBI (vb., IV) - a se toci, (despre coarnele oilor) a se scurta  

ŞCIRBI, ȘCIRBESC (vb., IV) - a-şi pierde dinţii, a deveni ştirb, a ştirbi; despre vase şi alte obiecte a 

pierde o părticică din margine, a se ciobi; despre instrumente de tăiat a avea lipsă o părticică sau mai 

multe din muchia tăişului; a se toci 

ŞCIRBI, ŞCIRBESC (vb., IV, tranz.) - a prejudicia, a leza drepturile cuiva; a știrbi 

ŞCIRBIT, ŞCIRBITĂ, ŞCIRBIŢ, ŞCIRBICE (adj.) - cu marginea ştirbă; tocit, ciobit, ştirb, şcirb 

ŞCIRBITURĂ, ŞCIRBITURI (s.f.) - loc gol lăsat de căderea unuia sau mai multor dinţi; ştirbitură loc 

unde marginea unui obiect este ruptă, ciocnită 

ŞCIRBOC, ŞCIRBOACĂ, ŞCIRBOȘI, ŞCIRBOAȘE (adj.) - adesea substantivat persoană căreia îi 

lipseşte unul sau mai mulţi dinţi; ştirb, şcirb 

ȘCIRE, ȘCIRI (s.f.) - știre, veste 

„a da dă șcire” - a vesti, a informa 

ŞCIRE, ŞCIRI (s.f.) - veste, informaţie; ştire; noutate. cunoaştere, cunoştinţă 

ȘCIRIȘÎ, ȘCIRIȘĂSC (vb., IV) - v. știrici 

ȘCIUBEI, ŞCIUBEIE (s.n.) - izvor amenajat, fântână 

ŞCIUBEI, ŞCIUBEIE (s.n.) - trunchi scorburos care serveşte ca ghizd la o fântână mică; ştiubei 

ŞCIUCĂ, ŞCIUȘI (s.f.) - peşte răpitor de apă dulce, cu corpul lung, aproape cilindric, cu gura mare 

înarmată cu mulţi dinţi şi cu botul turtit ca ciocul de raţă; ştiucă, mârliţă 

ȘCIUCĂ, ȘCIUȘI (s.f.) - știucă 

ȘCIUCĂTURĂ, ȘCIUCĂTURI (s.f.) – stinghii de lemn, acoperite cu unnamestec de paie, pământ 

și apă 

ȘCIUCONI, ȘCIUCONI (s.m.) – o știucă mare 

ȘCIUMP, ȘCIUMPI (s.m.) – par 

ŞCIUOI, ŞCIUI (s.m.) - cucuvea, huhurez 

ŞCIUP, ŞCIUPURI (s.n.) - material format din particule solide foarte fine provenite din fărâmiţarea 

naturală a scoarţei terestre, a unor corpuri solide, din unele procese biologice ale vieţuitoarelor etc.; 

praf, pulbere, colb 

ŞCIUPAI, ȘCIPĂI (vb., IV) - a se acoperi cu un strat de praf, a se umple de praf, a se prăfui 

ŞCIUPAIT, ŞCIUPAITĂ, ŞCIUPAIŢ, ŞCIUPAICE (adj.) - plin de praf, acoperit de praf, cu mult praf; 

prăfuit, prăfos 

ŞCIUPARIE, ŞCIUPARII (s.f.) - cantitate mare de praf; prăfărie, colbărie, prăfăraie 

ŞCIUT, ŞCIUTĂ, ŞCIUŢ, ŞCIUCE (adj.) - care este bine cunoscut, ştiut; p. ext. vestit, renumit 

ȘCIUT, ȘCIUTĂ, ȘCIUȚ, ȘCIUCE (adj.) - cunoscut 

„îl șcie tot satu” - îl cunoaște tot satul 

ŞCIUTOR, ŞCIUTOARE, ŞCIUTORI, ŞCIUTOARE (adj.) - care ştie, care cunoaşte, care este 

informat; care posedă cunoştinţe într-un domeniu oarecare; ştiutor 

ȘCIUTOR, ȘCIUTOARE, ȘCIUTORI, ȘCIUTOARE (adj.) - știutor 

ȘCLEAN (s.n.) – panou de gard între doi stâlpi 

ŞCLEANŢ, ŞCLEANŢURI (s.n.) – stâncă (L-o suit nievoia pră ăle şclenţuri şî ş-o rupt pişioru.) 

ȘCLEPȚ (s.m.) – muscă mare care mușcă vitele 

ŞCOALĂ, ŞCOLI (s.f.) - instituţie de învăţământ public, unde se predau elemente de bază ale 

principalelor discipline; localul, clădirea în care este instalată şi funcţionează instituţia de mai sus; joc 

de copii în care jucătorii lovesc cu piciorul o pietricică, o bucată de ţiglă etc., făcând-o să treacă prin 

mai multe patrate desenate pe pământ; şotron 

ȘCOALĂ, ȘCOLI/ȘCOALE (s.f.) - instituție de învățământ; edificiu școlar; pregătire școlară; 

profilul/felul instituției școlare 

„școala de economie” - curs supra-primar în care tinerii obțineau cunoștințe teoretice și practice 

din domeniul agriculturii 

„școala viețî” - experiența/cunoștințele dobândite pe cont cont propriu 

„școală dă pomi” - pepinieră 

„școală reală” - cursul inferior de gimnaziu 

ŞCOLARI, ȘCOLARESC (vb., IV) - a povăţui, a înduma, a îndemna, a sfătui pe cineva; a atrage atenţia 

cuiva asupra consecinţelor negative ale unor acţiuni; a avertiza, a preveni 



ȘCOLAT, ȘCOLATĂ, ȘCOLAȚ, ȘCOLACE (adj.) – înșcolat, învățat, instruit 

ŞCOLĂREŞCE (adv.) - ca un şcolar, în felul şcolarilor; şcolăreşte 

ŞCOLIT, ŞCOLITĂ, ŞCOLIŢ, ŞCOLICE (adj.) – învăţat, educat 

ŞCRIPECE, ŞCRIPEŢ (s.m.) - mecanism alcătuit dintr-o roată cu un şanţ periferic, care serveşte la 

transmiterea unei forţe prin intermediul unei frânghii, a unui cablu sau a unui lanţ ce rulează pe şanţ; 

dispozitiv bazat pe mecanismul descris mai sus, care serveşte la ridicarea unor greutăţi; scripete, muflă 

ŞCRIPIŢĂ, ŞCRIPIŢĂ (s.f.) - scripete, şcripece 

ŞCROFLĂ, ŞCROFLE (s.f.) - scrofulă  

ȘE (pron. rel.) - ce 

ȘE? (pron. invar.) – ce?, poftim ? 

ȘEAPĂ, ȘEPE (s.f.) - ceapă 

ȘEARĂ (s.f.) - ceară 

ȘEAȘMĂ, ȘEȘME (s.f.) - alică din plumb care se pune în cartușul armei de vânătoare 

ȘEBALĂ, ȘEBĂLI (s.f.) - persoană care vorbește mult 

ȘEBĂLI, ȘIEBĂLUI, ȘIEBĂLIESC (vb., IV, intranz.) - a vorbi foarte mult 

ȘEBLU, ȘEBLURI (s.n.) - oală de noapte 

ȘECINĂ, ȘECINI (s.f.) - ramură, creangă de brad; cetină 

ȘECIRE, ȘECIRI (s.f.) - citire 

ȘEDULĂ, ȘEDULE (s.f.) - țâdulă; buletin de vot 

ŞEFIŢĂ, ŞEFIŢĂ (s.f.) - soţia şefului postului de poliţie de jandarmi, de miliţie însărcinat cu menţinerea 

ordinii publice într-o localitate rurală 

ȘEFT, ȘEFTURI (s.n.) – (var. GHEȘĂFT) afacere măruntă 

ȘEGOGE (pron. nehot.) - orice 

ȘEIA (art. dem.) - ceea 

ȘEL (pron. dem.) - cel 

ȘELAI, ȘELAIURI (s.m.) - înșelăciune 

ȘELAICĂ, ȘELĂIȘI (s.f.) - suzetă 

ȘELAINĂ, ȘELAINE (s.f.) - înșelăciune 

ȘELAINĂ, ȘELĂINI (s.f.) - inducere în eroare; înşelăciune, înşelătorie, șeluială 

ȘELĂU, ȘELAICĂ, ȘELĂI, ȘELĂȘI (adj.) adesea substantivat care induce în eroare, care amăgeşte; 

care abuzează de buna-credinţă a cuiva; înşelător, amăgitor  

ȘELĂU, ȘELĂI (s.m.) - înșelător, persoană care înșeală 

ȘELED, ȘELEDURI (s.n.) - familie; lume multă 

ȘELEGI (s.n.) – membrii unei familii 

ȘELUI, ȘELUI (vb., IV) - a induce în eroare, a abuza de buna-credinţă a cuiva; a înşela, a amăgi 

ȘELUI, ȘELUI (vb., IV, tranz. reflex.) - a (se) înșela, a (se) păcăli 

ȘELUIALĂ, ȘELUIELI (s.f.) - faptă a celui care înşeală; înşelătorie, înşelăciune, șelaină 

ȘELUIT, ȘELUITĂ, ȘELUIŢ, ȘELUICE (adj.) - indus în eroare; înşelat, păcălit, amăgit 

ȘELUIT, ȘELUITĂ, ȘELUIȚ, ȘELUICE (adj.) - înșelat 

ȘENCĂTUI (vb., IV) – a regret, a-i părea rău 

ȘENCLUI, ȘENCLUI (vb., IV) - a lipi cu pământ și pleavă 

ȘENCLUIALĂ, ŞENCLUIELI (s.f.) - lipire cu pământ, apă și pleavă a unei construcții 

ȘENUŞARI, ȘENUŞARE (s.n.) - cutie de metal aşezată sub grătarul unei sobe de gătit în care cade 

cenuşa rezultată din ardere; cenuşar 

ȘENUȘAT, ȘENUȘATĂ, ȘENUȘAȚ, ȘENUȘACE (adj.) - gri 

ȘENUȘĂ(s.f.) - cenușă 

ȘENUŞĂ, ȘENUȘ (s.f.) - reziduu solid format din substanţe minerale sub formă de pulbere, care rămâne 

după arderea completă a unui corp; cenuşă 

ȘEP, ȘEPURI (s.n.) - dop de lemn, de formă tronconică, cu care se astupă gaura butoiului; cep 

ȘEPON, ȘEPOANE (s.n.) - ceapă în al doilea an de viaţă, ceapă care are inflorescenţă 

ȘER, ȘERIURI (s.n.) - cer 

ȘER, ȘERURI (s.n.) - spaţiu cosmic nesfârşit în care se află aştrii; mai ales parte din acest spaţiu văzută 

deasupra orizontului, care are o formă aparent emisferică; cer, boltă cerească. aer, văzduh, atmosferă 



ȘERB, ȘERBI (s.m.) - mamifer rumegător de pădure, de talie mare, zvelt, cu coarne bogat ramificate, 

cu coada scurtă; cerb 

ȘERBIȘĂ, ȘERBIȘE (s.f.) - bătătură 

ȘERBIȘE, ȘERBIȘE (s.f.) - cerbice la taur 

ȘERBOAICĂ, ȘERBOIȘ (s.f.) - femela cerbului; ciută 

ȘERC, ȘERCURI (s.n.) - cerc 

ȘERC, ȘERCURI (s.n.) - figură geometrică plană formată din mulţimea tururor punctelor egal depărtate 

de un punct fix; circumferinţă; suprafaţa limitată de această figură; cerc; bandă subţire de metal care 

înconjură un butoi cu doage pentru strângerea şi consolidarea acestora. obiect rotund din metal sau din 

cauciuc cu care se jucau copiii rostogolindu-l cu un băţ sau cu o sârmă îndoită 

ȘERCA, ȘERC (vb., I) - a se strădui, a se sili; a căuta să...; a cerca. a proba, a căuta să vezi dacă ceva e 

bun, potrivit etc. a-şi da silinţa să..., face sforţări, a căuta să...; a încerca 

ȘERCA, ȘERC (vb., I, tranz.) - a încerca 

ȘERCUI, ȘERCUI (vb., IV) - a lega, strânge cu cercuri un vas de doage, o roată de car; a cercui 

ȘERCUIT, ȘERCUITĂ, ȘERCUIȚ, ȘERCUICE (adj.) – încercat 

ȘERE, ȘER (vb., III) – a cere 

ȘERE, ȘER (vb., III) - a se adresa cuiva pentru a obţine ceva, pentru a-l convinge să-ţi îndeplinească o 

dorinţă; a cere, a face unei fete propuneri de căsătorie; a peţi, a cerşi, a pretinde ceva în baza unui drept; 

a reclama, a revendica; a dori, a pofti, a voi 

ȘERERE, ȘERERI (s.f.) - solicitare, dorinţă, rugăminte, cerere. pretenţie, exigenţă, revendicare; 

solicitare adresată unui organ de jurisdicţie sau altui organ; petiţie 

ȘERESC, ȘEREASCĂ, ȘEREŞCI (adj.) - care ţine de bolta cerului, privitor la bolta cerului, care se află 

pe cer; ceresc; care vine din cer; dumnezeiesc, divin 

ȘERESC, ȘEREASCĂ, ȘEREȘCI (adj.) - ceresc 

ȘERIME, ȘERIMI (s.f.) - suprafaţa interioară a planşeului superior dintr-o încăpere; tavan, plafon 

ȘERIME, ȘERIMI (s.f.) - tavan 

ȘERLAC, ȘERLACURI (s.n.) - șelac, rășină naturală sau produs sintetic folosit la prepararea 

vopselelor 

ȘERMĂLUIT, ȘERMĂLUIȚ (s.m.) – îngrețoșat 

ȘERNE, ȘERN (vb., III) - a trece un material prin sită sau prin ciur pentru a alege sau pentru a separa 

granulele mai mici de cele mai mari sau pentru a înlătura corpurile străine; a cerne; fig. a ploua mărunt, 

a bura 

ȘERNE, ȘERN (vb., III, tranz.) - a cerne 

ȘERNEALĂ, ȘERNELE (s.f.) - cerneală 

ȘERNEALĂ, ȘERNELI (s.f.) - substanţă lichidă sau vâscoasă, variat colorată, care serveşte la scris, la 

tipărit, la ştampilat etc.; cerneală; culoare neagră cu care se vopsesc materialele textile; negreală 

ȘERNI, ȘERNESC (vb., IV) - a vopsi în negru în semn de doliu; a cerni, a înnegri; a se îmbrăca în haine 

negre, a-şi vopsi hainele în negru, în semn de doliu; a purta doliu 

ȘERNIT, ȘERNITĂ, ȘERNIŢ, ȘERNICE (adj.) - de culoare neagră; cernit, despre haine negru, de 

doliu, despre oameni care poartă doliu 

ȘERNIT, ȘERNITĂ, ȘERNIȚ, ȘERNICE (adj.) - înegrit 

ȘERNUT, ȘERNUTĂ, ȘERNUŢ, ȘERNUCE (adj.) - despre făină, mălai, nisip etc. care a fost trecut 

prin sită sau prin ciur; cernut 

ȘERON, ȘERON (s.m.) - arbore mare din familia fagaceelor, înalt până la 30 m, înrudit cu stejarul, cu 

scoarţa negricioasă, cu fructele ghinde, foarte căutat ca lemn de foc; cer 

ȘERPOANE (s.f.) - șerpoaică 

ȘERȘÂTORI, ȘERȘÂTORI (s.m.) - cerșetor 

ȘERȘEL, ȘERȘEI (s.m.) - cercel 

ȘERȘELAT (s.n. sg.) - material textil cu modele de cercuri 

ȘERŞÎ, ȘERSĂSC (vb., IV) - a cere de pomană; a cerşi; a cere ceva cu stăruinţă ca un cerşetor, p. ext. 

a se înjosi cerând ceva 

ȘERŞÎTOR, ȘERȘÎTOARE, ȘERŞÎTORI, ȘERȚÎTOARE (s.m. şi f.) - persoană care cere de pomană; 

cerşetor 

ȘERUI, ȘERUI (vb., IV) - a zugrăvi, a picta, a desena 



ȘESCAI, ȘESCAI (vb., IV) - a tăia un obiect în mod neregulat sau la întâmplare; a ciopârţi, a șopârţî; a 

ciopli rău, neîndemânatic 

ȘEȘERA, ȘEȘER (vb., I) - a reteza de la baza tulpinii cerealele păioase cu secera, pentru a aduna recolta; 

a secera 

ȘEȘERAT, ȘEȘERATURI (s.n.) - acţiunea de a secera; secerat, seceriş 

ȘEȘERATORI, ȘEȘERATOARE, ȘEȘERATORI, ȘEȘERATOARE (s.m. și f., adj.) - persoană care 

seceră; secerător 

ȘEȘERATURĂ, ȘEȘERATURI (s.f.) - recoltă secerată sau de secerat; secerătură 

ȘEȘERĂ, ȘEȘERI (s.f.) - unealtă agricolă manuală folosită la recoltarea cerealelor prin tăierea tulpinilor 

acestora, formată dintr-o lamă îngustă şi curbată de oţel, cu tăişul în interior, fixată într-un mâner de 

lemn; seceră 

ȘET, ȘETURI (s.n.) - liniște 

ȘET, ȘETURI (s.n.) - potolire sau încetare temporară a mişcării vântului; acalmie 

ȘETACE, ȘETĂȚ (s.f.) - cetate 

ȘETACE, ȘETĂŢ (s.f.) - loc întărit printr-un sistem de fortificaţii; cetate, fortăreaţă 

ȘETÂRNĂ, ȘETÂRNE (s.f.) – (var. ȘIOTÂRNĂ) jgheab din lemn cu care se transportă apa de 

la fântână la jgheabul de adăpat animalele 

ȘEŢOS, ȘEȚOASĂ, ȘEŢOŞ, ȘEȚOASĂ (adj.) - cu ceaţă, plin de ceaţă, întunecat de ceaţă; ceţos 

ȘEVA (pron. nehot.) - un lucru oarecare; ceva, oarece; un lucru cât de mic, o cantitate, o parte cât de 

neÎnsemnată; (adj. nehot.) oarecare, oarecât, câtva 

ŞEZARE (s.f.) - proptea la oiştea căruţei 

ȘFAB, ȘFABI (s.m.) - șvab, neamț (german) din Banat; gândac negru de bucătărie 

ŞFANŢ (s.m.) - monedă veche austriacă, sfanţ 

ȘFARCĂ, ȘFĂRȘI (s.f.) - preparat alimentar din bucăți de carne și din șorice de porc, tăiate 

mărunt și fierte, apoi măcinate și amestecate cu bucăți de slănină, sare, piper, boia (toate acestea 

puse în burta sau în intestinul gros al porcului sacrificat); tobă 

ŞFARLĂ, ŞFARLIE (s.f.) - tobă, se prepară la tăierea porcilor 

ŞFAŢĂG, ŞFAŢĂGURI (s.n.) - fierăstrău de mână cu pânză foarte îngustă 

ȘFERȚ, ȘFERȚURI (s.n.) - comerț ilicit, mai ales comerț de contrabandă (dintr-o țară în alta) 

ȘFERȚARI, ȘFERȚARI (s.m.) - contrabandist 

ȘFERȚUI, ȘFERȚUI (și ȘFERȚUIESC) (vb., IV) - a face comerț clandestin și de contrabandă 

(fără a plăti impozit și taxe vamale) 

ȘFOARCĂ, ȘFORȘI (s.f.) – tobă de porc, mezel 

ȘFUNG, ȘFUNGURI (s.n.) - elan, avânt 

„a-ș lua șfung” - a(-și) lua avânt (mai ales la sărituri) 

ŞFUNG, ŞFUNGURI (s.n.) - rapiditate în deplasare; viteză, iuţeală, repeziciune; a luva şfung = a lua 

avânt 

ŞFUNGUI (vb., IV) - a se repezi, a-şi lua elan, a se avânta 

ȘFUNGUIT, ȘFUNGUITĂ, ȘFUNGUIȚ, ȘFUNGUICE (adj.) – repezit, avântat 

ŞIA, ŞIELE (art. adj. dem.) - cea, cele; v. şi şiel, şiei 

ȘIAMĂȚ (s.n.) - barcă 

ȘIANGĂ, ȘIANGE (s.f.) - ceanga  

ȘIAOR, ȘIAORĂ, ȘIAORI, ȘIAORE (adj.) - sașiu 

ŞIAPA-ŞIORII (s.f.) - usturoi sălbatic 

ȘIAPĂ, ȘIEPE (s.f.) - ceapă 

ȘIAPSĂ, ȘIEPSURI (s.f.) - ceapsă, bonetă ornamentată, scufiţă   

ȘIAPTĂ (s.f.) - (var. CEAPĂ, ȘIAPȚĂ) piesă vestimentară caracteristică portului popular din 

Banat, bogat ornamentată 

ȘIARĂ (s.f.) - ceară  

ȘIARĂ (s.f.) - ceară 

ȘIARCĂN, ȘIARCĂNIE (s.n.) – cearcăn (la ochi) cauzat de oboseală și nesomn 

ȘIARCÂN, ȘIARCÂNIE (s.n.) - cearcăn, disc al Soarelui, cerc de vapori în jurul Soarelui 

ȘIARNIE, ȘIERN (vb., III, tranz., reflex.) - cerne  

ȘIARUONI, ȘIARUONI (s.m.) - cer 



ȘIAS, ȘIASURI (s.n.) - ceas, ceasornic; oră; termen; destin 

„i-o vinit șiasu” - se află în pragul morții 

„în șiasu după urmă” - în ultima clipă 

„l-o tocmit cu șiasu” - îl plătește cu ora 

„șias cu boace” - pendulă 

„șiasu rău” - nenorocire 

ȘIAS, ȘIASURI (s.m.) - ceas, oră 

ȘIASORNICAR, ȘIASORNICARI (s.m.) - persoană care repară ceasuri; ceasornicar 

ȘIASORNICARIE, ȘIASORICARII (s.f.) - atelier, prăvălie unde se repară sau se vând ceasornice; 

ceasornicărie 

ȘIAȘMĂ, ȘIEȘME (s.f.) - cișmea, fântănă; glonț (de pușcă) 

ŞIEŞME (s.f., pl.) – alice 

ȘIAŢĂ, ȘIEŢURI (s.f.) - ceaţă  

ȘIAUCĂ (s.f.) – un fel de cioară, care își face cuibul în coșul casei 

ȘIAURĂ (DE UN OCHI), ȘIAURE (s.f.) - nu vede bine cu un ochi 

ȘICĂ (adv.) - se spune că..., lumea zice că..., după cum se crede; chipurile, vorba vine, vorbă să fie, cică 

ȘICĂ (adv.) - se zice că, se spune că, după cum se crede 

ȘICI, ȘICESC (vb., IV, tranz.) - a citi; a prezice 

ȘICI, TU ȘICEȘCI (vb., IV) - a parcurge un text pronunţând cuvintele sau nu pentru a lua cunoştinţă 

de cele scrise; a citi; (fig.) a descoperi, a sesiza gândul, sentimentele ascunse etc. ale cuiva din atitudinea 

sau din expresia figurii sale; a învăţa, a studia; a se instrui, a se cultiva 

ȘICIRE, ȘICIRI (s.f.) - acţiunea de a citi; citire; lectură; descifrare, interpretare 

ȘICIT, ȘICITĂ, ȘICIȚ, ȘICICE (adj.) - citit, învățat 

„șicitor în stele” - prezicător, astrolog 

ȘICIT, ȘICITĂ, ȘICIŢ, ȘICICE (adj.) - despre oameni: instruit, învăţat; citit; erudit 

ȘICITOR, ȘICITOARE, ȘICITORI, ȘICITOARE (s.m. și f.) (adesea adjectival) - persoană care citeşte; 

cititor 

ȘICMĂ, ȘICME (s.f.) - dantelă 

ȘICMĂ, ŞICME (s.f.) - dantelă, broderie 

ȘICOVE (s.f. pl.) - tăiței mai mari care se gătesc cu brânză, cu griş, cu mac, cu nucă 

ȘICU (interj.) - cuvânt adesea repetat cu care se cheamă porcul 

ȘIE (pron. rel.) - ce 

„dă șie?” (prep.+pron. rel.) – de ce? 

ȘIE (pron.) - ce  

ȘIEAPĂ, ȘIEPIE (s.f.) - ceapă; bulb, rădăcina în formă de ceapă a unor flori 

„a facie ochii mari cât șieapa” - a holba ochii 

ŞIEBALĂ (s.f.) - pisălog, gură spartă, flecar 

ȘIECI, ȘIECIESC (vb., IV, tranz.) - citi  

ȘIECIT, ȘIECITĂ, ȘIECIŢ, ȘIECICIE (adj.) - citit  

ȘIEGOGE (pron. nehot.) - fiecare 

ŞIEL, ŞIEI (art. adj. dem.) - cel, cei; v. şi şia, şiele 

ŞIELAI, ŞELAIE (s.f.) - înşelăciune 

ŞIELAICĂ (s.f.) - suzetă 

ȘIELAINĂ, ȘIELAINIE (s.f.) - înșelăciune 

ȘIELAINIC, ȘIELAINICI (s.m.) - cel care păcălește 

ŞIELĂU, ŞIELĂI (s.m.) - cel care înşală, păcăleşte 

ŞIELET (s.n.) - (var. ŞELED) totalitatea membrilor unei familii, mulţime 

ŞIELUI (vb., IV, tranz.) - a înşela, a păcăli 

ȘIELUIT, ȘIELUITĂ, ȘIELUIȚ, ȘIELUICE (adj.) - înșelat, păcălit, tras pe sfoară 

ȘIENUȘAT, ȘIENUȘATĂ, ȘIENUȘAȚ, ȘIENUȘACE (adj.) – cenușat, gri 

ȘIENUȘĂ (s.f.) - cenușă 

ŞIEP, ŞIEPURI (s.n.) - dop 

ŞIEPAŞ, ŞIEPAŞĂ (s.n.) - urmă adâncă provocată de roţile unui vehicul greu 



ȘIER, ȘIERURI (s.n.) - cer, văzduh 

ȘIERB, ȘIERBI (s.m.) - cerb  

ŞIERBIȘE (s.f.) - bătătură (în palmă) 

ȘIERC, ȘIERCURI (s.n.) - cerc  

ŞIERCA, ŞIERC (vb., I) - a încerca 

ȘIERCA, ȘIERC (vb., I) - încerca  

ȘIERCATURĂ, ȘIERCATURI (s.f.) - încercare  

ȘIERCĂNAT, ȘIERCĂNATĂ, ȘIERCĂNAŢ, ȘIERCĂNACIE (adj.) - cercănat, încercănat, însemnat cu 

semn în formă de cerc 

ȘIERE, ȘIER (vb., III, tranz.) - a cere 

ȘIERIAŞĂ, ȘIERIAŞĂ (s.f.) - cireaşă  

ȘIERIEŞ, ȘIERIEŞ (s.m.) - cireş  

ȘIERIME, ȘIERIMI (s.f.) - plafon 

ȘIERIȘIERI (s.m.) - cireşar, iunie 

ȘIERNIE, ȘIERN (vb., III) – a cerne 

ȘIERNUT, ȘIERNUTĂ, ȘIERNUŢ, ȘIERNUCIE (adj.) - cernut  

ȘIERȘAR (s.m.) - cireșar, luna iunie 

ȘIERȘÂT (s.n.) – cerșit 

ȘIERȘIEL, ȘIERȘIEI (s.m.) - cercel 

ȘIERȘIEL, ȘIERȘII (s.m.) - cercel   

ŞIERŞIELAT (adj.) - împodobit cu cercei 

ȘIERȘIELAT, ȘIERȘIELATĂ, ȘIERȘIELAȚ, ȘIERȘIELACE (adj.) - împodobit cu cercei 

ŞIERŞIELEG (adj.) - cu gâtul gol; lipsit de penaj; fără păr 

ȘIERȘÎ, ȘIERȘĂSC (vb., IV) – a cerși 

ȘIERUI, ȘIERUI (vb., IV, tranz.) - cerui, acoperi cu ceară 

ŞIESARI, ŞIESARI (s.m.) - ceasornicar 

ŞIET, ŞIETURI (s.n.) - linişte 

ȘIETÂRNĂ, ȘIETÂRNE (s.f.) – schimb de lemn de la fântână la vălău 

ȘIEŢUOS, ȘIEŢUOSĂ, ȘIEŢUOŞ, ȘIEŢUASĂ (adj.) - ceţos  

ȘIEVA (pron. nehot.) - ceva 

ȘIEVA (pron.) - ceva  

ȘIGLĂ, ȘIGLE (s.f.) - scripete fix 

ȘIGUOD (adv.) - orice  

ȘIJMARI, ȘIJMARI (s.m.) - persoană care se ocupă cu confecţionarea si repararea încălţămintei; 

cizmar, pantofar 

ȘIJMARIE, ȘIJMARII (s.f.) - atelierul cizmarului; cizmărie, ciubotărie 

ȘIJMĂ, ȘIJME (s.f.) - cizmă 

„șijme bilgăr” - cizme înalte 

ȘIJMĂ, ȘIJME (s.f.) - încălţăminte de piele, de cauciuc sau de material plastic cu carâmbul înalt până 

spre genunchi; cizmă, ciubotă 

ȘIJMOACĂ, ȘIJMOAȘE (s.f.) - cizmă prea mare 

ȘIJMULIŢĂ, ȘIJMULIŢĂ (s.f.) - diminutiv al lui cizmă; cizmuliţă 

ȘIJMULIȚĂ, ȘIJMULIȚE (s.f.) - cizme femeiești 

ŞILT (s.n.) - firmă, stemă, emblemă, pancartă 

ȘIMBUR (s.m.) - cimbru, piperniţă de grădină (lat. Satureia hortensis) 

ȘIMI (s.f. pl.) - ghete negre și cu tocul înalt, pentru femei (pentru ghetele/pantofii folosiți de către 

dansatorii de șimi) 

ȘIMICHIE (s.n. - pl.) - pantofi cu vârful ascuțit 

ȘIMITACE, ȘIMITĂȚ (s.f.) - jumătate de deț (0,5 dl.) 

ȘIMPAV, ȘIMPAVIE, ȘIMPAVĂ, ȘIMPAVI (adj.) - despre boi şi vaci care are dureri de picioare, 

pentru că a umblat nepotcovit 

ȘIMPON, ȘIMPOANE (s.n.) - instrument muzical popular, alcătuit dintr-un burduf din piele şi din mai 

multe tuburi sonore prin care trece aerul din burduf; cimpoi 

ȘIMPUOI, ȘIMPUAIE (s.m.) - cimpoi   



ȘINA, ȘIN (vb., I) - a cina, a servi masa de seară 

ȘINA, ȘIN (vb., I) - a lua masa de seară, a cina 

ŞINARI (s.m.) - colac împletit în formă de potcoavă (la mijlocul căruia se pune un bănuţ-o 

monedă- şi se rupe de câte doi în familie în ziua de Anul Nou pentru a vedea care are noroc în 

anul ce vine sau care moare primul) 

ȘINĂ, ȘINI (s.f.) - cină 

ȘINĂ, ȘINI (s.f.) - masa de seară; cină; mâncarea pregătită pentru această masă 

ȘINĂVI, ȘINĂVESC (vb., IV, tranz.) - a sluți, a urâți 

ȘINCĂTUI, ȘINCĂTUIESC (vb., IV, tranz. reflex.) - a se dezvinovăți, a nega o acuzație 

ȘINCĂTUIRE, ȘINCĂTUIRI (s.f.) - regret, părere de rău, remușcare 

ȘINCĂTUIT (s.n.) – regretat, părut rău 

ȘINDRICALĂ (s.) - joc pentru copii 

ȘINDZĂȘI (num. card.) - cincizeci  

ȘINDZĂȘI (num. card.) - cincizeci 

ȘINDZĂȘILA (num. ord.) - cincizecilea  

ȘINE (pron. inter.) - serveşte pentru a întreba despre o persoană necunoscută sau neamin-tită în cursul 

vorbirii; cine? (pron. relativ) - cel ce, acela care; (pron. nehot.) - fiecare, oricine, oricare 

ȘINE (pron. rel.) - cine 

ȘINEAG, ȘINEAGURI (s.n.) - unitate de capacitate pentru grăunțe egală cu două chible, șineac, 

șinic 

ȘINEGOGE (pron. nehot.) - oricine 

ȘINEVA (pron. nehot.) - cineva 

ȘINEVA (pron. nehot.) - un om oarecare dintre mai mulţi, o persoană pe care n-o cunoaştem, sau care 

nu trebuie sau nu vrem să fie numită; cineva, oarecine, careva 

ȘINGHIRI, ȘINGHIRE (s.n.) - suport de lemn sau de metal, prevăzut cu mai multe cârlige de care se 

atârnă animalele sacrificate 

ȘINIE (pron.) - cine   

ȘINIE (pron.) - cine 

ȘINIEVA (pron. nehot.) - cineva; o persoană oarecare; o persoană importantă în ierarhia socială 

ȘINIVA (pron.) - cineva  

ȘINSPRĂDZĂȘE (num. ord.) - cincisprezece, șinsprășe 

ȘINSPRĂDZĂȘILEA, ȘINSPRĂȘEA (num. ord.) - cinspre-zecelea, șinsprășilea 

ȘINSPRĂȘE (num. card.) - număr care are în numărătoare locul între paisprezece şi şaisprezece; 

cincisprezece 

ȘINSPRĂȘILEA, ȘINSPĂȘEA (num. ord.) - care se află între al paisprezecelea şi al şaisprezecelea; 

cincisprezecelea, șinsprădzășilea 

ȘINSPRÂAȘIE (num. card.) - cincisprezece  

ȘINSPRÂAȘILA (num. ord.) - cincisprezecelea  

ȘINSPREȘE (num. card.) - cincisprezece 

ȘINSTĂ, ȘINSTĂ/ȘINSTE (s.f.) - cinste, onoare, respect; virginitate, feciorie; cadou/dar de 

nuntă; (fig.) insultă 

„a facie șinstă” - a plăti cuiva consumația într-un local; a face o donație; a onora 

„a fi bun dă șinstă” - a se cuveni să sărbătorești într-un anume fel un eveniment/o reușită 

„a strâga șinstâlii la nuntă” - a anunța, clar și răspicat (ironic, pe alocuri) care e suma pe care o 

dă fiecare nuntaș 

„a-ș pierge șinsta” - (mai ales la fete) a avea relații sexuale înainte de căsătorie 

„ș-or strâgat șinstâlii” - s-au insultat 

ȘINSTĂ, ȘINSTURI (s.f.) - cinste   

ȘINSTÂT, ȘINSTÂTĂ, ȘINSTÂȚ, ȘINSTÂCE (adj.) - cinstit, corect, onorabil; neprihănit, virgin 

ȘINSTÂT, ȘINSTÂTĂ, ȘINSTÂŢ, ȘINSTÂCIE (adj.) - cinstit  

ȘINSTÎ, ȘINSTĂSC (vb., IV) - a (se) cinsti, a respecta pe cineva; a dărui/dona ceva cuiva; a se 

chercheli, a se îmbăta 

ȘINSTÎ, ȘINSTÂĂSC (vb., IV, tranz., reflex.) - cinsti  

ȘINSUCE (num. card.) - cincisute 



ȘIN-SUCIE (num. card.) - cinci sute  

ȘINȘI (num. card.) - cinci  

ȘINȘI (num. card.) - cinci 

ȘINȘIDĂ, ȘINȘIDZ (s.f.) - cincidă, cinteză (lat. Fringilla coelebs)   

ȘINȘILA (num. ord.) - cincilea  

ȘINȘIME, ȘINȘIMI (s.f.) - cincime  

ȘINUI, ȘINUI (vb., IV) - a pricinui cuiva o mare suferinţă, un mare necaz, a lovi cu cruzime pe cineva 

ȘINUIT, ȘINUITĂ, ȘINUIŢ, ȘINUICE (adj.) - adesea substantivat care a căpătat o rană, o leziune; rănit 

ȘIOARĂ, ȘIORI (s.f.) - cioară; om brunet; țigan 

ȘIOARĂ, ȘIORI (s.f.) - nume dat mai multor specii de păsări din familia corbului, cu penajul negru sau 

cenuşiu, cu cioc conic şi puternic; cioară 

ȘIOARDĂ, ȘIOARGE (s.f.) – cireadă de vaci 

ȘIOAREC, ȘIOAREȘI (s.m.) - pantaloni ţărăneşti strânşi pe picior din dimie; cioareci; ţesătură groasă 

de lână de obicei neagră folosită la confecţionarea hainelor ţărăneşti; dimie 

ȘIOAR(I)EȘ, ȘIOAREȘI (s.m. pl.) - pantaloni; frunzele uscate din partea de jos a tulpinii 

porumbului, pe timp de secetă; penele laterale (care ajung până la gheare) de pe picioarele unor 

găini 

„șioareși briciși” - pantaloni strâmți 

ȘIOB, ȘIOBĂ, ȘIOBI, ȘIOBE (adj.) - știrb 

ȘIOB, ȘIOBURI (s.n.) - ciob  

ȘIOBALĂ, ȘIOBALE (s.f.) - flecar; vorbă fără rost 

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

ȘIOBANĂ, ȘIOBANIE (s.f.) - lingură mare de lemn purtată de ciobani 

ȘIOBANESC, ȘIOBANEASCĂ, ȘIOBANEŞCI (adj.) - care aparţine ciobanului, privitor la cioban, 

specific ciobanului; ciobănesc 

ȘIOBANEŞCE (adv.) - ca ciobanii; ciobăneşte 

ȘIOBANIE, ȘIOBANII (s.f.) - ocupaţia ciobanului; situaţia de cioban; ciobănie 

ȘIOBANIŢĂ, ȘIOBANIŢĂ (s.f.) - femeie care paşte, păzeşte şi îngrijeşte oile; soţie de cioban; 

ciobăniţă, pacurariţă 

ȘIOBĂLI, ȘIOBĂLESC (vb., IV, intranz.) - a vorbi fără rost 

ȘIOBI, ȘIOBESC (vb., IV) - a ştirbi, a sparge în parte sau a crăpa un obiect casant; a ciobi 

ŞIOBI, ŞIOBESC (vb., IV, tranz. şi reflex.) - a (se) ştirbi 

ȘIOCAN, ȘIOCANE (s.n.) - unealtă formată dintr-un corp de metal, de lemn, de cauciuc dur etc. de 

forme şi dimensiuni variate, prevăzută cu un mâner, folosită, manual sau mecanic, la bătut sau prelucrat 

materiale rezistente; ciocan 

ȘIOCAN, ȘIOCANI/ȘIOCANIE (s.m.) - ciocan; știulete de porumb nedespuiat; coceanul 

căpățânei de varză; (s.n.) - măsura de 1 decilitru 

„șiocan dă răchiie” – măsura pentru băutură 

ȘIOCANI, ȘIOCANESC (vb., IV) - a lucra ceva lovind cu ciocanul; p. ext. a face, a lucra unele lucruri 

mărunte; a ciocăni 

ŞIOCĂLĂU, ŞIOCĂLĂI (s.m.) - cocean (de porumb) 

ȘIOCĂNI, ȘIOCĂNIESC (vb., IV) – a ciocăni 

ȘIOCÂI, ȘIOCÂIE (s.n.) - stârv, hoit 

ȘIOCÂRDAR, ȘIOCÂRDARI (s.m.) - călău  

ȘIOCÂRLIE, ȘIOCÂRLII (s.f.) - ciocârlie 

ȘIOCÂRLIE, ȘIOCÂRLII (s.f.) - pasăre cântătoare mică, cu penele pestriţe, care zboară vertical la mari 

înălţimi; ciocârlie 

ȘIOCÂRȚÎ (vb., IV, tranz.) – (var. ȘOPÂRȚI) a decoji, a curăța de coajă 

ȘIOCI, ȘIOCESC (vb., IV) - a vorbi vrute și nevrute; a vorbi pe șoptite 

ȘIOCIT, ȘIOCITĂ, ȘIOCIȚ, ȘIOCICE (adj.) – vorbă multă care enervează pe cineva 

ȘIOCIŢĂ, ȘIOCIŢ (s.f.) - movilă, deluşor 

ȘIOCLOD, ȘIOCLODZ (s.m.) – cioclod, partea din mijloc a unor zarzavaturi și fructe (cu 

semințe) care rămâne după îndepărtarea frunzelor și a părții cărnoase; știulete de porumb 

desfăcut de boabe 



ȘIOCNALĂ, ȘIOCNELI (s.f.) - ciocnire, șocnire, ciocnet 

ȘIOCNI, ȘIOCNESC (vb., IV) - a se lovi, a se izbi unul de altul făcând zgomot; a se ciocni; a lovi ouăle 

roşii unul de altul cu unul dintre capete, conform tradiţiei legate de sărbătoarea paştilor; a lovi un obiect 

fragil provocându-i o plesnitură, o crăpătură 

ŞIOCNI, ŞIOCNESC (vb., IV, tranz.) – a închina (un pahar) cu oaspeţii; a lovi, a răni uşor; 

(despre păsări) a mânca boabe 

ŞIOCNIALĂ, ŞIOCNELI (s.f.) - lovitură 

ŞIOCNITURĂ, ŞIOCNITURI (s.f.) - lovitură 

ŞIOCOT, ŞIOCOŢ (s.m.) - butuc de vie 

ŞIODOLOANE (s.n. pl.) – (var. ODOLOANE) oase lungi la picioare, tibii 

ŞIOFLECAT (adj.) - aplecat, bleg, epuizat, obosit 

ȘIOFLEGAR, ŞIOFLIGĂRI (s.m.) - prost, nătărău 

ŞIOFLINGARI (s.m.) - despre cineva care pretinde că este meşter, dar nu este, cârpaci, neisprăvit 

ȘIOGOLI, ȘIOGOLESC/ȘIUGLUGESC (vb., IV, tranz.) - a ciuguli 

ŞIOI, ŞIOIURI (s.n.) - cucui, umflătură (la cap) 

ȘIOLOMADĂ (s.f.) - porumb furajer 

ȘIOMVICĂ, ȘIOMVIȘI (s.f.) – nagâț 

ȘIONC, ȘIONCURI (s.n.) - ciot 

ȘIONT, ȘIOANTĂ, ȘIONŢ, ȘIOANCE (adj.) - (despre mâini) care a fost retezat; despre oameni; adesea 

substantivat care are o mână retezată, ciung; (despre copaci) cu crengile rupte sau tăiate 

ȘIONVICĂ, ȘIONVIȘI (s.f.) - pasăre de baltă 

ȘIOPÂRLAN (s.m.) - june, flăcău, tânăr  

ȘIOPÂRŢÎ́, ȘIOPÂRȚĂSC (vb., IV) - a tăia în bucăţi şi la întâmplare o fiinţă sau o parte a trupului ei; 

a ciopârţi. a tăia un obiect în mod neregulat sau la întâmplare; a ciopli 

ȘIOPLI, ȘIOPLESC (vb., IV) - a desprinde, prin lovituri aplicate cu un instrument ascuţit, aşchii dintr-

o bucată de lemn, de piatră etc.; a ciopli 

ȘIOPLICĂ, ȘIOPLIȘI (s.f.) – dantelă la fustă 

ȘIOPLITOR, ȘIOPLITOARE, ȘIOPLITORI, ȘIOPLITOARE (s.m. şi f.) - persoană care ciopleşte, care 

se ocupă cu cioplitul; cioplitor 

ȘIOPLITURĂ, ȘIOPLITURI (s.f.) - faptul de a ciopli; lucru, obiect cioplit, rezultat prin cioplire; 

cioplitură 

ȘIOPOR, ȘIOPOARIE (s.n.) - grup/turmă mare de animale de același fel (mai ales oi, dar nu și 

cai sau vaci); cârd de rațe/gâște 

ȘIORĂI, ȘIORĂIE (vb., IV) – cicăleșce, te bate la cap cu vorbe neplăcute 

ȘIORCOBALĂ, ȘIORCOBALE (s.f.) - țarcă, coțofană, ciorcușă 

ŞIORCOMEL (s.m.) - buchet, chituş 

ȘIORCUȘĂ, ȘIORCUȘĂ (s.f.) - coțofană 

ȘIORCUȚĂ, ȘIORCUȚE (s.f.) - coțofană 

ŞIOREVEŢĂ (s.f. pl.) - fructe (mai ales cireşe şi vişine) 

ŞIORIC, ŞIORIȘI (s.m.) - șoric 

ȘIOROBARĂ, ȘIOROBĂRI (s.f.) - coţofană 

ȘIOROVEŢĂ (s.f. pl.) – fructe necoapte 

ȘIORSĂI, ȘIORSĂIE (s.f.) - persoană care cere mereu una-alta 

ȘIORȘEL, ȘIORȘEI (s.m.) - obiect de podoabă fixat sau atârnat de ureche; cercel 

ŞIORŞELIT, ŞIORŞELITĂ, ŞIORŞELIȚ, ŞIORŞELICE (adj.) – (ver, MORȘELIT) ud leoarcă, 

murdar 

ȘIORȘELUŞ, ȘIORȘELUŞ (s.m.) - diminutiv al lui cercel; cerceluş; nume dat mai multor specii de 

plante decorative, cu frunze opuse regulate, cu flori roşii galben-verzui sau pestriţe; cerceluş 

ȘIORȘIELIT, ȘIORȘIELIȚ (adj.) - ud leoarca; murdar 

ȘIOVICĂ, ȘIOVIȘI (s.f.) - ciovică, nagâţ  

ȘIP, ȘIPURI (s.n.) - capac din lemn, dop, șaitău 

ȘIPCĂ, ȘIPCHE (s.f.) - împletitură fină şi uşoară cu găurele, reprezentând modele variate executată 

manual din fire subţiri de aţă şi folosită ca garnitură la lenjerie, fuste, perdele etc.; dantelă, horbotă 

ȘIPOT, ȘIPOCE (s.n.) - izvor 



ȘIPSIE, ȘIPSÎI (s.f.) - tipsie 

ȘIPTĂ, ȘIPCE (s.f.) - panglică 

ȘIPTĂ, ȘIPȚ (s.f.) - dantelă lucrată în casă 

ȘIR (adj. - s.m.) - terci 

ȘIREADĂ, ȘIREGE (s.f.) - cireadă 

ȘIREGHEA (s.p.) - un tip de joc pe loc 

ȘIREȘ, ȘIREȘ (s.m.) - cireș 

ŞIREŞAR (s.m.) - cireşar, luna iunie 

ȘIRIC, ȘIRICURI (s.n.) - jumătate din carcasa unui animal tăiat; șiricu ginaince ginapoi = jumătatea 

din faţă din spate 

ȘIȘE (adv.) - aşadar, vasăzică (expr. Șișe aşa!) 

ȘIȘE (adv.) - şi anume, cu alte cuvinte, va să zică; adică, adicălea, adicătelea 

ŞIŞTAR (s.n.) - vas pentru muls 

ŞIŞTĂV, ŞIŞTĂVI (s.m.); ŞIŞTĂVIT, ŞIŞTĂVITĂ, ŞIŞTĂVIŢ, ŞIŞTĂVICE (adj.) – bob rămas sec, 

zbârcit din cauza secetei 

ȘITAV, ȘITAVĂ, ȘITAVI, ȘITAVE (adj.) - sănătos 

ȘITAV, ȘTAVI (s.m.) – citav, sănătos, întreg 

ȘITĂV, ȘITĂVĂ, ȘITĂVI, ȘITĂVE (adj.) - citav, sănătos, întreg, (la trup, la minte) 

ȘITĂV, ȘITĂVĂ, ȘITĂVI, ȘITĂVE (adj.) - sănătos, întreg, nevătămat; teafăr; cu mintea întregă, 

sănătos la minte 

ȘIȚ, ȘIȚURI (s.n.) - șezut sub formă de scândură, de scaun special agățat de loitre sau de fotoliul 

îmblănit și cu arcuri (mobil, deci se poate lua din cocie) pe care stau cocișul și alți călători; șeaua 

de la bicicletă/motoretă/motocicletă; (interj.) cuvânt rostit când alungi pisicile 

ȘIȚĂ (s.f. sg.) - șindrilă 

ȘIUACĂ, ȘIUOȘI (s.f.) - cioacă, vârf de munte sau de deal  

ȘIUARĂ PÂȘIUASĂ, ȘIUORI PÂȘIUASĂ (s.f.) - cioară pucioasă, dumbrăveancă (lat. Coracias 

garrulus)  

ȘIUARĂ, ȘIUORI (s.f.) - cioară  

ȘIUARIC, ȘIUARIȘI (s.m.) - cioareci  

ȘIUARIȘI (s.m. pl.) - cioareci  

ȘIUAVA (pron.) - ceva   

ȘIUBĂR, ȘIUBERE (s.n.) - vas din lemn mai mic, în care se ține brânza 

ȘIUBĂR, ȘIUBIARĂ (s.n.) - ciubăr  

ȘIUBENȘI (s.m.) - floricele  

ȘIUBEREL, ȘIUBERELE (s.n.) - ciubăr mic 

ȘIUBLĂ, ȘIUBLE (s.f.) – unitate de măsură 

ȘIUBUC ȘIUBUȘIE (s.n.) - ciubuc  

ȘIUCALEŢ (s.m.) - cioacăleţ  

ȘIUCÂRCI, ȘIUCÂRCIESC (vb., IV, tranz., reflex.) - ciopârţi  

ȘIUCÂRCIT, ȘIUCÂRCITĂ, ȘIUCÂRCIŢ, ȘIUCÂRCICIE (adj.) - ciopârţit  

ȘIUCÂRLIIE, ȘIUCÂRLII (s.f.) - ciocârlie  

ȘIUCUR, ȘIUCURI (s.m.) - ciucure   

ŞIUCURAT, ŞIUCURATĂ, ŞIUCURAŢ, ŞIUCURACE (adj.) - împodobit cu ciucuri 

ȘIUCURE, ȘIUCURE (s.m.) - ornament făcut dintr-o împletitură sau dintr-un mănunchi de fire, 

cu care se împodobesc marginile unui covor, ale unei draperii, un obiect de îmbrăcăminte 

ȘIUDAT, ȘIUDATĂ, ȘIUDAȚ, ȘIUDACE (adj.) - ciudat 

ȘIUDĂ, ȘIUDZ (s.f.) - sentiment de părere de rău, de invidie amestecată cu supărare sau de invidie 

amestecată cu duşmănie; ciudă 

ȘIUDĂ, ȘIUGE (s.f.) - ciudă 

ŞIUDOS, ŞIUDOASĂ, ŞIUDOŞ, ŞIUDOASĂ (adj.) - plin de ciudă, supărăcios 

ȘIUDOS, ȘIUDOASĂ, ȘIUDOŞ, ȘIUDOASĂ (adj.) - plin de ciudă; ciudos, înciudat 

ȘIUFĂ, ȘIUFE (s.f.) - cuvânt de batjocură; aluzie la părul frumos al Floricăi 

ȘIUGLIGIT, ȘIUGLUGITĂ, ȘIUGLUGIȚ, ȘIUGLUGICE (adj.) – ciopârțit 



ȘIUGLUDZÂT, ȘIUGLUDZÂTĂ, ȘIUGLUDZÂȚ, ȘIUGLUDZÂCE (adj.) – ciugulit, rupt bucăți 

mici dintr-un întreg  

ȘIUGLUGEALĂ, ŞIUGLUGELI (s.f.) - mică stricăciune 

ȘIUGLUGI, ȘIUGLUGESC (vb., IV, tranz.) - a rupe părți din ceva 

ȘIUGLUGIT, ȘIUGLUGITĂ, ȘIUGLUGIȚ, ȘIUGLUGICE (adj.) - stricat ici și colo 

ȘIUGULI, ȘIUGULESC (vb., IV, tranz., reflex.) - ciuguli  

ȘIUGULIT, ȘIUGULITĂ, ȘIUGULIŢ, ȘIUGULICIE (adj.) - ciugulit  

ŞIUHĂ, ȘIUHE (s.f.) - sperietoare 

ȘIUI, ȘIUIURI (s.n.) - umflătură la cap, cucui 

ȘIUICĂ, ȘIUIȘI (s.m.) - frate mai mare 

ŞIUINĂVIT, ŞIUINĂVITĂ, ŞIUINĂVIȚ, ŞIUINĂVICE (adj.) - schimonosit, rănit, lovit 

ȘIUL, ȘIULĂ, ȘIULI, ȘIULE (adj.) - despre animale care are urechile anormal de mici; ciul; care are 

urechile sfâşiate, rupte, căruia îi lipseşte o ureche sau ambele urechi 

ȘIUL, ȘIULĂ, ȘIULI, ȘIULIE (adj.) - cu urechile mici; cu o singură ureche; (despre oi) cu 

urechile crestate într-un anumit fel, pentru a fi recunoscute de către proprietar 

ȘIULAU, ȘIULAOĂ, ȘIULEŢ, ȘIULACIE (adj.) - ciul, cu urechi mici 

ȘIULI, ȘIULESC (vb., IV, intranz.) - (despre animale) a-și ridica urechile pentru a auzi mai bine 

zgomotele slabe; (despre oameni) a se concentra pentru a auzi o discuție din apropiere la care nu 

participă 

ȘIULI, ȘIULESC (vb., IV, tranz.) - ciuli  

ȘIULIT, ȘIULITĂ, ȘIULIŢ, ȘIULICIE (adj.) - ciulit  

ȘIUMAICĂ - ciovică   

ȘIUMALCĂ, ȘIUMIELȘI (s.f.) - cimilitură; cuvinte cu care începe o ghicitoare, cinel-cinel 

ȘIUMĂ, ȘIUME (s.f.) - ciumă 

ȘIUMIELȘIU (s.m.) - cimilitură  

ȘIUMIȘI, ȘIUMIȘESC (vb., IV) - a da în bobi; a spune povești ca să treacă timpul 

ȘIUMP, ȘIUMPI (s.m.) - ciot, parte a unei plante, a unei tulpini rămasă deasupra pământului 

după tăiere; șciump 

ȘIUMPĂV, ȘIUMPĂVĂ, ȘIUMPĂVI, ȘIUMPĂVE (adj.) - rănit, schilodit 

ȘIUMPĂVI, ȘIUMPĂVESC (vb., IV, tranz. reflex.) - a (se) lovi la picioare 

ŞIUMPĂVIT (adj.) - v. şiumpăv 

ŞIUMPĂVITURĂ (s.f.) - v. şiumpăveală 

ȘIUNAV, ȘIUNAVI (adj.) – urât, slut 

ŞIUNĂVEALĂ (s.f.) - v. şiumpăveală 

ȘIUNĂVI, ȘIUNĂVESC (vb., IV, tranz. reflex.) - a (se) schilodi 

ȘIUNĂVIT, ȘIUNĂVITĂ, ȘIUNĂVIȚ, ȘIUNĂVICE (adj.) - cu vânătăi provocate de lovituri 

ȘIUNG, ȘIUNJI (adj.) - fără braț 

ȘIUNG, ȘIUNJI (s.m.) - olog 

ŞIUNGĂRI, ŞIUNGĂRESC (vb., IV, tranz.) - a curăţa pomii de crăci, a toaleta; a tăia, a reteza 

ȘIUNTĂVI, ȘIUNTĂVESC (vb., IV) - a poci; a face rău 

ȘIUOICĂ, ȘIUOIȘI (s.f.) - stăncuţă (lat. Coloeus monedula)  

ȘIUONT, ȘIONTURI - (s.n.) ciont 

ȘIUONT, ȘIUANTĂ, ȘIUONŢ, ȘIUANCIE (adj.) - ciuntit, berc 

ȘIUPAG, ȘIUPAJE (s.f.) - ciupag, ie  

ȘIUPAG, ȘIUPAJE/ȘIUPAGURI (s.n.) - ie 

ȘIUPARCĂ, ȘIUPERȘI (s.f.) - ciupercă 

„șiuperși șărpeșci” - ciuperci otrăvitoare 

ȘIUPÂRTAN, ȘIUPÂRTANI (s.m.) - mânătarcă, hrib cenuşiu (lat. Boletus edulis) 

ȘIUPELI, ȘIUPĂL (vb., IV) - a jumuli, a smulge penele (fulgii) unei păsări; a jecmăni, a jefui; a 

se descuama (pielea); a cădea (de la sine) fulgii unor păsări 

ȘIUPELIT, ȘIUPELITĂ, ȘIUPELIȚ, ȘIUPELICE (adj.) - ciupelit 

ȘIUPI, ȘIUP (vb., IV, tranz., reflex.) - ciupi, a pişca 

ȘIUPIT, ȘIUPITĂ, ȘIUPIŢ, ȘIUPICIE (adj.) - ciupit, pişcat 

ȘIUR, ȘIURURI (s.n.) - ciur  



ȘIUR, ȘIURURI (s.n.) - ciur, sită mai mare și cu plasă rară; vânturătoare 

ȘIURA, ȘIUREDZ (vb., I) - a face tiv la pânză scoțând câteva fire și legând două câte două firele 

de urzeală rămase 

ŞIURA, ŞIURESC (vb., I, tranz.) - a broda cu găurele, a găuri pânza, a o face ca un ciur 

ȘIURACE (adj.) – brodate 

ȘIURAI, ȘIURÂI (vb., IV, tranz.) - ciurui   

ŞIURAICĂ, ŞIURĂIŞI (s.f.) - strecurătoare 

ȘIURĂTURĂ, ȘIURĂTURI (s.f.) - broderie cu găurele; dantelă 

ȘIURDĂ, ȘIURGE (s.f.) – cireadă de vaci 

ȘIUREA, ȘIURELE (s.f.) - clopoțel mic și rotund, zdrăngănea 

ȘIUREDZ, ȘIUREDZ (s.m.) - huhurez, bufniță, cucuvea 

ȘIUREL, ȘIURELE (s.n.) – zurgălăi (la opinci); dispozitiv în formă de sită care se adaptează la 

ţeava stropitorii pentru culturile din grădini; șiuraică; strecurătoare 

ȘIUREZ, ȘIUREZI (s.m.) - huhurez 

ȘIURI, ȘIURESC (vb., IV, tranz.) - a da prin ciur 

ȘIUROMI, ȘIUROME (s.n.) - căpățână de varză nedezvoltată 

ȘIURUI, ȘIURUI (vb., IV) - a curăța grăunțele de pleavă cu ajutorul sitei, a ciurului ori a 

vânturătoarei 

ȘIUȘE, ȘIUȘII (s.f.) - bomboană în formă de bastonaş fabricată din zahăr topit şi aromatizat, având 

culori diferite; acadea 

ȘIUȘI, ȘIUC (vb., IV) - a răsuci un fir, o fibră textilă etc. pentru a-i da o rezistenţă mai mare sau pentru 

a confecţiona diferite obiecte; a suci; a da unui obiect o mişcare de rotaţie; a întoarce, a învârti; a-şi 

scrânti, a-şi luxa o parte a corpului; a răsuci cu violenţă gâtul unei fiinţe pentru a o ucide; a șiuși vorba 

= a da alt curs sau alt înţeles convorbirii, pentru a-şi ascunde gândurile, a ocoli adevărul 

ȘIUȘIT, ȘIUȘITĂ, ȘIUȘIŢ, ȘIUȘICE (adj.) - răsucit în jurul lui însuşi sau în jurul a ceva printr-o 

mişcare continuă şi în acelaşi sens; sucit; scrântit, luxat; (fig.) despre oameni care nu este sau nu se 

poartă ca toată lumea; ciudat, aiurit; care se opune bunului simţ; nepotrivit, nefiresc 

ȘIUȘITURĂ, ȘIUȘITURI (s.f.) - un fel de cozonac făcut dintr-o foaie de aluat înfăşurat în formă de sul 

şi umplut cu brânză, magiun, mac, nuci etc. 

ȘIUȘIULA, ȘIUȘIULĂ (vb., I, unipers.) - (despre găini) a se freca prin praf fiindcă le mănâncă 

pielea (din cauza căldurii, a paraziților) 

ȘIUȘIULECE, ȘIUȘIULEŢ (s.m.) - ciupercă comestibilă cu pălăria zbârcită, gălbuie sau brună-roşcată; 

ciuciulete; adverbial în expresie ud șiușiulece = a se uda sau a fi ud până la piele 

ȘIUȘIULECE, ȘIUȘIULEȚ (s.m.) – varietate de ciupercă (creasta cocoșului) 

ȘIUȘIUMECE (s.m. sg.) - lipsit de inițiativă, tăntălău 

ȘIUȘIUR, ȘIUȘIURIE (s.m.) - ciuciur, jgehab pe care curge apa 

ȘIUȘOR, ȘIUȘOARĂ (s.n.) - izvor a cărui apă este captată printr-un jgheab sau printr-o ţeavă; şipot 

ȘIUT, ȘIUTĂ, ȘIUŢ, ȘIUCIE (adj.) - ciut  

ȘIUTĂ, ȘIUŢ (s.f.) - ciută, femela cerbului 

ȘIUTURĂ, ȘIUTURE (s.f.) - solniţă 

ȘIUTURĂ, ȘIUTURIE/ŞIUTURI (s.f.) - ploscă cu care cemătorii umblă ptin sat pentru a face 

invitații la nuntă; recipient din scoarţă de dovleac din care se bea apă; (fig.) cap, minte 

ȘIUVANI, ȘIUVANE (s.n.) - covată, albie mare de opărit porcii după tăiere 

ȘIUVANI, ȘIUVANIE (s.n.) - albie, covată, copaie 

ȘIVIE, ȘIVII (s.f.) - cui de siguranță la osia căruței (carului) 

ȘIVIȘÂT (s.n.) – un fel de interogatoriu 

ȘIVIȘÎ (vb., IV, tranz.) - a cerceta cu meticulozitate, a trage de limbă 

ȘIVIT, ȘIVITĂ, ȘIVIȚ, ȘIVICE (s.m. și f.) - om negricios; vânăt de necaz, foarte mâhnit 

ȘIZMĂ, ȘIZME (s.f.) - necaz, răutate 

ȘÎ (adv.) – acum; (conj.) - și  

„dă șî năincie” = de acum înainte, de acum încolo, în viitor 

ŞÎ (adv.) - chiar, în adevăr, cu adevărat. pe deasupra; în plus, încă; chiar încă; pe lângă acestea, de 

asemenea; şi 

ŞÎŢ! (interj.) - strigăt cu care se alungă pisicile; hâr 



ŞÎŢ, ŞÎŢURI (s.n.) - parte a bicicletei, a motocicletei etc. formată dintr-un mic suport triunghiular din 

piele, din cauciuc, pe care se stă în timpul deplasării vehicolului; şa 

ŞLAF, ŞLAFI (s.m.) - papuc de casă 

ȘLAG, ȘLAGURI (s.n.) - compresă (mai ales cu țuică) pentru combaterea febrei mari 

ŞLAGUI, ȘLĂGUI (vb., IV) - a se îmbolnăvi de paralizie; a paraliza, a damblagi. (fig.) în expr. sa 

şlăguie dacă află auge, vege = se supără, se necăjeşte, se îmbolnăveşte dacă află aude, vede 

ŞLAGUIALĂ, ŞLAGUIELI (s.f.) - boală care se manifestă prin pierderea parţială sau totală a 

posibilităţii de mişcare şi a sensibilităţii corpului sau a unei părţi a lui; paralizie, dambla, şlog 

ŞLAGUIT, ŞLAGUITĂ, ŞLAGUIŢ, ŞLAGUICE (adj.) - care este bolnav de paralizie; paralizat 

ȘLAICĂ, ȘLAICHE (s.f.) - încălțăminte fără toc, asemănătoare cu opincile (opinici sârbești) 

ȘLAIDĂR, ȘLAIDĂRE (s.n.) – praștie 

ŞLAIER, ŞLAIERE (s.n.) - ţesătură fină transparentă de mătase, de bumbac sau fibre sintetice pe care 

o poartă mireasa pe cap; voal, văl 

ȘLAIER, ȘLAIERE (s.n.) - voal de mireasă 

ȘLAIF (s.n.) - camera (de la roata tractorului, a bicicletei) 

ŞLAIFĂR, ŞLAIFĂRI (s.m.) - tocilar 

ȘLAIS, ȘLAISURI (s.n.) - șlaiț, ecluză 

ŞLAP, ŞLAPI (s.m.) - încălţăminte uşoară fără călcâi care se poartă în casă, papuc; p. gener. pantof uşor 

de vară 

ȘLAP, ȘLAPI (s.m.) - papuc de casă 

ȘLARF, ȘLARFI (s.m.) - șlap, papuc de casă, sabot 

ŞLARF, ŞLARFI (s.n.) - încălţăminte de vară confecţionată artizanal cu talpă de cauciuc şi căpută de 

postav; poacen 

ȘLAU - şleau  

ȘLAU (adj. m. sg.) - persoană suplă (ca și trasă prin inel) 

ȘLAUF, ȘLAUFURI (s.n.) - (cameră) tub de cauciuc unit la capete așezat înăuntrul anvelopei pe 

roata unei biciclete; furtun îngust cu care se scoate băutura din butoi, prin aspirație; maț 

ŞLEAHTĂ, ŞLEHCE (s.f.) – bandă, adunătură 

ȘLEAMPĂR (s.n.) - amestec de orz și alte cereale 

ȘLEAN, ȘLEANURI (s.n.) - postată 

ŞLEG, ŞLEGURI (s.n.) - ciocan mare şi greu care se foloseşte în carierele de piatră sau în gospodărie; 

baros 

ȘLEG, ȘLEGURI (s.n.) - ciocan mare, baros 

ȘLEOAMPĂT, ȘLEOAMPEȚ (s.m.) – dezordonat vestimentar 

ȘLEOMPĂTURĂ, ȘLEOMPĂTURI (s.f.) – dezordonat 

ȘLICHIȚE (s.f. pl.) - tăiței în formă pătrată 

ȘLIEM (s.n.) – cască 

ŞLIGOVIŢĂ, ȘLIGOVIȚ (s.f.) - sortiment de ţuică răchie tare de prune; şliboviţă 

ŞLIMVOL, ŞLIMVOALE (s.n.) - bumbac răsucit într-un singur fir şi vopsit în diferite culori, 

întrebuinţat la cusutul înfloriturilor pe cămăşi, pe ştergare etc.; arnici 

ŞLINGĂ, ŞLINJI (s.f.) - suprafaţă lungă şi îngustă de teren; fâşie, plancică 

ȘLINGĂRAI, ȘLINGĂRAIE (s.n.) - broderie 

ȘLINGUI, ȘLINGUIESC (vb., IV, tranz.) - a face o broderie cu găuri pe un material textil 

ŞLINGUIT (adv.) - dantelat 

ȘLINVON, ȘLINVOANE (s.n.) - fir de mătase cusut pe costumul național 

ȘLIOMPĂTURĂ, ȘLIOMPĂTURI (s.f.) - defect la mers, șchiopătură 

ŞLIORŢ, ŞLIORŢURI (adj.) - în expr. merje în şliorţuri = merge funcţionează foarte bine; merge „ca 

uns”; eficient; moară în şliorţuri = la jocul de ţintar; situaţie, poziţie care permite unui jucător să câştige 

partida printr-o mişcare de du-te-vino a unei piese 

ȘLIP, ȘLIPURI (s.n.) – traversă de cale ferată 

ŞLIPĂR, ŞLIPĂRI (s.m.) – traversă de cale ferată 

ȘLOAMPĂT, ȘLOAMPĂTĂ, ȘLOAMPĂȚ, ȘLOAMPĂCE (adj.) - dezordonat, neîngrijit la 

îmbrăcăminte 



ŞLOAMPĂT, ŞLOAMPĂTĂ, ŞLOAMPĂŢ, ŞLOAMPĂCE (adj.) - indolent, nepăsător; care nu se 

îngrijeşte de ţinuta sa, care are o ţinută dezordonată, murdară etc.; neângrijit, neglijent, nehainic, 

nedoaşnic 

ŞLOAMPĂTURĂ, ŞLOMPĂTURI (s.f.) - fiinţă şloampătă 

ȘLOASĂ (s.) - meșter 

ŞLOASĂR, ŞLOASĂRI (s.m.) - lăcătuş meserias priceput, iscusit, inventiv 

ȘLOASĂR, ȘLOASĂRI (s.m.) - lăcătuș, strungar, muncitor în fabrică 

ȘLOG, ȘLOGURI (s.n.) - apoplexie, paralizie 

„l-o lovit șlogu” - a paralizat; a înnebunit 

ŞLOG, ŞLOGURI (s.n.) - paralizie, dambla, şlaguială 

ŞLOGOI (vb., IV) - v. şlogui 

ȘLOGOMENT, ȘLOGOMENTURI (s.n.) - paralizie 

ȘLOGUI, ȘLOGUIESC (vb., IV, intranz.) - a paraliza 

ȘLOGUIT, ȘLOGUITĂ, ȘLOGUIȚ, ȘLOGUICE (adj.) – paralizat 

ȘLOGUITURĂ, ȘLOGUITURI (s.f.) - apoplexie, paralizie, dambla 

ȘLOMPĂTURĂ, ȘLOMPĂTURI (s.n.) – șchiop, șlompătură 

ŞLOSĂR, ŞLOSĂRI (s.m.) – lăcătuş 

ŞLUC, ŞLUCURI (s.n.) - duşcă, înghiţitură de băutură 

ȘLURI (s.m. pl.) – staniol, folie 

ŞLUS (interj.) – gata! 

ȘMAG, ȘMAGURI (s.n.) – gust, smag 

ȘMAGĂ, ȘMĂJI (s.f.) - putere 

ŞMER (s.n.) - grăsime crudă de porc din regiunea abdominală; osânză 

ȘMIRGLU, ȘMIRGLURI (s.n.) - șmirglu 

ŞMIRGLU (s.n., sg.); ŞMIRGLUIT, ŞMIRGLUITĂ, ŞMIRGLUIŢ, ŞMIRGLUICE (adj.) – hârtie 

abrazivă, finisat cu această hârtie 

ŞNAIDAREALĂ, ŞNAIDARELI (s.f.) - meşteşugul, meseria croitorului; croitorie, şnaidarit 

ŞNAIDARI, ȘNAIDARESC (vb., IV) - a croi un material după forma şi mărimea indicată, sau după un 

contur desenat în prealabil şi a coase bucăţile croite; a confecţiona haine 

ŞNAIDARIE, ŞNAIDARII (s.f.) - meşteşugul, meseria croitorului. atelier unde se lucrează haine sau 

rochii; croitorie 

ŞNAIDARIT, ȘNAIDĂRITURI (s.n.) - meseria croitorului; croitorie, şnaidareală 

ŞNAIDARIŢĂ, ŞNAIDARIŢĂ (s.f.) - meseriaşă care croieşte şi coase rochii; croitoreasă 

ȘNAIDĂR, ȘNAIDĂRI (s.m.) - croitor 

ŞNAIDĂR, ŞNAIDĂRI (s.m.) - meseriaş care croieşte şi coase haine; croitor 

ŞNALĂ, ŞNĂLI (s.f.) - încuietoare la uşă, zăvor, reză 

ȘNAPAN, ȘNAPANI (s.m.) - trișor, șmecher 

ȘNĂIDĂRAI, ȘNĂIDĂRAIE (s.n.) - croitorie; atelier de croitorie; activitatea de 

croitor/croitoreasă 

ȘNĂIDĂRIȚĂ, ȘNĂIDĂRIȚĂ (s.f.) - croitoreasă 

ȘNELȚUG, ȘNELȚUGURI (s.n.) - tren accelerat 

ȘNIOR, ȘNIORI (s.n.) – panglică subțire, colorată, cusută pe costumul popular 

ŞNIP, ŞNIPI (s.m.) - sitar 

ȘNIUR, ȘNIURURI (s.n.) - șnur împletit din mai multe fire colorate  

ŞNIT, ŞNITURI (s.n.); ŞNITUIT, ŞNITUITĂ, ŞNITUIŢ, ŞNITUICE (adj.) – bucată, făcut bucăţi, tăiat 

(Am luvat câcea şnituri dă carnie păntru pohuluit.) 

ȘO! (interj.) - cuvânt de alungare a găinilor 

ŞOABĂ, ŞOABE (s.f.) - disc de metal sau monedă mare folosită într-un joc de copii 

ȘOACĂ (s.f.) - stâncă 

ȘOAFĂ, ȘOAFE - (s.f.) - varză cu frunze rare şi puţine care nu formează căpăţână 

ȘOALĂ (s.f.) - cană, cească 

ŞOALTĂR, ŞOALTĂRIE (s.n.) – întrerupător electric 

ŞOANCĂ (s.f.) - șuncă 



ȘOAREȘI (s.m.) - pantaloni, cioareci 

ȘOATĂR (s.n. sg.) - pietriș/prundiș mai mărunt folosit la prepararea tencuielii 

ŞOATĂR, ŞOATĂRE (s.n.) - amestec de pietriş şi nisip întrebuinţat la prepararea betonului, la 

pietruirea şoselelor etc.; balast 

ŞOBAC, ȘOBACURI (s.n.) - broderie pe o ţesătură obţinută prin scoaterea firelor din urzeală sau din 

băteală; rărituri cu scop decorartiv de-a lungul unei ţesături; ajur 

ȘOBÂLC (interj.) - cuvânt care imită zgomotul produs de căderea unui corp în apă; bâldâbâc 

ȘOBÂLCAI, ȘOBÂLCĂI (vb., IV) - a agita, a amesteca cu putere un lichid. a cufunda cu zgomot un 

obiect într-un lichid 

ŞOBOL, ŞOBOLI (s.m.) - mamifer rozător omnivor din familia muridelor, mai mare decât şoarecele, 

cu coada lungă acoperită cu solzi în formă de inele, care trăieşte în jurul locuinţelor, provocând mari 

stricăciuni; şobolan, guzgan 

ȘOCÂRCEALĂ, ȘOCÂRCELI (s.f.) - faptul de a șocârci; cioplitură 

ȘOCÂRCI, ȘOCÂRCESC (vb., IV) - a desprinde la întâmplare prin lovituri aplicate cu un instrument 

ascuţit, aşchii dintr-o bucată de lemn; a ciopli 

ȘOCHIAT, ȘOCHIATĂ, ȘOCHIAȚ, ȘOCHIACE (adj.) - șod 

ȘOCLOD (s.n.) - ciocălău, cotor (de fructe, de varză) 

ȘOCNIRE, ȘOCNIRI (s.f.) - lovire însoţită de zgomot între două obiecte tari; ciocnire, ciocnitură 

ȘOCNIT, ȘOCNITĂ, ȘOCNIŢ, ȘOCNICE (adj.) - crăpat, ciocnit, plesnit 

ȘOCNITOARE, ȘOCNITORI (s.f.) - nume dat mai multor specii de păsări agăţătoare de pădure cu 

aripile scurte, cu cioc conic, puternic, care ciocănesc coaja copacilor distrugând insectele şi larvele lor; 

ciocănitoare 

ȘOCOT, ȘOCOCE (s.n.) - piesă de lemn sprijinită pe piatra de moară, care scutură teica, lăsând să cadă 

boabele din coşul morii; hădărag, hădărău; fig. ir. gură; expr. îi merje șocotu = îi merge gura, vorbeşte 

mult, bate câmpii 

ȘOCTĂRI, ȘOCTĂRESC (vb., IV, tranz.) - a crâmpoțî, a ciopârți 

ŞOD, ŞOADĂ, ŞODZ, ŞOAGE (adj.) - despre oameni; adesea substantivat care ştie să stârnnească 

râsul, păstrând un aer serios; mucalit, poznaş, ghiduş, poșicalit, potcaş 

ȘOD, ȘOADĂ, ȘODZ, ȘOAGIE (adj.) - hazliu, comic, glumeț, ilar; capricios, bizar, inconstant în 

idei și în comportament 

„a-i fi șod dă ceva” - a fi surprins de ceva 

ȘODÂLCANIE, ŞODÂLCĂNII (s.f.) - șchiopătură 

ŞODOS, ȘODOASĂ, ŞODOŞ, ȘODOASĂ (adj.) şod, mucalit, poznaş, potcaş, poșicalit 

ȘODZĂNIE, ȘODZĂNII (s.f.) - gluma, haz, întâmplare comica 

ŞODZÂIE (s.f.) - v. şodzăne 

ȘODZÂMI (s.f.) - pozne, glumă 

ȘOFALOAGĂ, ȘOFALOJI (s.f.) - vas de lemn în formă de jgheab, de ladă lungă etc. în care se pune 

mâncarea pentru porci; troacă 

ȘOFEI, ȘOFEIE (s.n.) - ciubăr, găleată de lemn 

ŞOFEI, ŞOFEIE (s.n.) - vas făcut din doage de lemn, dintre care două pot fi mai lungi şi găurite, servind 

ca toarte, întrebuinţat la păstrarea şi transportarea lichidelor sau a unor produse; hârdău, ciubăr 

ȘOFEIER, ȘOFEIERI (s.m.) – meșter 

ȘOFERȘAIBĂ (s.n.) - parbriz 

ȘOFEU, ȘOFEIE (s.n.) - vas din lemn, întrebuințat la aducerea și păstrarea apei de băut 

ȘOFIER, ȘOFIERI (s.m.) - șofer 

ŞOFIU, ŞOFIURI (s.n.) - recipient din lemn de cca 1 l de cărat apă 

ȘOFRÂNGAR, ȘOFRÂNGARI (s.m.) - despre cineva care se pretinde dar nu este meșter 

ȘOFRON, ȘOFROANE (s.n.) - șopron 

ŞOFRU, ŞOFRURI (s.n.) - acoperişul construit deasupra spaţiului din spatele porţilor de intrare în curte 

sau deasupra spaţiului situat, de obicei, între casă şi alte construcţii anexă unde se depozitează lemne, 

butoaie mari streazuri) sau alte obiecte de uz gospodăresc 

ȘOFRU, ȘOFRURI (s.n.) - șopron 

ȘOGLOGEALĂ, ȘOGLOGELI (s.f.) - faptul de a ciuguli; concr. ceea ce se ciuguleşte; ciuguleală 



ȘOGLOGI, ȘOGLOGESC (vb., IV) - despre oameni a mânca dintr-un aliment numai câte puţin, de ici 

de colo; a ciuguli 

ȘOGOR, ȘOGORI (s.m.) - soții a două surori sunt șogori între ei; termen cu care se adresează, 

unul altuia, doi bărbați care au aceeași amantă; formă de adresare către o persoană necunoscută, 

dar care are cam aceeași vârstă 

ȘOHAN (adv.) - niciodată 

ŞOIŢĂ, ŞOIŢĂ (s.f.) - nume dat mai multor păsări răpitoare de zi, agere şi puternice care se hrănesc cu 

pradă vie, mai ales păsări; şoim, şorliţă 

ȘOL, ȘOLURI (s.n.) - cană (de porțelan) folosită pentru băut lapte, ceai etc. 

ŞOL, ŞOLURI (s.n.) - vas cu toartă, confecţionat din lut, faianţă sau porţelan care serveşte la băut sau 

la scos lichide dintr-un vas mai mare; cană, ceaşcă 

ȘOLĂ, ȘOLE (s.f.) - șol, cană (de ceai) din porțelan sau din tablă 

ȘOLGEU, ȘOLGEI (s.m.) – pui de iepure 

ŞOLGI, ȘOLGESC (vb., IV) - a vătăma un animal la şolduri, lovindu-l sau supunându-l unor eforturi 

prea mari; a şoldi 

ŞOLGIT, ŞOLGITĂ, ŞOLGIŢ, ŞOLGICE (adj.) - despre animale cu şoldul vătămat, ieşit în afară, 

fracturat; şoldit 

ȘOLOCAT, ȘOLOCACIE/ȘOLOCATURI (s.n.) - oblon 

ŞOLOCAT, ŞOLOCATURI (s.n.) - dispozitiv format din unul sau din mai multe panouri de lemn, 

aşezat în faţa sau în spatele unei ferestre şi servind pentru protecţie sau pentru reglarea luminii care intră 

în camera respectivă; oblon 

ŞOLOCATRĂ (s.f.) - șolocat 

ŞOLOCĂT, ŞOLOCĂTRE (s.f.) - oblon la fereastră 

ŞOLOMAGE (s.f.) - porumb furajer sub formă de masă verde 

ȘOLOMAN, ȘOLOMANI (adj.) – glumeț 

ŞOLOMÂNDRĂ, ŞOLOMÂNDRE (s.f.) - animal batracian asemănător cu şopârla, cu picioarele scurte 

şi îndreptate în lături şi cu pielea neagră pătată cu galben, care secretă o substanţă protectoare iritantă; 

salamandră. (fig.) femeie care îmbracă, de obicei, haine în culori ţipătoare 

ŞOLUNG, ŞOLUNGURI (s.n.) - pădure de salcâmi aparţinând domeniului privat al statului 

ȘOLUȚ, ȘOLUȚĂ (s.n.) – cană mai mică 

ȘOMÂRDAN, ȘOMÂRDANI (s.m.) – câinele pământului care trăiește pe camp, este mic ca un 

șobolan, de culoare roșcată cu pete albe 

ȘOMÂRDOC, ȘOMÂRDOCI (s.m.) - șobolan 

ȘOMOIOG,ȘOMOIOAJE (s.m.) - smoc (mănunchi) de paie sau ghemotoc din cârpe/hârtie/etc. 

cu care se șterge un obiect, se astupă o gaură în zid etc. 

ŞONC, ŞONCURI (s.n.) - produs alimentar obţinut din pulpă de porc preparată prin sărare şi afumare; 

jambon, ţâmp 

ȘONC/ȘONCĂ, ȘONCURI (s.n.) - șuncă de casă, jambon 

ŞONCĂ, ŞONȘI (s.f.) - carne de porc fără grăsime preparată prin sărare şi afumare; şuncă 

ȘONROVĂȚ (s.n.) - hidronim, toponim (numele unui pârâu și loc de pe teritoriul satului Doclin, 

Caraş-Severin) 

ȘONTÂC (adv.) - ciuntit 

ȘONTOROG, ȘONTOROAGĂ, ȘONTOROJI, ȘONTOROAJE (adj. și s.) - șont, șchiop; cineva 

care își târăște unul sau ambele picioare, având dificultăți la mers 

ŞOPÂRLĂ, ŞOPÂRLE (s.n.) - şopârlă  

ŞOPCEALĂ, ŞOPCELI (s.f.) - faptul de a şopti; şopteală, şuşoteală 

ŞOPCI, ȘOPCESC (vb., IV) - a vorbi încet, în taină, a spune ceva în şoaptă, a şopti; a comunica ceva 

încet să nu audă alţii; a sufla 

ŞOPCIT, ŞOPCITĂ, ŞOPCIŢ, ŞOPCICE (adj.) - despre cuvinte rostit în şoaptă, şoptit 

ŞOPCITOR, ŞOPCITOARE, ŞOPCITORI, ŞOPCITOARE (adj.) - despre oameni, adesea fig. care 

vorbeşte în şoaptă, care şopteşte; şoptitor 

ȘOPREANCĂ, ŞOPRENCI (s.f.) – (var. ȘĂRPENCI) tigaie de prăjit 

ȘOPRENCĂ, ȘOPRENCI (s.f.) – tigaie pentru prăjit 

ȘOPRU, ȘOAPRE (s.n.) - șopron 



ȘOPRU, ȘOPRURI (var. ȘOFRU) (s.n.) - șopron; construcție gospodărească anexă, deschisă într-

o singură parte, în care se adăpostește inventarul agricol și unde pot fi adăpostiți, vara, caii sau 

vacile (în ștălog fiindu-le prea cald) 

ȘOR (s.n.) – cătrință 

ŞORĂUF, ŞORĂUFURI (s.n.) – şurub 

ŞORLIŢĂ, ŞORLIŢĂ (s.f.) - şoim, şoiţă 

ȘORLOCAT, ȘORLOCACIE (și ȘORLOCATURI) (s.n.) - v. șolocat 

ȘOROBĂR, ȘOROBĂRĂ (s.n.) - una din cele două piese din lemn care leagă dricul din spate de inima 

carului 

ŞOROF, ŞOROAFE/ȘOROFI (s.n.) - șurub 

ŞOROF, ŞOROFURI (s.n.) - înv. tijă cilindrică de lemn sau de oţel, filetată, care serveşte la asamblarea 

a două sau mai multor piese sau care transmite, transformă sau utilizează în diverse feluri mişcarea de 

rotaţie într-un mecanism; şurub 

ȘOROMPĂU (s.n.) - șanț pentru scurgerea apei 

ȘOROVEȚĂ (s.f. pl.) - fructe 

ŞOŞOCI (vb., IV) - a şopti, a şuşoti 

ŞOTAROS, ŞOTAROASĂ, ŞOTAROŞ, ŞOTAROASĂ (adj.) - despre pământ nisipos, pietros, ruşcios; 

care rodeşte puţin; sărac, neproductiv 

ȘOTĂR (s.n. sg.) - pietriș/prundiș mai mărunt folosit la prepararea tencuielii 

ȘOTĂȚ, ȘOTĂȚURI (s.n.) - arnici, fire de diverse culori folosite la cusut modele pe pânză 

ŞOTÂRLAP, ŞOTÂRLAPURI (s.n.) – bordei 

ȘOTCĂ, ȘOTȘI (s.f.) - grămadă, mulţime de fiinţe adunate laolaltă; ciotcă 

ȘOTORĂ (s.f. sg.) - zgură 

ȘOVAN, ȘOVANI (s.n.) - înveliş osos care protejează corpul broaştei ţestoase; carapace 

„broască cu șovan” - broască ţestoasă 

ȘOVAR (s.f.) - (var. ȘOVARCĂ) plantă de baltă din care se confecționează coșuri, rogoz 

ŞOVĂI, ŞOVĂIESC (vb., IV) – a sta la îndoială, a fi nehotărât 

ȘOVĂLCĂI (vb. IV) - a avea rețineri, a ezita 

ȘOVÂRNOG, ȘOVÂRNOGI (s.m.) – olog, șchiop 

ȘOVICĂ, ȘOVIȘ (s.f.) - pasăre răpitoare de noapte, cu penele de culoare brună-cenuşie şi cu ochii 

galbeni înconjuraţi de rozete de pene, care trăieşte pe lângă casele părăsite, prn scorburi etc.; cucuvea 

ŞOZĂNII (s.f. pl.) - glume, ironii, năzbâtii 

ȘOZĂNII (s.f.pl.) - glume, ironii, năzbâtii 

ȘPACLĂ, ȘPACLE (s.f.) - șpaclu 

ȘPAIS, ȘPAISĂ/ȘAPISURI (s.n.) - cămară de alimente 

ŞPAIS, ŞPAISURI (s.n.) - încăpere mică în care se păstrează alimente; cămară 

ȘPAIȚ, ȘPAIȚURI (s.n.) - v. șpais 

ȘPALET, ȘPALETURI (s.n.) - obloane interioare din lemn 

ȘPALIR, ȘPALIRURI (s.n.) - spalier; vița-de-vie de pe șpalir 

ŞPALIR, ŞPALIRURI (s.n.) - suport format din stâlpi între care sunt întinse, orizontal şi paralel, fire de 

sârmă zincată, pentru susţinerea anumitor plante agăţătoare; spalier 

ȘPAN, ȘPANI (s.m.) - stăpânitorul administrativ al unui ținut 

ȘPANGLĂ, ȘPĂNJLI (s.f.) - țandră de lemn 

ŞPARGĂ, ŞPĂRJI (s.f.) – sfoară 

ŞPARUNG, ŞPARUNGURI (s.n.) - limită, punct extrem până la care se poate concepe, admite sau până 

la care este posibil ceva, moderaţie, cumpătare, înfrânare; folosire chibzuită a mijloacelor materiale sau 

băneşti, limitată la strictul necesar în cheltuieli; economie 

ŞPAŢÂR, ŞPAŢÂRURI (s.n.) - acţiunea de a se plimba; mers în voie pentru a se recrea, pentru a lua 

aer etc.; plimbare; călătorie de agrement, drum; peregrinare 

ȘPAȚÂR, ȘPAȚIRURI (s.n.) - plimbare 

ŞPAŢÂRI, ȘPAȚÂR (vb., IV) - a umbla în voie dintr-un loc într-altul pentru a se recrea, a face mişcare, 

a lua aer etc.; a se plimba a duce, a purta oameni sau animale; a scoate şi a însoţi pe cineva la plimbare 

ȘPAȚIR, ȘPAȚIRE (s.n.) - plimbare, preumblare 

ŞPĂŢĂREALĂ (s.f.) - plimbare 



ȘPĂȚĂRI, ȘPĂȚĂRESC (vb., IV, tranz. reflex.) - a (se) plimba 

ȘPĂȚĂRIT, ȘPĂȚĂRICIE (s.n.) - actul de a se plimba 

ŞPĂŢĂRITURĂ (s.f.) - v. şpăţăreală 

ȘPĂȚÂRI, ȘPĂȚÂRESC (vb., IV, intranz. reflex.) - a se plimba 

ȘPĂȚÂRI, ȘPĂȚÂRI (s.n.) - plimbare 

ȘPEC, ȘPECURI (s.n.) - slănină; închisoare 

ȘPECULANT, ȘPECULANȚ (s.m.) - speculant, profitor al unor situații mai deosebite 

ȘPECULĂ, ȘPECULE (și ȘPECULI) (s.f.) - speculă 

„a fașe șpeculă” - a cumpăra mărfuri pe care, ulterior, le vinzi mult mai scump; a împrumuta 

bani cu dobânzi foarte mari 

ȘPENAD (s.n. sg.) - spanac 

ȘPENAT (s.n.) - spanac 

ȘPENGLER, ȘPENGLERI (s.m.) - tinichigiu, cloamfăr 

ŞPENGLĂR, ŞPENGLĂRI (s.m.) – tinichigiu 

ȘPENȚ, ȘPENȚURI (s.n.) - haină, sacou 

ŞPENŢĂL, ŞPENŢĂLE (s.n.) - haină prea mică; scurtă, strâmtă 

ȘPENȚĂL, ȘPENȚĂLE (s.n.) - sacou, jachetă 

ȘPENȚĂR, ȘPENȚĂRE (s.n.) - haină, veston 

ŞPERACLU, ŞPERACLIE (s.n.) – cheie improvizată pentru deschiderea uşilor 

ȘPERLAC (s.n.) - cheie universală de decuiat ușile 

ȘPERȚ, ȘPERȚURI (s.n.) - mită, suma de bani sau bunurile materiale oferite cuiva pentru a 

rezolva favorabil solicitările celui care dă mita, comerț ilicit, contabandă 

ȘPERȚARI, ȘPERȚARI (s.m.) - mituitor, persoană care dă mită; mituit, persoana care acceptă 

mita, contrabandist 

ȘPESA, ȘPESĂDZ (vb., I, tranz.) - a economisi 

ȘPEȚ (s.n.) - șpagă, mită 

ŞPEZA (vb., I) - a cheltui, a plăti 

ȘPEZĂ (s.f.)- cheltuială 

ȘPICULANT, ȘPICULANȚ (s.m.) - speculant, trișor 

ȘPIERT/ȘPOIERȚ, ȘPIERTURI/ȘPOIERTURI (s.n.) – cuptor de metal în casă 

ŞPIERŢ, ŞPIERŢURI (s.n.); ŞPIERŢAR, ŞPIERŢARĂ, ŞPIERŢARI, ŞPIERŢARĂ (adj.) – mită, 

şpagă, cel care ia mită 

ȘPIL,ȘPILURI (s.n.) - șmecherie 

ȘPILĂR, ȘPILĂRĂ, ȘPILĂRI, ȘPILĂRE (adj.) - dibaci, șmecher, isteț 

ŞPILĂRAI, ŞPILĂRAIE (s.n.) – jonglerii, inginerii murdare (Mă, ăsta s-o ajiuns numa prân şpilăraie.) 

ŞPILCĂ, ŞPILȘI (s.f.) - spilcă, ac de păr, agrafă 

ȘPINOD (s.n. sg.) - spanac 

ȘPIONA (vb., I) – a urmpri discret 

ȘPIR, ȘPIRURI (s.n.) - alcool 

„șpirt d-ăl puturos” - spirt medicinal 

ȘPIR, ȘPIRURI (s.n.) - spirt 

ŞPIRC, ȘPIRCURI (s.n.) - înv. alcool etilic, spirt; p. ext. băutură alcoolică tare fig. adjectival extrem de 

harnic, iute la treabă, prompt 

ȘPIRU (CA) (adv.) - iute, ager 

ȘPIRUIALĂ, ȘPIRUIELI (s.f.) – beție 

ȘPIRUIT, ȘPIRUIȚ - puțin băut, amețit de băutură 

ȘPITAL, ȘPITALE (s.n.) - spital 

ŞPITARI, ŞPITARE (s.n.) - spital 

ȘPIȚ (adv.) - oblic, care nu-i drept 

ȘPIȚ, ȘPIȚURI (s.n.) - vârf, colț, suprafață triunghiulară de teren; țigaret, mustic(lu), 

portțigaret; (fig.) frunte 

„a să pune/a fi pus la șpiț” - a se purta (a fi) elegant, a se dichisi (a fi dichisit) 

ȘPIȚAR, ȘPIȚARI/ȘPIȚARE (s.m.) – (fig.) hoț; (s.n.) - spital 



ŞPIŢAR, ŞPIŢARI (s.m.) – tras la trei ace 

ŞPOGAT, ŞPOGATURI (s.n.) - fir lung obţinut din răsucirea sau împletirea mai multor fibre textile de 

in, de cânepă, de bumbac etc. şi folosit în special la legat; sfoară 

ȘPOGOD/ȘPOGOT, ȘPOGODURI/ȘPOGOCIE (s.n.) - ață groasă, rezistentă pentru legat saci, 

baloți ș.a., cănap 

ȘPOGOT, ȘPOGOȚ (s.m.) - ață groasă 

ȘPOHERI, ȘPOHERE (s.n.) - v. șpoieri 

ŞPOHERT (s.n.) - (var. SPOIERT) cuptor, sobă de bucătărie 

ȘPOIERI, ȘPOIERE (s.n.) - sobă de gătit 

„pră șpoieri” - pe plită 

ȘPOIERT, ȘPOIERCE (s.n.) – mașină de gătit 

ŞPOIERT, ŞPOIERTURI (s.n.) - maşină de gătit, sobă de bucătărie care serveşte la pregătirea mâncării 

ȘPOIURI (vb., IV) - a economisi 

ȘPOLĂȚ (s.n.) – cană, ulcică 

ȘPONGHIE, ȘPONGHII (s.f.) - burete 

ȘPOR, ȘPORURI (s.n.) - cuptor, sobă 

ȘPORLUI, ȘPORLUIESC (vb., IV) - a avea spor în activitate, a avansa în muncă; a șporoli, a 

cruța, a economisi bani sau bunuri materiale 

ȘPORLUIALĂ, ŞPORLUIELI (s.f.) - economie 

ȘPORLUIT, ȘPORLUITĂ, ȘPORLUIȚ, ȘPORLUICE (adj.) - economisit 

ȘPORLUNG, ȘPORLUNGURI (s.n.) - economie 

ŞPORUI (vb., IV) - a şporuli, a economisi, a chivernisi 

ȘPORUIT, ȘPORUITĂ, ȘPORUIȚ, ȘPORUICE (adj.) - economisit 

ŞPORULI (vb., IV) - a economisi, a aduce spor, a da cu măsură 

ŞPRAIŢ, ŞPRAIŢURI (s.n.) - bucată de lemn lungă şi îngustă care se fixează de-a curmezişul pentru a 

uni două sau mai multe elemente ale unei construcţii sau pentru a susţine, a întări ceva; stinghie, contră 

ŞPRĂIŢUI (vb., IV) - a propti, a pune şpraiţ la gindă, la cosărău 

ŞPRAIŢUIT, ŞPRAIŢUITĂ, ŞPRAIŢUIŢ, ŞPRAIŢUICE (adj.) – ancorat 

ŞPRIŢ, ȘPRIȚĂ/ŞPRIŢURI (s.n.) – seringă; pompă de stropit cu diverse întrebuinţări; vermorel; 

siringă; pompă pe roți folosită de pompieri la stingerea unui incendiu; instrument de făcut 

cârnaţi, de ornat torturile; băutură obţinută din vin cu apă minerală sau sifon 

ŞPRIŢ, ŞPRIŢURI (s.n.) - dispozitiv alcătuit dintr-un tub metalic în interiorul căruia se mişcă un piston 

folosit la prepararea cârnaţilor, a mezelurilor sau la ornarea prăjiturilor; aparat portativ cu ajutorul căruia 

se pulverizează soluţii speciale pentru distrugerea paraziţilor plantelor sau soluţii de var la zugrăvit; 

vermorel 

ŞPRIŢUI, ȘPRIȚUI (vb., IV) - a pulveriza pe plante soluţii pentu distrugerea paraziţilor sau soluţii de 

var pe pereţii tencuiţi 

ȘPRIȚUI, ȘPRIȚUI (vb., IV) - a stropi pomii sau vița-de-vie cu vermorelul; a pompa apă pentru 

a stinge incendiul 

ȘPUNGHE (s.f.) – burette 

ȘPURCASE (s.f.) – bancă de credite 

ŞPUŢĂR, ŞPUŢĂRI (s.m.) - nume dat câinilor de talie mica; căţel 

ŞRAF, ŞRAFURI (s.n.) - şurub 

ȘRAFȚIGĂR (s.n.) - șurubelniță 

ȘREC (adv.) - oblic; în diagonală 

ȘROF, ȘROFURI (s.n.) - (var. ȘOROF, ȘOROFURI) șurub 

ȘROFUI, ȘROFUIESC (vb., IV, tranz.) - (var. ȘOROFUI, ȘOROFUIESC) a înșuruba 

ȘTAB, ȘTABI (s.m.) – domn, șef 

ŞTAB, ŞTABI (s.m.) - persoană de vază pe plan social; şef, conducător; ştab militar = fanfară militară 

ȘTAFETĂ, ȘTAFECE (s.f.) - cu sens de vorbă care circulă 

ȘTAFIR (s.n.) - dulap de haine; zestre 

ȘTAIER, ȘTAIERE (s.n.) - impozit 

ȘTAIF (s.n.) – diplomă, recunoaștere 

ŞTAIF, ȘTAIFURI (s.n.) - în expr. a avea ştaif = a fi instruit, cult; fin; politicos 



ŞTAIMECE, ŞTAIMEŢ (s.m.) - bolovan mare cioplit în formă de paralelipiped folosit în construcţii; 

bornă de beton. piatră de hotar 

ȘTAINSODA (s.f. sg.) - sodă caustică 

ŞTAINSODĂ, ȘTAINSOGE (s.f.) - hidroxid de sodiu, sodă caustică 

ȘTAL, ȘTALI (s.m.) - acaret special pentru mieii care urmează a fi înțercați 

ȘTAL, ȘTALURI (s.m.) - grajd, ștălog, poiată 

ȘTAMP, ȘTAMPE (s.n.) – pahar mic pentru țuică 

ȘTAMP, ȘTAMPURI (s.n.) - scocul la moara de apă; păhărel mic pentru băut țuică 

ȘTAMPĂ, ȘTAMPE (s.f.) - ștampilă 

ŞTAMPĂL, ŞTAMPĂLE (s.n.) - pahar mic 50 ml din care se consumă băuturi tari; conţinutul acestui 

pahar 

ŞTAMPLU, ŞTAMPLE (s.n.) - ştampăl 

ȘTAMPLU, ȘTAMPLURI (s.n.) - păhărel pentru țuică 

ȘTANGĂ (s.) - bară de fier 

ŞTANGĂ, ŞTĂNJI (s.f.) – bară de fier 

ȘTANGLĂ, ȘTANGLE (s.f.) - bară fixă 

ȘTANIȚLU, ȘTANIȚLURI (s.n.) - pungă de hârtie 

ȘTAP, ȘTAPI (s.m.) - băț 

ŞTAŢĂNVAL (s.m.) - procuror 

ȘTAȚÂIE, ȘTĂȚÎ (s.f.) - stație, loc de oprire pentru mijloacele de transport în comun 

„ștațâie dă izâmban” - gară 

ȘTAȚIUNE, ȘTAȚIUNI (s.f.) - loc de muncă 

ȘTĂBIL, ȘTĂBILI (adj.) – curios 

ȘTĂFEC, ȘTĂFECURI (s.n.) - sfat; stat de vorbă despre nimicuri 

ȘTĂFETĂ, ȘTĂFECE (s.f.) - femeie care poartă vorba, bârfitoare 

ŞTĂIPIGLURI (s.f.) - scăriţe pentru călărie 

ŞTĂLOG, ȘTĂLOAJE/ŞTĂLOGURI (s.n.) - grajd, staul, adăpost provizoriu al păzitorului de 

vite 

ȘTĂLPI, ȘTĂLPI (s.m.) - papuci de lână cu talpa cusută 

ŞTĂLUI (vb., IV) - a stălui, a aranja lucrurile, cărţile într-un dulap 

ŞTĂLUIT, ŞTĂLUITĂ, ŞTĂLUIŢ, ŞTĂLUICE (adj.) - reglat 

ŞTĂLUNG, ŞTĂLUNGURI (s.n.) - talie, ţinută, poziţie, statură 

ȘTĂMPLURI (s.n.) - timbre 

ȘTĂMPUI, ȘTĂMPUIESC (vb., IV) - a timbra, a pune timbru (poștal) pe scrisoare sau timbru 

(fiscal) pe un act oficial; a ștampila, a pune ștampila pe un act 

ȘTĂNIȚ, ȘTĂNIȚĂ (s.n.) – pungă 

ȘTĂNIȚLU, ȘTĂNIȚLE (s.n.) - pungă mică de hârtie 

ȘTECĂR, ȘTECĂRE (s.n.) - priză (la curent electric) 

ȘTELUNG, ȘTELUNGURI (s.n.) - tranșeu, șanț săpat pe linia frontului (pentru adăpostire) 

ŞTELUNG, ŞTELUNGURI (s.n.) - trup, statură, înfăţişare, fizionomie; boi; mod de a se îmbrăca, de a 

se prezenta în societate; ţinută 

ȘTEMPLU, ȘTEMPLURI (s.n.) - timbru, marcă 

ȘTIC, ȘTICURI (s.n.) - figură; gest; exhibiție; șmecherie; poziție; mișcare 

ŞTIC, ŞTICURI (s.n.) - poziţie sau ansamblu de poziţii şi de mişcări la joc, la dans etc.; figură 

ȘTIGLIȚĂ, ȘTIGLIȚ (s.f.) - sticlete, pasărea-domnească 

ȘTIL (s.n.) – un fel de cărbune cu care se scria pe tăbliță (în loc de caiet), la școală 

ŞTIMUI, ȘTIMUI (vb., IV) - a fi sau a face ca un obiect să fie la fel cu altul; a fi sau a pune pe acelaşi 

plan; a potrivi 

ȘTIMUI, ȘTIMUIESC (vb., IV, reflex.) - a acorda instrumentele muzicale (înainte ca orchestra 

să înceapă să cânte); a păsălui, a se potrivi două piese care intră una într-alta, a se nimeri, a 

consuma 

ȘTIOCĂLE (s.f.) - cătălige, picioroange 

ȘTIOVÂRC! (interj.) - șontâc!, șontâc! 



ŞTOALFĂ, ŞTOALFE (adj., s.f.) - persoană care se arată altfel de cum este; om) ipocrit, făţarnic, 

prefăcut 

ȘTOARFĂ, ȘTOARFE (s.f.) - femeie care duce o viață depravată 

ŞTOBLON, ŞTOBLOANE (s.n.) - scândură care se bate în cuie la streaşina acoperişului fruntariului 

ȘTOCĂTURĂ (s.) - bucăți de lemn folosite la construcții 

ȘTODORI, ȘTODORESC (vb., IV, intranz. reflex.) - a se gândi, a chibzui 

ŞTOFĂ, ŞTOFE (s.f.) - ţesătură de lână sau de fibre sintetice mai groasă decît pânza, întrebuinţată 

pentru confecţionarea îmbrăcămintei, pentru tapisarea mobilei etc.; stofă 

ȘTOFĂ, ȘTOFE (și ȘTOFURI) (s.f.) - stofă, țesătură fină de lână pentru confecții 

ȘTOLVĂR, ȘTOLVĂRE (s.n.) - caramelă, caramelă 

ȘTOLVERG, ȘTOLVERGURI (s.n.) - caramelă 

ȘTOLVERT, ȘTOLVERTURI (s.n.) - caramea 

ȘTOPARE, ȘTOPĂRI (s.f.) - lopățică de lemn folosită pentru a amesteca magiunul/bulionul etc. 

atunci când fierbe pe plită; lopățica/bățul cu care se lovea mingea la oină 

ŞTOPĂR, ŞTOPĂRE (s.n.) - maşină de însămânțat porumb 

ȘTOPUI, ȘTOPUI (și ȘTOPUIESC) (vb., IV) - a ștopoli, a festona; a cârpi (mai ales ciorapii) 

acoperind gaura acoperind gaura cu o țesătură fină din ață (specială) 

ŞTOS, ŞTOSURI (s.n.) – teanc (M-am cumpărat un ştos dă hârcie dă scris.) 

ȘTRAF, ȘTRAFURI (s.n.) - ștreaf, dungă 

„a traje/fașe ștrafuri pră părecie” - a trage dunga care desparte partea cu modele (zugrăvită) de 

cea fără modele 

„țol în/cu ștrafuri” - țol cu dungi 

ŞTRAF, ŞTRAFURI (s.n.) - linie vizibilă pe un fond de altă culoare; dungă; panglică îngustă colorată 

cusută pe o ţesătură; dâră 

ȘTRAIC, ȘTRAICURI (s.n.) – grevă 

ȘTRAM (s.n. sg.) - strâns, încordat 

ȘTRAM, ȘTRAMĂ, ȘTRAMI, ȘTRAMIE (adj. și adv.) - strict, sever, exigent 

ŞTRĂFUIT, ŞTRĂFUITĂ, ŞTRĂFUIŢ, ŞTRĂFUICE (adj.) - înşurubat 

ȘTREANG, ȘTREANGURI (s.n.) - frânghie, funie groasă făcută din cânepă împletită; șleau, 

fiecare dintre cele două frânghii care leagă pieptarul hamului de orcic (drepcienic) 

„a fi un ștreang dă copil” - neastâmpărat 

ȘTREC, ȘTRECURI (s.n.) - cale ferată 

ŞTRECHE, ȘTRECHI (s.f.) - ansamblu al instalaţiilor şi a reţelei de şine pe care circulă trenurile, 

tamvaiele etc.; linie cale ferată; nume dat mai multor specii de insecte foarte vătămătoare pentru 

animalele domestice; streche 

ŞTRENG, ŞTRENGĂ, ŞTRENJI, ŞTRENJIE  (adj.) – sever, strict 

ȘTRENGARI, ȘTRENGARI (s.m.) - ștrengar, frânghier, funar 

ŞTRIC, ŞTRICURI (s.n.) - fir lung şi gros făcut din mai multe fibre vegetale sau din fire animale, 

răsucite una în jurul alteia; frânghie, funie; denumire dată gradului alcoolic 

ȘTRIC, ȘTRICURI (s.n.) - gradața numerotată la termometru și rezultatele ei; alcoolmetru; grad 

al alcoometrului 

ȘTRIC, ȘTRICURI (s.n.) - șină de cale ferată 

ȘTRICANIȚĂ, ȘTRICANIȚE (s.f.) – cămașa diecilor la înmormântare 

ȘTRICUI, ȘTRICUI (vb., IV) - a grada; a măsura cu ștricu tăria unei băuturi alcoolice; a croșeta 

ȘTRICUIT, ȘTRICUITĂ, ȘTRICUIȚ, ȘTRICUICIE (adj.) - măsurat cu ștricu; croșetat 

„chimeașă ștricuită” - flanelă, cămașă flanelată 

ŞTRICURI (s.n.) - grade 

ȘTRIMF GROS (s.m.) - ciorap din lână 

ŞTRIMF, ŞTRIMFI (s.m.) - ciorap  

ȘTRIMF, ȘTRIMFI (s.m.) - ciorap 

ȘTRIMF, ȘTRIMFI (s.m.) - șosetă 

ŞTRINCANI, ȘTRINCANI (vb., IV) - a face o împletitură din fire de lână de bumbac etc.; a tricota, a 

împleti 

ȘTRINF, ȘTRINFI (s.m.) - ciorap 



ȘTRIȚ (s.n. sg.) - humă 

ŞTROALĂ (s.f.) - haimana, ştrengar 

ȘTROF, ȘTROFURI (s.n.) - obligație; pedeapsă; șurub 

ŞTROFOCA (vb., I) - v. strofoca 

ŞTROFUI, ŞTROFUI (vb., IV, tranz.) - a certa 

ŞTROFULUIT, ŞTROFULUITĂ, ŞTROFULUIŢ, ŞTROFULUICE (adj.) – mustrat, certat 

ŞTROM (s.n.) - curent electric, putere (mecanică) 

ŞTROMPAN, ŞTROMPANE (s.n.) - accesoriu de îmbrăcăminte, confecţionat dintr-o panglică de 

elastic care menţine ciorapul întins pe picior; jartieră, jartea 

ȘTROMPANĂ, ȘTOMPANE (s.f.) – elastic lat ce ține ciorapii deasupra de genunchi 

ŞTROMPANT, ŞTROMPANTURI (s.n.) - jartieră, jartea, ştrompan 

ȘTRUDEL, ȘTRUDĂLE (s.n.) - prăjitură cu blat din făină, zahăr și ouă, umplută cu marmeladă 

și rulată în formă de sul 

ŞTRULĂ, ŞTRULE (s.f.) - prăjitură umplută cu magiun 

ȘTRUM (s.n.sg.) - curent, forță, putere 

ŞTUCATURĂ, ŞTUCATURI (s.f.) - şipcă subţire din lemn sau băţ de trestie bătut în cuie pe tavanul 

din lemn al unei încăperi pentru a fixa şi susţine tencuiala 

ȘTUCAUS (s.n.) – închisoare 

ȘTUCĂTOR, ȘTUCĂTORI (s.m.) - scânduri pe grinzile unei case pe care s-a pus nămol 

ȘTUD, ȘTUDZ (s.m.) - om învățat 

ȘTUDĂ, ȘTUDE (s.f.) – învățată, instruită, pregătită 

ȘTUDĂRI, ȘTUDĂRESC (vb., IV, intranz.) - a cugeta adânc 

ŞTUDIANT, ŞTUDIANTĂ, ŞTUDIANTĂ, ŞTUDIANCE (adj.) - persoană care pretinde că ştie totul, 

care are o idee foarte bună despre sine; încrezut, înfumurat; fig. adesea substantivat; persoană care crede 

că are întotdeauna dreptate 

ŞTUDINŢ, ŞTUDINŢĂ, ŞTUDINŢ, ŞTUDINŢĂ (s.m. și f.) - persoană care urmează cursurile unei 

universităţi sau ale unui institut de învăţământ superior; student 

ȘTUDORIT, ȘTUDORITĂ, ȘTUDORIȚ, ȘTUDORICE (adj.) – studiat, socotit 

ȘTUDURI, ȘTUDURESC (vb., IV, intranz. reflex.) - a (se) gândi, a studia 

ȘTUDURIT, ȘTUDURITĂ, ȘTUDURIȚ, ȘTUDURICE (adj.) - studiat; gândit; conceput 

ŞTUL (s.n.) - scaun 

ȘTUMP, ȘTUMPI (s.m.) – sac cu cereal umplut pe jumătate 

ŞTUTA-ŞTUTA (interj.) - grijă!  

ȘTUȚUI (vb. IV) - a se tunde puțin, a reteza 

ȘUBĂ, ȘUBE (s.f.) - stofă groasă țărănească, din lână; palton din lână fără mâneci 

ȘUC, ȘUCURI (s.n.) - măsură de lungime 

ȘUCĂRI (vb., IV, reflex.) - a se arăta supărat, nervos 

ŞUCHIAT, ŞUCHIATĂ, ŞUCHIAŢ, ŞUCHIACE (adj.) - care denotă lipsă de judecată, tulburare a 

minţii; smintit, bolând, narod, nenormal, ţâcnit, zalicit 

ȘUCHIAT, ȘUCHIATĂ, ȘUCHIAȚ, ȘUCHIACE (adj.) - glumeț, poznaș 

ŞUCIAT, ŞUCIATĂ, ŞUCIAŢ, ŞUCIACIE (adj.) - prost, tont, bezmetic, smintit 

ŞUCIATURĂ, ŞUCIATURI (s.f.) - deşuchetură, prostie, nebunie  

ŞUCLIAT, ŞUCLIATĂ, ŞUCLIAŢ, ŞUCLIACE (adj.) – (var. ŞUCLEAT) glumeţ, ironic, care 

vorbeşte fără perdea, hâtru 

ŞUF (s.n.) - unitate de măsură 

ȘUGĂU (s.n.) - pârâu 

ȘUGLUGIT, ȘUGLUGITĂ, ȘUGLUGIȚ, ȘUGLUGICE (adj.) - ros de coajă 

ŞUGUBĂŢ, ŞUGUBIIAŢĂ, ŞUGUBEŢ, ŞUGUBIEŢĂ (adj.) - glumeţ 

ȘUGUBINĂ, ȘUGUBINI (s.f.) - secătură, om rău 

ŞUGUI, ŞUGUIESC (vb., IV) – glumi 

ȘUHĂ (s.f.) - sperietoare 

ȘUI (CU) (adv.) - neplăcut, șuierător 

ȘUI, ȘUIE, ȘUI, ȘUIE (adj. și s.) - prost(ănac), bleg, nătăfleț, tăntălău 



ȘUI, ȘUIURI (s.n.) - umflătură, furuncul; anormal, într-o ureche 

ŞUIERA, ȘUIER (vb., I) - a emite un sunet asemănător cu al fluierului, sau o combinatie melodică de 

sunete suflând printre buze; a fluiera; despre vânt, furtună vijelie a produce un zgomot ascuţit şi puternic 

ȘUJGIT, ȘUJGITĂ, ŞUJGIŢ, ŞUJGICE (adj.) - mic, pipernicit; ghemuit 

ŞULFĂ, ŞULFE (adj.) - despre oameni şi manifestările lor; adesea substantivat) lipsit de sinceritate; 

făţarnic, prefăcut, ipocrit, fals 

ȘUMARI, ȘUMARI (s.m.) - pădurar 

ŞUMARI, ŞUMARI (s.m.) - persoană însărcinată cu paza unei păduri; pădurar 

ŞUMĂ (s.f.) - pădure 

ȘUMERICĂ (s.f.) - fel de mâncare din sos de cârnați cu ceapă 

ȘUNIGLIE (s.n.) - cuiuțe 

ŞUOP, ŞUAPĂ, ŞUOPI, ŞUAPE (adj.) - nătâng, nepriceput, fără inteligenţă  

ŞUPĂ, ŞUPE (s.n.) - încăpere sau spaţiu acoperit unde se depozitează de obicei lemne de foc 

ȘUPĂ, ȘUPI (și ȘUPIE) (s.f.) - remiză; șopru închis (cu ușă); magazie pentru mașini și alt inventar 

agricol 

ȘUPI, ȘUPESC (vb., IV, intranz. reflex.) - a se repezi; a se avânta 

„nu ce șupi, că nu-i dă pomană” – nu te repezi, că nu e pe gratis 

ȘUPIT, ȘUPITĂ, ȘUPIȚ, ȘUPICE (adj.) – repezit, avântat, năpustit 

ȘUPRICĂ, ȘUPRIȘI (s.f.) - ață pentru tighelat pânza 

ȘUPURITURĂ, ȘUPURITURI (s.f.) - repezeală, aruncare 

ŞURĂ, ȘURI (s.f.) - clădire anexă într-o gospodărie (rurală) de obicei cu mai multe încăperi, care 

serveşte mai ales la depozitarea nutreţului, a cerealelor, a uneltelor agricole, sau la adăpostirea 

vitelor şi cailor 

ȘURLĂ, ȘURLE (s.f.) - porțiune de apă a unui râu mai adâncă și stătătoare 

ȘURLICA, ȘURLIC (vb., I, intranz.) - a aluneca 

ȘURLICAT, ȘURLICATĂ, ŞURLICAŢ, ȘURLICACE (adj.) - chiorâș, pieziș 

ȘURLUI (vb., IV, tranz.) - a freca dușumeaua cu peria aspră 

ŞURLUI, ȘURLUI (vb., IV) - a face rânduială, a curăţa prin casă, a deretica, a sârui 

ȘURLUIT, ȘURLUITĂ, ȘURLUIȚ, ȘURLUICE (adj.) - frecat  

ŞUŞA, ŞUŞELE (s.f.) - drum, cale 

ȘUȘARĂ, ŞUŞĂRI (s.f.) - șosea, drum de țară 

ŞUŞĂ, ŞUŞĂLE (s.f.) - înv. cale de comunicaţie interurbană, pietruită sau asfaltată; şosea 

ȘUȘÂLĂ (s.f. sg.) – cuptor de uscat prunele 

ŞUŞC, ȘUȘCURI (s.n.) - vreascuri, găteje, şâbii; bucăţi mici, resturi de lemne 

ȘUȘCĂ, ȘUȘCHE (s.f.) - pară 

ȘUȘCĂI, ȘUȘCĂI (vb., IV, intranz. reflex.) - a suspina, a ofta; a se ascunde de o obligație 

ȘUȘCĂI, ȘUȘCĂI (vb., IV, reflex.) - oftează 

ŞUŞCĂIT (s.n.) - oftat 

ȘUȘCĂIT, ȘUȘCĂITURI (s.n.) - oftat 

ȘUȘCINĂ, ȘUȘCINI (s.f.) - fâșie îngustă de pământ arabil, circa jumătate de lanț 

ŞUŞNI (vb., IV) - a răsufla, a ofta, a suspina, a (să) şuşcăi 

ŞUŞNI, UȘNESC (vb., IV) - a scoate un oftat în semn de dor, de supărare, de regret etc.; a ofta, a suspina 

ȘUȘNIT, ȘUȘNITĂ, ȘUȘNIȚ, ȘUȘNICE (adj.) – răsuflat, oftat, suspinat 

ŞUŞOCEALĂ, ŞUŞOCELI (s.f.) - faptul de a şuşoti. zgomot produs de cineva sau de ceva care 

şuşoteşte; şuşoteală, şuşotit 

ŞUŞOCI, ȘUȘOCESC (vb., IV) - a vorbi încet, în şoaptă; a şopti cuiva la ureche; p. ext. a vorbi în taină; 

a cicii 

ȘUȘOCI, ȘUȘOCIESC (vb., IV) – a vorbi în șoaptă, a bârfi 

ŞUŞON, ŞUŞONI (s.m.) - încălţăminte de iarnă din pâslă, din cauciuc căptuşit cu pâslă etc.; şoşon 

ȘUȘTARI, ȘUȘTARE (s.n.) - vas pentru muls vacile, oile etc. 

ȘUȘTĂR, ȘUȘTĂRI (s.m.) - pantofar 

ȘUT, ŞUTĂ, ŞUŢ, ŞUCE (adj.) - ciuntit, bont, lipsit de coarne 

„a-i da cuiva un șut” - a lovi cu piciorul în fund; a alunga 

ȘUT, ȘUTURI (s.n.) - lovitură puternică cu piciorul în ceva 



ȘUTI, ȘUTESC (vb., IV) – a fura 

ȘVAB, ȘVABI (s.m.) - german 

ȘVAIȚ APARAT (s.n. sg.) - aparat de sudat 

ȘVANȚ (s.m.) - monedă 

ȘVARGĂ, ȘVĂRȘI (s.f.) – (var. ȘFOARCĂ) tobă 

ȘVARGLĂ, ȘVARGLE (s.f.) - tobă (mezeluri) 

ȘVARȚ, ȘVARȚURI (s.n.) - cafea neagră cu filtru; cafea din năut 

ȘVĂȚUI, ȘVĂȚUIESC (vb., IV, tranz.) - a suda 

ȘVERȚ, ȘVERȚURI (s.n.) - comerț ilicit, contrabandă 

ȘVERȚĂR (s.m.) - contrabandist 

ŞVERŢERAI (s.n.) - contrabandă 

ŞVUNG, ŞVUNGURI (s.n.) – avânt, elan 

 


