
T 

TABAC (s.m.) - tutun 

TABARÂT, TABARÂTĂ, TABARÂŢ, TABARÂCE (adj.) - care simte oboseală; sleit de puteri, 

obosit, ostenit, istovit, ostanit 

TABARÎ, TĂBĂR (vb., IV) - a-şi pierde puterile fizice în urma unui efort îndelungat; a osteni, a obosi. 

a se repezi la cineva cu violenţă, duşmănos, a da năvală asupra cuiva; a se năpusti 

TABELĂ, TABELE (s.f.) - tabel 

„tabelă de perete” - planșă cu caracter intuitiv/ilustrativ, atârnată permanent pe perete 

TABELĂ, TABELE (s.f.) învelişul protector al unei cărţi, al unui caiet; copertă, scoarţă, învelitoare; 

hârtie groasă şi compactă cu flexibilitate redusă; carton 

TABLANIET (s.n.) - table (joc de cărți) 

TABLĂ, TABLE (s.f.) - tabla din sala de clasă; parcelă mai mare de teren arabil (însămânțată, 

de regulă, cu același fel de cultură), solă 

„tabla regească/tabla de judecată regească” - instanța de judecată superioară (Curte de Apel) 

TABORĂ, TABORE (s.f.) - scrisoare, carte (din tabără) 

TABORĂ, TABORE (s.f.) - scrisoare, carte poștală 

TACIC, TACIȘI (s.m.) - diminutiv al lui tată; tătic, tătucă, tătuţă 

TACIN, TACINI (s.m.) - plantă erbacee folosită la hrănirea porcilor; nap, plantă cu frunze mari 

și late 

TACINĂ, TACINE (s.f.) - iarbă grasă, care crește în lanul de porumb, foarte hrănitoare pentru vite 

TAFLĂ (s.f.) - bucată mai mare (de tinichea) 

TAFLĂ, TAFLE (s.f.) - var. cartonul pe care se înșiră salbele de la gât 

TAFT, TAFTURI (s.n.) - pachet 

TAGĂ (s.f.) - tăgadă, negare, tăgăduială. punct până la care pot ajunge posibilităţile, mijloacele, 

răbdarea etc. cuiva 

„a pune taga” (loc. adv) - până aici, destul, mai departe nu se poate 

TAGÂRŢĂ, TAGÂRŢ (s.f.) - tăgârţă, boccea 

TAICĂ (s.m.) - bunic 

TAICĂ, TAIŞI (s.m.) - bunic 

TAIERI, TAIERE (s.n.) - farfurie 

TAIFA, TAIFE (s.f.)- ceată, adunătură 

TAIFĂ, TAIFE (s.f.) - ceată, grup, adunătură; haită de lupi 

TAIOR, TAIOARĂ (s.n.) – costum femeiesc 

TAIN, TAINURI (s.n.) - porție, rație, parte cuvenită 

TAINĂ, TAINE (s.f.) - revelație; faptă care nu se poate spune; batjocură; secret 

„a vorbi în taină pră șineva/a face taină dă șineva” - a ironiza/a batjocori pe cineva 

„în taină” - în zadar 

„la taină” (loc. adv.) - la taifas 

TAINĂ, TĂINI (s.f.) - secret, mister, batjocură. își face taină: mă batjocorește; în taină: în zadar 

TAL, TALURI (s.n.) - parte 

TAL, TALURI (s.n.) - porțiune de pământ, parcelă 

TALAINIȚĂ, TALANIȚ (s.f.) - gură spartă, gură rea 

TALALAICĂ, TALALĂIȘI (s.f.) - femeie care umblă de colo până colo, flecărind şi bârfind; femeie 

uşuratică, stricată, haimana; teleleică 

TALAP (interj.) - repetat, cuvânt care imită zgomotul produs de o persoană care loveşte greoi pământul 

cu talpa 

TALAP, TALAPI (adj.) - despre oameni, adesea substantivat care are picioarele mari şi un mers greoi; 

tăpălog, tăpălogos, toflogos 

TALAZ, TALAZĂ, TALAZURI (s.n.) - talaz 

TALAZ, TALAZURI (s.n.) - talaz , val 

TALER, TALERE (s.n.) - farfurie 

TALER, TALERI (s.m.) - monedă austriacă din argint, folosită de către femei și ca ornament; 

talger, tas (la cântar) 



TALIAN, TALIANĂ, TALIENI, TALIANE (s.m. şi f.) - înv. persoană care face parte din populaţia de 

bază a italiei sau este originară din italia; italian 

TALIAN, TALIENI (s.m.) - v. tălian 

TALIER, TALIERI (s.m.) - monedă de aur folosită ca podoabă 

TALIFON, TALIFOANE (s.n.) - înv. aparat prevăzut cu un receptor şi un transmiţător şi care, legat la 

o instalaţie telefonică centrală, permite convorbiri la distanţă; telefon; chemare telefonică 

TALIFON, TALIFOANIE (s.n.) - telefon 

TALIFONA, TALIFONEDZ (vb., I) - a comunica cu cineva prin intermediul telefonului; a telefona; a 

da un telefon, a chema la telefon 

TALIFONIST, TALIFONISTĂ, TALIFONIŞCI, TALIFONIŞCE (s.m. și f.) - persoană care face 

serviciu la o centrală telefonică neautomată, stabilind legăturile telefonice; telefonist 

TALIGRAF, TALIGRAFI (s.m.) - înv. denumire dată stâlpilor din lemn care susţin firele reţelei 

telefonice sau electrice 

TALIGRAMĂ, TALIGRAME (s.f.) - înv. comunicare scurtă la distanţă transmisă prin mijloace rapide 

telefon, telegraf; formularul pe care este scrisă această comunicare; telegramă 

TALIR, TALIRI (s.m.) - taler 

TALMEȘ-BALMEȘ (s.n.) - talmoș-balmoș, amestecătură de mâncăruri/instrucțiuni/lucruri fără 

nicio legătură logică între ele 

TALMOȘ-BALMOȘ (loc. adv.) - amestecat în neorânduială 

TALPA GÂŞCII, TĂLPI A GÂŞCILOR (s.f.) - iarba grasă  

TALPĂ, TĂLPI (s.f.) - talpă 

TALPEŢ, TALPEŢ (s.n.) - fiecare dintre pedalele de la războiul de ţesut cu ajutorul cărora se schimbă 

iţele; tălpig 

TALPIŢĂ, TALPIŢ (s.f.) - tălpiţă 

TALPON, TALPOANE (s.n.) - talpă mare, tălpoi 

TAMÂNA, TĂMÂN (vb., I) - a răspândi fum de tămâie, a afuma cu tămâie; a tămâia 

TAMÂNAT, TAMÂNATĂ, TAMÂNAŢ, TAMÂNACE (adj.) - înmiresmat, afumat cu tămâie 

TAMÂNE, TAMÂNI (s.f.) - substanţă răşinoasă obţinută prin crestare din scoarţa unor arbuşti exotici, 

solidificată sub forma unor boabe neregulate, de culoare roşiatică sau gălbuie, care, prin ardere, produce 

un fum cu miros aromat pătrunzător, folosită în ceremoniile religioase; tămâie; răşină de conifere 

folosită ca înlocuitor al tămâiei 

TAMBOR (s.m., sg.) - toboșar 

TAMBURĂ, TAMBURE (s.f.) - chitară 

TAMBUREL, TAMBURELE (s.n.) - scaun rotund sau pătrat fără spătar; taburet 

TAMINĂ, TAMINE (s.f.) - apă multă de obicei vărsată sau căzută pe jos; apărie, apăraie 

TAMOC (s.n. sg.) - mărunțișuri, lucruri neînsemnate 

TAMOCE (s. pl.) - mărunțișuri, lucruri 

TAMTAM! (interj.) - onomatopee 

TANAT (s., sg.) - căldură 

TANĂT (s.n., sg.) - praf 

TANĂU, TANĂI (s.m.) - martor, probă (în instanță) 

TANDALA-MANDALA (s.f. sg.) - tanda-manda, talmeș-balmeș, dezordine în gândire și în 

exprimare 

TANDALI, TANDALESC (vb., IV) - a se afla, a rămâne sau a-i plăcea să rămână în inactivitate, a se 

lăsa cuprins de lene; a lenevi, a trândăvi. a pierde prea mult timp la o treabă, a lucra prea încet, cu multă 

migală; a-şi pierde vremea; a se mocoşi, a se mocăi, a se moşmongi 

TANDA-MANDA (adj.) – confuz 

TANDĂR, TANDĂRI (s.m.) - vânzător într-o piață de vechituri 

TANDĂRI, TANDĂRI (s.m.) - piață de vechituri 

TANDLĂR, TANDLĂRI (s.m.) - telal, negustor de haine vechi, negustor de orice fel de vechituri 

TANDRU, TANDRĂ, TANDRII, TANDRIE (adj.) – galant, gingaş, fercheş 

TANERI, TANERE (s.n.) - farfurie, taieri, cineri 

TANIC (s.m., sg.) - praf 



TANIRACE (s.) - discuri (mașină agricolă) 

TANTALĂU, TANTAlAICĂ, TANTALĂI, TANTALAIȘE (adj.) - om prost, nătâng, tont, neghiob, 

tontălău, motoflece, nataflece, natântol, naupac 

TANTI (s.f. sg.) - lele 

TAPŞAN, TAPŞANIE (s.n.) - tăpşan 

TARABĂ, TARĂBI (s.f.) - construcţie de lemn care împrejmuieşte o curte, un teren, o grădină etc.; 

gard 

TARAULĂ, TARAULE (adj.) - adesea substantivat care uită uşor; distrat, zăpăcit, uituc 

TARAUZ, TARAUZĂ (s.n.) - tubul cimpoiului care acompaniază melodia cântată prin sunete joase, 

prelungi; fig. adj. - om senil, alauzât, oşlobit, tauzât, ucaș 

TARÂŢĂ, TARÂŢĂ (s.f.) - înveliş al grăunţelor de grâu, de porumb etc. zdrobit prin măcinare şi 

separat de făină la cernut; ţărâţe; părticele de epidermă de culoare albicioasă, care se desprind de pe 

pielea capului; mătreaţă 

TARCĂ, TĂRȘI (s.f.) - coasă 

TARCĂ, TĂRȘI (s.f.) - târtiță, partea din spate la păsări; coasă 

TARCONI (s.n. pl.) - granat, piatră semiprețioasă 

TARE (adv.) - foarte, extrem 

„tare dă cap” - prost, care pricepe greu 

„tare dă inimă” - rezistent la emoții; crud, nemilos 

„tare dă pișioare” - rezistent la mersul pe jos 

„tare dă urechi” - cu auzul slab, surd 

TARE, TARE, TARI, TARE (adj.) - tare 

TARGĂ, TĂRJI (s.f.) – mică platformă pentru transportat materiale; scânduri prinse una de alta 

(de forma și înălțimea cofului de cocie), folosite de către cei care lucrau pământul în parcie (când 

se culegea porumbul, de pe această targă, proprietarul pământului alegea, cel dintâi, jumătatea 

care îi convenea) 

TARGĂ, TĂRJI (s.f.) - prăjină lungă şi subţire cu ajutorul căreia se scutură fructele din pom; unul dintre 

cei doi pari de lemn lung şi relativ) gros folosit la transportul manual al) căpiţelor de fân la claie 

TARHAT, TARHATURI (s.n.) - înv. bagaje cu care călătoreşte sau se mută cineva; calabalâc, catrafuse 

TARTORE, TARTORI (s.m.) - drăcuşor 

TARTORE, TARTORI (s.m.) - drăcuşor (târtăibăl) 

TAS, TASURI (s.n.) - tăviță pentru servit invitații la masă; fiecare dintre cele două talere ale 

cântarului cu brațe egale; farfurioară metalică cu care se umblă în biserica ortodoxă pentru 

strângerea milelor (donațiilor) bănești de la credincioșii prezenți la liturghie 

TAS, TASURI (s.n.) - vas plat; tipsie; talerul cântarului pe care se pune marfa pentru a fi cântărită 

farfurioara, tăviţa pe care se adună banii de la credincioşi) la sfârşitul slujbei religioase 

TASC (s.n.) – tavă 

TASN, TASNE (s.f.) - tavă 

TAST, TASTURI (s.n.) - platou 

TAȘCĂ, TAȘCHIE/TĂȘCHI (s.f.) - geantă din piele cu curea, purtată după gât sau pe umă;, 

tolbă; ghiozdan (dus în spate de către elevi) 

TAŞCĂ, TĂŞCHI (s.f.) - geantă de piele sau de pânză în care se ţin diferite obiecte; ceşâlă, servietă 

TAȘCHE (s.f. pl.) - paste făinoase făcute în casă din aluat tăiat în pătrățele; produs patiserie 

(aluat şi brânză) 

TAŞCHE (s.f.,pl.) un fel de plăcintă făcută din aluat, umplută cu brânză sau magiun, presărată cu griş 

sau pesmet şi fiartă în apă 

TAȘEA, TAC (vb., II) - a nu vorbi nimic, a se abţine să vorbească; a tăcea. a înceta să vorbească, să 

plângă, a se întrerupe din vorbă; a amuţi. a tăinui, a ascunde; a fi discret 

TAȘMINCE! (adv.) - fii atent! 

TAȘUNIE, TAȘUNI (s.m.) - tăciune 

TATAMARE (s.m.) - tata mare 

TATA-MOȘU (loc. subst.) - bunic 



TATAR, TATARI (s.m.) - persoană care face parte din populaţia mongoliei sau din grupurile etnice 

stabilite în alte regiuni; tătar. plantă erbacee bogat ramificată, cu flori verzi şi violete întrebuinţată la 

confecţionarea măturilor; mei tătăresc 

TATI (s.m. sg.) - apelativ folosit de către copii la adresa tatălui (în loc de tata) 

TAUZÂT, TAUZÂTĂ, TAUZÂŢ, TAUZÂCE (adj.) - persoană care şi-a pierdut vioiciunea mişcărilor, 

a facultăţilor intelectuale din cauza bătrâneţii; ramolit, alauzât, oşlobit, ucaș 

TAVĂ, TAVI (s.f.) - tigaie 

TAXNU, TAXNE (s.n.) - platou cu picor 

TĂBĂRALĂ, TĂBĂRALĂ (s.f.) - oboseală 

TĂBĂRẤT, TĂBĂRÂTĂ, TĂBĂRẤȚ, TĂBĂRÂCE (adj.) - obosit, astenit, lipsit de putere 

TĂBĂRÂT, TĂBĂRÂTĂ, TĂBĂRÂȚ, TĂBĂRÂCE (adj.) - obosit 

TĂBĂREALĂ, TĂBĂRELI (s.f.) - oboseală 

TĂBĂRI, TĂBĂRESC (vb., IV, intranz.) - a osteni, a obosi; a ataca pe cineva 

TĂBĂRIT, TĂBĂRITĂ, TĂBĂRIȚ, TĂBĂRICE (adj.) – ostenit, obosit 

TĂBĂRITURĂ, TĂBĂRITURI (s.f.) - oboseală, lipsă de putere 

TĂBĂRÎ, TĂBĂR (vb., IV) - a tăbărî; a obosi, a să ustăni 

TĂBĂRÎ, TĂBĂR (vb., IV, tranz., reflex.) - tăbărî , a se repezi, a da năvală 

TĂBĂRÎ, TĂBĂRĂSC (vb., IV, intranz.) - a obosi 

TĂBĂȘIT, TĂBĂȘITĂ, TĂBĂȘIȚ, TĂBĂȘICE (adj.) - bătut, întărit, devenit rezistent 

TĂBERENIE, TĂBERENII (s.f.) - oboseală, lipsă de putere 

TĂBLIȚĂ, TĂBLIȚ(Ă) (s.f.) - placă dreptunghiulară din ardezie, cu ramă de lemn, pe care 

școlarii din primele clase își scriau temele, folosind griful (condeiul de piatră); orice placă mică 

(de lemn/metal/piatră) cu anumite indicații pe ea 

TĂBLOC, TĂBLOACE (s.n.) - tablă foarte mare 

TĂCĂLIE (s.) - scândurele, cu care se ține căldarea la facerea mămăligii 

TĂFĂRAGĂ (s.f. sg.) - brânză de vacă; urdă 

TĂFĂRAGĂ, TĂFĂRĂJI (s.f.) - brânză dulce de vacă 

TĂGĂDAȘ (s.m. sg.) - persoană care neagă/contestă, contestatar 

TĂGĂDUI, TĂGĂDUIESC (vb., IV) – nega, contesta 

TĂGĂȘI, TĂGĂȘESC (vb., IV) - a rândui 

TĂGĂȘÎ, TĂGĂȘĂSC (vb., IV, tranz.) - a pune la cale, a rândui 

TĂGÂRȚĂ (s.f. pl.) - lucruri/obiecte fără însemnătate 

TĂGÂRŢĂ, TĂGÂRŢĂ (s.f.) - tăgîrță 

TĂHUL, TĂHULĂ, TĂHULI, TĂHULE (adj.) - nesocotit, amenințător; surd 

TĂHUL, TĂHULI (s.m.) – nebun, prost 

TĂHUL, TĂHULI (s.m.) - nebun, prost, flușturat, ușuratic 

TĂHULACIC, TĂHULACICĂ, TĂHULACIȘI, TĂHULACIȘE (adj.) - amnezic, lud, fără putere 

de discernământ 

TĂHULEALĂ, TĂHULELI (s.f.) - amnezie, prostire 

TĂHULI, TĂHULESC (vb., IV) - a da în mintea copiilor, a deveni amnezic, zălud 

TĂIA, TAI (vb., I) - a tăia 

„a fașe șeva cum îl taie capu” - a acționa fără o analiză prealabilă 

„a i să tăia pișioarilii (dă spaimă)” - a nu mai putea reacționa din cauza unei puternice emoții 

negative 

„a tăia în carne viie/a tăia șî spândzura” - a se purta dictatorial și după propriul bun plac 

„a-ș tăia sângur creanga dă supt pișioare” - a intra singur într-o acțiune negândită și dăunătoare 

propriei persoane 

TĂIAT (s.m. sg.) - actul de a tăia și rezultatul său 

TĂIAT, TĂIATĂ, TĂIAȚ, TĂIACE (adj.) - tăiat 

TĂIATĂR, TĂIATĂRE (s.n.) - teatru 

„a fașe tăiatăr” - a face scandal în public, a se da în spectacol 

„a jiuca tăiatăr” - a interpreta un rol în piesa de teatru; a se preface 

TĂIER, TĂIERE (s.n.) - farfurie întinsă 



TĂIETURĂ, TĂIETURI (s.f.) - tăietură 

TĂIEȚĂL, TĂIEŢĂI (s.m., pl.) - fidea 

TĂIEȚEI (s.m. pl.) - tăiței 

TĂIN (s.n.) - parte 

TĂINA, TĂINĂDZ - a păți (Să vedz șe-am tăinat! = Să vezi ce am pățit!) 

TĂINA, TĂINEDZ (vb., I, intranz.) - a păți ceva rău, a fi în încurcătură 

TĂINUI, TĂINUIESC (vb., IV, tranz.) - a păți 

TĂINUIT, TĂINUITĂ, TĂINUIȚ, TĂINUICE (adj.) - ținut secret, ascuns 

TĂIȚĂI (s.m. pl.) - tăieței; melasă, resturile (în formă de tăiței) de la sfecla de zahăr prelucrată, 

folosite ca adaos în hrana animalelor 

TĂLAICĂ, TĂLAICHE (s.f.) - gură (peior.), fleancă 

TĂLAJ (s.n. colectiv) - firizar 

TĂLANGĂ, TĂLĂNGI (s.f) – clopot mare atârnat la gâtul vitelor 

TĂLANT, TĂLANȚI (s.m.) - caracter 

TĂLAȘ (s.n. sg.) - firizar 

TĂLAŞ, TĂLAŞURI (s.n.) - val 

TĂLĂFÂCĂ (s.f.) – sos din griș cu boia 

TĂLĂGĂRI, TĂLĂGĂRESC (vb., IV) - a obosi, a se trudi 

TĂLĂIERȚĂ (s.f.) – piesă care se folosește pentru a lega rotilele plugului de harnașamentul cailor 

TĂLĂLĂILE (s.f., pl.) - părțile întregului 

TĂLĂLĂU, TĂLĂLĂI (s.m.) – leneș; hai-hui (Umblă tălălău, fără nişi un rost.) 

TĂLĂMĂȘI, TĂLĂMĂȘESC (vb., IV) - a vorbi despre lucruri neînțelese; a vorbi și lucra pe fereală 

TĂLĂNIŢĂ, TĂLĂNIŢĂ (s.f.) - turtă coaptă în tipsie 

TĂLĂNIŢĂ, TĂLĂNIŢĂ (s.f.) - turtă coaptă în tipsie 

TĂLĂŞÎ, TĂLĂȘĂSC (vb., IV, intranz.) - a face valuri 

TĂLEVIZIUNE, TĂLEVIZIUNI (s.f.) - televiziune 

TĂLIAN, TĂLIENI (s.m.) - italian 

TĂLIFON, TĂLIFOANE (s. n) – telefon 

TĂLIFON, TĂLIFOANE (s.n.) - telefon 

TĂLIȘCĂ, TĂLIȘCI (s.f.) - șaretă 

TĂLMAȘI, TĂLMAȘI (s.m.) - tălmaci, traducător, translator, interpret dintr-o limbă în alta 

TĂLMĂȘI, TĂLMĂȘESC (vb., IV, tranz.) - a traduce, a explica pe înțeles sensul unor întâmplări 

TĂLNĂU, TĂLNĂI (s.m.) - jumătate dintr-un lemn; un instrument de adus lemne 

TĂLPĂLUI, TĂLPĂLUI (vb., IV, tranz.) - a prinde tălpi (la pantofi) 

TĂLPĂȘÂȚĂ,TĂLPĂȘÂȚĂ (s.f.) - tălpășiță, urma lăsată de talpa piciorului desculț 

„a da (cuiva) tălpășâța” - a alunga, a îndepărta (din căsnicie/serviciu/etc.) 

„a-ș lua tălpășâța” - a pleca repede (adesea pe neobservate) 

TĂLPEȚ (s.m.) - talpă 

TĂLPI, TĂLPI (s.f.) – talpa piciorului 

TĂLPIECIE, TĂLPIEŢ (s.n.) - talpă 

TĂLPIG (ANTOU) (s.m., sg.) - tălpiță 

TĂLPIGĂ, TĂLPIJI (s.f.) - piese de la talpa războiului, pe care se țin picioarele 

TĂLPIȘI (s.f.) – pedalier 

TĂLPIȚĂ, TĂLPIȚ(Ă)/TĂLPIJI (s.f.) - tălpig; fiecare dintre pedalele războiului de țesut, prin a 

căror manevrare cu picioarele se schimbă ițele; fiecare din tălpile unei sănii 

TĂLPIUI, TĂLPIUI (vb., IV, tranz.) - a pingeli, a pune talpă la încălțăminte sau la ciorapi 

TĂLPOANĂ, TĂLPOANE (s.f.) - talpa de la fundament 

TĂLPOANE, TĂLPOANE (s.f.) - bârna groasă care se bagă în pământ la unele construcții fără 

fundație; bârna groasă (așezată la nivelul pământului) care desparte prispa de curte 

TĂLPOS, TĂLPOASĂ, TĂLPOŞI, TĂLPOASE (adj.) - obraznic, nerușinat 

TĂLPUI, TĂLPUI (vb., IV) - a pune talpă la încălțămintea nouă; a pingeli, a repara încălțămintea 

(punând pingele noi) 

TĂLPUIALĂ, TĂLPUIELI (s.f.) - acțiunea de a tălpui, a pune tălpi 



TĂMAN (adv.) - chiar așa, tocmai 

TĂMAN (adv.) - exact 

TĂMĂDUI, TĂMĂDUIESC (vb., IV) - a (se) vindeca, a (se) însănătoși, a (se) lecui; a (se) dezvăța 

de un obicei rău 

TĂMĂDUIT, TĂMĂDUITĂ, TĂMĂDUIŢ, TĂMĂDUICE (adj.) – vindecat 

TĂMÂIE, TĂMÂI (s.f.) - răşină 

TĂMÂIŢĂ (s.f.) - floare (mirositoare)  

TĂMÂNA, TĂMÂNEDZ (vb., I) - a tămâia 

TĂMÂNAT, TĂMÂNATĂ, TĂMÂNAȚ (adj) – tămâiat; ex. “Mortu-i tămâniat” 

TĂMÂN(I)A, TĂMÂNIEDZ (vb., I, tranz. şi intranz.) - a tămâia 

TĂMÂNIAT, TĂMÂNIATĂ, TĂMÂNIAȚ, TĂMÂNIACE (adj.) - puțin băut 

TĂMÂN(I)E (s.f. sg.) - tămâie 

„a fuji ca dracu dă tămânie” - a evita o situație neconvenabilă 

TĂMÂNIE, TĂMẤNI (s.f.) - tămâie  

TĂMÂNIŢĂ, TĂMÂNIŢĂ (s.f.) - soi de viţă de vie, tămâiţă 

TĂMÂNIŢĂ, TĂMÂNIŢĂ (s.f.) - soi de viţă de vie, tămâiţă 

TĂMÂNIUARĂ, TĂMÂNIUARE (s.f.) - tămâioară 

TĂMÂRJAC, TĂMÂRJACE, TĂMÂRJACURI (s.n.) - staul de oi 

TĂMÂRJAC, TĂMÂRJAȘE (s.n.) - staul 

TĂMBĂLAU (s.n.) - scandal 

TĂMBĂLẮU, TĂMBĂLAIE (s.n.) - scandal, hărmălaie, gălăgie 

TĂMBUȘÎ, TĂMBUȘĂSC (vb., IV) - (folosit la perfectul compus) a se îndopa cu mâncare, a se 

sătura prea tare 

TĂMÎIȚĂ (s.f.) - plantă ierboasă cu miros aromatic plăcut 

TĂNDĂLĂU, TĂNDĂLĂI (s.m.) – nătărău 

TĂNDĂLI, TĂNDĂLESC (vb., IV, intranz.) - a pierde vremea 

TĂNDĂLI, TĂNDĂLESC (vb., IV, tranz.) - a amâna; a face un lucru de pomană 

TĂNDĂLIT (s.n.) – lucru fără rost, aiurea 

TĂNDĂRAI, TĂNDĂRAIE (s.n.) - vechituri 

TĂNDLĂRAI, TĂNDLĂRAIE (s.n.) – (var. TĂNDĂRĂI) vechituri, (mai ales) îmbrăcăminte, 

lucruri vechi și fără valoare; magazin de haine și alte obiecte folosite  

TĂNER, TĂNERE (s.n.) - farfurie 

TĂNER, TĂNERI (s.m.) – farfurie albă 

TĂNIET (s.m.) - tanin 

TĂNTĂLĂU, TĂNTĂLAICĂ, TĂNTĂLĂI, TĂNTĂLAICE (adj. și s.) - nătărău, bleg, tont 

TĂNTĂLI, TĂNTĂLESC (vb., IV, tranz.) - a face talmeş-balmeş, a amesteca fără ordine, a încurca 

TĂNTĂLIT, TĂNTĂLITĂ, TĂNTĂLIŢ, TĂNTĂLICE (adj.) - încurcat, confuz, fără ordine, superficial 

TĂNTĂLIT, TĂNTĂLITURI (s.n.) - tăndălit 

TĂPOREȘ, TĂPOREȘE (s.f.) - miriște 

TĂR (interj.) - cu care se alungă caprele 

TĂRABĂ, TĂRABE (s.f.) - tarabă 

TĂRABĂ, TĂRĂBI (s.f.) - gard de scânduri 

TĂRAULĂ, TĂRĂULI (s.f.) - un cască-gură, prostovan 

TĂRĂBUC, TĂRĂBUȘE (s.n.) - rest de nutreț de vite; tori, torină 

TĂRĂBUC, TĂRĂBUȘI (s.m.) - restul de fân de la vaci, cai 

TĂRĂCER, TĂRĂCERI (s.m.) - fânul rău, ce se așterne la vite 

TĂRĂGĂNA, TĂRĂGĂNIEDZ (vb., I) – amâna, a trage de timp în rezolvarea unei probleme 

TĂRĂGĂNAT, TĂRĂGĂNATĂ, TĂRĂGĂNAȚ, TĂRĂGĂNACE (adj.) – tărăgănat, amânat 

TĂRĂMTĂTĂ, TĂRĂMTĂCE (s.f.) - măsură 

TĂRĂMTĂTĂ, TĂRĂMTĂTE (s.f.) – măsură 

TĂRĂPAINĂ, TĂRĂPĂINI (s.f.) - rânduială, situație, aranjament, întâmplare 

TĂRĂRAI (A FAȘE) (loc. vb.) – a face gălăgie 



TĂRĂRAI, TĂRĂRAIE (s.n.) - melodie cântată continuu; repetarea cu ostentație a acelorași lucruri 

într-o conversație  

„o țânie ca neamțu' cu tărăraiu” - repetă încontinuu același lucru 

TĂRĂRAI, TĂRĂRAIE (s.n.) - dezordine, zgomot 

TĂRĂŞĂNIE, TĂRĂŞĂNII (s.f.) – păţanie, înşiruire de întâmplări 

TĂRĂȘIER (s.m. sg.) - fân rău care se așterne sub vite 

TĂRĂULĂ, TĂRĂULE (s.f.) - om lălâu 

TĂRĂZẤIE, TĂRĂZẤI (s.f.) - taler, tas, platan 

TĂRĂZÂNĂ, TĂRĂZÂNI (s.f.) - drezină 

TĂRBAN, TĂRBANE, TĂRBANURI (s.n.) - stomac, burtă, foale 

TĂRCĂLIȘI (s., pl.) - crăci mari la arbore 

TĂRCĂLIȘI (s.m. pl.) - crăci mari de pom 

TĂRCĂU, TĂRCĂI (s.) - groșcior, lapte gros dres cu mălai 

TĂREȚĂ (s.f. sg.) - putere, forță, tărie 

TĂRHANĂ (s.f.) - făină umezită apoi frecată în palme folosită la ciorbe 

TĂRHANĂ, TĂRHĂNURI (s.f.) - aluat nedospit (și dat prin răzătoare) pentru tăiței; 

îngrășăminte chimice granulate (mai ales cele de azot) 

TĂRHAT, TĂRHATURI (s.n.) - povară, bagaj, calabalâc 

TĂRHET, TĂRHETURI (s.n.) - aglomerare de obiecte 

TĂRHUZ (s.m.) - tehui, prost 

TĂRIE (s.f.) – băurură spirtoasă 

TĂRIEŢĂ (s.f.) - putere, forţă, tărie 

TĂRIGONI (adv.) - cam tare 

TĂRIGONI, TĂRIGOANIE (adv.) - cam tare 

TĂRISFAT, TĂRISFAȚ (s.m.) - ajutor al nașului la nuntă (are rol organizatoric) 

TĂRIȘ(I)ERI (s.m.) - sămânța de fân rămasă pe pod, resturi mărunte de fân 

TĂRIȚĂ, TĂRIȚĂ (s.f.) - tărâțe 

TĂRIU, TĂRIURI (s.n.) – băutură alcoolică 

TĂRMIEN, TĂRMIENE (s.n.) - termen, ziua fixă 

TĂROC (s.m.) – bărbat foarte puternic 

TĂRPIG, TĂRPIJI (s.m.) - cărămidă 

TĂRPIUASA (s.f., sg.) - moartea 

TĂRTĂCUŢĂ, TĂRTĂCUŢĂ (s.f.) - dovleac ornamental de dimensiuni mici 

TĂRTĂCUŢĂ, TĂRTĂCUŢĂ (s.f.) - dovleac ornamental de dimensiuni mici 

TĂRTĂREAȚĂ, TĂRTĂREȚĂ (s.f.) – motoretă 

TĂRTORONI, TĂRTORONI (s.m.) - drac 

TĂRTORONI, TĂRTORONI (s.m.) - drac 

TĂRTOROS, TĂRTOROASĂ, TĂRTOROŞ, TĂRTOROSĂ (adj.) - şmecher 

TĂRTOROS, TĂRTOROASĂ, TĂRTOROŞ, TĂRTOROSĂ (adj.) - şmecher 

TĂȘÂLĂ, TĂȘÂLE (s.f.) - bucată de piele prin care trece frânghia cu care este legat hamul de 

căruță la drepcenic, pentru a proteja calul 

TĂȘCUȚĂ, ȚĂȘCUȚE (s.f.) – aluat din făină, apă, sare și ouă, întins foarte subțire și tăiat în 

formă de pătrate mici, care se pun în supă 

TĂȘE, TAC (vb., III) - a tăcea 

TĂȘEA, TAC (vb., II) – a tăcea 

TĂȘIERE, TĂȘIERI (s.f.) - tăcere 

TĂȘIUNE, TĂȘIUNI (s.m.) - tăciune, cărbune/cocean ars (fără să se fi stins de tot); mălura 

grâului/cucuruzului 

TĂȘIUNIE, TĂȘIUNI (s.m.) - tăciune  

TĂT (pr. nehot.) – tot, fiecare 

TĂT NATU (loc. cu valoare de pron. nehot.) - fiecare 

TĂT/TOT, TĂTĂ/TOTĂ, TĂŢ/TOŢ, TĂCE/TOCE (pr. nehot.) - tot, toată, toţi, toate 



TĂTAR (s.m.) - plantă, sorg din care se confecţionează măturile 

TĂTAR (s.n.) - sămânţă de mătură, mei tătăresc 

TĂTARCĂ (s.f.) - tătar 

TĂTĂ (pr. nehot.) – toată, în întregime 

TĂTĂISÎ, TĂTĂISĂSC (vb., IV) - pica de acord 

TĂTĂIȘĂ (s.f., sg.-pl.) - dolie, element din metal montat la intersecția a două versante ale acoperișului; 

soţiile fraţilor 

TĂTĂIȘĂ, TĂTĂIȘ(Ă) (s.f.) - cumnată, dar numai în raport cu soția fratelui soțului; o specie de 

floare de grădină, tămâioară, tufănică 

TĂTĂMARE (s.m.) - unchi, fratele mamei 

TĂTĂRĂZA (vb., I, tranz.) - a repara, a drege 

TĂTDĂUNA (adv.) - totdeauna 

TĂTFURT (adv.) – des, deseori 

TĂTIC, TĂTIȘI (s.m.) - tată 

TĂȚ (pron. nehot.) - toți 

TĂU, TĂURI (s.n.) - baltă 

TĂU, TĂURI (s.n.) - lac 

TĂUL, TĂULĂ, TĂULI, TĂULE (adj.) - excentric, bizar, ciudat; prostănac, tont 

TĂULĂ, TĂULIE (s.m.) - nebun 

TĂUȘĂR, TĂUȘĂRI (s.m.) - un nimenea 

TĂUȘOR (s.m. sg.) – lac, iaz mic 

TĂUZ, TĂUZĂ (adj.) – tăhul, care nu pricepe 

TĂVALĂ, TĂVELI (s.f.) - tăvăleală; lucru anevoios de realizat 

TĂVĂLI, TĂVĂLESC (vb., IV) - a se da de-a rostogoala (având corpul întins); a tăvălugi, a 

sparge bordzî cu tăvălicu 

„a se tăvăli dă râs” - a se prăpădi de râs, a râde cu poftă 

TĂVĂLIC, TĂVĂLIȘE (s.n.) - bățul legat la gâtul câinilor ciobănești 

TĂVĂLIC, TĂVĂLIȘE (s.n.) - tăvălug, tălătuc 

TĂVĂLIG (și TĂVĂLIC) (s.n. sg.) - jujeu, bucată de lemn subțire și scurtă legată la gâtul câinelui 

ciobănesc pentru a îi reduce viteza de fugă 

TÂFRAS, TÂFRASĂ, TÂFRAȘ, TÂFRAȘĂ (adj.) – fals, mândru, semeț 

TÂLHARI, TÂLHĂRIȚĂ, TÂLHARI, TÂLHĂRIȚE (s.m. și f.) - tâlhar 

TÂLMAȘ, TÂLMAȘI (s.m.) - persoană care traduce pe loc şi oral ceea ce spune cineva în altă limbă, 

mijlocind astfel înţelegerea dintre două sau mai multe persoane; translator, interpret, tălmaci, traducător 

TÂLMAȘI, TALMAȘIESC (vb., IV) - a traduce dintr-o limbă în alta, a tâlmăci 

TÂLMAȘI, TĂLMAȘI (s.m.) - traducător 

TÂLNẮU, TÂLNẮ(I)E (s.n.) - cantitate de lemne ce poate fi tractată de un cal sau de o pereche de cai 

TÂLNEALĂ, TÂLNELI (s.f.) - întâlnire 

TÂLNI, TÂLNESC (vb., IV) - a se întâlni 

TÂLNI, TÂLNESC (vb., IV, reflex.) - a se întâlni 

TÂLNIȘ, TÂLNIȘURI (s.n.) - întâlnire 

TÂLNITURĂ, TÂLNITURI (s.f.) - întâlnire 

TÂLV, TÂLVI (s.m.) - trăgulă 

TÂMBĂ, TÂMBE (s.f.) - grămadă, mulțime 

TÂMP, TÂMPĂ, TÂMPI, TÂMPE (adj.) – prost 

TÂMP, TÎMPĂ, TÂMPI, TÂMPE (adj.) - despre instrumente ascuţite cu vârful sau cu tăişul tocit, 

ştirbit; neascuţit 

TÂMPLĂ, TÂMPLE (s.f.) - tâmplă 

TÂNGUI, TÂNGUI (vb. IV, intranz. reflex.) - a se plânge 

TÂNGUI, TÂNGUI (vb., IV) - a simţi un regret, a fi cuprins de părere de rău, a regreta. a simţi o uşoară 

durere sufletească; a se mâhni, a se întrista, a se amărî 

TÂNGUIT, TÂNGUITĂ, TÂNGUIŢ, TÂNGUICE (adj.) - întristat, îndurerat; trist, deprimat 

TÂNJALĂ, TÂNJĂLI (s.f.) - proțap mobil pentru grăpat, semănat, prășit; lenevie 

„ce laș ca boii pră tânjală” – expresie privind lenevia de a nu mai face nimic 



„s-o pus pră tânjală” - nu mai vrea să facă nimic 

TÂNJALĂ, TÂNJÂALE (s.f.) - tânjală , proţap 

TÂNJÎ, TÂNJĂSC (vb., IV) – a tânji, a dori 

TÂNJÎ, TÂNJÂĂSC (vb., IV) - tânji, a se vesteji, a se ofili 

TÂNT, TÂNTĂ, TÂNŢ, TÂNCE (adj.) - peltic 

TÂR-NAINTE – TÂR-NAPOI! - expresie 

TÂR NĂINCE – TÂR NAPOI (loc. vb.) – a nu fi hotărât 

TÂRBAN, TÂRBANI (s.m.) - târban, burtă, burduf 

TÂRBANOS, TÂRBANOASĂ, TÂRBANOŞ, TÂRBANOASĂ - (adj.) fig. adesea substantivat care 

are burta mare; burtos, pântecos, burduhănos, burticos 

TÂRCALECE, TÂRCALEȘ (s.m.) - copac pipernicit, nedezvoltat; uscat; târş 

TÂRCE-BÂRCE (loc. subst. pl.) – fleacuri, nimicuri 

TÂRCIȚĂ, TÂRCIȚ (s.f.) - troaca cu apă pentru galițe 

TÂRCIŢĂ, TÂRCIŢE (s.f.) - târtiţă, fund de pasăre (găină, raţă, curcă) 

TÂRDZÂU (adv.) - târziu 

TÂRDZIAT, TÂRDZIATĂ, TÂRDZIAȚ, TÂRDZIACE (adj.) - întârziat 

TÂRFĂ (s.f., sg.) - stomac 

TÂRFOI, TÂRFOAIE (s.n.) - trifoi 

TÂRG, TÂRGURI (s.n.) - locul special amenajat sau destinat vânzării (într-o localitate, în 

anumite zile) produselor agro-alimentare și a animalelor; activitatea comercială din acel loc 

„a fașe târgu” - a cădea de acord asupra prețului, a cantității produselor 

TÂRGOLEALĂ, TÂRGOLELI (s.f.) - rostogolire 

TÂRGOLI, TÂRGOLESC (vb., IV, reflex.) - a se rostogoli, a se da de-a dura 

TÂRGOLI, TÂRGOLESC (vb., IV., reflex. și tranz.) - a se tăvăli, a se zvârcoli 

TÂRGOLITURĂ, TÂRGOLITURI (s.f.) - rostogolire 

TÂRGOVĂȚ, TÂRGOVIEȚ (s.m.) - negustor, comerciant (mai ales de cereale) care cumpără un 

produs cu scopul de a-l vinde mai scump, pentru a obține câștig/profit 

TÂRGOVINĂ, TÂRGOVINE (s.f.) - mărfuri (Am fost şî io la piaţă cu o ţâră dă târgovină.) 

 

TÂRGOVINĂ, TÂRGOVINI (s.f.) - marfă; bunurile aduse la piață/târg spre vânzare de către 

târgovăț sau producătorul direct; bunurile cumpărate 

TÂRGUI, TÂRGUI (vb., IV) - a vinde sau a cumpăra o marfă; a purta discuții asupra 

prețului/calității/cantității mărfii; a negocia; a cumpăra 

TÂRGUIALĂ, TÂRGUIELI (s.f.) - faptul de a (se) târgui (a vinde/cumpăra); dicuțiile dintre 

vânzător și cumpărător cu privire la preț 

TÂRGUIT, TÂRGUITĂ, TÂRGUIŢ, TÂRGUICE (adj.) – am vândut, am cumpărat (Am fost la 

duchean să fac nişce târguieli.) 

TÂRIT, TÂRITĂ, TÂRIȚ, TÂRICE (adj.) - târât 

TÂRLĂ, TÂRLE (s.f.) – loc neîmprejmuit și neacoperit, unde se odihnesc oile sau vitele, în timpul 

pășunatului 

TÂRLIȘI (s.m.) - papuci de casă 

TÂRLOMI, TÂRMOLESC (vb., IV) - a amâna de pe o zi pe alta rezolvarea unei probleme, începerea 

sau terminarea unei acţiuni etc.; a face să se prelungească, să se întârzie o acţiune, o soluţionare; a 

tărăgăna 

TÂRLOMIT, TÂRLOMITĂ, TÂRLOMIŢ, TÂRLOMICE (adj.) - despre o acţiune executat încet, cu 

multe amânări; tărăgănat 

TÂRMEN, TÂRMENE (s.n.) - termen fixat pentru săvârşirea unei acţiuni sau pentru îndeplinirea unor 

obligaţii; interval de timp la şfârşitul căruia se efectuează un lucru; soroc 

TÂRN, TÂRNURI (s.n.) - mătură mare, confecţionată din nuiele de mesteacăn sau de răchită, folosită 

la măturatul curţii, grajdului, coteţului etc. 

TÂRNAȚ, TÂRNAȚĂ/TÂRNAȚURI (s.n.) - prispă; deschizătura casei spre curte, aflată la 

același nivel cu curtea sau puțin mai sus, acoperișul casei fiind sprijinit pe stâlpi de lemn (e diferit 

de conc) 



TÂRNAȚ, TÂRNAȚURI (s.n.) - prispă, hol, coridor 

TÂRNĂ, TÂRNIE (s.f.) - târnă, coş de nuiele, stup de albine din nuiele 

TÂRNOMECE (s. pl.) - lucruri aruncate în dezordine 

TÂRNOȘÎ, TÂRNOȘĂSC (vb., IV, reflex.) - a se învechi 

TÂRPĂLOG, TĂRPĂLOJI (s.m.) - leneș, groiu 

TÂRPI, TÂRPESC (vb., IV., tranz.) - a nu mai putea rezista, a nu mai îndura 

TÂRPIIE, TÂRPII (s.f.) - indigestie, durere a abdomenului, după o masă mult prea bogată 

TÂRPIT, TÂRPITĂ, TÂRPIŢ, TÂRPICE (adj.) - suportat  

TÂRPIUOS, TÂRPIUASĂ (adj.) - lacom 

TÂRS, TÂRȘ (s.m.) - ramură sau cracă de copac, pe care se așezau „poroșorii” de fân și cu ajutorul 

cărora aceștia se coborau de pe dealuri sau de pe terenurile înclinate, până la baza acestora, unde se 

ridica „clania” 

TÂRSAICĂ, TÂRSĂIȘ (s.f.) - târsoacă, păiuş (lat. Festuca ovina) 

TÂRSĂ (s.f.) - iarba, buruienile uscate care cresc în curte şi în culturile agricole 

TÂRŞ, TÂRŞÎ (s.m.) - nuia, vargă, băţ; proptea 

TÂRȘ, TÂRȘURI (s.n.) – lăstăriș; creangă, mătură de nuiele 

TÂRȘAICĂ, TÂRȘAICHE (s.f.) - târsoacă 

TÂRȘALĂ, TÂRȘĂLI (s.f.) - lemne subțiri rezultate din tăierea târșilor 

TÂRŞALĂ, TÂRŞĂLI (s.f.) - sentiment de sfială de care este cuprins cineva când se află într-o situaţie 

penibilă; stinghereală, jenă 

TÂRȘĂT, TÂRȘĂTĂ, TÂRȘĂȚ, TÂRȘĂCE (adj.) – pădure invadată de lăstari 

TÂRȘÂTURĂ, TÂRȘÂTURI (s.f.) - acțiunea de a tăia/curăța de târși 

TÂRȘET, TÂRȘEȚ (s.m.) - piele verde, subțire, cu care se coase 

TÂRȘIAC, TÂRȘIESE (s.n.) - grămadă de snopi 

TÂRȘIE (s.f.) - magiun 

TÂRȘITURĂ, TÂRȘITURI (s.f.) - partea de pădure care a fost curățată, rărită 

TÂRȘÎ, TÂRȘĂSC (vb., IV, tranz.) - a tăia puieții nefolositori de pe lângă pomii roditori, de pe 

lângă copaci, curățind terenul 

TÂRȘÎ, TÂRȘĂSC (vb., IV, tranz.) - a defrișa, a despăduri, a curăța de vegetație un teren 

TÂRT (interj.) - cuvânt care imită zgomotul produs la eliminarea gazelor prin orificiul anal 

TÂRT, TÂRTURI (s.n.) – fanfară, formație; beșână 

TÂRTĂ, TÂRCE (s.f.) - fund, funduleţ 

TÂRTĂ, TÂRCE (s.f.) - fund, funduleţ 

TÂRTĂBOS, TÂRTĂBOASĂ, TÂRTĂBOȘ (adj.) - grăsuliu 

TÂRTĂBOS, TÂRTĂBOASĂ, TÂRTĂBOŞI, TÂRTĂBOASE (adj.) - gros, greoi, ieșit din formă 

TÂRTĂI (vb., IV, tranz.) - a batjocori, a râde de cineva 

TÂRTĂI, TÂRTĂI (vb., IV) - a înjura urât, necuviincios 

TÂRTĂNOS, TÎRTĂNOASĂ, TÂRTĂNOȘ, TÂRTĂNOASE (adj.) - persoană mare în fund 

TÂRTÂI, TÂRTÂI (vb., IV, intranz.) - aA avea gaze 

TÂRTIȚĂ (s.f.,sg.) - partea osoasă și cărnoasă dindărăt la păsări 

TÂRT-NĂINCE, TĂRT-NĂPOI (adv.) - nehotărât 

TÂRTONA, TÂRTONI (vb., I) - a elimina cu zgomot gaze prin orificiul anal; a se băşi 

TÂRTOŞ, TÂRTOȘĂ (adj.) - cu şezutul , fundul, dosul foarte mare; curimănos 

TÂRȚĂU, TÂRȚĂI (s.m.) - berbec tânăr, de 1-2 ani 

TÂRŢIU, TÂRȚII (s.m.) - berbec tânăr 

TÂRȚ-PÂRȚ (interj.) - beșână 

TÂRZĂI, TÂRZĂI (vb., IV, reflex.) - a se juca 

TÂRZÂU, TÂRZÂIE, TÂRZÂI, TÂRZÂIE (adj.) - care este, care se face, se întâmplă după trecerea 

unui anumit timp, după ce a trecut momentul potrivit sau timpul dinainte stabilit; târziu, amânat 

TÂUZINI (s. pl.) - unelte 

TÂVALIŞ, TÂVALIŞĂ (s.m.) - teleagă 

TBRISTUSU (interj.) - îmbărbătarea boilor la deal 

TEBECE (s.n.) - boală infecţioasă şi contagioasă produsă de localizarea unui bacil într-un organ şi care 

poate provoca distrugerea ţesutului, supuraţii etc.; tuberculoză, oftică 



TEBERENEA (s.f., sg.) - necaz, trudă 

TECERADĂ (s.f.) - latrină, veceu 

TECNU, TECNURI (s.n.) - plapumă 

TEFTERDAR, TEFTERDARI (s.m.) - controlor fiscal, preceptor 

TEGLĂ, TEGLE (s.f.) - cărămidă 

TEHUL, TEHULĂ, TEHULI, TEHULE (adj.) - prost, arțăgos 

TEI (s.m.) - rafie 

TEIER, TEIERI (s.m.) - talger 

TELELEU (adv.) - aiurea 

TELIGĂ, TELIJI (s.f.) - căruță ușoară 

TEMETEU (s.m., sg.) - cimitir 

TEMETEU, TEMETEE (s.n.) - cimitir, mormânt 

TEMPLĂ, TEMPLE (s.f.) - iconostas 

TEMPLĂ, TEMPLE (s.f.) - tâmplă (la biserică), iconostas 

TEPEN, TEPEN (s.m.) - un fel de covor lung şi îngust confecţionat în războiul manual de ţesut din fire 

de bumbac urzeala şi fâşii de pânză, de stofă etc. băteala 

TEPIC (s.m., sg.) - (tebică) covor 

TERCHEA-BERCHEA (adj) – om de nimic 

TEREMTETE! (interj.) - asta-i treaba! 

TERMIN, TERMINE (s.n.) - termen, scadență 

TERPENTIN(Ă), TERPENTINE (s.n., s.f.) - terebentină, lichid cu miros puternic obținut din 

rășina coniferelor și folosit ca solvent (diluant) pentru lacuri 

TESTIMONIU, TESTIMONII (s.n.) - certificat, adeverință, dovadă 

TETĂ (s.f. sg.) - cumnată 

TETERADĂ (s.f., sg.) - latrină 

TEU, TE, TEI, TELE (pr. pos. pers. a II-a) – al tău, a ta, ai tăi, ale tale 

TEZGĂ, TEZGHIE (s.f.) - tejghea, masa care desparte vânzătorul de cumpărător și pe care se 

așează mărfurile; masa de lucru a tâmplarului 

TIATĂR, TIATĂRE (s.n.) - spectacol, reprezentaţie dramatică, teatru. fig. discuţie aprinsă în public 

între mai mulţi; ceartă; bătaie care atrage pe curioşi 

TIATĂR, TIATĂRE (s.n.) - teatru 

TICAC, TICAȘI (s.m.) - pantof croșetat din lână, căruia i se pune o talpă dintr-o bucată de 

anvelopă 

TICA-TICA (interj.) – se cheamă găinile 

TICĂI (vb., IV, reflex.) - a lucra foarte încet, a se mogăi 

TICĂIT, TICĂITĂ, TICĂIŢI, TICĂICE (adj.) - mocoșit, fără ritm 

TIC-TACI (s.m. pl.) - pantofi croșetați din lână, pe talpa cărora se pune cauciuc 

TIC-TIC (interj.) - se heamă găinile 

TICU (s.m.) – tată 

TICVĂ, TICVE (s.f.) - dovleac de a anumită formă 

TIES (adv.) - întotdeauna 

TIFLĂ, TIFLE (s.f.) - femeie care vorbește subțire 

TIFUS (s.n.) - nume dat mai multor boli febrile, infecţioase şi epidemice; febră tifoidă, tifos exantematic 

TIGAIE, TIGĂI (s.f.) - cratiță 

TILEI (s.m. pl.) – staniol, șâclu de la Maria Mazilu 

TILIVIZOR, TILIVIZOARE (s.n.) - televizor 

TIMNIŢĂ (s.f.) - închisoare 

TINDĂ, TINGE (s.f.) - tindă 

TINIER, TINIERĂ (s.n.) – farfurie  

TINTĂ, TINCE (s.f.) - cerneală; creion chimic. 

TINTĂ, TINTE (s.f.) - cerneală 

TINTĂPLAI, TINTĂPLAIE (s.n.) - creion chimic 

TINTIRIC, TINTIRIȘE (s.n.) - clopoțel; băgic, țâncari 



TINTIRINC, TINTIRIȘI (s.m.) - clopoțel 

TIPIC, TIPICURI (s.n.) - obiceiuri în familie 

TIPIL, TIPILI (s.m.) - una dintre bârnele din lemn care acoperă deschizătura dintre grinzile tavanului 

unei încăperi 

TIPSÂIE, TIPSÂI (s.f.) – tavă (Am pus la cuptori o cipsâie dă şiuşitură.) 

TIRI, TIRI! (adv.) - totuna 

TIRI...TIRI (conj.) - sau...sau, ori...ori 

TIRIBOMBĂ, TIRIBOMBE (s.f.) - linghișpir 

TIRIBOMBĂ, TIRIBOMBE (s.f.) - petardă folosită la focuri de artificii în preajma sărbătorilor 

de iarnă sau la hramul bisericii (la rugă); pocnitoare 

TIST (s.) - zări, depărtări, adâncuri 

TIȘUG, TIȘUGE (s.n.) - săculeț, bătăcui 

TITICĂ, TITICI (s.f.) – bibilică 

TITULA, TITULEDZ (vb., I, tranz.) - a numi cu titluri înalte, a intitula 

TITULAȘ, TITULAȘĂ (s.n.) - titlu, termen de adresare către persoane cu funcții înalte și tituluș 

TITULĂ, TITULE/TITULI (s.f.) - denumire, titlu (de carte, de noblețe etc.) 

TITULUȘ, TITULUȘĂ (s.n.) - dim. uzitat în banat, de la „titlu” 

TIUGĂ, TIUJI (s.f.) - smoc de busuioc și de alte flori 

TIVIG, TIVIGURI (s.n) - traversă la un pod 

TIZ (s.m., sg.) - alocuțiune pentru cineva 

TIZEȘ, TIZEȘI (s.m.) - caporal 

TÎMPĂNĂ, TÎMPĂNE (s.f.) - tobă mică, darabană 

TÎRNAŢ, TÎRNAȚĂ (s.n.) - prispă 

TOACĂ, TOAȘE (s.f.) - scândură groasă în care se bate ritmic, cu două ciocănele de lemn, la 

biserică, din Vinerea Mare și până la Înviere (înlocuind trasul clopotelor) 

TOACĂ, TOȘI (s.f.) - tulpină de tei descojită 

TOACE IELEA (loc. subst.) – varietate de lucruri 

TOAICĂ, TOAIȘSE (s.f.) - băţ, boată, ciomag 

TOALVĂI, TOALVĂI (vb., IV) - a bate 

TOAMBĂ (s.f.) – căruță ușoară 

TOANĂ, (CU) TOANE (s.f.) - nazuri, mofturi 

TOANĂ, TOANE (s.f.) - capriciu, moft 

TOANCĂ, TONȘI (s.f.) - răspundere 

TOANET, TOANEȚ (s.m.) - necaz 

TOANIE (s. și adj.) - profund, deștept 

TOARȘE, TORC (vb., III, tranz.) - a toarce 

TOARTĂ, TORŢ (s.f.)  - sârmă îndoită şi legată ca un inel la râtul porcului pentru a-l împiedica să 

râme, belciug. cercel care are forma unui inel 

TOARTĂ, TORȚ (s.f.) - tort (prăjitură); mâner la oală/cratiță; inelul lipit de banul de aur/argint, 

prin care se introduce firul gros de ață care se leagă după gâtul femeii (banul atârnând pe piept) 

TOAZNĂ, TOAZNIE (s.f.) - tabachere 

TOBAŞ, TOBAŞ (s.m.) - persoană care bate toba într-o fanfară; toboşar. înv. persoană care adună lumea 

bătând din tobă, pentru a comunica veşti şi ordine de interes obşteşc 

TOBAŞÂARI, TOBAŞÂARI (s.m.) - toboşar 

TOBLAT, TOBLATĂ, TOBLAŢ, TOBLACE (adj.) - care are forma unei toble scândură; lătăreţ, turtit, 

plat 

TOBLĂ, TOBLE (s.f.) - piesă de lemn cu secţiunea transversală dreptunghiulară, mai mult lată decât 

groasă, obţinută prin tăierea în lung a trunchiului unui copac şi întrebuinţată la lucrări de construcţii şi 

de tâmplărie; scândură 

TOBLĂ, TOBLE (s.f.) - scândură lată și groasă; blană 

TOBOCE (s.n. pl.) - obiecte felurite cu diferite întrebuințări, adunate laolaltă 

TOBOCI, TOBOCESC (vb., IV) - a face larmă; a bontăni 

TOCA, TOC (vb., I) - a tăia mărunt/a mărunți cu ajutorul unui instrument tăios; a bate toaca 



„a toca banii/avieria” - a risipi, a cheltui fără nici un folos 

„a toca la cap/a bacie la cap” - a insista pentru a obține ceva 

TOCACI (s.m.) - țesător 

TOCĂLA, TOCĂLEDZ (vb., I) - a strânge la un loc, a aduna 

TOCĂNI, TOCĂNESC (vb., IV) - a se auzi un zgomot suspect în timp ce merge vehiculul; v. toca 

TOCĂNIȚĂ (s.f., sg.) - mușuroiul de cârtiță 

TOCMA (adv.) - în mod exact, precis. abia, chiar atunci. nu mai aproape decât... chiar aşa de..., prea; 

tocmai 

TOCMĂ, TOCME (s.f.) - discuţie, tratative purtate pentru stabilirea preţului unei mărfi; târguială, 

tocmeală învoială, acord, convenţie 

TOCMĂ, TOCME (s.f.) – tocmeală, învoială, acord (la cumpărare); logodnă; căpară 

TOCMEALĂ, TOCMELI - (s.f.) negociere 

TOCMI, TOCMESC (vb., IV, tranz.) - a potrivi ceasul, a aranja 

TOCMI, TOCMIESC (vb., IV) - a angaja; a logodi o fată (după ce, mai întâi a fost pețită și s-a 

ajuns la o înțelegere între viitorii cuscri în privința zestrei); a sepurta discuții în privința prețului 

mărfurilor sau a altor condiții de schimb 

TOCMIALĂ, TOCMIELI (s.f.) - discuțiile purtate pentru a se ajunge la o înțelegere în ceea ce 

privește prețul mărfurilor sau alte condiții 

TOCMIT (adj.) – perfectat o înțelegere 

TOCMIT, TOCMITĂ, TOCMIŢ, TOCMICE- (adj.) negociat 

TOCONEAUĂ, TOCONELE (s.f.) - toacă 

TOCONIȚĂ, TOCONIȚ (s.f.) - popândău; șoarece de câmp, mare, care se ridică pe picioarele de 

dinapoi atunci când stă pe loc, ca să audă mai bine 

TODĂUNA (adv.) - totdeauna 

TODOMĂNI (vb., IV) - cf. „a tonoci” 

TODOROSALE (s.f. pl.) - ființe rele care atacă în ziua de Sfântul Teodor, declanșând boli 

TODOROSALE (s.f., pl.) - boale rele personificate în ființe rele în ziua sf. todor (boale ce atacă oameni 

și vite) 

TOFLEA (adj.) - adesea sustantivat v.toflogos 

TOFLEAC, TOFLEȘI (s.m.) - ciucălău 

TOFLOGOS, TOFLOGOASĂ, TOFLOGOŞ, TOFLOGOASĂ (adj.) - care are picioarele mari şi un 

mers greoi; tăpălog, tăpănos, tăpălăgos, talap, toflea. neglijent cu ţinuta sa 

TOGERAT, TOGERATĂ, TOGERAŢ, TOGERACE (adj.) - tuns, scurtat, retezat 

TOGERAT, TOGERATĂ, TOGERAŢ, TOGERACE (adj.) - tuns, scurtat, retezat 

TOGIERI, TOGERESC (vb., IV., tranz.) - a spăla fetele nemăritate pe cap în seara zilei de săn toader, 

cu o fiertură dintr-un amestec de plante, în cadrul unui ritual ce avea ca scop creșterea și îmbogățirea 

părului 

TOGIUNA (adv.) - în tot timpul de până acuma; mereu, pururea, necontenit, oricând, totdeauna de 

fiecare dată, în orice ocazie 

TOHOC, TOHOCURI (s.n.) - rămășițe amestecate cu pleavă în arii 

TOIAG, TOIEJIE (s.n.) - alesături pe mâneca ciupagului sau pe cămaşa bărbătească în portul naţional 

local 

TOICĂ, TOIȘI (s.f.) - toiag 

TOLADE (adj.) – mare 

TOLCIȘ (s.m., sg.) - cale bătută, cale pentru pietoni 

TOLDĂ, TOLGE (s.) - partea din mijloc la jug 

TOLDĂI, TOLDĂIESC (vb. IV, intranz.) - a vorbi în public dar să nu înţeleagă nimeni nimica 

TOLDĂI, TOLDĂIESC (vb., IV, intranz.) - a vorbi în public dar să nu înţeleagă nimeni nimica 

TOLDĂU (s.n.) - dans de grup, jucat pe perechi, asemănător cu ardeleana, dansat în ritm alert; 

melodie 

TOLDĂU, TOLDĂIE (s.n.) - o bucată cilindrică de metal cu care se fixează remorca; persoană înaltă 

şi groasă  

TOLDUI, TOLDUIESC (vb., IV, intranz. reflex.) - a se liniști, a se calma; a se vindeca 

TOLDUIALĂ, TOLDUIELI (s.f.) - limpezire, vindecare 



TOLDUIT, TOLDUITĂ, TOLDUIŢI, TOLDUICE (adj.) - trezit, limpezit; vindecat 

TOLFAI, TOALFĂI (vb., IV) - a lovi, a izbi repetat şi violent cu palma, cu pumnul, cu băţul, cu biciul 

etc.; a bate 

TOLFAIT, TOLFAITĂ, TOLFAIŢ, TOLFAICE (adj.) - despre fiinţe care este sau a fost lovit, care a 

suferit lovituri; bătut 

TOLOBONI (s.m. pl.) - ciorapi groși confecționați (tricotați) în casă, din lână dată la pivă și 

având, uneori, piele pe talpă 

TOLOMAC, TOLOMACĂ, TOLOMAȘI, TOLOMAȘE (adj.) - aiurit 

TOLOMAC, TOLOMACĂ, TOLOMAȘI, TOLOMAȘE (adj.) - prostuț 

TOLOMOȘI, TOLOMOȘESC (vb., IV, intranz.) - a vorbi în altă limbă pentru a fi înțeles 

TOLOTUIALĂ, TOLOTUIELI (s.f.) - nedormire, oboseală, stare de amețeală 

TOLOTUIT, TOLOTUITĂ, TOLOŢUIŢ, TOLOTUICE (adj.) - nedormit, amețit de somn, obosit 

TOLȘERI (vb., IV) – a trece prin pâlnie; (fig.) a bea; a sta de vorbă (tolcereală) 

„a (nu pucea) băga cu tolșieriu mincie în cap” - a (nu putea) face pe cineva deștept/înțelept cu 

forța 

TOLȘERI, TOLȘERE (s.n.) - obiect de metal, de sticlă, de porţelan etc., de obicei în formă de con gol 

în interior, prelungit în jos printr-un tub îngust, servind la turnarea lichidelor în vase cu gura strâmtă; 

pâlnie 

TOLȘERI, TOLȘERE (s.n.) - pâlnie 

TOLUPEI (s.m. pl.) - porumbei (în colindă) 

TOLVAI (interj.) - săriți! ajutor! 

TOLVĂI (vb., IV) - a cere ajutor, a striga 

TOLVĂI, TOLVĂI (vb., IV, tranz.) - a țipa în gura mare 

TOMA (adv.) - tocmai 

TOMICE (adv.) - nu mai aproape decât...chiar aşa de..., prea mult; tocma 

TOMNA (adv.) – (var. TUMNA) tocmai, chiar 

TOMNA (adv.) - tocmai, tomic; în mod exact, precis 

TOMNACIC, TOMNACICĂ, TOMNACIȘ, TOMNACIȘE (adj.) - care apare toamna, care se face 

toamna; de toamnă, tomnatic; despre pomi: care rodeşte toamna; despre oameni: trecut de maturitate, 

ajuns la vârsta care precede bătrâneţea 

TOMNACIC, TOMNACICĂ, TOMNACIȘI, TOMNACIȘE (adj.) - tânăr(ă) care nu mai este 

chiar la prima tinerețe; o persoană căreia i-a cam trecut vârsta de a se căsători (prima oară) 

TOMNĂ (s.f.) - (var. TOCMĂ) înțelegere, tocmeală, logodnă, pețit 

TOMNĂ, TOMNE (s.f.) - 1. tocmneală, târguială, învoială; 2. logodnă 

TOMNI (vb., IV, tranz.) - a perfecta o cumpărare 

TOMNI, TOMNIESC (vb., IV) - tocmesc, căpăresc (a tocmi, a căpărî mireasă), arvunesc, convin, mă 

învoiesc 

TOMP, TOAMPĂ, TOMPI, TOAMPE (adj.) - fără vârf, tocit 

TOMP, TOAMPE, TOMPI, TOAMPE (adj.) - tocit, fără vârf 

TON, TONURI (s.n.) - aquaduct la moară 

TONDOROSALĂ, TONDOROSĂLI (s.f.) - vorbire fără înțeles, flecăreală 

TONDOROSI, TONDOROSĂSC (vb., IV) - a trânti, a da jos, a împrăștia 

TONGERA, TONGEREDZ (vb., I, tranz.) - a reteza, a scurta ramurile unui pom, a togera 

TONI, TONESC (vb., IV) - a zăgădui 

TONJÎC, TOJÎȘI (s.m.) - toc, condei 

TONOCEALĂ, TONOCELI (s.f.) - sporovăială, flecăreală 

TONOCI, TONOCESC (vb., IV) - a bodogăni; a bate pe cinava la cap 

TONOCI, TONOCESC (vb., IV, intranz.) - a vorbi întruna şi fără rost; a sporovăi, a flecări 

„șe mă tonocești la cap?” – îmi vorbești fără rost 

TONOCIT, TONOCICE (s.n.) - vorbă fără rost 

TONOTĂ, TONOCIE (s.f.) - vorbe, minciuni prin sat 

TONT, TOANTĂ, TONȚ, TOANCIE (adj.) - v. tăntălău 

TONTALĂU, TONTALĂUĂ, TONTALĂI, TONTALĂIE (adj.) - tont, prostănac, bleg 

TONTĂVI, TONTĂVESC (vb., IV) - a se prosti 



TONTOLĂU, TONTOLOAIE, TONTOLĂI, TONTOLOAIE (adj.) - v. tăntălău 

TONTOROC (adv.) - de-a dura, jocul de-a tontorocu 

TONTOVINĂ, TONTOVINE (adj. și s.f.) - persoană proastă, neghioabă, nătângă, toantă, nacoabă, 

prostatură, tântă 

TOP (adj.) - pivă; plin, cu vârf 

TOP, TOPURI (s.n.) - tun (armament greu) 

TOPALOS, TOPALOASĂ, TOPALOŞ, TOPALOASĂ (adj.) - tăpălog, toflogos. grosolan, bădăran, 

nedelicat, necioplit 

TOPANȘI (s.m. pl.) - pantofi din lână 

TOPĂRÂŞCIE, TOPĂRÂŞCI (s.f.) - toporâşte 

TOPĂRÂŞTIE, TOPĂRÂŞTI (s.f.) - toporâşte 

TOPI, TOPESC (vb., IV, intranz. reflex.) - a (se) topi; a iubi profund; a macera cânepa 

„mă topesc după Mărie” - o iubesc foarte mult pe Mărie 

TOPILĂ (s.f.) - loc cu apă unde se pune cânepa la mura, groapă cu apă amenajată pe lângă o apă 

curgătoare 

TOPILĂ, TOPILE (s.f.) - topilă 

TOPIT, TOPITĂ, TOPIȚ, TOPICE (adj.) – topit, trecut din stare solidă în stare lichidă 

TOPORAŞ, TOPORAŞ (s.m.) - toporaş, tăietor de lemne 

TOPORÎȘCE, TOPORÎȘCI (s.f.) - locul din pădure unde se taie copacii numai cu toporul 

TOPUOR, TOPUARĂ (s.n.) - topor   

TOR (s.n.) - fânul pe care nu-l mănâncă vitele; cotoare, tulpini ale plantelor de nutreţ folosite ca aşternut 

în grajd; ogrânji 

TORAI, TORĂI (vb., IV) - a vorbi într-una şi repede fără a spune lucruri importante), a balmajî, a 

fleorcăi, a palapai, a palavari, a spârdâcai; a-i merge gura ca la moară; a turui 

TORĂIALĂ, TORĂIELI (s.f.) - faptul de a turui; debit verbal continuu şi rapid; turuială, turuitură, 

balmajală, fleorcăială, palapaială, palavareală, spârdâcaială 

TORĂNI, TORĂNESC (vb., IV, tranz.) - a bătători, a călca cu picioarele 

TORBĂ, TORBE (s.f.) - poștă, femeie răutăcioasă 

TORCASATĂ (adj) - rea, răutăcioasă 

TORCĂTORE, TORCĂTORI (s.m.) – mașină de tors 

TORI (s.n. sg. colectiv) - resturi furajere (fân, paie, lucernă etc.) care se pun uneori ca așternut 

pentru animale, toriște 

TORINĂ, TORINE (s.f.) - rămășițe de mâncare 

TORINĂ, TORINI (s.f.) - loc de odihnă (uneori și de adăpat) pentru animalele scoase la pășune, 

toriște; loc gunoit de vitele scoase la pășune (mai ales oi) deoarece a servit drept torină 

TORÎ, TORĂSC (vb., IV, tranz.) - a pune bălegar pe ogor pentru a-l îngrăşa 

TORMAC (s.m. sg.) - hrean 

TORMAC, TORMAȘI (s.m.) - hrean 

TORMENT, TORMENTURI (s.n.) - chin 

TORNA, TORN (vb., I, tranz.) - a deversa lichide, a goli, a turna 

TOROGOATĂ, TOROGOŢ (s.f.) - instrument muzical popular de suflat, format dintr-un tub conic cu 

ancie simplă; taragot 

TOROGOATĂ, TOROGOŢ/TOROGOACE (s.f.) - taragot (instrument muzical de suflat) 

TOROMEIE (s.n.) - cu sens colectiv resturi vegetale nefolositoare resturi de fân cu pleavă, buruieni 

uscate, crenguţe cu frunze etc. 

TORT (s.n.sg.) - firele de cânepă sau de lână, toarse; motchilii făcute cu aceste fire 

TORT, TORTURI (s.n.) - scul din fire de cânepă 

TORTĂ, TORȚ (s.f.) - tort 

TORTINĂ, TORTINE (s.f.) - tortă 

TORTON, TORTONE (s.n.) - înv. prăjitură de obicei de formă cilindrică făcută din mai multe straturi 

de aluat, având între ele straturi de cremă, acoperită cu o glazură sau cremă, ornamentată etc.; tort 

TOȘI, TOȘIESC (vb., IV) - în expr. l-o toșit sânjele = îi curge sânge din nas, are hemoragie nazală 



TOȘILARI, TOȘILARI (s.m.) - persoană care se ocupă cu ascuţirea instrumentelor de tăiat la tocilă; 

tocilar; fig. elev sau student care îşi învaţă lecţiile pe dinafară, în mod mecanic 

TOȘILĂ, TOȘILE (s.f.) - piatră de ascuțit; unealtă prevăzută cu piatră de ascuțit 

TOȘILĂ, TOȘILI (s.f.) - maşină compusă dintr-un disc adeziv acţionat cu un mâner sau o pedală, cu 

care se ascut instrumentele de tăiat; tocilă; instrument rustic de ascuţit 

TOȘILĂRIE, TOȘILĂRII (s.f.) - atelierul tocilarului, tocilărie 

TOȘIT, TOȘITĂ, TOȘIŢ, TOȘICE (adj.) - despre obiecte tăioase sau ascuţite care nu mai taie, cu tăişul 

uzat, ros, îngroşat; tocit 

TOȘIT, TOȘITĂ, TOȘIȚ, TOȘICE (adj.) - tocit 

TOT (adv.) - tot   

TOT ROATĂ (loc. adv.) - de jur împrejur 

TOT, TOATĂ, TOŢ, TOACE (pron.) - tot 

TOT, TOTĂ/TOATĂ, TOȚ, TOAC(I)E/TOCIE (adj. nehot., pron. nehot.) fiecare, oricare; (adv.) 

dătot = definitiv, pentru totdeauna  

„nu-i tot la cap” - nu e întreg la minte 

„tot natu” - toată lumea 

„tot omu” - fiecare 

„tot roată” - de jur împrejur 

TOTÂRLAT, TOTÂRLATĂ, TOTÂRLAŢ, TOTÂRLACE (adj.) - rotund 

TOTÂRLĂ, TOTÂRLE (s.f.) - cerc, roată 

TOTÂRLIULUI (adv.) - rotund, circular 

TOTDAUNA (adv.) - întotdeauna 

TOTFURT (adv.) – repetat, des 

TOT-NATU (pron. nehot.) - fiecare: „șcie domnu' pă tot natu/ gintr-o bubă-i umple capu!” proverb 

TOTODATĂ (adv.) - totodată 

TOTOLĂU, TOTOLAIE (s.n.) - bucată mare 

TOTORÂGĂ, TOTÂRJI-(ŞPUL) (s.f.) - mosor 

TOTOROANCĂ (adj.) - femeie neîndemânatică, toantă 

TOTOV, TOTOVIȚĂ, TOTOV, TOTOVIȚĂ (s.m. și f.) - tăut, slovac 

TOTULUI (adv.) - în expr. cât totului ge mare = foarte mare, enorm, uriaş, imens 

TOTUNA (adv.) – indiferent 

TOTUNA (adv.) - totuna 

TOVAR, TOVARURI (s.n.) - greutate 

TOVARĂ, TOVERI (s.f.) - greutate, oboseală, boală grea, sarcină, povară 

TOVARĂ, TOVERI (s.f.) - povară, greutate, încărcătură 

TOVĂRI, TOVĂR(ESC) (vb., IV, tranz. şi reflex.) - a împovăra, a îngreuna 

TOVĂRÂT, TOVĂRÂTĂ, TOVĂRÂŢ, TOVĂRÂCE (adj.) – bine încărcat 

TOZ (acronim) - întovărășire premergătoare C.A.P.-ului 

TOZĂ (s.f.) - doză, tabacheră 

TOZÂNĂ, TOZÂNI (s.f.) - doză, tabacheră 

TOZÂNĂ, TOZÂNI (s.f.) - tabacheră; cutie mică de tablă 

TOZLĂ, TOZLE (s.f.) - cutie din tablă pentru tutun 

TOZLĂ, TOZLE (s.f.) - tabacheră 

TOZNĂ, TOZNE (s.f.) - doză, tabacheră 

TRABUIALĂ, TRABUIELI (s.f.) - nevoie, necesitate, trebuinţă; loc. adj. şi adv. - ge trabuială = 

folositor, necesar, util; trebuincios, de trebuinţă 

TRACTIRUI, TRACTIRUI (vb., IV) - a cinsti, a ospăta, a trata 

TRAFICĂ, TRAFIȘI (s.f.) - chioşc 

TRAFICĂ, TRAFIȘI (s.f.) - chioșc de ziare și tutungerie 

TRAFLĂ, TRAFLE (s.f.) - obeală ruptă 

TRAGANA, TRAGĂN (vb., I) - a cânta alene, cu jale, a doini. a tărăgăna o melodie 



TRAGANAT, TRAGANATĂ, TRAGANAŢ, TRAGANACE (adj.) - despre o melodie cu note sau 

modulaţii prelungite, tără-gănat 

TRAGAȘE, TRAGĂȘI (s.f.) - un fel de sanie improvizată trasă de animale, folosită vara pentru a 

deplasa pe teren accidentat obiecte grele 

TRAGATORI (s.m.) - vite care efectuează o muncă de tracţiune 

TRAGĂN (s.n.) - umflătură care spânzură 

TRAGĂN, TRAGĂNE (s.n.) - umflătură care spânzură 

TRAGLĂ, TRAGLE (s.f.) - mică platformă portativă de scânduri care serveşte la căratul diferitelor 

materiale; targă; pat portativ cu care se transportă sicriul; năsălie 

TRAGNĂ, TRAGNE (s.f.) - porţiune de ţesut întărit la palpare din cauza unei inflamaţii sau infecţii, 

scurtă 

TRAGULĂ, TRAGULE (s.f.) - trăgulă, tâlv 

TRAHOMĂ (s.f. sg.) - conjunctivită granuloasă 

TRAI (s.m.) – viață 

„trai șî viață” – petrecere continuă 

TRAI, TRAIESC (vb., IV, tranz., reflex.) - trăi 

TRAI, TRAIURI (s.m.) - trai, viaţă 

TRAIAN, TRAIANI (s.m.) - troian, potecă în fâneaţă sau pământul moale după trecerea roţilor carului 

TRAIERAŞ (s.m.) - denumire dată sărbătorii creştine care se prăznuieşte în fiecare an la 30 ianuarie; 

sfinţii trei ierarhi 

TRAILĂ, TRAILE (s.f.) - căruț cu o roată și două picioare din fier, tărăboanță 

TRAILURAI (s.n.) - dezmăț 

TRAIUNFIRŢIC (numeral) - patruzeci și trei 

TRAJE, TRAG (vb., III, intranz.) - a (se) trage; a proveni; a face masaj (cuiva), a fricționa (pe 

cineva); a reveni în locul de unde a plecat; a căuta (găsi) adăpost/găzduire la cineva; a se chinui; 

a absorbi 

„a să traje dă brășinari (cu cineva)” -a fi în relații foarte apropiate cu cineva 

„a să traje dân...” -a descinde din familia…; a-și avea originea în localitatea/țara… 

„a traje cu ochiu (la cineva/ceva)” - a urmări pe furiș, a spiona 

„a traje cu urechia” - a asculta (intenționat sau nu) o conversație, fără a participa direct la ea 

„a traje dă limbă” - a încerca/reuși să afli de la cineva secrete pe care n-ar trebui să le spună 

„a traje dă urechi” - a bate/certa pe cineva 

„a traje dân țâgară” - a fuma 

„a traje în cursă pră șineva” - a ademeni (la rău) pe cineva 

„a traje la măsea” - a fi mare consumator de băuturi alcoolice 

„a traje să moară” - a fi în agonie (muribund) 

„a traje unu hăis, altu cea” - a acționa divergent 

„a-ș traje sufletu” - a respira greu în urma unui efort 

„capu face, capu traje” - orice greșeală are urmări 

„îl traje ața la ai lui” - chemarea străbună 

„traje acasă” - revine acasă 

„traje câte-un deț” - bea frecvent 

„traje cu ochiu” - se uită pe furiș 

„traje dă timp” - amână, pierde vremea 

„traje dân țâgară” - fumează cu plăcere 

„traje la măsa” - bea peste măsură 

„traje la mâncare” - se grăbește să mănânce 

„traje sania pă uscat” - face lucruri fără rost, e nechibzuit 

„traje să moară” - bolește, e pe moarte 

TRAJE, TRAG (vb., III) - a -şi face masaj, a masa. a învârti, a răsuci resortul ceasului; a întoarce ceasul; 

a face efortul de a deplasa ceva. despre animale de tracţiune: a face să se deplaseze un vehicul; a trage; 

a se opri undeva pentru a fi găzduit; a se feri din cale; a se retrage. a descinde din..., a fi din neamul... a 

descărca o armă 

TRAM, TRAMURI (s.n.) - grajd, șopru 



TRAMĂ, TRAME (s.f.) - bătătură 

TRAMĂ, TRAME (s.f.) - stramă, destrămătură 

TRAMECE, TRAMĂT (vb., III) - a dispune sau a ruga ca cineva să se ducă undeva; a trimite, a dispune 

ca un obiect să fie dus, transportat, predat la o anumită destinaţie; a expedia. a transmite prin cineva 

veşti, salutări etc. 

TRANCA-FLEANCA (s.f. sg.) -flecar, cel care vorbește mult; flecăreală, vorbărie multă și fără 

conținut 

TRANCA-FLEANCA (s.f.) - vorbărie goală, flecăreală 

TRANCOTĂ, TRANCOCE (s.f.) - boarfă, zdreanță, obiect fără valoare 

TRANCOTĂ, TRANCOCIE (s.f.) - trancote, trăncăneli, pălăvrăgeli; lucruri vechi și uzate (mai 

ales îmbrăcăminte și încălțăminte), boarfe, calabalâc 

transportă târâş ceva sau care se pune la baza clăii de fân, a stogului şi uneori a căpiţelor 

TRANŞĂU, TRANŞĂIE (s.n.) - şanţ adânc, uneori întărit şi apărat de o reţea de sârmă ghimpată folosit 

în război ca adăpost; tranşee 

TRANŢAROS, TRANŢAROASĂ, TRANŢAROŞ, TRANŢAROASĂ (adj.) - despre îmbrăcăminte 

prefăcut în zdrenţe; rupt, zdrenţuit. despre oameni, adesea substantivat îmbrăcat în zdrenţe, cu haine 

foarte uzate; flenduros, zdrenţăros 

TRANŢĂ, TRĂNŢĂ (s.f.) - bucată ruptă, sfâşiată dintr-o pânză sau dintr-un obiect de pânză; haină, 

rufă sau pânză veche ruptă; zdreanţă, cârpă, râză, dârză 

TRANȚĂ, TRENȚE (s.f.) - haine, uzate 

TRAP (interj.) - mers la trap 

TRAS (LA FAȚĂ), TRASĂ, TRAȘ, TRASĂ (adj.) - bolnăvicios, slăbit 

TRAS (s.n. sg.) - masaj 

TRAS, TRASĂ, TRAȘI, TRASE (adj.) - tras 

TRASC, TRASCHI (s.m.) - pivă, căluș de împușcat la o paradă sau sărbătoare 

TRASCĂ (s.f. sg) - obiect din fier cu gaură la mijloc, umplut cu praf de pușcă și fitil cu care se 

pușcă la sărbători 

TRASCURE – turn artisanal 

TRASCURE, TRASCURI (s.n.) - tunuleț care se instala în fața bisericii și prin bubuituri vestea 

pauza dintre slujba întâi și slujba a doua la Paști, Rusalii, precum și pornirea credincioșilor în 

procesiuni religioase 

TRASNI, TRASNIESC (vb., IV, tranz.) - trăsni 

TRASNIT, TRASNITĂ, TRASNIŢ, TRASNICE (adj.) - trăsnit, lovit de trăsnet 

TRASNIT, TRĂSNICE (s.n.) - trăsnet 

TRASNITURĂ, TRASNITURI (s.f.) - trăsnitură 

TRASTĂ, TRĂŞCI (s.f.) - traistă 

TRAȘITONI, TRAȘITOANE (s.n.) - traistă mare 

TRAUF (adv.) - afară 

TRAZNI, TRAZNESC (vb., IV) - a se produce trăsnete, a cădea trăsnete; a trăsni. a lovi pe cineva 

trăsnetul, a cădea undeva trăsnetul. a izbi, a lovi cu putere 

TRĂBĂ (vb., IV, indicativ prezent, pers. a III-a, sg.) - trebuie, este obligatoriu să… 

TRĂBĂLUI, TRĂBĂLUI (vb., IV., tranz.) - a face diverse treburi prin casă sau gospodărie, a roboti 

TRĂBUI, TRĂBĂ (vb., IV, pers. a III-a, intranz.) - a trebui; a accepta, a alege 

TRĂBUI, TRIABE (vb., IV) - trebui 

TRĂBUINȚĂ, TRĂBUINȚE (s.f.) - necesitate 

TRĂCĂLIŞI (s.m. pl.) - lăstari de carpen crescuţi din butuc 

TRĂCĂLIŞI (s.m., pl.) - lăstari de carpen crescuţi din butuc 

TRĂCTORI, TRĂCTOARE (s.n.) - tractor 

TRĂCTORIST, TRĂCTORIȘCI (s.m.) - tractorist 

TRĂFICĂ, TRĂFIȘI (s.f.) - chioșc de ziare, tutungerie 

TRĂGAȘI, TRĂGACE (s.n.) - tâlv, trăgulă 

TRĂGĂNA, TRAGĂN (vb., I, intranz.) - a doini prelung/duios 

TRĂGĂNA, TRAGĂN (vb., I., intranz. și tranz.) - a doini într-un stil de interpretare „vibrată” 

TRĂGĂNA, TRĂGĂNEZ (vb., I, intranz.) - a amâna, a nu face la timp un lucru 



TRĂGĂNARE, TRĂGĂNĂRI (s.f.) - cântare prelungită, doinită 

TRĂGĂNAT (adj.) - (var. TĂRĂGĂNAT) cântat domol și prelungit, doinit 

TRĂGĂNĂTURĂ, TRĂGĂNĂTURI (s.f.) - cântare prelungită, doinită 

TRĂGĂNEALĂ, TRĂGĂNELI (s.f.) - amânare, tragere de timp 

TRĂGĂȘÂTĂ, TRĂGĂŞÂCE (s.f.) - sanie 

TRĂGĂTOR, TRĂGĂTORI (s.m.) - cal de tracțiune 

TRĂGĂTOR, TRĂGĂTORI (s.m.) - întermediar la pețit 

TRĂGÎŞ (s.m.) - mijlocitor 

TRĂGULĂ, TRĂGULE (s.f.) - instrument făcut din dovleac, folosit pentru a scoate țuica 

TRĂGULĂ, TRĂGULE/TRĂGULI (s.f.) - tigvă, tâlv (fructul tâlvului e folosit la scoaterea, prin 

aspirație, a vinului/țuicii din butoi) ; curcubătă 

TRĂGUNĂ, TRĂGUNI (s.) -  instrument de scos țuica din butoi 

TRĂI, TRĂIESC (vb., IV) - a trăi 

„a trăi ca-n sânu lu Avram” - a trăi foarte bine, a avea de toate din belșug 

„a trăi cu șineva” - a conviețui nelegitim, a nu fi cununați; a avea o relație cu cineva pe ascuns, ca 

amanți 

„a trăi dă az pră mâne” - a trăi de pe o zi pe alta, a fi foarte sărac 

„a trăi o miie dă ani” - (mai ales sub formă de urare) a trăi foarte mult 

„a-ș trăi traiu” - a huzuri, a ști cum să profiți de viață 

TRĂILĂ (s.m.) - trailă 

TRĂIVAN, TRĂIVANI (s.m.) - tramvai 

TRĂMICE (adv.) - tocami departe 

TRĂMUR, TRĂMURĂTURI (s.n.) - mişcare involuntară, rapidă a corpului sau a unei părţi a corpului, 

provocată de frig, de frică, de o boală etc.; tremur, tremurătură, tremurat. vibraţie a glasului, provocată 

de o emoţie puternică 

TRĂMURA, TRĂMUR (vb., I) - despre fiinţe şi despre părţi ale corpului lor a face mişcări involuntare, 

rapide şi repetate din cauza frigului, a fricii, a bolii etc.; a tremura 

TRĂMURA, TRĂMUR (vb., I, intranz.) - a tremura 

TRĂMURAT, TRĂMURATĂ, TRAMURAŢ, TRĂMURACE (adj.) - care se mişcă uşor şi repetat, 

care tremură, care vibrează, tremurat, tremurător 

TRĂMURIC, TRĂMURIȘ (s.n.) - floare de hârtie; persoană care tremură tot timpul 

TRĂMURIȘI (s.f. pl.) - piftii, cotoroage 

TRĂNCĂNEALĂ, TRĂNCĂNELI (s.f.) - vorbe de clacă, fleacuri 

TRĂNCĂNI, TRĂNCĂNESC (vb., IV) - a vorbi mult; a produce zgomot, mai ales lovind paharele 

unul de altul 

TRĂNCOCI, TRĂNCOCESC (vb., IV, intranz.) - a pălăvrăgi, a spune fleacuri 

TRĂNDĂFIR, TRĂNDĂFIRI (s.m.) - trandafir 

TRĂNȚĂLUI, TRĂNȚĂLUIESC (vb., IV, tranz.) - a uza, a folosi de (o haină) 

TRĂNȚĂLUIT,TRĂNȚĂLUITĂ, TRĂNȚĂLUIȚ, TRĂNȚĂLUICE (adj.) - uzat, folosit 

TRĂPĂDA, TRĂPĂD (vb., I) - a alerga 

TRĂSALTA, TRĂSALTĂ (vb., I) – a tresălta, a tresări 

TRĂSCĂRI (vb. IV) - (var. TRÂNCNI, TRÂMNI) a tresări, a se speria 

TRĂSCĂRI, TRĂSCĂRESC (vb., IV) - a se zbate, a se chiui 

TRĂSCĂROS, TRĂSCĂROASĂ, TRĂSCĂROȘ, TRĂSCĂROASĂ (adj.) - neciolit, necultivat, 

necizelat 

TRĂSCĂU, TRĂSCAIE (s.n.) - băutură amestecată 

TRĂSNIT, TRĂSNICE (s.n.) - trăsnet 

TRĂSNIT, TRĂSNITĂ, TRĂSNIŢ, TRĂSNICE (adj.) - trăsnit 

TRĂSNITUORI, TRĂSNITUORI (s.m.) - trăsnitor 

TRĂSNITURĂ, TRĂSNITURI (s.f.) - trăsnet, bubuitură 

TRĂSOARE, TRĂSORI (s.f.) - tras 

TRĂȘE, TREC (vb., III) - a merge fără a se opri printr-un anumit loc sau prin dreptul cuiva sau a ceva, 

a străbate un loc fără a se opri, a-şi urma drumul, a fi în trecere pe undeva; a trece 



TRĂȘERE, TRĂȘERI (s.f.) - faptul de a se trece; loc pe unde se poate trece; (fig.) consideraţie sau 

autoritate de care se bucură cineva; influenţă 

TRĂZNIET, TRĂZNIECE (s.n); TRĂZNI, TRĂZNIESC (vb., IV); TRĂZNIT, TRĂZNITĂ, 

TRĂZNIŢ, TRĂZNICE (adj.) – fulger, fulgera, fulgerat 

TRÂCNALĂ, TRÂCNĂLI (s.f.) – sperietură, tresărire 

TRÂCNI (TRUMNI), TRÂCNESC (vb., IV, intranz.) - a tresări, a se speria de ceva 

TRÂCNI, TRÂCNESC (vb., IV, tranz. şi intranz.) - a (se) speria, a tresări 

TRÂCNIT, TRÂCNITĂ, TRÂCNIȚ/, TRÂCNICE (adj.) - speriat, înfricoșat, luat prin 

surprindere 

TRÂCNIT, TRÂCNITURI (s.n.) - tresărit 

TRÂCNITURĂ, TRÂCNITURI (s.f.) - sperietură 

TRÂMBĂ, TRÂMBE (s.f.) - vig, sul de pânză, jug 

TRÂMBĂ, TRÂMBIE (s.f.) - pânză lungă făcută sul, vălătuc de pânză 

TRÂMBIȚAȘ, TRÂMBIȚAȘ (s.m.) - trompetist; gornist 

TRÂMBIȚĂ, TRÂMBIȚ (s.f.) - trompetă 

TRÂMBIȚĂ, TRÂMBIȚ(Ă) (s.f.) - trompetă; goarnă, dudă din tablă, folosită în trecut de purcari 

pentru a anunța proprietarii să-și ducă porcii la colțul străzii pentru a fi duși la „gropi” 

TRÂMBUIT (adj.) - învelit ghem, legat, strâns legat 

TRÂMURA, TRÂMURĂ (vb., I) – a tremura 

TRÂMURĂTOR, TRÂMURĂTOARE, TRÂMURĂTORI (s.m. și f.) - tremurător 

TRÂNCI, TRÂNCESC (vb., IV, intranz.) - a se trânti, a se culca  

TRÂNCI, TRÂNCESC (vb., IV, tranz. și reflex.) - a se trânti, a doborî, a culca la pământ 

TRÂNCIALĂ (s.f.) - trântă 

TRÂNCIT, TRÂNCITĂ, TRÂNCIŢ, TRÂNCICE (adj.) - aşezat pe ceva într-o poziţie comodă; care s-

a tolănit; lungit, trântit 

TRÂNCIT, TRÂNCITĂ, TRÂNCIȚ, TRÂNCICE (adj.) - trântit 

TRÂNCITURĂ (s.f.) - v. trâncială 

TRÂNCITURĂ, TRÂNCITURI (s.f.) - trântă, trânteală, izbitură, trântitură 

TRÂND, TRÂNDĂ, TRÂNDZ, TRÂNCE (adj.) - (despre aluaturi) necopt 

TRÂNDAFIR, TRÂNDAFIRI (s.m.) - trandafir 

TRÂNDĂVI, TRÂNDĂVESC (vb., IV) – a lenevi 

TRÂNTOR, TRÂNTORI (s.m.) - masculul albinei; om leneș, om care nu vrea să lucreze și trăiește 

din munca altora 

TRÂNTORE, TRÂNTORI (s.m.) - leneș, pierzător de vreme 

TRÂNTORIE, TRÂNTORI (s.m.) - trântor, leneș 

TRÂNTUR, TRÂNTURI (s.m.) - trântor 

TRÂPADA, TRAPÂD (vb., I, tranz., reflex.) - trepăda 

TRÂPADARE, TRÂPADĂRI (s.f.) - trepădare 

TRÂPADAT, TRÂPADATĂ, TRÂPADAŢ, TRÂPADACE (adj.) - trepădat 

TRÂPADAT, TRÂPADATURI (s.n.) - trepădat 

TREABĂ, TREBURI (s.f.) - folos, uz, trebuință; ocupație, îndeletnicire; necesitate, nevoie; lucru 

„a avea treabă cu șineva” - a simți nevoia de a se întâlni cu cineva pentru anumite clarificări 

„om dă treabă” - om bun de muncă, om harnic; om cu care poți colabora; om cu conduită morală 

exemplară 

„treaba mare” - defecare 

„treaba mică” - urinare 

TREAM, TREAMURI (s.n.) - între poartă și curte 

TREANCA-FLEANCA (loc. subst. f.) - vorbă goală, caracteristică limbuților 

TREASC, TREASCURI (s.n.) - obiect circular din fier, găurit la bază, în care se punea 

explozibilul care se detona (cu ajutorul unei bucăți de fier înroșit în foc) la anumite sărbători 

bisericești (mai ales la Paști și la Rusalii), bombardă 

TREBĂR (s.n. sg.) - resturi de la sfecla de zahăr rămase după fabricarea zaharului; borhot 



TREBER, TREBERE (s.n.) - resturi de porumb şi orz din care s-a extras materia 

TREBUNAL, TREBUNALIE (s.n.) - tribunal 

TRECATURĂ, TRECĂTURI (s.f.) - diaree 

TRECĂTOARE, TRECĂTORI (s.f.) - trecătoare 

TRECĂTOR, TRECĂTOARE, TRECĂTORI, TRECĂTOARE (adj.) - perisabil 

TRECUT (s.n.) – timpul care s-a scurs (până în prezent) 

TRECUT, TRECUTĂ, TRECUȚ, TRECUCE (adj.) - care nu mai este actual;(p. ext.) de demult, 

vechi, dispărut 

TREDZÎ, TREDZĂSC (vb., IV, intranz. reflex.) - a se trezi 

TREF, TREFE (s.n.) - lovitură 

TREGĂRE (s.f., pl.) - bretele 

TREGĂRE (s.n. pl.) - bretele pentru pantaloni, cozondraci 

TREGĂRI (s.m., pl.) – cioclii 

TREIDZĂȘI (num. card.) - număr care are la numărătoare locul între douăzeci şi nouă şi treizeci şi unu 

şi care se indică prin cifra 30 sau XXX; treizeci, treizăș 

TREIDZĂȘILEA, TREIDZĂȘEA (num. ord.) - care se află între al douăzeci şi nouălea şi al treizeci şi 

unulea; treizecelea, treizășilea 

TREIERA, TREIER (vb., I) - (gerul) străbate greu prin nămeți 

TREISPRĂDZĂȘE (num. card.) - treisprezece, treisprășe 

TREISPRĂDZĂȘILEA , TREISPRĂDZĂȘA (num. ord.) - treisprezecelea, treisprășilea 

TREISPRĂȘE (num.card.) - număr care are la numărătoare locul între doisprezece şi patrusprezece şi 

care se indică prin cifra 13 sau XIII; treisprezece, treisprădzășe 

TREISPRĂȘILEA, TREISPRĂȘA (num.ord.) - care se află între al doisprezecelea şi al paisprezecelea; 

treisprezece, treisprădzășe 

TREIZĂȘI (num. card.) - treizeci, treidzăș 

TREIZĂȘILEA, TREIZĂȘA (num.ord.) - treizecelea, treidzășilea 

TREMĂ, TREME (s.f.) - bucățică mică 

TRENCHENEALĂ, TRENCHENELI (s.f.) - îmbătare, amețeală (de la alcool) 

TRENCHENI (vb., IV, tranz. reflex.) - a bea, a se îmbăta 

TRENCHENIT, TRENCHENITĂ, TRENCHENICI, TRENCHENICE (adj.) - beat, băut, 

cherchelit 

TRENCHEȘ, TRENCHEȘĂ, TRENCHEȘI, TRENCHEȘE (adj.) - amețit de băutură, beat 

TRENŞCOT, TRENŞCOTURI (s.n.) – trenci 

TREOSC, PLEOSC! (interj.) - două lovituri de palme 

TREOSCORIT, TREOSCORITĂ, TREOSCORIȚ, TREOSCORICE (adj.) - prostuț 

TREOSCOȚĂL (s.n. sg.) - iarbă măruntă 

TREPȚI, TREPCE (s.f. pl.) – trepte 

TRESCĂRI, TRESCĂRESC (vb., IV) - a tresări; a se speria 

TRESCĂRIT, TRECĂRITĂ, TRESCĂRIȚ, TRESCĂRICIE (adj.) - zăpăcit, nedescurcăreț 

TRESNET, TRESNECE (s.n.) - trăsnet 

„a dă tresnet” - ziua în care nu se lucrează la câmp de frica trăsnetelor 

TRESNI, TRESNEȘCE (vb., IV, tranz., pers. a III-a) - a trăsni 

TRESNIT, TRESNITĂ, TRESNIȚ, TRESNICE (adj.) - fulgerat; om rău/prostănac 

TRESTIE (s.f.) – plantă acvatică, trestie 

TREȘCASĂ, TREȘCĂȘ (s.f.) - batoză (acționată de locomobilă) 

TREȘCĂ, TREȘCI (s.f.) – batoză 

TREŞCĂ, TREŞCI (s.f.) – batoză 

TREȘE, TREC (vb., III) - a trece; a tolera; a îmbătrâni; a se ofili, a se usca 

„a treșe ca gâsca prân apă” (despre elevi) - a frecventa școala fără să se prindă nimic de el 

„a treșe clasa” - a promova 

„a treșe cu viegieria” - a nu observa; a omite; a ierta 

„a treșe pragu cășî” - a se vizita, a fi în relații amicale cu cineva 



„a treșe pră lumia aielaltă” - a deceda 

„a-i treșe prân cap” - a-i veni o idee; a emite o părere (mai deosebită) 

„a-l treșe toacie sudorilii” - a depune un efort mare; a se speria foarte tare 

„o trecut baba cu colacu” - a trecut momentul favorabil (pentru acțiune) 

TREȘERE, TREȘERI (s.f.) - trecere 

„(a fi) om cu treșere” - (a fi) om care poate influența deciziile altora(în sensul dorit de el) 

„a avea treșere” (la/pe lângă cineva) - a fi în relații bune cu cineva 

TREZÂT, TREZÂTĂ, TREZÂȚ, TREZÂCE (adj.) - trezit 

TREZÎ, TREZĂSC (vb., IV) – a trezi 

TRI (num. card.) - trei 

TRI (num. card.) - trei 

TRI SUCE (num. card.) - trei sute 

TRI SUCE (num. card.) – trei sute 

TRIABĂ, TRIEBURI (s.f.) - treabă  

TRIAP, TRIAPURI (s.n.) - treap, albie, troacă 

TRIAPTĂ, TRIAPCE (s.f.) - treaptă 

TRICELIȘ, TRICELIȘ (s.m.) - sărăcica, scaiul-dracului  (lat. Eryngium campestre) 

TRIDZĂȘ (num. card.) - treizeci 

TRIDZĂȘILA (num. ord.) - treizecilea 

TRIDZĂȘILIA (numer card) - treizecilea 

TRIDZÂȘI (numer card) - treizeci 

TRIEBĂR, TRIEBĂRE (s.n.) - ţuică tare de struguri 

TRIENCHENIT (adj) - cherchelit, beat 

TRIERA, TRIER (vb., I, tranz.) - a treiera 

TRIERAT (s.n.) – acțiunea de a treiera 

TRIFI, TRIFESC (vb., IV) - a se întâmpla 

TRIFI, TRIFIESC (vb., IV) - a-și atinge ținta 

TRIFIT, TRIFITĂ, TRIFIŢ, TRIFICE (adj.) - nimerit 

TRIFIT, TRIFITĂ, TRIFIŢ, TRIFICE (adj.) – nimerit 

TRIFOI (s.m.) – trifoi de trei ani; de șapte ani - lucernă 

TRIFUOI, TRIFOI (s.m.) - lucernă 

TRII (numer card) - trei 

TRII SUCIE (numer card) - trei sute 

TRIIA, TRIAZĂ (vb., I) – a sorta 

TRIIDZĂȘI (num. card.) - treizeci 

TRIIERAȘ (s. propriu) - sărbătoarea religioasă Trei Ierarhi (30 ianuarie) 

TRIIME, TRIIMI (s.f.) - treime 

TRIIRĂTOARE, TRIIERĂTORI (s.f.) – batoză, treșcă 

TRILA (num. ord.) - treilea 

TRILIA (numer card) - treilea 

TRILING, TRILINGURI (s.n.) - trening 

TRILULILU! (interj.) - zăpăcit, fără judecată 

TRIME (num. card.) - treime 

TRIMICE, TRIMIT (vb., III, tranz.) - a trimite 

TRIMIS, TRIMIȘ (s.m.) - sol 

TRIMURA, TRIMURĂ (vb., I) – a tremura 

TRIMURIȘ, TRIMURIȘI (s.m.) - membru al unei secte neoprotestante 

TRIMURIȘI, TRIMURIȘURI (s.n.) - tremurare 

TRINC (s.n.) - băutură preparată din suc de mere fermentat 

TRINC, TRINCURI (s.n.) - rachiu foarte slab 

TRINC-GHELD, TRINCHIELTURI (s.n.) - bacșiș 

TRINCHEL, TRINCHELURI (s.n.) - bani oferiți cuiva pentru băutură; bacșiș, mită 

TRINCIU (s.m., sg.) - must de mere 



TRINCUI, TRINCUIESC (vb., IV) – a bea, a servi băuturi alcoolice 

TRINCUIT, TRICUIȚ (s.m.) – cherchelit, băut 

TRINGHELT (s.m.) - bani primiți în dar, bacșiș 

TRIOR (s.n.) – selector de semințe 

TRISPRĂȘIE (num. card.) – treisprezece 

TRISPRÂAȘE (num. card.) - treisprezece 

TRISPRÂAȘIE (numer card) - treisprezece 

TRIST, TRISTĂ, TRIȘCI, TRIȘCE (adj.) - trist 

TRISTEAȚĂ, TRISTEȚ (s.f.) - tristețe 

TRIT, TRIȚ (s.m.) - pietricică folosită la jocul denumit șotron 

TRITĂ, TRICE, TRIȚ (s.f.) - fiecare dintre cele două bucăţi de lemn prinse de crucea căruţei, de 

capetele cărora se agaţă ştreangurile hamului; orcic 

TRITĂ, TRITE (s.f.) – dispozitiv prin intermediul căruia forța de tracțiune a calului acționează 

asupra căruței 

TRÎCNI, TRÎCNESC (vb., IV) - a tresări 

TROACĂ, TROȘI (s.f.) – copaie, covată; albie 

TROACĂ, TROȘI (s.f.) - cutie 

TROAHNĂ, TROAHNE (s.f.) - gripă 

TROANĂ, TROANE (s.f.) - răceală, guturai 

TROANĂ, TROANE (s.f.) - troahnă 

TROANCĂ, TROANȘE (s.f.) - vagin (în sens batjocoritor) 

TROATĂ, TROŢ (s.f.) - ir. trompetă, trâmbiţă, goarnă 

TROC, TROAȘIE (s.n.) - ghiveci 

TROC, TROCURI (s.n.) - vas de lut cu formă alungită în care se frig cartofi 

TROCĂI, TROCĂI (vb., IV) - a mărunţi cu sapa brazdele de pământ întoarse cu plugul sau cu cazmaua 

TROCĂI, TROCĂIESC (vb., IV) - a imprima pe pânză modele în culori diferite 

TROCĂRAI, TROCĂRAIE (s.m.) - imprimeuri pe pânză; pânza cu acest model 

TROCHIȚĂ, TROCHIȚĂ (s.f.) - covată ca leagăn; troacă mică pentru frământat plăcinte și tăiței 

TROCNĂ, TROACNE (s.f.) - guturui, răceală 

TROCOMECE (s.f. pl.) - obiecte mici de bucătărie 

TROCOMENŢĂ (s.f.) - ustensile 

TROCONI, TROCOANE (s.n.) - troacă mai mare 

TROCUȚ (s.n.) - dim. de la troacă 

TROGNĂ, TROGNE (s.f.) – gripă, răceală, guturai 

TROGNĂ, TROGNE (s.f.) - guturai 

TROIAN (s.) - parte, colț 

TROIAN (s.n. sg.) - parte, colț 

TROIANIT, TROIANITĂ, TROIANIŢ, TROIANICE (adj.) - troienit 

TROIBĂ, TROIBE (s.f.) - greutate 

TROINIC (adj.) – rezistent, trainic 

TROMBĂ (s.f.) - răceală, gripă 

TROMF, TROMFI (s.m.) - carte de joc culoare socotită a avea cemai mare valoare şi care se stabileşte 

la începutul jocului; denumirea jocului care se desfăşoară după această regulă 

TROMF, TROMFURI (s.n.) - carte de o anumită culoare sau cu o anumită valoare stabilită inițial 

ca având valoarea cea mai mare în jocul de cărți; atu în jocul de cărți 

TROMFĂLUI, TROMFĂLUI (vb., IV, tranz.) - a aduce un afront, a acuza, a critica; a certa; 

(fig.) a da peste nas, a reproşa; a jigni 

TROMFĂLUI, TROMFĂLUI (vb., IV, tranz.) - a vorbi cuiva cu ton aspru, a reproşa cuiva ceva 

TROMFUI, TROMFUI (vb., IV) - a adresa cuiva vorbe de ocară, fără ca persoana respectivă să 

se aștepte la asta sau fără să știe exact de ce este ocărâtă 

TROMOCI, TROMOCESC (vb., IV) - a vorbi mult şi fără rost, a îndruga vrute şi nevrute; a flecări, a 

sporovăi, a fleorcai, a spârdâcai 

TRONAT, TRONATĂ, TRONAȚ, TRONACE (adj.) - cu guturai 



TRONC (interj.) – surpriză mare 

TRONC, TRONȘI (s.m.) - prost, tont, tontălău 

TRONCĂI, TRONCĂI/TRONCĂIESC (vb., IV) – a bate în ceva, a face zgomot 

TRONCĂNI, TRONCĂNESC (vb., IV) - v. trăncăni 

TRONCĂNIT (s.m. sg) – zgomot datorat de lovirea unui obiect dur 

TRONCOCI, TRONCOCESC (vb., IV) - a boscorodi mânios 

TRONCOCI, TRONCOCESC (vb., IV, intranz.) - a vorbi prostii 

TRONCOCIT, TRONCOCITURI (s.n.) - vorbit fără sens 

TRONCOCIT, TRONCOCITURI (s.n.) - vorbit fără sens 

TRONCURI (s., pl.) - izbituri, bobârnace 

TRONDOS, TRONDOASĂ, TRONDOȘ, TRONDOASĂ (adj.) - om dezordonat, lipsit de pedanterie 

TRONTĂNI, TRONTĂNI (vb., IV) - a vorbi în alte limbi 

TROPA (adv.) - pe sfârşite, aproape gata 

TROPA (adv.) - terminat; mort de beat; (s.f.) - faliment, pierdere, se folosește atunci când cineva 

pierde la jocul de cărți 

„a fi tropa” - a fi într-o stare avansată de ebrietate 

TROPA-TROPA (interj.) - a juca 

TROPĂNI, TROPĂN (vb., IV, intranz.) - a tropăi, a bate din picioare 

TROPĂNI, TROPĂNI (vb., IV) - a tropăi 

TROPĂNIT (s.n. sg.) - tropăit 

TROPĂNITURĂ, TROPĂITURI (s.f.) - zgomot produs de tropotul picioarelor 

TROPOCI, TROPOCESC (vb., IV) - a face zgomot lovind pământul, podeaua cu picioarele sau cu 

copitele; a tropăi; fig. a juca 

TROPOCI, TROPOCESC (vb., IV) – a tropoti 

TROPOR, TROPOARE (s.n.) - cântare de laudă bisericească 

TROSCAŢÂĂL, TROSCAŢÂĂI (s.m.) - troscoţel 

TROSCOBÂRȚĂ (s.f.) - lucruri, buclucuri 

TROSCOBÂRȚĂ, TROSCOBÂRȚE (s.f.) - obiecte (în general), lucruri de orice fel 

TROSCORIT, TROSCORITĂ, TROSCORIȚ, TROSCORICE (adj.) - amețit de băutură 

TROSCOȚĂL (s.n. sg.) - troscoțel, troscot 

TROSGALĂ, TROSGALE (s.f.) - apă murdară 

TROŞCOŢĂL, TROȘCOȚĂI (s.m.) - plantă erbacee cu tulpina ramificată, întinsă pe pământ, cu 

numeroase frunze mici, cu flori hermafrodite verzi, pe margine roşii sau albe; troscot 

TROȘI (s.f.) – pantofi uzați și foarte mari 

TROȘNEAC, TROȘNEACURI (s.n.) - denumire peiorativă a mălaiului; trușniac 

TROȘNEAG, TROȘNEAGURI (s.n.) - fel de fel de mâncare 

TRRRRRR (interj.) - se alungă caprele 

TRUACĂ, TRUOȘ (s.f.) - troacă , tigvă 

TRUCĂR, TRUCĂRI (s.m.) - capse 

TRUCUI, TRUCUI (vb., IV) - a tipări, a edita 

TRUDĂ (s.f. sg.) - efort fizic sau intelectual mare; osteneală, strădanie; rezultatul trudei, 

agoniseală, avere 

„a-ș da truda” - a se osteni, a se trudi 

TRUGI, TRUGESC (vb., IV) - a munci din greu, a depune mari eforturi fizice sau intelectuale; a trudi 

a se osteni, a se sili; a se căzni, a se chinui 

TRUGI, TRUGIESC (vb., IV) – a trudi 

TRUGIT, TRUGITĂ, TRUGIŢ, TRUGICE (adj.) - adesea substantivat: foarte obosit; ostenit peste 

măsură; trudit, extenuat, ostanit; care exprimă, trădează o mare oboseală 

TRUGIT, TRUGITĂ, TRUGIȚ, TRUGICIE (adj.) - trudit, chinuit, epuizat de muncă 

TRUGITOR, TRUGITOARE, TRUGITORI, TRUGITOARE (adj.) - care munceşte din greu, care 

desfăşoară o activitate obositoare, extenuantă 

TRUGONI, TRUGONI (s.m.) - prun de vară cu fructe lunguieţe şi dulci de culoare bordo 

TRULIŞCĂ, TRULIȘCHI (s.f.) - fluier 



TRUME (interj.) - cuvântul cu care cheamă păstorul oile sale 

TRUOC, TRUOȘ (s.m.) - troc, vas făcut din tigvă 

TRUP, TRUPURI (s.n.) - organul genital masculin, penis 

TRUPEȘ, TRUPEȘĂ, TRUPEȘ, TRUPEȘĂ (adj.) - bine dezvoltat fizic, voinic 

TRUPEŞ, TRUPEŞĂ, TRUPEŞ, TRUPEŞĂ (adj.) - om bine dezvoltat 

TRUPINĂ, TRUPINI (s.f.) - tulpină 

TRUPINĂ, TRUPINI (s.f.) - tulpină 

TRUPIŢĂ, TRUPIŢ (s.f.) - bucată de fier sau lemn, care leagă între ele brăzdarul, cormana şi plazul 

plugului 

TRUŞ, TRUŞĂ (s.n.) - ciot, buturugă, buştean 

TRUŞCĂ, TRUȘCHE (s., pl.) - legături, straițe cu merinde 

TRUȘCĂ, TRUȘCHE (s.f.) – legătură/traistă cu merinde 

TRUȘIE (s.f., sg.) - marmeladă 

TRUȘNEAC, TRUȘNEACURI (s.n.) - pâine mucegăită 

TU (pron.) - tu 

TU, TU! (interj) – cuvânt folosit la chemarea curcilor 

TUAIE, TUOI (s.f.) - baltă 

TUCĂ (s.f.) - curcă 

TUCĂT, TUCĂCE (s.n.) - dună 

TUCMA (adv.) - până în… 

TUFĂT (s.n. sg.) - (var. TUHĂT) plapumă, dună 

TUFĂT, TUFĂCE (s.n.) - dună, plapumă 

TUFLI, TUFLESC (vb., IV) - a fugi, a o șterge 

TUFLI, TUFLESC (vb., IV, intranz.) - a riposta 

TUHĂT, TUHĂCIE (s.n.) - pilotă 

TUHEN, TUHENI (s.m.) - copac de podoabă 

TUICĂ, TUIȘI (s.f.) - bâtă proaspăt tăiată și prelucrată 

TUI-TUI! (interj.) - cuvânt folosit la chemarea curcilor 

TULAI (interj.) – tuleo, fuga 

TULAI! (expr.) - ia-o la fugă! 

TULAN, TULENI (s.m.) - tulean 

TULĂȚ, TULĂCIE (s.n.) - tubul metalic cilindric care se introduce în butucul roții pentru ca 

acesta să nu fie distrus, prin frecare, de către osie; bucșă la roată 

TULBENT (s.m., sg.) - ceapsă la femei pe ceafă 

TULBENT, TULBENTURI (s.n.) – element accesoriu în împodobirea capului a fete, femei 

TULBOACĂ, TULBOAȘE (s.f.) - apa de râu în jurul unui arbore 

TULBOACĂ, TULBOCI (s.f.) - apă afundă într-un râu; baltă 

TULBURA, TULBUR (vb., I) - a (se) tulbura 

„a să tulbura la cap/mincie” - a nu mai raționa corect (datorită bolii, a unei emoții puternice etc.) 

TULBURAT, TULBURATĂ, TULBURAȚ, TULBURACE (adj.) - tulburat 

TULBUROANE (adj.) - tulbure, despre apă ieșind din matcă 

TULCAN, TULCANI (s.m.) – curcan 

TULEALĂ (s.f.) - fugă pe furiş 

TULEIŞCE (s.f.) - teren cu tulei, cu strujeni de porumb 

TULEU, TULEI (s.m.) - tulpina porumbului (verde sau uscată), cocean 

TULEU, TULIEI (s.m.) - cocean de pe care s-au curăţat boabele 

TULI, TULESC (vb., IV) - a o lua la fugă 

TULI, TULESC (vb., IV, intranz.) - a fugi, a o lua la sănătoasa 

TULIAN, TULIENI (s.m.) - tulean 

TULIEU, TULIEIE (s.n.) - cocean, tulpina porumbului 

TULIPAN, TULIPAN (s.m.) - plantă erbacee cu bulb alungit, ascuţit la vârf, cu frunze lanceolate groase 

şi late, cu tulpina înaltă, care face o singură floare mare de diverse culori; lalea, tulipă 

TULIPAN, TULIPANI (s.m.) - tulipă, lalea 



TULT (s.m., sg.) - monedă veche de 20 creițari 

TULT, TULȚ (s.m.) - monedă veche de 20 de creițari 

TULUJ (s.n. pl.) - tulpini (tulei) de porumb 

TULUJ, TULUJ (s.m.) - tulpina porumbului folosită ca nutreţ; cocean. ştiulete de porumb curăţat de 

boabe, folosit adesea drept combustibil; ciocălău 

TULUJÂŞCE (s.f.) - teren cu resturi de tulpini (tulei) de porumb 

TULUJIȘCE, TULUJIȘCI (s.f.) - porumbiște 

TULULUIT, TULULUITĂ, TULULUIȚ, TULULUICE (adj.) - nedormit, beat de somn 

TULUMBĂ, TULUMBE (s.f.) - ceată 

TULUTUIT, TULUTUITĂ, TULUTUIŢ, TULUTUICE (adj.) - nedormit, obosit, abătut 

TULUTUIT, TULUTUITĂ, TULUTUIȚ, TULUTUICE (adj.) - obosit, surmenat (de muncă, de 

nesomn) 

TUMA (adv.) - tocmai, până la 

TUMAN (adv.) - întocmai, chiar, măcar 

TUMĂCE (adv.) - tocmai 

TUMBAROATĂ, TUMBAROȚ (s.f.) - carusel 

TUMBAZ, TUMBAZURI (s.n.) - persoană mare şi grasă; matahală, huidumă, namaie, natamenie, 

şcepalău, toldău 

TUMBĂ, TUMBE (s.f.) - turmă, cireadă 

TUMNA (adv.) - hăt departe; tocmai, chiar 

TUMNĂ (adv.) - tocmai 

TUN, TUNURI (s.n.) - tun 

„beat tun” - mort de beat 

TUNA, TUN (vb., I, intranz.) - a intra, a pătrunde 

TUNA, TUN (vb., I, intranz.) - a intra/a pătrunde undeva cu forța, a da buzna, a năvăli; a bubui; 

a durăi; (despre câini) a lătra insistent, a se repezi, a bui 

„tune dracu-n el” – afurisenie de a-l lua dracu' 

TUNDRĂ, TUNDRE (s.f.) - femeie stricată 

TUNIEL, TUNIELE (s.n.) - tunel 

TUNIET, TUNIECE (s.n.) - tunet 

TUNS, TUNSĂ, TUNȘ, TUNSE (adj.) - tuns 

TUNUI, TUNUI (vb., IV) - a trage cu tunul 

TUOBĂ, TUOBI (s.f.) - tobă  

TUOIU (s.n.) - toi 

TUOIU, TOIURI (s.n.) - toi 

TUONT, TUANTĂ, TUONŢ, TUANCE (adj.) - tont, prostănac, bleg 

TUP (interj.) - cuvânt care imită mersul apăsat, tropăitul încălţămintei etc. cuvânt care imită zgomotul 

înfundat produs de o izbitură, o căzătură etc. 

TUPA (s.f., sg.) - joc copilăresc de juni și june în județul caraș și timiș-torontal 

TUPĂI, TUPĂI (vb., IV) - a face zgomot lovind pământul, podeaua cu picioarele sau cu copitele; a 

tropăi, a tropoti; a face zgomot, a lovi ceva cu un obiect; fig. a bate, a lovi pe cineva 

TUPĂI, TUPĂI (vb., IV, tranz. şi intranz.) - a lovi, a bate cu diferite obiecte; a face zgomot prin 

lovituri cu picioarele 

TUPĂIALĂ, TUPĂIELI (s.f.) - faptul de a tropăi; zgomot produs de cel care tropăie; tropăit, tropăitură; 

fig. lovitură repetată dată de cineva cuiva cu mâna sau cu un obiect; bătaie 

TUPĂITURĂ, TUPĂITURI (s.f.) - sunet puternic care impresionează în mod neplăcut urechea; zgomot 

TUPĂNI, TUPĂN (vb., IV, intranz.) - a bate, a face gălăgie cu picioarele 

TUPĂNIT, TUPĂNITĂ (adj) – bătut, lovit 

TUPILA, TUPILEZ (vb., I, tranz.) - a ascunde 

TUPŞĂLNIC, TUPŞĂLNICĂ, TUPŞĂLNIȘI, TUPŞĂLNIȘE (adj.) despre oameni şi manifestările lor 

lipsit de delicateţe; grosolan, nepoliticos, necioplit 

TUPŞÎ, TUPȘĂSC (vb., IV) - a aduce cuiva o insultă, a ofensa, a jigni. fig. a lovi, a bate pe cineva 

TUPŞÎ, TUPŞĂSC (vb., IV, tranz.) - (despre bani) a termina, a cheltui; (despre mâncare şi 

băutură) a înfuleca, a bea la repezeală 



TURA (CU) (adv.) - cu rândul  

TURB (s.m., sg.) - turbare 

TURBAT, TURBATĂ, TURBAȚ, TURBACE (adj.) - aprins, pătimaș 

TURBAT, TURBATĂ, TURBAȚ, TURBACE (adj.) - turbat; om foarte nervos 

TURCE (s.f. pl.) – prăjituri 

TURCE (s.f., pl.) - prăjituri 

TURCI, TURCESC (vb., IV) - a se deforma prin lovire, apăsare, comprimare etc. căpătând o formă 

lăţită, întinsă; a se turti; a strivi ceva sau pe cineva 

TURCIT, TURCITĂ, TURCIŢ, TURCICE (adj.) - întins, lăţit prin lovire, apăsare, comprimare; turtit 

TURCOANE (s.f., pl.) - prune mari 

TURCONI (s.m.) - cârciumărese, flori 

TURCULEŢ (s.m.) - sticlete 

TURE! (interj.) - soro, stai! 

TUREAC, TUREACURI, TUREȘE, TUREAȘI (s.n.) - partea superioară a ciorapilor sau a cizmelor 

care acoperă piciorul de la gleznă și până sub genunchi; carâmb 

TUREAC, TUREȘE (s.n.) - carâmbul cizmei; ciorap fără talpă (din șubă sau postav) de la gleznă 

și până la genunchi (era folosit pe timp de iarnă) 

TUREAC, TUREŞI (s.m.) - carâmb 

TURIGĂ, TURIJI (s.f.) - cf. gr. b i "turugă" 

TURIJI (s.m. pl.) - plantă parazit, turiță 

TURIŢĂ, TURIŢ (s.f.) - turiţă (lat. Galium aparine) 

TURIȚĂ, TURIȚ(Ă) (s.f.) - plantă ale cărei semințe acoperite cu peri se prind de haine/blana 

animalelor, ca și scaieții 

TURLICĂ, TURLIȘI (s.f.) - fluier (pentru arbitru) 

TURLICĂ, TURLIȘI (s.f.) - fluier arbitru 

TURLICĂI, TURLICĂI (vb., IV) - a cânta din fluier 

TURMĂ, TURME (s.f.) - turmă 

TURN, TURNURI (s.n.) - construcție prismatică sau cilindrică, de obicei mai înaltă decât celelalte 

construcții 

TURNA, TORN (vb., I) - a pune/vărsa un lichid în/pe/peste ceva; a vomita; a ploua în aversă 

TURNA, TORN (vb., I) - a vărsa un lichid în, pe sau peste ceva; a ploua torenţial; a vărsa un material 

lichid într-un tipar; a turna pe chimeş = a spăla, a albi rufele, lenjeria cu leşie fierbinte 

TURPINĂ, TURPINI (s.f.) - tulpină 

TURȘESC, TURȘEASCĂ, TURȘEŞCI (adj.) - care aparţine turciei sau populaţiei ei, privitor la turcia 

sau la populaţia ei; turcesc; dulece turșesc =dovleac care are coaja gri-alburie, miez dulce şi care este 

folosit în alimentaţie 

TURȘESC, TURȘEASCĂ, TURȘEȘCI, TURȘEȘCI (adj.) - turcesc 

„ludaie turșească” - dovleac pentru copt 

TURȘEŞCE (adv.) - ca turcii, în felul turcilor; în limba turcă; turceşte 

TURTAR, TURTARI (s.m.) - înv. bărbat care prepară şi vinde turtă dulce, îngheţată, bomboane etc. 

TURTARIŢĂ, TURTARIŢ (s.f.) - femeie care prepară şi vinde turtă dulce, îngheţată, bomboane etc. 

adj. - femeie care poartă vorba, care calomniază, ponegreşte, bârfeşte pe cineva; clevetitoare 

TURTATĂ, TURTĂȚ (s.f.) - tort 

TURTĂ (adj.) - foarte beat 

TURTĂ, TURCIE (s.f.) - pâinică rotundă și turtită făcută din aluat nedospit; nume generic pentru 

diferite prăjituri şi preparate din paste făinoase; resturile semințelor de dovleac sau de floarea-

soarelui, făcute în formă de turte rotunde (după extragerea uleiului) 

„a fi galbăn ca turta dă șeară” - a fi palid, tras la față 

„a fi turtă dă bat/a fi bat turtă” - a fi beat până la inconștiență 

„turtă dulșe” - produs de patiserie sau de casă făcut din făină, miere (de albine) și ouă 

„turtă păturoasă” - turtă friptă în unsoare făcută din rămăşiţele de aluat de la cozonac 

TURTĂ PĂTUROASĂ (s.f., sg.) - turtă friptă în unsoare făcută din rămăşiţele de aluat de la cozonac 



TURTĂ, TURŢ, TURCE (s.f.) - figurină păpuşă, cal, stea etc. făcută din turtă dulce, ornamentată cu 

linii sau pete de diferite culori; pâine rotundă şi turtită făcută din mălai sau aluat nedospit; ceară de 

albine topită şi solidificată în formă de turtă 

TURTUR, TURTURI (s.m.) - popic mai greu, legat de lanțul vacii sau al câinelui, pentru ca atunci 

când sunt liberi să nu poată fugi sau sări gardul; jujeu 

TURTURIAUĂ, TURTURIALE (s.f.) - turturea 

TURTURICĂ, TURTURIȘI (s.f.) - turturea 

TURUGĂ, TURUJ (s.n.) - turugă, nemernic, netrebnic, meschin 

TURUGUOS, TURUGUASĂ, TURUGUOŞ, TURUGUAŞĂ (adj.) - necinstit, imoral, escroc 

TURUI, TURUI (vb., IV, intranz.) - a vorbi continuu 

TURUIAG, TURUIAJ (s.m.) - tulugă, tulean, cocean, tulpina porumbului 

TURVIN, TURVINURI (s.n.) - taifas, divan, adunătură de oameni 

TURVIN, TURVINURI (GIVAN-ZBOR), (s.n.) - la povești 

TURVINI (vb., IV) - a sta de vorbă, a tăifăsui 

TURVINI, TURVINESC (vb., IV) - a vorbi despre cineva 

TUSĂ (s.f. sg.) – tuse; tuberculoză; tuse convulsivă 

„s-or nimerit ca tusa cu jiunghiu” - s-au asociat oameni cu trăsături morale/interese total diferite 

„tusă coaptă” - tuse cu flegmă (expectorantă) 

„tusă măgărească” - tuse convulsivă 

„tusă sacă” - tuse fără expectorare 

TUSĂ (s.f.) - act reflex format dintr-o inspiraţie scurtă, urmată de o expiraţie bruscă şi zgomotoasă, 

cauzat de îmbolnăvirea aparatului respirator; tuse tusă magarească = boală infecto-contagioasă 

frecventă la copii, caracterizată prin acese de tuse spasmodică; tuse convulsivă 

TUSCHIE, TUSCHII (s.f.) – pârghie, tulpină de copac (5-6 cm diametru) tânăr (carpen, alun) de 

2 – 3 m lungime, folosită la ancorarea lemnelor când sunt aduse de la pădure 

TUȘ, TUȘIURI (s.n.) - aliaj de fier, de carbon şi de alte elemente, produs în furnalele înalte; fontă, p. 

ext. oală, cratiţă confecţionată din fontă 

TUŞĂ (s.f.) - mătuşă abreviat  

TUȘĂ, TUȘĂ/TUȘE) (s.f.) - hipocoristic pentru mătușă 

TUŞÂCĂ (s.f.) - diminutiv al lui tuşa; mătuşică 

TUŞÂCĂ (s.f.) - mătuşică, mătuşă 

TUȘÂNA, TUȘÂN (vb., l., tranz.) - 1. a tunde oile primăvară, înainte de urcarea la munte; 2. a tunde 

oile pe sub pântece și între picioarele dinapoi, pentru a ușura mulsul și suptul oilor 

TUŞÂNA, TUŞÂNĂEDZ (vb., I, tranz.) - a tuşina, a tunde (oile) 

TUŞÂNĂTURĂ (s.f.) - tunsoare (la oi) 

TUȘCHIE (s.f.) - bâtă mare 

TUȘI, TUȘIURI (s.n.) - ceaun mare cu fundul rotund, din fontă neagră 

TUȘICĂ, TUȘICI (s.f.) - hipocoristic pentru mătușică 

TUȘIURIU, TUȘIURIE, TUȘIURII (adj.) - care are pielea de culoare închisă, ca tuciul; tuciuriu, 

oacheş, brunet 

TUŞÎ, TUŞĂSC (vb., IV) - a inspira scurt şi a expira brusc şi cu zgomot aerul din plămâni; a avea un 

acces de tuse; a tuşi 

TUȘÎ, TUȘĂSC (vb., IV, intranz.) - a tuși 

TUȘÎNA, TUȘÂN (vb., I) - a se mărita 

TUȘPECT, TUȘPECTURI (s.n.) - prăjituri 

TUȘTĂLĂR, TUȘTĂLĂRI (s.m.) – șloasăr, meseriaș 

TUT/TUTA-NIE (interj.) –se alungă câinii 

TUTA-NIE! (interj.) - se alungă câinii 

TUTĂ-HACI! (interj.) - (se strigă la porci) 

TUTĂ, TUCE (s.f.) - persoană care vorbeşte vrute şi nevrute; p.ext. prostănac, tont 

TUTĂI, TUTĂI (vb., IV) - a batjocori 

TUTĂI, TUTĂIESC (vb., IV, tranz., intranz.) - a batjocori; a agresa verbal, a ocărî 

TUTCAN, TUTCANI (s.m.) - curcan 

TUTCAN, TUTCONI (s.m.) - curcan 



TUTCĂ, TUTCHE (s.f.) - curcă, ciurcă 

TUTORE, TUTORI (s.m.) - epitrop (la biserică); persoană care are sub ocrotirea sa legală un 

minor care nu îi este descendent direct; protector (în general) 

TUTUC, TUTUȘ (s.m.) - butuc 

TUTUC, TUTUŞE (s.n.) - bucăți de lemn tăiate cu fierăstrăul sau cu circularul, din care se crapă 

bucățile mai mici pentru foc 

TUȚĂ – chentuță, denumirea de la Vichentie 

TUȚĂ (s.m. sg.) – dim. de la tată 

TUȚĂ, TUȚ (s.f.) - colibă mică unde stau păstorii 

TUȚU, TUȚ (s.m.) - tata, părintele de sex masculin; în funcție de vârstă, bunicul 

 


