
Ț 

Ț - forma contrasă a pronumelui personal neaccentuat ți, ți- (nu-ț fașe griji!) 

ŢAC! (interj.) - ţac! 

ŢACAIALĂ, ŢACAIALE (s.f.) - tăcăială, ticăire 

ŢACĂLVAIS (s.m. pl.) - struguri parfumaţi 

ŢACLĂ, ŢÂĂCLI (s.f.) - sticlă, geam 

ȚAC-ȚAC! (interj.) – onomatopee 

ȚACUMPAC (adv.) - cu totul, complet 

ȚACUMPAC (adv.) - de-a valma, cu totul, fără nicio triere/alegere 

„a lua/cumpăra țacumpac” - a lua/cumpăra cu ghiotura, fără vreo selecție 

ŢADULĂ, ŢADULE (s.f.) - bucată mică de hârtie cuprinzând o însemnare scurtă şi servind ca permis, 

ca dovadă, chitanţă etc.; bilet 

ŢAGĂR/ŢAGĂRĂ, ŢAGĂRE/ŢĂGĂRI (s.f., s.n.) - indicator ceas 

ȚAGĂRĂ, ȚĂGĂRI (s.f.) - țagăr, țaigăr, limbă/arătătoare la ceas, căzancă 

ȚAGLĂ, ȚAGLE (s.f., sg.) - targă pentru transportat morții 

ȚAGRĂ, ȚĂGRE (s.f) – suport de fier cu trei picioare pentru căldare sau cazan 

ŢAGRĂ, ŢĂGRE (s.f.) - plită, indicator de ceas 

ŢAIGĂR, ŢAIGĂRE (s.n.) - fiecare dintre arătătoarele ceasornicului; limbă 

ŢAIGHAUZ, ŢAIGHAUZURI (s.n.) - arsenal 

ŢAIGNISURI (s. pl.) - desene; reţete medicale 

ŢAIGNUI, ȚAIGNUI (vb., IV) - a desena 

ŢAIGRAM, ŢAIGRAME (s.n.) - cutie mare din scânduri, din tablă etc. în care se păstrează şi se 

transportă uneltele, sculele; ladă de scule 

ŢAIS (adj.) - foarte bun, zdravăn 

ŢAITUNG, ŢAITUNGURI (s.n.) - înv. publicaţie periodică, de obicei cotidiană, în care se tipăresc ştiri, 

informaţii politice, sociale, culturale etc. de actualitate; ziar, gazetă, jurnal 

ŢAL, ŢALI (s.m.) - chelner 

ȚAM, ȚAMURI (s.n.) - prescurtat de la „mulțam” - mulțumesc 

ŢAMBALĂU, ŢAMBALĂI (s.n.) - tămbălău  

ȚAMBURE, ȚAMBURI (s.m.) – porcușor 

ȚAMPORA, ȚAMPORE (s.f.) - un dans săltăreț 

ŢAMTALE (interj.) - ţamtale, salut prescurtat de la MULŢAM DUMITALE 

ȚANC (LA) (adv.) – la fix 

ŢANC, ŢANCURI (s.n.) - băţ cu crestături, gradaţii cu ajutorul căruia se măsura laptele la stână sau 

răchia la cazan; porţiune, bucată la distanţe; (loc. adv., expr.) la ţanc - la timp, la momentul potrivit, 

exact, la fix 

ŢANCUŞ, ŢANCUŞURI (s.m.) - ţăncuşă, aşchie, pană (din lemn) 

ȚANCUȘĂ, ȚĂNCUȘI (s.f.) – bilet folosit pentru tragerea la sorți 

ŢANDAROS, ŢANDAROASĂ, ŢANDAROŞ, ŢANDAROASĂ (adj.) - care se desface în aşchii, care 

se sfărâmă; aşchios; (adesea substantivat) căruia îi place cearta, care se înfurie, care se supără, căruia îi 

sare ţandăra 

ȚANDĂRĂ, ȚĂNDĂRI (s.f.) - așchie; cioburi de sticlă 

„a fașe țandără șeva” - a sparge în bucăți mici 

„a sări țandăra (cuiva)” - a se enerva tare 

ȚANDRĂ, ȚĂNDRIE (s.f.) - așchie  

ŢANGIU, ŢANGI (s.m.) - ţantoş 

ŢANGIU, ŢANGIE, ŢANGII, ŢANGIE (adj.) - țanțoș 

ŢANTAMETĂR, ŢANTAMETĂRI (s.m., înv.) - măsură subdivizionară de lungime, care reprezintă a 

suta parte dintr-un metru; centimetru 

ŢANTĂ, ŢANTE (s.f.) - element de compunere care intră în denumirea submultiplilor unităţilor de 

măsură pentru a exprima a suta parte din întreg; centi 

ȚANTI, ȚANTI (s.m.) – centimetru 

ȚANȚOȘ, ȚANȚOȘĂ, ȚANȚOȘ, ȚANȚOȘĂ (adj. și adv.) - falnic, impunător prin ținută; plin 

de sine, fălos 



ŢAP, ŢAPI (s.m.) - ţap  

ȚAP, ȚAPI (s.m.) – țap, masculul caprei 

ŢAP, ŢĂPE (s.n.) - ţeapă, ghimpe   

ŢAPANIŢĂ, ŢAPÂĂNIŢ (s.f.) - aşchie 

ŢAPARE, ŢAPĂRI (s.n.) - ham care se pune pe umeri pentru a trage mai ușor căruța împovărată 

ȚAPĂ, ȚĂPE (s.f.) - țeapă; bucățică de lemn intrată în piele; coada fulgului rămas sub pielea 

păsărilor jumulite; lemn mai gros, de forma unei sulițe, pentru făcut găuri în pământ în vederea 

plantării de răsad de varză 

ŢAPĂ, ŢÂАPIE (s.f.) - ţeapă 

ŢAPĂN, ŢAPĂNĂ, ŢAPĂNI, ŢAPĂNE (adj.) - țeapăn, corpolent, trupeș 

ȚAPĂN, ȚAPĂNĂ, ȚAPENI, ȚAPENE (adj. și adv.) - țeapăn, rigid, lipsit de mobilitate; foarte 

mult/tare/mare  

„țapăn mincie” - minte foarte mult 

ŢAPÂN, ŢAPÂNĂ, ŢAPINI, ŢAPÂNE (adj.) - ţeapăn 

ŢAPENIIE, ŢAPENII (s.f.) - forţă, putere 

ŢAPIN, ŢAPINIE (s.n.) - ţapină 

ŢAPIŞ, ŢAPIŞĂ, ŢAPIŞ (adj.) - ţăpiş, drept în sus, vertical 

ŢAPIŞ, ŢAPIŞURI (s.n.) - țăpiș 

ŢAPLIGĂ, ŢAPLIJ (s.f.) - ţăpligă, aşchie intrată sub piele 

ȚAPUL (s.m. art.) - joc de priveghi practicat în nopțile de priveghere, parte a tradiției de 

înmormântare 

ŢAP(U)OS, ŢAP(U)OASĂ, ŢAP(U)OŞ, ŢAP(U)OASĂ (adj.) - care are ţepi; ţepos, ghimpos 

ŢAPUOS, ŢAPUOASĂ, ŢAPUOŞ, ȘAPUOASĂ (adj.) - ţepos 

ŢARAN, ŢARANI (s.m.) - ţăran 

ŢARANCĂ, ŢARANȘI (s.f.) - ţărancă 

ŢARĂ, ŢÂĂRI (s.f.) - pomană; pomană 

ŢARÂNĂ, ŢARÂNI (s.f.) - ţărână 

ŢARC, ŢARCURI (s.m.) - ţarc 

ŢARC, ŢARCURI (s.n.) - împrejmuire pentru oi 

ȚARCĂ, ŢĂRCI (s.f.) - poreclă dată copiilor mici 

ȚARCĂ, ȚĂRȘI (s.f.) - coțofană 

ȚARINĂ, ȚARINI (s.f.) - terenul extravilan cultivat al unei localități, otar 

ŢARINĂ, ŢARINI (s.f.) - ţarină 

ȚARNĂ, ȚARNE (s.f.) - țarină, holdă, lan, lot de pământ 

ŢARUŞ, ŢARUŞURI (s.m.) - ţăruş, creangă cu capătul ascuţit 

ŢARUZĂ, ŢARUZ (s.f.) - nume dat unor instrumente cu care scriau pe tăbliţa de ardezie şcolarii 

începători; condei de piatră 

ŢASA, ŢÂĂS (vb., I, tranz.) - ţese 

ŢASALA, ȚASĂL (vb., I) - a curăţa, a peria un animal cu ţesala; a ţesăla 

ŢASALAT, ŢASALATĂ, ŢASALAŢ, ŢASALACE (adj.) - curăţat, periat cu ţesala; ţesălat 

ŢASALĂ, ŢASĂLE (s.f.) - unealtă de metal dinţată cu care se curăţă pielea şi părul vitelor; ţesală 

ŢASĂ, ȚÂĂS (vb., I, tranz.) - a ţese 

ŢASÂTURĂ, ŢASÂTURI (s.f.) - ţesătură 

ȚASCĂ (s.f.) - țeastă, căpățână, scobitură în malul apei 

ȚASTĂ (s.f.) – mal scobit, țeastă; cap, căpățână 

ŢASTĂ, ŢĂSTĂ (s.f.) - cutie craniană, craniu, scăfârlie, hârcă, ţeastă; p. ext. cap 

ŢASTÂT, ŢASTÂTĂ, ŢASTÂŢ, ŢASTÂCE (adj.) - care are o consistenţă solidă, care opune rezistenţă 

la apăsare şi nu poate fi uşor pătruns, străbătut; lipsit de moliciune, solid, tare; tasat; care este mai 

consistent decât în mod obişnuit; des, vârtos 

ŢASTÎ, ŢASTĂSC (pers. a III-a); (vb., IV) - a se face mai tare, mai rigid, a se întări; a deveni mai dens; 

despre terenuri, materiale pulverulente sau granulate: a se aşeza în straturi mai compacte, a se îndesa, a 

deveni mai puţin afânat, a se tasa 

ŢASUT, ŢASUTĂ, ŢASUŢ, ŢASUCIE (adj.) - ţesut 

ŢASUT, ŢASUTURI (s.m.) - ţesut, țesătură 



ŢAŞTOC, ŢAŞTOAȘE (s.n.) - cadru de lemn în care se fixează, la o construcţie, ferestrele şi uşile; toc 

ȚAȚĂ (adj.) – caraghioasă 

ŢAUĂ, ŢÂĂVI (s.f.) - ţeavă  

ȚAUC (s.n. sg.) - porțiune, bucată de drum 

ŢAURICĂ, ŢAURIȘ (s.f.) - tubul metalic al glonţului 

ŢAUŞTUC, ŢAUŞTUCURI (s.n.) - instrument de măsurat lungimea alcătuit din bucăţi 

ŢAUŞTUC, ŢAUŞTUCURI (s.n.) - instrument de măsurat lungimea alcătuit din bucăţi 

ŢAVĂ, ŢĂVI (s.f.) - piesă de metal de formă cilindrică şi goală în interior, cu o lungime mare în raport 

cu diametrul ei exterior, realizată prin deformare plastică, prin turnare sau prin sudură şi având 

numeroase întrebuinţări; ţeavă 

ȚAVĂ, ȚĂVI (s.f.) - țeavă 

„țava bășâșii” - ureter 

„țava pulii” - uretră 

ŢĂCĂI, ŢĂCĂIE (pers. a III-a); (vb., IV) - despre ceasuri: a emite un sunet ritmic caracteristic în timpul 

funcţionării; a face tic-tac, a ticăi 

ȚĂCĂNIT  

ȚĂCĂNIT, ȚĂCĂNITĂ, ȚĂCĂNIȚ, ȚĂCĂNICE (adj.) – prostănac; (s.n. sg.) - sunetul ceasului 

ȚĂDULĂ, ȚĂDULE (s.f.) - hârtie scrisă, bilet 

ŢĂDULĂ, ŢĂDULI (s.f.) - bilet, bucată mică de hârtie 

ŢĂGRE (s.f. pl.) - indicatoarele ceasornicului; plită  

ŢĂGRE (s.f., pl.) - indicatoarele ceasornicului, plită 

ŢĂIDUNC, ŢĂIDUNG (s.) - ziar 

ŢĂIDUNCĂRIE (s.) - ziaristică 

ŢĂIGNUITOR (s.) - desenator 

ȚĂINIST (s.n.) - rețetă medicală. 

ŢĂITĂR (s.) - talger 

ŢĂITUNG (s.) - jurnal, gazetă, ziar 

ŢĂITUNG, ŢĂITUNGURI (s.n.) - jurnal, ziar 

ȚĂLAICĂ (sens peiorativ) - gură care vorbește mult 

ŢĂLĂI, ȚĂLĂI (vb., IV) - a flecări, a vorbi multe 

ȚĂLĂR, ȚĂLĂRE (s.n.) – țelină 

ŢĂLĂR, ŢĂLĂRI (s.f.) - ţelină 

ŢĂLI, ŢĂLESC (vb., IV, tranz.) - a ţinti, a ochi ceva (cu arma) 

ŢĂLI(E)NDĂR, ŢĂL(I)ENDĂRE (s.n.) - pălărie joben; sticlă de lampă; coş de fum 

ŢĂLIGRAD (s.m.) - Ţăligrad, Ţarrigra, denumirea veche a oraşului Instanbul 

ȚĂLIGRAMĂ, ȚĂLIGRAME (s.f.) - telegramă 

ȚĂLINĂ, ȚĂLINI (s.f.) - țelină, legumă în formă de sfeclă (cu miezul alb); teren care n-a fost 

cultivat niciodată sau care s-a îmburuienit folosit fiind, uneori, ca pășune 

ŢĂLINĂ, ŢĂLINI (s.n.) - ţelină, pârloagă, pajişte 

ȚĂLINDĂR, ȚĂLINDĂRE (s.n) – sticla de la lămpaș sau de la lampă 

ŢĂLINIŞ, ŢĂLINIŞĂ, ŢĂLINIŞURI (s.n.) - ţeliniş, pajişte, câmp nelucrat 

ŢĂLINUOS, ŢĂLINUOASĂ, ŢĂLINUOŞ, ŢĂLINUOASĂ (adj.) - ţelinos, înţelenit, necultivat 

ŢĂLT (s.n. sg.) – doc 

ŢĂLT (s.n., sg.) - doc 

ŢĂLUI, ŢĂLUIESC (vb., IV) - a lătra; a cicăli 

ȚĂLUI, ȚĂLUIESC (vb., IV, tranz.) - a ochi, a lua la țintă 

ȚĂLUIALĂ, ŢĂLUIELI (s.f.) - ochire 

ŢĂLUIRE, ŢĂLUIRI (s.f.) - țintire, ochire, luarea cătarei de la armă la ochi 

ȚĂLUIT, ȚĂLUITĂ, ŢĂLUIŢ, ȚĂLUICE (adj.) - lovit, ochit, nimerit 

ŢĂNDRE (s.f., pl.) – surcele 

ŢĂMĂT (s.n. sg.) - scorţişoară 

ŢĂMENT (s.n. sg.) – ciment 

ȚĂMIENT, ȚĂMIENTURI (s.n. sg.) - ciment 



ȚĂNCĂU, ȚĂNCĂI (s.m.) - tânăr neîmplinit 

ŢĂNCUŞĂ, ŢĂNCUŞ (s.f.) - tragere la sorţi 

ȚĂNCUȘĂ, ȚĂNCUȘĂ (s.f.) - bilețele pe care se scriu atâtea numere câți “trăgători” sunt, pentru 

a stabili, prin tragere la sorți, o anumită ordine/ierarhie; buletin de vot (când votarea e secretă) 

ŢĂNDALE (s.) - sandale 

ŢĂNDĂROS, ŢĂNDĂROASĂ, ŢĂNDĂROŞ, ŢĂNDĂROASĂ (adj. adesea substantivat) - căruia îi 

place cearta, care caută ceartă; certăreţ, gâlcevitor, arţăgos; care se supără, se înfurie uşor, iute la mânie; 

iritabil, irascibil; care se desface în aşchii, care se sfărâmă; aşchios 

ȚĂNER, ŢĂNERE (s.n.) - talger 

ŢĂNGĂL, ŢĂNGĂLI (s.m.) - clopoţi 

ȚĂNGĂLĂU, ȚÂNGĂLĂI (s.m.) - flăcăiaș, băiețan, țângău 

ŢĂNIC (s.n.) - pânza din ştiubeiul cu rufe, care se pune între leşie şi cămeşi 

ŢĂNIE, ŢĂNII (s.f.) - prosop de învelit ceva 

ȚĂNT (ȚĂNTIMETRU), ȚĂNT (ȚĂNTIMETRURI); (s.n. sg.) - panglică îngustă, lungă de un metru, 

pe care sunt marcate subdiviziuni zecimale, folosită în croitorie 

ȚĂNTI, ȚĂNTI (s.m.) - centimetru (unitatea de măsură și rezultatul măsurătorii) 

ȚĂNTIMETĂR, ȚĂNTIMETĂRI (s.m.) - v. țănt 

ŢĂNTRAŞ, ŢĂNTRAŞĂ (s.n.) - zidul de protecţie din jurul fântânii 

ŢĂNTRAŞ, ŢĂNTRAŞĂ (s.n.) - zidul de protecţie din jurul fântânii 

ȚĂNTRU, ȚĂNTRE (s.n.) – centru 

ȚĂPARI, ŢĂPARI (s.m.) - ied care primăvara are cele dintâi cornițe (însă fără ramificații) 

ŢĂPARIU (s.m., sg.) - ied care capătă după ''bum bulee'' în primăvară cele dintâi coarne fără ramificaţii, 

''ţăpuşe'' 

ȚĂPĂLIGĂ, ȚĂPĂLIGI (s.f.) - bucată de lemn tăiată, de regulă, la un metru lungime, cu care se 

clădesc metri steri de lemn 

ȚĂPĂRUIE, ŢĂPĂRUI (s.f.) - părișor ce susține orizontal strașina unui gard 

ȚĂPENEALĂ, ȚĂPENELI (s.f.) - imobilitate, inerție 

ȚĂPENI, ȚĂPENESC (vb., IV) - a (se) înțepeni, a nu se mai putea mișca; a fixa sapa/toporul în 

coadă, bătând un ic 

„a țăpeni dă frig” - a-i fi foarte frig 

ȚĂPEȘ-VODĂ (s. propriu) – Țepeș-Vodă 

ȚĂPI, ȚĂPESC (vb., IV) - a sili 

ȚĂPIN, ȚĂPINI (s.m.) - drug de lemn cu care se împing greutățile mari, țapină 

ȚĂPIN, ŢĂPINI (s.m.) - druga cu care se coboară sau se urcă pietrele în vagon 

ȚĂPINIT, TĂPINITĂ, ȚĂPINIȚ, ȚĂPINICE (adj.) - imobil, înțepenit (de frig) 

ȚĂPIȘ (adv.) - drept în sus 

ȚĂPLIGĂ, ȚĂPLIJI (s.f.) - bucata de lemn dintr-un trunchi tăiat și despicat; așchie mică ascuțită 

de mărimea unui spin 

ȚĂPLIGĂ, ȚĂPLIJI (s.f.) - bucată de lemn lungă de aproximativ un metru, crăpată cu toporul din 

trunchiul unui copac 

ȚĂPOREȘ, ŢĂPOREŞ (s.m.) - spin, țep 

ȚĂPOS, ȚĂPOASĂ, ȚĂPOȘI, ȚĂPOASE (adj.) – cu țepi 

ȚĂPUREȘ, ȚĂPUREȘI (s.m.) - resturi ascuțite ale tulpinilor unor păioase rămase în pământ 

după ce plantele au fost cosite 

ŢĂPURIEŞĂ, ŢĂPUREŞE (s.f.) - tulpine de păioase ascuţite rămase în pământ în urma recoltării 

ȚĂPUȘ, ȚĂPUȘĂ (s.n.) - țepuș, bucată de lemn ascuțită la un capăt și folosită în trecut la 

depănușat porumbul/la fript clisa în flacăra focului; marcaj de lemn utilizat la trasarea unor linii 

pe teren 

ȚĂRAN, ȚĂRANI (s.m.) – incult 

ȚĂRĂ, ȚÂRE (s.f.) - rămășițe, fărâme de pâine; (adv.) - puţin de tot 

ȚĂRĂICHIȚĂ (s.f., sg.) - puțin de tot 

ŢĂRĂN, ŢĂRANI (s.m.) - locuitor din Ţara Românească 

ȚĂRĂUZĂ, ŢĂRĂUZE (s.f.) - creion de scris pe hârtie 

ŢĂRÂNĂ (s.f., sg.) - pământ 



ȚĂRCA, ȚĂRC (vb., I, tranz.) – a înțărca 

ȚĂRCĂLAN (loc. adv.) - (expr. pe țarcalan) câte puțin, cu economie 

ȚĂRCĂLĂU, ȚĂRCĂLĂIE (s.n.) - țarc mic 

ŢĂRCĂLEU, ŢĂRCĂLEE (s.n.) - ţarc mic 

ŢĂRICĂ (s.f.) - v. ţără 

ŢĂRICUŢĂ (s.f.) - v. ţără 

ȚĂRIGĂ, ȚĂRIJI (s.f.) - nisip 

ŢĂRIGĂ, ŢĂRIJI (s.f.) - nisip mai zgrunţuros 

ȚĂRMENT, ȚĂRMENTURI (s.n.) - măsură veche din lut/tablă de 1,5 l 

ȚĂRMURE, ȚĂRMURI (s.n.) - țărm, mal, coamă de deal, margine de apă 

ŢĂRMURI (s.n.) - țărmuri 

ŢĂRMURI, ŢĂRMURIESC (vb., IV, tranz., reflex.) - ţărmuri, a înălţa în formă de stavilă, a pune hotar 

ȚĂRSAMURI (s.n. pl.) - harnașament 

ŢĂRUŞ, ŢĂRUŞĂ (s.m.) - o bucată de lemn care se bate în pământ pentru a însemna ceva 

ȚĂRUȘ, ȚĂRUȘI/ȚĂRUȘURI (s.m.) - par scurt bătut în pământ pentru a marca ceva; (s.n.) – 

condei; plantator 

ȚĂSA, ȚĂS (vb., I) – a țese 

ŢĂSA, ŢÂĂS (vb., I, tranz.) - ţese 

ȚĂSALĂ, ȚĂSĂLI (s.f.) - țesală 

ŢĂSALĂ, ŢĂSĂLIE (s.f.) - unealtă pentru îngrijirea blănii la cabaline şi bovine 

ŢĂSĂ, ȚĂS (vb., I, tranz.) - a încrucişa în unghi drept două sisteme de fire la războiul de ţesut, trecând 

cu suveica bătătura prin urzeală, pentru a face o ţesătură; a ţese; (fig.) a se încrucişa, a se întretăia ca 

firele unei urzeli 

ȚĂSĂLA, ȚĂSĂL (vb., I, tranz.) - a țesăla, a curăța un cal/o vacă folosind țesala; a peria fuiorul 

de cânepă, după melițat, dându-l prin peria cu dinți mari; a bate puternic pe cineva 

ȚĂSĂLAT, ȚĂSĂLATĂ, ȚĂSĂLAȚI, ȚĂSĂLATE (adj.) – țesălat 

ȚĂST, ȚĂSTURI (s.n.) - capac din fontă, de forma unui clopot, cub care se cocea pâinea sau 

mălaiul (pe vatra încălzită în prealabil) 

ŢĂST, ŢĂSTURI (s.n.) - obiect de pământ sau de fontă de forma unui clopot, cu care se acoperă pâinea, 

mălaiul etc. puse la copt pe vatra încinsă; ţest; vas din tuci care se pune cu gura în jos peste ceea ce se 

găteşte 

ȚĂSUT, ȚĂSUTĂ, ȚĂSUȚI, ȚĂSUCE (adj.) – țesut 

ȚĂȚUȘCĂ, ȚĂȚUȘCI (s.f.) - suzetă 

ȚĂUJÂNĂ, ȚĂUJÂNI (s.f.) - unealtă 

ŢĂUJÂNĂ, ŢĂUJÂNIE (s.f.) - zester 

ŢĂUOC, ŢĂUOȘ (s.m.) - caval, fluier mare ciobănesc 

ŢĂVUACĂ, ŢĂVUAȘE (s.f.) - ţeavă mare 

ŢÂANIC, ŢÂANICURI (s.m.) - faţă de masă din ţesătură de cânepă; strecurătoare din pânză 

ŢÂĂRMUR, ŢÂĂRMURI (s.m.) - ţărmure, coamă de deal 

ŢÂĂST, ŢÂĂSTURI (s.m.) - ţest 

ŢÂBOC, ŢÂBOAȘIE (s.n.) - ceva în plus (gratis) 

ŢÂBOC, ŢÂBOAȘIE (s.n.) - ceva în plus gratis 

ŢÂCAI, ŢĂCÂI (vb., IV) - ticăi, ciocăni 

ȚÂCANIE, ŢÂCANII (s.f.) - neam rău 

ŢÂCĂ (s.m., sg.) - țacă, neam rău 

ŢÂCĂ, ŢÂȘ (s.f.) - soi, fel, specie, neam, viţă 

ŢÂCÂI, ȚÂCÂI (vb., IV, intranz.) - a țăcăi 

ŢÂCLIACIE, ŢÂCLIEŢ (s.m.) - ţiclete, ţiclean (lat. Sitta europaea) 

ŢÂCLONI (s.n., pl.) - rămăşiţele de la cocenii tăiaţi rămase în pământ  

ȚÂCLONI, ȚÂCLONI (s.m.) – țăruș mai mare 

ŢÂCNĂ, ŢÂCNE (s.f.) - ifos, aroganţă; semeţie; ţâfnă; arţag 

ȚÂCNI, ȚÂCNESC (vb., IV) - a se sminti, a nu mai raționa corect 

ŢÂCNI, ȚÂCNESC (vb., IV) - a-şi pierde puterea de judecată; a se ţicni, a înnebuni, a se zăpăci, a se 

ţăcăni, a se sminti, a narodzî, a bolândzî 



ȚÂCNI, ȚÂCNEȘCIE (vb., IV, unipers.) - a se mișca pluta undiței atunci când peștele încearcă 

să apuce momeala din ac 

ŢÂCNIT, ŢÂCNITĂ, ŢÂCNIŢ, ŢÂCNICE (adj.) - prostuţ, smintit, zăpăcit, ţăcănit, nebun, ţicnit, 

bolând, nenormal, narod, şuchiat, bolând 

ȚÂCNIT, ȚÂCNITĂ, ȚÂCNIȚI, ȚÂCNITE (adj.) – prostovan 

ŢÂCNOS, ŢÂCNOASĂ, ŢÂCNOŞ, ŢÂCNOASĂ (adj.) - urâcios, îi sare ţandăra de la orice 

ȚÂDULĂ, ȚÂDULE (și ȚÂDULI) (s.f.) - țidulă, bucată (mică) de hârtie care cuprinde o 

însemnare scurtă și care poate servi drept dovadă/permis/chitanță etc.; bilet de călătorie cu 

trenul, cu autobuzul etc. 

ŢÂDULĂ, ŢÂDULI (s.f.) - bilet de tren; scrisoare 

ȚÂDULĂ, ȚÂDULI (s.f.) - bilet, tichet, adeverință 

ŢÂFLĂ, ŢÂFLIE (s.f.) - peritoneu 

ŢÂFNĂ, ŢÂFNIE (s.f.) - trufie, îngâmfare, aroganţă; pantă, urcuş, colină, măgură 

ŢÂFNIALĂ, ŢÂFNIALE (s.f.) - violenţă, înfocare, vehemenţă, impulsivitate 

ŢÂFNITURĂ, ŢÂFNITURI (s.n.) - impulsivitate, înfocare, ceartă, bombănire 

ŢÂFNUOS, ŢÂFNUASĂ, ŢÂFNUOŞ, ŢÂFNUASĂ (adj.) - ţâfnos, trufaş, arogant, îngâmfat 

ȚÂFRAȘ, ȚÂFRAȘĂ (adj.) - gingaș 

ȚÂGAIE, ȚÂGĂI (adj. f.) – rasă de oi 

ŢÂGAN, ŢÂGANI (s.m.) - ţigan 

ȚÂGAN, ȚÂGANI (s.m.) - țigan 

ȚÂGANĂ, ȚÂGANE și ȚÂGĂNȘI (s.f.) - țigancă 

ŢÂGANÂIE, ŢÂGANÂI (s.f.) - țigănie 

ŢÂGANCĂ, ŢÂGĂNȘI (s.f.) - ţigancă 

ŢÂGANEALĂ, ŢÂGANELI (s.f.) - faptul de a se ţigăni; ţigăneală 

ŢÂGANESC, ŢÂGANEASCĂ, ŢÂGANEŞCI (adj.) - care aparţine ţiganilor, privitor la ţigani, de 

ţigani; ţigănesc 

ŢÂGANEŞCE (adv.) - ca ţiganii; în limba ţigănească; ţigăneşte 

ŢÂGANI, ȚÂGANESC (vb., IV) - a insista mult şi în mod dizgraţios pentru a obţine ceva; a cere ceva 

cu încăpăţânare; a se ţigăni 

ŢÂGANIAMĂ (s. colectiv) - ţigănime 

ŢÂGANIAŞCIE (adv.) - ţigăneşte 

ŢÂGANIE, ŢÂGANII (s.f.) - totalitatea ţiganilor care locuiesc la un loc; ţigănie, ţigănime; (fig.) faptă, 

manieră condamnabilă; (fig.) gălăgie, hărmălaie, scandal 

ŢÂGANIESC, ŢÂGANIEASCĂ, ŢÂGANIEŞCI (adj.) - ţiganesc 

ŢÂGANIIE, ŢÂGANII (s.f.) - ţigănie 

ŢÂGANOS, ŢÂGANOASĂ, ŢÂGANOŞ, ŢÂGANOASĂ (adj.) - negricios, oacheş; (fam.) care are 

maniere urâte; care se tocmeşte mult; cali 

ŢÂGARE, ŢÂGĂRI (s.f.) - sul mic făcut dintr-o hîrtie foarte fină umplută cu tutun tăiat mărunt, care 

se aprinde la un capăt, iar din celălalt capăt vârât între buze, se trage fumul în piept; ţigară, ţigaretă 

ȚÂGARE, ȚÂGĂRI (s.f.) - țigare 

ŢÂGĂNI, ŢÂGĂNIESC (vb., IV) – tocmi 

ȚÂGĂNEȘCE (adv.) - țigănește 

ȚÂGĂNI, ȚÂGĂNESC (vb., IV) - a se țigăni, a se târgui/tocmi mult timp pentru chestiuni minore, 

a se certa (în public) 

ȚÂGĂNIE, ȚÂGĂNII (s.f.) - țigănie 

ȚÂGĂNIESC, ȚÂGAN(I)EȘCI (s.m., sg.) - specie de măr care produce fructe de culoare roșie cu dungi 

galbene, apreciate pentru gustul lor acrișor 

ŢÂGLĂ, ŢÂGLE (s.f.) - țiglă de acoperit casa 

„țâglă d-a moartă” - cărămidă care nu e arsă (din pământ) 

ŢÂGLĂ, ŢÂGL(I)E (s.f.) - piesă de argilă arsă, de sticlă, de beton, în formă de placă, folosită la învelit 

casele; ţiglă; cărămidă 

ȚÂGLĂRIE, ȚÂGLĂRI (s.f.) - țiglărie, fabrică de cărămidă/țigle 

ȚÂGNAL, ŢÂGNALE (s.n.) - înv. semn convenţional sonor, folosit pentru a transmite la distanţă un 

avertisment, o înştiinţare; (p. restr.) semnal sonor care anunţă intrarea trenului în staţie 



ȚÂGNAL, ȚÂGNALURI (s. n) – semnal 

ȚÂI! ( interj.) - cuvânt cu care se alungă oile 

ȚÂI! (interj.) - cuvânt folosit pentru asmuțit câinii 

ŢÂIE (pron.) - ţie 

ŢÂL, ŢÂLURI (s.n.) - cătare 

ȚÂLĂI (vb., IV, tranz.) - a striga după cineva cuvinte grele, a ocărî 

ȚÂLC (interj., onomatopee) - cuvântul imită sunetul produs de laptele muls atunci când atinge 

pereții șiștarului 

ȚÂLCĂ, ȚÂLȘI (s.f.) - penisul copilului mic 

ȚÂLCĂI, ȚÂLCĂIE (vb., IV) – a mulge foarte puțin lapte 

ŢÂLENDRU, ŢÂLENDRE (s.f.) - glob de sticlă cu gât lung, care protejează flacăra felinarului sau a 

lămpii de petrol; sticlă de lampă, salic; parte a coşului de fum la o casă, constituită din canalul îngropat 

în zidărie; horn 

ȚÂLIT (adj.) - ochit 

ȚÂLT (s.n. sg.) – doc; țesătură de bumbac din care se fac haine de vară, prelate, corturi 

ŢÂLUI, ȚÂLUI (vb., IV) - a ochi, a trage la ţintă 

ȚÂLUI, ȚÂLUI (vb., IV) - a ținti, a ochi, a trage la țintă; a lovi ținta cu obiectul aruncat spre ea; 

a adresa cuvinte de ocară unei persoane care se îndepărtează de vorbitor 

ŢÂLUIT, ŢÂLUITĂ, ŢÂLUIŢ, ŢÂLUICE (adj.) – ochit, ţintit 

ŢÂMARMAN, ŢÂMARMAN (s.m.) - meseriaş care execută lemnăria unei case, a unei clădiri sau 

diverse alte construcţii şi elemente de construcţie din lemn; dulgher 

ȚÂMĂT (s.n. sg.t.) – scorțișoară 

ŢÂMBAL, ŢÂMBALIE (s.n.) – ţambal 

ŢÂMBOALĂ (s.) - ţambal 

ŢÂMBOIAT, ŢÂMBOIATĂ, ŢÂMBOIAŢ, ŢÂMBOIACIE (adj.) - bosumflat, îmbufnat, ursuz 

ŢÂMBURUŞ, ŢÂMBURUŞĂ (s.n.) - mică proeminenţă rotundă la un obiect; piesă mică în formă de 

disc, care prin apăsare asigură un contact electric sau o acţiune mecanică; buton, bumb 

ȚÂMBURUȘ, ȚÂMBURUȘĂ (s.n.) - țâmburuc, mică proeminență rotundă (ca un sfârc) a unui 

obiect 

ȚÂMENT (s.n. sg.) – ciment 

ŢÂMENT (s.n., sg.) - material de construcţie în formă de pulbere fină care, în contact cu apa face priză 

şi se întăreşte; ciment; amestec de pietriş, nisip, ciment şi apă, care se transformă prin uscare într-o masă 

foarte rezistentă şi se foloseşte în construcţii; beton 

ŢÂMENTA, ȚÂMENTEDZ (vb., I) - a turna betonul moale în cofrajele unei construcţii, în săpăturile 

de fundaţii, ca pavaj etc.; a betona 

ȚÂMET (s.n.) – scorțișoară 

ŢÂMIENTĂ, ŢÂMIENCIE (s.f.) - ţiment, cană, vas mic de băut apă la fântână 

ŢÂMORMAN, ŢÂMORMANI (s.m.) - lemnar 

ŢÂMP, ŢÂMPI (s.m.) - picior de pasăre desprins de trunchi şi fără gheară; copan; (p. ext.) unul din 

membrele posterioare al unui animal desprins de trunchi; pulpă 

ȚÂMP, ȚÂMPI (s.m.) - pulpă (mai ales la pasăre), copan; coapsă 

ŢÂMPOR (adj., s.m.) - despre lemne: care este foarte uscat, lipsit de umezeală; (expr.) cum îi ţâmporu 

- foarte uscat; ard ca ţâmporu - ard foarte bine 

ȚÂMPOR (s.m. sg.) - sulf, pucioasă (folosit la dezinfectarea butoaielor); partea inflamabilă a 

fitilului (chibritului); băț de chibrit 

ȚÂMPOREȘ, ȚÂMPOREȘ (s.m.) - v. țâmpor 

ȚÂMPORI, ȚÂMPORESC (vb., IV) - a afuma prin arderea sulfului vasele în care se păstrează 

vinul 

ŢÂMPORI, ȚÂMPORESC (vb., IV) - a aprinde, a arde sulf în interiorul unui butoi în care a fost 

depozitat vin pentru a distruge microorganismele şi a preveni oţetirea; a sulfata 

ȚÂMPOS (adj.) - gras, cărnos; durduliu 

ȚÂMPOS, ȚÂMPOASĂ, ȚÂMPOȘI, ȚÂMPOASE (adj.) - durduliu 

ŢÂMPUR, ŢÂMPURIE (s.n.) - sulf; chibrit 

ȚÂMPUREȘCI, ŢÂMPUREŞCI (s.n.) - miriște 



ŢÂMPURI, ŢÂMPURIESC (vb., IV) - ţămpori, a afurma butoiul cu sulf 

ŢÂMPURIE, ŢÂMPURI (s.m.) - chibrit 

ŢÂNATUORI, ŢÂNATUOARIE, ŢÂNATUORI, ŢÂNATUOARIE (adj.) - viguros 

ȚÂNĂTOARE, ȚÂNĂTORI (s.f.) – amantă 

ȚÂNC, ȚÂNȘI (s.m) – copil mic 

ȚÂNCARI (s.m. pl.) - clopoțel, băgic 

ȚÂNCĂLĂU, ȚÂNCĂLĂI (s.m.) - clopoțel, băgic 

ŢÂNCĂLĂU, ŢÂNCĂLĂI (s.n.) - un cortel în forma unui baldachin întrebuinţat în contra ţânţarilor 

ŢÂNDÂRĂ, ŢÂNDÂRIЕ (s.f.) - ţandără 

ŢÂNE, ȚÂN (vb., III) - a avea ceva în mână şi a nu lăsa să scape; a ţine; a susţine un obiect greu ridicat 

de la pământ şi a nu îl lăsa să cadă; a se menţine într-un loc, a nu se prăbuşi, a nu cădea de undeva; a fi 

legat sufleteşte de ceva; (p. ext.) a avea pentru cineva o afecţiune puternică, a iubi pe cineva; a da/a oferi 

cuiva locuinţă, sălaş, cazare; a nu lăsa pe cineva să plece în altă parte; a lua apărarea sau partea cuiva, a 

susţine pe cineva, a fi de partea cuiva 

ȚÂNERE, ȚÂNERI (s.f.) - ținere, întreținerea unei persoane 

„a lua în țânere” - a lua în grijă o persoană bătrână/bolnavă, cu anumite condiții prestabilite 

„țânere dă mincie” - memorie 

ȚÂNGĂIU, ŢÂNGĂI (s.m.) - flușturatic, pierde-vară 

ȚÂNGĂLĂU (s.m.) - (var. ȚÂNCĂLĂU) copil, naiv, fig. neserios 

ȚÂNGĂLĂU, ŢÂNGĂLĂI (s.m.) - pat ce îl țin țăranii în tindă, acoperit cu o pânză ridicată în sus, ca 

să intre aerul 

ŢÂNGĂLĂU, ŢÂNGÂLĂI (s.m.) - tânăr neîmplinit, fluşturatec, leneş 

ŢÂNGĂLI, ŢÂNGĂLIESC (vb., IV) - a dormi; a suna 

ȚÂNGĂLI, ȚÂNGĂLIESC (vb., IV) - a suna din clopot 

ȚÂNGĂU, ȚÂNGĂI (s.m.) - tânăr leneș, flușturatec, pierde-vară 

ŢÂNGĂU, ŢÂNGĂI (s.m.) - v. ţângălău 

ŢÂNIA, ŢÂN (vb., I) - ţine 

ȚÂN(I)E, ȚÂN (vb., III, tranz.) - a (se) ține; a deține, a poseda; a apuca, a lua; a dura; (fig.) a fi 

amanți 

„a nu-i țâne (șeva) dă cald” - a nu-i folosi la nimic 

„a o țâne într-o doară/a țâne doara” - a nu se implica, a lăsa evenimentele să se desfășoare de la 

sine 

„a să țâne bine” - a arăta bine fizic (comparativ cu vârsta pe care o are sau cu persoanele de 

aceeași vârstă); a rezista atacurilor cuiva 

„a să țâne cu șineva” - a întreține relații intime 

„a să țâne mare” - a-și da importanță, a-și supraevalua meritele/valoarea 

„a să țâne pră pișioare” - (despre bătrâni) a putea umbla, a se putea descurca singuri 

„a țâne cu ghințî” - a nu ceda cu ușurință; a se crampona de ceva 

„a țâne cu șineva” - a părtini/favoriza pe cineva, a fi de partea cuiva (când sunt mai multe tabere 

opuse) 

„a țâne dă vorbă” - a opri pe cineva de la trburi, ținându-l de vorbă 

„a țâne la rășpect (pră șineva)” - a ține la distanță pe cel care încearcă să-i devină apropiat 

„a țâne mâniie cu șineva” - a nu vorbi/a nu fi în relații bune cu cineva 

„a țâne mincie” - a nu uita pe cei care i-au făcut rău (pentru a se răzbuna) 

„a țâne pră palmie (în palmă) pră șineva” - a avea grijă exagerată de cineva, a cocoloși pe cineva 

„a țâne una șî bună/a țâne sus șî tare” - a nu renunța la opinia proprie 

„a-i țâne cuiva dă urât” - a-ți petrece timp stând cu o persoană singură/bolnavă/aflată într-o stare 

critică 

„a-ș țâne vorba/a să țâne dă vorbă” - a-și respecta promisiunea făcută 

„țân-ce” (expr) – ai grijă, ține-te 

ȚÂNIȘ, ȚÂNIȘURI (s.n.) - (expr. de-a țânișu) întreținere 

ȚÂNTABĂȚ, ȚÂNTABĂȚĂ, ȚÂNTABĂȚ, ȚÂNTABĂCE (adj.) - țintat, ornat cu ținte 

ȚÂNTĂ, ȚÂNTE (s.f.) – țintă; (adv.) – direct spre țel; atent; drept; excrement subțire 

ŢÂNTĂ, ŢÂNTURI (s.f.) - cent 



ȚÂNTĂLAT, ȚÂNTĂLATĂ, ŢÂNTĂLAŢ, ȚÂNTĂLACE (adj.) - țintat, ornat cu ținte 

ȚÂNȚARI (s.m.) - persoană intermediară între un vânzător și un cumpărător care facilitează un 

schimb comercial 

ȚÂNȚARI, ȚÂNȚARI (s.m.) – intermediar; negustor de cai; aromâni 

ŢÂNŢARI, ŢÂNŢARI (s.m.) - ţânţar 

ȚÂNUT, ȚÂNUTĂ, ȚÂNUȚ, ȚÂNUCE (adj.) - ținut 

„s-o țânut” – a avut relații sexuale 

ȚÂNUT, ȚÂNUTURI (s.n.) – regiune, tărâm; reținut, ținut pe loc 

ŢÂNUT, ŢÂNUTURI (s.n.) - ţinut, regiune 

ŢÂONIA, ŢÂUON (vb., I, Intranz.) - ţiui 

ŢÂONIALĂ, ŢÂONIALЕ (s.f.) - ţiuit, ţiuitură 

ȚÂPA (vb., I, tranz.) - a arunca, a zvârli 

ŢÂPA, ŢÂP (vb., I, intranz.) - a zbiera (de durere) 

ŢÂPA, ŢÂP (vb., I, tranz., reflex.) - ţipa 

ȚÂPARI, ȚÂPARI (s.m.) – pește fusiform 

ȚÂPAT, ȚÂPATĂ, ŢÂPAŢ, ŢÂPACE (adj.) - aruncat, lepădat, îndepărtat 

ŢÂPĂT, ŢÂPĂCIE (s.n.) - ţipăt 

ŢÂPĂT, ŢÂPECE (s.n.) - țipăt 

ŢÂPÂRLAN (s.m.) - băiat adolescent, copilandru 

ȚÂPEA (s.f., sg.) - gheată 

ŢÂPEI (s.m., pl.) - ghete (pereche) 

ȚÂPEI, ȚÂPEI (s.m.) – pantofi din piele sau lac 

ȚÂPENIE, ȚÂPENI (s.f.) - țipenie, ființă omenească, om 

„nu viedz țâpeniie dă om” - nu vezi pe nimeni 

ŢÂPENIIE, ŢÂPENII (s.f.) - ţepenie, forţă, putere 

ŢÂPERIG (s.m.) - nişadâr, clorură de amoniu 

ŢÂPIEL, ŢÂPIEL (s.n.) - pantof 

ȚÂPINI, ȚÂPINIE (s.m.) - țapină 

ŢÂPIŞ (adv.) - drept în sus 

ŢÂPON(I)A, ȚÂPON (vb., I) - a striga cu glas tare şi ascuţit; a ţipa, a zbiera; despre animale: scoate 

strigăte specifice puternice, ascuţite 

ŢÂPORAZ, ŢÂPORAZĂ (s.m.) - ţeapă; rest al tulpinii păioaselor după cosit 

ȚÂPORIAȘĂ, ȚÂPORIAȘE (s.f.) – rest de tulpină de buruiană rămasă după cosire; real pericol 

de rănire, pentru cel care nu poartă încălțăminte 

ȚÂPUI, ȚÂPUI (vb., IV) - a face larmă multă 

ȚÂPUI, ȚÂPUI (vb., IV, intranz.) – a țipa strident 

ȚÂPURI, ȚÂPURESC (vb., IV, tranz.) - a cânta 

ŢÂRAI, ŢÂRÂI (vb., IV, tranz.) - ţârâi, zbârnâi 

ŢÂRAIALĂ, ŢÂRAIALE (s.f.) - ţârâială 

ŢÂRĂ (adv.) - ţâră, puţin, un pic 

ŢÂRĂ, ŢÂRE (s.f.) - fărâmitură de pâine 

ȚÂRĂ, ȚÂRE (s.f.) - firimitură de pâine/prăjitură/aluat copt; (adv.) - puțin, nițel 

ŢÂRĂITA (adv.) - fragmentar 

ŢÂRĂZMICURI (s.n., pl.) - firimituri  

ŢÂRÂI, ȚÂRĂI (pers. a III-a), (vb., IV, intranz.) - a țârâi 

ŢÂRÂIALĂ, ŢÂRÂIELI (s.f.) - țârâială 

ȚÂRÂITA (adv.) – câte puțin și nu permanent 

„cu țârâita” - puțin câte puțin 

ȚÂRÂITĂ, ȚÂRÂICIE (s.f.) - cantitate mică primită (apărută) cu întrerupere 

ȚÂRCĂ, ŢÂRCI (s.f.) - copil de doi ani 

ŢÂRCĂI, ȚÂRCĂI (vb., IV, tranz.) - a mulge greu cu întreruperi 

ŢÂRCĂI, ŢÂRCĂI (vb., IV, tranz.) - a mulge greu cu întreruperi 

ŢÂRCONĂ, ȚÂRCON (vb., I, intranz.) - a țârcâi 



ŢÂRCONIA, ŢÂRCUON (vb., I, tranz., reflex.) - ţârcâi, a mulge puţin, (despre lichide) a curge în fir 

subţire 

ȚÂREP, ȚÂREPURI (s.n.) - v. țâglă 

ŢÂFRĂŞ, TÂFRĂŞĂ, ŢÂFRĂŞ, ŢÂFRĂŞĂ (adj.) – fercheş, arătos 

ȚÂRICĂ (adv.) – var. țâră 

ȚÂRLONI, ȚÂRLONI (vb., IV, tranz.) - a cânta din fluier 

ŢÂRMURI (s.n.) - țărmuri 

ŢÂRMURI, ȚÂRMURESC (vb., IV, tranz., reflex.) - ţărmuri, a înălţa în formă de stavilă, a pune hotar 

ŢÂRMURUOS, ŢÂRMURUOASĂ, ŢÂRMURUOŞ, ŢÂRMURUOASĂ (adj.) - ţărmuros, abrupt, 

prăpăstios 

ȚÂRNAȚ, TÂRNAȚURI (s.n.) - coridor 

ŢÂRŢARICĂ (s.f.) - precipitaţie atmosferică sub formă de bobiţe mici de gheaţă; grindină; obiţă de 

zăpadă îngheţată; mazarică 

ȚÂRȚĂRIC, ŢÂRŢĂRICĂ, ŢÂRŢĂRICI, ŢÂRŢĂRICE (adj., adv.) - mic, mărunt 

ŢÂRŢĂRICĂ, ŢÂRŢĂRIȘI (s.f.) - lapoviţă 

ŢÂRUCĂ (adv.) - puţin, ţâră 

ŢÂRUICA (adj.) - diminutiv al lui ţâră; ţârucă, ţârică 

ŢÂRUICĂ (s.f.) - v. ţără 

ȚÂRVAN, ȚÂRVANI (s.m.) - legumicultor 

ȚÂRVEAN, ȚÂRVENI (s.m.) - legumicultor, zarzavagiu; sârvian 

ŢÂSATUOR, ŢÂSATUORI (s.m.) - ţesător 

ŢÂSATURĂ, ŢÂSATURI (s.f.) - ţesătură 

ŢÂSNIITURĂ, ŢÂSNIITURI (s.f.) - țâșnitură 

ŢÂSNITUARIE, ŢÂSNITUORI (s.f.) - țâșnitoare 

ŢÂŞCOPALĂ, ŢÂŞCOPELI (s.f.) - pământ amestecat cu apă provenită din topirea zăpezii; zăpadă 

parţial topită; noroi, glod, tină, imală 

ŢÂŞNI, ŢÂŞNIESC (vb., IV) - ţâşni 

ȚÂȘNIT, ȚÂȘNITĂ, ȚÂȘNIȚ, ȚÂȘNICE (adj.) - ieșit brusc 

ŢÂŞNITUARIE, ŢÂŞNITUORI (s.f.) - ţâşnitoare, stropitoare 

ŢÂŞNITURĂ, ŢÂŞNITURI (s.f.) - ţâşnitură, şiroi 

ŢÂŞNIŢĂ, ŢÂŞNICE (s.f.) - puşcă de apă 

ŢÂŞTOC (s.) - metru 

ȚÂȚ (s.n., sg.) gumă 

ŢÂŢAI, ŢIŢÂI (vb., IV) - țâțâi, a sălta, a dârdâi, a palpita 

ŢÂŢAR, ŢÂŢARE (s.n.) - sutien 

ŢÂŢA-UOI (s.f.) - ţâţa-oilor 

ȚÂȚĂ, ȚÂȚĂ (s.f.) - mamelă la femei; țeava de la canta de apă; țâmburușul cu gaură de la 

cârceag, prin care se soarbe apa din urcior 

„a avea țâță” - a avea lapte (sân) pentru alăptat copilul 

„copil dă țâță” - sugar 

ŢÂŢĂ, ŢÂŢĂ (s.f.) - ţâţă, sân, piept, mamelă 

ȚÂȚÂDĂU, ȚÂȚÂDĂI (s.m.) - pițigoi 

ȚÂȚÂDOI, ŢÂŢÂDOI (s.m.) - pițigoi 

ȚÂȚÂDOI, ŢÂŢÂDOI (s.m.) - pițigoi 

ȚÂȚÂI, ȚÂȚÂI (vb., IV) – a tremura de frig 

ȚÂȚÂNA, ȚÂȚÂNEDZ (vb., I) - a izvorî încet 

ȚÂȚÂNĂ, ȚÂȚÂNE/ȚÂȚÂNI (s.f.) - fir de apă subteran; balama (de la uși, ferestre etc.) 

„țâțâna buboniului” - rădăcina furunculului 

ŢÂŢÂNĂ, ŢÂŢÂNI (s.f.) - ţâţână , balama 

ȚÂȚÎ (vb., IV) – a scoase un sunet 

ȚÂȚOANCĂ, ŢÂŢOANCE (s.f.) - o pasăre închipuită de popor, ce își hrănește puișorii cu lapte, de 

care au frică celelalte pasări 

ȚÂȚOASĂ, ȚÂȚOASĂ (s.f.) – femeie cu sânii mari 



ŢÂŢON, ŢÂŢOANE (s.n.) - ţâţă, sân, mamelă mare; augmentativ al lui ţâţă 

ȚÂȚONI (adj.) - țeapăn de frig sau băutură 

ŢÂŢUL, ŢÂŢULE (s.n.) - scaun sau scândură suspendată cu frânghii, pe care se aşează cineva ca să se 

balanseze; leagăn 

ŢÂŢULA, ȚÂȚUL (vb., I) - a se da în leagăn, a se legăna 

ŢÂŢULICĂ, ŢÂŢULIȘ (s.f.) - diminutiv al lui ţâţă; ţâţişoară, ţâţucă 

ŢÂŢUOS, ŢÂŢUASĂ, ŢÂŢUOŞ, ŢÂŢUASĂ (adj.) - ţâţos, piptos, cu sânii mari 

ȚÂU, ȚÂURI (s.n.) - clopot mic; sculă de scobit în lemn 

ŢÂUI, ȚÂUI (vb., IV) - a produce un sunet prelung, ascuţit, cu rezonanţă metalică; a ţiui 

ŢÂUIT, ŢÂUITURI (s.n.) - faptul de a ţiui; sunet prelung şi ascuţit; ţiuit, ţiuitură 

ŢÂUJÂNI (s.n., pl.) - obiecte 

ȚÂUNA, ȚÂUN (vb., I, intranz.) - a țiui, a emite, sunete ascuțite 

ŢÂVLEAICĂ, ŢÂVLEIȘI (adj., adesea substantivat) - femeie care are are vocea ascuţită, stridentă şi 

care vorbeşte mult, întruna; vorbăreaţă, guralivă 

ŢÂVLI, ȚÂVLESC (vb., IV) - despre unele păsări: a scoate sunete caracteristice speciei; despre oameni: 

a ţipa; a vorbi mult, cu un ton strident, ascuţit 

ȚÂVLI, ȚÂVLESC (vb., IV, intranz.) - a țipa cu sunete ascuțite 

ȚECĂR, ȚECĂRE (s.n.) - coșuleț lunguieț cu două mânere folosit la cumpărăturile de dimensiuni 

mici; coșuleț din pănuși de porumb 

ŢECĂR, ŢECĂRE (s.n.) - obiect din piele, din pânză, din material plastic etc. care serveşte la 

transportarea cu mâna a unor obiecte; geantă, plasă; coş; (fig.) buzunar 

ȚECLĂ, ŢECLE (s.f.) - sfeclă 

ŢEGĂR, ŢEGĂRE (s.n.) - coşuleţ din foi de porumb 

ȚEL (s.n.) - țintă a lua la țel, a ținti, a ochi 

ȚEL, ȚELURI (s.n.) - țintă 

ŢELĂR (s.m.) - țelină 

ŢELĂR, ŢELĂRI (s.m.) - ţelină 

ȚELUI, ȚELUIESC (vb., IV, tranz., intranz.) - a țâșni 

ŢENTI (s.m.) - centimetru 

ŢEPTER, ŢEPTERE (s.n.) - sceptru 

ŢERMENT (s.) - măsură veche de tinichea ½ l şi 1 l 

ȚERUZĂ, ȚERUZE (s.f.) - creion 

ȚESĂLA, ȚESALĂ (vb) – a îngriji un cal 

ȚFBUC (num.) - o țâră 

ȚIBAC, ȚIBACURI (s.n.) - pâine neagră, tare, de război 

ŢICĂ (s.f., sg.) - neam, rudă; fere 

ȚICȚAC, ȚICȚACURI (s.n.) - zigzag 

ȚIDULAȘ (s.m.) – nebun 

ȚIDULIȚĂ (s.f.) - hârtiuță, listuţă 

ȚIFAȘ (adj.) - arătos, falnic, frumos, mândru 

ŢIFRAŞ (adj.) - fălos, mândru, frumos 

ȚIFRĂ, ȚIFRE (s.f.) - cifră 

ȚIFRĂȘ, ȚIFRĂȘI (adj.) – pedant 

ȚIGAIE, ȚIGĂI (adj.) - (oaie/rasă de oi) cu lâna moale și cu firul scurt 

ȚIGNAL, ȚIGNALE (s.n.) - fluierul arbitrului de fotbal, al agentului de circulație etc. 

ȚIGRIE, ŢIGRII (s.f.) - desime, mulțime 

ȚIGURĂ (s.f. sg.) – cafea măcinată nepreparată, de regulă obținută din cicoare 

ȚIITOARE, ȚIITORI (s.f.) - amantă 

ŢILINDĂR, ŢILINDĂRE (s.n.) - gaura hornului 

ȚILINDĂR, ȚILINDĂRE (s.n.) - pălărie tare, înaltă, cilindrică și cu borurile mici, purtată de 

către domni; joben; selector de grâu în formă cilindrică; interiorul coșului (hornului) 

ȚILINDĂRI, ȚILINDĂRESC (vb., IV) - a separa grâul (de sămânță) de boabele seci, de neghină, 

de pleavă etc., cu ajutorul țilindărului 

ŢILU (s.n., sg.) - degete încrucişate 



ȚILUIT, ȚILUITĂ, ȚILUIȚ, ȚILUICE (adj.) – ochit, nimerit 

ȚIMĂR, ȚIMĂRE (s.n.) - cameră, odaie 

ȚIMĂRMAN, ȚIMĂRMANI (s.m.) - dulgher 

ȚIMĂT (s.n. sg.) - scorțișoară 

ŢIMER, ŢIMERE (s.n.) - cameră 

ŢIMERMAN, ŢIMERMANI (s.m.) - dulgheri 

ȚIMET (s.n. sg.) - țimăt, scorțișoară 

ŢIMET (s.n., sg.) - scorţişoară  

ŢIN (s.n., sg.) - placă metalică zincată, de grosimi diferite, folosită la confecţionarea jgheaburilor, 

burlanelor, la fabricarea vaselor, la învelitul caselor etc.; tablă zincată; cositor 

ȚIN, ȚIURI (s.n.) - instrument metalic de spart materiale rezistente (betoane); (s.n. sg.) - cositor, 

staniu 

ȚINGĂLĂU, ȚINGĂLĂI (s.m.) - clopoțel de prins pe cai când se mergea cu căruța la nuntă; 

zurgălău 

ȚINUI, ȚINUI/ȚINUIESC (vb., IV, tranz.) - a cositori, a lipi cu cositor, a pune un strat de cositor 

pe obiectele din tablă 

ȚINUIT, ȚINUITĂ (adj) – cositorit, lipit 

ŢINUIT, ŢINUITĂ, ŢINUIŢ, ŢINUICE (adj.) - sudat cu cositor 

ȚINVAIS (s.n. sg.) - alb de zinc, oxid de zinc 

ȚIONA, ȚION (vb., I) - (despre păsări) a scoate sunete prelungi și stridente 

ȚIPA, ȚIP (vb., I, tranz.) - a arunca, a azvârli, a da afară 

ȚIPAT, ȚIPATĂ, ȚIPAȚ, ȚIPACE (adj.) - aruncat, dat afară 

ȚIPEI (s.m. pl.) - ghete 

ŢIPELI (s.n., pl.) - ghete 

ȚIPIRIG (s.n.) – pipirig; clorură de amoniu folosită la cositorirea aramei 

ŢIPIRIG (s.n., sg.) - pipirig 

ȚIPIȘ, ŢIPIŞĂ, TIPIŞI, ŢIPIŞE (adj.) - țăpiș, îngust 

ȚIRC, ȚIRCURI (s.n.) - circ 

ŢIRCUS, ŢIRCUSURI (s.n.) - circ 

ȚIRCUS, ȚIRCUSURI (s.n.) - circ 

„a fașe țircus” - a se certa în public; a se da în spectacol 

ȚIRCUSANT, ȚIRCUSANȚ (s.m.) - clovn 

ŢIRCUZANT (s.) - clovn 

ŢIRE (pl.) - bucăţi mici 

ŢIRŞTOC (s.) - pragul de la uşă 

ȚITORĂ, ȚITORE (s.f.) - un fel de chitară de dimensiuni mai mici 

ȚITRO (s.n. sg.) - Citro, băutură răcoritoare foarte populară la noi în epoca predecembristă 

ȚITROANĂ, ȚITROANE (s.f.) – lămâie, citronadă 

ȚIȚ! ȚIȚ! (interj.) - onomatopee cu care se cheamă pisicile 

ȚIȚUNG, ȚIȚUNGURI (s.n.) - întrunire, dezbatere 

ŢIU (s.) - secure 

ȚIUIT (s.n.) – sunet prelungit și ascuțit care deranjează auzul 

ŢIUNG, ŢIUNGURI (adj., adesea substantivat) dreaptă care face un unghi diferit de 0 sau de 90 de 

grade cu o altă dreaptă sau cu un plan; oblic, oblu 

ȚIUNGHIU, ŢIUNGHIURI (s.n.) - triunghiu 

ŢIURŢUBĂU (s.f., sg.) - zeamă subţire 

ŢIVLITOARE (s.f., pl.) - fluerătoare pentru vănători 

ŢOACĂR, ŢOACĂRE (s.n.) - soclu 

ȚOACTĂR, ȚOACTĂRI (s.m.) - vagabond, văndraș 

ŢOACTĂR, ŢOACTĂRI (s.m.) - vandrocaş, vagabond 

ȚOAFĂ, ȚOAFE (s.f.) - piatră mai mare 

ȚOALĂ, ȚOALE (s.f. pl.) - (folosit mai mult la plural) haine, îmbrăcăminte de orice fel; zestrea 

miresei (averea mobilă/haine, obiecte de interior etc.) 

ȚOALĂ, ȚOALE (s.f.) - haină, articol de îmbrăcăminte 



„țoale dă moarcie” - haine noi, pregătite din timp, pentru a le îmbrăca decedatul 

„țoale dă port” - haine îmbrăcate zilnic, acasă sau la lucru 

„țoale dă țânut” - haine de sărbătoare sau purtate în ocazii speciale 

„țoale nemțăsci” - costum de haine alcătuit din pantaloni lungi și veston 

„țoale româneșci” - (port popular românesc) chimeașă lungă până spre (sau peste) genunchi și 

izmene largi până la glezne 

„țoalilii mele” – bănățan în port popular 

ȚOAPĂ, ȚOAPE (s.f.) - prostituată 

ŢOAPĂ, ŢOAPE (s.f.) - ţoapă, ţopârlan, mitocan 

ȚOCUMPOC (ȚACUMPAC) (adv.) - imediat, pe loc 

ŢOFAI, ŢUOFÂI (vb. IV) - tofăi, a plescăi în noroi 

ŢOFAIALĂ, ŢOFAIELURI (s.f.) - lapoviţă 

ŢOFAIT, ŢOFAIELI (s.n.) - faptul de a se ţofai, sărut zgomotos, ţocăit 

ȚOFĂI, ȚOFĂI (vb., IV, intranz.) - a săruta; a mânca cu zgomot 

ŢOFINĂ (s.) - tină moale 

ȚOG, ŢOGURI (s.n.) - gropiță în pământ pentru jocul „Poarcă”, în care fiecare jucător ține vârful bâtului 

ȚOL, ȚOALE (s.n.) - haină, îmbrăcăminte 

ȚOL, ȚOLI/ȚOLURI (s.m.) - unitate de lungime egală cu a 60-a parte din cloftor (circa 3,16 cm.); 

(s.n.) - rochie 

ŢOL, ŢOLURI (s.n.) - ţesătură groasă, pătură, haină veche folosită pentru aşternut pe jos; rochie; 

adverbial în expresie: ud ţol - ud până la piele 

ŢOLARAI (s.n.) - cantitate mare de haine, de ţoale, grămadă mare de haine; hăinărie 

ȚOLET, ȚOLETURI (s.n.) – mulțime de haine 

ȚOLIT, ȚOLITĂ, ȚOLIȚI, ȚOLITE (adj.) – îmbrăcat de paradă 

ȚOLIȚĂ (s.n. pl.) - dim. de la țoale 

ŢOLIŢĂ, ŢOLIŢĂ (s.f.) - ţoliţă, haină mică 

ȚOLOABĂ, ȚOLOABE (s.f.) - femeie imorală, ușuratică 

ȚOLOABĂ, ŢOLOABE (s.f.) - femeie stricată 

ŢOLŞTOC, ŢOLŞTOCURI (s.n.) - metru tâmplărie 

ȚOLȘTOC, ȚOLȘTOCURI (s.n.) - metrul tâmplarului; instrumentul de măsură care cuprinde 

unitățile de lungime atât în centimetri cât și în țoli 

ȚONȚAFURI (s.n., pl.) - haine aruncate în dezordine 

ŢOP, ŢOPURI (s.n.) - scobitură, adâncitură făcută cu dalta într-o piesă din lemn în care se introduce 

capătul altei piese pentru a le fixa îmbina; pivă 

ȚOPA, ȚOPA! (interj.) – onomatopee pentru joc pe loc 

ȚOPAȘNIȚĂ (s.f. sg.) - lapoviță 

ŢOPĂI, ŢOPĂI/ŢOPĂIESC (vb., IV) – sări de pe un picior pe altul 

ȚOPĂIT, ȚOPĂITURI (s.n.) – sărit de pe un picior pe altul 

ŢOPÂRLAN, ŢOPÂRLANI (s.m.) - băiat adolescent, copilandru 

ŢOPFZOLUFI (s.m., pl.) - zulufi de la perucă 

ŢOPLIGĂ (s.f.) - fragment de lemn pentru aprins focul, ţeapă infimă care intră sub unghii sau 

piele 

ŢOPUI, ȚOPUI (vb., IV) - a săpa, a dăltui o scobitură, o adâncitură într-o piesă din lemn pentru a monta 

o altă piesă în scobitura făcută 

ŢORLOABIE (s. pl.) - haine vechi 

ŢOŢĂ, ŢOŢE (s.f.) - grămadă de coceni 

ȚOVIE (s.f., sg.) - zeamă lungă 

ŢREPANĂ, ŢREPĂNI (s.f.) - ţiglărie 

ŢREPARI, ŢREPARI (s.m.) - ţiglar 

ŢRIEP, ŢRIEPI (s.m.) - ţiglă 

ŢRRR (interj.) - se cheamă curcile 

ŢUALĂ, ŢUALЕ (s.f.) - îmbrăcăminte, haină 

ȚUBOC, ŢUBOCURI (s.n.) - o bucată de os sau ficat în plus (când cumpără cineva carne) 



ȚUBUC (adv.) - o țâră 

ŢUC, ŢUCURI (s.n.) - sărut 

ȚUC, ȚUCURI (s.n.) – sărut 

ȚUCA, ȚUC (vb., I, tranz. reflex.) - a (se) săruta 

„țușe-l maica” – sărutat, apreciat 

„țuși-mă năpoi!” – insultă cu sărut 

ŢUCA, ŢUC (vb., I, tranz.) - săruta 

ŢUCALĂU, ŢUCALAICĂ, ŢUCALĂI, ŢUCALAIȘE (adj.) - căruia îi place să se sărute; pupăcios 

ȚUCARE, ȚUCĂRI (s.f.) – sărutare 

ŢUCARIE, ŢUCARII (s.f.) - sărutare 

ȚUCAT, ȚUCACIE (s.n.) - sărut, sărutare 

ŢUCAT, ŢUCATĂ, ŢUCAŢ, ŢUCACE (adj.) - pupat 

ȚUCAT, ȚUCATĂ, ȚUCAȚ, ȚUCACE (adj.) - sărutat 

ŢUCAT, ŢUCATURI (s.n.) - sărut 

ȚUCĂLAȘ, ȚUCĂLAȘURI (s.n.) - sărutare 

ȚUCĂLĂU, ȚUCĂLĂI (s.m.) - persoană căreia îi place să sărute, pupăcios; afemeiat 

ȚUCĂR (s.m.) - zahăr 

„țucăr coțche” – zahăr cubic 

„țucăr pere” – pere dulci (soi de pere de vară) 

ŢUCĂR, ŢUCĂRE (s.n.) - specie de zaharoză de culoare albă cristalizată, uşor solubilă în apă, cu gust 

dulce şi plăcut, obţinută mai ales din sfecla de zahăr sau din trestia de zahăr şi constituind unul dintre 

produsele alimentare de bază; zahăr, dzar, zar 

ŢUCĂRCRÂMPEL (s.m.) - înv. substanţă zaharoasă cristalizată, de culoare albă, preparată pe cale 

industrială şi folosită ca îndulcitor; glucoză 

ŢUCĂRCRUMPER (s.n., sg.) - glucoză 

ŢUCĂREA, ŢUCĂRELIE (s.f.) – bomboană, dulciuri 

ŢUCĂRELE (s.f., pl.) - prăjituri, dulciuri, pocăraie 

ŢUCĂRPEC, ŢUCĂRPECURI (s.n.) - cofetărie 

ȚUCĂRPEC, ȚUCĂRPECURI (s.n.) - cofetărie 

ŢUCĂRPECĂR (s.) - cofetar 

ȚUCĂRPECĂR, ȚUCĂRPECĂRI (s.m.) - cofetar 

ŢUCĂRPECĂRAI, ŢĂCĂRPECĂRII (s.n.) – cofetărie 

ŢUCĂRPERE (s.f., pl.) - pere dulci  

ȚUCĂTAR, ŢUCĂTARI (s.m.) - soldat (ordonanță) 

ȚUCĂTURĂ, ȚUCĂTURI (s.f.) - sărutare, pupătură 

ŢUCNI, ŢUCNESC (pers. a III-a), (vb., IV) - despre lichide: a ieşi afară din vas din cauza cantităţii 

prea mari, a da peste; a-i trece o idee prin cap 

ȚUCOR (s.n.) - zahăr 

ȚUCOR (s.n., sg.) - zahăr 

ŢUCOR-CRUMP (s.n.) - zahăr ars cu sâmbure de nucă 

ŢUCOREA, ŢUCORELIE (s.f.) - v. ţucărea; saloane 

ȚUCUR (s.m.) - zahăr 

ŢUCUR (s.n., sg.) - zahăr 

ŢUCUREA, ŢUCURELIE (s.f.) - v. ţucărea 

ŢUDULĂ (s.f.) - (var. ŢADULA) bilet, notiţă 

ŢUG, ŢUGURI (s.n.) - curent de aer; tren 

ȚUG, ȚUGURI (s.n.) - tren, izâmban, aizâmban; (la sg.) curent de aer; aerisire, ventilație 

„a fașe țug” - a aerisi (mai ales deschizând, simultan, ușa și fereastra) 

ŢUGUIAT, ŢUGUIATĂ, ŢUGUIAŢ, ŢUGUIACIE (adj.) - ţuguiat 

ȚUGUIAT, ȚUGUIATĂ, ȚUGUIAȚI, ȚUGUIATE (adj.) – întins și subțire 

ŢUHAUS, ŢUHASURI (s.n.) - clădire, loc în care sunt închişi cei condamnaţi la pedepse privative de 

libertate sau cei deţinuţi preventiv; închisoare, puşcărie, penitenciar, temniţă, zdup 

ȚUHAUS, ȚUHAUSURI (s.n.) - carceră, închisoare, pușcărie 



ȚUI (interj.) - îndemn pentru câini să atace dușmanul, cuvânt de asmuțire 

ŢUICA (s.f.) - joc de copii la care se foloseşte ţuiul; ţurcă 

ŢUICĂ, ŢUIȘ (s.f.) - ţuică 

ȚUJÂNĂ, TUJÂNI (s.f.) - haină veche, uzată, zdreanță 

ŢULAG, DRITEL - o treime, spor (adaos) de leafă 

ȚULĂI, ȚULĂI (vb., IV) - a goni 

ŢUMBAIŞPIL, ŢUMBAIŞPILURI (s.n.) - de exemplu 

ȚUMBURUȘ, ȚUMBURUȘURI (s.n.) - v. țâmburuș 

ŢUMBURUŞ, ŢUMBURUŞIE (s.n.) – escrescenţă 

ŢUNDĂR, ŢUNDĂRIE (s.n.) – zgură metalică 

ŢUNDRĂ, ŢUNDRE (s.f.) - şubă; zdreanţă 

ŢUOSIA (s.n.) - ţoca 

ȚUPA-HOPA (interj.) – sărituri la joc 

ŢUPAI, ŢUPÂI (vb., IV, tranz., reflex.) - ţopăi 

ŢUPAIALĂ, ŢUPAIELURI (s.f.) - ţopăială 

ŢUPĂI, ȚUPĂI (vb., IV, intranz.) - a țupăi 

ŢUPĂIALĂ, ŢUPĂIELI (s.f.) - țopăială 

ȚUPȘI, ȚUPȘĂSC (vb., IV) - a intra fără veste într-un loc 

ȚURCA (s.f.) - joc de băieți, asemănător cu oina din cadrul obiceiurilor tradiționale de Paști 

ȚURCANĂ, ȚURCANE (adj.) - (oaie/rasă de oi) cu firul de lână lung, gros și aspru 

ȚURCĂ (s.f. sg.) - cap de capră, din lemn, cu care se umbla la colindat de Anul Nou 

„a umbla cu țurca” - a colinda cu țurca; a umbla prin sat fără rost (pentru a afla noutăți), a 

hoinări 

ŢURFURĂ, ŢURFURI (s.f.) - zdreanţă, îmbrăcăminte veche şi ruptă 

ŢURFURUOS, ŢURFURUOASĂ, ŢURFURUOŞ, ŢURFURUOASĂ (adj.) - zdrenţăros 

ȚURIC (interj.) - îndemn către caii înhămați să împingă cocia (căruța) înapoi 

ŢURIC! (interj.) - ţuruc!   

ȚURLICĂI, ȚURLICĂI (vb., IV, tranz.) - a cânta din fluier 

ȚURLOAIE (s.f., pl.) - picioare 

ŢURLOI, ŢURLOAIE (s.n.) – fluierul piciorului (Num plaşie forbalu ăsta, că prea îş dau la ţurloaie 

cand jioacă.) 

ȚURLUI (s.n.) - țurțur de gheață 

ȚURLUI (s.n.) - țurțure 

ȚURLUIC, ŢURLUICI (s.m.) - țurțur de gheață 

ȚURȚAICĂ, ȚURȚĂIȘI (s.f.) - haină subțire care nu ține de cald 

ŢURŢUBEICĂ (s.f., sg.) - (ţopâşniţă) mocirlă  

ȚURȚUBIAICĂ (s.f., sg.) - mocirlă, imală 

ŢURŢUBIEICĂ (s.f. sg.) - diaree, semilichid 

ŢURŢUBIEICĂ (s.f., sg.) - diaree, semilichid 

ȚURȚURE, ȚURȚURI (s.m.) - picături de apă înghețată 

ȚURUC (interj.) - comandă dată cailor legați la căruță pentru a merge cu spatele 

ȚURUC (interj.) - v. țuric 

ŢURUCĂIEŞCE, ȚURUCĂIESC (vb., IV, pers. a III-a, intranz.) - a da cu spatele 

ȚURUI (vb., IV) - (var. ȚÂRĂI) a cădea cu un anumit zgomot, a curge încet, a ploua; (expr. a da 

cu țârâita) a da cu puținul 

ȚURUICĂ (O), ȚURUICHIȚĂ (loc. adv.) - puțin, olecuță 

ȚUSCURI (s.n. pl.) - vreascuri 

ȚUSPRICURI (s.n., pl.) - nimicuri 

ȚUȘÎ, TUȘĂSC (vb., IV) – a tuși 

ȚUȘPAIS, ȚUȘPAISURI (s.n.) - garnitură (de regulă, cu sos) la mâncarea cu carne; mâncare de 

dovleac 

ŢUŞPAIS, ŢUŞPAISURI (s.n.) - mâncare de dovlecel, iahnie de cartofi 

ŢUŞPERT (s.n., sg.) - drojdie 



ȚUTȚUBRICĂ (s.f., sg.) - mocirlă, imală 

ȚUȚA! ȚUȚA! (interj.) - onomatopee (v. țo! țo!); chemarea porcilor 

ȚUȚĂ, ŢUŢE (s.f.) - colibă pentru porcari 

ȚUȚI, ȚUȚI (s.m.) – porc (de la țuți-țuți, care cheamă porcii) 

„nu fi țuți” – a fi fără rușine 

ŢUŢLĂ (s.f.) - biberon 

ŢUŢLĂ, ŢUŢLE (s.f.) - biberon 

ŢUŢO, ŢUŢĂ (s.f.) - se cheamă scroafa 

ȚUȚUBEI (s.m) – pițigoi 

ŢUŢULA, ŢUŢUL (vb., I, tranz. şi reflex.) - a (se) legăna 

ŢUŢULA, ȚUȚUL (vb., I, tranz.) - a legăna copilul 

ŢUŢULUŞ (s.n.) - floare ce se ţuţulă, se leagănă 

ȚUȚULUȘ, ȚUȚULUȘURI (s.n.) – balansoar, huțuluș 

ŢUŢUR, ŢUŢURIE (s.n.) - (adj.) - ţuţur, ţurloi, jgheab prin care curge apa de la izvor 

ȚUȚURA, ȚUȚUR (vb., I, tranz. reflex.) - a (se) clătina 

ȚUȚURĂU, ȚUȚURĂ(I)E (s.n., sg.) - izvor de munte. 

ŢUŢURON, ŢUŢUROANE (s.n.) - sloi mic de gheaţă de formă alungită şi uşor ascuţită spre vârf, care 

se formează de-a lungul ştreşinilor; ţurţur 

ŢVAIGRAIŢĂ (s.n., sg.) - doi creiţari 

ŢVERCL, ŢVERCĂLI (s.m.) - pitic 

ŢVIBAH (s.n., sg.) - pesmet 

ŢVICĂRI (s., pl.) - ochelari pincenez  

ȚVICHERI (s.m.) - ochelari (de orice tip) 

 


