
U 

UACHEŞ, UACHEŞĂ, UACHEŞI, UACHEŞE (adj.) - brunet 

UACHIȘ, UACHIȘĂ, UACHIȘ, UACHIȘE (adj.) – oacheș, brunet 

UAIE, UOI (s.f.) - oaie 

UALĂ, UALE (s.f.) - olan care se aşează peste ţigle, la coama caselor 

UARĂ, UARE (s.f.) – (var. HOARĂ, OARĂ) pasăre de curte 

UARĂ, UORI (s.f.) - păsări de curte; oară 

UARDZĂN, UARDZĂNĂ, UARDZĂNI (adj.) - brunet 

UARE? (adv.) - oare? 

UĂRĂ, UĂRI (s.f.) - horă 

UBLI, UBLESC (vb., IV, tranz.) - a netezi pereţii 

UCAŞ, UCAȘĂ, UCAŞ, UCAȘĂ (adj.) - impulsiv, nestăpânit, violent 

UCAȘ, UCAȘĂ, UCAȘ, UCAȘĂ (adj.) – om lipsit de inteligență, fără judecată, fără minte; 

nătărău, nătâng, neghiob 

UCAŞIELNIC, UCAŞIELNICĂ, UCAŞIELNIȘI, UCAŞIELNIȘE (adj.) - rocoşelnic, impulsiv, agresiv 

UCAȘÎ, UCAȘĂSC (vb., IV) - despre oameni: a-şi pierde puterea de gândire, inteligenţa, a deveni prost; 

a se tâmpi, a se prosti; a-şi pierde din cauza bătrâneţii acuitatea, integritatea facultăţilor intelectuale; a 

se ramoli 

UCAȘÎ, UCAȘĂSC (vb., IV) - despre oameni: a-şi pierde puterea de gândire, inteligenţa, a deveni 

prost; a se tâmpi, a se prosti; a-şi pierde din cauza bătrâneţii acuitatea, integritatea facultăţilor 

intelectuale; a se ramoli 

UCAȘON, UCAŞOANE, UCAȘON, UCAŞOANE (adj.) - augmentativ al lui ucaș 

UCĂ (s.f. sg.) - frică 

UCĂ, UȘI (s.f.) - necaz, supărare 

UCITANCĂ, UCITĂNȘI (s.f.) - sală de clasă 

UCITELI (s.m.) - învăţător 

UCNEALĂ, UCNELI (s.f.) - agresiune, furie, răbufnire 

UCNI (vb., IV) - a se înfuria, a fierbe de necaz 

UCNI, UCNESC (vb., IV) - a se înfuria, a plesni de ciudă 

UCNIRE, UCNIRI (s.f.) - v. ucneală 

UD (s.n.) - urină, pișat  

UD, UDĂ, UZI, UDE (adj.) – îmbibat de umezeală 

„bieșâca udului” - vezica urinară 

UDAT, UDATĂ, UDAȚ, UDACE (adj.) - udat 

UDĂ, UDZ (s.f.) - gaură în gard, strâmtoare 

UDĂ, UDZ, UGE (s.f.) - gaură în gard, strâmtoare 

UDĂ, UZI (s.f.) – (var. HUDĂ) loc de trecere peste un gard 

UDU (s.f.) – urină 

UDUDUI (adj. invar.) - despre casă şi anexele acesteia deschis în permanenţă, neîncuiat, lăsat în părăsire 

UDVAIS (adj.) - în expr. a lăsa udvais - a lăsa la voia întâmplării, părăsit de toţi, fără supraveghere; a 

lăsa de izbelişte; (adj.) despre uşi, porţi, capace etc. dat la o parte, deschis; fără încuietoare 

UDVAIT, UDVAIĂ, UDVAIŢ, UDVAICE (adj.) - larg, deschis 

UDZÎ, UDZĂSC (vb., IV, intranz.) - a rămâne în urma cuiva, a rămâne la cineva peste noapte 

UF (interj.) – suferință, ușurare 

UF! (interj.) – exclamaţie de ciudă, de oboseală, e năduf 

UFTAI (adj. invar.) - liber 

UGEALĂ, UGELI (s.f.) - apă de jos, umezeală, udeală 

UGEALĂ, UGELI (s.f.) - umezeală, umiditate, igrasie 

UGI, UGESC (vb., IV) - a rămâne 

UGI, UGEȘTE (vb., IV, intranz.) - a rămâne în urmă, a nu pleca 

UGIALĂ, UGIELI (s.f.) - umezeală, apărie 

UGIALĂ, UGIELI (s.f.) – apărie 

UGINĂ (s.f., sg.) - odihnă 



UGINOS (adj.) - puroios, urâcios 

UGIRE, UGIRI (s.f.) - rămânere 

UGIT, UGITĂ, UGIŢ, UGICE (adj.) - rămas, lepădat, uitat 

UGIT, UGITĂ, UGIŢ, UGICE (adv.) - rămas 

UGIT, UGIȚ (s.m.) – Rămas 

UGITOR (s.) - judecător 

UGITURĂ, UGITURI (s.f.) - lepădătură 

UGLĂ, UGLE (s.f.) - unealtă a zidarului alcătuită dintr-o placă de lemn cu mâner, cu care se întinde şi 

se nivelează stratul de tencuială, betonul, mortarul etc.; drişcă, mală 

UIAGĂ, UIEJI (s.f.) - înv. vas înalt de formă cilindrică, cu gât îngust, făcut din sticlă, care serveşte la 

păstrarea lichidelor; cantitatea de lichid conţinută de acest vas; sticlă. placă subţire de sticlă cu care se 

închide cadrul ferestrelor, al unor uşi, cu care se acoperă tablourile etc.; geam 

UIAGĂ, UIEJI (s.f.) - sticlă netedă; borcan; sticlă cu gura îngustă (pentru băuturi alcoolice); 

uiagă dă lampă 

UICĂ, UICHI (s.m.) - unchi (gradul de rudenie față de un ascendent - mai ales fratele mamei sau 

al tatălui); nane, bade (termen de politețe față de o persoană de sex bărbătesc cu 20-35 de ani mai 

în vârstă decât persoana care utilizează apelativul) 

UICĂ, UIȘI (s.m.) - fratele mamei sau al tatălui 

UICĂ, UIȘI (s.m.) - unchi; bărbat de vârsta tatălui 

UICE (interj.) – priveşte (Uice şie mândru îi afară!) 

UICHIŢ, UICHIŢ (s.m.) - unchi 

UICHIŢĂ, UICHIŢ (s.m.) - dim. al lui uică 

UICHIȚU, UICHIȚ (s.m.) - v. uică 

UIEGARI (s.m.) - geamgiu 

UIEGARI, UIEGARE (s.m.) - ferestrele de la concul închis, geamlâc; vitrină 

UIEGUȚĂ, UIEGUȚĂ (s.f.) - butelie mică din sticlă, sticluță 

UIMĂN, UIMĂNĂ, UIMĂNI, UIMĂNIE (adj.) - zăpăcit, fără rost, haimana 

UINĂ, UINE (s.f.) - femeie de vârsta mamei, mătușă 

UINĂ, UINIE (s.f.) - mătuşă - soţia unchiului (fratelui mamei) 

UINIŢA, UINIŢE (s.f.) - femeie considerată în raport cu copiii fraţilor, surorilor sau verişorilor soţului. 

diminutiv al lui uină 

UINIȚĂ (s.f.) – dim. de la uină 

UIOG (s.n.) - măturiță confecționată din cârpe (zdrențe) folosită în unele descântece 

UITA (vb., I) - uita 

UITA, UIT (vb., I, tranz. reflex.) - a (se) uita, a-şi îndrepta privirea spre cineva sau spre ceva 

pentru a vedea, a cerceta, a observa, a privi 

„a nu să uita la bani” - a fi risipitor 

„a să uita cu coada ochiului” - a privi pe furiș, a se uita pe ascuns 

„a să uita poancheș/a să uita în cruși” - a se uita sașiu 

„a să uita urât la șineva” - a privi pe cineva cu invidie/dispreț/mânie 

„a se uita ponc” - a se uita pieziș 

UITAT, UITATĂ, UITAȚ, UITACE (adj.) - care a dispărut din amintire 

UITĂTURĂ, UITĂTURI (s.f.) - privire, felul de a privi 

UITOC, UITOACĂ, UITOCI, UITOACE (adj.) - uituc 

UITUC, UITUCĂ, UITUȘI, UITUȘE (adj.) - care uită repede; neglijent în îndeplinirea 

obligațiilor; zoitoc 

UIU-IU! (interj.) - strigare la nuntă 

UIUM, UIUMURI (s.n.) - cantitate de făină reținută de morar ca plată pentru munca sa, vamă 

UIUM, UIUMURI (s.n.) - cotă parte de la moară 

UIUM, UIUMURI (s.n.) - plată dată morarului, dar și sens de belșug 

UJÂNĂ, UJÂNI (s.f.) - gustarea de la ora 10 dimineața 

UJER, UJERE (s.f.) - uger 

UJGIR, UJGIORI (s.m.) – dihor, jder 



UJINĂ, UJINI (s.f.) - masă servită între prânz și cină 

UJOG (adj. invar.) - foarte murdar 

UJOG (s.n., sg.) - coajă de mesteacăn sau cireș 

UJUI, UJUI (vb., IV) - a murmura 

UJUI, UJUIESC (vb., IV, tranz.) – (var. AJUI) a reuși finalizarea unor treburi 

UJUIT, UJUITĂ, UJUIȚ, UJUICE (adj.) – uscat 

UL, ULI (s.m.) - uliu 

ULEI, ULEIURI (s.n.) - petrol 

ULEINIȚĂ (s.f.) - (var. OLOINIȚĂ) presă pentru ulei 

ULEMALE (s.n., pl.) - membri ai clerului musulman 

ULI, ULI (s.m.) – (var. HULI) uliu 

ULICNI, ULICNIESC (vb., IV, tranz.) - scrânti, a luxa 

ULIȘEAN, ULIȘENI (s.m.) - om de la Uliuc 

ULIȘIOARĂ, ULIȘIOARE (s.f.) - ulicioară, străduță, uliță mai îngustă 

ULIȘOARĂ, ULIȘOARE (s.f.) - uliță mică 

ULIȚĂ, ULIȚĂ (s.f.) - stradă 

ULIŢĂ, ULIŢI (s.f.) - stradă 

ULIUC (s. propriu) - localitatea Uliuc 

ULM, ULMI (s.m.) – arbore cu scoarța netedă și tare 

ULM, ULMI (s.m.) - ulm 

ULMA, ULM (vb., I, tranz., reflex.) - adulmeca 

ULMĂNI, ULMĂNIESC (vb., IV) - a lua urma, a mirosi 

ULOG, ULOAGĂ, ULOJ, ULOAJE (adj., adesea substantivat) - căruia îi lipseşte un picior sau 

amândouă; care nu poate umbla bine; olog 

ULOI (s.m.) - ulei, undelemn 

ULOI, ULOIUR (s.n.) - ulei, untdelemn 

ULOJI, ULOJESC (vb., IV)- a face pe cineva să devină olog lovindu-l, rănindu-l etc. sau a rămâne, a 

deveni olog în urma unui accident sau a unei boli; a ologi 

ULOJIT, ULOJITĂ, ULOJIŢ, ULOJICE (adj.) - care a rămas olog; paralizat de picioare; ologit 

ULTOANE (s.m.) - măr tânar, intrat pe rod de curând 

ULUIT, ULUITĂ, ULUIŢ, ULUICE (adj.) - abătut 

UMARAR, UMARARE (s.n.) - piesă confecţionată din lemn a jugului care se sprijină pe umărul 

grumazul animalului de tracţiune 

UMĂR, UMERI (s.m.) - parte a corpului omenesc corepunzătoare articulaţiei dintre mână şi trunchi; 

partea de sus a gâtului animalelor de tracţiune pe care se sprijină jugul; (fig.) parte scobită a unui obiect 

pe care se sprijină ceva 

UMBARI, UMBARE (s.n.) - hambar, magazie de cereale 

UMBLA, UMBLU (vb., I) – (var. ÎMBLA, ÎMBLU) (despre bani) a circula, a avea valoare/putere 

„a umbla (d-)abușâlea” - (despre copiii mici) a se târî pe jos 

„a umbla ca orbiețî” - a fi îmbrăcat neglijent, a fi ponosit 

„a umbla cu capu gol” - a umbla cu capul descoperit (în trecut, semn de doliu) 

„a umbla cu capu plin/a umbla pră doauă călări” - a fi beat 

„a umbla cu capu-n nori” - a nu ține seama de realitate 

„a umbla cu minșiuni prân sat” - a răspândi informații false 

„a umbla cu mișculație” - a încerca să trișezi/să înșeli 

„a umbla cu poșmândre” - a amăgi sau a încerca să amăgești cu vorbe măgulitoare 

„a umbla cu șiutura” - a invita la nuntă 

„a umbla după potcoave dă cai morț” - a încerca să obții ceva inaccesibil; a umbla prin sat fără 

nici un rost 

„a umbla după șivișât/a umbla cu țurca (prin sat)” - a umbla numai după noutăți 

„a umbla la școală” - a frecventa cursurile unei școli 

„a umbla potaie/bitangă/vandra” - a umbla fără rost, a vagabonda 

„a umbla scroafa după vier” - a fi scroafa în călduri 



„a umbla șî cu mândra șî cu draga” - a se complace/a trăi într-o stare confuză, a nu avea o poziție 

clară și fermă față de una dintre cele două situații contradictorii 

„a-i umbla mincia” - a fi isteț, a judeca repede și bine 

UMBLAT, UMBLACIE (s.n.) - mers, umblătură 

UMBLAT, UMBLATĂ, UMBLAȚ, UMBLACIE (adj.) - persoană care a călătorit mult (și, de 

aceea, știe multe); drumuri foarte circulate 

UMBLĂTURĂ, UMBLĂTURI (s.f.) - v. umblat 

UMBLET, UMBLECE (s.n.) - mers 

UMBRARI, UMBRARII (s.n.) - umbrar, umbrelă, umbrarul de la trăsură 

UMBRARIU, UMBRARIE (s.n.) - hambar 

UMBRĂ, UMBRE (s.f.) - umbră 

UMBRIEL, UMBRIELURI (s.m.) - umbrelă 

UMBRIELĂ, UMBRIELE (s.n.) - umbrelă 

UMEDZÂT, UMEDZÂTĂ, UMEDZÂȚ, UMEDZÂCE (adj.) - umezit 

UMERE, UMERI (s.m.) - partea de sus a brațului 

UMEZALĂ, UMEZĂLI (s.f.) - însuşirea, starea a ceea ce este umed; umezeală, umiditate; vaporii de 

apă care se află în atmosferă, în aer sau într-un anumit mediu; loc umed; igrasie 

UMEZÂT, UMEZÂTĂ, UMEZÂŢ, UMEZÂCE (adj.) - umed, umezit 

UMIEDZALĂ, UMIEDZĂLI (s.f.) - umezeală, umiditate, ugeală; igrasie 

UMIERE, UMIERI (s.m.) - v. umăr 

UNA (adv.) - ceva, un lucru 

UNA, UNELE (art. nehot.) - una 

UNA-DOUĂ (loc. adv.) – des, ușor 

UNA-NTR-ALTA (loc.) - întrepătrunse 

UNCHI, UNCHI (s.m.) - unchi 

UNCIOANE (s.f.) - mătușă, fem. de la unci (unchi), deci soția unchiului 

UNDĂ, UNGE (s.f.) - mişcare zgomotoasă pe care o face un lichid când începe să fiarbă; clocot; a da 

undă - a da în clocot; şuvoi, torent; masă de apă care înaintează prin mişcări oscilatorii la suprafaţă 

formând creste şi adâncituri; val 

UNDREAUĂ, UNDRELE (s.f.) - fiecare dintre cele două oase anterioare ale centurii scapulare care la 

mamifere se articulează cu sternul şi cu omoplatul; claviculă 

UNDULA (vb., I, intranz.) – a flutura părul în vânt, a se revărsa în plete 

UNDULA, UNDULEDZ (vb., I, intranz.) - despre părul lung al oamenilor: a flutura în vânt, a se revărsa 

în plete 

UNDULĂTOR (adv.) - unduios, care se legăna, a se da în țuțul 

UNDULĂTOR (loc. adv.) – unduios, care se leagănă în unde 

UNE'-GOGE-DAI (loc adv.) - pretutindeni, oriunde 

UNE'-GOGE-DAI LOC (adv.) - pretutindeni, oriunde 

UNGE (adv.) - unde 

UNGEGOGE (adv.) - oriunde 

UNGEVA (adv.) - într-un loc oarecare, într-o direcţie oarecare, la o persoană oarecare; undeva. 

UNGEVA (adv.) - undeva 

UNGHIA-CAPREI (s.f.) - specie de arbust târâtor sau agăţător, cu frunze verzi strălucitoare şi cu flori 

mici galbene-verzui, adesea cultivat ca plantă decorativă; iederă. 

UNGHIA-CĂPRII (s.f.) - specie de arbust târâtor sau agăţător, cu frunze verzi strălucitoare şi cu 

flori mici galbene-verzui, adesea cultivat ca plantă decorativă; iederă 

UNGHIEȚ, UNGH (s.n.) - firidă, înfundătură 

UNGHIIE, UNGHII (s.f.) - unghie 

„a mânca dă supt unghiie” - a fi avar 

UNGHIȚĂ, UNGHIȚ (s.f.) - undiță 

„ac dă unghiță” - cârlig pentru undiță 

UNGHIŢĂ, UNGHIŢ (s.f.) - unealtă de pescuit alcătuită dintr-o vargă flexibilă de care este legată o 

sfoară, un fir de material plastic etc. având la capăt un cârlig ascuţit şi îndoit, în care se pune momeala 

pentru a prinde peştele; undiţă; (p. restr.) cârligul acestei unelte 



UNGIACIE, UNGIEŢ (s.m.) - ungher, corn, colţ 

UNGIACLE, UNGIEC(I)EȚURI (s.n.) - ungheț 

UNGIE (adv.) - unde 

UNGIGUOD (adv.) - oriunde 

UNGIGUOGE (adv.) - oriunde 

UNGUR, UNGURI (s.m.) - maghiar 

UNGUREŞCE (adv.) - în felul maghiarilor, ca maghiarii; în limba maghiară; ungureşte 

UNGUREȘCE (adv.) - ungurește 

UNGUROANE, UNGUROANE (s.f.) - unguroaică 

UNGUROANIE, UNGUROIȘI (s.f.) - narcisă 

UNGURONI, UNGURONI (s.m.) - ungur 

UNIE, UNII (s.f.) - loc de trecut printr-un gard 

UNIORI (adv.) - uneori 

UNIP (s. propriu) - localitatea Unip 

UNIPENE (s.f. pl.) - înflorituri pe costum 

UNIT, UNITĂ, UNIȚ, UNICE (adj.) – împreună formează un tot 

UNIT, UNIȚ (s.m.) - credincios greco-catolic 

UNIT, UNIŢI (s.m.) - greco-catolic 

UNIUORI (adv.) - uneori 

UNJE, UNG (vb., III) - a se acoperi cu un strat de material gras, unsuros sau lipicios; a se unge, a se 

gresa; a murdări, a mânji 

UNJE, UNG (vb., III, tranz.) - a unge, (fig.) a numi, a angajam a pune într-o funcție 

UNJERE, UNJERI (s.f.) - acţiunea de a se unge şi rezultatul ei; ungere 

UNS, UNSĂ, UNȘI, UNSĂ (adj.) - uns 

UNSOARE, UNSORI (s.f.) - substanţă grasă, uleioasă de origine animală sau vegetală cu care se unge 

ceva sau care serveşte la gătit; produs farmaceutic de uz extern, preparat dintr-o materie grasă lanolină, 

vaselină etc., în care s-au încorporat una sau mai multe substanţe medicamentoase; alifie, unguent; 

preparat cosmetic parfumat, obţinut din substanţe grase, cu care se unge părul, barba, mustăţile, pielea; 

pomadă; substanţă vâscoasă folosită ca unsoare pentru pielărie, ca lubrifiant etc.; vaselină 

UNSOARE, UNSORI (s.f.) - untură, grăsime de gătit; faptul de a unge, uns 

„unsoare dă coșiie” - catran, cătrană, untură 

UNSPIAȘILIA (num. card.) - unsprezecelea 

UNSPRĂDZĂȘE (num. card.) - unsprezece, unsprășe 

UNSPRĂDZĂȘIE (num. card.) - unsprezece 

UNSPRĂDZĂȘILEA, UNSPRĂDZĂȘA (num. ord.) - unsprezecelea, unsprășilea 

UNSPRĂȘE (num. card.) - număr care are în numărătoare locul între zece şi doisprezece şi se indică 

prin cifra 11 sau XI; unsprezece, unsprădzășe 

UNSPRĂȘILEA, UNSPRĂȘA (num. ord.) - care se află între al zecelea şi al doisprezecelea; 

unsprezecelea, unsprădzășilea 

UNSPRÂAȘIE (num. card.) - unsprezece  

UNSPRÂAȘILA (num. ord.) - unsprezecelea  

UNSPREȘE (num. card.) - unsprezece 

UNSPRIESS (s.n., sg.) - pronunţare deformată pentru "expres - recomandat" 

UNŞLAG, UNŞLAGURI (s.n.) - compresă 

UNȘLAG, UNȘLAGURI (s.n.) - compresă 

UNT (s.n. sg.) - teren agricol moale 

UNTERFERVALTER, UNTERFERVALTERI (s.m.) - subadministrator 

UNTERLAITNANT (s.m.) - sublocotenent 

UNTERMINIT (s.n., sg.) - minat pe dedesubt 

UNTEROFIŢIR (s.m.) - subofiţer 

UNTURĂ (s.f. sg.) - grăsimea animalelor (folosită ca aliment); unguent medicinal (în general) 

„untura mare” - osânză 

„untură dă obraz” - cremă/pomadă pentru ten 

UNTURĂ DĂ PRĂ MAȚĂ (loc. subst.) – osânză, untură mare 



UNTURĂ MARE (s.f., sg.) - osânză 

UNTURĂ, UNTURI (s.f.) - unsoare 

UNU (num. card.) - unu 

UNU, UNA (pron. nehot.) – unul, una 

UOARĂ, UOARE (s.f.) – oră; folosit la formarea numeralului adverbial - a doua uoară 

UOBADĂ, UOBIEDZ (s.f.) - marginea de lemn a sitei 

UOBDZĂȘI (num. card.) - optzeci 

UOBLANIC, UOBLANIȘIE (s.n.) - suport de pânză pe care se suportă greutăţi pe cap 

UOBLĂ, UOBLIE (s.f.) - rindea 

UOBOD, UOBUAGE (s.n.) - putină fără fund care se pune pe albie şi în care se înmoaie rufele 

UOBOR, UOBUARIE (s.n.) - curte 

UOBOROSÂT, UOBOROSÂTĂ (adj.) - nebun 

UOBRAŢ, UOBRAŢĂ (s.n.) - răzor care separă două ogoare 

UOCHECIE, UOCHEŢ (s.m.) - ochi de geam la fereastră 

UOCHI, UOCHI (s.m.) - ochi 

UOCHIEŢ (s.m., pl.) - ochelari 

UOCNĂ, UOCNIE (s.f.) - gura podului 

UOGAŞ, UOGAŞĂ (s.n.) - apă mică, curgătoare, între două dealuri; vale 

UOGOI, UOGOI (vb., IV, reflex.) - a se potoli, a se linişti 

UOGOR, UOGUARĂ (s.n.) - grădină 

UOLTOI, UOLTUAIE (s.n.) - altoi 

UOM, UAMINI (s.m.) - om 

UOM, UOAMENI (s.m.) - om 

UOPRIEG, UOPRIEJIE (s.n.) - şorţul din spate care se opune catrinţei, în portul local 

UOPT (num. card.) - opt 

UOPTSPRÂAȘIE (num. card.) - optsprezece 

UOPTSPRÂAȘILA (num. ord.) - optsprezecelea 

UORB D-UN UOCHI, UORBI D-UN UOCHI (adj.) - chior 

UORB, UARBĂ, UORBI, UARBIE (adj.) - orb 

UORBI, UORBIESC (vb., IV, tranz., reflex.) - orbi 

UORLAB, UORLABURI (s.n.) - permisie în armată 

UORMAN, UORMANIE (s.n.) - ladă pentru haine, dulap. 

UORMOACĂR (s.) - ceasornicar 

UORTAC, UORTAȘI (s.m.) - tovarăş de muncă, de drum 

UOS, ÎN UOSU SPINĂRII (s.n.) - şira spinării 

UOS, UASĂ (s.n.) - sâmbure parte lemnoasă 

UOS, UOSĂ (s.n.) - sâmbure (la un fruct) 

UOŞLAG, UOŞLAJIE (s.n.) - locul unde s-a tăiat pădurea 

UOTAVĂ (s.f.) - iarbă care creşte după ce a fost cosit fânul 

UOTCOŞ (UOTCUAŞĂ) (s.m. şi s.n.) - brazdă de fân care rămâne în urma coasei 

UOȚ, UOŢI (s.m.) - hoț 

UOU, UAUĂ (s.n.) - ou 

UOU, UAUĂ (s.n.) – oul de pasăre, folosit ca aliment 

UOUTUARE, UOUTUORI (s.f.) - ouătoare 

UOVĂSC (s.n.) - ovăz 

URA (vb., I) - a meni, a felicita, a prevesti 

URA BURA (loc. adv.) - la repezeală 

URARE (s.f.) - orație de nuntă 

URA-VURA (interj.) - tura-vura 

URĂA, UREDZ (vb., I, intranz.) - a zice strigături în horă 

URĂI, URĂI (vb. IV) - a face zgomot mare 

URĂTOR, URĂTORI (s.m.) - persoană care menește, felicită 

URĂTURĂ, URĂTURI (s.f.) - menire, prevestire 



URĂTURĂ, URĂTURI (s.f.) – urare 

URÂȘIOS, URÂȘIOASĂ, URÂȘIOȘ, URÂȘIOASĂ (adj.) - răutăcios, respingător 

URÂȘIUNIE, URÂȘIUNI (s.f.) - urâciune, pocitanie; ură, învrăjbire 

URÂȘOS, URÂŞOASĂ, URÂȘOŞ, URÂŞOASĂ (adj.) - despre oameni şi manifestările lor: urâcios, 

antipatic, nesuferit, neplăcut 

URÂT, URÂTĂ, URÂȚ, URÂCIE (adj., s. și adv.) - ființă umană dezagreabilă; stare sufletească 

neplăcută 

„a țâne dă urât cuiva” - a sta în compania cuiva, pentru a-l face să se simtă mai bine 

„a-i fi urât dă șineva” - a avea repulsie față de cineva 

„a-i fi urât” - a-i fi frică 

URÂT, URÂTĂ, URÂŢ, URÂCIE (adj.) - urât 

URÂTANIE, URÂTĂNII (adj.) - faptul de a fi urât, starea a ceea ce este urât; urâţenie; fiinţă urâtă sau 

obiect urât; ceea ce este urât 

URÂŢÂRE, URÂŢÂRI (s.f.) - acţiunea de a se urâţi şi rezultatul ei 

URBAN (s.n.) – sărbătoare de rit catolic 

URBĂȚ, URBECE (s.m.) - orbete, prost de dă în gropi 

URBEICĂ (s.f) – cratiță 

URBEICĂ, URBEIŞI (s.f.) - ţest în care se coc turte 

URBIEICA (s.f.) - v. hârbieică 

URBIT, URBITĂ, URBIȚ, URBICE (adj.) - orbit 

URC (s.n. sg.) - vânat 

URCAŞ, URCAŞI (s.m.) - vânător 

URCIE, URCII (s.f.) - hârtie 

URCIE, URCII (s.f.) - hârtie 

URCIIE, URCII (s.f.) – hârtie 

URCIOC, URCIOȘ (s.m.) - șobolan 

URCIOR, URCIORI (s.m.) – mică umflătură la ochi 

URCUI, URCUI (vb., IV) - a străbate prin tot locul 

URDAR, URDARE (s.n.) - bâticel cu moț, cu care se mestecă zărul, ca să se aleagă din el urda 

URDAŞ (s.n.) - măturiţa, cu care se mestecă pe fundul căldării până se fierbe zărul făcut dintr-un băţ şi 

la capul de jos legate ramuri sau vlăstari de fag 

URDAȘ, URDAŞ (s.m.) - băț la un capăt cu vlăstari de fag cu care se amestecă pe fundul căldării 

în care se fierbe zerul pentru urdă 

URDĂ (s.f. sg.) - brânză obținută din zerul laptelui de oaie (fiert) 

URDGINA, URDGIN (vb., I, intranz.) - a urdina 

URDGINATURĂ, URDGINATURI (s.f.) - urdinare 

URDGINIŞ, URDGINIŞURI (s.n.) - urdiniș 

URDINA, URDIN (vb., I) - a avea diaree 

URDINIŞ, URDINIŞURI (s.n.) - uşiţa prin care comunică albinele din coşniţe în liber 

URDOARE, URDORI (s.f.) - secreție gălbuie care se depune pe marginea pleoapelor 

URDORI, URDORI (s.m.) - secreție galbenă care se depune la ochi, în timpul somnului 

URDORI, URDORI (s.m.) - secreţie gălbuie care se depune pe marginea pleoapelor  

URDORUOS, URDORUOASĂ, URDORUOŞ, URDORUOASĂ (adj.) - urduros, neîngrijit 

URDUARE, URDUORI (s.f.) - urdoare 

URDU-BURDU (s.n.) - lipsă de ordine; neorânduială, dezordine; lipsă de organizare, de disciplină; 

debandadă 

URDUCAI, URDUCÂI (vb., IV) - hurducăi 

URDUCAIALĂ, URDUCAIALE (s.f.) - hurducăială 

URDUCAT, URDUCATĂ, URDUCAŢ, URDUCACE (adj.) - certăreţ, penibil, deranjant 

URDUCAT, URDUCATĂ, URDUCAŢ, URDUCACE (adj.) - certăreţ, penibil, deranjant 

URDUCĂI, URDUCĂI (vb., IV) - a se clătina, a se scutura tare; a se zdruncina, a se zgudui. a face 

zgomot mare; a hurduca, a hurui 

URDUCĂIALĂ, URDUCĂIELI (s.f.) - hurducăială, hurducătură 



URDUI (vb., IV) - a zurăi, a face zgomot 

URDUI, URDUI (vb., IV) - a hurdui, a zurăi, var. a tuna 

URDUIALĂ, URDUIELI (s.f.) - zgomot, hurducătură 

URDUOPINĂ, URDUOPINI (s.f.) - groapă mare şi adâncă 

URDUROS, URDUROASĂ, URDUROȘ, URDUROASE (adj.) - (în sens peiorativ) persoană 

neîngrijită, care nu se spală 

URDZALĂ, URDZĂLI (s.f.) - urzeală, firele lungi care se trec de pe urdzători pe sul pentru a 

introduce prin ele firele de băceală cu care se țese spre a obține pânza 

URDZALĂ, URDZÂALE (s.f.) - urzeală 

URDZARI, URDZARE (s.n.) - cusătură înflorată pe costumul popular, la femei pe mâneca iei, la 

bărbaţi pe cea a cămăşii 

URDZÂCARI, URDZÂCARI (s.m.) - urzicar, loc cu multe urzici 

URDZÂCAT, URDZÂCATĂ, URDZÂCAŢ, URDZÂCACE (adj.) - care are pielea iritată, 

băşicată de urzici sau de alte plante ori de animale; urzicat 

URDZÂCĂ, URDZÂȘI (s.f.) - urzică 

URDZÂCĂ, URDZÂȘI (s.f.) - urzică 

„urdzâcă moartă” - urzică care nu înțeapă 

URDZÂTORI, URDZÂTOARE (s.n.) - urzitor, dispozitiv pe care sunt trecute firele de pe 

motche/fuse etc. pentru a „învăli pândza” 

URDZÎ, URDZĂSC (vb., IV, tranz.) - a urzi  

URDZÎ, URDZÂĂSC (vb., IV, tranz., reflex.) - urzi 

URDZONI, URDZOANE (s.n.) - dispozitiv din lemn folosit la urzitul firelor pentru țesut 

UREACHE (s.f.) – ureche 

UREALĂ (s.f. sg.) – timp ploios 

URECHE, URECHI (s.f.) - za 

URECHIALĂ, URECHELI (s.f.) - apostrofare 

URECHIANIŢĂ, URECHIANIŢ (s.f.) - urechelniţă 

URECHIANIŢĂ, URECHIANIŢE (s.f.) - urechelniță 

URECHIAT, URECHIATĂ, URECHIAȚ, URECHIACE (adj.) – cu urechile mari 

URECHIE, URECHI (s.f.) - ureche, organ auditiv; mâner al unor obiecte; gaura prin care se 

introduce ața în ac 

„a avia gura până la urechi” - a avea gura mare 

„a cânta (corul) după urechie” - a nu cunoaște coriștii notele muzicale 

„a fi într-o urechie” - a fi prostănac 

„a fi tare dă urechi” - a nu auzi bine, a fi surd (parțial sau total) 

„a rige cu gura până la urechi” - a râde cu poftă, în hohote 

„a să băga pră o urechie șî a ieșî pră alta” - a nu ține seama de sfaturile altora 

„a scăpa ca prân urechilii acului” - a ieși cu bine dintr-o situație dificilă 

„a traje cu urechia” - a asculta, în secret, o convorbire purtată de alții 

UREDZA, UREDZ (vb., IV) – chiui 

UREDZA, UREDZ (vb., I) - a chiui, a hăuli 

„a uredza în bisărică” - a spune (vorbe) sau a face (fapte) nepermise 

UREDZAT, UREDZACE (s.n.) - chiuit 

UREDZAT, UREDZACE (s.n.) - chiuit 

UREZA, UREZ (vb., I) - a chioti, a hureza 

UREZNIC (s.) - capetele de aţă la pânza din urzeală 

UREZNIC, UREZNIȘE (s.n.) - capete de ață rămase la pânza de urzeală 

URGII (s.f., pl.) - în expr. m-o dat urgii - mi-au degerat degetele 

URGINA, URGIN (vb., I) - a avea diaree; a umbla (a ieși și a intra) des prin același loc; a vizita 

des aceeași persoană 

„a urgina pe ușă” - a circula mult pe ușă 

„urgină-ntruna” - trece încolo și-ncoace 

URGINA, URGIN (vb., I) - urdina, a merge des undeva, a face acelaşi drum de multe ori 



URGINA, URGIN (vb., I, intranz.) - a merge des, sistematic, cu regularitate într-un anumit loc; a 

frecventa; a vizita deseori pe cineva; (fig.) a elimina frecvent materii fecale moi sau lichide, a suferi de 

diaree, a urdina 

URGINARE, URGINĂRI (s.f.) - diaree, scaun moale; loc de trecere, acțiunea de a trece des 

URGINAT (s.n.) - diaree, cufureală; agitaţie  

URGINAT, URGINACE (s.n.) - diaree 

URGINATURĂ, URGINATURI (s.f.) - urdinare, diaree 

URGINĂ, URGINIE (s.f.) - diaree 

URGINĂTURĂ, URGINĂTURI (s.f.) - v. urginare 

URGINIȘ, URGINIȘĂ (s.n.) - intrarea la stupi 

URGINIŞ, URGINIŞURI (s.n.) - diaree 

URGINUȘ, URGINUȘURI (s.n.) - diaree, scaun moale 

URGISÎ, URGISĂSC (vb., IV, tranz.) - a pedepsi 

URIACHE, URIECHI (s.f.) - ureche 

URIACHIA-BABI (s.f.) - urechea-babei 

URIC (s.n., sg.) - timpul de lucru, de pază, de supraveghere etc. pe care cineva trebuie să-l petreacă într-

un anumit loc; datorie, sarcină, îndatorire 

URIECHE, URIECHI (s.f.) - ureche 

URIEDZA, URIEDZA (vb., I, intranz.) - a chiui, a striga tare 

URIȘIOS, URIȘIOASĂ, URIȘIOȘ, URIȘIOASĂ (adj.) - urâcios 

URIȘIUNE (adj.) – urât 

URIT (adj.) – urât 

URIZA, URIZ (vb., I) - a beșteli, a defăima 

URIZA, URIZEAZĂ (vb., I) – a chiui 

URIZALĂ, URIZĂLE (s.f.) - vorbe proaste, răutăcioase 

URÎ, URĂSC (vb., IV, tranz., reflex.) - urî 

URÎ, URĂȘCIE (vb., IV, refl., impers.) - a i se urî 

„a i să urî dă atâta stat” - a se plictisi 

URLA, URLĂ (vb., I) – a striga tare 

URLA, URLU (vb., I) - urla 

URLAB, URLABURI (s.n.) - concediu, permisie 

URLAP (s.n.) – concediu 

URLAP, URLAPURI (s.n.) - concediu 

URLA(U)B, URLA(U)BURI (s.n.) - concediu de odihnă, conșed, concediu militar 

URLĂ, URLE (s.f.) - pieliță proeminentă la păsări sub cioc 

URLĂU, URLAIE/URLĂURI (s.n.) - boabe de cereale măcinate pentru a fi date ca hrană, în 

amestec cu apă, vitelor; urluială, uruială 

URLĂU, URLĂIE (s.n) - uruială, porumb măcinat grosier, folosit ca hrană la animale 

URLE (s.f., pl.) - branhii 

URLET, URLECE (s.n.) - tunet 

URLET, URLECE (s.n.) – urlet; tunet 

URLET, URLEŢ (s.m.) - urlet 

URLIE, URLII (s.f.) - bronhii (la pește) 

URLIET, URLIETURI (s.n.) - urlăt 

URLIGAN (s.m.) – uliu 

URLIGAN, URLIGANI (s.m.) - vulture, uliu 

URLOIU (s.) - căminul de la mijlocul bogşei, se bat trepari şi se împletesc apoi cu nuiele 

URLUI, URLUIESC (vb., IV) - a măcina cereale mai mare 

URLUIALĂ, URLUIELI (s.f.) - v. urlău 

URMAN - conf. la "orman" 

URMĂ, URMIE (s.f.) - călcătură, semn lăsat de cineva/ceva pe unde a trecut; unitate de măsură 

pentru lungimi egală cu circa 31,6 cm. 

„a lăsa urmie după cine” - a lăsa ceva valoros în urma ta 



URMĂ, URMIE (s.f.) - urmă 

URMĂTORI, URMĂTOARE, URMĂTORI, URMĂTOARE (adj. și s.) - care urmează, care 

va/vor veni; urmaș, moștenitor, descendent 

URNI, URNIESC (vb., I, intranz.) - a se mişca din loc 

URNIT, URNITĂ, URNIȚ, URNICE (adj.) – mișcat din loc 

UROAIE (s., pl.) - locuri periculoase din cauza pietrelor mărunte 

UROI, URUAIE (s.n.) - urluială 

URS, URȘ (s.m.) - animal sălbatic, urs; grinda mare montată deasupra unei uși pentru a-i mări 

puterea de susținere a greutății 

URSASCĂ, URSĂȘCI (s.f.) - soi de prună grasă 

URSÂT (s.m.) - predestinat 

URSÂT, URSÂTĂ, URSÂȚ, URSÂCE (adj.) - ursit 

URSÂTĂ, URSÂCIE (s.f.) - v. soarcie 

URSÂTOARE, URSÂTORI (s.f.) - cea care ursește/prevede viitorul 

URSÂTOARE, URSÂTORI (s.f.) - ființă magică, zână a destinului care decidea soarta nou-

născutului în cadrul ritualului practicat prin masa ursitoarelor 

URSENI (s. properiu) – localitate în județul Timiș 

URSINAT, URSINATĂ, URSINAŢ, URSINACE (adj.) - răutăcios 

URSITORI (s.m.) - colac special, cu mijlocul gol, prin care se trece noul-născut (cu condiția să fie 

bărbat) 

URSÎ, URSĂSC (vb., IV, intranz.) - a ursi 

URSON, URSOANE (s.n.) - înv. grindă de lemn lungă şi groasă; ţesătură care imită blana de urs; urson; 

haină confecţionată din urson; plug de zăpadă confecţionat din lemn tras de animale de tracţiune 

URSUZ, URSUZĂ, URSUDZ, URSUGE (adj.) – morocănos 

URȘIOC, URȘIOȘI (s.m.) - șobolan 

URȘIOR, URȘIOARE (s.n.) - 1. furuncul la rădăcina genelor; 2. urcior 

URȘIOR, URȘIORI (s.m.) - furuncul la rădăcina genelor, orgelet 

URUI - (s.n., pl.) boabe de cereale măcinate mare şi întrebuinţate ca hrană pentru animale; urluială, 

uruială; cereale măcinate  

URUI, URUI (pers. a III-a) (vb. IV) - a face un zgomot ca acela care se aude când umblă o căruţă, când 

se rostogoleşte un butoi sau când cad mai multe obiecte tari unul peste altul; a hurui, a hurdui 

URUI, URUI (vb., IV, tranz.) - a dărâma 

URUIALĂ, URUIELI (s.f.) – măcinătură pentru animale 

URUIALĂ, URUIELI (s.f.) - urluială, urui 

URUIOC, URUIOȘI (s.m.) - câlţi 

URUIT (s.n.) - zgomot de motor 

URUIT, URUITĂ, URUIŢ, URUICE (adj.) - despre unele boabe de cereale măcinat mare, transformat 

în urluială 

URVI, URVESC (vb. IV, pers. a III-a, intranz. şi reflex.) - a se nărui, a se dărâma, a se prăpădi, a se 

distruge 

URVIT (vb. IV, pers. a III-a, intranz. reflex.) - s-a prăpădit, s-a distrus 

URZALĂ, URZĂLI (s.f.) - ansamblul firelor textile paralele montate în războiul de ţesut, printre care 

se petrece firul de bătătură pentru a se obţine ţesătura; urzeală 

URZALĂ, URZELI (s.f.) – firele întinse longitudinal pe războiul de țesut 

URZAN, URZANE (s.n.) - piesă pe care se adună firele de bumbac 

URZARIU, URZARIURI (s.n.) - cusătură înflorită pe mâneca femeii, la bărbați pe mânecar 

URZĂLĂU (s.n. sg.) - augmentativul de la urzală 

URZĂLUȚĂ (s.f.) - dim. de la urzală 

URZÂCAT, URZÂCATĂ, URZÂCAŢ, URZÂCACE (adj.) - care are pielea iritată, băşicată de urzici 

sau de alte plante ori de animale; urzicat 

URZÂCĂ, URZÂȘ (s.f.) - gen de plante erbacee cu tulpina şi frunzele acoperite cu peri urticanţi, 

folosită în alimentaţie, în medicină etc.; urzică 

URZION, URZIOANE (s.n.) - urzitoare 



URZÎ, URZĂSC (vb., IV) - a pregăti, a întinde, a aşeza urzeala în războiul de ţesut pentru a începe 

ţesutul; a urzi; a născoci, a scorni, a inventa; (fig.) a pune la cale o acţiune reprobabilă; a unelti, a 

complota 

USCA, USC (vb., I, tranz.) - a usca 

USCA, USC (vb., I, tranz., reflex.) - usca 

USCAȘIUNE, USCAȘIUNI (s.f.) - însuşirea de a fi uscat; senzaţie puternică de sete, de căldură, de 

înecăciune pe care o simte cineva în gură, în gât etc.; secetă 

USCAT, USCATĂ, USCAȚ, USCACE (adj.) - uscat 

USCAT, USCATĂ, USCAŢ,USCACIE (adj.) - uscat 

USCATURĂ, USCATURI (s.f.) - uscătură 

USCĂȘIUNIE, USCĂȘIUNI (s.f.) - uscăciune 

USCĂTURĂ, USCĂTURI (s.f.) - om de nimic 

USCIOR (s.n.) - toc de ușă 

USPĂTA, USPĂTEAZĂ (vb., I) – a chefui 

USPĂȚ, USPEȚĂ (s.n.) - petrecere organizată cu ocazia botezului unui copil. 

USPĂȚ, USPEȚE (s.n.) - ospăț, petrecere, nuntă 

USPECIONI (s.m. pl.) - (var. USPETONI) chemați la nuntă (uspeț), nuntași 

USPEȚ, USPEȚE (s.n.) – nuntă, ospăț 

USTANI, USTANIESC (vb., IV) - osteni, a (se) obosi, a se istovi 

USTANIALĂ, USTANIALE (s.f.) - osteneală, obosire, istovire 

USTANIT, USTANITĂ, USTANIŢ, USTANICIE (adj.) - ostenit, obosit, istovit 

USTĂ (s.f.) - sete, poftă 

USTĂNEALĂ (s.f.) - (var. OSTĂNEALĂ) oboseală 

USTĂNI (vb., IV, intranz.) - a obosi, a osteni 

USTĂNIT (var. ostenit) (adj.) - obosit 

USTĂNIT, USTĂNITĂ, USTĂNIȚ, USTĂNICE (adj.) - ostenit, obosit 

USTURA, USTURĂ (vb., I, tranz.) - a durea (rana) 

USTURA, USTURĂ (vb., I, tranz., reflex.) - ustura 

USTURATURĂ, USTURATURI (s.f.) - usturătură, usturime 

USTURIME, USTURIMI (s.f.) – senzație dureroasă pe piele 

USTURIME, USTURIMI (s.f.) - usturime 

USTURUOI, USTURUAIE (s.n.) - usturoi 

USUC (s.n. sg.) - jeg de la oi 

USUC, USUC (vb., I, tranz. şi reflex.) - a (se) usca 

USUC, USUCURI (s.n.) - usuc 

USUCUOS, USUCUOASĂ, USUCUOŞ, USUCUOSĂ (adj.) - murdărit cu usucul din lâna oilor 

UȘA! (interj.) - (îndemn/ordin, arătând ușa celui vizat) (ieși) afară! 

UȘĂ, UȘ (s.f.) - ușă 

„a nu fi ușă dă bisărică” - a nu fi foarte cinstit/corect/fără păcate 

„a sta ușă-n ușă cu șineva” - a fi vecin (de apartament) 

UŞÂŢĂ, UŞÂŢE (s.f.) - uşă mică (la stradă)  

UȘCIOR, UȘCIOARE (s.n.) - stâlpul ușii, rama ușii, ușior 

UŞCOALĂ, UȘCOLI (s.f.) - şcoală 

UȘCOALĂ, UȘCOLI (s.f.) - școală 

UȘIGAȘ, UȘIGAȘĂ (s.m. și f.) – ucigaș, ucigașă 

UŞINICĂ (s.) - definiţia încă n-am aflat-o  

UŞIS, UŞISĂ, UŞIŞ, UŞISĂ (adj.) - lovit, vânătaie 

UŞIS, UŞISĂ, UŞIŞ, UŞISĂ (adj.) - lovit, vânătaie 

UȘIUIA, UȘIUI (vb., I, tranz., reflex.) - linişti, potoli, domoli, a(-şi) găsi liniştea 

UŞIUL (s.n.) - huţuluş 

UŞIULA (a se) (vb., I) - a se huţula, a se da cu uşiulul 

UŞNIER, UŞNIERI (s.m.) - uşernic, cerşetor 

UŞNIERCĂ, UŞNIERȘI (s.f.) - uşernică, prostituată 



UȘONIU, UŞONII (s.n.) - stâlp de ușă 

UȘOR, UȘOARĂ, UȘORI, UȘOARE (adj. și adv.) - ușor; repede, iucie 

UŞTA, UŞCIEDZ (vb., I) - ofta, suspina 

UȘTĂ, UȘCE (s.f.) - aversă de ploaie 

UȘTI, UȘTESC (vb., IV) - a se vârî 

UȘTOC (s.n.) – masă groasă din lemn pe care se taie carnea 

UŞUOR, UȘOARĂ, UŞUORI, UȘOARE (adj.) - uşor 

UȘURA, UȘURĂDZ (vb., I) - a (se) ușura, a deveni mai ușor 

„a lua cu ușurelu/a lua pră dăparcie” - a lua pe îndelete pe cineva, a nu-ți exprima de la început 

și în mod vădit intenția 

„a să ușura dă bani” - a cheltui banii pe care i-a avut 

„a să ușura la foale (la bășâcă)” - a se defeca/a se urina 

„a să ușura la inimă” - a se confesa, a se spovedi 

„a ușura pră șineva dă bani” - a înșela pe cineva într-o afacere 

„cu ușurelu” - pe îndelete 

UŞURA, UŞURIEDZ (vb., I, tranz., reflex.) - uşura 

UŞURACIC, UŞURACICĂ, UŞURACIȘI, UŞURACIŞE - (adj.) despre oameni şi manifestările lor 

lipsit de seriozitate mai ales din punct de vedere moral; uşuratic, nesocotit; fluşturatic, frivol 

UȘURARE, UȘURĂRI (s.f.) - liniștire 

UŞURAT, UȘURATĂ, UŞURAŢ, UȘURACIE (adj.) - uşurat 

UȘUREL (adj.) - ușurel 

UŞUREL (adv.) - ușurel 

UŞURICA (adj.) - faptul de a fi uşor de făcut; uşurinţă, facilitate; (loc. adv.) cu uşurica - fără greutate, 

fără efort 

UŞURIEL, UȘURICĂ, UŞURIȘI, UȘURIȘE (adj.) - uşurel 

UTOŞ, UTOŞĂ (adj.) - cel din urmă (în plan fizic, socio-moral, intelectual), codaş, ultimul om 

UTUCA, UTUC (vb., I, tranz.) - a rupe în bătaie, a bate tare pe cineva 

UŢA-PUŢA (interj.) - uţa-uţa, superficial, neserios, incoerent 

UȚUL, UȚULE (s.n.) - scrânciob; leagăn format dintr-un păivan legat cu ambele capete (de o 

cracă mai groasă) în formă de U, pe care copilul se leagănă șezând pe o scândură 

UŢULA, UȚUL (vb., I) - a merge repede şi drăgălaş, a da din picioare 

UZGIN, UZGINI (s.m.) - dizghin, frâu 

UZMICEALĂ, UZMICELURI (s.f.) - treburi mărunte dar inerente care duc la oboseală fizică 

UZMICI, UZMICESC (vb., IV) - a lucra fără spor 

UZONI, UZOANE (s.n.) – ploaie torenţială 

„uzoni dă ploaie” - ploaie torențială 

„uzoni păstă uzoni” - colac peste pupăză, mare ghinion, nenorocire 

UZUONI, UZUANIE (s.n.) – ploaie torenţială, aversă 

UZVRĂȚÎ (vb., IV) – a leșina, a-și pierde cumpătul 

 


