
V 
VAC, VACURI (s.n.) - veac, vreme îndelungată 

VAC, VACURI (s.n.) - veac, vreme îndelungată 

VACABONT, VACABOANTĂ, VACABONŢ, VACABOANCE (adj., s.m. şi s.f.) - om sau animal 

care rătăceşte fără rost pe drumuri, care hoinăreşte fără ţintă; om fără ocupaţie stabilă, fără domiciliu 

fix. om de nimic, fără căpătâi; vagabont, biantăr, cibezăr, handralău, vandralău 

VACA-DOMNULUI (s.f.) - gândac de formă semisferică, cu elitrele roşii pătate cu puncte negre; 

buburuză, boul-lui-Dumnezeu, boul popii, paparugă 

VACALA, VACALUI (vb., I) - a acoperi un zid sau un tavan cu tencuială; a tencui 

VACALAT, VACALATĂ, VACALAŢ, VACALACE (adj.) - acoperit cu tencuială; tencuit 

VACALUIALĂ, VACALUIELI (s.f.) - strat de mortar care se aşterne pe ziduri şi pe tavane pentru a le 

proteja şi pentru a obţine suprafeţe netede cu aspect plăcut; tencuială 

VACALUIT, VACALUITĂ, VACALUIŢ, VACALUICE (adj.) - tencuit, vacalat 

VACANȚĂ, VACANȚĂ (s.f.) - vacanță 

VACĂ, VAȘI (s.f.) - vacă 

VACS (adv.) - fără valoare 

VACS, VACSURI (s.n.) - cremă de ghete 

VACSUI, VACSUI (vb., IV) - a unge cu cremă de ghete şi a da lustru încălţămintei confecţionate din 

piele 

VACSUIT, VACSUITĂ, VACSUIŢ, VACSUICE (adj.) - despre încălţăminte uns cu cremă de ghete şi 

lustruit cu peria 

VAD, VADURI (s.n.) - loc de scăldat, scăldătoare, caldău, gâldoni, gâldău 

VADRĂ, VEDRE (s.f.) - găleată; unitate de măsură pentru capacitate egală cu 10 l. (12 ocale) 

VADRĂ, VIEDRIE (s.f.) - ciutură la fântâna cu lanţ sau cu cumpănă 

VADRUŢĂ, VADRUŢĂ (s.f.) - vadră mică, diminutiv al lui vadră 

VADUVON, VADUVOANE, VADUVON, VADUVOANE (adj., s.m. şi s.f.) - bărbat care şi-a pierdut 

soţia prin moarte sau femeie care şi-a pierdut soţul prin moarte şi nu s-a recăsătorit; văduv, vădan 

VADZUT, VADZUTĂ, VADZUŢ, VADZUCE (adj.) - care se vede; văzut, vizibil, clar; (fig.) care se 

bucură de consideraţie, de stimă, de apreciere 

VAFÂNROC, VAFÂNROAȘE (s.n.) - tunică militară 

VAFENŞTILŞTAND, VAFENŞTILŞTANDURI (s.n.) - armistiţiu 

VAGHENBURG, VAGHENBURGURI (s.n.) - baricadă, întăritură din care 

VAGNĂR, VAGNĂRI (s.m.) - rotar 

VAHTMAISTOR, VAHTMAISTORI (s.m.) - vagmistru, sergent-major 

VAI (interj.) - vai  

VAI! VAI! (interj.) - exprimă compătimire sau dezaprobare necaz 

„(a fi) vai ș-amar (dă iel)” - (a fi) într-o stare deplorabilă 

„îi un vai ș-amar” - este un decăzut moral 

„vai dă iel!” - bietul de el! 

„vai ș-amar” - foarte rău 

VAIALĂ, VAIELI (s.f.) - instalaţie folosită pentru împâslirea ţesăturilor de lână prin presarea şi frecarea 

lor între doi cilindri rotitori şi prin lovirea lor cu ciocane de lemn într-un mediu umed; piuă 

VAIDĂ (s.f.) - folos, câştig 

VAI-DO-MINIE (expr.) – vai de mine! 

VAIER, VAIERE (s.n.) - văicăreală de durere 

VAIERA, VAIER (vb., I) - a scoate vaiete, a geme de durere, de jale; a se tângui, a se lamenta, a se 

văita. a plânge, a compătimi pe cineva. a se văicări 

VAIGE - (interj.) vai; un fel de ''naiba'' 

VAIGE (interj.) – vai! 

VAIGIE! (interj.) - vaide! 

„pră vaigie!” - pră freanțu!, pră năcazu!, pră dracu! 

„vaige ș-amar” (interj.) –vai ş-amar 

VAILING, VAILINGURI (s.n.) – lighean mare 



VAILING, VAILINGURI (s.n.) - vas comfecţionat din metal smălţuit mai adânc şi mai larg decât 

castronul, cu două toarte, cu marginile uşor răsfrânte, în care se frământă coca, se păstrează sau se 

transportă diferite produse alimentare; castron mare, gavanos 

VAIŞAMAR (interj.) - foarte rău 

VAIȘAMAR, VAIȘAMARI (s.m.) - a fi un vaișamar = a fi un om decăzut moral 

VAITA, VAIT (vb., I, reflex.) - văita 

VAITĂR (adj. invar.) - cu uşurinţă, fără efort; lesne, comod, uşor. despre mişcări care se produce fără 

întârziere; repede, iute, rapid; despre lucruri în mişcare care se deplasează cu rereziciune, cu iuţeală. 

despre case, încăperi deschise, neîncuiate 

VAITEC, VĂITECE (s.n.) - cântec de jale 

VAL, VALURI (s.n.) - disensiune, ceartă; contradicţie, neînţelegere, discuţie contradictorie; (expr.) o 

să aibă val cu mine - va avea o discuţie contradictorie, o ceartă cu mine 

„a fașe val” (expr.) – a provoca neplăceri 

VAL, VALURI (s.n.) – sul de pânză, vig; necaz, supărare 

„dă val” (loc. vb.) – a avea de-a face, a avea de furcă 

VALATOC, VALATOAȘE (s.n.) - obiect flexibil, maleabil mototolit în formă de ghem; cocoloş, 

ghemotoc. grămadă de rufe, de haine mototolite puse de-a valma 

VALATOȘI, VALTOȘESC (vb., IV) - a face ghemotoc un obiect flexibil, maleabil. a îngrămădi, a pune 

unele peste altele rufele, hainele 

VALATOȘIT, VALATOŞITĂ, VALATOȘIŢ, VALATOŞICE (adj.) - despre rufe, haine şifonate; 

îngrămădite, puse claie peste grămadă; amestecate 

VALĂ (s.f. sg.) - nevoie, necaz, belea, val 

VALĂU, VALĂIE (s.n.) - vas de lemn în formă de jgheab, de ladă lungă etc., în care se pune apa sau 

mâncarea pentru animale; troacă; şanţ mic făcut cu sapa sau urmă, brăzdătură rămasă în pământ după 

plug în care se pune sămânţa sau tuberculii unor plante; adâncitură, şanţ săpat de apa de ploaie; şarampău 

VALDAUFSER (s.m.) - pădurar 

VALDBERAITER (s.m.) - paznic forestier călare 

VALE, VĂI (s.f.) - vale 

VALE, VĂI (s.f.) - vale 

VALEA! (interj.) - șterge-o! 

VALEIBOIAN (s.m.) - locuitor din satul Valea Boului, azi Păltiniş (Caraş-Severin) 

VALIE, VĂI (s.f.) - vale 

VALIJIOARĂ, VALIJIOARE (s.f.) – valiză mică, geantă 

VALMAȘIE (s.f.) - jale, de-a valma 

VALMA (D-A VALMA) (adv.) – amestecătură (În soba mică toace lucrurili lui erau pusă d-a valma.) 

VALMĂ, VĂLMI (s.f.) – mulțime, învălmășeală, hărmălaie; (expr. de-a valma) claie peste 

grămadă; (expr. a da valma) a se năpusti 

VALOARE, VALORI (s.f.) - lucruri de valoare 

VALȘIAUĂ, VALȘIALE (s.f.) - vâlcea 

VALȘIAVA (s.f.) - vâlcea 

VALTER (s.m.) - administrator 

VALTSTOLT (s.n.) - dans de societate (domnesc) 

VALŢ, VALŢURI (s.n.) – cilindru, rolă cilindrică, aflată în componenţa unui mecanism 

VALUG, VALUJ (s.m.) - balot, pachet mare de lână, de cânepă, de bumbac 

VALUŞ, VALUŞURI (s.n.) - ghemotoc de cârpe folosit la spălat vase, podele, scări, etc. 

VALVARA (s.f.) - vâlvătaie 

VAMĂ, VĂMI (s.f.) – trecere la graniță; uium, oium la cazanul de țuică 

VAMĂ, VĂMI (s.f.) - uium la moară 

VANĂ, VANE (s.f.) - bazin 

VANDRA ( A UMBLA) (loc. adv.) - a umbla teleleu, a umbla hai-hui 

VANDRA (adj.) - haihui, fără ţintă, fără grijă, razna. 

VANDRA (adv.) - aiurea, fără țintă, hai-hui, haimana, vagabond 

„a umbla vandra” - a umbla fără rost, a vagabonda 

VANDRALĂU, VANDRALĂI (s.m.) - hoinar, vandrocaş, vacabont 



VANDRAŞ, VANDRAŞI (s.m.) - vagabond, ştrengar, hoinar 

VANDRĂ, VANDRE (s.f.) - haimana, vagabond; (s.f. sg.) - pierdere de timp, hoinăreală 

VANDROCAŞ, VANDROCAŞĂ, VANDROCAŞ, VANDROCAŞĂ (s.m., adj.) - hoinar, vagabond, 

ştrengar; persoană care umblă mult şi fără ţintă, care umblă vandra, vandralău, biantăr, bicher, 

handralău, vacabont, vandralău 

VANDRU (s.m., sg.) - pribegie, rătăcire 

VANT, VANTURI (s.n.) - greutate, pietroi 

VANVORA (s.m., sg.) - țanțoș 

VAPAIE, VAPĂI (s.f.) - văpaie 

VAPAIŢĂ, VAPĂIŢURI (s.f.) - opaiţ, făclie 

VAPEN, VAPENURI (s.n.) - blazon, stemă 

VAPINĂ, VAPINIE (s.f.) - adâncitură în pământ săpată de apă 

VAPUOR, VAPUOARE (s.n.) - vapor 

VARACIC, VARACICĂ, VARACIȘ, VARACIȘE (adj.) - de vară, specific verii; despre plante, fructe 

care se dezvoltă, se coace vara; văratic, timpuriu 

VARĂ, VERE (s.f.) - verișoară 

VARĂ, VERI (s.f.) - al doilea anotimp al anului 

„an vară” - în vara anului trecut 

„astă vară” - în vara acestui an calendaristic (discuția purtându-se toamna sau iarna) 

„dă vară” - văratic, caracteristic verii 

„în vara asta” - în vara acestui an (indiferent de momentul discuției) 

„la vară” - în vara aceluiași an (dacă discuția e până la sosirea verii) sau în vara anului viitor 

(dacă vara e trecută) 

„miere dă vară” - mere care se coc vara 

„prăstă vară” - în timpul verii 

„țoale dă vară” - haine subțiri, care se poartă numai vara 

„vară dă vară” - în fiecare vară 

VARĂ, VERI (s.f.) - vară 

VARBĂ, VERBE (s.f.) - trei fire la urzitoare fac o varbă, zece verbe fac o numărătură 

VARDZĂ, VERDZĂ (s.f.) - căpăţână de curechi, varză 

VARDZĂ, VIERDZ (s.f.) - varză 

VARGĂ, VĂRJ (s.f.) - vargă, nuia, bandă, linie 

VARMANOS, VARMANOASĂ, VARMANOŞ, VARMANOASĂ (adj.) - mai ales despre fructe cu 

viermi, mâncat de viermi, viermănos; (fig.) adesea substantivat; care are muci la nas, căruia îi curg 

mucii, plin de muci; mucos 

VARMEGHIE, VARMEGHII (s.f.) - comitat, zonă, ţinut; puşcărie 

VARMEGHIIE, VARMEGHII (s.f.) - unitate administrativă pe timpul Austro-Ungariei; comitat; 

județ; casa comitatului; temnița comitatului 

VARNIȚĂ, VARNIŢE (s.f.) - cuptor de var, magazie de var 

VAROȘ, VAROȘĂ, VAROŞ, VAROȘE (adj.) - roșu 

VAROŞ, VAROŞURI (s.n.) - oraş 

VARPALA (s.f.) - dogoare, flacără, pălălaie 

VARSA, VĂRS (vb., I, tranz., reflex.) - vărsa 

VARSAT, VARSATĂ, VARSAŢ, VARSACE (adj.) - vărsat 

VARSAT-GI-ZORI (expr.) - revărsatul zorilor 

VARTUOP, VARTUOAPE (s.n.) - vârtop 

VARUICĂ, VARUIȘI (s.f.) - prietenă legată prin jurământ; verişoară 

VARVORIŞ (s.n. sg.) - sfârcul mustăţii 

VAS, VASĂ (s.n.) - nume generic dat butoaielor confecţionate din doage, farfuriilor, oalelor, 

castroanelor etc. folosite la masă şi la pregătirea mâncării 

VAS, VASĂ (s.n.) - vas, recipient, butoi; (pl.) farfurii 

„vas dă apă” - butoiaș din lemn, cu “țâța” ridicată în sus pentru ca apa să poată fi sorbită din el 

(se folosea la holdă); fedeleș 

„vas dă răchiie/vin” - vas (butoi) de lemn în care se păstrează țuica/vinul 



„vas dă untură” - vas smălțuit, cu capac, pentru untură; chiscant 

„vasu cu brândză” - putina cu brânză 

„vasu cu răchie” - butoiaș cu țuică 

VASARAIE (s.n.) - număr mare de farfurii, oale, castroane etc. folosite la masă şi la pregătirea mâncării; 

număr mare de vase de bucătărie 

VASARIE (s.n.) - v. vasaraie 

VASĂRVAGĂ, VASĂRVAJIE (s.f.) - cântar de apă 

VASCHIE (s.f., sg.) - cuie lungi 

VASPOM, VASPOAMĂ, VASPOMI, VASPOAME (adj.) - care este mai puţin compact; afânat, moale, 

pufos; uşor umflat 

VASTĂI, VASTĂI (vb., IV) - a-şi aduce aminte, a ştie 

VAȘPOR (s.n., sg.) - negreală pentru cuptor 

VATAMA, VATĂM (vb., I) - a dăuna sănătăţii, integrităţii corporale. a atinge pe cineva în onoarea sau 

în demnitatea sa; a jigni, a ofensa, a insulta 

VATRĂ, VETRE (s.f.) - pământul de la gura sobei 

VATRĂ, VIETRE (s.f.) - vatră; pământul din sobă care ține loc de dușumea 

„vatra focului” - locul mai ridicat din cuină unde se prepară mâncarea, fumul ieșind pe coșul aflat 

în mijlocul tavanului 

„vatra satului” - teritoriul pe care sunt construite casele unei localități 

„a fașe vatra” - a da cu apă (uneori în amestec diluat cu balegă de vacă, pentru o mai bună 

aderență) pe vatră, pentru a potoli praful și pentru a astupa micile neregularități 

„a umbla pră vatră” - a umbla desculț sau (copilul mic) târându-se 

„sărac dă n-are niși foc în vatră” - foarte sărac 

VATRĂ, VIETRIE (s.f.) - podul de pământ al camerelor caselor de la ţară 

VAX (s.n. sg) – cremă pentru pantofi 

VAX, VAXURI (s.n.) – cremă de ghete 

VĂCARI, VĂCARI (s.m.) - văcar 

VĂCĂI, VĂCĂI (vb., IV) - a svâcni 

VĂCĂU (s.m.) - văcar 

VĂCUI (vb., IV) - a trăi cât lumea 

VĂDANĂ (adj., f., sg.) – văduvă 

VĂDRAR (s.m.) - văr al miresei, care o ajută pe aceasta să ia apă cu vadra, când se merge la râu 

VĂDRĂRIT (s.n.) - plată în vin a miresei de către nașul mirelui în schimbul promisiunii de a lua 

fata 

VĂDRUȚĂ, VĂDRUȚĂ (s.f.) – găletuță; dim de la vadră 

VĂDUVIT, VĂDUVITĂ, VĂDUVIŢ, VĂDUVICE (adj.) – lipsit de ceva 

VĂDUREL, VĂDURELE (s.n.) - dim. de la vad 

VĂDUV, VĂDUVĂ, VĂDUVI, VĂDUVE (adj. și s.) - cel (cea) căruia(căreia) i-a murit soția 

(soțul); divorțat(ă) 

VĂDUVI, VĂDUVIESC (vb., IV) – a duce viață de văduv; a fi lipsit de ceva 

VĂDUVOANE, VĂDUVOANE (s.f.) – (var. VĂDANĂ, VĂDANE) văduvă 

VĂDUVOANIE, VĂDUVOANIE (s.f.) - văduvă 

VĂDUVOI, VĂDUVOI (adj. și s.m.) - văduv 

VĂDUVONI, VĂDUVONI (s.m.) - bărbat văduv 

VĂDUVONI, VĂDUVONI (s.m.) - văduv 

VĂDUVUAIE, VĂDUVUAIE (adj. și s.f.) - văduvă 

VĂDZUT (s.m. sg.) - văzut, văz, vedere; faptul de a vedea 

„bine vădzut” - stimat, respectat, vestit 

VĂDZUT, VĂDZUTĂ, VĂDZUȚ, VĂDZUCIE (adj.) - văzut; vizibil, care se vede 

VĂFÂN(D)ROC, VĂFÂN(D)ROCURI (s.n.) - tunică/haină militară 

VĂGAŞ (s.n. și s.f.) - făgaş, hudiţă 

VĂGAŞ, VĂGAŞURI (s.n.) - părău, vale îngustă; oraş 

VĂGĂUNĂ, VĂGĂUNE (s.f.) - vale foarte strâmtă între doi munți 



VĂGĂUNĂ, VĂGĂUNI (s.f.) - albii strâmte cu rădăcini 

VĂGON, VĂGOANIE (s.n.) - vagon 

VĂGUI, VĂGUI (vb., IV) - a căuta, a cântări 

VĂIAGĂ, VĂIEGI (s.f.) - piuă pentru învăiegat țesăturile groase de lână; dârstă 

VĂIAGĂ, VĂIEGI (s.f.) - vălău, unde se pătureşte bine pănura stropită pentru acest scop cu apă călduţă 

VĂIALĂ, VĂIELI (s.f.) - piuă pentru dimie 

VĂICARA, VĂICARIEDZ (vb., I, reflex.) - văicări 

VĂICĂREALĂ, VĂICĂRELI (s.f.) - vaiet, tânguială 

VĂICĂRI, VĂICĂRESC (vb., IV, tranz. reflex.) - a se văieta, a se tângui 

VĂICĂRIT, VĂICĂRICE, VĂICĂRIȚ, VĂICĂRICE (adj.) – regretat, manifestând o falsă 

disperare 

VĂIEGARI (s.m.) - meşteşugar care apretează şube şi duruţă 

VĂIERA, VĂIER (vb., I, reflex.) - văita 

VĂILING, VĂILINGURI (s.n.) - lighean 

VĂITA, VAIT (vb., I, intranz. reflex.) - a se plânge 

VĂITA, VAIT (vb., I, intranz. şi reflex.) - a se plânge 

VĂITAT, VĂITACE (s.n.) - văicărit 

VĂITAT, VĂITACE (s.n.) - plânset 

VĂIUGĂ (s.f., sg.) - lut cu paie 

VĂIUGĂ, VĂIUJI (s.f.) - chirpici, cărămidă moartă (nearsă în cuptor, făcută din amestec de 

pământ, pleavă și apă și uscată la soare) 

VĂJGĂLĂU, VĂJGĂLĂIE (s.n.) - şanţ mic 

VĂL, VĂLURI (s.n.) - voalul miresei 

VĂLẮU, VĂLẮIE (s.n.) - jgheab din care se hrănesc sau se adapă animalele 

VĂLĂTOC, VĂLĂTOAȘIE (s.m.) - ceva învelit în hârtie 

VĂLĂTOŞIT (s.n., sg.) - haine aruncate nu puse frumos  

VĂLĂTUC, VĂLĂTUŞ (s.m.) – sul, rolă de hârtie, lână 

VĂLĂU, VALAIE (s.n.) - jgheab de tablă sau de lemn făcut de jur împrejurul streaşinii, pentru a aduna 

apa de pe acoperiş când plouă 

VĂLĂU, VĂLĂIE (s.n.) - adăpătoare mare (mai ales la pășune); ieslea cailor în grajd; piua în 

care se pune mâncarea la porcii din cocină; burlan la streașina casei 

VĂLING, VĂLINGURI (s.n.) - vailing, lighean mai mare cu mănuși 

VĂLOG, VĂLOGURI (s.n.) - mănunchiu mare de nuiele 

VĂLUȘ, VĂLUŞ (s.m.) - capac din frunză/iarbă, astupaș, dop 

VĂLUŞ, VĂLUŞURI (s.n.) - burete, dop din frunze, iarbă  

VĂMAȘ, VĂMAȘ (s.m.) - vameș 

VĂMAȘ, VĂMAŞI (s.m.) - vameș, podar 

VĂNĂTARE, VĂNĂTĂRI (s.f.) - albastru  

VĂNDĂLĂȘI, VĂNDĂLĂȘESC (vb., IV) - a se bălăci în apă 

VĂNDĂLĂȘI, VĂNDĂLĂȘESC (vb., IV) - a se încurca firele/ițele 

VĂNDĂLĂȘIT, VĂNDĂLĂȘITĂ, VĂNDĂLĂȘIȚ, VĂNDĂLĂȘICIE (adj.) – văndălăcit, 

încurcat 

„văndălășit la cap” - prostuț; foarte influențabil în luarea deciziilor; care se lasă complet condus 

de către persoana (mai ales soția) care l-a „învăluit” la cap 

VĂNDRAȘ, VĂNDRAȘĂ, VĂNDRAȘ, VĂNDRAȘE (adj. și s.) - vagabond, haimana, derbedeu 

VĂNDRAȘ, VĂNDRAŞI (s.m.) - derbedeu, persoană necăsătorită, haimana 

VĂNDRAȘÎ (vb., IV) - a vagabonda, a umbla vandra 

VĂNDRĂLĂU, VĂNDRĂLĂI (s.m.) - v. vandră 

VĂNDRĂLI, VĂNDRĂLESC (vb., IV, intranz.) - a hoinări, a pierde timpul 

VĂNDRĂLOG, VĂNDRĂLOAGĂ, VĂNDRĂLOJI, VĂNDRĂLOAJE (adj.) - persoană 

neîndemânatică, împiedicată 

VĂNDRĂLUI, VĂNDRĂLUIESC (vb., IV, intranz.) - a umbla fără țintă, la întâmplare, a 

vagabonda 

VĂNDRĂȘÎ, VĂNDRĂȘĂSC (vb., IV, intranz.) - a vagabonda 



VĂNDROC, VĂNDROȘI (s.m.) - hoțoman 

VĂNDROC, VĂNDROȘI (s.m.) - vagabond, om care umblă fără rost 

VĂPAI, VĂPAIE (s.f.) - flacără, torţă 

VĂPOR, VĂPOARE (s.n.) - vapor, navă autopropulsată 

„văpor cu lopieț” - vapor cu zbaturi (palete) 

VĂR/VĂRUȚ, VARĂ/VĂRUICĂ/VERIȘOARĂ, VERI (s.m. și s.f.) - verișor - verișoară; termen 

de adresare către o persoană (fără a fi rudă cu ea) care exprimă un raport de apreciere între 

vorbitori 

VĂRDZÂŞUARĂ, VĂRDZÂŞUORI (s.f.) - verzișoară, urechelniţă comună (lat. Sempervivum tectorum) 

VĂRMĂNOS, VĂRMĂNOASĂ, VĂRMĂNOȘ, VĂRMĂNOASE (adj.) – (despre fructe) cu 

viermi 

VĂRMEGHE, VĂRMEGHI (s.f.) - închisoare 

VĂRMEJIE, VĂRMEJII (s.f.) - închisoare 

VĂRM(I)EGHIE, VĂRM(I)EGHII (s.f.) - casa somitatului, recluziune la comitat, temnița județeană, 

penitenciar; pedeapsă mai ușoară (ieșită din vigoare) 

VĂRPĂLIT, VĂRPĂLITĂ, VĂRPĂLIŢ, VĂRPĂLICE (adj.) - sucit, unul care se învârtește încoace și 

încolo 

VĂRSA, VĂRS (vb., I) - a vomita 

VĂRSA, VĂRS (vb., I, intranz.) - a vomita, a răsturna lichide 

VĂRSAT (s.m. sg.) - bubat negru, buba neagră, variolă; ivirea zorilor, răsărit 

VĂRUI, VĂRUIESC (vb., IV); VĂRUIT, VĂRUITĂ, VĂRUIŢ, VĂRUICE (adj.) – spoit, a da cu var 

pe pereţi, spoit 

VĂRUICĂ, VĂRUICHE/VĂRIUȘI (s.f.) - verișoară 

VĂRUICĂ, VĂRUIȘI (s.f., sg.) - verișoară 

VĂRUICHE (s.f., pl.) - verişoare 

VĂRUICHIŢĂ (s.f.) - v. văruică 

VĂRUIT, VĂRUITĂ, VĂRUIŢ, VĂRUICE (adj.) - zugrăvit 

VĂRUȚ (s.m.) - verișor 

VĂRUȚ (s.m., sg.) - verișor 

VASĂRVONC, VASĂRVONŞ (s.m.) – cântar de apă, poloboc 

VĂSIOVEAN, VĂSIOVENI (s.m.) – locuitor al Vasiovei 

VĂTAF (s.m.) - conducătorul grupului de colindători și de călușari, vornic la nuntă 

VĂTAF, VĂTAFI (s.m.) - conducătorul grupului de călușari 

VĂTAȘ, VĂTAȘI (s.m.) – conducător, șef, căpetenie 

VĂTĂMA, VATĂM (vb., I, tranz., intranz. reflex.) - a se răni, a se lovi; a supăra, a jigni cu vorba; 

a avea dureri de burtă din cauza ridicării unei greutăți, a face hernie 

„a vătăma cu vorba” - a ofensa, a jigni 

VĂTĂMAT, VĂTĂMATĂ, VĂTĂMAŢ, VĂTĂMACE (adj.) - rănit, bolnav, accidentat 

VĂTĂMAT, VĂTĂMATĂ, VĂTĂMAȚ, VĂTĂMACE (adj.) - rănit, lovit; bolnav de hernie 

VĂTĂMAT, VĂTĂMAȚ (s.m., sg.) - bărbat care suferă de hernie; (adj.) neputincios, incapabil să ridice 

greutăți 

VĂTĂMĂTURĂ, VĂTĂMĂTURI (s.f.) - hernie 

VĂTRANI, VĂTRANIE (s.n., sg.) - făraș. 

VĂTUI, VĂTUI (s.m.) - pui de căprioară fără pete 

VĂXUI, VĂXUI (vb., IV) – a da cu cremă pe pantofi 

VĂXUI, VĂXUI (vb., IV) - a lustrui 

VÂJĂI (vb. IV) - a răsuna 

VÂJLIU (s.m., sg.) - legat la spate 

VÂJMÂC, VÂJMÂȘE (s.n.) - bucată mare de pâine, de mămăligă etc.; codru, darap, jânţ 

VÂJULIE (s.f.) - vijelie 

VÂLBĂRĂ, VẤLBERE (s.f., sg.) - pară de foc, vâlvătaie 

VÂLVA (BANILOR) (s.f.) - stafia, duhul, straja banilor din pământ 

VÂLVAŞ, VÂLVAŞI (s.m.) - certăreţ 



VÂLVĂ, VÂLVE (s.f.) - mici tornade care nu ating pământul; zână rea 

VÂLVOANE, VÂLVONI (s.f.) – femeie isteață, pricepută 

VÂLVOS, VÂLVOASĂ, VÂLVOŞI, VÂLVOASĂ (adj.) - umflat 

VÂNATACE (s.f., expr.) - vânatacea șeriului - albastrul cerului, bolta cerească; azur, albastru deschis 

VÂNATUORI, VÂNATUORI (s.m.) - vânător 

VÂNAŢALĂ, VÂNAŢĂLI (s.f.) - pată vânătă care apare pe corp în urma unei lovituri; vânătaie, 

vineţeală, echimoză. substanţă de culoare albastră-indigo, care se foloseşte în gospodărie pentru 

accentuarea albului unor obiecte, albăstreală 

VÂNAŢĂ (adj.) - adesea substantivat; albastru deschis, azuriu 

VÂNĂ, VÂNI (s.f. ) – baltă, pârâu; (s.f. pl.) – varice 

„vână dă bou” - penisul boului sacrificat, folosit drept corbaci 

VÂNĂ, VÂNI (s.f.) - pârâiaș, pârâuri subterane; albie a unui fir de apă ce se scurge pe un șănțuleț; vas 

de sânge 

VÂNĂT, VÂNĂTĂ, VÂNĂŢ, VÂNĂCE (adj.) - albastru 

VÂNĂT, VÂNĂTĂ, VÂNĂȚ, VÂNĂCIE (adj.) - albastru-închis cu nuanțe de violet; vinețiu (la 

față); nervos 

„vânăt negru” - bleumarin 

„vânăt șivit” - albastru-închis 

VÂNĂTARE (s.f.) - albăstrime 

VÂNĂTOAN(I)E (adj.) - de culoare albastră 

VÂNĂŢ (adj., s.m., pl.) - ochi albaştri 

VÂNĂȚA, VÂNĂȚĂLE (s.f.) - albăstrele 

VÂNĂŢALĂ/VÂNĂŢAUĂ, VÂNĂŢĂLE/VÂNĂȚĂLI (s.f.) - substanţă chimică de culoare 

albastră care, pusă în apă la clătit, lasă o culoare plăcută cu uşoară nuanţă de albastru (bleu); 

mică vânătaie produsă prin lovire 

VÂNĂŢALĂ, VÂNĂŢĂLI (s.f.) – vânătaie, dar şi lichid de culoare albastră, folosit la clătitul rufelor 

VÂNĂŢAUĂ, VÂNĂŢĂLIE (s.f.) - vânătaie 

VÂNĂȚÂA, VÂNĂȚÂAL(I)E (s.f., sg.) - substanță de culoare albastră care se dizolvă în apa cu care 

se spălau iile 

VÂNĂȚÂT, VÂNĂȚÂTĂ, VÂNĂȚÂȚ, VÂNĂȚÂCE (adj.) - învinețit 

VÂNĂŢÎ, VÂNĂŢĂSC (vb., IV, tranz. şi reflex.) - a clăti rufele cu vânăţăle; (despre partea lovită 

a corpului) a se învineţi 

VÂNDĂLĂȘI, VÂNDĂLĂȘESC (vb., IV, tranz. şi reflex.) - a (se) buimăci, a (se) zăpăci, a (se) 

năuci; a (se) încâlci 

VÂNDĂLĂȘIALĂ (s.f.) - buimăceală, năuceală, zăpăceală 

VÂNDRAȘ (s.m.) - vagabond, cerșetor 

VÂNDZARE, VÂNDZĂRI (s.f.) - acţiunea de a vinde şi rezultatul ei; vânzare, vindere. concret ceea 

ce se vinde, obiectul care se vinde; marfă. (fig.) trădare 

VÂNDZATOR, VÂNDZATOARE, VÂNDZATORI, VÂNDZATOARE (s.m. şi f.) - persoană care 

vinde ceva ocazional sau permanent; vânzător, persoană care este angajată într-un magazin pentru a 

efectua vânzarea mărfurilor şi pentru a servi clientela; (fig.) adesea adjectival trădător, înşelător 

VÂNDZOLEALĂ, VÂNDZOLELI (s.f.) - faptul de a se vânzoli; vânzoleală, frământare, agitaţie, 

mişcare, vânzolit 

VÂNDZOLI, VÂNDZOLESC (vb., IV) - a se frământa, a se zbate, a se agita de colo până colo; a se 

vânzoli 

VÂNI (s.f., pl.) - varice 

VÂNT, VÂNTURI (s.n.) - vânt 

„(a să întoarșe) după cum bacie vântu” - a fi oportunist 

„a arunca banii în vânt” - a risipii banii 

„a fașe vânt cuiva” - a alunga, a concedia, a elibera dintr-o funcție 

„a fluiera/a bacie vântu prân pozonari/ches” - a nu avea nici un ban (în buzunar), a fi sărac 

„a vorbi în vânt” - a vorbi în zadar (fără să asculte nimeni) 

„a-ș fașe vânt” - a mișca ceva în fața obrazului pentru a combate căldura; a-ș lua șfung, a-și lua 

avânt/elan înainte de executarea unei probe sportive 



„iucie ca vântu” - foarte rapid/repede 

„slab dă-l bacie (doboare) vântu” - foarte slab, puțin rezistent fizic 

„șe vânt cie adușe prî la noi?” - de ce ai venit la noi? 

„vântu dî la Cornu Căprii” - vântul dinspre nord-vest (de la tropicul Capricornului), care aduce 

ploi mari 

„vântu mare” - vântul care bate de la sud (de obicei produce schimbarea vremii, aducând aer 

cald) 

VÂNTĂ, VÂNCE (s.f.) - folos 

VÂNTĂ, VÂNCE (s.f.) – folos; noroc 

VÂNTURA, VÂNTUR (vb., I) - a se arunca în adâncime, a se prăbuşi de la înălţime, a se rostogoli, a 

se prăvăli. a trece boabele de cereale, de fasole etc. prin vânturătoare sau a le face să cadă de la mică 

înălţime pentru ca vântul să împrăştie impurităţile uşoare; (fig.) a se mişca încoace şi încolo, fără 

astâmpăr sau fără rost; a se fâţâi 

VÂNTURA, VÂNTUR (vb., I) - a separa (cu ajutorul forței vântului sau al vânturătoarei) boabele 

sănătoase de cele seci și de pleavă; a scoate și a băga din/în cană farfurie, de mai multe ori, lichidul 

fierbinte pentru a se răci mai repede 

VÂNTURAT, VÂNTURATĂ, VÂNTURAȚ, VÂNTURACE (adj.) – spulberat de vânt; selectarea 

semințelor de cereale; dat afară de la serviciu 

VÂNTURĂ-LUMIE (s. sg. și adj.) - vagabond, persoană care se tot mută dintr-un loc într-altul 

VÂNTURĂTOARE, VÂNTURĂTORI (s.f.) - ciur mare care elimină pleava și alte corpuri străine 

(ușoare) din grăunțe, cu ajutorul forței vântului (curentului de aer) creat de paletele acționate cu 

o manivelă; mașină de curățat cereale 

VÂNTURIŞ (s.n.) - vânt mare cu vârtejuri; vântoaie, furtună, vijelie 

VÂNȚ (s.n.) - vânt  

VÂPI, VÂPESC (vb., IV, tranz. reflex.) - a se vârî 

VÂR, VÂRURI (s.n.) - partea cea mai de sus ascuţită a unor obiecte înalte case, copaci etc. sau a 

anumitor forme de relief deal, munte; vârf. capăt, extremitate ascuţită a unui lucru. (fig.) moment de 

intensitate maximă a unei activităţi; toi 

VÂRÂT, VÂRÂTĂ, VÂRÂŢ, VÂRÂCE (adj.) - introdus cu forţa 

VÂRBONC, VÂRBONCI (s.m.) - arcan 

VÂRC(I)ELNIȚĂ, VÂRCIELNIȚ (s.f., sg.) - unealtă folosită pentru adunatul firelor textile în sculuri; 

carusel 

VÂRCANIŢĂ, VÂRCENIŢ (s.f.) - vârtelniță 

VÂRCEJ, VÂRCEJĂ (s.n.) - porţiune din masa unui fluid în care acesta, datorită unui obstacol întălnit 

în cale are o mişcare de rotaţie; vârtej, turbion, vâltoare. vânt puternic, vijelios, care se învârteşte cu 

viteză pe loc, ridicând în aer obiecte uşoare praf, hârtii, frunze uscate etc.); loc în creştetul capului 

omului sau pe pielea animalelor unde părul porneşte în toate direcţiile; piesă de lemn pe care se sprijină 

loitrele carului la dricul din faţă) şi care, permit acestuia dricului) să se rotească 

VÂRCELNIŢĂ, VÂRCELNIŢ (s.f.) - unealtă de lemn cu ajutorul căreia se deapănă firele de lână, de 

cânepă, de bumbac; vârtelniţă, depănătoare 

VÂRCIANIŢĂ, VÂRCIANIŢE (s.f.) - vârtelniță 

VÂRCIELNIȚĂ, VÂRCIELNIȚ(Ă) (s.f.) - vârtelniță; dispozitiv cu ajutorul căruia se face ghem 

sau se pun pe țeavă, cu sucala, firele dintr-un scul (motcă) 

VÂRCIJ, VÂRCIJĂ (s.n.) - vârtejul de la trăsură sau car care în partea anterioară fixează loitrele şi 

fundoania lăsând liber dricul să se sucească 

VÂRCIJ, VÂRCIJĂ (s.n.) - vârtejul de la trăsură sau car care în partea anterioară fixează loitrele 

şifundoania lăsând liber dricul să se sucească 

VÂRCOLAC, VÂRCOLAȘI (s.m.) - ființă imaginată sub formă de balaur, lup etc., despre care 

se crede că mănâncă parțial sau total (pentru scurtă vreme) Soarele și Luna, provocând eclipsele 

acestora sau fazele Lunii; priculici; strigoi 

VÂRDAC, VÂRDACI (var. vârtej) (s.m.) - hoinar, pierde-vară; sân în malul râului 

VÂRDARE, VÂRDĂRI (s.f.) - ciocănitoare 

VÂRDĂI, VÂRDĂI (vb., IV) - a se mişca încoace şi încolo, fără astâmpăr sau fără rost; a se fâţâi, a se 

foi 



VÂRDĂRIIE, VÂRDĂRII (s.f.) - ciocănitoare 

VÂRDZARIE, VÂRDZARI (s.f.) - vărzărie  

VÂRF, VÂRFURI (s.n.) – vârf, pisc 

VÂRFONEA (vb., II) – a umple cu vârf 

VÂRFONEAT, VÂRFONEATĂ, VÂRFONEAŢ, VÂRFONEACE (adj.) – prea plin, umplut prea 

tare 

VÂRGĂOLAȘ, VÂRGĂOLAȘĂ (s.n.) - adâncitură prelungă și îngustă 

VÂRH (s.n.) - vârf 

VÂRHACI (și VÂLHAȘ) (s.m. pl.) - om cu coadă, cel care prevestește rău 

VÂRHACIC, VÂRHACIȘI (s.m.) - prevestitor de rele, aducător de necaz 

VÂRÎ, VÂR (vb., IV) - a băga 

VÂRJULIE, VÂRJULI (s.f.) – vijelie 

VÂRLAN, VÂRLANĂ, VÂRLANI, VÂRLANE (adj.) - chipeș, bine făcut (fizic); activ, vioi 

VÂRLOANȚĂ (şi VÂRDULOANŢĂ) (s.f.) - pește mic, ager, de apă dulce, care stă pe fundul apei 

și este necomestibil 

VÂRLONI, VÂRLOANĂ, VÂRLONI, VÂRLOANE (adj.) - energic, plin de viață 

VÂRNIAIE, VÂRNIEIE (s.f.) - vârtelniţă, sfârlează, titirez 

VÂRPALĂ, VÂRPĂI (s.f.) – văpaie, foc 

VÂRSATURĂ, VÂRSATURI (s.f.) - prăvălire de stânci; vomitat 

VÂRSNICĂ, VÂRSNIȘE (s.f.) – de aceeași vârstă 

VÂRȘĂ, VÂRȘE (s.f.) - unealtă de prins pește, de forma unei pâlnii, făcută din nuiele sau din 

plasă întinsă pe mai multe cercuri cu diametrii tot mai mici; vintir 

VÂRŞCĂ (s.f.) - înşelăciune, păcăleală; (expr. umblă cu vârşca) umblă cu selaina, cu fofârlica 

VÂRȘCĂ, VÂRŞCE (s.f.) - var. vârșă 

VÂRȘIE (s.f.) – coș din nuiele, lung de 2 metri, care sepune la gura unui pod pentru ca apa ce 

curgea cu pești să treacă prin el, iar peștii rămneau captivi în coș 

VÂRŞLU, VÂRŞLI (s.m.) – cremvurşt 

VÂRȘURI (s.n. pl.) - vârfuri 

VÂRTAC, VÂRTACE (s.n.) - groapă mare, ponor 

VÂRTEJ - cadrilaterul celor 4 scânduri la fântână sub ciutură 

VÂRTOAPĂ, VÂRTOAPE (s.f.) – groapă 

VÂRTOP, VÂRTOAPE (s.n.) - adâncitură, groapă pe un drum; hârtop, scobitură lungă şi adâncă, de 

forma unei râpe, formată de apă 

VÂRTUCE, VÂRTUCE (s.f.) - vârtute, putere, tărie, vigoare 

VÂRTUOP, VÂRTUAPE (s.n.) - groapă mare, râpă, văgăună 

VÂRTUOS, VÂRTUOASĂ, VÂRTUOŞ, VÂRTUOASĂ (adj.) - vârtos, tare, îndesat, compact 

VÂRV, VÂRVURI (s.n.) - vârf 

VÂRV, VÂRVURI (s.n.) - vârf 

VÂRVONEA (vb., II) - a umple cu vârf 

VÂRVONI (vb., IV) – a umple cu vârf 

VÂRVONIAT, VÂRVONITĂ, VÂRVONIAȚ, VÂRVONIACE (adj.) - cu vârf și îndesat 

VÂRVUI, VÂRVUIESC (vb., IV, tranz.) - a umple paharul până la refuz 

VÂRZAICĂ (s.f., sg.) - volbură 

VÂRZOB, VÂRZOAB(I)E (s.n.) - împletitură din lemn de alun de formă circulară, care se pliază la 

mijloc și în care se așează fânul scos din claie, pentru a fi dus la animale; împletitură de formă circulară 

sau ovală, confecționată din lemn de alun, care se atașează la încălțăminte, pentru mersul pe zăpadă 

VÂRZUABĂ, VÂRZUABE (s.f.) - vârzob 

VÂSLĂ, VÂSLE (s.f.) - vâslă 

VÂSPAR, VÂSPARI (s.m.) – viespe 

VÂȘCĂ, VÂȘC(I)E (s.f., sg.) - persoană agitată, neastâmpărată, iute în mișcări, subțire din punct de 

vedere al constituției fizice 

VÂȘCĂ, VÂȘCHE (s.f.) - înșelăciune, trișaj 

VÂŞCI (interj.) - cuvânt care sugerează mişcarea făcută de cineva sau de ceva care iese sau dispare 

repede, se strecoară repede undeva; huşti 



VÂȘCOLI, VÂȘCOLESC (vb., IV) - a umbla cu vâșca 

VÂZÂDÂC (s.) - partea dinapoi la catrinţă 

VEAC, VEACURI (s.n.) - secol 

VEAPSĂ, VIEPSĂ (s.f.) - nume dat mai multor insecte asemănătoare cu albina, prevăzute de obicei în 

partea posterioară a abdomenului cu un ac şi cu o pungă cu venin; viespe 

VEĂSTE (s.m., sg.) - ridicol, a se face de râs 

VECĂR, VECĂR(I)E (s.n.) - ceas deșteptător 

VECĂR, VECĂRE (s.n.) - ceas de masă, ceas deșteptător, pendulă 

VECEM (adv.) - deja 

VECEM (adv.) - deja 

VECHI, VECHE, VECHI, VECHE (adj.) - bătrân 

VECHSLĂ (s.f.) - cambie 

VECI (s.n. pl.) - vecie, eternitate 

„în veci” - niciodată 

VECINAȘ (s.) - vecin 

VECLĂ, VECLE (s.f.) – (var. VECNĂ, VECNE) franzelă 

VECSLĂ, VECSLE (s.f.) - poliță, cambie, trată 

VECSLU (s.n.) - poliță, vecsel 

VECTĂR (s.m.) - cantonier; lucrător la calea ferată 

VECTĂR, VECTĂRI (s.m.) - cantonier; canton (la CFR, la Ape) 

VEDZ-BINE (expr.) – vezi-bine, așa-i 

VEDZURINĂ, VEDZURINIE (s.f.) - vizuină 

VEGEA, VĂD (vb., II) - a se percepe cu ajutorul văzului; a vedea. a fi de faţă, a asista, a fi martor la o 

întâmplare, la un eveniment; a fi, a ajunge, a se pomeni, a se găsi într-o anumită situaţie; a se întâlni 

undeva; a avea grijă, a îngriji, a se ocupa de cineva sau de ceva; a lua în consideraţie; a considera, a 

socoti 

VEGEA, VĂD (vb., II) - a vedea; a fi atent 

„a nu-ș vegea lungu nasului” - a nu cunoaște/respecta măsura; a nu ști când trebuie să se oprească 

într-un demers 

„a vegea dă șineva” - a supraveghea (un copil rămas singur); a îngriji un bolnav/neputincios 

„a vegea pră șineva în carne și oasă” - a vedea cu adevărat/aievea 

„a-ș vegea dă triabă” - a lucra conștiincios (fără a fi nevoie să fie controlat); a nu se 

amesteca/implica în treburile altora 

„a-ș vegea visu cu ochii” - a i se îndeplini dorința 

VEGENIE, VEGENII (s.f.) - halucinaţie; nălucă, fantomă, vedenie. fiinţă care apare în mod neaşteptat 

sau nedesluşit, care sperie prin aspectul ei ciudat; arătare 

VEGENOASĂ (adj.) - luminos, ceea ce este în lumină 

VEGERA, SĂ VEGERĂ (pers. a III-a) (vb., I) - a se lumina de ziuă, a se guri, a se însenina, a deveni 

luminos, a se umple de lumină, a căpăta mai multă lumină 

VEGERA, VEGERADZĂ (vb., I, intranz., impers. reflex.) - a se lumina, a se face ziuă 

VEGERA, VEGEREDZ (vb., I, pers. a III-a, intranz. şi reflex.) - a se crăpa de ziuă 

VEGERAT, VEGERATĂ, VEGERAŢ, VEGERACE (adj.) - luminat 

VEGERE, VEGERI (s.f.) - faptul de a se vedea; percepere a imaginilor cu ajutorul văzului; vedere, 

simţul văzului; ochii; înfăţişare, chip, aspect; vegerea ochiului = pupila ochiului, negriaţă 

VEGERE, VEGERI (s.f.) - vedere, văz 

VEGEROS, VEGEROASĂ, VEGEROŞ, VEGEROASĂ (adj.) - în care pătrunde multă lumină; plin de 

lumină, ceea ce este în lumină; luminos; luminat; vizibil 

VEGEROS, VEGEROASĂ, VEGEROȘ, VEGEROASĂ (adj.) - luminos, vizibil 

VELB, VELBURI (s.n.) - deschizătură într-un zid arcuită sus pentru ușă 

VELINȚE (s.f. pl.) - acoperitor de pat, ponevi, pricovițe 

VELNIŢĂ (s.f.) - aer, curent 

VENI, VIN (vb., IV) - veni 

VENIN, VENINURI (s.n.) – otravă 

VENIT, VENITĂ, VENIŢ, VENICE (adj.) - venit 



VENIT, VENITĂ, VENIȚ, VENICE (adj.) - venit 

VENIT, VENITURI (s.n.) - câștig, încasări 

„venit curat” - profit, beneficiu 

VENIT, VENIŢ (s.m.) - venit, venetic, străin 

VENITURĂ, VENITURI (s.f.) - venetic 

VENTIL, VENTILĂ (s.n.) – supapă 

VENŢĂLIERI, VENŢĂLIERI (s.m.) - cel ce are grijă de vie 

VENŢĂLIERI, VENŢĂLIERI (s.m.) - cel ce are grijă de vie 

VEPSON, VEPSOANE (s.n.) - cuib de viespi, augmentativ al lui viespe, specie de viespe mare, cu 

pântecele roşu, lungă de 2-4 cm; bărzăun 

VERANDĂ, VERANGE (s.f.) – prispă, cerdac 

VERBUI, VERBUI (vb., IV) - a înrola, a recruta 

VERBUNG, VERBUNGURI (s.n.) - înrolare, recrutare 

VERC, VERCURI (s.n.) - înv. intreprindere industrială care foloseşte un sistem de maşini şi de instalaţii 

tehnice în vederea executării operaţiunilor de transformare a materiilor prime în produse finite, în serie 

şi în cantităţi mari; fabrică, stabiliment industrial, uzină 

VERCAN (s.n.) - adăpost, ascunzătoare 

VERCAN (s.n.) – adăpost, ascunzătoare 

VERCHE, VERCHII (s.f.) - fortificaţii 

VERCȘTAT, VERCȘTATURI (s.n.) - v. verștat 

VERDICT, VERDICCE (s.n.) - ordin, hotărâre 

VERDON, VERDOANE, VERDON, VERDOANE (adj.) - care bate în verde, verzui, verziu; despre 

legume, fructe care începe să se coacă, care este încă verde; în pârgă 

VERDZĂ, VERDZĂ (s.f.) - ștevie 

VERDZÂT, VERDZÂTĂ, VERDZÂȚ, VERDZÂCE (adj.) - înverzit 

VERDZUAICĂ, VERDZUOIȘI (s.f.) - ciocănitoare verde (lat. Picus viridis) 

VERESIE, VERESII (s.f.) - împrumut 

VEREȘINIE (pron.) - vericine, oarecare, oricare, nimeni 

VERGE, VERDZ (adj.) - care are culoarea frunzelor, a ierbii, sau, în general, a vegetaţiei proaspete de 

vară; verde; (fig.) despre oameni - adesea cu determinarea „la faţă” palid; despre plante: plin de sevă, 

care nu s-a uscat; (s.n.) una dintre culorile fundamentale ale spectrului solar, care este aceea a frunzelor, 

a ierbii fragede etc. 

VERGE, VERDZ (adj.) - tânăr; în putere 

VERGEAȚĂ, VEGEȚURI (s.f.) - verdeață 

VERGEAŢĂ, VERGEŢURI (s.f.) - culoarea verde a vegetaţiei. mulţime de frunze, de ramuri, de ierburi 

verzi. frunze de pătrunjel, de mărar, de leuştean , de ţelină etc. folosite în alimentaţie; verdeaţă 

VERGEŢURI (s.f.) - verzături, legumeşi zarzavaturi 

VERGEȚURI (s.n. pl.) - zarzavat, verdețuri 

VERGHILURI (s. pl.) - flanşete 

VERGIE, VERDZ (adj. și s.) - verde; culoarea verde la cărțile de joc, pică 

„a spune verdz șî uscacie” - a flecări, a spune lucruri neimportante 

„a spune vergie-n limbă/în față” - a spune direct/deschis, fără menajamente 

„a umbla după cai verdz pră păreț” - a încerca să obții lucruri imposibile 

„îț dau una dă vedz stăle verdz” - te lovesc tare 

„vergie băl” - verde deschis 

„vergie rugit” - ocru 

„vergie strâcat” - verde cu nuanțe portocalii 

VERI, SĂ VEREŞCE (pers. a III-a) (vb., IV) - despre vieri şi scroafe a se împreuna, a se împerechia; a 

săvârşi actul sexual 

VERIC, VERIŞI (s.m.) – văr, verişor (Şie măi faşi mă vericule?) 

VERIGĂ, VERIJI (s.f.) - inel, verigă de lanţ 

VERIGĂ, VERIJI (s.f.) – inel, za 

VERIT (s.n.) – act sexual la porcine 



VERITĂ, VERICE (adj.) - scroafă aptă să procreeze, fecundată, împerechiată 

VERJIELE (s.f., pl.) - bucăţi de fier cilindric 

VERMĂNOS, VERMĂNOASĂ, VERMĂNOȘI, VERMĂNOASĂ (adj.) - viermănos 

VERME (s.m.) - v. vierme 

VERMEȚÎ, VERMEȚĂSC (vb., IV) - a mişuna, a se mişca 

VERMUIALĂ, VERMUIELURI (s.f.) – aici cu sens de lucruri neplăcute în fața lui Dumnezeu 

VERMUŞ, VERMUŞ (s.m.) - diminutiv al lui vierme; viermişor, viermuleţ; (expr.) despre copii - are 

vermuş în fund - neastâmpărat, vioi, zglobiu 

VERPELEALĂ, VERPELELI (s.f.) - pârpăleală 

VERPELIT, VERPELITĂ, VERPELIȚ, VERPELICE (adj.) - uzat de prea multă folosință 

VERȘTAT, VERȘTATURI (s.n.) - atelierul meseriașului; lucrătoare 

VERȚAIC, VERȚAICURI (s.n.) - scule 

VERVERIŢĂ, VERVERIŢĂ (s.f.) - mamifer rozător de talie mică, cu blană roşcată sau neagră pe spate 

şi albă pe piept, cu coada lungă şi stufoasă, care trăieşte în arbori; veveriţă 

VESALI, VESALESC (vb., IV) - a deveni sau a face să fie vesel, voios, bine dispus; a se înveseli, a se 

veseli 

VESALIE, VESALII (s.f.) - stare de bună dispoziţie, de voioşie; veselie; petrecere veselă cu mâncare 

şi băutură 

VESĂLIE, VESĂLII (s.f.) - veselie 

VES-CĂ (loc. adv.) - desigur, bineînțeles, sigur că 

VESPARI, VESPARIE (s.m.) - viespar 

VESTĂ, VEŞCI (s.f.) - fapt, întâmplare, noutate care se aduce sau ajunge la cunoştinţa cuiva; veste, 

ştire, informaţie. zvon; (p.ext.) faimă, renume 

VESTIT, VESTITĂ, VESTIȚ, VESTICE (adj.) - vestit 

VEŞCED, VEŞCEDĂ, VEŞŢCEDZ, VEŞCEGE (adj.) - despre plante sau părţi ale lor care şi-a pierdut 

prospeţimea, seva; veşted, ofilit; (fig.) lipsit de culoare 

VEŞCEDZÂT, VEŞCEDZÂTĂ, VEŞCEDZÂŢ, VEŞCEDZÂCE (adj.) - veşted, veşced, veştejit. 

VEŞCEDZÎ́, VEȘCEDZĂSC (vb., IV) - a deveni sau a face să devină veşted; a se vesteji, se ofili 

VEȘCI (m.), VEȘCIE (f. sg. și pl., adj.) - vești; în deplinătatea facultăților mintale, conștient și 

responsabil de faptele pe care le săvârșește 

VEȘCIU, VEŞCIE, VEŞCII, VEŞCIE (adj.) - cuminte 

VEȘERNĂ, VEȘERNII (s.f.) - vecernie 

VEȘIE (s.f.) - durată care nu are nici început, nici sfârşit, care nu se supune nici unei determinări 

temporale; vecie, veşnicie, eternitate 

VEȘIN, VEŞINĂ, VEȘINI, VEŞINE (adj.) - care este, se află, stă alături, în apropiere de cineva sau de 

ceva; vecin. s.m. şi f. - persoană care trăieşte, locuieşte, se află alături de cineva ori de ceva; popor, stat 

etc. care este vecin cu alt popor, cu alt stat 

VEȘIN, VEȘINĂ, VEȘINI, VEȘINE (s.m. și f.) – vecin, vecină 

VEȘIN, VEȘINI (s.m.) - vecin 

VEȘINATACE, VEȘINATĂŢ (s.f.) - starea, situaţia cuiva sau a ceva care este, se află, locuieşte, 

trăieşte alături, în apropiere de altcineva sau de altceva; raportul dintre doi sau mai mulţi vecini; 

vecinătate 

VEŞNIȘIE, VEŞNIȘII (s.f.) - durată care nu are nici început, nici sfârşit, care nu se supune nici unei 

determinări temporale; veşnicie, eternitate 

VETRIȘIE, VETRIȘIE (s.f.) - vetrice (lat. Chrysanthemum vulgare) 

VETRIȚĂ (s.f., pl.) - chibrituri 

VEXĂLĂ, VEXĂLE (s.f.) - cotă, parte eşalonată care urmează să fie vărsată, la un termen dinainte 

fixat, în contul unei datorii la o bancă; rată 

VEXLĂ, VEXLE (s.f.) - cambie 

VEXLĂ, VEXLE (s.f.) - cambie, poliță, chitanță 

VEZUR, VEZURI (s.m.) - mamifer carnivor cu trupul greoi, acoperit cu peri lungi şi aspri de culoare 

cenuşie, cu două dungi negre, cu picioare scurte, cu capul lunguieţ, având un fel de rât asemănător cu 

al porcului; viezure, bursuc 

VEZURIME, VEZURIMI (s.f.) - vizuină 



VEZURIMI (s.f.) - poiană, teren unde îşi fac viezurii vizuini. vizuini de viezure 

VIASPIE, VIESPI (s.f.) - viespe 

VIASTĂ, VIASTE (s.f.) - știre 

VIAŞCID, VIAŞCIDĂ, VIAŞCIDZ, VIAŞCIGE (adj.) - veşted 

VIĂRB, VIĂRBURI (s.n.) - trei fire din motca de pe răşchitori 

VICĂ (s.f. sg.) - gălăgie, larmă mare 

VICĂ (s.f., sg.) - larmă, zarvă 

VICE (adv.) - deja, încă 

VICE (s.m. sg.) - viceprimar 

VICEAZ, VICEJI (s.m.) viteaz, voinic 

VICLE (s.f. pl.) - amestec de pământ, paie și apă folosit pentru construcția planșeului camerelor 

la o casă 

VICODOL, VICODOALE (s.n.) - vijelie; furtună puternică (cu descărcări electrice și tunete) pe 

timp de vară; viscol/vifor/vânt puternic care răvășește zăpada (iarna) 

VICODOL, VICODOLURI (s.n.) - vijelie mai amplă 

VICS, VICSURI (s.n.) - vacs, cremă de pantofi 

VICSUI, VICSUI (vb., IV, tranz.) - a da cu vacs, a lustrui pantofii bocancii 

VICSUI, VICSUIESC (vb., IV, tranz.) - a face pantofii cu cremă 

VICSUIT, VICSUITĂ, VICSUIȚ, VICSUICE (adj.) - glănțuit 

VICTUALE (s.f., pl.) - provizii, hrană 

VIDRĂ, VIDRE (s.f.) - vidră 

VIDU - Vidu, învăţătorul din Lugoj, vestit diriginte de cor 

VIDZUINĂ, VIDZUINI (s.f.) - vizuină 

VIDZURINĂ, VIDZURINI (s.f.) - vizuină 

VIECE (adv.) - pentru aceea 

VIECSĂL (s.) - cambie 

VIECTĂR (s.) - cantonier 

VIECTĂR, VIECTĂRI (s.m.) - cantonier 

VIEDZUR, VIEDZURI (s.m.) - viezure 

VIEDZURE, VIEDZURI (s.m.) - bursuc 

VIEDZURINĂ, VIEDZURINI (s.f.) - vizuină 

VIEGERA, IEU MĂ VIGEREDZ (vb., I, reflex.) - a se lumina de ziuă; a face ochii mari 

VIEGIERE (s.) - lumină 

VIER, VIERI (s.m.) – porc necastrat 

„o luat vier” – scroafa a rămas gestantă 

VIER, VIERI (s.m.) - vier, porc necastrat 

VIERDZĂ,VIERDZE (s.f.) - ştevii, spanac sălbatic 

VIERDZĂ,VIERDZE (s.f.) - ştevii, spanac sălbatic 

VIERGEȚURI (s.f. pl.) - totalitatea legumelor și zarzavaturilor 

VIERME, VIERMI (s.m.) - vierme 

VIERME, VIERMI (s.m.) - vierme 

„viermi în cur” - oxiuri 

VIERS, VIERSURI (s.n.) - melodie; mod de a cânta 

VIERŢAICURI - (s., pl.) scule 

VIESPE, VIESPI (s.f.) - albină sălbatică, foarte otrăvitoare 

„a fi o viespe” - a fi rău la suflet, a fi nemilos 

VIESTĂ, VEȘCI (s.f.) - veste, ştire 

VIESTĂ, VEȘCI (s.f.) - veste, ştire 

VIETACE, VIETĂŢ (s.f.) - fiinţă, vietate, vieţuitoare 

VIETACIE, VIETĂȚ (s.f.) - vietate, viețuitoare 

VIG, VIGURI (s.n.) - val, sul de țesătură rulată, vălătuc, gig 

VIG, VIGURI (s.n.) - vig, sul (de ţesături) 

VIGAN, VIGANĂ, VIGANI, VIGAN(I)E (adj.) - vioi, ager 



VIGAN, VIGANĂ, VIGANI, VIGANE (adj.) - puternic, zdravăn; vioi 

VIGEA, VĂD (vb., II) – a vedea 

VIGERIE, VIGERI (s.f.) - pupilă 

VIGHIAZ (interj.) - drepţi!, fii atent! 

VIGHIŢ (s.m., sg.) - haimana, hoinar 

VIGILONIU (s.n., sg.) - femeie ce umblă haimana 

VIJALIE, VIJALII (s.f.) - vânt foarte puternic adesea însoţit de descărcări electrice şi de precipitaţii 

atmosferice; vijelie, furtună; (adj., fig. adesea substantivat) care acţionează în mare grabă, cu 

repeziciune; grăbit, zorit, precipitat 

VIJGALĂ, VIJGĂLI (s.f.) - chestionare amănunțită; sfat, instrucțiune 

VIJGĂLA, VIJGĂLESC (vb., I, tranz.) - a certa, a face de ocară, a mustra, a dojeni; a sfătui 

VIJGĂLAT, VIJGĂLATĂ, VIJGĂLAȚ, VIJGĂLACE (adj.) – audiat, întrebat, descurcat 

VIJGĂLĂU, VIJGĂLĂI (s.m.) - persoană (uneori avocat) care vijgălește 

VIJGĂLEALĂ, VIJGĂLELI (s.f.) - ceartă, mustrare, ocară 

VIJLĂ, VIJLE (s.f.) - maşină de făcut jgheaburi în lemn 

VIJOLIIE, VIJOLII (s.f.) - v. vicodol 

VIJULIE, VIJULII (s.f.) - vijelie 

VILAET - provincie în Turcia 

VILAG, VILAGURI (s.n.) - vileag 

VILAIT, VILAICE (s.n.) - lume 

VILBAR(I)U, VILBARII (s.) - vagonet 

VILEAG, VILEAGURI (s.n.) - îndepărtare 

„cât îi lumea și vileagu” - infinit 

VILONIU, VILONII (s.n.) - lampă 

VIN, VINURI (s.n.) – vin, băutură 

VINĂ (s.f.) – greșeală, vină 

VINCLĂ (s.f.) – (var. VICLĂ) latez cu paie folosit la tavan 

VINCLU, VINCLURI (s.n.) - echer, unghi drept, cot 

VINDIACNĂ, VINDIACNE (s.f.) - geacă 

VINDZARE, VINDZĂRI (s.f.) - vânzare 

VINE (s.f.) - teren plantat cu viţă; plantaţie de viţă; vie 

VINGĂTOR, VINGĂTORI (s.m.) - stăpân, apărător 

VINGĂTOR, VINGĂTORI (s.m.) – stăpân, apărător 

VINGE, VIND (vb., III) - a ceda unui cumpărător dreptul de proprietate asupra unui bun în schimbul 

unei sume de bani; a vinde, a oferi spre vânzare, a face comerţ, a găsi cumpărători, a avea căutare; a 

trăda sau a denunţa, a pârî pentru bani sau pentru interes material 

VINGE, VIND (vb., III, tranz.) - a vinde 

VINGECA, VINGEC (vb., I) - a scăpa sau a face pe cineva să scape de o boală, se face sănătos; a se 

vindeca, a se însănătoşi, a se tămădui; (despre răni, tăieturi etc.) a se închide, a se cicatriza; (fig.) a face 

să dispară, să înceteze o suferinţă morală, o supărare, un dor etc 

VINGECARE, VINGECĂRI (s.f.) - acţiunea de a se vindeca şi rezultatul ei; vindecare, însănătoşire, 

tămăduire 

VINGECAT, VINGECATĂ, VINGECAŢ, VINGECACE (adj.) - vindecat, însănătoşit, lecuit de o 

boală, de o suferinţă. 

VINGHEREU (s.n., sg.) - ploaie şi vânt 

VINGICA, VINGIC (vb., I, tranz. reflex.) - a (se) vindeca 

VINGIREL, VINGIREI (s.m.) - numele a două specii de şoim; vindereu, vinderel; erete 

VINGLU, VINGLURI (s.n.) - piesă de lemn sau de metal formată din două laturi, cu ajutorul căreia se 

trasează unghiuri drepte; vinclu 

VINGLU, VINGLURI (s.n.) – unghi de 90 de grade 

VINI, VIN (vb., IV, intranz.) - a veni; a se reîntoarce; a evalua (mărimea, prețul etc.); a rezulta 

un calcul; a i se cuveni; arată succesiunea evenimentelor 

„a (nu)-i vini pră limbă/a (nu)-i vini în cap” - a (nu)-și aminti imediat; a avea lapsus 

„a vini (șeva) bine” - a se potrivi 



„a vini după șineva” - a se mărita 

„a vini în persoană” - a se prezenta personal 

„a vini pră capu cuiva” - a face rău cuiva prin prezență, a deranja 

„a-i vini apă-n gură” - a-i lăsa gura apă, a saliva la vederea unor mâncăruri preferate 

„a-i vini mincia la cap” - a deveni mai înțelept (odată cu înaintarea în vârstă, după un eșec avut) 

„s-o dus la școală vițăl ș-o vinit bou” – s-a dus degeaba la școală, că nu a învățat nimic 

VINICIC, VINICICĂ, VINICIȘI, VINICIȘIE (adj. și s.) - venetic 

VINICIC, VINICICĂ, VINICIȘI, VINICIȘIE (adj.) - venetic 

VINIE, VINII (s.f.) - vie, vine 

VINIRI, VINIRI (s.f.) - vineri  

VINIRIA MARE, VINIRI MARI (s.f.) - Vinerea Mare 

VINITURĂ, VINITURI (s.f.) - adesea peior.; persoană venită undeva din alte locuri şi considerată 

străină în locul unde s-a stabilit; venetic 

VINITURĂ, VINITURI (s.f.) - nou venit de o calitate îndoielnică 

VINOCIC, VINOCIȘI (s.m.) - venetic 

VINOCICĂ, VINOCIȘIE (s.f.) - venetică 

VINOVAT, VINOVATĂ, VINOVAȚ, VINOVACE (adj.) - vinovat 

VINTĂ (D-A) (adv.) – ceva care forțează natura umană 

VINTĂR, VINTĂRE (s.n.) - cric 

VINTĂR, VINTĂRE (s.n.) – cric 

VINTERCVARTIR, VINTERCVARTIE (s.n.) - cantonament de iarnă 

VINŢĂLĂRI, VINŢĂLĂRI/VINȚĂLERI (s.m.) – viticultor; meseriaș care regla armele de foc 

(puști) 

VIOALĂ, VIOALE (s.f.) - denumire dată unor plante erbacee din familia violaceelor cu frunze simple 

alterne şi flori cu nuanţe de violet 

VIOLĂ, VIOLE (s.f.) - floare (viorea) 

VIOLINĂ, VIOLINI (s.f.) - violină, vioară, scripcă, laută, diblă, ceteră 

VIOR, VIORURI (s.n.) - vifor 

VIOR, VIORURI (s.n.) – vifor 

VIOREA, VIORELE (s.f.) - viorea, violetă; zambilă 

VIORIAUĂ, VIORIALE (s.f.) - viorea 

VIORINT (adj. invar.) - care are culoarea violet-deschisă a florilor de stânjenel, violet, vioriu; (s.n. 

invar.) culoarea mov 

VIORINT (adj.) – violet, vioriu 

VIORIST, VIORIȘCI (s.m.) - viorist, violonist 

VIR, VIRURI (s.n.) - locul unde apa se învârteşte 

VIR, VIRURI (s.n.) - viroagă (la Moșnița - Viru Golului) 

VIRIL, VIRILĂ, VIRILI, VIRILE (adj.) - bărbătesc 

„cor viril” - cor bărbătesc 

VIRILIST, VIRILIȘTI (s.m.) - contribuabil care, datorită impozitului direct mare pe care îl 

plătea, era membru de drept (deci, fără a fi ales) al consiliului comunal și/sau al celui județean, 

precum avea și dreptul de a participa la alegerea deputaților în Parlamentul Ungariei (înainte de 

1918) 

VIRIŞOR, VIRIŞOARĂ, VIRIŞORI, VIRIŞOARE (s.m. și s.f.) - verişor, diminutiv al cuvântului văr 

VIRȘLĂR, VIRȘLĂRI (s.m.) - cârnățar, măcelar care se ocupa numai cu tăierea porcilor și cu 

prepararea/vânzarea preparatelor din carne de porc 

VIRŞLIE, VIRŞLE (s.m.) - crenvurşti 

VIRTUCEA MILITARĂ (s.propriu) – denumirea unei deorații de front 

VI-S (pers. a II-a pl., prez. ind. al vb. a fi) - sunteţi 

VIS (s.n.) - vis 

VI-S, MI-S (pron. pers., vb. IV, intranz.) - sunteţi 

VIS, VISURI, VISE (s.n.) - vis 

VISA, VISADZĂ (vb., I) – a visa 

VISACOZ (interj.) - îndărăt! staţi! vă aranjaţi! 



VISCUL, VISCULE (s.n.) - viscol 

VISCULI, VISCUL/VISCULEDZ/VISCULESC (vb., IV) - viscoli 

VISIRUMPELŢ (s.m.) - certificat medical 

VISTI (s.m., sg.) - whisky 

VIȘĂ (s.f) - cârpă sau prosop (cingeu țesut în casă) înnodat la un capăt, folosit drept crăvașă 

VIȘĂU, VIŞĂIE (s.n.) - daltă, rindea 

VIȘĂU, VIȘĂIE (s.n.) - un fel de sfredel cu mânere, dar drept; daltă 

VIŞÂN, VIŞÂNI (s.m.) - pom roditor din familia rozaceelor, cu frunze lucioase, dinţate pe margine, cu 

flori albe, cultivat pentru fructele sale; vişin 

VIȘÂN, VIȘÂNI (s.m.) - vișin 

VIŞÂNATĂ (s.f.) - băutură preparată din vişine fermentate cu zahăr şi alcool; vişinată 

VIȘÂNĂ, VIȘÂNE (s.f.) - fructul vișinului 

VIŞÂNĂ, VIŞÂNE (s.f.) - fructul vişinului, sferic, cărnos, de culoare roşie închis şi cu gust acrişor; 

vişină 

VIȘCOALE (s.f., pl.) - minciuni, șmecheri, lucruri neserioase 

VIŞCOLE (s.f., pl.) - semne, târcoale 

VIȘCULĂ, VIȘCULE (s.f.) – chef, destrăbălare 

VIȘIERNĂ, VIȘIERNII (s.f.) - vecernie 

VIȘLĂR, VIȘLĂRI (s.m.) - măcelar specializat în mezeluri 

VIŞLĂRI (s., pl.) - cârnăţari 

VIŞLĂRIE (s.f.) - măcelărie 

VIȘLĂU, VIȘLĂIE (s.n.) - jgheab; loc în formă de șanț 

VIȘLI (s.m. pl.) - cârnați de capră 

VIȘLUI (vb., IV) – a dăltui, a finisa 

VIȘLUIT, VIȘLUITĂ (adj) – aranjat, finisat 

VIȘNI, IEU VIȘNESC (vb., IV) - a se împreuna 

VIȘNIȚĂ, VIŞNIŢE (s.f.) - iapă, cățea stricată 

VIŞOCNIŢĂ, VIŞOCNIŢĂ (s.f.) - femeie uşuratică 

VIŞOCNIŢĂ, VIŞOCNIŢĂ (s.f.) - femeie uşuratică 

VIȘTECURI (s.f.) – acuarele 

VIŞTEI (s.m., pl.) - eghileţi 

VITĂ, VICE (s.f.) - animal 

VITĂ, VICE (s.f.) - vită 

VITRÂG, VITRÂGĂ, VITRIJI, VITRÂJE (adj.) - vitreg 

VITRIOL (s.n. sg.) – petrol; acid sulfuric 

VIȚ, VIȚĂ (s.n., sg.) - șuviță 

VIȚ, VIȚURI (s.n.) - glumă, banc, vorbă de spirit 

VIŢA, VIŢĂLE (s.f.) - vacă până la vârsta de un an; viţea, viţică 

VIŢAUĂ, VIŢĂLIE (s.f.) - viţea 

VIŢĂ, VIŢĂ (s.f.) - soi, origine 

VIȚĂ, VIȚĂ (și VIȚE) (s.f.) - familie (în sens larg), neam, seminție, poșiump; rang social pe criterii 

morale (foarte importante, în trecut, în contractarea unei căsătorii); fiecare din cele două frânghii 

(din fuior) care pleacă de la zăbalele căpățânii calului și care se împreunează pe ham la zvoane, 

formând frânele/frâul; fiecare din firele cu care se face o împletitură pentru a obține un 

brâu/ștreang etc. 

„viță d'a puturoasă” - neam leneș 

VIȚĂ/VIȚAUĂ, VIȚĂLE (s.f.) - vițea 

VIŢĂL, VIŢĂI (s.m.) - viţel 

VIȚĂL, VIȚĂI (s.m.) - vițel 

VIȚĂLAR, VIŢĂLARI (s.m.) - mormoloc de broască (cu picioarele înainte) 

VIȚĂLARI, VIȚĂLARI (s.m.) - paznic al vițeilor scoși la pășune 

VIȚĂLON, VIȚĂLONI (s.m.) - vițel mai dezvoltat 

VIȚĂ-STRĂVIȚĂ (loc. subst) – neam 



VIŢÂŞPAN, VIŢÂŞPAN (s.m.) - titlu nobiliar; viceşpan, viconte; stăpânitor sau şef administrativ al 

unui ţinut în Imperiul Austriac; (expr.) că do nu eşci tu a lu viţâşpanu - că doar nu eşti tu al viceşpanului; 

se spune despre cineva care este încrezut, îngâmfat 

VIȚECAPOȘ, VIȘECAPOȘI (s.m.) - copil care aduce mingea ieșită din teren 

VIŢECHENIG (s.m.) - vicererge 

VIȚIGĂ, VIȚIGHE (s.f.) – așchie dintr-un lemn de mărimea unui spin 

VIU, VIE, VII (adj.) - viu 

VIURI-ÎN-CHIPURI (loc. adj.) - divers, felurit 

VIVAIT (s.n.) - urale 

VIX, VIXURI (s.n.) - cremă de ghete 

VIX, VIXURI (s.n., sg.) - cremă de ghete 

VIXUI, VIXUI (vb., IV, tranz.) - a da cu cremă de ghete pe încălțăminte 

VIXUI, VIXUI (vb., IV, tranz.) - a lustrui pantofii 

VIXUIT, VIXUITĂ, VIXUIŢ, VIXUICE (adj.) - a da cu cremă de pantofi 

VIZĂRĂU (s.n.) - untura de pe intestinele porcului 

VIZĂTURA, VIZĂTURIESC (vb., I) - a vizita, a căuta, a cerceta 

VIZÂTĂ, VIZÂCE (s.f.) - control 

VIZÂTĂ, VIZÂCE (s.f.) – control 

VIZICLĂ, VIZICLE (s.f.) - bluză de catifea, pliş sau mătasă ce o poartă fetele, nevestele la sărbători 

VIZICLU, VIZICLURI (s.n.) - bluză pentru femei 

VIZITAT, VIZITATĂ, VIZITAȚ, VIZITACE (adj.) – vizitat, căutat 

VIZITAŢIE, VIZITAŢII (s.f.) - recrutare 

VIZITAȚIE, VIZITAȚII (s.f.) - vizita medicală a tinerilor chemați pentru recrutare 

„vizitație canonică” - vizita oficială a unui înalt ierarh în eparhia sa 

VIZUFĂ (s.f. sg.) - diavolul, dracul, satana 

VIZURĂIPIELT (s.n., sg.) - atestat medical; visum repertum: termenul tehnic pentru certificatul 

medical pentru blesările (rănile) obţinute la un accident ori la vreo bătaie 

VIZURĂPERT (s.n.) - adeverinţă, raport 

VIZURPIERIT, VIZURPIERITURI (s.n.) - certificat medical 

VLAGĂ (s.f.) - putere, forță 

VLAŞ, VLAŞ (s.m.) - vlaş, vierme cilindric 

VLAȘI (s.m. pl.) - viermi 

VLAVIE, VLAVII (s.f.) - bucurie 

VLĂCUI, IEU VLĂCUI (vb., IV) - despre încălţăminte a deveni mai comod la purtare, a se mula mai 

bine pe picior după o perioadă de folosire 

VLĂCUIT, VLĂCUITĂ, VLĂCUIŢ, VLĂCUICE (adj.) - despre încălţăminte de care te poţi folosi 

uşor şi cu plăcere; plăcut, comod, confortabil 

VLĂGICĂ, VLĂGIȘI (s.m.) - episcop 

VLĂGICĂ, VLĂGIȘI (s.m.) – vlădică, mitropolit 

VLĂMĂTOC (s.) - val de pânză 

VLÂNSA (vb., I, intranz.) - a vâsli 

VLÂNSĂ (s.f.) - vâslă 

VLÂNSĂCUȚĂ (s.f.) - dim. de la vlânsă 

VOACNĂR, VOACNĂRI (s.m.) – (înv.) meseriaş care lucrează roţi, care, căruţe etc.; rotar 

VOACNĂR, VOACNĂRI (s.m.) - rotar 

VOAGNĂR, VOAGNĂRI (s.m.) - rotar 

VOAGNĂR, VOAGNĂRI (s.m.) - rotar, meseriaș care face și repară căruțe, roți și alte piese din 

lemn 

VOAME, VOM (vb., III, intranz.) - a aluneca, a se desprinde o parte a fânului din car; a vomita; 

a deconspira 

VOAMIE, VOM (vb., I, pers. a III-a, reflex.) - a vomita 

VOANĂR, VOANĂRI (s.m.) - desmoștenit, pribeag ce a pierdut totul 

VOASCĂ (s.f. sg.) - voștină, borhot 

VOASTRĂ, VOASTRE (pron. pos.) – a voastră 



VOAUĂ (pron. pers.) - vouă 

VOAUĂ (pron. pers.) - vouă  

VOCUMPORT, VOCUMPORTURI (s.m.) - perciuni 

VOCUMPORT, VOCUMPORTURI (s.m.) – perciuni 

VOERA, VOER (vb., I) - a se văicăra 

VOGIȚĂ, VOGIȚĂ (s.f.) – frâu; (s.f. sg.) - vodiță, apă sfințită, aghiasmă, iordan 

„a umbla cu vogița” - a umbla prin sat pentru a afla noutăți 

„a umbla popa cu vogița prân sat” - a se deplasa preotul (în preajma unor sărbători religioase) 

pe la casele credincioșilor pentru a le sfinți cu aghiasmă 

VOI (pr. pers. pers. a II-a, pl.) - (folosit ca pronume de politețe sub influența germană și sârbă) 

dumneavoastră 

VOI (pron. pers.) - dumneavoastră 

VOI, VOIESC (vb., IV) – a vrea (Nu voiesc să mă măi întorc în sărăşie!) 

VOIAGĂ, VOIEJI (s.f., sg.) - vâltoare, piuă 

VOIE (s.f.) – voință, dorință 

VOIEVOD (s.m.) - (var. VODĂ) vătaf la grupul de colindători; funcție în ceremonialul nunții, în 

unele localități 

VOL, VOLURI (s.n., sg.) - fir de bumbac tors și adunat în scul 

VOLBURĂ, VOLBURE - (s.f.) vârtej de vânt ce ridică praf, buruiană 

VOLBURĂ, VOLBURE (s.f.) - vârtej de vânt, aer mișcat cu putere (formând un con cu vârful în 

jos), trombă; planta rochița-rândunicii 

VOLNIC, VOLNICĂ, VOLNIȘI, VOLNIȘE (adj.) - valid, demn, capabil, în stare 

VOMA, VOAMÂI (vb., I, tranz.) - voma 

VOMA, VOM (vb., I) - a vomita 

VOMATURĂ, VOMATURI (s.f.) - vomătură 

VOMOTURĂ, VOMOTURI (s.n.) - vomă 

VOMUT, VOMUCIE (s.n.) - vomă 

VOMVĂIT, VOMVĂITĂ, VOMVĂIŢI, VOMVĂICE (adj.) - deformată, stricată 

VOMVĂIT, VOMVĂITURI (s.n.) - sunetul produs de batoză, tablă şifonată, șifonat 

VOMVĂIT, VOMVĂITURI (s.n.) - sunetul produs de batoză, tablă şifonată, șifonat 

VONDROCU (s.) - calabalâc, buclucuri 

VOPSÂT, VOPSÂTĂ, VOPSÂȚ, VOPSÂCE (adj.) - vopsit; prefăcut 

„îmblă cu șioara vopsâtă” - expresie 

VOPUOR, VOPUARĂ (s.n.) - vapor 

VOPURI (s.n. pl.) - unde mai mari,valuri,gropi mai mari pe un drum de țară, hopuri 

VORBARI, VORBARĂ, VORBARI, VORBARE (adj.) - vorbari 

VORBARI, VORBARIЕ (s.m.) - dicţionar 

VORBĂ, VORB(I)E (s.f.) - vorbă; sfat, axiomă, informație, știre, noutate 

„a adușe vorba dăspră...” - a reaminti 

„a avia vorbie cu șineva” - a fi în dezacord cu cineva 

„a dușe/purta cu vorba” - a amâna necontenit (plata unei datorii, luarea unei decizii etc.) 

„a fi în vorbă cu șineva” - a avea discuții, adesea secrete, într-o anumită privință 

„a fi scump la vorbă” - a fi laconic în exprimare, a vorbi puțin 

„a fi vorbă-lungă” - a nu ști când trebuie să te oprești într-o conversație/expunere 

„a lua cuiva vorba dân gură” - a-și intrerupe interlocutorul pentru a vorbi el 

„a nu ieși dân vorba cuiva” - a respecta întocmai indicațiile primite 

„a nu scoacie o vorbă” - a tăcea 

„a pune o vorbă bună” (pe lângă cineva) - a interveni în favoarea cuiva 

„a să înțăleje dân doauă vorbie” - a ajunge repede la consens 

„a să țâne dă vorbă” - a respecta promisiunea/înțelegerea făcută 

„a scoacie vorbie” (despre cineva/ceva) - a defăima, a răspândi informații false 

„a trimicie vorbă” - a anunța pe cineva printr-o altă persoană 

„a-ș cântări vorbilii” - a gândi înainte de a vorbi 



„dân vorbă-n vorbă” - pe parcursul discuției; transmiterea pe cale orală a informației 

„s-or vorbit” - s-au înțeles pentru a se iubi 

„vorba dân bătrâni” – tradiție, zicală, zicătoare 

„vorba-i ca banu - umblă iucie” - veștile/știrile se răspândesc repede 

„vorba vine” - se presupune 

„vorba-i vorbă” - cuvântul trebuie respectat, promisiunea trebuie onorată 

„vorbă aruncată-n vânt” - vorbă spusă fără a fi fost cumpănită în prealabil; vorbă neluată în 

seamă de către cel căruia i-a fost adresată 

„vorbă dășuchiată” - vorbă cu subînțeles erotic 

„vorbă goală/vorbie dă clacă” - vorbă fără nicio acoperire reală 

„vorbă-n vânt” - cuvânt fără acoperire în faptă 

„vorbe dă clacă” - vorbărie goală 

VORBI, VORBIESC (vb., IV) - a (se) vorbi 

„a să vorbi cu șineva” - a se consulta (și a ajunge la o înțelegere) cu cineva 

„a vorbi în doi peri” - a vorbi fără a fi înțeles 

„a vorbi la păreț/tu vorbieșci, tu audz” - a nu fi luate în seamă, de către auditor, spusele tale 

„a vorbi pră mare” - a utiliza limbajul literar (neînțeles în întregime de către oamenii de rând) 

„a vorbi pră nas” - a scoate sunete nazale în timpul vorbirii 

„a vorbi pră șineva dă bine (rău)” - a lăuda/a bârfi (a critica) pe cineva 

„a vorbi vrucie șî năvrucie” - a pălăvrăgi, a bleoci 

VORBI, VORBIESC (vb., IV, tranz., reflex.) - vorbi 

VORBIRE, VORBIRI (s.f.) - rostire, pronunțarea cuvântului; cuvântare, discurs 

„vorbire acomodată” - cuvântare potrivită situației 

VORBIRIȚ (ȘE) (expr.) – formă veche pentru verbul a vorbi (șe vorbiriți voi?) 

VORBITUORI, VORBITUARE, VORBITUORI, VORBITUARE (adj.) - vorbăreţ, comunicativ 

VORBITUORI, VORBITUORI (s.m.) - vorbitor, orator 

VORBITURĂ, VORBITURI (s.f.) - zvon, bârfă  

VOREŢ, VOREŢURI (s.n.) - curte, ogradă 

VOREȚ, VOREȚURI (s.n.) - ogradă, curte, avlie 

VOROAVĂ, VOROAVIE (s.f.) - vorbă, cuvânt; conversație 

VOROCIE (pron.) - orice 

VOROVI, VOROVIESC (vb., IV) - a vorbi, a dialoga 

VORŞTELUNG, VORŞTELUNGURI (s.n.) - reprezentaţie 

VOSCĂ (s.f., sg.) - drojdia de la ceară care se curăţă prin fierbere  

VOSCĂI, VOSCĂI (vb., IV) - a rupe fragi, mure smeură 

VOSCURI (s.n.) – rămășițe mărunte de plante 

VOSDINEAC, VOSDINEACE - (s.n.) căldare de fiert 

VOSTU (pron. pers.) - vostru 

VOȘCINAR, VOȘCINARI (s.m.) - adunător de ceară 

VOȘCINAR, VOŞCINARI (s.m.) - vânător de tămâie; murdar pe haine 

VOȘCINĂ (s.f. sg.) - ceară de albine neprelucrată 

VOŞNIŢĂ, VOŞNIŢ (s.f.) - drojdia de la ceară care se curăţă prin fierbere  

VOŞTRAF, VOŞTRAFURI (s.n.) - sancţiune pecuniară aplicată unei persoane care a săvârşit o 

contravenţie silvică (tăierea ilegală a lemnelor din pădure); amendă 

VOTCĂ (s.n. sg.) - băutură slabă 

VOTCOL, VOTCOALE (s.n.) - șaretă; căruță mică, cu două roți, trasă de măgar 

VOTCOL, VOTCOALE (s.n.) - trăsură cu 2 roți 

VOVIDENIIE (s. propriu) - sărbătoarea ortodoxă Intrarea în Biserică a Maicii Domnului (21 

noiembrie) 

VOZÂT, VOZÂTĂ, VOZÂŢ, VOZÂCE (adj.) - despre plante frânt, zdrobit, strivit; nimicit, distrus, 

gazât, gargazât, lom 

VOZÎ́, VOZĂSC (vb., IV) - despre plante: a călca, a face una cu pământul, a frânge, a strivi, a zdrobi; 

a nimici, a distruge, a gazî, a gargazi 



VOZURI (s.n., pl.) - transporturi 

VRACNIŢĂ, VRACNIŢ (s.f.) - vraniţă, portiţă, poartă de nuiele 

VRACNIȚĂ, VRACNIȚĂ (s.f.) - gaură în gard, poartă la grădină 

VRAIŞCE (s.f.) - dezordine, neorânduială, harababură, vraişte. adjectival care se află în dezordine, în 

neorânduială; fără stăpân, în voia soartei 

VRAIȘTE (s) – dezordine, neorânduială 

VRAJĂ, VRĂJI (s.f.) – farmece, descântece 

VRAJBĂ (s.f.) – dușmănie, ură, conflict 

VRAN (s.n., sg.) - gura de la vas astupată cu ceva 

VRANCHIȚĂ, VRANCHIȚE (s.f.) - poartă simplă 

VRANGHIȚĂ, VRANGHIŢE (s.f.) - barieră 

VRANGHIȚĂ, VRANGHIȚE (s.f.) - portiță de la grădină 

VRANIE, VRANII (s.f.) - gaură, butoară 

VRANIŢĂ (s.f.) - poartă de la marginea dinspre ţarină a satului, pe vremuri 

VRANIȚĂ, VRANIȚ (s.f.) - poartă care desparte curtea interioară a gospodăriei de grădina din spatele 

casei; poartă din scânduri sau nuiele care desparte vatra satului de țarină 

VRATNIŢĂ, VRATNIŢE (s.f.) - poartă 

VRAU, VRAURI (s.n.) - etapă 

VRAU, VRAURI (s.n.) - vraf, grămadă (maldăr) de obiecte de același fel puse în neorânduială; 

vrac, cereale de același fel puse la grămadă (nu în saci) 

VRĂBIECIE, VRĂBIEŢ (s.m.) - vrăbete 

VRĂHĂLUIT, VRĂHĂLUITĂ, VRĂHĂLUIŢ, VRĂHĂLUICE (adj.) - svânturatic 

VRĂJÂT, VRĂJÂTĂ, VRĂJÂȚ, VRĂJÂCE (adj.) - vrăjit 

VRĂJÂTOARE, VRĂJÂTOARE (s.f.) - vrăjitoare 

VRĂJÂTORI, VRĂJÂTORI (s.m.) - vrăjitor 

VRĂJET (s.n.) - pădurice de arbuști 

VRĂJÎ, VRĂJĂSC (vb., IV, intranz.) - a face vrăji 

VRĂNICIOARĂ (s.f.) - dim. de la vraniță 

VRĂSNI, IEU VRĂSNESC (vb., IV) - a se întărâta 

VRÂSNIC, VRÂSNICĂ, VRÂSNIȘ, VRÂSNIȘE (adj.) - trecut de epoca tinereţii, înaintat în vârstă; 

vârstnic; adesea substantivat de aceeaşi vârstă cu altcineva 

VRÂSNIC, VRÂSNICĂ, VRÂSNIȘI, VRÂSNIȘE (adj.) - vârstnic, matur, bătrân; (pl.) de aceeași 

vârstă 

VRÂSNIC, VRÂSNIȘI (s.m.) - om în vârstă 

VRÂSTA (vb., I, tranz.) - a broda, a face dungi, a încrusta, a împestrița, a coase cu arnici, a pune 

semn 

VRÂSTĂ (BULVAN - ŞÂRIŢĂ) (s.f.) - şir 

VRÂSTĂ, VRÂSTĂ (s.f.) - timpul scurs de la naşterea unei fiinţe până la un anumit moment din viaţa 

ei; numărul de ani prin care se exprimă acest timp; vârstă; etate; model de cusătură ornamentală; culoare 

care se potriveşte, care se armonizează, care arată bine în raport cu celelalte culori folosite 

VRÂSTĂ, VRÂSTE (s.f.) - vârstă, etate; fire de lână/arnici/mătase etc., de diferite culori, cu care 

se cos/țes modele pe pânză; dungi, forme de cusături populare, semne; butuc de vie 

„(a fi) d-o vrâstă” - a avea același număr de ani 

„(a fi) în floaria vrâstei” - (a fi) tânăr 

„(om) fără vrâstă” - om căruia, pe baza aspectului fizic, nu-i poți ghici vârsta reală 

„a bacie vrâste” - a țese un model în culori diferite 

„om întră doauă vrâste” - om matur, nici prea tânăr și nici prea bătrân 

„om măi în vrâstă” - persoană mai în etate/mai înspre bătrânețe 

VRÂSTNIC, VRÂSTNICĂ, VRÂSTNICI, VRÂSTNICE (adj) – bătrân, în vârstă 

VRÂSTNIȘEL (s.m.) - de aceeași vârstă; de aceeași etate 

VRÂSTUI, VRÂSTUI (vb., IV) - a se opinţi 

VRÂŞCINĂ, VRÂŞCINI (s.f.) - nojiţă, curea, şiret de legat opincile 



VRE, VREU (vb., III) - a fi hotărât, a fi decis să...; a avea de gând să..., a vrea, a voi, a intenţiona. a 

pretinde, a cere; a aştepta ceva de la cineva. a dori, a pofti; a-i plăcea ceva sau cineva. a consimţi, a 

primi, a se învoi, a fi de acord 

VREA, VOR (vb., II) – a dori 

VREAD, VREADURI (s.n.) - nărav 

VREAD, VREADURI (s.n.) - obicei; rând, tură 

VREME, VREMURI (s.f.) - durată, perioadă, măsurată în ore, zile etc., care corespunde desfăşurării 

unei acţiuni, unui fenomen, unui eveniment; scurgere succesivă de momente; timp, interval, răstimp, 

răgaz; (expr.) n-am vreme - n-am timp; stare a atmosferei într-o regiune, pe o perioadă dată, determinată 

de ansamblul factorilor meteorologici 

VREMIE, VREMI (și VREMURI) (s.f.) - vreme 

„bună vremia” - formulă de salut pe care și-o adresează oamenii când se întâlnesc spre seară 

(când nu se potrivesc nici “bună dzâua” și nici “bună sara”) 

„copil făcut fără vremie” - copil născut prematur 

„o trecut atâta spurc dă vremie” - a trecut mult timp (de atunci) 

„om cu vremie” - om delăsător, care amână treburile de pe o zi pe alta; persoană cu ritm lent de 

muncă 

„să pune vo vreme” - se strică vremea, vrămuieşte 

VREMUIT (s.n. sg.) - schimbarea vremii în aceeaşi zi de câteva ori, ploaie 

VREMUIT (s.n., sg.) - schimbarea vremii în aceeaşi zi de câteva ori, ploaie 

VRENIC, VRENICĂ, VRENIȘ, VRENIȘE (adj.) - care munceşte mult şi cu râvnă, care lucrează iute 

şi cu spor; vrednic, harnic, muncitor, barbat 

VRENIC, VRENICĂ, VRENIȘI, VRENIȘE (adj.) - vrednic, harnic, cu spor în muncă; apt, 

capabil; bine dezvoltat fizic; osos; gras 

VRENIȘIE (s.f.) - zel în muncă, spor la lucru; vrednicie, hărnicie, destoinicie 

VREVI, VREVESC (vb., IV) - a ameninţa, a ocărî 

VRIAD, VRIADURI (s.n.) - ajutor 

VRIEME, VRIEMI (s.f.) - timp; meteo; termen 

„bună vriemea” - formă de a da binețe (între bună dimineața și bună seara) 

„cu vrieme” - (despre o persoană) fără grabă 

„o fătat la vrieme” - a fătat la timpul stabilit 

VRIENIC, VRIENICĂ VRIENIȘI, VRENIȘIE (adj.) - harnic 

VRIENIC, VRIENICĂ, VREIENIȘI, VRIENIȘE (adj.) - vrednic 

VRIENICĂ, VRIENIȘE (s.f.) - femeie voinică 

VRIJ, VRIJURI (s.n.) - tecile de fasole 

VROCHIŢĂ, VROCHIŢE (s.f.) - vas scobit 

VRODATĂ (adv.) - vreodată 

VRODATĂ (adv.) - vreodată 

VRSTAT, VRSTATURI (s.n.) - cusătură naţională în chenar pe opregele femeilor 

VRUN, VRO (adj. invar.) - vreun, vreo 

VRUNGIVA (adv.) - undeva, pe undeva, pe alocuri 

VRUNU, VRUNI, VRUNA, VRUNILI (pron.) - cineva, careva 

VRUNUL, VRUNII (pron. nehot.) - vreunul 

VUGIȚ, VUGIŢĂ, VUGIŢ, VUGIŢE (adj.) - portocaliu 

VULPON, VULPON (s.m.) - masculul vulpii; vulpoi, vulpan 

VULTUR, VULTURI (s.m.) - vultur 

VULTURE, VULTURI (s.m.) – vultur, pajură 

VUMVĂI, VUMVĂI (vb., IV, intranz.) - a urla, a vui: a zumzăi 

VUMVĂIALĂ, VUMVĂIELI (s.f.) - flecăreală, vorbire fără sens 

VUMVĂITURĂ, VUMVĂITURI (s.f.) – sunet tare de la un zgomot 

VUMVĂNI, VUMVĂNIESC (vb., IV, intranz.) - a vorbi tare, incoerent și fără rost; a clocoti 

zgomotos 

VUOI (pron.) - voi 

VUORBĂ, VUORBIЕ (s.f.) - vorbă, cuvânt 



VUP (interj.) – onomatopee ce imită aruncare unui corp într-un sac 

VUP (interj.) - onomatopee ce imită aruncarea unui corp într-un sac; zdup 

VURAI, VURÂI (vb., IV, tranz., reflex.) - alunga, a goni 

VURAIALĂ, VURAIELURI (s.f.) - fugă mare, goană 

VURGINĂ, VURGINI (s.f.) - vârghină, stinghie, băţ, ciomag, bârnă 

VUVAIALĂ, VUVAIELI (s.f.) - zgomot prelungit produs de diferite lucruri în mişcare sau în vibraţie; 

vuiet, vâjâit, huiet; zgomot produs de un vehicul în mers sau de o maşină în acţiune; huruit 

VUVAIT, VUVAITURI (s.n.) - vuiet, vuvaială 

VUVĂI, VUVĂI (vb., IV) - a produce un zgomot prelungit, puternic sau înăbuşit; a vui, a vâjâi, a ţiui; 

(expr.) a-i vuvăi cuiva capu, urechilii etc. - a avea falsa senzaţie de zgomot continuu şi obsedant, 

provocată de afluxul mărit al sângelui la cap; a fi zăpăcit, năucit 

VUVĂI, VUVĂI (vb., IV) - a produce zgomot, a vui 

VUVE (s.f. pl.) -palme, lovituri peste față 

VUVUI (vb., IV) – a tuna 

 


