
Z 
ZABALĂ, ZABALE (s.f.) - zăbală 

ZABUNIT, ZABUNITĂ, ZABUNIȚ, ZABUNICE (adj.) - zăpăcit, stricat de cap, dereglat mintal, 

nebun 

ZACICNI, ZACICNESC (vb., IV) - a împiedica, a stânjeni, a stingheri, a încurca pe cineva; a se opri, 

a se întrerupe, a nu putea fi dus până la capăt, soluţionat, rezolvat; a se împotmoli 

ZACON, ZACOANE (s.n.) - deprindere individuală câştigată prin repetarea deasă a aceleiaşi acţiuni; 

fel particular de a se purta sau de a face ceva; obicei, învăţ, obişnuinţă, nărav, deprindere rea 

ZAD, ZADURI (s.n.) - obicei 

ZADARANĂ, ZADARANE (s.f.) - fund, căptușală 

ZADORÂT, ZADORÂTĂ, ZADORÂŢ, ZADORÂCE (adj.) - adesea substantivat care simte senzaţia 

de foame, căruia îi este foame; flămând, hrănit sistematic în mod insuficient; subalimentat, subnutrit, 

fomat, neştoţât 

ZAGIE (s.f.) - maramă de mătasă, cârpă mare, dată în dar miresei de către cumătrul mare (naș) 

ZAGINĂ, ZAGINI (s.f.) - piedică, obstacol 

ZAGINI, ZAGIN (vb., IV) - a se opri undeva pentru a se odihni puţin în timpul unei călătorii, a se afla 

într-un loc după parcurgerea unui drum, a atinge capătul unui drum; a ajunge, a ugi; a se aşeza temporar, 

a se stabili, a se fixa undeva 

ZAI, ZAIURI (s.n.) - larmă, veste, zvon 

ZAI, ZAIURI (s.n.) - veste 

ZAICĂ, ZĂIȘI (s.f.) - gaiţă (lat. Garrulus glandarius) 

ZAICIN (s.n.) - lichid gras de provenienţă vegetală, insolubil în apă şi mai uşor decât ea, folosit în 

alimentaţie; ulei, oloi; (expr.) vre numa gisupra ca zaicinu pe apă - a-şi da importanţă, a se îngâmfa, a 

dori să fie întotdeauna deasupra ca uleiul pe apă 

ZALĂ, ZALE - (s.f.) lume, puhoi 

ZALĂ, ZALE (s.f) – verigă de lanț 

ZALICI, ZALICEȘCE (pers. a III-a) (vb., IV) - despre lucruri: a-şi schimba brusc poziţia, a se desprinde 

brusc din locul în care a fost fixat; a sări; a se deplasa brusc şi cu putere în sus sub impulsul unor forţe 

din afară, a ţâşni, a împroşca 

ZALICIT, ZALICITĂ, ZALICIŢ, ZALICICE (adj.) - despre oameni smintit, ţicnit, aiurit, nebun, sărit, 

bolând, naot, narod, nenormal, şuchiat, ţâcnit 

ZAMALÂC, ZAMALÂCURI (s.n.) - înv. v. zeamă, zamarie, dzamarie 

ZAMARIE, ZAMARII (s.f.) - mâncare neconsistentă, făcută cu prea multă apă pentru a ajunge la multe 

persoane; zeamă lungă; suc de fructe sau de plante; zeamă scursă dintr-un recipient, zeamă, zamalâc, 

dzamarie 

ZAMĂ (s.f.) - (var. ZUPĂ) soluţie apoasă; supă 

ZAMÂRLIŢĂ, ZAMÂRLIŢ (s.n.) - animal foarte slab, lipsit de putere, de vlagă; slăbătură; (fig.) (ir.) 

om foarte slab, lipsit de putere, de vlagă 

ZAMBAC, ZAMBACURI (s.n.) - zambac 

ZAMICIT (s.n., sg.) - amestec de făină de mălai cu frunze tocate şi apă, folosit ca hrană pentru puii de 

pasăre 

ZAMORÂNĂ, ZAMORÂNE (s.f.) - v. zamarie 

ZAMORICĂ (s.f., sg.) - drojdie 

ZAMORINĂ (s.f., sg.) - drojdie 

ZAMOSEC (adj. invar.) - nu prea uscat 

ZAN, ZANURI (s.n.) - tavă din lut ars pentru gătit 

ZANACIC, ZANACICĂ, ZANACIȘI, ZANACIȘE (adj.) - zăpăcit, smintit, zănatic, bezmetic 

ZANAT, ZANATURI (s.n.) - profesiune sau îndeletnicire bazată pe un complex de cunoştinţe obţinute 

prin şcolarizare sau prin practică; meserie, meşteşug, îndeletnicire, ocupaţie, preocupare, depridere 

consacrată; mod de a se purta, de a se îmbrăca, rânduială uz etc.; comune unei comunităţi omeneşti, 

unei zone geografice; datină, tradiţie, obicei, uzanţă 

ZANCĂ, ZĂNCI (s.f.) - capcană de prins păsări (plasă) 

ZANCĂ, ZĂNȘI (s.f.) - partea țesută de la opreg; salbă 

ZANUZÂT, ZANUZÂTĂ, ZANUZÂȚ, ZANUZÂCE (adj.) - pierdut cu firea 



ZAP (adv.) - surprindere, pripeală, din scurt 

ZAPADĂ, ZAPIEDZ (s.f.) - zăpadă 

ZAPAȘEALĂ, ZAPAȘELI (s.f.) - faptul de a se zăpăci; stare în care se află cel zăpăcit; tulburare, 

buimăceală, fâstâceală, năuceală; dezordine 

ZAPAȘI, ZAPAȘESC (vb., IV) - a-şi pierde sau a face să-şi piardă facultatea de a judeca clar; a se 

tulbura la minte, a se năuci, a se buimăci; a strica ordinea, a răvăşi, a deranja 

ZAPAȘIT, ZAPAŞITĂ, ZAPAȘIŢ, ZAPAŞICE (adj., adesea substantivat) - tulburat la minte; buimăcit, 

năucit, fâstâcit; zvăpăiat, neastâmpărat 

ZAPATUI, ZAPĂTUI (vb., IV) - a pune peste un obiect sau peste o fiinţă ceva care să le învelească să 

le protejeze; a acoperi, a pune peste un obiect deschis ceva care să-l închidă, să-l astupe; a astupa toate 

orificiile, deschizăturile la o încăpere, la o construcţie, la un adăpost pentru a împiedica pătrunderea 

aerului rece 

ZAPATUIT, ZAPATUITĂ, ZAPATUIŢ, ZAPATUICIE (adj.) - protejat, asigurat, căptuşit 

ZAPOSTÂT, ZAPOSTÂTĂ, ZAPOSTÂŢ, ZAPOSTÂCE (adj.) - ultima zi înainte de începerea unui 

post; lăsatul secului 

ZAPSÎ, ZAPSĂSC (vb., IV) - a prinde pe cineva pe neaşteptate asupra unui fapt; a surprinde, a găsi pe 

cineva nepregătit, neprevenit, a da peste cineva, a-l lua prin surprindere 

ZAPUG, ZAPUGURI (s.n.) - căldură mare şi dogoritoare a soarelui; dogoare, zăduf, arşiţă, caniculă, 

focarie 

ZAR (s.n. sg.) – (var. ȚUCOR) zahăr 

„zar coțche” - zahăr cubic 

„zar cristal” - zahăr tos 

„zar pulvăr” - zahăr praf 

ZARASTÂT, ZARASTÂTĂ, ZARASTÂŢ, ZARASTÂCE (adj., despre oameni, adesea adverbial) - 

separat; (p. ext.) îndepărtat; retras, izolat; situat la distanţă, care trăieşte departe de alte persoane, izolat 

de societate; retras, singuratic 

ZARASTÎ, ZARASTĂSC (vb., IV) - a se izola, a se separa unul de altul; a se îndepărta de societate, de 

semeni; a se rătăci 

ZARDALEU, ZARDALEI (s.m.) - cais 

ZARDALEU, ZARDALEI (s.n.) - cais 

ZARE, ZĂRI (s.f.) - lumină produsă de felinar, de lumânare 

ZARE, ZĂRI (s.f.) - zare; lumină slabă; depărtare 

„a să vegea șeva în zare” - a se vedea ceva (slab) în depărtare 

ZARUMBEL, ZARUMBELĂ, ZARUMBELI, ZARUMBELE (adj.) - drăgălaș 

ZARZALIN, ZARZALINI (s.m.) - cais 

ZATCĂ, ZATCHIE/ZĂTCI (s.f.) - lume multă, îngrămădeală mare; bățul introdus în sulul din 

spate de la război pentru a opri deșirarea urzelii; prăjină 

„zatcă dă păduchi” - plin de păduchi 

„zatcă dă reșit” - răcit cobză 

ZATCĂ, ZĂTCE (s.f.) - zatcă, întinzător la războiul de ţesut 

ZATON, ZATOANE (s.n.) - lac sau iaz format de apa pe care zăgazul, stăvilarul o împiedică să curgă; 

braţ deviat dintr-o apă curgătoare; scoc 

ZATONI, ZATONESC (vb., IV) - a bara, a stăvili cursul unei ape cu ajutorul unui stăvilar; a zăgăzui 

ZATOR, ZATOARĂ (s.n.) - organ cărnos de secreţie a laptelui la femelele animalelor mamifere; uger, 

ţâţă, pulpe 

ZATREALĂ, ZATRELI (s.f.) - acţiunea de a întârzia şi rezultatul ei; întârziere; timpul, durata cât cineva 

sau ceva întârzie 

ZATRELNIC, ZATRELNICĂ, ZATRELNIȘ, ZATRELNIȘE (adj., adesea substantivat) - care lucrează 

încet; care se mişcă încet; mocăit, mocoşit, moşmondit; care încurcă pe alţii, care stânjeneşte pe cei din 

jur 

ZATRI, ZATRESC (vb., IV) - a veni, a sosi undeva după timpul la care era aşteptat sau la care era 

necesar; a întârzia; a face ceva după termenul obişnuit sau fixat; a apărea, a se ivi după timpul prevăzut; 

a împiedica pe cineva să săvârşească la timp o acţiune, a face ca ceva să nu se îndeplinească în termen; 

a rămâne, a zăbovi undeva mai mult decât este necesar sau prevăzut 



ZATUOR, ZATUARĂ (s.n.) - zător, pulpa cu lapte a scroafei 

ZAȚ (s.n.) – rămășiță de la cafea 

ZAUCĂ, ZĂUŞI (s.f.) - partea cea vărtoasă la opreg 

ZAUŞÎ (adv. de mod) - faptul de a se zăpăci; starea în care se află cel zăpăcit; zăpăceală, buimăceală, 

năuceală; (expr.) am luat zauş - m-am zăpăcit, nu ştiu ce să fac mai întâi 

ZAVIELCĂ, ZAVIELȘI (s.f.) - zăvelcă 

ZĂ, ZĂLE (s.f.) - fiecare dintre ochiurile unui lanţ; za 

ZĂBALĂ, ZĂBIELE (s.f.) - bară din metal (parte din căpăstru) care se introduce în gura calului pentru 

a îl struni 

ZĂBĂUC, ZĂBĂUCĂ, ZĂBĂUŢ, ZĂBĂUCE (adj.) - aiurit 

ZĂBIAUĂ, ZĂBIELIE (s.f.) - ulceraţie albicioasă care se face în jurul gurii la cai şi, prin extindere de 

sens, la oameni 

ZĂBOAVĂ, ZĂBOAVE (s.f.) - întârziere, pierdere de timp, zăbavă, încetineală 

ZĂBOVI, ZĂBOV(I)ESC (vb.. IV, intranz.) - a întârzia 

ZĂBOVI, ZĂBOVIESC (vb., IV) - a întârzia mult în efectuarea unui lucru (uneori datorită 

minuțiozității cu care se muncește); a sta prea mult într-un loc; a opăci, a împiedica pe cineva să 

lucreze (mai ales ținându-l de vorbă) 

ZĂBOVIT, ZĂBOVITĂ, ZĂBOVIȚ, ZĂBOVICE (adj.) – întârziat, pierdut timpul 

ZĂBRAN, ZĂBRANE (s.n.) - gard, împrejmuire; pădure 

ZĂBRAN, ZĂBRANIE (s.n., sg.) - pădurice tânără crescută în lunca unui pârâu; zonă amplasată în 

lunca inundabilă a unui curs de apă 

ZĂBRĂLEALĂ, ZĂBRĂLELI (s.f.) - furt, deposedare 

ZĂBRĂNI, ZĂBRĂNESC (vb., IV, tranz.) - a rări o pădure 

ZĂBRĂNI, ZĂBRĂNIESC (vb., IV) - a rări o pădure 

ZĂBREALĂ (s.f.) – gard, grilaj, gărduleț 

ZĂBRELIT, ZĂBRELITĂ, ZĂBRELIŢ, ZĂBRELICE (adj.) - furat, luat 

ZĂBRELUȘĂ (s.f.) - (var. ZĂBRELUȚĂ) dim.de la zăbrea, șipcă, bârnă de lemn, drugi la ferestre 

ZĂBROANĂ, ZĂBROANE (s.f.) - năvod (pe margini cu verigi) 

ZĂBROANE, ZĂBROANE (s.f.) - plasă care se aruncă de-a latul albiei curgătoare (fiind purtată, 

pe cele două maluri, de câte o persoană) ca să intre în ea toți peștii care înoată în amonte sau în 

aval 

ZĂBRON, ZĂBROANE (s.n.) - drug de închis ușa pe dinăuntru 

ZĂBUN, ZĂBUNĂ, ZĂBUNI, ZĂBUNE (adj.) - zăpăcit, aiurit, ameţit 

ZĂBUN, ZĂBUNURI (s.n.) - haină groasă bărbătească 

ZĂBUNEALĂ, ZĂBUNELI (s.f.) - tulburare a minții, zăpăceală, demență 

ZĂBUNI, ZĂBUNESC (vb., IV, tranz. reflex.) - a (se) zăpăci, a (se) deregla mintal; a înnebuni 

ZĂBUNI, ZĂBUNIESC (vb., IV) - a vorbi aiurea, a ameţi 

ZĂBUNIT, ZĂBUNITĂ, ZĂBUNIȚ, ZĂBUNICE (adj.) - înnebunit 

ZĂBUNIT, ZĂBUNITĂ, ZĂBUNIŢ, ZĂBUNICE (adj.) - zăpăcit 

ZĂCĂTOARE, ZĂCĂTORI (s.f.) - locul unde poposesc oile, caprele, căprioarele pe timpul arşiţei; 

lagăr 

ZĂCĂTOARE, ZĂCĂTORI (s.f.) - locul unde stau oile și caprele pe timp de arșiță 

ZĂCĂTUI, ZĂCĂTUI (vb., IV) - a repara 

ZĂCĂTUIT, ZĂCĂTUITĂ, ZĂCĂTUIŢ, ZĂCĂTUICE (adj.) - izolat bine, închis bine o casă zăcătuită 

ZĂCINI (vb., IV) - a abate apa în altă parte 

ZĂCINI, ZĂCINESC (vb., IV) - a abate apa în altă parte 

ZĂCIT (s.m.) - ulei de măsline 

ZĂCON, ZĂCOANE (s.n.) - datină, obicei; orânduială 

„că la noi așa-i orânda șî la noi așa-i zăconu” – se respectă datina 

ZĂCON, ZĂCONI (s.m.) - datină, obicei; nărav 

ZĂCONI(U), ZĂCOANE (s.n.) - obicei, datină 

ZĂCONI, ZĂCOANIE (s.n.) - datină, obicei, rânduială 

ZĂCREŢÎ, ZĂCREȚĂSC (vb., IV) - a împinge, a înghesui 

ZĂCUPEALĂ, ZĂCUPELI (s.f.) - arșiță mare 



ZĂCUPI, ZĂCUPESC (vb., IV) - a înghesui pe cineva la colţ 

ZĂCUPIT, ZĂCUPITĂ, ZĂCUPIŢ, ZĂCUPICE (adj.) - blocat, prins, prins la strâmtoare 

ZĂCUT, ZĂCUTĂ, ZĂCUȚ, ZĂCUCE (adj.) – imobilizat la pat 

ZĂCUT, ZĂCUTĂ, ZĂCUŢ, ZĂCUCE (adj.) – căzut la pat 

ZĂDARNIC, ZĂDARNICĂ (adj.) - zadarnic 

ZĂDÂNA (vb., I) - a opri 

ZĂDÂNAT, ZĂDÂNATĂ, ZĂDÂNAŢ, ZĂDÂNACE (adj.) - oprit 

ZĂDORIT, ZĂDORITĂ, ZĂDORIŢ, ZĂDORICE (adj.) - ahtiat, dorit; bogat 

ZĂDUH, ZĂDUHURI (s.n.) - zăpuşeală 

ZĂFLA, ZAFLU (vb., I, tranz.) - a afla, a găsi, a descoperi 

ZĂFLAT, ZĂFLATĂ, ZĂFLAȚ, ZĂFLACE (adj.) - aflat 

ZĂGĂLUI, ZĂGĂLUI (vb., IV) - a necăji, a supăra 

ZĂGÂRJIT, ZĂGÂRJITĂ, ZĂGÂRJIŢ, ZĂGÂRJICE (adj.) - pipernicit 

ZĂGINA, ZĂGIN (vb., I, tranz., reflex.) - zădina, a (se) opri, a împiedica, a pune obstacol 

ZĂGNIAT, ZĂGNIACE (s.n.) - nimic, rămăşiţă, gunoi 

ZĂGONI, ZĂGON (vb., IV) - a izgoni, a alunga 

ZĂI, ZĂIESC (vb., IV) - a se auzi 

ZĂI, ZĂIEȘTE (vb., IV, pers. a III-a, intranz. reflex.) - a se arăta; a se duce vestea, a se zvoni, a 

se duce buhu 

ZĂICHIN, ZĂICHINURI (s.n., sg.) - ulei, untdelemn 

ZĂICIN (s.m.) – ulei de dovleac 

ZĂICIN, ZĂICINURI (s.n.) - ulei 

ZĂIT, ZĂITĂ, ZĂIȚ, ZĂICE (adj.) - vestit 

ZĂITURĂ, ZĂITURI (s.f.) - veste, zvon 

ZĂLARE (s.n. pl.) - lanțurile de care se leagă opritorile de vârful oiștei de la căruță 

ZĂLARI, ZĂLAR(I)E (s.n.) - obiect metalic în formă de cerc, za metalică mai mare, montată pe ieslea 

din lemn, prin care este petrecut lanțul cu care sunt legate animalele în grajd 

ZĂLĂCI, ZĂLICESC (vb., IV) - a sări 

ZĂLĂȘI (vb., IV, intranz.) - a sări peste un obstacol 

ZĂLĂŞÎ, ZĂLĂȘĂSC (vb., IV) - a sări 

ZĂLĂVAT (s.n., sg.) - norod, mulţime 

ZĂLĂVAT, ZĂLĂVATURI (s.n.) - mulțime, norod 

ZĂLĂVATĂ (s.f., sg.) - belşug, abundenţă 

ZĂLDĂRIU, ZĂLDĂRII (s.m.) - cais 

ZĂLEAN, ZĂLEANURI (s.n.) - un loc mai ridicat, acoperit cu arbori 

ZĂLECEALĂ, ZĂLĂCELI (s.f.) - întârziere, amânare; falimentare, încurcătură 

ZĂLECI - cf. gr. b. i ”a zălăci” 

ZĂLECI, ZĂLECESC (vb., IV, intranz. şi reflex.) - a întârzia; a intra în încurcătură 

ZĂLECIC, ZĂLECICĂ, ZĂLECIŞI, ZĂLECIŞE (adj.) - întârziat; încurcat 

ZĂLEZAN (s.n. sg.) - loc mai ridicat plantat cu arbori 

ZĂLEZÂT, ZĂLEZÂTĂ, ZĂLEZÂȚ, ZĂLEZÂCE (adj.) - pierdut cu firea; confuz; amnezic 

ZĂLEZÎ, ZĂLEZĂSC (vb., IV, intranz. şi reflex.) - a se pierde cu firea; a uita lucrurile 

importante 

ZĂLICI (vb., IV) - a rătăci 

ZĂLIE, ZĂLII (s.f.) - lanțul de la ceasul țăranului 

ZĂLI(E)CIT, ZĂLI(E)CITĂ, ZĂLI(E)CIŢ, ZĂLI(E)CICE (adj.) - pierdut, derutat 

ZĂLIECIT, ZĂLIECITĂ, ZĂLIECIŢ, ZĂLIECICE (adj.) - pierdut, derutat 

ZĂLIEZÂT, ZĂLIEZÂTĂ, ZĂLIEZÂŢ, ZĂLIEZÂCE (adj.) - derutat 

ZĂLIEZÂT, ZĂLIEZÂTĂ, ZĂLIEZÂŢ, ZĂLIEZÂCE (adj.) – derutat 

ZĂLIȘI, ZĂLIȘESC (vb., IV, intranz.) - a supraviețui, a o duce de azi pe mâine. 

ZĂLITI, ZĂLITESC (vb., IV) - a strica, a ciunti 

ZĂLOAGĂ (s.f.) – semn de carte, din hârtie, pânză sau piele 



ZĂLOAGĂ, ZĂLOAJ(I)E (s.f.) - personaj feminin prezent în obiceiurile de nuntă, de regulă rudă cu 

unul dintre miri 

ZĂLOG, ZĂLOAGE/ZĂLOGURI (s.n.) - amanet, garanție; neam al miresei luat gaj de către 

nuntașii mirelui 

ZĂLOG, ZĂLOGURI (s.n.) - amanet 

ZĂLOJÎ, ZĂLOZESC (vb., IV, tranz.) - a amaneta, a depune un gaj 

ZĂLUD, ZĂLUDĂ, ZĂLUDZ, ZĂLUGE (adj.) – nebun, nărod, smintit, buimac, confuz 

ZĂLUDZALĂ, ZĂLUDZĂLI (s.f.) - zăpăceală, prosteală, sminteală 

ZĂLUDZÂT, ZĂLUDZÂTĂ, ZĂLUDZÂŢ, ZĂLUDZÂCE (adj.) - prostit 

ZĂLUDZÂT, ZĂLUDZÂTĂ, ZĂLUDZÂŢ, ZĂLUDZÂCE (adj.) - prostit, zăpăcit, smintit 

ZĂLUDZÎ, ZĂLUDZĂSC (vb., IV, intranz.) - a-şi pierde mintea, a prosti 

ZĂLUICĂ, ZĂLUIȘI (s.f.) - cusătură pe pânză în formă de cruce 

ZĂLUICHI (s., pl.) - zdreanțele de la o cusătură 

ZĂLUICHIU, ZĂLUICHIE, ZĂLUICHII, ZĂLUICHIE (adj.) - cruciș, în formă de cruce 

ZĂLUZÎ, ZĂLUZĂSC (vb, IV, intranz. reflex.) - a se sminti, a-și pierde mințile 

ZĂMALŢ, ZĂMALŢURI (s.n.) - smalţ 

ZĂMALȚ, ZĂMALȚURI (s.n.) - smalț, emailul vaselor 

ZĂMAN, ZĂMANURI (s.n.) - obicei 

ZĂMĂCIȘĂ (s.f. sg.) - brânză de vacă zeroasă 

ZĂMĂCIŞĂ (s.f.) - brânză zăroasă de vacă 

ZĂMĂLȚUIT, ZĂMĂLȚUITĂ, ZĂMĂLȚUIȚ, ZĂMĂLȚUICE (adj.) - emailat 

ZĂMĂRLĂU, ZĂMĂRLUAIE (s.n.) - umplutură 

ZĂMIEȘÂT, ZĂMIEȘÂTĂ, ZĂMIEȘÂȚ, ZĂMIEȘÂC(I)E (adj.) - rupt de foame, lihnit 

ZĂMINCIT (s.n.) - hrană pentru pui din făină de porumb și apă 

ZĂMIŞCĂ, ZĂMIŞCI (s.f.) - jimblă mică, chiflă 

ZĂMORI, ZĂMORESC (vb., IV) - a se răcori 

ZĂMORIT, ZĂMORITĂ, ZĂMORIȚ, ZĂMORICE (adj.) - slăbit din cauza unei boli 

ZĂMOSIT, ZĂMOSITĂ, ZĂMOSIŢ, ZĂMOSICE (adj.) - turmentat, îmbătat 

ZĂMURASTRU (s.n. sg.) - recoltă obținută înainte de vreme 

ZĂMURASTRU (s.n., sg.) - recoltă, produs înainte de timpul normal 

ZĂMURASTRU, ZĂMURASTRĂ, ZĂMURAŞTRI, ZĂMURASTRE (adj.) - răsărit din sămânţa 

scuturată anul trecut 

ZĂNACIC, ZĂNACIȘI (s.m.) - dus de-acasă, aiurit 

ZĂNAT, ZĂNATURI (s.n.) - meserie 

ZĂNGĂNIT (s.m.)- zgomot metalic produs prin lovire 

ZĂNIAT, ZĂNIATURI (s.n.) - meșteșug, meserie 

ZĂNOAGĂ, ZĂNOAGE (s.f.) - înfundătură, desiş de codru 

ZĂNOSÂT, ZĂNOSÂTĂ, ZĂNOSÂŢ, ZĂNOSÂCE (adj.) - somnoros, trezit din somn 

ZĂNUDZALĂ, ZĂNUDZĂLI (s.f.) - prostie 

ZĂNUDZÂT, ZĂNUDZÂTĂ, ZĂNUDZÂȚ, ZĂNUDZÂCE (adj.) - prostit 

ZĂP, ZĂPURI (s.f.) - surprindere 

ZĂPĂȘI, ZĂPĂȘESC (vb., IV, intranz. reflex.) - a se încurca; a induce în eroare pe cineva 

ZĂPĂȘIT, ZĂPĂȘITĂ, ZĂPĂȘIȚ, ZĂPĂȘICE (adj.) - zăpăcit 

ZĂPĂTUIT, ZĂPĂTUITĂ, ZĂPĂTUIŢ, ZĂPĂTUICE (adj.) - bine închis 

ZĂPICIT, ZĂPICITĂ, ZĂPICIŢ, ZĂPICICE (adj.) - pipernicit, închercit 

ZĂPIEȘÂT, ZĂPIEȘÂTĂ, ZĂPIEȘÂȚ, ZĂPIEȘÂCIE (adj.) - nedezvoltat sufiecient, pipernicit, 

slab și mic de statură 

ZĂPIEȘÎ, ZĂPIEȘESC (vb., IV, unipers.) - (despre puii păsărilor de curte) a nu se dezvolta 

normal, a nu crește cât trebuie 

ZĂPIȘIT, ZĂPIȘITĂ, ZĂPIȘIȚ, ZĂPIȘICE (adj.) - slăbuț, pirpiriu 

ZĂPOST, ZĂPOSTURI (s.n.) - înaintea postului, lăsata postului; ziua în care începe Postul 

Paștelui 

ZĂPOST, ZĂPOSTURI (s.n.) - lasatul secului 

ZĂPOSTAT (s.n. sg.) - v. zăpost 



ZĂPOSTÂT, ZĂPOSTÂTURI (s.n.) - post; în oponenţă cu "slastă" 

ZĂPOSTIT (s.n.) - lăsatul secului 

ZĂPOSTÎ (vb., IV) - a posti, a ține post 

ZĂPREALĂ (s.f.) - slăbiciune, vlăguire 

ZĂPRI, (mă) ZĂPRESC (vb., IV, intranz. reflex.) - a nu mai avea răbdare; a slăbi, a se usca pe 

picioare 

ZĂPRIT, ZĂPRITĂ, ZĂPRIŢ, ZĂPRICE (adj.) - nu poate urina 

ZĂPRIT, ZĂPRITĂ, ZĂPRIŢ, ZĂPRICE (adj.) - slab, uscăţiv 

ZĂPSÂT, ZĂPSÂTĂ, ZĂPSÂŢ, ZĂPSÂCE (adj.) - prins la înghesuială 

ZĂPŞÂT, ZĂPŞÂTĂ, ZĂPŞÂŢ, ZĂPŞÂCE (adj.) - zăpsit; surprins; descoperit 

ZĂPȘÎ, ZĂPȘĂSC (vb., IV, tranz.) - a prinde pe cineva asupra unui fapt 

ZĂPȘÎ, ZĂPȘĂSC (vb., IV, tranz.) - a prinde pe neașteptate, a surprinde 

ZĂPUC, ZĂPUCURI (s.n.) - caniculă, zăpușeală, fierbințeală 

ZĂPUH (s.n., sg.) - zăpuşeală 

ZĂPUŞALĂ, ZĂPUŞĂLI (s.f.) – năduşeală, atmosferă încinsă 

ZĂPUȘALĂ, ZĂPUȘĂLI (s.f.) – năduf, căldură mare 

ZĂRĂI (vb., IV, intranz.) – a zornăi 

ZĂRĂI, ZĂRESC (vb., IV, intranz.) - a zurăi, a zornăi, a scârțâi 

ZĂRMÂLAIU, ZĂRMÂLAIE (s.n.) - mălai prăjit cu untură în tigaie sau tavă 

ZĂRŢĂ (s.f., sg.) - dizpozitiv optic medical sau de protecţie format din două lentile fixate într-o ramă 

care se pune la ochi sprijinit pe rădăcina nasului cu scopul de a corecta un defect de vedere, de a apăra 

ochii de praf, de o lumină prea puternică etc.; ochelari 

ZĂSTRĂ, ZĂSTRE (s.f.) - avere mobilă sau imobilă care se dă unei fete când se mărită; zestre; 

totalitatea bunurilor pe care cineva le-a moştenit sau urmează să le moştenească 

ZĂȘE (num. card.) – zece 

ZĂȘE, ZĂȘI (num. card.) - număr care are în numărătoare locul între nouă şi unsprezece şi care se 

indică prin cifra 10 sau X; zece, dzășe 

ZĂȘILEA, ZĂȘA (num. ord.) - care se află între al nouălea şi al unsprezecelea; al zecelea, al dzășilea 

ZĂTOARE, ZĂTORI (s.f.) - țâță, mamelă (la animale) 

ZĂTOI, ZĂTOIESC (vb., IV) - a opri apa la moară 

ZĂTON(I) , ZĂTUANIE (s.n.) - stavilă de obicei, la moara de apă; stăvilar, baraj 

ZĂTONI, ZĂTOANE (s.n.) - apă mare, învolburată, în urma ploilor bogate, mai ales primăvara 

ZĂTONI, ZĂTONESC (vb., IV, tranz.) - a stăvili cursul unei ape, în vederea formării unui zăton 

ZĂTONIT, ZĂTONITĂ, ZĂTONIŢ, ZĂTONICE (adj.) – aruncat, ascuns 

ZĂTREALĂ, ZĂTRELI (s.f.) - piedică, buimăceală 

ZĂTRI, ZĂTRESC (vb., IV) - a zăbovi, a întârzia 

ZĂTRI, ZĂTRESC (vb., IV, reflex.) - a întârzia, a se reține 

ZĂTRIT (adj.) - v. zăprit 

ZĂTVI, ZĂTVESC (vb., IV) - a întârzia 

ZĂU! (interj.) – jur pe Dumnezeu 

ZĂUITA, ZĂUIT (vb., I, tranz. reflex.) - a uita 

ZĂUITAT, ZĂUITATĂ, ZĂUITAȚ, ZĂUITACE (adj.) - uitat 

ZĂUITĂ, ZĂUIT (vb., I, reflex.) - a privi, a uita 

ZĂVĂRNI, ZĂVĂRNESC (vb., IV) - a se ivi 

ZĂVELCĂ, ZĂVELŞE (s.f.) - catrință scurtă 

ZĂVOD, ZĂVODZ (s.m.) - câine mare de pază 

ZĂVOD, ZĂVOZI (s.m.) – câine mare de pază 

ZÂAȘIE (num. card.) - zece 

ZÂCŢĂRI (vb., IV, tranz.) - a deranja, a se lua de cineva, a şicana, a provoca 

ZÂD, ZÂDURI (s.n.) - element de construcţie vertical executat din cărămizi, din blocuri de piatră etc., 

aşezate ordonat unele peste altele şi legate printr-un liant, sau din beton, destinat să limiteze, să separe 

sau să izoleze un spaţiu ori să susţină alte elemente de construcţie; zid 

ZÂD, ZÂDURI (s.n.) - zid 



„a pune la zâd” - a acuza 

„a pune pră zâd” - a atârna 

„zâd dă pământ” - zid bătut 

„zâd dân cărămidă moartă” - zid din văiugă 

ZÂDARI “în zâdari” - degeaba 

ZÂDARI, ZÂDARI (s.m.) - muncitor specializat în executarea lucrărilor de construcţie din zidărie sau 

din mortar, precum şi de finisare a betonului după turnare; zidar, maor 

ZÂDARI, ZÂDARI (s.m.) - zidar 

ZÂDARIE, ZÂDARII (s.f.) - lucrare de construcţie făcută din zid; parte a unei construcţii făcută din 

zid; (p. gener.) construcţie; zidărie; meseria zidarului; zidărit 

ZÂDARIT (s.n., sg.) - meseria zidarului; zidărie, zidărit, maorit 

ZÂDĂRIIE, ZÂDĂRII (s.f.) - zidărie, partea construcției compusă din zid; meseria/calificarea de 

zidar 

ZÂDĂRIT, ZÂDĂRICIE (s.n.) - v. zidăriie 

ZÂGI, ZÂGESC (vb., IV) - a ridica un zid; (p.gener.) a ridica o clădire; a clădi, a zidi, a construi; a 

închide într-un zid sau între ziduri 

ZÂGI, ZÂGESC (vb., IV, intranz.) - a zidi 

ZÂGIRE, ZÂGIRI (s.f.) - acţiunea de a zidi şi rezultatul ei; construcţie, clădire, edificiu 

ZÂGIT, ZÂGITĂ, ZÂGIŢ, ZÂGICE (adj.) - clădit, zidit, construit, executat din zidărie; despre uşi şi 

ferestre închise, astupate cu un zid 

ZÂLNIC, ZÂLNICĂ, ZÂLNIȘ, ZÂLNIŞE (adj., adesea adverbial) - de fiecare zi, zilnic, cotidian, în 

fiecare zi 

ZÂMBAC, ZÂMBAȘIE (s.n.) - zambac, crin, lalea 

ZÂMBRĂ, ZÂMBRE (s.f.) - râs forțat 

ZÂMBRĂ, ZÂMBRE (s.f.) - zâmbre 

ZÂMOSÂĂC, ZÂMOSÂĂȘI (adj.) - sec, uscat, deshidratat 

ZÂMȚ, ZÂMȚURI (s.m.) - zimți 

ZÂMŢ, ZÂMŢURI (s.n.) - filet 

ZÂMŢUIT, ZÂMŢUITĂ, ZÂMŢUIŢ, ZÂMŢUICE (adj.) - cu zimţi; zimţuit, crestat, zimţat 

ZÂNĂ, ZÂNE (s.f.) - zină 

ZÂNZAI, ZÂNZĂI (vb., IV) - despre fiinţe şi despre părţi ale corpului lor: a face mişcări involuntare, 

rapide şi repetate din cauza frigului; a tremura de frig 

ZÂNZĂNI, ZÂNZĂNI (vb., IV) - a tremura de frig 

ZÂRĂI (vb., IV) - a zornăi 

ZÂRŢĂ (s.f.) - ochelari 

ZÂȘE, ZÂC (vb., III) - a exprima ceva în cuvinte, a spune, a rosti cu voce tare, a zice; a promite, a 

făgădui; a cânta din gură sau dintr-un instrument; a răspunde, a riposta; a invoca; a sfătui, a îndemna; a 

porunci, a ordona 

ZÂȚĂ, ZÂŢE (s.f.) - fire, rădăcină, neam 

ZÂUAȘ, ZÂUAŞ (s.m.) - zilier, lucrător cu ziua 

ZÂZANIE, ZÂZĂNII (s.f.) – vrajbă, neînţelegere 

ZBACE, ZBAT (vb., III) – a zbate 

ZBACE, ZBAT (vb., III) - despre fiinţe a face mişcări bruşte, violente sau convulsive din cauza durerii 

sau pentru a scăpa de strânsoare; a se zbate, a se zvârcoli, a se smuci, a face tot ce-i stă în putinţă, a se 

strădui din răsputeri pentru a realiza ceva, pentru atingerea unui scop; a se zvârcoli foarte tare; a se lupta 

cu moartea, a trage să moară; (fig.) a se chinui, a se zbuciuma, a suferi cumplit 

ZBACERE, ZBACERI (s.f.) - acţiunea de a se zbate şi rezultatul ei; zbatere 

ZBANG (interj.) - cuvânt care imită zgomotul produs la căderea unui obiect metalic, la închiderea unei 

uşi etc 

ZBANŢ, ZBANŢURI (s.n.) - inel din metal cu care se fixează ceva  

ZBANŢ, ZBANŢURI (s.n.) - inel din metal cu care se fixează ceva, ca de exemplu ţeava la puşcă 

ZBARV! (interj.) - zbârn 



ZBATAȘ, ZBATAȘ (adj., adesea substantivat) - despre oameni şi animale: care se mişcă încolo şi 

încoace; care se agită; agitat; care se manifestă prin mişcări grăbite şi dezordonate; (fig. ir.) care nu ştie 

să joace, care încurcă pe ceilalţi dansatori prin mişcările sale dezordonate 

ZBĂG, ZBĂGURI (s.m.) - loc îndepărtat, greu accesibil; neguri 

ZBĂG, ZBĂGURI (s.n.) - refugiu 

ZBÂCNI, ZBÂCNESC (vb. IV, intranz.) - a trage brusc cu putere 

ZBÂCNI, ZBÂCNESC (vb., IV, intranz.) - a trage brusc cu putere 

ZBÂRLIT, ZBÂRLITĂ, ZBÂRLIŢ, ZBÂRLICE (adj.) - zburlit 

ZBÂRLIT, ZBÂRLITĂ, ZBÂRLIŢ, ZBÂRLICE (adj.) - zburlit 

ZBÂRN! (interj.) - zbârn, zbârnâit 

ZBÂRNAICĂ ZBÂRNAIȘIE (s.f.) - ceva ce zbărnăie; insectă; o femeie care vorbeşte mult 

ZBÂRNĂI, ZBÂRNĂI (vb., IV) - a zumzăi 

ZBÂRNĂIT, ZBÂRNĂITURI (s.n.) - sunetul produs de aripile insectelor 

ZBÂRNĂIT, ZBÂRNĂITURI (s.n.) - sunetul produs de aripile insectelor 

ZBÂRNĂITOARE, ZBÂRNĂITORI (s.f.) – sonerie 

ZBÂRNĂUZ, ZBÂRNĂUZI (s.m.) - bondar 

ZBÂRȘI, ZBÂRȘIESC (vb., IV, tranz., reflex.) - zbârci 

ZBÂRȘI, ZBÂRȘIURI (s.n.) - zbârci, rid, cută, încrețitură a pielii (mai ales pe față) 

ZBÂRȘIT, ZBÂRȘITĂ, ZBÂRȘIȚ, ZBÂRȘICIE (adj.) - ridat, cu zbârcituri; (despre fructe) cu 

coaja încrețită 

ZBÂRȘIT, ZBÂRȘITĂ, ZBÂRȘIŢ, ZBÂRȘICIE (adj.) - zbârcit 

ZBÂRȘITURĂ, ZBÂRȘITURI (s.f.) - zbârcitură, cută, rid 

ZBÂRȘITURĂ, ZBÂRȘITURI (s.f.) - zbârcitură, rid, încrețitură a pielii 

ZBÂRZAICĂ, ZBÂRZĂIȘI (s.f.) - sanie trasă de cai 

ZBENDĂRA (vb., I, intranz.) - a tremura 

ZBENGUI, ZBENGUIE (vb., IV) – a zburda 

ZBERA, ZBIARĂ (vb., I) – a țipa 

ZBERA, ZBIER (vb., I, tranz., reflex.) - striga, ţipa. Zbiera 

ZBIARÂT, ZBIARÂCIE (s.n.) - strigăt, ţipăt, gălăgie  

ZBIDUI (vb., IV, intranz. reflex.) - a se ivi, a se naşte 

ZBIGUI, ZBIGUI (vb., IV) - a biciui 

ZBIGUI, ZBIGUI (vb., IV, intranz. reflex.) - a se juca; a sări; a (se) zbengui 

ZBIGUIT, ZBIGUITĂ, ZBIGUIŢ, ZBIGUICE (adj.) - biciuit 

ZBIȘEALĂ, ZBIȘELI (s.f.) - teren (loc) zvântat/puțin uscat (după o ploaie mare, după topirea 

zăpezii etc.); sfârcul biciului; pleasnă, plesnitoare 

ZBIȘI, ZBIȘESC (vb., IV, tranz. și reflex.) - a se usca puțin, a se zvânta 

ZBIȘI, ZBIȘE (s.n.) - bici 

ZBIȘI, ZBIȘEȘCE (vb., IV, pers. a III-a, intranz. reflex.) - a se usca 

ZBIȘI, ZBIȘIURI (s.n.) - bici 

ZBIŞI, ZBIŞURI (s.n.) - bici 

ZBIŞIT, ZBIŞICE (s.n.) - răsucirea frunzelor la porumb din cauza secetei 

ZBIȘIT, ZBIȘITĂ, ZBIȘIȚ, ZBIȘICE (adj.) - uscat superficial; a lungat cu biciul 

ZBIȘIT, ZBIŞITĂ, ZBIȘIŢ, ZBIŞICE (adj.) - uscat, zvântat, zbicit 

ZBIȘITURĂ (s.f.) - v. zbisală 

ZBIȘIUITURĂ, ZBIȘIUITURI (s.f.) - bătaie cu biciul, biciuire 

ZBOCOCI (vb., IV, intranz. reflex.) - a se zbate 

ZBOGOM (interj.) - "cu Dumnezeu" 

ZBOGOM! (interj.) - adio!; salut la despărțire/plecare, având semnificația „Dumnezeu să fie cu 

tine” sau „La revedere”, „Cu bine”, „Sănătate!” 

„zbogom dico (dicu)” - niciodată, la Paștile cailor 

ZBOR, ZBORURI (s.n.) - conversaţie familiară pe teme minore; flecăreală, pălăvrăgeală plăcută; taifas, 

sfat, vorbă; mod de planare şi de mişcare în aer a unei păsări, a unei insecte, a unui obiect etc., trecere 

rapidă prin aer a unui obiect aruncat sau purtat de vânt 



ZBOR, ZBURAȚ (s.m.) - pui (devenit pasăre) care poate zbura 

ZBORD, ZBORDZ (s.m.) - bord, bulgăr 

ZBORÎ, ZBORĂSC (vb., IV) - a vorbi cu cineva mult şi cu familiaritate despre lucruri minore, a sta la 

taifas, a pălăvrăgi, a sporovăi, a tăifăsui, a povesti, a sta la sfat 

ZBUCNI (vb., IV) - a (o) tuli 

ZBUCNI (vb., IV, tranz.) - a izbi, a trânti 

ZBUCNITURĂ, ZBUCNITURI (s.f.) - izbitură, trântire, zgomot 

ZBURA, ZBOARĂ (vb., I) – a zbura 

ZBURA, ZBUOR (vb., I, tranz.) - zbura 

ZBURAT/Ă, ZBURAȚ/CE (adj.) - zburat 

ZBURATUORI, ZBURATUARE (s.m.) - zburător 

ZBURATUORI, ZBURATUOARĂ, ZBURATUORI, ZBURĂTUOARE (adj.) - zburător 

ZBURĂTORI, ZBURĂTORESC (vb., IV) - a arunca cu ceva 

ZBURĂTORI, ZBURĂTORESC (vb., IV, tranz.) - a alunga porumbeii de pe casă 

ZBURĂTURA (vb., I, tranz.) - a arunca 

ZBURĂTURI (vb., IV, intranz.) – a crește copiii mari 

ZBURĂTURI, ZBURĂTURIESC (vb., IV, intranz.) - a crește mari copiii 

ZBURDA, ZBURD (vb., I, intranz. şi reflex.) - a alerga; a trăi pe picior mare, a avea de toate; a 

zburda 

„a zburda în bani” - a risipi, a cheltui fără a face economii 

ZBURDA, ZBURGIEDZ (vb., I, tranz., reflex.) - zburda, a se zbengui, a se dezmierda 

ZBURDALNIC, ZBURDALNICĂ, ZBURDALNIȘI, ZBURDALNIȘIE (adj.) - zburdalnic 

ZBURDAT, ZBURDATĂ, ZBURDAȚ, ZBURDACE (adj.) - fără griji 

ZBURDAT, ZBURDATĂ, ZBURDAŢ, ZBURDACIE (adj.) - zburdat, dezmierdat; alintat, răsfăţat 

ZBURDAŢÂIE, ZBURDAŢÂI (s.f.) - zburdălnicie, nebunie, risipă, irosire 

ZBUȘIUM, ZBUȘIUMURI (s.n.) - stare de nelinişte sufletească, frământare, zbuciumare, neastâmpăr; 

mişcare grăbită, agitată şi zgomotoasă 

ZBUȘIUMA, ZBUȘIUM (vb., I) - a se frământa sufleteşte; a se chinui; a se mişca cu neastâmpăr; a se 

agita cu violenţă 

ZBUȘIUMAT, ZBUŞIUMATĂ, ZBUȘIUMAŢ, ZBUŞIUMACE (adj.) - frământat, tulburat; neliniştit, 

îngrijorat 

ZBUTURI, ZBUTURESC (vb., IV, tranz.) - a arunca în cineva cu ceva pietre, bulgări, bucăţi de lemn; 

a bate cu pietre 

ZBUTURI, ZBUTURESC (vb., IV, tranz.) - a arunca în cineva cu ceva (pietre, bulgări, bucăţi de 

lemn) 

ZDRANGANA, ZDRANGANELE (s.f., mai ales la plural) - glob metalic cu una sau mai multe găurele 

şi cu o bilă în interior, care sună la cea mai uşoară mişcare sau atingere; zurgălău; obiecte care sună 

ZDRANGANA, ZDRANGĂN (vb., I) - despre sticlă şi metale sau despre obiecte făcute din aceste 

materiale: a produce un sunet caracteristic când se ciocneşte de ceva sau este lovit cu ceva; a zdrăngăni 

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

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

ZDRAVĂN, ZDRAVĂNĂ, ZDRAVENI, ZDRAVENE (adj.) - sănătos, tare, teribil, robust 

ZDRAVĂN, ZDRAVĂNĂ, ZDRAVENI, ZDRAVENE (adj.) - sănătos; voinic, bine legat la trup; 

viguros, puternic 

ZDRĂVINA, ZDRĂVIN (vb., I) – strănuta 

ZDRĂNCĂNEĂLE - (s.f., pl.) zurgălăi 

ZDRĂNCĂNELE (s.f. pl.) - zdrăngănele; clopoțeii puși la picioare 

ZDRĂNCĂNI, ZDRĂNCĂNESC (vb., IV, tranz.) - a produce zgomot cu obiecte de metal, cu clopote 

ZDRĂNCĂNOS, ZDRĂNCĂNOASĂ, ZDRĂNCĂNOŞI, ZDRĂNCĂNOASE (adj.) - zgomotos, 

gălăgios 

ZDRĂNGĂNI, ZDRĂNCĂNESC (vb., IV) - a zdrăngăni, a zornăi; a produce un sunet prin 

lovirea a două obiecte tari (dure) 

ZDRĂNUT, ZDRĂNUTURI (s.n.) - strănut 

ZDRĂVĂNA, ZDRAVĂN (vb., I, intranz.) - a strănuta 



ZDRĂVĂNAT (s.n.) - strănutat 

ZDRĂVINA, ZDRAVINĂ ( vb., I, intranz.) – a strănuta 

ZDRĂVINA, ZDRĂVIN (vb., I, intranz.) - a strănuta 

ZDRÂGHIA, ZDRÂGHIESC (vb., I) (a zgheria) - a zgâria 

ZDRÂMBONA, ZDRÂMBON (vb., I) - a plânge înăbuşit, slab şi întretăiat; a scânci; a plânge alintat şi 

prefăcut sau a se preface că plânge; a se smiorcăi, a mârona 

ZDRÂMBONEALĂ, ZDRÂMBONELI (s.f.) - strâmbătură, scâncire 

ZDRÂMBONI, ZDRÂMBON (vb., IV, intranz. reflex.) - a se strâmba 

ZDRÂMBONI, ZDRÂMBONIESC (vb., IV) - a se strâmba; a scânci 

ZDRÂMBUOL (s.m.) - drâmbă 

ZDRÂNCĂ, ZDRÂNCI (s.f.) - femeie rea de gură 

ZDRÂNCĂ, ZDRÂNȘI (s.f.) - fată/femeie tânără și plăcută la înfățișare 

ZDRÂNCĂNEA, ZDRÂNCĂNELE (s.f.) - zurgălăi 

ZDRÂNCĂNEI, ZDRÂNCĂNELE (s.m. pl.) - clopoței în șirag (care se poartă la picior) 

ZDRÂNCĂNI, ZDRÂNCĂNESC (vb., IV, intranz.) - a face zgomot din zurgălăi sau din fiare 

ZDRÂNCĂNIT, ZDRÂNCĂNICE (s.n.) - sunetul de la metalele care se lovesc 

ZDRÂNCOȚẮ, ZDRÂNCOȚĂL(I)E (s.f.) - zdrăngănea 

ZDRÂNCOȚELE (s.f., pl.) - clopoțeii de la picioarele călușerilor 

ZDRÂNGĂN(I)E, ZDRÂNGĂN(I)ÉLIE (s.f.) - clopoțel mic, de formă rotundă, care se leagă la 

picioarele călușarilor, zurgălău 

ZDRÂNŞE, ZDRÂNŞI (s.m.) - vagabond  

ZDRCNI, ZDRCNIESC (vb., IV) - a izbi, a trânti uşa 

ZDREANȚĂ, ZDRENȚE (s.f.) - zdreanță, cârpă aruncată; curvă 

ZDRELE (s.f. pl.) - țăndări 

ZDRELI, ZDRELESC (vb., IV, tranz.) - a face bucăţi mici, a face ţâre; a strivi; a se zgâria 

ZDRELIE, ZDRELII (s.f.) - zdreanţă, sfărmătură 

ZDRELIT, ZDRELITĂ, ZDRELIŢI, ZDRELICE (adj.) - spart, distrus, zdrobit, julit 

ZDRELITURĂ, ZDRELITURI (s.f.) - distrugere, spargere, zdrobitură 

ZDRENȚOS, ZDRENȚOASĂ, ZDRENȚOȘ, ZDRENȚOASE (adj.) - zdrențăros 

ZDRIENŢURUOS (adj.) - zdrenţăros 

ZDROAIE (adv.) - mulțime 

ZDROANE (s.f. sg.) - mulţime, droaie, grămadă 

ZDROANE(A) (s.f., sg.) - zdroaie, droaie, grămadă, toptanul, ghioturo, ridicata 

ZDROB, ZDROBI (s.m.) – bulgăre, drob 

ZDROB, ZDROBURI (s.n.) - fărmitură 

ZDROBI, ZDROBIESC (vb., IV, tranz.) - a (se) zdrobi; a sfărâma; (despre fructe) a se înmuia la 

coajă (prin lovire); a se agita/a se strădui să reușească în ce și-a propus 

ZDROBIT, ZDROBITĂ, ZDROBIȚ, ZDROBICE (adj.) - mărunțit 

ZDROBURĂ, ZDROBURI (s.f.) - bucăţică foarte mică de pâine, de obicei rămasă după ce se taie sau 

se rupe pâinea; (p.gener.) bucăţică foarte mică dintr-un aliment; firimitură 

ZDRUCI, ZDRUCIESC (vb., IV) - a boţi, a strica 

ZDRUCNI, ZDRUCNESC (vb., IV, tranz.) - a trânti 

ZDRUCNI, ZDRUCNESC (vb., IV, tranz.) - a trânti 

ZDRUCNITURĂ (s.f.) - zdruncinătură, zguduitură 

ZDRUCNITURĂ, ZDRUCNITURI (s.f.) - zguduitură 

ZDRUMICA, ZDRUMIC (vb., I, tranz.) - a fărămița, a rupe în bucăți mici, a mărunți cu mâna; a se 

sfărâma în componente foarte mici 

ZDRUMICAT, ZDRUMICATĂ, ZDRUMICAŢ, ZDRUMICACE (adj.) - aliment făcut bucăţele, 

fărâmiţat, mărunţit, zdrobit, tocat; snopit în bătaie 

ZDRUMICAT, ZDRUMICATĂ, ZDRUMICAȚ, ZDRUMICACE (adj.) - fărâmițat 

ZDRUMICĂTURĂ, ZDRUMICĂTURI (s.f.) - firimitură 

ZDRUNCIU, ZDRUNCIURI (s.n.) - zdruncitură 

ZDRUNȘINA (vb., I, reflex.) – a (se) clătina, a deranja, a mișca 

ZDRUNȘINA, ZDRUNȘIN (vb., I) - a scutura tare, a zgâlţâi, a zgudui; a clătina; a hurduca 



ZDRUNȘINAT, ZDRUNȘINATĂ, ZDRUNȘINAȚ, ZDRUNȘINACE (adj.) – zdrobit, zguduit; 

slăbit sufletește; tulburat sufletește 

ZDRUNȘINAT, ZDRUNŞINATĂ, ZDRUNȘINAŢ, ZDRUNŞINACE (adj.) - zguduit, clătinat, 

hurducat; zdrobit, strivit; (fig.) tulburat sufleteşte 

ZDRUNȘITURĂ, ZDRUNȘITURI (s.f.) – zguduire, zguduitură 

ZDRUPEȘ, ZDRUPEȘĂ, ZDRUPEŞI, ZDRUPEŞE (adj.) - trupeșă 

ZDRUȘI, ZDRUȘESC (vb., IV) - a nimici, a călca (pe cineva) făcându-l una cu pământul 

ZDRUŞÎ, ZDRUŞÂIESC (vb., IV) - a sparge 

ZDUCNI, ZDUCNESC (vb., IV) - a (se) lovi cu putere ușa sau fereastra de canat, producând un 

zgomot puternic; a se zdruncina, a sălta puternic mergând repede cu un vehicul pe un drum cu 

gropi 

ZDUMP (interj.) - zdup 

ZDUMPANI, ZDUMPĂN (vb., IV, tranz., reflex.) - zdupăi, a tropăi 

ZDUMPANIALĂ, ZDUMPANIALE (s.f.) - zdupăială 

ZDUMPĂNI, ZDUMPĂNESC (vb., IV, tranz.) - a trânti 

ZDUMPĂNI, ZDUMPĂNESC (vb., IV, tranz.) - a trânti, a troncăni, a lovi zgomotos; a suna, a răsuna 

(pământul) 

ZDUMPEŞĂ, ZDUMPEŞĂ (adj.) - bine făcută, corpolentă, grăsuţă 

ZDUP! (interj.) - trântitul ușii 

ZDUP, ZDUPURI (s.n.) - închisoare, arest 

„a băga la zdup” - a aresta, a întemnița 

ZDUPAI, ZDUPAI (vb., IV) - a călca greu, cu zgomot, a tropăi, a tupăi; a arunca cu putere izbind de 

ceva, a face să se izbească cu putere o uşă, o poartă etc.; a trânti 

ZDUPAIALĂ, ZDUPAIELI (s.f.) - faptul de a zdupăi; tropăitură, izbitură, tupăială. 

ZDUPAITURĂ, ZDUPAITURI (s.f.) - v. zdupăială 

ZDUPĂI, ZDUPĂI (vb., IV) - a arunca cât colo, a trânti 

ZDUPĂI, ZDUPĂI (vb., IV) - a tupăi, a călca apăsat (producând zgomot), a tropăi 

ZDUPĂNI, ZDUPĂNESC (vb., IV, intranz.) - a (se) hurduca 

ZDUPĂZ (s.n. sg.) - cuiul care ține lada pe car 

ZDUPĂZ (s.n., sg.) - cuiul care ține lada pe car 

ZDUPEȘ, ZDUPEȘĂ (adj.) - bine facut, corpolent 

ZDUPȘÂT, ZDUPȘÂTĂ, ZDUPȘÂȚ, ZDUPȘÂCE (adj) - îndesat 

ZDUPȘÎ, ZDUPȘĂSC (vb., IV, intranz.) - a îndesa; a sparge; a turti 

ZDURNITURI (s.f., pl.) - căzături; zgomotul făcut de căzătură 

ZEBEU (s.n.) - armă militară de fabricație cehoslovacă (ZB) 

ZECAR, ZECARI (s.m.) - carte de joc marcată cu cifra zece; decar 

ZECICA, ZECIŞI (s.f.) - zecimea 

ZGAGĂ (s.f., sg.) - jȃg, jȃguială 

ZGAIBĂ, ZGAIBE (s.f.) - crustă pe pielea lezată 

ZGAIBĂ, ZGAIBIE (s.f.) - bubă mică; rană care a prins crustă; ulcerație 

„a fi o zgaibă” - (despre copii) a fi neastâmpărat/neascultător/răsfățat/rău 

ZGĂIBOS, ZGĂIBOASĂ, ZGĂIBOȘ, ZGĂIBOASĂ (adj.) – plin de zgaibe, râios; (fig.) urât, belit 

ZGĂIMĂCIT, ZGĂIMĂCITĂ, ZGĂIMĂCIŢ, ZGĂIMĂCICE (adj.) - zăpăcit 

ZGĂMJÎ, ZGĂMJĂSC (vb., IV) - a direge, a tocmi 

ZGĂMȘI, ZGĂMŞIĂSC (vb., IV) - a direge, a tocmi 

ZGĂU, ZGĂURI (s.n.) - pântece al femelei și, prin extensie, al femeii, uter, mitră 

ZGĂU, ZGĂURI (s.n.) - spaţiul cuprins între cele două loitre ale carului; ceea ce se poate transporta în 

acest spaţiu; car neîncărcat 

ZGÂI, ZGÂIESC (vb., IV) - a se uita insistent, a se holba 

ZGÂIE, ZGÂI (s.f.) - zgâie, nătâng, stupid, lipsit de inteligenţă 

ZGÂLŢĂI, ZGÂLŢĂI (vb., IV) – scutura 

ZGÂMBOIA (vb., I) – a se mira, a se răsfăța 

ZGÂMBON, ZGÂMBON (s.m.) - copil mic, puşti, pici, zgâmboi; (pron neg.) nici un lucru; nimic; 

(expr.) îţ dau un zgâmbon - nu îţi dau nimic 



ZGÂMBONIAT, ZGÂMBONIATĂ, ZGÂMBONIAȚ, ZGÂMBONIACE (adj.) - privire tâmpă 

ZGÂMJA, ZGÂMJASC (vb., I) - a se strâmba de ciudă 

ZGÂMJALĂ, ZGÂMJĂLI (s.f.) - răscolire, scormonire 

ZGÂMJÂT (s.n.) – scormonit lemnele din foc pentru a arde mai bine 

ZGÂMJÎ, ZGÂMJĂSC (vb., IV) - a scotoci, a cotrobăi, a răscoli 

ZGÂMJÎ, ZGÂMJĂSC (vb., IV, tranz.) - a răscoli, a scormoni 

ZGÂMJÎ, ZGÂMJĂSC (vb., IV, tranz.) - a scormoni jarul ca să nu se stingă focul 

ZGÂMOI, ZGÂMOI (vb., IV, tranz.) - a scormoni, a râcâi, a scurma 

ZGÂNDĂRA, ZGÂNDĂR (vb., I) - a aţâţa, a întărâta, a sâcâi; a răscoli, a readuce în memorie lucruri 

triste; a zgândări, a scutura; a se zgâlţâi, a se zgâţâna 

ZGÂNDĂRA, ZGÂNDĂR/ZGÂNDĂRESC (vb., I, intranz.) - a (se) zgândări; a agita lichidul într-

un recipient; a se zdruncina, a se zducni, a scutura 

ZGÂNDĂRAT, ZGÂNDĂRATĂ, ZGÂNDĂRAŢ, ZGĂNDĂRACE (adj.) - scuturat 

ZGÂNDĂRAT, ZGÂNDĂRATĂ, ZGÂNDĂRAȚ, ZGÂNDĂRACE (adj.) - puțin netot; scuturat 

„zgândărat la cap” - puțin afectat psihic 

ZGÂNDĂRI, ZGÂNDĂR (vb., IV, tranz.) - v. zgândăra 

ZGÂNDĂRITURĂ, ZGÂNDĂRITURI (s.f.) – zdruncinătură, clătinătură 

ZGÂNGERA, ZGÂNGER (vb., I) - a aduce pe cineva la realitate clătinându-l, bruscându-l 

ZGÂNJÎ, ZGÂNJĂSC (vb., IV) - a răscoli 

ZGÂRCIA, ZGÂRCIELE (s.f.) - zgârcilă, poreclă; cenușotca, drac 

ZGÂRCOMAN, ZGÂRCOMANĂ, ZGÂRCOMAN, ZGÂRCOMANE (adj.) - persoană foarte 

zgârcită; zgârciob 

ZGÂRGOR (s.n., sg.) - o bucată de ață în ac 

ZGÂRGORI, ZGÂRGORESC (vb., IV) - a se feri, a sta liniştit 

ZGÂRGORI, ZGÂRGORI (s.n.) - încurcătura firului de lână de pe ghem, rezultată în urma 

deșirării firului 

ZGÂRNĂI, ZGÂRNĂI (vb., IV) - a se zgârci 

ZGÂRNĂI, ZGÂRNĂI (vb., IV, reflex.) - a se zgârci 

ZGÂRNĂIT, ZGÂRNĂITĂ, ZGÂRNĂIȚ, ZGÂRNĂICE (adj.) – alintat; zgârcit 

ZGÂRNĂIT, ZGÂRNĂITĂ, ZGÂRNĂIŢ, ZGÂRNĂICE (adj.) - rămas în urmă cu dezvoltarea în 

comparaţie cu vârstnicii lui, om greu de fire; răutăcios; despre copii: plângăreț, mofturos, dificil, 

desmierdat, ogrisâtă 

ZGÂRNĂIT, ZGÂRNĂIŢ (s.m.) - avar 

ZGÂRNĂITURĂ (s.f.) - zgârcenie 

ZGÂRNI, ZGÂRNESC (vb., IV) - a face ca un animal sălbatic, o pasăre etc. să iasă din culcuş, din 

ascunzătoare pentru a le alunga, a le prinde, ale vâna etc.; a scorni, a stârni; a întărâta, a aţâţa, a asmuţi 

ZGÂRȘEȘCE, ZGÂRȘESC (adj.) -despre ţesături cu netezimea deformată, cu încreţituri neregulate; 

mototolit; boţit, şifonat, necălcat, nepigluit; (adesea substantivat) care face economii exagerate, evitând 

şi cheltuielile de strictă necesitate, care strânge cu lăcomie bunuri materiale; avar 

ZGÂRȘI, ZGÂRȘIESC (vb., IV) - a se zgârci; a se zbârci, a se cuta o haină; a se ghemui de 

durere/frig; a fi avar 

ZGÂRȘI, ZGÂRȘIESC (vb., IV, tranz., reflex.) - zgârci, a se chirci, a se strânge, a se contracta 

ZGÂRȘI, ZGÂRȘIURI (s.n.) - cârcel 

ZGÂRȘI, ZGÂRȘIURI (s.n.) - zgârci; cartilaj; contracție musculară dureroasă, cârcel; colici 

ZGÂRŞIT, ZGÂRŞITĂ, ZGÂRŞIŢ, ZGÂRŞICE (adj.) - zgărcit de frig 

ZGÂRȘIT, ZGÂRȘIȚ (s.m.) - om avar 

ZGÂRȘITURĂ, ZGÂRȘITURI (s.f.) - om zgârcit, avar 

ZGÂŢĂIT, ZGÂŢĂITĂ, ZGÂŢĂIŢ, ZGÂŢĂICE (adj.) - clătinat mai energic 

ZGÂŢĂIT, ZGÂŢĂITĂ, ZGÂŢĂIŢ, ZGÂŢĂICE (adj.) - clătinat mai energic 

ZGÂȚÂI, ZGÂȚÂI (vb., IV, tranz.) - a zgudui 

ZGÂȚÂITURĂ, ZGÂȚÂITURI (s.f.) - zguduitură 

ZGÂŢÂNA, ZGÂȚÂN (vb., I) - a se scutura, a se clătina cu putere; a se zgâlţâi, a se zgudui, a se 

cutremura 

ZGÂŢÂNATURĂ, ZGÂŢÂNATURI (s.f.) - zgâlţâială, zgâlţâitură 



ZGLĂVAȘI (s.n. pl.) - țeasta capului 

ZGLĂVOI (s.m. sg.) - un soi de trifoi 

ZGLÂMB, ZGLÂMBĂ, ZGLÂMBI, ZGLÂMBE (adj.) - mânios, scârbos 

ZGLÂMBOIA (vb., I) - a se strâmba 

ZGLEAMĂN (adv. și s.n.) - nemișcat; stană de piatră 

ZGLEMĂNA, ZGLEMĂN (vb., I) - a înmărmuri 

ZGLEMENEALĂ (s.f.) - înţepeneală 

ZGLEMENI, ZGLEMENIESC (vb., IV) - a înmărmuri 

ZGLEMENIT, ZGLEMENITĂ, ZGLEMENIŢ, ZGLEMENICE (adj.) - înlemnit 

ZGLEMENIT, ZGLEMENITĂ, ZGLEMENIȚ, ZGLEMENICE (adj.) - înlemnit, încremenit, 

împietrit; nemişcat 

ZGLEM(I)ENI, ZGLEM(I)ENESC (vb., IV, intranz.) - a rămâne înmărmurit, nemișcat; a 

înlemni, a încremeni, a nu mai putea (re)acționa datorită unei emoții puternice 

ZGLIMBERIU (adj. invar.) - hazliu 

ZGLIMBONI, ZGLIMBONI (vb., IV) - a se strâmba 

ZGOADĂ (adv.) - la întâmplare, la nimereală 

ZGOADĂ (s.f.) - întâmplare, noroc 

ZGOADĂ, ZGOAGE/ZGOGIELI (s.f.) - întâmplare; noroc; nimereală, potrivire întâmplătoare 

„pro zgoadă” - la nimereală, la întâmplare 

ZGODGI, ZGODGESC (vb., IV, tranz.) - a născoci 

ZGOGEALĂ, ZGOGELI (s.f.) - v. zgoadă 

ZGOGI, ZGOG(I)ESC (vb., IV, reflex.) - a se nimeri într-un anumit loc sau moment, a fi prezent din 

întâmplare 

ZGOGI, ZGOGESC (vb., IV, tranz.) - a ghici; a inventa, a descoperi; a reuși, a izbuti la limită 

ZGOGIT, ZGOGITĂ (adj.) – născocit 

ZGOGIT, ZGOGITĂ, ZGOGIŢ, ZGOGICE (adj.) - nimerit 

ZGRĂBĂLA, ZGRABĂL (vb., I) - a (se) zgâria; a irita; a avea senzația de jenă în gât și de 

sufocare 

ZGRĂBĂLAT (s.n.) - râcâit (la uşă), zgâriat 

ZGRĂBĂLAT, ZGRĂBĂLACE (adj.) - zgâriat 

ZGRÂMBONI (vb., IV, reflex.) - a se strâmba 

ZGREAMBORĂ, ZGREAMBORE (adj.) – tremură de frig, țeapăn de frig 

ZGREBELA, ZGREBELEDZ (vb., I) - a-şi face o rană superficială pe piele cu unghiile, cu ghearele 

sau cu un obiect ascuţit; a zgâria; a face pe un obiect o urmă superficială cu ajutorul unui corp ascuţit şi 

dur; a râcâi 

ZGREBELAT, ZGREBELATĂ, ZGREBELAŢ, ZGREBELACE (adj.) - zgâriat 

ZGREBENȚ (s.m. pl.) - zgrebeni, câlți, resturi din fire de cânepă rămase după pieptănatul 

fuiorului 

ZGRIBĂLAT, ZGRIBĂLATĂ, ZGRIBĂLAȚ, ZGRIBĂLACE (adj.) - zgâriat, șifonat 

ZGRIBENCE (s.n. pl.) - câlți la fuiorul de cânepă 

ZGRIBIENŢ, ZGRIBIENŢURI (s.m.) - zgrebenţ , resturi de lână sau cânepă după pieptănat 

ZGRIBILIȘIU, ZGRIBILIŞURI (s.n.) - organul genital bărbătesc 

ZGRIBULIT, ZGRIBULITĂ, ZGRIBULIȚ, ZGRIBULICE (adj.) – care stă ghemuit tremurând 

de frig/frică 

ZGRIBULIT, ZGRIBULITĂ, ZGRIBULIȚ, ZGRIBULICE (adj.) - făcut ghemotoc din cauza frigului 

ZGRIGURIT, ZGRIGURITĂ, ZGRIGURIȚ, ZGRIGURICE (adj.) - care tremură de frig; chircit 

ZGRUNŢUROS, ZGRUNŢUROASĂ, ZGRUNŢUROŞ, ZGRUNŢUROASĂ (adj.) – aspru, cu 

asperităţi 

ZGUGULEALĂ, ZGUGULELI (s.f.) - zgribulire, chircire 

ZGUGULI, ZGUGULESC (vb., IV) - a se zgriburi 

ZGUGULI, ZGUGULESC (vb., IV, tranz. reflex.) - a se înfofoli, a se strânge de frig 

ZGUGULIT, ZGUGULITĂ, ZGUGULIȚ, ZGUGULICE (adj.) - strâns de frig 

ZGUGULIT, ZGUGULITĂ, ZGUGULIŢ, ZGUGULICE (adj.) - zgribulit 



ZGURAV, ZGURAVĂ, ZGURAVI, ZGURAVE (adj.) - fărâmicios 

ZGURAVI, ZGURAVESC (vb., IV) - despre unele alimente: a-şi schimba în timp gustul, a se aspri 

ZGURĂ, ZGURI (s.f.) - zgură 

ZGURĂV, ZGURĂVĂ, ZGURĂVI, ZGURĂVE (adj.) - aliment care prin deshidratare este mai uscat, 

mai aspru; cu gustul schimbat 

ZGURIMA, ZGURIM (vb., I, tranz. reflex.) - a se sfărâma, a se zdruncina 

ZGURIMĂ, ZGURIMI (s.f.) - fărâmitură 

ZIAM, ZIAMURI (s.n.) - geam 

ZIANĂ, ZIENE (s.f.) - geană 

ZIEIȘIT, ZIEIȘCE (s.n.) - deget 

ZIEIȘIT, ZIEIȘTE (s.n.) - deget 

ZIER (s.n., sg.) - ger 

ZIEZIERA, ZIEZIER (vb., I, intranz.) - a degera 

ZIEZIETAR, ZIEZIETARE (s.n.) - degetar 

ZIEZIEŢĂL, ZIEZIEŢĂLE (s.m.) - degețel 

ZINGĂLĂU, ZINGĂLĂIE (s.n.) - clopot 

ZINGĂLĂU, ZINGĂLĂIE (s.n.) – clopot 

ZINZIIE, ZINZII (s.f.) - gingie 

ZIUG, ZIUGURI (s.n.) - jug 

ZIUGASTRU, ZIUGASTRI (s.m.) - jugastru 

ZIUNGIA, ZIUNGII (vb., I, tranz.) - a înjunghia 

ZIUNGIAT, ZIUNGHIATĂ, ZIUNGIAŢ, ZIUNGHIACE (adj.) - înjunghiat 

ZIUNIE, ZIUNI (s.m.) - june 

ZIUNINCĂ, ZIUNINȘI (s.f.) - junincă 

ZÎ, ZÂLE (s.f.) - interval de timp cuprins între răsăritul şi apusul soarelui; timpul cât soarele rămâne 

deasupra orizontului; zi 

ZLATĂ, ZLĂŢ (s.f.) - cf. la ”ghiordan” și ”taflă” 

ZLĂTAR, ZLĂTARI (s.m.) - ţigan, gol ca un ţigan 

ZLEAMĂN (s.n., sg.) - monument 

ZLOAT (s.n., sg.) - cioaflă, zăpadă cu apă 

ZLOATĂ, ZLOACIE (s.f.) - noroi amestecat cu zăpadă topită, fleșcăială, fleșcăreală 

ZLOVARNIC, ZLOVARNICĂ, ZLOVARNIŞI, ZLOVARNIŞE (adj.) - rău la inimă 

ZMAG, ZMAGURI (s.n.) - gust neplăcut pe care îl capătă uneori mâncărurile sau băuturile, ca urmare 

a păstrării lor în condiții neadecvate 

ZMAGĂ (s.f. sg.) - putere, tărie 

ZMALȚ, ZMALȚURI (s.n.) - smalț 

ZMAOANE, ZMAOANE (s.f.) - personaj feminin fantastic, întruchipând răutatea; zmeoaică, zmeoaie 

ZMAOS, ZMAOASĂ, ZMAOŞ, ZMAOAŞĂ (adj.) - despre oameni: care are însuşiri negative; rău; 

care face, în mod obişnuit, neplăceri altora 

ZMĂLȚUIT, ZMĂLȚUITĂ, ZMĂLȚUIȚ, ZMĂLȚUICIE (adj.) - smălțuit, (despre vasele de 

bucătărie) acoperit cu smalț 

ZMĂONI, ZMĂOANE, ZMĂONI, ZMĂOANE (adj. și s.) – puternic, ca un zmeu, aprig, focos 

ZMĂONI, ZMĂOANIE, ZMĂONI, ZMĂOANIE (adj.) - descurcăreţ, focos, aprig 

ZMĂU, ZMEI (s.m.) - personaj masculin fantastic întruchipând răutatea; zmeu 

ZMĂU, ZMEI (s.m.) - zmeu 

ZMĂUI, ZMĂUI (vb., IV) - a sudui de satană, a da dracului pe cineva în sudalme 

ZMÂCI, ZMÂCESC (vb., IV, intranz. și reflex.) - a smuci, a trage precipitat într-o parte și în alta  

ZMÂCNI, ZMÂCNIESC (vb., IV, tranz., reflex.) - smuci, smulge 

ZMÂCONA, ZMÂCON (vb., I) - a se smuci, a se zmuși, a se zmâcni 

ZMÂGNI, ZMÂGNESC (vb., IV) - a sări, a se smuci 

ZMÂRCI, ZMÂRC(I)ESC (vb., IV) - a încremeni, a înlemni 

ZMEONAT, ZMEONACE (s.n.) - ţipat cu voce subţire şi lung 

ZMETAN (s.n., sg.) - drac mic 



ZMEURA, ZMEUR (vb., I) - despre pisici: a scoate strigătul caracteristic speciei, a face miau, a miorlăi; 

(fig.) a plânge cu glas subţire şi tânguitor; a se miorlăi, a se smiorcăi 

ZMEURAT, ZMEURATĂ, ZMEURAŢ, ZMEURACE (adj.) - faptul de a se miorlăi; strigăt 

caracteristic scos de pisică; miorlăit, miorlăială, miorlăitură; (fig.) plâns subţire şi tânguitor. 

ZMICURA, ZMICUR (vb., I, tranz.) - a desface boabele de pe știuletele de porumb 

ZMICURA, ZMICUR (vb., IV, tranz.) - a sfărâma, a desface (porumb) 

ZMICURUIE, ZMICURI (s.f., sg.) - fărămitură, fărâmă 

ZMIDĂ, ZMIDĂ (s.f.) - loc neîngrijit, plin de iarbă și spini 

ZMINCEALĂ (s.f.) - v. sminceală 

ZMINCEALĂ, ZMINCELI (s.f.) - faptă, acţiune etc. care constituie o abatere involuntară de la adevăr, 

de la ceea ce este real, drept, normal, bun şi care poate atrage după sine un rău, o neplăcere; greşeală, 

eroare; zminteală, tulburare a minţii, scrânteală, nebunie 

ZMINCI, ZMINCESC (vb., IV, tranz.) - a greși 

„s-o zmincit la cap” - a înnebunit 

ZMINCI, ZMINCIESC (vb., IV, tranz., reflex.) - deranja, stingheri, incomoda 

ZMINCIALĂ, ZMINCIALE (s.f.) - sminteală, incomodare, incomodare; nebunie 

ZMINCIT, ZMINCITĂ, ZMINCIȚ, ZMINCICE (adj.) - nebun 

ZMINCIT, ZMINCITĂ, ZMINCIŢ, ZMINCICIE (adj.) - smintit 

ZMINTĂ, ZMINCE (s.f.) - greșeală, eroare 

ZMINTĂ, ZMINCIE (s.f.) - smintă, încurcătură, deranj 

ZMLESI (vb., IV) - a terciui, a zdrobi, a fleci 

ZMLEŞÎ (vb., IV) - a terciui, a zdrobi, a fleci 

ZMOACEC, ZMOACEȘE (s.n.) - fâșie subțire din lână; scame 

ZMOLIGI (s.n., pl.) - un fel de plantă 

ZMUACIC, ZMUACIȘIE (s.n.) - smoc, şuviţă 

ZMULCIGOS, ZMULCIGOASĂ, ZMULCIGOŞI, ZMULCIGOASE (adj.) - zmult, rupt 

ZMULJE, ZMULG (vb., III, tranz.) - a smulge 

ZMULJE, ZMULG (vb., IV) - a trage cu putere pentru a scoate sau a deplasa din locul unde se află; a 

smulge; a jumuli o pasăre de pene; a se desprinde brusc din locul unde se află; (fig.) a obţine ceva cu 

mari eforturi; a lua cu forţa 

ZMULTĂ, ZMULCE (adj.) - femeie nebunatică, zburdalnică, zglobie, zvăpăiată; uşuratică 

ZMUȘI, ZMUȘESC (vb., IV) - a brusca; a trage brusc şi cu putere spre a scoate, a smulge, a desprinde, 

a deplasa ceva sau pe cineva din locul unde se află; a smuci, a zmâcona; a se zbate, a face mişcări repezi 

încolo şi încoace spre a scăpa din locul unde este prins sau legat 

ZMUȘIT, ZMUŞITĂ, ZMUȘIŢ, ZMUŞICE (adj.) - năstruşnic, ciudat, trăsnit 

ZNAM, ZNAME (s.n.) - piatră funerară 

ZNAMĂN, ZNAMĂNE (s.n.) - semn, piatră de hotar, bolovan de râu lung şi plat, placă de marmură 

etc. pe care se inscripţionează anul naşterii, anul decesului şi care se înfige în pământ lângă crucea 

decedatului; piatră funerară 

ZNAMÂN, ZNAMÂNI (s.m.) - piatră care se pune la capul mormântului și poartă o inscripție 

ZNOABĂ, ZNOABE (s.f.) - drăcie, ceartă; snoavă 

ZNOABĂ, ZNOABE (s.f.) - faptă hazlie, boroboanță, poznă; snoavă 

„a fașe znoabie” - (despre copiii mici) a fașe potchie, a fașe năsărâmbie, a face rele mai puțin grave 

(care nu necesită pedeapsă) 

„a fi o znoabă” - a fi o potcă, a fi copil sau adult care face rele în mod intenționat 

ZNOAVĂ, ZNOAVE (s.f.) - snoavă 

ZNOBAȘ, ZNOBAȘ (s.m.) - poznaș 

ZNOBILUI, ZNOBILUIE (adj.) - zlobiu 

ZNOBIU, ZNOBIĂ, ZNOBIŢ, ZNOBICIE (adj.) - rău, răutăcios 

ZNOBIULUI (adv.) - cu răutate, în mod răutăcios 

ZNUABĂ, ZNUABE (s.f.) - zloabă, răutate, faptă rea 

ZOAFTĂ, ZOAFCE (s.f.) - femeie grasă, greoaie 

ZOALĂ, ZOALE (s.f.) - trudă 

ZOALE (s.f. pl.) - apă (cu săpun și leșie) rămasă de la spălatul rufelor, al vaselor 



ZOATFĂ, ZOATFE (s.f.) - femeie solidă/greoaie/grasă 

ZOB (s.n. sg.) - grăunțele (cucuruz, ovăz) date cailor; bucăți foarte mici rezultate în urma 

spargerii/tăierii unui obiect; (adv.) - bătut 

„a fașe zob” - a sparge în bucăți mici 

„ce fac zob” - te bat măr 

ZOB, ZOBURI (s.n.) - grăunţe de porumb sau ovăz amestecate şi cu alte grăunţe, zdrobite date ca hrană 

animalelor; aşchii rezultate în urma spargerii unui vas de sticlă, de ceramică etc 

ZOBALĂ, ZOBALE, ZOB(I)ELE (s.f.) - parte metalică în formă de ax a unui căpăstru, care se 

petrece prin gura calului ca să poată fi dirijat; bășicuță în colțurile gurii, herpes 

„a vorbi până fașe zubiele la gură” - a pălăvrăgi, a vorbi mult și fără conținut 

ZOBARĂ, ZOBARE (s.f.) - traistă în care se pune zobul 

ZOBĂLOS, ZOBĂLOASĂ, ZOBĂLOȘ, ZOBĂLOASĂ (adj. și subst.) - care are mici bube la 

colțurile gurii; (fig.) care vorbește prea mult; guraliv 

ZOBELE (s., pl.) - zăbale 

ZOBI, ZOBESC (vb., IV) - a se sfărâma, a se zdrobi, a se strivi; a hrăni cu zob animalele 

ZOBIALĂ, ZOBIELE (s.f.) - ustensilă din metal care se pune calului la gură 

ZOBIT, ZOBITĂ, ZOBIŢ, ZOBICE (adj.) - sfărâmat, fărâmiţat, zdrobit; despre animale îngrăşat cu zob 

ZOBOCI, ZOBOCESC (vb., IV) - a fărămița 

ZOBON (s.n.) - cârpă mare (maramă) cu care este legată mireasa marcându-se astfel trecerea de 

la o stare civilă la alta de la fată la nevastă 

ZOCNĂ, ZOCNE (s.f.) - șosetă 

ZOCNĂ, ZOCNIE (s.f.) – şosetă, şosete 

ZOGIE, ZOGII (s.f.) - constelaţie, corespunzând unei anumite luni a anului, în care se naşte cineva şi 

având se crede o influenţă bună sau rea asupra destinului acestuia; zodie, destin, soartă, ursită 

ZOGIE, ZOGII (s.f.) - zodie 

ZOGONI, ZOGON (vb., IV, tranz.) - a alunga, a izgoni, a goni 

ZOGONI, ZOGON (vb., IV, tranz.) - a alunga, a izgoni, a porunci cuiva să plece din casa ta 

ZOGONIT, ZOGONITĂ, ZOGONIŢ, ZOGONICE (adj.) - alungat 

ZOGONITORI (adj.) - izgonitor 

ZOGONITURĂ, ZOGONITURI (s.f.) - alungare, îndepărtare, trimitere forțată 

ZOITA, ZĂUIT (vb., IV, tranz. şi reflex.) - a uita, a omite 

ZOITA, ZOUIT (vb., I, tranz. și intranz.) - a uita, a nu-ți mai aduce aminte 

ZOITOC, ZOITOACĂ, ZOITOȘI, ZOITOAȘE (adj.) - v. uituc 

ZOITUC, ZOITUCĂ, ZOITUȘI, ZOITUŞE (adj.) - uituc, amnezic 

ZOIŢĂ, ZOIŢE (s.f.) - gaiţă 

ZOLIT ( adj.) - prima fază a spălatului, frecatul cu săpun 

ZOLT (s.m.) - monedă de argint 

ZOMANIȚĂ, ZOMANIŢE (s.f.) - locuință semiîngropată din Banat, în trecut 

ZOMNIŢĂ, ZOMNIŢ (s.f.) - traistă cu zob 

ZOMONI, ZOMONESC (vb., IV) - a sta în zomaniță 

ZOMONIT, ZOMONITĂ, ZOMONIȚ, ZOMONICE (adj.) - adormit; trezit din somn 

ZOMONIȚĂ, ZOMONIȚ(Ă) (s.f.) - bordei; cameră mică și întunecoasă 

ZOMONIŢĂ, ZOMONIŢE (s.f.) - bordei în pământ 

ZONAI, ZO(A)NĂI (vb., IV) - a vorbi în timpul somnului; a vorbi fără noimă, fără logică, a delira, a 

aiura, a zonosî 

ZONĂI, ZONĂI (vb., IV) - a vorbi aiurea 

ZONOSÂT, ZONOSÂTĂ, ZONOSÂŢ, ZONOSÂCE (adj.) - ameţit de somn; buimac, năuc, buimăcit 

ZONOSÎ, ZONOSĂSC (vb., IV) - a delira, a aiura 

ZOPOCE (var. zopote) (s.f., pl.) - zgomote făcute de alergătură 

ZORI, ZORESC (vb., IV, intranz.) - a grăbi 

ZORZOALIE (s.f. pl.) - lucruri care nu sunt necesare, ba chiar deranjează 

ZORZOALIE (s.f., pl.) - lucruri care nu sunt necesare, ba chiar deranjează 

ZORZOLEIE, ZORZOLEI (s.f.) - fructul caisului, de culoare galbenă-portocalie, gustos şi parfumat; 

caisă 



ZORZOLEU, ZORZOLEI (s.m.) - pom fructifer din familia rozaceelor, cu flori albe cu nuanţe roz, care 

apar înaintea frunzelor, cultivat pentru fructele sale; cais 

ZOTON, ZOTONI (s.n.) – ascuns, dosit 

ZOUITA, ZOUIT (vb., I) - a uita 

ZOUITAT, ZOUITATĂ, ZOUITAȚ, ZOUITACE (adj.) - uitat 

ZUANĂI, ZUANĂI (vb., IV, intranz.) - a vorbi aiurea, în timpul unei boli, a aiura 

ZUBALĂ, ZUBELE (s.f.) - obiect din fier care se bagă în gura calului 

ZUBELOS, ZUBELOASĂ, ZUBELOŞ, ZUBELOASE (adj.) - zăbelos 

ZUBIELE (s.f. pl.) - zobele, spuzeală, herpes, infecție la colțurile gurii 

ZUGRĂVEALĂ (s.f.) - cameră de locuit (în text) 

ZUITA (vb., I, intranz. şi tranz.) - a (se) uita 

ZUITA, ZAUIT (vb., I, tranz., reflex.) - uita 

ZUITA, ZĂUIT (vb., I) - a uita, a nu ține minte 

ZUITARE, ZUITĂRI (s.f.) - uitare 

ZUITAT, ZUITATĂ, ZUITAŢ, ZUITACE (adj.) - uitat 

ZUITAT, ZUITATĂ, ZUITAŢ, ZUITACIE (adj.) - uitat 

ZUITATURĂ, ZUITATUORI (s.n.) - uituc, care uită repede 

ZUITOC, ZUITOACĂ, ZUITOȘ, ZUITOAȘE (adj., adesea substantivat) - care uită uşor, care are 

memoria slabă, uituc; (p.ext.) distrat, zăpăcit 

ZUITOC, ZUITOACĂ, ZUITOȘI, ZUITOAȘE (adj.) - uituc 

ZUITUC, ZUITUCĂ, ZUITUȘI, ZUITUȘE (adj. și s.) - uituc 

ZUITUC, ZUITUCĂ, ZUITUȘI, ZUITUȘIE (adj.) - uituc 

ZULUF, ZULUFI (s.m.) - perciun 

ZULUF, ZULUFI (s.m.) - perciun, chică, păr 

ZULUMI, ZULUMESC (vb., IV) - a se zăpăci, a greşi, a se încurca 

ZUMZĂT, ZUMZĂCE (s.f.) - zumzet 

Z(U)ORT, Z(U)ORTURI (s.n.) - zor 

ZUORT, ZUORTURI (s.n.) - zor, grabă mare, agitaţie, febrilitate 

ZUPAŞ, ZUPAŞI (s.m.) - soldat care împarte supa 

ZUPĂ, ZUPE (s.f.) - supă 

ZUPĂ, ZUPIE (s.f.) - supă (se prepară întotdeuna cu carne, aceasta fiind scoasă din oală după ce 

e fiartă și se pun tăițeii) 

ZURAI(U) (adj. invar.) - zornăit, zurăit de lanțuri 

ZURUPINĂ, ZURUPINIE (s.f., pl.) - gropi săpate de şuvoaiele de apă 

ZUZĂ, ZUZE (s.f.) - zină 

ZUZÂI (s.n., pl.) - petrecere 

ZVÂCĂI, ZVÂCĂIE (vb., IV, impers.) - v. svâcăi 

ZVÂCĂITURĂ, ZVÂCĂITURI (s.f.) - v. svâcăitură 

ZVÂCNI, ZVÂCNESC (vb., IV) - a bate 

ZVÂNTA, ZVÂNT (vb., I) - a face ca pământul/rufele etc. să piardă o parte din umezeală; a se 

zbici 

„a zvânta în bătaie” - a bate pe cineva foarte rău 

„bia dă zvântă” - e mare consumator de băuturi alcoolice 

ZVÂNTA, ZVÂNT (vb., I, tranz., reflex.) - zvânta, a usca puţin 

ZVÂNTAT, ZVÂNTATĂ, ZVÂNTAȚ, ZVÂNTACE (adj.) - uscat mai puțin 

ZVÂNTURA, ZVÂNTUR (vb., I) - a alunga 

ZVÂR! (interj.) - onomatopee pentru azvârlit 

ZVÂRLI, ZVÂRLU (vb., IV, tranz.) - a arunca 

ZVÂRLIT, ZVÂRLITĂ, ZVÂRLIŢ, ZVÂRLICE (adj.) - azvârlit 

ZVÂRLIT, ZVÂRLITĂ, ZVÂRLIŢ, ZVÂRLICE (adj.) - azvârlit 

ZVÂRLITURĂ (s.f.) - șopârlă, ţipar 

ZVÂRNĂI, ZVÂRNĂIE (vb., IV, intranz.) – a zbârnăi 



ZVIDUI, ZVIDUI (vb., IV, reflex.) - a (se) scăpa de cineva sau de ceva; a tămădui, a se vindeca, a se 

face bine, a se face sănătos; a renunţa la o deprindere, la o meteahnă, la o slăbiciune care dăunează 

sănătăţii sau care înrăutăţeşte relaţiile cu semenii 

ZVIDUIALĂ, ZVIDUIELI (s.f.) - vindecare, tămăduire 

ZVIDUIT, ZVIDUITĂ, ZVIDUIŢ, ZVIDUICE (adj.) - vindecat 

ZVIDUIT, ZVIDUITĂ, ZVIDUIŢ, ZVIDUICE (adj.) - vindecat, tămăduit 

ZVON, ZVOANE/ZVONURI (s.n.) - clopot mare la biserică; clopot mai mic, clopoțel; clopoțeii 

puși pe hamurile cailor cu anumite ocazii; clopoțeii dansatorilor/călușarilor; clopoțeii care se 

leagă de gâtul animalelor scoase la pășune (pentru a fi mai ușor reperate dacă se îndepărtează de 

turmă); sunetul/zgomotul clopotului; știre/veste care circulă, fiind transmisă oral sau prin mass-

media, fără ca informația să fie verificată în prealabil (deci, certă) 

„pana zvonului” - crin (de culoare cărămizie) cu inflorescența în formă de cupă 

ZVON, ZVOANIE (s.n.) - clopot 

ZVONEL, ZVONELE (s.n.) - clopoțel 

ZVONI, ZVONESC/ZVONEȘCIE (vb., IV, intranz. reflex.) - a (se) relata; a transmite anulite 

știri; a presupune ceva; a trage clopotele; a lansa; (vb., IV, impers.) - a se răspândi un zvon 

ZVONIT, ZVONICE (s.n.) - sunat 

ZWEITE (num.) - al doilea 

 


