
Î 

Î (pron. pers.) - ț-î = ț-i (nu ț-î foame?) 

Î (vb.) - indicativul prez. al verbului a fi, pers. a III-a sg., îl înlocuiește pe i (sau e) dacă urmează 

după pronumele pers. neaccentuat ț (ți): nu ț-î bine = nu ți-i bine?, nu ți-e bine? 

Î! (interj.) - ha! 

ÎCĂRUNȚÂT, ÎCĂRUNȚÂTĂ, ÎCĂRUNȚÂȚ, ÎCĂRUNȚÂCE (adj.) - încărunțit 

ÎH (interj.) - ah 

ÎHÎ (interjecție) - da 

ÎI (vb., IV, intranz., pers. a III-a) - este 

ÎI, MIS (vb., IV, pers. a III-a, intranz.) - este 

ÎIE (vb., IV, pers. a III-a, intranz.) - este 

ÎLICI, ÎLICESC (vb., IV) - a da peste bot vițelului la supt 

ÎM (pron. pers.) – îmi 

ÎMBĂIERA, ÎMBĂIER (vb., I) - a pune baier (mănușă); sens peiorativ pentru cel care vrea să fie 

stăpân pe o situație 

ÎMBĂTA, ÎMBĂT (vb., I) - a ajunge în stare de beţie 

ÎMBĂTAT, ÎMBĂTATĂ, ÎMBĂTAŢ, ÎMBĂTACE (adj.) – beat, turmentat 

ÎMBĂŢOŞAT, ÎMBĂŢOŞATĂ, IMBĂŢOŞAŢ, ÎMBĂŢOŞACE 

ÎMBĂZNAT, ÎMBĂZNATĂ, ÎMBĂZNAȚ, ÎMBĂZNACE (adj.) - întunecat, înebunit, foarte supărat 

ÎMBÂCI, ÎMBÂCIT (vb., IV, pers. a III-a, intranz., reflex.) - s-a răcit 

ÎMBÂRLIGA, ÎMBÂRLIG (vb., I) - a aţâţa, a incita, a provoca, a instiga; a crea intenţionat o situaţie 

confuză; a încurca; (fig.) a înlesni, a favoriza, a contribui la stabilirea unei relaţii amoroase între un 

bărbat şi o femeie; a-i încurca; despre animale: a-şi îndoi coada în formă de arc şi a şi-o îndrepta în 

sus; a bârliga 

ÎMBÂRLIGAT, ÎMBÂRLIGATĂ, ÎMBÂRLIGAŢ, ÎMBÂRLIGACE (adj.) - despre fire, aţe, sârme 

etc.: încurcat, încâlcit 

ÎMBÂRLIGATURĂ, ÎMBÂRLIGATURI (s.f.) - situaţie complicată, neplăcută; încurcătură 

ÎMBÂRNA, ÎMBÂRNEDZ (vb., I) - a se face vârtos, tare; a se întări, a se învârtoşa; a intra în erecţie 

ÎMBÂXÂT, ÎMBÂXÂTĂ, ÎMBÂXÂŢ, ÎMBÂXÂCE (adj.) - plin la refuz de ceva (ţoală îmbâxâtă dă 

imală) 

ÎMBIA, ÎMBIU (vb., I, tranz.) - a invita pe cineva să mănânce, să bea, să guste 

ÎMBLÂNDZÂRE, ÎMBLÂNDZÎRI (s.f.) - acţiunea de a se îmblânzi şi rezultatul ei 

ÎMBLÂNDZÂTOR, ÎMBLÂNDZÂTOARE, ÎMBLÂNDZÂTORI, ÎMBLÂNDZÂTOARE (s.m. şi f.) 

- persoană care se ocupă cu îmblânzirea animalelor sălbatice; îmblânzitor 

ÎMBLÂNDZÎ, ÎMBLÂNDZĂSC (vb., IV) - a deprinde un animal sălbatic să se supună omului, să 

trăiască în apropierea şi în folosul omului; a îmblânzi, a domestici; a face sau a deveni mai blând; a se 

domoli, a se calma, a se potoli; fig. despre furtună, vânt etc. a scădea în intensitate; a se domoli 

ÎMBLEZNAT, ÎMBLEZNATĂ, ÎMBLEZNAŢ, ÎMBLEZNACE (adj.) - înmărmurit 

ÎMBLIZNAT (ŢUŢ), ÎMBLIZNATĂ, ÎMBLIZNAȚ, ÎMBLIZNACE (adj.) - înmărmurit 

ÎMBOIT, ÎMBOITĂ, ÎMBOIȚ, ÎMBOICE (adj.) - dat cu pudărele 

ÎMBOLDZÎ, ÎMBOLDZĂSC (vb., IV) – a îndemna 

ÎMBOLGI, ÎMBOLGESC (vb., IV) - a împunge, a lovi, un animal cu băţul, cu nuiaua spre a-l 

îndemna la mers, la tras; a îmboldi; a îndemna, a împinge pe cineva la o acţiune; a stimula; a se lovi 

cu coatele, a-şi da ghionturi 

ÎMBOLGIRE, ÎMBOLGIRI (s.f.) - acţiunea de a se îmboldi şi rezultatul ei; fig. îndemn, stimul, 

imbold 

ÎMBONŢAT, ÎMBONŢATĂ, ÎMBONŢAŢ, ÎMBONŢACE (adj.) - supărat 

ÎMBRACAMINCE, ÎMBRACAMINŢ (s.f.) - totalitatea obiectelor care îmbracă corpul omenesc 

exceptând încălţămintea; îmbrăcăminte, veşminte, haine, straie, ţoale 



ÎMBRÂNGLAT, ÎMBRÂNGLATĂ, ÎMBRÂNGLAȚ, ÎMBRÂNGLACE (adj.) – încurcat, 

înhăitat cu cine nu trebuie 

ÎMBRÂNȘALĂ, ÎMBRÂNȘELI (s.f.) - faptul de a se îmbrânci; îmbrânceală 

ÎMBRÂNȘI, ÎMBRÂNȘESC (vb., IV) - a se împinge cu violenţă, a-şi da brânci, a se îmbrânci 

ÎMBROBOJÂT, ÎMBROBOJÂTĂ, ÎMBROBOJÂȚ, ÎMBROBOJÂCE - (adj.) îmbrobodit, învăluit, 

acoperit cu broboadă 

ÎMBROGI, ÎMBROGESC (vb., IV) - a înnoda, a pune piedici 

ÎMBRUCA, ÎMBRUC (vb., I, intranz.) - a înţepa 

ÎMBRUNZUCAT, ÎMBRUNZUCAȚ, ÎMBRUNZUCACE (adj.) – mânios, supărat 

ÎMBRUȚA, ÎMBRUȚ (vb., I) - a împunge 

ÎMBUBIȚA, ÎMBUBIȚ (vb., I) - a înflăcăra pe cineva 

ÎMBUBIȚA, ÎMBUBIȚĂ (vb., I) – a întărâta 

ÎMBUBIŢA, ÎMBUBIȚĂDZ (vb., I) - a îndârji, a îndemna la lucruri nepotrivite, a provoca 

ÎMBUCĂTĂRI, ÎMBUCĂTĂRESC (vb., IV) - a da cuiva de mâncare 

ÎMBUCĂTURĂ, ÎMBUCĂTURI (s.f.) – cât încape o dată în gură 

ÎMBUCĂTURI (vb., IV, tranz.) – a hrăni 

ÎMBUCURA, ÎMBUCUR (vb., I) - a se bucura, în sine 

ÎMBUFNAT, ÎMBUFNATĂ, ÎMBUFNAȚ, ÎMBUFNACE (adj.) - morocănos, posac, supărat 

ÎMBUIBAT, ÎMBUIBATĂ, ÎMBUIBAŢ, ÎMBUIBACE (adj.) - avut, înstărit 

ÎMBUJORAT, ÎMBUJORATĂ, ÎMBUJORAȚ, ÎMBUJORACE (adj.) – înroșit la față 

ÎMBULDZALĂ, ÎMBULDZĂLI (s.f.) - îngrămădire de oameni; îmbulzeală; înghesuială; aglomeraţie 

ÎMBULDZÎ, ÎMBULDZĂSC (vb. IV) - a se îngrămădi în număr mare, a se îmbulzi, a se înghesui; a 

se buluci; despre mulţime: a înghesui pe cineva din toate părţile 

ÎMBULDZÎRE, ÎMBULDZÂRI (s.f.) - acţiunea de a se îmbulzi şi rezultatul ei; îmbulzire 

ÎMBUMBA, ÎMBUMB (vb., I, reflex. și tranz.) - a (se)închide la nasturi 

ÎMBUMBAT, ÎMBUMBATĂ, ÎMBUMBAŢ, ÎMBUMBACE (adj.) - despre îmbrăcăminte: care este 

prins, închis în nasturi; încheiat; despre nasturi: care este trecut prin butoniere 

ÎMBUNA, ÎMBUN (vb., I) - a făgădui, a promite 

ÎMBURDA, ÎMBURD (vb., I) – a răsturna; a umple, a băga înăuntru până la refuz 

ÎMBURGHIA, ÎMBURGHII (vb., I) - a aţâţa, a incita, a provoca, a instiga; a monta la acţiuni 

duşmănoase 

ÎMBURGHIAT, ÎMBURGHIATĂ ÎMBURGHIAŢ, ÎMBURGHIACE (adj.) - aţâţat, îndemnat la 

acţiuni duşmănoase, instigat, incitat, întărâtat 

ÎMBURICA, ÎMBURICĂ (vb., I) – a se apleca de mijloc 

ÎMBURINŢAT, ÎMBURINȚATĂ, ÎMBURINȚAȚ, ÎMBURINȚACE (adj.) - pe vine 

ÎMBURIȚA, ÎMBURIȚĂDZ (vb.) - a fi jiguit, a se supăra, cu toane 

ÎMBURIŢAT, ÎMBURIŢATĂ, ÎMBURIŢAŢ, ÎMBURIŢACE (adj.) - cu capu în jos şi fundul în sus 

ÎMPACA, ÎMPAC (vb., I, reflex.) - a duce la bun sfârşit o obligaţie bănească; a achita contravaloarea 

unui bun achiziţionat; a restabili raporturi de prietenie, de înţelegere cu cineva; a se reconcilia, a se 

împăciui; a linişti, a potoli, a calma pe cineva mulţumindu-l, dându-i satisfacţie 

ÎMPACIMIT, ÎMPACIMITĂ, ÎMPACIMIŢ, ÎMPACIMICE (adj.) - (adesea substantivat) cuprins, 

stăpânit de o patimă, rob al unei pasiuni; împătimit, pătimaş 

ÎMPALMA, ÎMPĂLMIЕDZ (vb., I) - amesteca 

ÎMPARACEASĂ, ÎMPARACESĂ (s.f.) - soţie de împărat sau femeie care conduce un imperiu; 

împărăteasă 

ÎMPARACESC, ÎMPARACEASCĂ, ÎMPARACEŞCI (adj.) - de împărat, care aparţine împăratului 

sau împărătesei; împărătesc 

ÎMPARACEŞCE (adv.) - ca împăraţii, în felul împăraţilor; împărăteşte 

ÎMPARAŢÎ́́ ́́, ÎMPARȚĂSC (vb., IV) - a stăpâni 

„a împaraţî lumea” - a se considera stăpân, a se crede deasupra tuturor 



„că dor nu împaraţăsc eu lumea asta” - că doar nu moştenesc şi nu folosesc eu toate bunurile lumii 

ÎMPARECHIA, ÎMPARECHIEZ (vb., I) - a se uni pentru a forma o pereche; a se împerechea, a se 

asocial; a săvârşi actul sexual; a se împreuna; despre culori, modele etc.; a pune de acord a face să 

corespundă, a potrivi; a pune în armonie sau a deveni armonios, a face să fie sau a fi în concordanţă; a 

armoniza 

ÎMPARECHIAT, ÎMPARECHEATĂ, ÎMPARECHIAŢ, ÎMPARECHEACE (adj.) - împreunat, unit, 

asociat în perechi; împerechiat 

ÎMPAROŞA, ÎMPAROȘĂDZ (vb., I) - a i se încreţi cuiva pielea şi a i se ridica părul; a i se face piele 

de găină de frică, de frig, de bucurie etc. 

ÎMPAROŞAT, ÎMPAROȘATĂ, ÎMPAROŞAŢ, ÎMPAROȘACE (adj.) - persoană care are pielea 

încreţită şi părul ridicat de frig, de frică de bucurie etc. 

ÎMPĂCAȘIUNIE, ÎMPĂCAȘIUNI (s.f.) - împăcare 

ÎMPĂNJĂNIT, ÎMPĂNJĂNITĂ, ÎMPĂNJĂNIŢ, ÎMPĂNJĂNICE (adj.) - mucegăit 

ÎMPĂROȘAT, ÎMPĂROȘATĂ, ÎMPĂROȘAȚ, ÎMPĂROȘACE (adj.) - cu pielea ca de găină 

ÎMPĂŞIUI, ÎMPĂȘIUIESC (vb., IV) - a împăca 

ÎMPĂŞIUITOR, ÎMPĂŞIUITOARE, ÎMPĂŞIUITORI, IMPĂŞIUITOARE (adj.) – conciliant 

ÎMPĂTRA, ÎMPĂTRĂDZ (vb., I) - a speria 

ÎMPĂTRAT, ÎMPĂTRATĂ, ÎMPĂTRAȚ, ÎMPĂTRACE (adj.) - a rămâne tablou 

ÎMPĂTRATĂ, ÎMPĂTRAC(I)E (s.f.) - ornament în formă de romb folosit în arta populară 

ÎMPÂNDZÎ, ÎMPÂMDZĂSC (vb., IV) - a acoperi ca o pânză o întindere de loc; a împânzi; a tulbura, 

a împăienjeni privirea; fig. a se întinde, a se răspândi 

ÎMPÂNDZÂT, ÎMPÂNDZÂTĂ, ÎMPÂNDZÂŢ, ÎMPÂNDZÂCE (adj.) - despre ochi, privire: care 

devenit tulbure; care şi-a pierdut claritatea; împânzit, împăienjenit; (fig.) despre o mulţime: răspândit 

pe o mare întinder 

ÎMPEDINŢAT, ÎMPEDINȚATĂ, ÎMPEDINȚAȚ, ÎMPEDINȚACE (adj.) - dinţat 

ÎMPERINAT, ÎMPERINATĂ, ÎMPERINAȚ, ÎMPERINACE (adj.) - așternut cu perne 

ÎMPIEGICA, ÎMPIEGIC (vb., I) - a se lovi cu piciorul de ceva sau de cineva care stă în cale şi a 

cădea; a se poticni, a se împiedeca; a da mereu peste cineva sau ceva care supără, stinghereşte; a pune 

unui animal piedică la picioare; a înfrâna roţile unui vehicul 

ÎMPIEGICAT, ÎMPIEGICATĂ, ÎMPEGICAŢ, ÎMPIEGICACE (adj.) - despre animale: care are 

picioarele legate spre a nu putea fugi; împiedicat; despre vehicule sau despre roţile lor: cu piedică; 

înţepeni 

ÎMPIELIŢAT, ÎMPIELIȚATĂ, ÎMPIELIŢAŢ, ÎMPIELIȚACE (adj.) - cu hainele scoase de pe el, fără 

haine; dezbrăcat; (fig.) copil neastâmpărat, poznaş, obraznic, darânat, gejghinat, împrejurat, înfiorat, 

nestaşnic, ograisât, panganatace 

ÎMPIETRIT, ÎMPIETRITĂ, ÎMPIETRIŢI, ÎMPIETRITE (adj.) - constipat 

ÎMPILDĂŞI, ÎMPILDĂȘESC (vb., IV) - a se împopoţona, chipeş, a imita pe alţii 

ÎMPINJE, ÎMPING (vb., III) - a mişca, a urni, a deplasa din loc pe cineva sau ceva, exercitând o 

apăsare; a impinge; a face să înainteze; duce, a purta până departe; (fig.) a ajuta pe cineva să ajungă la 

o situaţie nemeritată; a îmbrânci; a îndemna, a îmboldi 

ÎMPINJERE, ÎMPINJERI (s.f.) - acţiunea de a se împinge şi rezultatul ei; împingere; forţă de apăsare 

exercitată de un corp asupra altuia 

ÎMPISTRA, ÎMPISTREDZ (vb., I, tranz.) - a sculpta, a ciopli, a orna cu crestături un obiect din lemn 

ÎMPISTRI, ÎMPISTRESC (vb., IV, tranz.) - a face cusături înflorate, a broda 

ÎMPISTRIT, ÎMPISTRITĂ, ÎMPISTRIŢ, ÎMPISTRICE (adj.) - brodat 

ÎMPISTRITĂ–ÎMPUPITĂ (adj.) - cu modele 

ÎMPISTRITURĂ, ÎMPISTRITURI (s.f.) - înfloritură, ornamentație 

ÎMPISTRITURĂ, ÎMPISTRITURI (s.f.) – înfloritură, ornamentație 

ÎMPÎNJĂNI, ÎMPÎNJĂNESC (vb., IV) - a mucegăi 

ÎMPLÂNTA, ÎMPLÂNT (vb., I) - înfige 



ÎMPLECI, ÎMPLECESC (vb., IV) - a reuni, a împreuna mai multe fire; a împleti; a strânge părul în 

cozi; a face colaci din bucăţi de aluat; a lucra diferite obiecte din fire textile răsucite sau toarse ori din 

nuiele, din flori etc. 

ÎMPLECIT, ÎMPLECITĂ, ÎMPLECIŢ, ÎMPLECICE (adj.) - despre fire: reunit, încrucişat cu altele 

într-un anumit fel; despre obiecte: lucrat din fire de lână, bumbac, cânepă etc. sau din nuiele, flori etc., 

dispuse într-un anumit fel; despre păr: strâns în cozi, făcut cozi 

ÎMPLECITURĂ, ÎMPLECITURI (s.f.) - fel de a împleti; concr. produs obţinut prin împletire; 

împletitură 

ÎMPLOPICIT, ÎMPLOPICITĂ, ÎMPLOPICIŢ, ÎMPLOPICICTE (adj.) - împletit (nu mai poace 

mierje, i sor împlopicit pișioarili) 

ÎMPOCIAT, ÎMPOCIATĂ, ÎMPOCIAȚ, ÎMPOCIACE (adj.) - înfăşurat 

ÎMPOIVĂNA, ÎMPOIVĂNEDZ (vb., I, tranz.) - a lega picioarele din față ale unui animal cu o sfoară 

ca să nu poată fugi, a priponi 

ÎMPONȘIORAT, ÎMPONȘIORATĂ, ÎMPONȘIORAȚ, ÎMPONȘIORACE (adj.) - supărat, cu privire 

răutăcioasă 

ÎMPONȘIURA, ÎMPONȘIUREDZ (vb., I) - a apropia sprâncenele sau a face cute între sprâncene ori 

pe frunte în semn de mânie, de nemulţumire, de îngrijorare etc.; a se încrunta, a se încorgişa; a privi 

aspru; a se supăra, a se mania 

ÎMPONȘIURAT, ÎMPONȘIURATĂ, ÎMPONȘIURAŢ, ÎMPONȘIURACE (adj.) - care are pe frunte 

sau între sprâncene cute de nemulţumire, de mânie, de îngrijorare etc.; p. ext. care are înfăţişarea sau 

privirea aspră, posomorâtă; necăjit, trist; supărat, mânios, înfuriat, încorgişat 

ÎMPOPISTRA, ÎMPOPISTREDZ (vb., I) - a împodobi o pânză, o cămaşă etc. cu desene, cu motive 

florale etc. de diverse culori; a împodobi, a împistri 

ÎMPOPISTRAT, ÎMPOPISTRATĂ, ÎMPOPISTRAŢ, ÎMPOPISTRACE (adj.) - care este împodobit 

cu desene sau cu flori, cu ornamente de diverse culori şi forme; împistrit, împodobit 

ÎMPOPLECIT, ÎMPOPLECITĂ, ÎMPOPLECIȚ, ÎMPOPLECICE (adj.) - îndoit 

ÎMPORTA, ÎMPORT (vb., I) - a arăta interes pentru cineva sau ceva, a-şi da tot interesul 

„nu ce împoartă” - nu te interesează, nu-i treba ta, nu-ţi băga nasul 

ÎMPOȘIA, ÎMPOȘIEDZ (vb., I, tranz.) - a pune araci (poșii) în pământ la legume (fasole, roșii, etc.) 

ÎMPOŞIŞAT, ÎMPOȘIȘATĂ, ÎMPOȘIȘAȚ, ÎMPOȘIȘACE (adj.) - încruntat 

ÎMPOTRIVA (adv.) - v. înpotriva  

ÎMPOVĂRA, ÎMPOVĂRIEDZ (vb., I) – a încărca peste măsură, a îngreuna 

ÎMPRĂȘCHIA, ÎMPRĂȘCHII (vb., I, tranz.) - a (se) împrăștia, a (se) risipi 

ÎMPRĂŞCIA, ÎMPRĂŞCII (vb., I) - a face să plece sau să fugă ori a pleca, a fugi în toate părţile; a se 

împrăştia, a se sprânjî, a se risipi, a se răspândi, a se risipi prin cădere, prin rupere, prin răsturnare 

ÎMPRĂŞCIAT, ÎMPRĂȘCIATĂ, ÎMPRĂŞCIAŢ, ÎMPRĂȘCIACE (adj.) - despre oameni: împrăştiat; 

distrat, zăpăcit; dezordonat, dezorganizat 

ÎMPRĂŞCIERE, ÎMPRĂŞCIERI (s.f.) - acţiunea de a se împrăştia şi rezultatul ei; împrăştiere 

ÎMPRĂURA, ÎMPRĂUREDZ (vb., I, tranz.) - a stropi cu apă pe cineva 

ÎMPRECENI, ÎMPRECENESC (vb., IV) - a deveni prieten cu cineva, sau a face pe cineva prieten; a 

se împrieteni 

ÎMPREJURAT, ÎMPREJURATĂ, ÎMPREJURAŢ, ÎMPREJURACE (adj.) - despre copii: zburdalnic, 

zglobiu, neastâmpărat, vioi, nebunatic, darânat, gejghinat, impieliţat, înfiorat, nestaşnic, ograisât; plin 

de avânt, de vioiciune; care ştie să se descurce; descurcăreţ 

ÎMPREUNA, ÎMPREUN (vb., I) - a se uni prin căsătorie cu cineva; a se căsători; a se aduna la un loc; 

a se uni; fig. a săvârşi sau a face să săvârşească actul sexual 

ÎMPREUNAT, ÎMPREUNATĂ, ÎMPREUNAŢ, ÎMPREUNACE (adj.) - despre bărbaţi: însurat; 

despre femei măritată; căsătorit 

ÎMPRIMEZ, ÎMPRIMEZURI (s.n.) - zid despărţitor 

ÎMPRIMIEDA, ÎMPRIMIEDĂDZ (vb., l, tranz.) - a construi un zid despărțitor între două încăperi sau 

un gard între două proprietăți 



ÎMPRIMIZA, ÎMPRIMIZĂDZ (vb., I) - a împărţi un spaţiu în compartimente; a compartimenta 

ÎMPRIMIZAT, ÎMPRIMIZATĂ, ÎMPRIMIZAŢ, ÎMPRIMIZACE (adj.) - împărţit în compartimente; 

compartimentat 

ÎMPROPOGI, ÎMPROPOGESC (vb., IV) - a -şi acoperi capul cu o basma, cu o broboadă etc. legată 

sub bărbie; a se îmbrobodi; fig. 

ÎMPROPOGIT, ÎMPROPOGITĂ, ÎMPROPOGIŢ, ÎMPROPOGICE (adj.) - despre femei: cu capul 

acoperit cu o basma, un batic etc. legat sub bărbie; îmbrobodită; fig. fam; amăgit, înşelat, păcălit, 

prostit; despre bărbaţi: trădat în fidelitatea conjugală; p. gener. trădat în dragoste 

ÎMPROŞNI, ÎMPROȘNESC (vb., IV) - a împroşca 

ÎMPUIA, ÎMPUIEDZ (vb., I) – a spune cuiva vrute şi nevrute 

ÎMPUNGACI (adj.) – care împunge (despre taur, bou) 

ÎMPUNGAȘI, ÎMPUNGAȘIE, ÎMPUNGAȘI, ÎMPUNGAȘIE (adj.) - care împunge (despre taur, bou) 

ÎMPUNGIE (vb., III) – a împunge  

ÎMPUNJE, ÎMPUNG (vb., III) - a se înţepa; a se împunge; a îmboldi un animal; fig. a ironiza, a 

persifla; a lovi cu coarnele 

ÎMPUNJERE, ÎMPUNJERI (s.f.) - acţiunea de a se împunge şi rezultatul ei; împungere 

ÎMPUNS, ÎMPUNSĂ, ÎMPUNȘ, ÎMPUNSĂ (adj.) - împuns  

ÎMPUNTURI, ÎMPUNTURESC (vb., IV) - a coase în mod provizoriu cu împunsături depărtate; a 

prinde cu un fir de aţă locurile pe unde se va coase apoi definitiv, a însăila 

ÎMPUNTURIT, ÎMPRUNTURITĂ, ÎMPUNTURIŢ, ÎMPRUNTURICE (adj.) - cusut provizoriu; 

insăilat; (fig.) făcut în mod superficial, provizoriu 

ÎMPUPI, ÎMPUPESC (vb., IV) - despre flori: a face boboci; a îmboboci 

ÎMPUPIAT, ÎMPUPIATĂ, ÎMPUPIAȚ, ÎMPUPICE (adj.) - îmbobocit, înmugurit 

ÎMPUPIRE, ÎMPUPIRI (s.f.) - acţiunea de a îmboboci şi rezutatul ei; îmbobocire 

ÎMPUPIT, ÎMPUPITĂ, ÎMPUPIŢ, ÎMPUPICE (adj.) - despre flori: care este în stadiul de boboc; 

îmbobocit 

ÎMPUPIT, ÎMPUPITĂ, ÎMPUPIȚ, ÎMPUPICE (adj.) – îmbobocitș țesătură decorată cu pupi 

ÎMPUŢÂNA, ÎMPUŢÂNIEDZ (vb., I, tranz.) - împuţina   

ÎMPUŢÂNAT, ÎMPUŢÂNATĂ, ÎMPUŢÎNAŢ, ÎMPUŢÂNACIE (adj.) - împuţinat  

ÎMPUŢÂȘIUNE, ÎMPUŢÂȘIUNI (s.f.) - miros greu, putoare; lucru urât mirositor; împuţiciune 

ÎMVĂIEGA, ÎMVĂIEG (vb., I, tranz.) - a da abaua la piuă 

ÎMVĂLI, ÎMVĂLESC (vb., IV, tranz.) - a înfăşura urzeala pe sulul dinapoi al războiului de ţesut 

ÎN (prep.) - indică interiorul spațiului 

ÎN (prep.) - în  

ÎN LĂTURI (loc. adv.) - în deplasare (evoluția echipelor de fotbal) 

ÎN LOC DĂ (loc. adv.) – arată o alternativă 

ÎN LUNG ȘÂ-N LAT (loc. adv.) – pretutindeni, peste tot 

„în sat” - în centrul satului 

ÎN ȘÂLĂ (loc. adv.) - greu 

ÎN TAINĂ (loc. adv.) - degeaba 

ÎN TAINĂ (loc. adv.) - în zadar, degeaba 

ÎNAGI, ÎNAGESC (vb., IV) - a-i adăuga unui obiect cosând, înnodând, lipind etc. o bucată, o porţiune 

de acelaşi fel, pentru a-l mări, a-l lungi etc., a înnădi, a năgi 

ÎNAGINS (adv.) - cu un anumit scop, anume, intenţionat; înadins 

ÎNAGIT, ÎNAGITĂ, ÎNAGIŢ, ÎNAGICE (adj.) - cusut, înnodat, sudat etc. cu o bucată de acelaşi fel 

pentru a deveni mai mare, mai lung; înnădit, nagit 

ÎNAGITURĂ, ÎNAGITURI (s.f.) - bucată înnădită; locul unde s-a înnădit; înnăditură, nagitură 

ÎNAINCE (adv.) - cu sens local: în faţă; înainte; în locul dintâi, în frunte; îndemn de a înainta 

ÎNAINCEA (prep.) - cu sens local: în faţa, dinaintea cuiva sau a ceva; înaintea 



ÎNAINCIE (adv.) - înainte  

ÎNALTU’ - cuvântul trimite peiorativ la credință, la Dumnezeu 

ÎNAPOIŞA (adv.) - înapoia  

ÎNAPUOI (adv.) - înapoi  

ÎNĂCRIT, ÎNĂCRITĂ, ÎNĂCRIŢ, ÎNĂCRICE (adj.) – acrit, dar şi cu înţeles de posac, ursuz 

ÎNĂGI, ÎNĂGESC (vb., IV) – a lega, a uni două material sau a înnoda fire 

ÎNĂINCIA (adv.) – înaintea 

ÎNĂUNTRU (adv.) - înăuntru 

ÎNBALOŞA, ÎNBALOŞÂĂDZ (vb., I) - îmbăla  

ÎNBĂCHEA, ÎNBĂCHIEDZ (vb., I, intranz., reflex.) - a se întovărăşi cu cineva în bine şi în rele 

ÎNBĂIERA, ÎNBĂIERĂDZ (vb., I, intranz., reflex.) - a purta sumanul pe umeri, prins în zona 

pieptului cu baieră (baierul); a fixa, a pune baier unei găleţi 

ÎNBĂIERAT, ÎNBĂIERATĂ, ÎNBĂIERAȚ, ÎNBĂIERACE (adj.) - legat, de la baier, plin 

ÎNBĂLAT, ÎNBĂLATĂ, ÎNBĂLAȚ, ÎNBĂLACE (adj.) - înfofolit 

ÎNBĂRBURA, ÎNBĂRBUR (vb., I, intranz.) - a folosi un topor cu tăișul în formă de semicerc 

ÎNBĂRBURAT, ÎNBĂRBURATĂ, ÎNBĂRBURAȚ, ÎNBĂRBURACE (adj.) - despre un topor 

cu tăişul în formă de semicerc 

ÎNBĂTA, ÎNBĂT (vb., IV) - a îmbăta 

„a îmbăta cu apă rieșe” - a amăgi, a păcăli pe cineva 

„a îmbăta la cap pră șineva” - a cicăli, a ameți/obosi pe cineva, spunându-i tot felul de nimicuri 

ÎNBĂTRÂNI, ÎNBĂTRÂNIESC (vb., IV, tranz., reflex.) - îmbătrîni  

ÎNBĂZNAT, ÎNBĂZNATĂ, ÎNBĂZNAȚ, ÎNBĂZNACE (adj.) - înnorat, înnegurat 

ÎNBÂCIT (vb., IV, pers. a III-a, intranz. reflex.) - s-a răcit, s-a strâns 

ÎNBÂXÂT, ÎNBÂXÂTĂ, ÎNBÂXÂŢ, ÎNBÂXÂCE (adj.) - plin la refuz de ceva (ţoală îmbâxâtă 

dă imală) 

ÎNBERCAT, ÎNBERCATĂ, ÎNBERCACE (s.n. și adj.) - loc cu mult berc, tufăriş 

ÎNBEZNA, ÎNBEZNADZĂ (vb., I, impers., reflex.) - a se însera, a se face beznă, a se face 

întuneric 

ÎNBIA, ÎNBII/ÎNBIU (vb., I, tranz. reflex.) - a pofti, a insista; a se abține/reține 

„a trăi înbiu” - a avea de toate cu prisosință 

„mâncă șî nu ce îmbia atâta” - mănâncă și nu te abține atâta 

ÎNBIAT, ÎNBIATĂ, ÎNBIAȚ, ÎNBIACE (adj.) - îmbiat 

ÎNBIU (s.n. sg.) - belșug, abundență 

„a avia d-îmbiu” - a avea de toate din belșug 

ÎNBIU (adv.) - din plin, din abundență, din belșug 

ÎNBLA, ÎNBLU (vb., I, intranz.) - a umbla 

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

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

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

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

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

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

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

„a înbla cu șiutura” - a invita la nuntă 

„a înbla dă nebun” - a umbla fără rost 

„a înbla după bică” - a fi vaca în călduri 

„a înbla după muieri” - a fi fustangiu 



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

nici un rost 

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

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

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

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

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

clară și fermă față de una dintre cele două situații contradictorii 

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

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

ÎNBLĂŞITOR, ÎMBLĂŞITOARE (s.n.) - unealtă de treierat grâul 

ÎNBLĂTI, ÎNBLĂTESC (vb., I, tranz.) - a treiera 

ÎNBLĂZNAT, ÎNBLĂZNATĂ, ÎNBLĂZNAȚ, ÎNBLĂZNACE (adj) - înnorat, înnegurat 

ÎNBLÂNDZÎ, ÎNBLÂNDZÂĂSC (vb., IV, tranz.) - îmblânzi  

ÎNBLEZNA, ÎNBLĂZNĂDZ (vb., I, intranz.) - a înmărmuri, a rămâne fără glas 

ÎNBLIEZNA, ÎNBLIEZNESC (vb., I, Intranz.) - a rămâne mirat 

ÎNBLOBLOJIT, ÎNBLOBLOJITĂ, ÎNBLOBLOJIȚ, ÎNBLOBLOJICE (adj.) - capul acoperit 

cu basmaua 

ÎNBLOBLOJÎ, ÎNBLOBLOJESC (vb., IV, tranz.) - a pune basmaua pe cap, a îmbrobodi 

ÎNBLOJÎ, ÎNBLOJĂSC (vb., IV, intranz., reflex.) - a se îmbrobodi, a se lega la cap cu basmaua 

ÎNBOLBOJÎ (vb., IV, reflex.) - a se lega cu basmaua 

ÎNBOLGIT, ÎNBOLGITĂ, ÎNBOLGIȚ, ÎNBOLGICE (adj.) - îmblobojât 

ÎNBONŢA, ÎNBONȚĂDZ (vb., I, intranz., reflex.) - a se supăra 

ÎNBONȚAT, ÎMBONȚATĂ, ÎMBONȚAȚ, ÎMBONȚACE (adj.) - supărat 

ÎNBOROJAT, ÎNBOJORATĂ, ÎNBOROJAȚ, ÎNBOJORACE (adj.) - a avea obrajii roșii 

ÎNBRĂCA, ÎNBRĂC (vb., I) - a se îmbrăca; a îmbrăca stiharia, ca giac; a îmbrăca haina 

(uniforma) militară, a fi încorporat (în armată) 

ÎNBRĂCAT, ÎNBRĂCATĂ, ÎNBRĂCAȚ, ÎNBRĂCACE (adj.) - îmbrăcat 

ÎNBRÂGLA, ÎNBRÂGLĂDZ (vb., I, intranz.) - a lucra cu brâglele la războiul de țesut; a da de 

necaz; a se înhăita, a se încurca cu cineva 

ÎNBRÂGLI, ÎNBRÂGLEDZ (vb., IV, intranz.) - a (se) încurca, a se întovărăși mai aproape cu 

cineva 

ÎNBROBOGI, ÎNBROBOGESC (vb., IV, Tranz.) - a minți 

ÎNBROBOJÎ, ÎNBROBOJĂSC (vb., IV, tranz. şi reflex.) - a (se) lega la cap cu basmaua 

(broboada), a se îmbrobodi 

ÎNBRU, ÎNBRI (s.m.) - membru în consiliu parohial 

ÎNBRUZNA, ÎNBRUZNĂDZ (vb., I, intranz., reflex.) - a se neliniști, a se burzului 

ÎNBRUZNAT, ÎMBRUZNATĂ, ÎMBRUZNAȚ, ÎMBRUZNACE (adj.) - burzuluit, neliniştit 

ÎNBUBIŢA, ÎNBUBITZĂDZ (vb., I, tranz.) - a întărâta , a instiga , a zădărî, a îndemna la 

ceartă, la scandal 

ÎNBUBIŢAT, ÎNBUBIŢATĂ, ÎNBUBIŢAȚ, ÎNBUBIŢACE (adj.) - pus, pornit pe scandal 

ÎNBUCA, ÎNBUC (vb., I, tranz.) - a înghiți, a mânca pe apucate (puțin și la repezeală, din cauza 

grabei, a treburilor etc.); (despre două piese) a se potrivi, intrând una în cealaltă; a se asambla 

ÎNBUCURA, ÎNBUCUR (vb., I) - a (se) bucura 

ÎNBUFNA, ÎNBUFNĂDZ (vb., I, reflex.) - a se arăta supărat 

ÎNBUFNA, ÎNBUFNIEDZ (vb., I) - îmbufna  

ÎNBUFNAT, ÎNBUFNATĂ, ÎNBUFNAȚ, ÎNBUFNACE (adj.) - supărat 

ÎNBUFNAT, ÎNBUFNATĂ, ÎNBUFNAŢ, ÎNBUFNACIE (adj.) - îmbufnat  



ÎNBUIBA, ÎNBUIBIEDZ (vb., I, tranz. reflex.) - îmbuiba  

ÎNBUIBAT, ÎNBUIBATĂ, ÎNBUIBAŢ, ÎNBUIBACIE (adj.) - îmbuibat  

ÎNBUIECI, (mă) ÎNBUIECESC (vb., IV, tranz., reflex.) - a deveni harnic 

ÎNBULDZALĂ, ÎNBULDZĂLI (s.f.) - îngrămădeală 

ÎNBUMBA, ÎNBUMB (vb., I, intranz., reflex.) - a (se) încheia la haină, a-și încheia nasturii 

ÎNBUMBAT, ÎNBUMBATĂ, ÎNBUMBAȚ, ÎNBUMBACE (adj.) - încheiat (la nasturi) 

ÎNBUNA, ÎNBUNĂDZ (vb., I) - a (se) face mai bun; a (se) liniști, a (se) potoli; a mângâia pe 

cineva; a amăgi cu promisiuni deșarte 

ÎNBURDA, ÎNBURD (vb., I, reflex., tranz.) - a (se) răsturna, a (se) dărâma, a trânti 

„să ce-mburge Dumnedzău în Rai” - după ce mori, să te așeze Dumnezeu în Rai 

ÎNBURDAT, ÎNBURDATĂ, ÎNBURDAȚ, ÎNBURDACE (adj.) - răsturnat 

ÎNBURDĂTURĂ, ÎNBUTFĂTURI (s.f.) - răsturnare, doborâre, trântire 

ÎNBURGHIA, ÎNBURGHII (vb., I, tranz.) - a stărui, a insista, a sfătui pe cineva să procedeze 

într-un anumit fel 

ÎNBURICAT, ÎNBURICATĂ, ÎNBURICAȚ, ÎNBURICACE (adj.) - aplecat, încovoiat 

ÎNBURIȚA, ÎNBURIȚ (vb., I, intranz., reflex.) - a sta ghemuit; (despre femei) a scoate fesele în 

evidenţă, a face fundul proeminent; a fi pregătit de ceartă 

ÎNBURSUCA, ÎNBURSUC (vb., I, intranz.) - a se bosumfla 

ÎNBUTURI, ÎNBUTURESC (vb., IV, tranz., reflex.) - a face o gaură în ceva 

ÎNBUTURIT, ÎMBUTURITĂ, ÎMBUTURIȚ, ÎMBUTURICE (adj.) - găurit 

ÎNBUTURIT, ÎNBUTURITĂ, ÎNBUTURIȚ, ÎNBUTURICE (adj.) - găurit 

ÎNBUTUŞALĂ, ÎNBUTUȘĂLI (s.f.) - îmbulzeală, înghesuială 

ÎNBUTUŞÎ, ÎNBUTUŞĂSC (vb., IV, tranz.) - a irita, a nu lăsa în pace 

ÎNCA (adv.) - încă   

ÎNCALDZÂT, ÎNCALDZÂTĂ, ÎNCALDZÂȚ, ÎNCALDZÂCE (adj.) - faptul de a încăzi 

ÎNCALDZÎ́́ ́́, ÎNCALDZĂSC (vb., IV) - a face să-i fie cuiva cald; a se încălzi; despre surse de căldură: 

a face ca aerul, apa etc. să-şi ridice temperature; a expune ceva la o sursă de căldură pentru a-i ridica 

temperature; a i se face cuiva cald; despre vreme: a se face 

ÎNCALDZÎRE, ÎNCALDZÎRI (s.f.) - acţiunea de a se încălzi şi rezultatul ei; încălzire 

ÎNCALŢA, ÎNCALŢ (vb., I, tranz. reflex.) - încălţa  

ÎNCALȚAMÂNT, ÎNCALŢAMINCE (s.f.) - nume generic pentru ghete, pantofi, cizme, opinci etc.; 

încălţăminte 

ÎNCALŢAT, ÎNCALŢATĂ, ÎNCALŢAŢ, ÎNCALŢACIE (adj.) - încălţat  

ÎNCĂ (adv.) - încă  

ÎNCĂFNI, ÎNCĂFNESC (vb., IV) - a se răsti, a se înfla 

ÎNCĂLDZI, ÎNCĂLDZĂSC (vb., IV) – a face să fie cald (cuiva) 

ÎNCĂNUNAT, ÎNCĂNUNATĂ, ÎNCĂNUNAȚ, ÎNCĂNUNACE (adj.) - care are o viață grea, lovit 

de necazuri 

ÎNCĂRCA, ÎNCARCĂ (vb., I) – a umple un recipient 

ÎNCĂRCAT, ÎNCĂRCATĂ, ÎNCĂRCAȚ, ÎNCĂRCACE (adj.) - încărcat 

ÎNCĂRCATĂ, ÎNCĂRCATCE (adj.) - gravidă 

ÎNCÂLMĂŞIT, ÎNCÂLMĂŞITĂ, ÎNCÂLMĂŞIŢ, ÎNCÂLMĂŞICE (adj.) – încâlcit, încurcat 

ÎNCÂLȘEALĂ, ÎNCÂLȘELI (s.f.) - încâlceală, încâlcire 

ÎNCÂLȘI, ÎNCÂLȘESC (vb., IV) - a se încurca fire de aţă, de păr etc.; a se încâlci 

ÎNCÂLȘI, ÎNCÂLȘESC (vb., IV, tranz.) - a încâlci (firele) 

ÎNCÂLȘIRE, ÎNCÂLȘIRI (s.f.) - încâlcire 

„încâlșire dă mață” - ocluzie intestinală 

ÎNCÂLȘIT, ÎNCÂLȘITĂ, ÎNCÂLȘIŢ, ÎNCÂLȘICE (adj.) - despre fire de aţă, de păr etc.; încâlcit, 



încurcat, amestecat, înnodat, încurcat. Despre coada unor animale: care este îndoit în formă de arc şi, 

de obicei, îndreptat în sus 

ÎNCÂLȘITURĂ, ÎNCÂLȘITURI (s.f.) - încâlcitură, încâlcire 

ÎNCÂLŢAMÂNT, ÎNCÂLŢAMÂNCIE (s.n.) - încălțămînt, încălţăminte 

ÎNCÂMPI, ÎNCÂMPESC (vb.) - a porni 

ÎNCÂRNAT, ÎNCÂRNATĂ, ÎNCÂRNAŢ, ÎNCÂRNACE (adj.) – căpos, încăpăţânat, refractar 

ÎNCÂRNI, ÎNCÂRNESC (vb., IV) - a (se) strâmba; a se gârbovi, a se încovoia de spate înainte 

sau lateral; (intranz.) – a scoate la capăt 

ÎNCÂRNI, ÎNCÂRNIESC (vb., IV, intranz.) - a scoate la capăt 

ÎNCÂRNIT, ÎNCÂRNITĂ, ÎNCÂRNIȚ, ÎNCÂRNICE (adj.) - strâmb 

ÎNCEGA, ÎNCEG (vb., I, tranz.) - a închega laptele 

ÎNCEGAT, ÎNCEGATĂ, ÎNCEGAȚ, ÎNCEGACE (adj.) - închegat 

ÎNCEIA, ÎNCEI (vb., I) - a încheia 

ÎNCELUI, ÎNCELUIE (vb., IV, tranz.) – a înșela 

ÎNCELUIALĂ (s.f.) – înșelăciune 

ÎNCELUIT, ÎNCELUITĂ, ÎNCELUIȚ, ÎNCELUICE (adj.) – înșelat 

ÎNCHECINA, ÎNCHECINEDZ (vb.) - a se răsti pentru omor 

ÎNCHEIA, ÎNCHEI (vb., I, tranz.) - încheia  

ÎNCHEIAT, ÎNCHEIATĂ, ÎNCHEIAŢ, ÎNCHEIACE (adj.) - despre îmbrăcăminte şi încălţăminte: 

care este prins, închis în nasturi, în copci, în şireturi etc.; cu părţile îmbinate, împreunate, fixate una în 

alta; combinat, împreunat; fig. despre sugari: cu articulaţiile înţepenite după o imobilizarare prelungită 

în scutece 

ÎNCHEIAT, ÎNCHEIATĂ, ÎNCHEIAŢ, ÎNCHEIACIE (adj.) - încheiat  

ÎNCHEIAT, ÎNCHEIATURI (s.n.) - încheiat  

ÎNCHEIATURĂ, ÎNCHEIATURI (s.f.) - încheietură, articulaţie  

ÎNCHEIETURĂ, ÎNCHEIETURI (s.f.) - articulație 

ÎNCHENZA, ÎNCHENZĂDZ (vb.) - a se lega, a se împrieteni 

ÎNCHEORBELI, ÎNCHIORBELESC (vb., IV, tranz.) - a cuprinde totul laolaltă 

ÎNCHEOTORA, ÎNCHEOTOR (vb., I, tranz., reflex.) - a se încheia la nasturi; a se lua la ceartă, 

la bătaie 

ÎNCHEPA, ÎNCHEP (vb., I) - a fi cuprins într-un spaţiu; a încăpea; a putea cuprinde ceva; a trece, a 

străbate, a pătrunde pe undeva 

ÎNCHEPE, ÎNCHEP (vb., III, intranz.) - a avea loc, a putea intra, a încăpea 

ÎNCHEPE, ÎNCHEP (vb., III, intranz.) - a încăpea 

ÎNCHEPTORA, ÎNCHEAPTOR (vb., I, reflex.) - a se încheia la nasturi 

ÎNCHEPTURA, ÎNCHEPTUR (vb., I) - a prinde în nasturi, în copci etc. un obiect de îmbrăcăminte, a 

încheia, a îmbumba; despre persoane: a-şi strânge haina, cămaşa etc. în nasturi, în copci 

ÎNCHEPTURAT, ÎNCHEPTURATĂ, ÎNCHEPTURAŢ, ÎNCHEPTURACE (adj.) - despre 

îmbrăcăminte: care este prins, închis în nasturi în copci etc. despre nasturi: care este trecut prin 

butonieră 

ÎNCHERBA (vb., I) - a împlini 

ÎNCHEȚALĂ, ÎNCHEȚĂLI (s.f.) - determinare 

ÎNCHEȚĂN(E)ALĂ, ÎNCHEŢĂNELI (s.f.) - constrângere, determinare 

ÎNCHEȚĂNI, ÎNCHEȚĂNESC (vb., IV, tranz.) - a constrânge, a presa, a obliga, a determina 

ÎNCHEȚĂNIT, ÎNCHEȚĂNITĂ, ÎNCHEȚĂNIȚ, ÎNCHEȚĂNICE (adj.) - blocat, înțepeni, strâns 

ÎNCHEŢĂNIT, ÎNCHEŢĂNITĂ, ÎNCHEŢĂNIȚ, ÎNCHEŢĂNICE (adj.) - constrâns, 

determinat 

ÎNCHEȚÂT, ÎNCHEȚÂTĂ, ÎNCHEȚÂȚ, ÎNCHEȚÂCE (adj.) - determinat; amenințat 



ÎNCHEȚÎ, ÎNCHEȚĂSC (vb., IV, tranz.) - a sfătui pe cineva să nu facă, să nu spună ceva; a 

presa, a obliga, a amenința, a sfătui insistent 

ÎNCHEUAT, ÎNCHEUATĂ, ÎNCHEUAŢ, ÎNCHEUACE (adj.) – încheiat 

ÎNCHEUTORA, ÎNCHEUTOR (vb., I, tranz.) - a se încheia la nasturi 

ÎNCHEUTORAT, ÎNCHEUTORATĂ (adj.) - încheiat, legat strânsă 

ÎNCHIEP(I)E, ÎNCHIEP (vb., III) - a încăpea; a putea cuprinde ceva 

ÎNCHIERBĂLA, ÎNCHERBĂLEDZ (vb., I) - cf. gr. B. I “a inchiorbeli” 

ÎNCHIEŢĂNA, ÎNCHEȚĂN (vb., I) - a zdrobi, a omorî 

ÎNCHIGE, ÎNCHID (vb., III) - a mişca din balamale o uşă, o fereastră, un capac etc. pentru a acoperi 

deschizătura corespunzătoare; a încuia cu cheia sau cu zăvorul; a băga la închisoare pe cineva; a bara 

o cale de comunicaţie; a se cicatriza; a opri funcţionarea unui mecanism, a unui aparat; a îngrădi, a 

împrejmui o curte, un teren etc. spre a delimita sau spre a opri accesul 

ÎNCHIGIE, ÎNCHID (vb., III) - a (se) închide 

„a închigie ochii” - a muri; a tolera; a se face că nu observă ce face (mai ales rău) altcineva 

„a nu închigie ochii” (a nu pune geană pră geană) - a nu dormi defel 

ÎNCHILOZA, ÎNCHILOZĂDZ (vb., I) - a produce sau a căpăta anchiloză; a anchiloza; fig. a deveni 

ţeapăn, a nu-şi mai putea mişca membrele 

ÎNCHILOZAT, ÎNCHILOZATĂ, ÎNCHILOZAŢ, ÎNCHILOZACE (adj.) - care suferă de anchiloză; 

Fig. care este sau a devenit ţeapăn 

ÎNCHIMORA, ÎNCHIMOR/ÎNCHIMORĂDZ (vb., I, intranz. reflex.) - a se încrunta, a se 

crispa 

ÎNCHIMORAT, ÎNCHIMORATĂ, ÎNCHIMORAȚ, ÎNCHIMORACE (adj.) – întunecat, 

închipuit 

ÎNCHINA, ÎNCHIN (vb., I, tranz.) - a se ruga; a curăța, cu pâine, farfuria de sos 

„închinu-ce” – (expr.) să-și meargă bine! 

ÎNCHINA, ÎNCHIN (vb., I, tranz., reflex.) - închina   

ÎNCHINAT, ÎNCHINATĂ, ÎNCHINAȚ, ÎNCHINACE (adj.) – dăruit; poznaș, glumeș, hazliu 

„închinat diavolului” - dat dracului 

„închinată mince” - minte sucită, dată naibii 

ÎNCHINAT, ÎNCHINATĂ, ÎNCHINAŢ, ÎNCHINACE (adj.) - om rău, afurisit, ticălos, dat dracului; 

copil ştrengar, poznaş 

ÎNCHINATURĂ, ÎNCHINATURI (s.f.) - închinătură, închinare, rugăciune 

ÎNCHINĂŢĂL, ÎNCHINĂȚA, ÎNCHINĂȚĂI, ÎNCHINĂȚĂLE (adj.) - ştrengar, zmău 

ÎNCHIOTORA (vb., I) – a se încheia la haină 

ÎNCHIPA, ÎNCHIP (vb., I) - a face loc în ceva 

ÎNCHIPTURAT, ÎNCHIPTURATĂ, ÎNCHIPTURAȚ, ÎNCHIPTURACE (adj.) - cu sens de 

captivitate 

ÎNCHIPUIT, ÎNCHIPUITĂ, ÎNCHIPUIŢ, ÎNCHIPUICE (adj.) - care are păreri exagerat de bune 

despre sine; încrezut, înfumurat; care nu există în realitate, care are numai aparenţa a ceva real 

ÎNCHIS, ÎNCHISĂ, ÎNCHIȘ, ÎNCHISĂ (adj.) - retras, puțin comunicativ; (despre culori) cu 

nuanțe spre negru sau mai puternice/vii 

ÎNCINA, ÎNCIN (vb., I) - a muia pâine sau mămăligă într-o mâncare; a muia uşor într-un lichid; a 

întinge 

ÎNCINATURĂ, ÎNCINATURI (s.f.) - acţiunea de a încina; untura, sosul, zeama în care se moaie 

mămăliga sau pâinea; bucata de pâine sau mămăligă muiată în untură, sos, zeamă etc. 

ÎNCINERI, ÎNCINERESC (vb., IV) - a redeveni tânăr ca vitalitate, aspect etc.; a căpăta din nou un 

aspect de tinereţe, de prospeţime, de vitalitate; a întineri; a se se declara mai tânăr decât este în 

realitate 

ÎNCINERIT, ÎNCINERITĂ, ÎNCINERIŢ, ÎNCINERICE (adj.) - care a redevenit sau care pare mai 

tânăr; întinerit 



ÎNCINJE, ÎNCING (vb.) - a înconjura 

ÎNCINJE, ÎNCING (vb., III) - a (se) întinde, a (se) lungi; a muia, a introduce ceva într-un 

aliment lichid 

ÎNCINS, ÎNCINSĂ, ÎNCINȘ, ÎNCINSĂ (adj.) - întins; continuu; fixat; neîntrerupt 

ÎNCINS, ÎNCINSĂ, ÎNCINŞ, ÎNCINSĂ (adj.) - întinsă, aşi pune poalele 

ÎNCINSURĂ, ÎNCINSURI (s.f.) - mâncare unsuroasă 

ÎNCIRILA, ÎNCIRLĂ (vb., I) - (despre șarpe) a se încolăci, a se aduna 

ÎNCIRILAT, ÎNCIRILATĂ, ÎNCIRILAȚ, ÎNCIRILACE (adj.) - încolăcit (despre şarpe) 

ÎNCIUBELA, ÎNCIUBEL (vb., I, tranz.) - a înjgheba, a aduna 

ÎNCIURBA, ÎNCIURB (vb., I, tranz., reflex.) - a se complica, a se amesteca în afaceri cu 

persoane dubioase 

ÎNCIURBELA, ÎNCIURBELEDZ (vb., I, tranz.) - a aduna, a înjgheba, a înfiripa 

ÎNCIVĂLATĂ (adv.) - cu tiv 

ÎNCÎRLOJIT, ÎNCÂRLOJITĂ, ÎNCÂRLOJIȚ, ÎNCÂRLOJICE (adj.) - încolăcit 

ÎNCLESTAŞA, ÎNCLESTAŞĂZ (vb. I) - a se strânge puternic ca un cleşte; a se înţepeni; a se agăţa 

cu disperare de ceva, a se prinde puternic cu mâinile, cu braţele de ceva; a se încleşta 

ÎNCLEŞTA, ÎNCLEŞCIEDZ (vb., I tranz. reflex.) - încleşta  

ÎNCLEŞTARE, ÎNCLEŞTÂĂRI (s.f.) - încleştare  

ÎNCLEŞTAT, ÎNCLEŞTATĂ, ÎNCLEŞTAŢ, ÎNCLEŞTACIE (adj.) - încleştat  

ÎNCLIEȘTA (vb. I) - a înțepeni (de boală) 

ÎNCLINCA, ÎNCLINCĂDZ (vb.) - bloca 

ÎNCLOJMI, ÎNCLOJMEDZ (vb.) - a se suprasatura 

ÎNCLOȘTORA, ÎNCLOŞTOR (vb., I, tranz., reflex.) - a se încheotora 

ÎNCOAȘ (adv.) - înspre mine, spre locul unde mă aflu; în direcţia mea, încoace; înspre momentul de 

faţă, mai apropiat de epoca noastră 

ÎNCOAȘI (adv.) – în apropiere, aici lângă mine 

ÎNCOAŞIE (adv.) – înspre 

ÎNCOCORA, ÎNCOCORĂDZ (vb., I, intranz., reflex.) - a-şi face părul cocori (bucle); a se da 

mare; a se împodobi; a se înfumura, a se grozăvi 

ÎNCOCORAT, ÎNCOCORATĂ, ÎNCOCORAŢ, ÎNCOCORACE (adj.) - păr încreţit, creţ 

ÎNCOCORAT, ÎNCOCORATĂ, ÎNCOCORAȚI, ÎNCOCORACE (adj.) - împodobit, înfumurat 

ÎNCOCORÂT, ÎNCOCORÂTĂ, ÎNCOCORÂȚ, ÎNCOCORÂCE (adj.) - creţ 

ÎNCOCŢAT, ÎNCOCȚATĂ, ÎNCOCȚAȚ, ÎNCOCȚACE (adj.) - îngânfat, încocoţat 

ÎNCOLAȘEALĂ, ÎNCOLAȘELI (s.f.) - încolăcire, încolăceală 

ÎNCOLAȘI, ÎNCOLAȘESC (vb., IV, reflex) - a se face ca un cerc, a se înfăşura în formă de colac; a 

se încolăci, a se încovriga 

ÎNCOLAȘIRE, ÎNCOLAȘIRI (s.f.) - acţiunea de a se încolăci şi rezultatul ei; înfăşurare, încolăceală, 

încolăcire 

ÎNCOLAȘIT, ÎNCOLAȘITĂ, ÎNCOLAȘIŢ, ÎNCOLAȘICE (adj.) - învârtit, înfăşurat în formă de 

colac; încolăcit, încovrigat 

ÎNCOLĂȘIT (s.f.) – ocluzie intestinală 

ÎNCOLĂŞIT, ÎNCOLĂŞITĂ, ÎNCOLĂŞIŢ, ÎNCOLĂŞICE (adj.) – sucit, învârtit, răsucit 

ÎNCOLO (adv.) - în alt loc decât aici; în partea aceea, în direcția aceea 

ÎNCOLŢÂT, ÎNCOLŢÂTĂ, ÎNCOLŢÂŢ, ÎNCOLŢÂCE (adj.) - încolţit 

ÎNCOLȚÂT, ÎNCOLȚÂTĂ, ÎNCOLȚÂȚ, ÎNCOLȚÂCE (adj.) - încolțit 

ÎNCOLȚÎ, ÎNCOLȚĂSC (vb., IV) – a încolți 

ÎNCOLUO (adv.) - înocolo  

ÎNCOMAT, ÎNCOMATĂ, ÎNCOMAȚ, ÎNCOMACE (adj.) - cu coamă, băţos, fălos 



ÎNCOMORI, ÎNCOMORESC (vb., IV, intranz., reflex.) - a se îmbogăți 

ÎNCOMVEI, ÎNCOMVEI (vb., reflex.) - a se apleca sub o greutate prea mare 

ÎNCOMVEI, ÎNCOMVEIE (s.n.) - cotitură 

ÎNCOMVIAT, ÎNCOMVIATĂ, ÎNCOMVIAŢ, ÎNCOMVIACE (adj.) - strâmb, cotit 

ÎNCONJIURAT, ÎNCONJIURATĂ, ÎNCONJIURAȚ, ÎNCONJIURACE (adj.) - înconjurat 

ÎNCONTRA, ÎNCONTRĂDZ (vb., I, intranz.) -a se opune, a sta împotrivă, a se împotrivi 

ÎNCONTRA, ÎNCONTREZ (vb., I) - a se împotrivi, a se opune; a se lua la harţă; a se contrazice 

ÎNCOPSIAT, ÎNCOPSIATĂ, ÎNCOPSIAȚ, ÎNCOPSIACE (adj.) - încheiat 

ÎNCOPȘIA, ÎNCOPȘII (vb., I, tranz.) - a prinde copcile una de alta 

ÎNCORCODAT, ÎNCORDATĂ, ÎNCORDAȚ, ÎNCORDACE (adj.) - răsucit 

ÎNCORCOLAT, ÎNCORCOLATĂ, ÎNCORCOLAȚ, ÎNCORCOLACE (adj.) - încordat 

ÎNCORDA, ÎNCORD (vb., I, tranz.) - a îndrepta, a încărca (despre puşcă sau arc), a o întinde 

către cineva 

ÎNCORGIŞA, ÎNCORGIŞĂDZ (vb., I) - a apropia sprâncenele sau a face cute între sprâncene ori pe 

frunte în semn de nemulţumire, de mânie, de supărare etc.; a se încrunta, a se împonșiura 

ÎNCORGIŞAT, ÎNCORGIȘATĂ, ÎNCORGIŞAŢ, ÎNCORGIȘACE (adj.) - care are pe frunte cute de 

nemulţumire, de mânie, de îngrijorare etc.; încruntat, împonșiurat 

ÎNCORLIȘIT, ÎNCORLĂȘITĂ, ÎNCORLIŚIȚ, ÎNCORLĂȘICE (adj.) - încolăcit, înfășurat. 

ÎNCORNAT, ÎNCORNATĂ, ÎNCORNAȚ, ÎNCORNACE (adj.) - împodobit cu coarne 

ÎNCOTOŞMĂNAT, ÎNCOTOŞMĂNATĂ, ÎNCOTOŞMĂNAŢ, ÎNCOTOŞMĂNACE (adj.) – 

îmbrăcat gros, cu multe haine 

ÎNCOTROVA (adv.) - undeva; într-o direcție oarecare (necunoscută) 

ÎNCOTRUO (adv.) - încotro  

ÎNCOŢOPENI, ÎNCOŢOPENESC (vb., IV) - a aduce ceva în stare de nemişcare, de neclintire, a face 

să nu se mai poată mişca, să nu mai poată acţiona: a imobiliza, a bloca 

ÎNCOŢOPENIT, ÎNCOȚOPENITĂ, ÎNCOŢOPENIŢ, ÎNCOȚOPENICE (adj.) - care nu se poate 

mişca: imobilizat, blocat, fixat 

ÎNCOVIA, ÎNCOVOI (vb., I) - a se îndoi; a se curba, a se deforma în urma unei apăsări exterioare; a 

se încovoia 

ÎNCOVIAT, ÎNCOVOIATĂ, ÎNCOVIAŢ, ÎNCOVOIACE (adj.) - îndoit, curbat arcuit, încovoiat; 

adus de spate; cocârjat 

ÎNCOVOIAT, ÎNCOVOIATĂ, ÎNCOVOIAȚ, ÎNCOVOIACE (adj.) - răsucit 

ÎNCRÂNȘENA, ÎNCRÂNȘENEDZ (vb., I) - a se înfiora, a se îngrozi, a i se încreţi cuiva carnea de 

frică, de scârbă, de mânie; a se încrâncena, a se crâncena; a stărui cu îndîrjire într-o comportare 

voluntară, fără a ţine seama de împrejurări; a se încăpăţâna, a se îndărătnici 

ÎNCRÂNȘENARE, ÎNCRÂNȘENĂRI (s.f.) - acţiunea de a se încrâncena; încrâncenare, înfiorare, 

faptul de a se încăpăţâna; încăpăţânare 

ÎNCRÂNȘENAT, ÎNCRÂNȘENATĂ, ÎNCRÂNȘENAŢ, ÎNCRÂNȘENACE (adj.) - înspăimântat, 

înfiorat; fig. crâncen, neândurător 

ÎNCREDINȚA, ÎNCREDINŢĂZ (vb., I, intranz., reflex.) - a se logodi, a se căpări 

ÎNCREDINȚAT, ÎNCREDINȚATĂ, ÎNCREDINȚAȚ, ÎNCREDINȚACE (adj.) - logodit 

ÎNCREDZUT, ÎNCREDZUTĂ, ÎNCREDZUŢ, ÎNCREDZUCE (adj.) - care are o idee foarte bună 

despre sine; încrezut, îngâmfat, înfumurat, figurant, filozof, înţapat, ocoş 

ÎNCREDZUT, ÎNCREDZUTĂ, ÎNCREDZUȚ, ÎNCREDZUCE (adj.) - încrezut 

ÎNCREGE, ÎNCRED (vb., III) - a pune temei pe cinstea pe corectitudinea cuiva; a se încrede, a se 

bizui, a conta pe cineva sau pe ceva; a avea încredere prea mare în sine; a se fuduli; a crede spusele 

cuiva, a da crezare 

ÎNCREGE, ÎNCRED (vb., III, intranz.) - a avea încredere 

„să nu ce-ncredz niși în sânu teu” - expresie 



ÎNCREGERE, ÎNCREGERI (s.f.) - sentiment de siguranţă faţă de cinstea, buna credinţă sau 

sinceritatea cuiva; încredere, credinţă 

ÎNCREGINŢA, ÎNCREGINŢĂZ (vb., I) - a da pe cineva sau ceva în grija sau în păstrarea cuiva demn 

de încredere; a încredinţa, a preda; a împărtăşi cuiva o taină; a se convinge de ceva 

ÎNCREMENI, ÎNCREMENESC (vb., IV) - a încremeni, a rămâne nemișcat, a nu reacționa în 

nici un fel (precum piatra/cremenea) din cauza emoției 

„o încremenit căcatu-n mine” – a fi constipat 

ÎNCRENGA, ÎNCRENGĂDZ (vb., I) - a le încurca, a le înnoda 

ÎNCRENGĂTURĂ, ÎNCRENGĂTURI (s.f.) - situație dificilă, încâlcită 

ÎN-CRENGIȚĂ (loc. adv.) - la credit 

ÎNCREŢĂNA, ÎNCREȚĂNEDZ (vb., I) - a zdrobi, a omorî 

ÎNCREŢÂT, ÎNCREŢÂTĂ, ÎNCREŢÂŢ, ÎNCREŢÂCIE (adj.) - încreţit  

ÎNCREŢÂTURĂ, ÎNCREŢÂTURI (s.f.) - încreţitură  

ÎNCREȚÎ, ÎNCREȚĂSC (vb., IV, tranz.) - a face crețuri 

„a-ș încrețî fruncea” - a se încrunta 

ÎNCREŢÎ, ÎNCREŢÂĂSC (vb., IV, tranz., reflex.) - încreţi  

ÎNCROPI, ÎNCROPIESC (vb., IV) - a face un lichid călduț (punând unul rece în cel cald sau 

invers); a face o mică avere, -agoniseală 

ÎNCROŞNA, ÎNCROŞNEZ (vb., I) - a lua în spate o croşne, a purta transporta o croşne de iarbă, de 

fân, de vreascuri etc. 

ÎNCROŞNAT, ÎNCROŞNATĂ, ÎNCROŞNAŢ, ÎNCROŞNACE (adj.) - înfofolit 

ÎNCROȘNAT, ÎNCROȘNATĂ, ÎNCROȘNAȚ, ÎNCROȘNACE (adj.) - înfofolit 

ÎNCROŞNIA, ÎNCRUOŞNI (vb., I, tranz., reflex.) - încrosna, împovăra, înfofoli 

ÎNCROŞNIAT, ÎNCROŞNIATĂ, ÎNCROŞNIAŢ, ÎNCROŞNIACIE (adj.) – încrosnat, împovărat, 

înfofolit 

ÎNCRUDZÂT, ÎNCRUDZÂTĂ, ÎNCRUDZÂŢ, ÎNCRUDZÂCE (adj.) - despre pâine, plăcintă, 

prăjituri: căruia i s-au modificat calităţile deoarece a fost tăiat fierbinte 

ÎNCRUDZÎ, ÎNCRUDZĂSC (vb., IV) - despre pâine, plăcinte, prăjituri scose din cuptor: a-şi 

modifica proprietăţile, calităţile organoleptice dacă se taie fierbinte 

ÎNCRUNCIT (adv.) - cruciș, poancheș; sașiu 

ÎNCRUȘIŞ (adj.) - despre ochi sau priviri, p. ext. despre oameni care se uită cruciş; saşiu 

ÎNCUAȘIA (adv.) - încoace  

ÎNCUCINAT, ÎNCUCINATĂ, ÎNCUCINAŢ, ÎNCUCINACIE (adj.) - încetinel, încetinit 

ÎNCUIAT, ÎNCUIATĂ, ÎNCUIAŢ, ÎNCUIACE (adj.) - constipat 

ÎNCUNAT, ÎNCUNIATĂ, ÎNCUNIAŢ, ÎNCUNIACE (adj.) - închis cu cheia, cu zăvorul; care este 

insensibil la argumente, incapabil de a înţelege noul, care nu iese din părerile lui; p. ext.) care nu este 

sociabil despre oameni: care nu poate elimina materiile fecale din organism; constipat 

ÎNCUNCINA, ÎNCUNCIN (vb., I, intranz., reflex.) - a se reține, a se opri, a se retrage de la ceva 

ÎNCUNCINA, ÎNNCUNCIN (vb., I) - a îndrăzni 

ÎNCUNCINARE, ÎNCUNCINĂRI (s.f.) - oprire, reținere 

ÎNCUNETOARE, ÎNCUNETORI (s.f.) - dispozitiv care încuie ceva; încuietoare 

ÎNCUNIA, ÎNCUNI (vb., I) - a închide cu cheia, cu ajutorul unui zăvor, a unui lacăt etc.; a încuia; a 

reţine pe cineva închis într-o încăpere; a se închide singur, a se izola într-o încăpere; fig. fam.; a face 

pe cineva să nu mai aibă ce să răspundă; a închide gura cuiva; a se constipa 

ÎNCUNIA, ÎNCUNII (vb., I, tranz.) - a (se) închide, a (se) încuia; a se constipa 

ÎNCUNIAT LA FOALIE (expr.) - constipat 

ÎNCUNIAT, ÎNCUNIATĂ, ÎNCUNIAȚ, ÎNCUNIACE (adj.) - închis, blocat; cu probleme de 

micțiune 

ÎNCUNIAT, ÎNCUNIATĂ, ÎNCUNIAŢ, ÎNCUNIACE (adj.) - încuiat 



ÎNCURA, ÎNCUR (vb., I, tranz., reflex.) - încura, a alerga, a goni  

ÎNCURATURĂ, ÎNCURATURI (s.f.) - alergare, cursă  

ÎNCURCA, ÎNCURC (vb., I) - expr. s-o încurcat cu ea/ el = întreţine relaţii amoroase cu ea el, a 

încâlci fire de aţă, de sârmă etc. a se rătăci; a se împiedica din mers; a stânjeni pe cei din jur 

ÎNCURCAT, ÎNCURCATĂ, ÎNCURCAŢ, ÎNCURCACE (adj.) - încâlcit, amestecat, înnodat; 

stânjenit, stingherit, jenat 

ÎNCURCAT, ÎNCURCATĂ, ÎNCURCAȚ, ÎNCURCACE (adj.) - încurcat 

ÎNCURELAT, ÎNCURELATĂ, ÎNCURELAȚI, ÎNCURELACE (adj.) - încins, legat în curele 

ÎNCURIȘCAPICE (adv.) - de-a rostogoala 

ÎNCURIŢA, ÎNCURIȚĂDZ (vb.) - a se lăsa ademenit în afaceri nedemne 

ÎNCURIȚAT, ÎNCURIȚATĂ, ÎNCURIŢAŢI, ÎNCURIȚACE (adj.) - mândru, trufaș 

ÎNDAMÂNĂ (adv.) - îndemână; uşor, comod, lesnicios; la îndamână = accesibil, în imediata 

apropiere, uşor de folosit, de obţinut; la dispoziţie sau la dispoziţia cuiva 

ÎNDAMÂNELNIC, ÎNDAMÂNELNICĂ, ÎNDAMÂNELNIȘ, ÎNDAMÂNELNIȘE (adj.) - care 

prezintă comoditate, care se foloseşte cu uşurinţă; îndemânos, rândaşălnic 

ÎNDATĂ (adv.) - imediat, numaidecât, acum 

ÎNDATĂ (adv.) - îndată 

ÎNDĂLUI, ÎNDĂLUI (vb.) - a începe 

ÎNDĂLUI, ÎNDĂLUIESC (vb., IV, intranz.) - a începe, a porni 

ÎNDĂNȚA, ÎNDĂNŢESC (vb., I, tranz.) - a adăuga, a lungi peste normal 

ÎNDĂNȚĂLUIALĂ, ÎNDĂNŢĂLUIELI (s.f.) - adăugare, lungire nemotivată 

ÎNDĂNȚUI, ÎNDĂNŢUIESC (vb., IV, tranz.) - a adăuga, a lungi peste normal 

ÎNDĂRĂPT (adv.) - îndărăt 

ÎNDĂRĂT (adv.) - contra, cum nu trebuie 

ÎNDĂSARĂ (adv.) - spre seară, pe înserate, îndeseară 

ÎNDĂSÂLĂ (adv.) – cu greu, anevoie 

ÎNDĂSTULA, ÎNDĂSTULĂDZ (vb., I) - a îndestula; a satisface pretențiile cuiva 

ÎNDELUNGA, ÎNDELUNGHEDZ (vb.) - a alunga 

ÎNDOIT, ÎNDOIȚ (s.m.) - fiecare dintre cei doi soți aflați la a doua căsătorie 

ÎNDOLĂMAT, ÎNDOLĂMATĂ, ÎNDOLĂMAȚ, ÎNDOLĂMACE (adj.) - îmbrăcat în dolamă 

(dulamă - haină lungă) 

ÎNDOMOL (adv.) - domol, moale, blând 

ÎNDOPA, ÎNDOP (vb., I, reflex.) - a mânca forţat 

ÎNDOPAT, ÎNDOPATĂ, ÎNDOPAȚ, ÎNDOPACE (adj.) – dat mâncare cu forța 

ÎNDOVIGA, ÎNDOVIG (vb., I, tranz., reflex.) - a (se) îndoi 

ÎNDRAJI, ÎNDRAJIESC (vb., IV) - a simţi atracţie, afecţiune, dragoste pentru cineva sau ceva; p.ext. 

a iubi; a se iubi 

ÎNDRAȘIT, ÎNDRAȘITĂ, ÎNDRAȘIŢ, ÎNDRAȘICE (adj.) - scos din fire; furios; afurisit, al dracului, 

rău; teribil, grozav, înfocat, aprins; fig. drăcos, şmecher; plin de temperament 

ÎNDRUGA, ÎNDRUG (vb.) - a gânguri 

ÎNDRUGA, ÎNDRUG (vb., I, intranz.) - a pieptăna , a trece fuiorul prin drugă (scândură cu 

dinţi/cuie de fier) 

ÎNDULȘI, ÎNDULȘESC (vb., IV) - a face ca o mâncare sau o băutură să fie mai dulce prin adaos de 

zahăr, miere etc.; a îndulci 

ÎNDULȘIT, ÎNDULȘITĂ, ÎNDULȘIŢ, ÎNDULȘICE (adj.) - despre mâncăruri şi băuturi: care a fost 

făcut mai dulce prin adaos de zahăr, miere etc. 

ÎNDULȘIT, ÎNDULȘITĂ, ÎNDULȘIȚ, ÎNDULȘICE (adj.) - îndulcit 

ÎNDUPLIECA, ÎNDUPLIEC (vb., I) – a convinge 



ÎNDURA, ÎNDUR (vb., I.) - a suporta cu răbdare un necaz, o durere, o boală etc. 

ÎNDURARE, ÎNDURĂRI (s.f.) - acțiunea de a (se) îndura și rezultatul ei 

ÎNDURERAT, ÎNDURERATĂ, ÎNDURERAȚ, ÎNDURERACE (adj.) - care încearcă, suportă o 

mare durere sufletească; trist, amărât 

ÎNDUVIGA, ÎNDUVIG (vb., I, intranz.) - a se îndoi 

ÎNDUVLIGA, ÎNDUVLIG (vb., I) - a îndoi 

ÎNECAȘIOS, ÎNECAȘIOASĂ, ÎNECAȘOŞ, ÎNECAȘIOASĂ (adj.) - care îneacă; înecăcios, sufocant 

ÎNFĂLA, ÎNFĂLEDZ (vb., I, reflex.) - a se îmbrăca în haine de sărbătoare, a se găti într-o ținută 

elegantă 

ÎNFĂLOŞÎ, ÎNFĂLOȘĂDZ (vb., IV) - a se lăuda 

ÎNFĂRMA, ÎNFĂRMIEDZ (vb., I) - a se îmbrăca (repede, gros etc.) 

ÎNFĂRMAT, ÎNFĂRMATĂ, ÎNFĂRMAȚ, ÎNFĂRMACE (adj.) - îmbrăcat de sărbătoare 

ÎNFĂSCUT, ÎNFĂSCUTĂ, ÎNFĂSCUȚ, ÎNFĂSCUCE (adj.) - înfăşat 

ÎNFĂȘA (vb., I) - a încinge cu faşă pe noul-născut 

ÎNFĂȘEȚĂL, ÎNFĂȘEȚĂLĂ, ÎNFĂȘEȚĂI, ÎNFĂȘEȚĂLE (adj.) - dim. de la înfăşat 

ÎNFĂŞUIA, ÎNFĂȘUI (vb., I) - a înfăşa, a îmbrăca 

ÎNFĂŞURAT, ÎNFĂŞURATĂ, ÎNFĂŞURAŢ, ÎNFĂŞURACE (adj.) - învelit 

ÎNFĂŢAT, ÎNFĂŢATĂ, ÎNFĂŢAŢ, ÎNFĂŢACE (adj.) – îmbrăcat lenjeria de pat 

ÎNFĂȚÂȘARE, ÎNFĂȚÂȘĂRI (s.f.) - înfățișare 

ÎNFEŞUNA, ÎNFEȘUN (vb., I) - a cuprinde, a lua 

ÎNFIERA, ÎNFIERĂDZ (vb., I, tranz.) - a pune ac în cămașă sau piele - la mort - pentru a nu 

deveni strigoi 

ÎNFIERAT, ÎNFIERATĂ, ÎNFIERAȚ, ÎNFIERACE (adj.) - înfierat 

ÎNFIORAT, ÎNFIORATĂ, ÎNFIORAŢ, ÎNFIORACE (adj.) - despre copii: zburdalnic, zglobiu, 

neastâmpărat, darânat, gejghinat, împieliţat, împrejurat, nestaşnic, ograisât; plin de avânt, de voioşie, 

de vioiciune; care ştie să se descurce; descurcăreţ; cuprins de fiori; speriat, înfricoşat; emoţionat, 

tulburat 

ÎNFIRA, ÎNFIR (vb., I, tranz.) - a depăna fire toarse 

ÎNFIRECA, ÎNFIARIC (vb., I, tranz., reflex.) - fereca  

ÎNFIRECAT, ÎNFIRECATĂ, ÎNFIRECAŢ, ÎNFIRECACIE (adj.) - înferecat  

ÎNFLA, ÎNFLU (vb., I) – a (se) umfla 

ÎNFLAT, ÎNFLATĂ, ÎNFLAȚ, ÎNFLACE (adj.) - umflat 

ÎNFLĂIBĂRA, ÎNFLĂIBĂR (vb., I, tranz.) - a (se) înflăcăra , a se irita , a se aţâţa 

ÎNFLINTA, ÎNFLINTĂDZ (vb., I) - a face ca un obiect cu vârf ascuţit să intre adânc în ceva; a înfige, 

a împlânta, a vârî. expr. a înflinta mâna = a apuca cu putere 

ÎNFLORA, ÎNFLOR (vb., I) - a adăuga câte ceva de la sine (în bine sau în rău) pentru a face 

relatarea despre ceva/cineva mai interesantă, mai convingătoare, mai plăcută auzului etc. 

ÎNFLORAT, ÎNFLORATĂ, ÎNFLORAȚ, ÎNFLORACE (adj.) - înflorit 

ÎNFLURA, ÎNFLUR (vb., I, tranz.) - a împodobi cu flori, a înflora 

ÎNFLURI, ÎNFLORESC (vb., IV) - a face, a da flori; a se acoperi de flori; a înflori; a împodobi prin 

cusături, ornamente etc. fig; a prezenta un fapt în dimensiuni mărite faţă de realitate, a da proporţii, a 

amplifica peste măsură; a exagera 

ÎNFLURI, ÎNFLUOR (vb., IV, tranz., reflex.) - înflori  

ÎNFLURIT, ÎNFLURITĂ, ÎNFLURIŢ, ÎNFLURICIE (adj.) - înflorit  

ÎNFLURITU, ÎNFLURITURI (s.n.) - înflorire 

ÎNFLURITURĂ, ÎNFLURITURI (s.f.) - înfloritură, podoabă, ornament  

ÎNFOCAT, ÎNFOCATĂ, ÎNFOCAȚ, ÎNFOCACE (adj.) - înfocat 

ÎNFOIA, ÎNFOI (vb., I) - a creşte, a se umfla; a se ridica; despre păsări: a-şi umfla penele; despre 

oameni: a se supăra; a se răţoi la cineva; a-şi da importanţă; expr. despre vite: o înfoiat coada = 



aleargă cu coada ridicată 

ÎNFOIA, ÎNFOI (vb., I) – a fi înfoiat, a fi supărat 

ÎNFOIA, ÎNFUOI (vb., I, tranz., reflex.) - înfoia, a se supăra, a se răsti, a se infuria 

ÎNFOIAT, ÎNFOIATĂ, ÎNFOIAȚ, ÎNFOIACE (adj.) – înfoiat, supărat 

ÎNFOIAT, ÎNFOIATĂ, ÎNFOIAŢ, ÎNFOIACIE (adj.) - înfoiat, supărat, înfuriat 

ÎNFORMA, ÎNFORMEDZ (vb., I, reflex.) - a se umfla în pene 

ÎNFORMAT, ÎNFORMATĂ, ÎNFORMAȚ, ÎNFORMACE (adj.) - plină de fumuri 

ÎNFRĂȚÂT, ÎNFRĂȚÂTĂ, ÎNFRĂȚÂȚ, ÎNFRĂȚÂCE (adj.) - împletit (pentru păr) în formă de spic, 

înspicat 

ÎNFRĂȚÎ, ÎNFRĂȚĂSC (vb., IV) – a înfrăți, a te face frate de cruce 

ÎNFRÂNĂTURĂ, ÎNFRÂNĂTURI (s.f.) - zăbală 

ÎNFRECA, ÎNFRIC (vb., I, tranz., reflex.) - a se înfricoșa, a-i fi teamă 

ÎNFRICOŞA, ÎNFRICOŞÂĂDZ (vb., I, tranz., reflex.) – a înfricoşa  

ÎNFRICOŞAT, ÎNFRICOȘATĂ, ÎNFRICOŞAT, ÎNFRICOȘACE (adj.) - înfricoșat 

ÎNFRICOŞAT, ÎNFRICOŞATĂ, ÎNFRICOŞAŢ, ÎNFRICOŞACIE (adj.) - înfricoşat  

ÎNFRUMOŞA, ÎNFRUMOŞĂDZ (vb., I) – a înfrumuseţa 

ÎNFRUNDZÂRE, ÎNFRUNDZÂRI (s.f.) - acţiunea de a înfrunzi şi rezultatul ei; înfrunzire 

ÎNFRUNDZÂT, ÎNFRUNDZÂTĂ, ÎNFRUNDZÂŢ, ÎNFRUNDZÂCIE (adj.) - înfrunzit  

ÎNFRUNDZÎ, ÎNFRUNDZÂĂSC (vb., IV, tranz.) - înfrunzi  

ÎNFRUNTA, ÎNFRUNT (vb., I, tranz., reflex.) - înfrunta  

ÎNFRUNTAȘIUNIE, ÎNFRUNTAȘIUNI (s.f.) - înfruntăciune  

ÎNFRUNTAT, ÎNFRUNTATĂ, ÎNFRUNTAŢ, ÎNFRUNTACIE (adj.) - înfruntat  

ÎNFUNDA (CU MÎNCARE), ÎNFUND (vb., I, reflex.) - a se sătura bine 

ÎNFUNDAT, ÎNFUNDATĂ, ÎNFUNDAȚ, ÎNFUNDACE (adj.) – înfundat, astupat 

ÎNFURNICA, ÎNFURNICHEDZ (vb.) - a furnica, a înfiora 

ÎNGA (adv.) - încă 

ÎNGAGITĂ, ÎNGAGICE (adj.) - despre damigene, sticle: care este îmbrăcată într-o împletitură de 

nuiele 

ÎNGĂ IUT! (adv.) - sens peiorativ: nicidecum! 

ÎNGĂDĂLMAŞ, ÎNGĂDĂLMAȘĂ, ÎNGĂDĂLMAȘ, ÎNGĂDĂLMAȘĂ (adj.) - îndgăduitor 

ÎNGĂDUI, ÎNGĂDUI (vb., IV) - îngădui  

ÎNGĂDUI, ÎNGĂDUI (vb., IV, tranz.) - îngădui 

ÎNGĂDUIALĂ, ÎNGĂDUIELURI (s.f.) - îngăduială  

ÎNGĂLA, ÎNGĂLEDZ (vb., I, intranz., reflex.) - a se reface după boală, a se împlini, a se 

îngrășa 

ÎNGĂLAT, ÎNGĂLATĂ, ÎNGĂLAȚ, ÎNGĂLACE (adj.) - bine făcut, arătos 

ÎNGĂLAT, ÎNGĂLATĂ, ÎNGĂLAȚ, ÎNGĂLACE (adj.) - împlinit, dezvoltat (despre copii) 

ÎNGÂLBINI, ÎNGĂLBINIESC (vb., IV, intranz.) - a îngălbeni 

ÎNGÂLBINI, ÎNGÂLBINIESC (vb., IV, tranz., reflex.) - îngălbeni  

ÎNGÂLBINIT, ÎNGÂLBINITĂ, ÎNGÂLBINIŢ, ÎNGÂLBINICIE (adj.) - îngălbenit  

ÎNGÂMFAT, ÎNGÂMFATĂ, ÎNGÂMFAŢ, ÎNGÂMFACE (adj.) - mândru de sine 

ÎNGÂNA, ÎNGÂN (vb., I) - îngâna  

ÎNGÂNAT, ÎNGÂNATĂ, ÎNGÂNAŢ, ÎNGÂNACIE (adj.) - bruiat 

ÎNGÂNAT, ÎNGÂNATĂ, ÎNGÂNAŢ, ÎNGÂNACIE (adj.) - îngânat  

ÎNGÂNATURĂ, ÎNGÂNATURI (s.f.) - îngânare  

ÎNGÂNDURAT, ÎNGÂNDURATĂ, ÎNGÂNDURAȚ, ÎNGÂNDURACE (adj.) - îngândurat 

ÎNGÂNFAT, ÎNGÂNFATĂ, ÎNGÂNFAŢ, ÎNGÂNFACE (adj.) – înfumurat 

ÎNGEAPROAPE (adv.) - lângă cineva sau ceva; alături, îndeaproape; în mod amănunţit, cu mare 



atenţie 

ÎNGECUȘÎ, ÎNGECUȘĂSC (vb.) - a îngrămădi 

ÎNGEMN, ÎNGEMNURI (s.n.) - faptul de a îndemna; îndemn; ceea ce stimulează la o acţiune; 

imbold, impuls, stimulant 

ÎNGEMNA, ÎNGEAMNĂ (vb., I) – a îndemna 

ÎNGEMNA, ÎNGEMN (vb., I) - a convinge pe cineva să facă ceva, a chema la o acţiune; a îndemna, a 

îmboldi, a stimula; a se lua la întrecere, a se îmboldi unul pe altul; a sili un animal să pornească sau să 

meargă mai repede 

ÎNGEMNAT, ÎNGEMNATĂ, ÎNGEMNAȚ, ÎNGEMNACE (adj.) – îndemnat, încurajat 

ÎNGEORGEOLAT, ÎNGEORGEOLATĂ, ÎNGEORGEOLAŢI, ÎNGEORGEOLACE (adj.) - 

împodobit 

ÎNGESA, ÎNGES (vb., I) - a apăsa, a presa ca să încapă cât mai mult într-un spaţiu restrâns, a vârî cu 

forţa; a îndesa, a înghesui; despre oameni: a se aduna, a se îngrămădi unul lâgă altul, unul peste altul; 

a se înghesui; a-şi aseza pălăria, căciula, şapca, trăgând-o cât mai mult pe cap 

ÎNGESARĂ (adv.) - în seara zilei curente; deseară, astă-seară; spre seară 

ÎNGESAT, ÎNGESATĂ, ÎNGESAŢ, ÎNGESACE (adj.) - foarte plin, cu conţinutul presat; îndesat, 

îngrămădit, înghesuit, compact, dens, masiv; despre oameni: mic şi gros 

ÎNGESÂT, ÎNGESÂTĂ, ÎNGESÂŢ, ÎNGESÂCE (adj.) - care a devenit mai des; îndesit 

ÎNGESÎ, ÎNGESĂSC (vb., IV) - a deveni sau a face să devină mai des; a îndesi, a se înmulţi 

ÎNGESTULA, ÎNGESTULEDZ (vb., I) - a da sau a lua destul; a îndestula, a sătura cu de-ale 

mâncării; a avea după dorinţă, a avea tot ce este necesar 

ÎNGESTULARE, ÎNGESTULĂRI (s.f.) - acţiunea de a se îndestula şi rezultatul ei; îndestulare, 

belşug, abundenţă 

ÎNGESTULAT, ÎNGESTULATĂ, ÎNGESTULAŢ, ÎNGESTULACE (adj.) - care are de ajuns, 

îndestulat, satisfăcut 

ÎNGHERA, ÎNGHEARĂ (vb., I, tranz.) – a zgâria 

ÎNGHERA, ÎNGHIER (vb., I, tranz.) - a zgâria 

ÎNGHESA, ÎNGHES (vb., I, Tranz.) - a înfunda 

ÎNGHESAT, ÎNGHESATĂ, ÎNGHESAȚ, ÎNGHESACE (adj.) - îndesat 

ÎNGHESUI, ÎNGHESUI (vb., IV, tranz.) - a (se) îndesa, a (se) îngrămădi într-un spațiu restrâns 

ÎNGHESUIT, ÎNGHESUITĂ, ÎNGHESUIȚ, ÎNGHESUICE (adj.) - înghesuit 

ÎNGHEȚA, ÎNGHEAȚĂ (vb., I., pers.3, intranz.) – a se preface în gheață 

ÎNGHEȚAT, ÎNGHEȚATĂ, ÎNGHEȚAȚ, ÎNGHEȚACE (adj.) - înghețat 

ÎNGHIESA, ÎNGHIES (vb., I, tranz.) - a îndesa 

ÎNGHINA, ÎNGHIN (vb., I, tranz.) - a imita, a parodia, a geme, a chema strigând, a amăgi 

ÎNGHINAT, ÎNGHINATĂ, ÎNGHINAȚ (adj.) – imitate o persoană direct în față, prin vorbe și 

gesture 

ÎNGHIȘCA, ÎNGHISCĂDZ (vb.) - a încuraja 

ÎNGHIȚÂT, ÎNGHIȚÂTĂ, ÎNGHIȚÂȚ, ÎNGHIȚÂCE (adj.) - înghițit 

ÎNGHIȚÂTURĂ, ÎNGHIȚÂTURI (s.f.) - înghițitură 

ÎNGHIȚÎ, ÎNGHIT (vb., IV) - a înghiți 

„a înghițî gălușca” - a accepta/suporta păcăleala/eșecul, de care se simte vinovat 

„a înghițî în săc” - a saliva, a lăcomi la ceva inaccesibil 

„a-l înghițî pământu” - a dispărea 

„nu să înghit unul pă altul” - nu se suportă/nu se tolerează unul pe altul 

ÎNGIEMNA, ÎNGIEMN (vb., I,tranz., reflex.) - îndemna  

ÎNGH(I)ESA, ÎNGIES (vb., I, tranz.) - a îndesa, a vârî prin apăsare ceva întrun spațiu îngust 

ÎNGH(I)ESUIALĂ, ÎNGH(I)ESUIELI (s.f.) - glomerație, îmbulzeală 

ÎNGILMPA, ÎNGLIMP (vb., I, tranz., reflex.) - a înghimpa 



ÎNGIR(I)EJ(I)E, ÎNGIRIEG (vb., III, tranz.) - a corecta purtarea (apucăturile) cuiva, a aduce pe calea 

cea bună, a da învățătură bună cuiva 

ÎNGIREPTA, ÎNGIREPT (vb., I, tranz.) - a îndrepta 

ÎNGIRIEPTA, ÎNGIRIEPT (vb., I, tranz., reflex.) - îndrepta  

ÎNGIRIEPTAT, ÎNGIRIEPTATĂ, ÎNGIRIEPTAŢ, ÎNGIRIEPTACIE (adj.) - îndreptat  

ÎNGLÂMPA (vb., I) – a împunge 

ÎNGLÂMPA, ÎNGLIMP (vb., I) - a înghimpa 

ÎNGLÂMPLA, ÎNGLÂMP(LU) (vb., I) - a se înțepa într-un corp străin; a jena, a irita 

ÎNGLEZNA (vb., I) – a rămâne mirat 

ÎNGLEZNA, ÎNGLEZNEDZ (vb., I) - a cădea în genunchi; fig. a rămâne sau a face să rămână 

încremenit de frică, de groază; a înmărmuri, a înlemni, a încremeni; fig. a încremeni de uimire, de 

încântare, de admiraţie etc. 

ÎNGLEZNAT, ÎNGLEZNATĂ, ÎNGLEZNAŢ, ÎNGLEZNACE (adj.) - care a rămas nemişcat de frică, 

de groază; înlemnit, înmărmurit, încremenit; plin de încântare, cuprins de admiraţie, fermecat 

ÎNGLEZNAT, ÎNGLEZNATĂ, ÎNGLEZNAȚ, ÎNGLEZNACE (adj.) – rămas mirat, 

înmărmurit 

ÎNGLIMPA, ÎNGLIMP (vb., I) - a înțepa 

ÎNGLIMPA, ÎNGLIMP (vb., I, tranz., reflex.) - înghimpa  

ÎNGLIZNAT, ÎNGLIZNATĂ, ÎNGLIZNAȚ, ÎNGLIZNACE (adj.) - înmărmurit 

ÎNGLOGI, ÎNGLOGESC (vb., IV) - a înțepa 

ÎNGRAGI, ÎNGRAGESC (vb., IV) - a împrejmui un teren cu gard, cu zid etc..; a îngrădi; fig. a se 

pune la adăpost, a se apăra cu ajutorul cuiva sau a ceva; a se îngrădi; despre damigene, sticle: a 

îmbrăca într-o împletitură de nuiele 

ÎNGRAGITURĂ, ÎNGRAGITURI (s.f.) - gard, zid, grilaj etc. cu care se împrejmuieşte un teren; 

îngrăditură; împletitura de nuiele care protejează o damigeană, o sticlă etc. 

ÎNGRAMAGEALĂ, ÎNGRAMAGELI (s.f.) - aglomeraţie, înghesuială; îngrămădeală, grămădeală 

ÎNGRAMAGI, ÎNGRAMAGESC (vb., IV) - a se strânge la un loc în număr mare, a se) aduna 

grămadă; a se îngrămădi, a se grămădi; a se îmbulzi 

ÎNGRAMAGIT, ÎNGRAMAGITĂ, ÎNGRAMAGIŢ, ÎNGRAMAGICE (adj.) - fig. despre oameni, 

adesea substantivat; prost, tont, nătărău, prostănac 

ÎNGRĂGITURĂ, ÎNGRĂGITURI (s.f.) - îngrăditură, gard 

ÎNGRECA, ÎNGREC (vb., I) - a însărcina 

ÎNGREONA, ÎNGREONEDZ, ÎNGREONEDZ (vb., I, intranz., reflex.) - a se îngreuna, a se face mai 

greu 

ÎNGRIJÂTOR, ÎNGRIJÂTORI (s.m.) - îngrijitor 

ÎNGRODĂGIT, ÎNGRODĂGITĂ, ÎNGRODĂGIȚ, ÎNGRODĂGIȚĂ (adj.) - înspăimântător, 

înfricoșător, uriaș, enorm 

ÎNGROPA, ÎNGROP (vb., I) - a băga în groapă; a mușuroi, a trage pământ la rădăcina unor 

plante prășite, a săpa a doua oară 

ÎNGROPA, ÎNGRUOP (vb., I, tranz., reflex.) - îngropa  

ÎNGROPAMÂNT, ÎNGROPAMÂNTURI (s.n.) - înmormântare 

ÎNGROPAT, ÎNGROPATĂ, ÎNGROPAȚ, ÎNGROPACE (adj.) - îngropat 

ÎNGROPAT, ÎNGROPATĂ, ÎNGROPAȚ, ÎNGROPACE (s.n.) - îngropat 

ÎNGROPAT, ÎNGROPATĂ, ÎNGROPAŢ, ÎNGROPACIE (adj.) - îngropat, înmormântat 

ÎNGROPAT, ÎNGROPATURI (s.n.) - înmormântare 

ÎNGROPĂȘIUNE, ÎNGROPĂȘIUNI (s.f.) - îngropăciune 

ÎNGROȘA, ÎNGROȘ (vb., I) - a se învârtoșa, a deveni conținutul mai consistent 

„a îngroșa dân obraz” - a nu se rușina de faptele reprobabile săvârșite 

„a să-ngroșa gluma” - a se înrăutăți o situație apreciată anterior ca fiind facilă 



ÎNGROZÎ, ÎNGROZĂSC (vb., IV, tranz., reflex.) - îngrozi  

ÎNGRUPA, ÎNGROP (vb., I, tranz.) - a înmormânta, a înhuma; (operațiune agricolă) a pune mici 

grămezi de pământ în jurul tulpinilor proaspăt încolțite din sămânța de cartof 

ÎNGUJBI, ÎNGUJB (vb., IV, tranz.) - a îndepărta , a alunga , a izgoni , a timora 

ÎNGURDZÂT, ÎNGURDZÂTĂ, ÎNGURDZÂȚ, ÎNGURDZÂCE (adj.) - încâlcit 

ÎNGURDZÎ, ÎNGURDZĂSC (vb., IV, tranz.) - a încâlci 

ÎNIEDERAT, ÎNIEDERATĂ, ÎNIEDERAȚ, ÎNIEDERACE (adj.) - împodobit cu iederă 

ÎNIERBA, ÎNIERBEADZĂ (vb., I, unipers.) - a (se) înțeleni un ogor (teren cultivat/arat) prin 

abandonare; a crește din nou ierburi (diferite plante) în culturile prășite anterior 

ÎNJENUNCHIA, ÎNJENUNCHIEDZ (vb., I) - a se aşeza în genunchi, a îngenunchia; fig. a supune, a 

aservi 

ÎNJENUNCHIAT, ÎNJENUNCHIATĂ, ÎNJENUNCHIAŢ, ÎNJENUNCHIACE (adj.) - care stă în 

genunchi, îngenunchiat; fig. supus, servi 

ÎNJER, ÎNJERI (s.m.) - fiinţă cu aripi înzestrată cu calităţi excepţionale de bunătate, de frumuseţe, 

socotită ca mediator între oameni şi Dumnezeu; epitet dezmierdător dat unei persoane 

ÎNJER, ÎNJERI (s.m.) - înger 

ÎNJERAŞ, ÎNJERAŞ (s.m.) - diminutiv al lui înger; înjerel, îngeraş 

ÎNJEREL, ÎNJEREI (s.m.) - iminutiv al lui înger; îngerel, înjeraş 

ÎNJERESC, ÎNJEREASCĂ, ÎNJEREŞTI (adj.) - care aparţine îngerilor, privitor la îngeri, îngeresc 

ÎNJEREŞCE (adv.) - ca îngerii, îngereşte; p. ext. foarte frumos sau foarte bun 

ÎNLĂTURI (adv.) – la o parte 

ÎNLEMNI, ÎNLEMNESC (vb., IV) - a înlemni, a nu mai putea reacționa din cauza unei emoții 

puternice; a rămâne nemișcat precum lemnul 

ÎNLEMNIT, ÎNLEMNITĂ, ÎNLEMNIŢ, ÎNLEMNICE (adj.) – rămas ţeapăn, inert 

ÎNLIEMNIT, ÎNLIEMNITĂ, ÎNLIEMNIȚ, ÎNLIEMNICE (adj.) - total surprins 

ÎNLUNTRU (adv.) - înăuntru 

ÎNLUNTRU (adv.) - înăuntru 

ÎNNAGI, ÎNNAGESC (vb., IV) - a-i adăuga unui obiect cosând, înnodând, lipind, etc. o porţiune, o 

bucată de acelaşi fel, pentru a-l mări, a-l lungi; a înnădi 

ÎNNAGIT, ÎNNAGITĂ, ÎNNAGIŢ, ÎNNAGICE (adj.) - cusut, înnodat, lipit etc., cu o bucată de 

acelaşi fel, pentru a deveni mai mare, mai lung; înnădit 

ÎNNAGITURĂ, ÎNNAGITURI (s.f.) - bucată înnădită; locul unde s-a înnădit; înnăditură 

ÎNNĂGI, ÎNNĂGESC (vb.) - a face descântec, vrăji  

ÎNNODA, ÎNNOD (vb., I) - a face vrăji 

ÎNNOLI, ÎNNOLESC (vb., IV) - despre femei: a -şi acoperi capul cu o basma, un batic, etc. legat la 

ceafă; a se îmbrobodi 

ÎNNOLITĂ, ÎNNOLICE (adj.) - despre femei cu capul acoperit cu o basma, un batic etc. legat la 

ceafă; îmbrobodită 

ÎNPĂCA, ÎNPĂC (vb., I) - a achita/stinge o datorie; a liniști/domoli pe cineva; a se consola, a 

accepta noua situație nefavorabilă 

„a împăca șî vardza șî capra” - a încerca să rezolvi simultan două situații opuse, contradictorii 

ÎNPĂCINI, ÎNPĂCINESC (vb., IV, tranz.) - a împăca 

ÎNPĂIVANA, ÎNPĂIVĂN/ÎNPĂIVĂNEDZ (vb., I, tranz.) - a lega cu păivanul picioarele calului 

pentru a nu putea fugi atunci când e lăsat nesupravegheat la pășune; a lega cocia încărcată cu 

snopi de grâu/tulei atunci când sunt aduși acasă; a se încurca ițele între ele 

ÎNPĂIVĂNAT, ÎNPĂIVĂNATĂ, ÎNPĂIVĂNAȚ, ÎNPĂIVĂNACE (adj.) - încurcat în ștreang 

sau priponit de picioarele din față 

ÎNPĂIVĂNEALĂ, ÎNPĂIVĂNELI (s.f.) - încâlcitură, încurcătură 



ÎNPĂNA, ÎNPĂN (vb., I, tranz.) - a împodobi cu pene (flori), a orna, a ornamenta; a bate/pune 

pană (ic la sapă, la coasă etc. pentru ca partea metalică să nu scape din coadă; a îndruga verzi și 

uscate 

„a împăna capul cuiva” - a buimăci pe cineva furnizându-i informații nesemnificative 

ÎNPĂNJĂNEALĂ, ÎNPĂNJĂNELI (s.f.) - mucegai 

ÎNPĂNJĂNI, ÎNPĂNJĂNEȘCE (vb., IV, reflex.) - a se mucegăi 

ÎNPĂNJĂNIT, ÎNPĂNJĂNITĂ, ÎNPĂNJĂNIŢ, ÎNPĂNJĂNICE (adj.) - mucegăit 

ÎNPĂNJĂNIT, ÎNPĂNJĂNITĂ, ÎNPĂNJĂNIȚ, ÎNPĂNJĂNICE (adj.) - mucegăit 

ÎNPĂRA, ÎNPĂR (vb., I) - a însăila, a coase rar două pânze una de alta (uneori pentru a fi 

cusute mai ușor laolaltă) 

ÎNPĂRĂCHIA, ÎNPĂRĂCHIEDZ (vb., I) - a (se) împerechea; a grupa lucrurile/ființele de 

același fel două câte două (formând perechi); (despre animale și păsări) a se împreuna sexual 

ÎNPĂRÂNGA, ÎNPĂRÂNG (vb., I, tranz.) - a însăila ceva din loc în loc 

ÎNPĂREA, ÎNPARE (vb., II) - a i se părea, a avea impresia că… 

ÎNPĂRECHEA (vb., I) - v. împărăchia 

ÎNPĂROȘA, ÎNPĂROȘEZ (vb., I, reflex.) - a se ridica părul de frig sau de teamă 

ÎNPĂROȘAT, ÎNPĂROȘATĂ, ÎNPĂROȘAȚ, ÎNPĂROȘACE (adj.) - împăroșat  

„mi s-o-mpăroșat pielea” - mi s-a ridicat părul de frig, de emoție etc. 

ÎNPĂRȚALĂ, ÎNPĂRȚĂLI (s.f.) - împărțeală 

ÎNPĂRȚÂT, ÎNPĂRȚÂTĂ, ÎNPĂRȚÂȚ, ÎNPĂRȚÂCE (adj.) - împărțit 

ÎNPĂRȚÎ, ÎNPĂRȚĂSC (vb., IV, tranz.) - a împărți 

ÎNPĂȘCĂVIT, ÎNPĂȘCĂVITĂ, ÎNPĂȘCĂVIȚ, ÎNPĂȘCĂVICE (adj.) - mucegăit 

ÎNPĂȘIUI, ÎNPĂȘIUI (și ÎNPĂCIUIESC) (vb., IV) - a (se) împăciui 

ÎNPĂTURATĂ, ÎNPĂTURACE (s.f.) - (var. PĂTURATĂ) plăcintă populară, sucitură, ştrudel 

ÎNPEGECA, ÎNPEGIC (vb., I) – a împiedica 

ÎNPEGECAT, ÎNPEGECATĂ, ÎNPEGECAȚ, ÎNPEGECACE (adj.) - împiedicat 

ÎNPELIȚAT, ÎNPELIȚATĂ, ÎNPELIȚAȚ, ÎNPELIȚACE (adj.) - împielițat 

ÎNPELMA, ÎNPELMEZ (vb., I, tranz.) - a încropi, a completa, a mulțumi 

ÎNPELMARE, ÎNPELMĂRI (s.f.) - completare, mulțumire, împăcare 

ÎNPELMAT, ÎNPELMATĂ, ÎNPELMAŢI, ÎNPELMACE (adj.) - completat, mulțumit, împăcat 

ÎNPENA, ÎNPENĂZ (vb., I) - a umple de flori sau pene (de cocoș, păun etc.) 

ÎNPENAT, ÎNPENATĂ, ÎNPENAȚ, ÎNPENACE (adj.) - înflorat, împodobit cu pene (flori 

cusute, panglici, pene de fazan, păun, cocoş de munte) 

ÎNPERINAT, ÎNPERINATĂ, ÎNPERINAȚ, ÎNPERINACE (adj.) - (pat) cu multe perini, pernă 

cu multe pene 

ÎNPESTRIȚA, ÎNPESTRIȚĂ (adj.) - bălțat 

ÎNPESTRIȚAT, ÎNPESTRIȚATĂ, ÎNPESTRIȚAȚ, ÎNPESTRIȚACE (adj.) - colorat cu mai 

multe culori 

ÎNPEȚIT, ÎNPEȚITURI (s.n.) - peţit 

ÎNPINJE, ÎNPING (vb., III, tranz.) - a împinge; a se înghesui 

ÎNPINS, ÎNPINSĂ, ÎNPINȘ, ÎNPINSE (adj.) - împins 

ÎNPISTREALĂ, ÎNPISTRELI (s.f.) - înfloritură, cusătură cu multe culori 

ÎNPISTRI, ÎNPISTRĂDZ (vb., I, tranz.) - a face puncte sau figuri pe alesătură (ţesut, brodat, 

încondeiat ouă) din diferite culori frumos armonizate; a colora 

ÎNPISTRIT, ÎNPISTRITĂ, ÎNPISTRIŢ, ÎNPISTRICE (adj.) - împodobit cu flori (cusute) 

ÎNPISTRIŢAT, ÎNPISTRIŢATĂ, ÎNPISTRIŢAȚ, ÎNPISTRIŢACE (adj.) - cu flori în mai multe 

culori 

ÎNPLÂNTA, ÎNPLÂNT (vb., I, tranz.) - a înfige 



ÎNPLE, ÎNPLU (vb., III, tranz.) - a umple 

ÎNPLECI, ÎNPLECESC (vb., IV, tranz.) - a împleti 

ÎNPLICIT, ÎNPLICITĂ, ÎNPLICIȚ, ÎNPLICICE (adj.) – împletit 

ÎNPLINI, ÎNPLINESC (vb., IV, intranz.) - a (se) termina; a se dovedi 

ÎNPLUT, ÎNPLUTĂ, ÎNPLUȚ, ÎNPLUCE (adj.) - umplut 

ÎNPOLA, ÎNPOLESC (vb., I, tranz.) - a îmbrăca cu poale 

ÎNPOLAT, ÎNPOLATĂ, ÎNPOLAȚ, ÎNPOLACE (adj.) - cu poale, bine străjuit 

ÎNPONCHIŞAT, ÎNPONCHIŞATĂ, ÎNPONCHIȘAȚ, ÎNPONCHIŞACE (adj.) - potrivnic 

ÎNPONEVIT, ÎNPONEVITĂ, ÎNPONEVIȚ, ÎNPONEVICE (adj.) - împodobit cu ponevi, cu 

scoarțe, cu covoare 

ÎNPOPOŢONAT, ÎNPOPOŢONATĂ, ÎNPOPOŢONAŢ, ÎNPOPOŢONACE (adj.) - înzorzonat, 

îmbrăcat fistichiu 

ÎNPOTMOLI, ÎNPOTMOLESC (vb., IV) - a se împotmoli, a se înnămoli, a nu putea ieși din 

noroi; a se poticni; a nu putea depăși o situație dificilă 

ÎNPOTRIVA (adv.) - împotriva (pronunțat denaturat), contra 

ÎNPOVENIT, ÎNPOVENITĂ, ÎNPOVENIȚ, ÎNPOVENICE (adj) - împodobit cu covoare 

ÎNPRAJURAT, ÎNPRAJURATĂ, ÎNPRAJURAȚI, ÎNPRAJURACE (adj.) - încins, înconjurat 

ÎNPRĂȘCHEA, ÎNPRĂȘCHII (vb., II, Tranz.) - a împrăștia 

ÎNPRĂŞCHIAT, ÎNPRĂŞCHIATĂ, ÎNPRĂŞCHIAȚ, ÎNPRĂŞCHIACE (adj.) - împrăştiat 

ÎNPRĂȘCIA, ÎNPRĂȘCIE (vb., I) – a împrăștia 

ÎNPRĂURAT, ÎNPRĂURATĂ, ÎNPRĂURAȚ, ÎNPRĂURACE (adj.) - prăfuiţi, de la prau 

(praf) 

ÎNPRÂȘCHIAT, ÎNPRĂȘCHIATĂ, ÎNPRĂȘCHIAȚ, ÎNPRĂȘCHIACE (adj.) - împrăștiat 

ÎNPREJIUR (adv.) - împrejur 

ÎNPRESURAT, ÎNPRESURATĂ, ÎNPRESURAȚ, ÎNPRESURACE (adj.) - îmbinat, înconjurat 

ÎNPREUNAT, ÎNPREUNATĂ, ÎNPREUNAȚ, ÎNPREUNACE (adj.) - împreunat 

ÎNPRIMEZ, ÎNPRIMEZURI (s.n.) - zid interior care desparte camerele 

ÎNPROBOGIT, ÎNPROBOGITĂ, ÎNPROBOGIŢ, ÎNPROBOGICE (adj.) - cu baticul pe cap 

ÎNPROTOCOLA, ÎNPROTOCOLĂZ (vb., I) - a trece/semna în protocol (registru); a înregistra 

ÎNPROURAT, ÎNPROURATĂ, ÎNPROURAȚ, ÎNPROURACE (adj.) - stropit, udat cu rouă 

ÎNPUIA, ÎNPUI/ÎNPUIEDZ (vb., I, tranz.) - a coase cu modele 

ÎNPUIA, ÎNPUIEZ (vb., I, tranz., reflex.) – (fig.) a umple capul cu tot felul de lucruri 

ÎNPUIAT, ÎNPUIATĂ, ÎNPUIAŢ, ÎNPUIACE (adj.) – umplut 

ÎNPULI, ÎNPULESC (vb., IV, tranz., reflex.) - silui, a viola 

ÎNPUNGIE, ÎNPUNG (vb., III, tranz., reflex.) - împunge 

ÎNPUNJE, ÎNPUNG (vb., III) - a (se) împunge; a se lovi cu coarnele; a coase pe pânză, timp 

îndelungat, diferite modele; a se ironiza unul pe altul; a face aluzii evidente și neplăcute la 

cineva care este de față 

„a înpunje cu vorba”- a ironiza 

ÎNPUNS, ÎNPUNSURI (s.m.) - împunsătură  

ÎNPUNS, ÎNPUNSĂ, ÎNPUNŞ, ÎNPUNSĂ (adj.) – împuns, înţepat 

ÎNPUPI, ÎNPUPIEȘCIE (vb., IV, unipers. intranz., pers. a III-a) - a îmboboci, a înmuguri 

ÎNPUPIT, ÎNPUPITĂ, ÎNPUPIȚ, ÎNPUPICE (adj.) - îmbobocit, înmugurit 

ÎNPUȘCA, ÎNPUȘC (vb.) - v. pușca 

ÎNPUŢÂNAT (adj.) - împuţinat  

ÎNPUȚÂT, ÎNPUȚÂTĂ, ÎMPUȚÂȚ, ÎNPUȚÂCE (adj.) - leneș 

ÎNPUȚÂT, ÎNPUȚÂTĂ, ÎNPUȚÂȚ, ÎNPUȚÂCE (adj.) - nespălat, stricat, rău mirositor; leneș 

ÎNPUȚÎ, ÎNPUT (vb., IV) - a (se) împuți; a se băși; a se altera, a se strica (emanând un miros 



neplăcut) 

„a să împuțî cu șineva” - a-și înrăutăți relațiile cu cineva, mergând până la a nu mai vorbi cu 

acea persoană 

ÎNS, ÎNȘ (s.m.) - persoană 

ÎNSAMNA, ÎNSĂMN (vb., I) - a aplica, a pune un semn caracteristic de recunoaştere; a însemna; a 

nota, a face o însemnare în scris; a avea o anumită importanţă, o anumită valoare; a avea un anumit 

înţeles, o anumită semnificaţie; a marca, a arăta 

ÎNSANINA, ÎNSANINIEDZ (vb., I, tranz., reflex.) - însenina   

ÎNSANINARE, ÎNSANINĂRI (s.f.) - a faptul de a se însenina; înseninare 

ÎNSANINAT, ÎNSANINATĂ, ÎNSANINAŢ, ÎNSANINACE (adj.) - fără nori, senin; înseninat; fig. 

liniştit, vesel 

ÎNSARA, ÎNSĂR (vb., I) - a se face seară, a amurgi, a se însera; a rămâne undeva până seara, a-l 

surprinde pe cineva seara undeva 

ÎNSARARE, ÎNSARĂRI (s.f.) - faptul de a se însera; înserare, amurg, crepuscul 

ÎNSARAT (s.n.) - amurg, crepuscul, înserare, însarare 

ÎNSĂILA (vb., I) - a începe ceva 

ÎNSĂILAT, ÎNSĂILATĂ, ÎNSĂILAŢ, ÎNSĂILCE (adj.) – tivit 

ÎNSĂLCINAȚI (adj. pl.) - îngreunaţi, aplecaţi, de la salcină, sarcină (greutate) 

ÎNSĂMNA, ÎNSĂMN (și ÎNSĂMNEDZ) (vb., I) - a (se) însemna; a marca, a face un semn 

pentru mai ușoara identificare a obiectului respectiv; a se semna, a se iscăli; a avea o anumită 

valoare/semnificație 

ÎNSĂMNAT, ÎNSĂMNATĂ, ÎNSĂMNAȚ, ÎNSĂMNACE (adj.) - însemnat cu o cicatrice sau un alt 

semn distinctiv; (om) important, (om) mare, (om) de vază 

ÎNSĂMNAT, ÎNSĂMNATĂ, ÎNSĂMNAȚ, ÎNSĂMNACE (adj.) - însemnat; persoană cu un 

defect vizibil 

„om însămnat” - om cult/important/cu o funcție înaltă 

ÎNSĂRA, ÎNSĂREADZĂ (vb., I) - a se face seară, a amurgi 

ÎNSĂRIŞOR (adv.) - pe înserate 

ÎNSCAIA, ÎNSCAIEDZ (vb., I) - a se afla într-o situaţie dificilă din care nu ştie cum să iasă, a se afla 

în impas; a se speria de consecinţele unei fapte săvârşite, a o băga pe mânecă, a o sfecli 

ÎNSCHIMBA, ÎNSCHIMB (vb., I) - a se îmbrăca cu îngrijire; a se găti frumos şi curat, a se ferchezui, 

a se dichisi 

ÎNSCHIMBA, ÎNSCHIMBĂ (vb., I) – a (se) îmbrăca în haine bune și curate 

ÎNSCHIMBAT, ÎNSCHIMBATĂ, ÎNSCHIMBAŢ, ÎNSCHIMBACE (adj.) - gătit frumos, aranjat, 

îngrijit, dichisit; curat 

ÎNSERTIRUI, ÎNSERTIRUI(ESC) (vb., IV, tranz.) - a încazarma 

ÎNSOTONA, ÎNSOTONEDZ (vb., I) - a se îmbrăca cu prea multe haine groase şi călduroase; a se 

înfofoli, a se încotoşmăna 

ÎNSOTONAT, ÎNSOTONATĂ, ÎNSOTONAŢ, ÎNSOTONACE (adj.) - îmbrăcat cu prea multe haine 

groase; înfofolit, încotoşmănat 

ÎNSOȚIRE, ÎNSOȚIRI (s.f.) - cooperativă, asociație cu caracter economic 

ÎNSPINA, ÎNSPIN (vb., I) - a se împunge uşor cu un ghimpe, cu o ţeapă, cu un spin; a se înţepa 

ÎNSPINAT, ÎNSPINATĂ, ÎNSPINAŢ, ÎNSPINACE (adj.) - în care a intrat un ghimpe, o ţeapă, un 

spin; înţepat 

ÎNSPINĂȘIOS, ÎNSPINĂȘIOASĂ, ÎNSPINĂȘIOȘ, ÎNSPINĂȘIOASĂ (adj.) - ţepos, cu spini 

ÎNSPRÂNJÂT, ÎNSPRÂNJÂTĂ, ÎNSPRÂNJÂŢ, ÎNSPRÂNJÂCE (adj.) – împrăştiat, răsfirat, disipat 

ÎNSTARE (adv.) – în forță, în putere 

ÎNSTRĂINA (vb., I) - v. străina 

ÎNSUCI, ÎNSUCESC (vb., IV) - a spori, a mări de o sută de ori; a însuti; p. ext. a face mult mai mare, 

mult mai numeros 



ÎNSUCIT, ÎNSUCITĂ, ÎNSUCIŢ, ÎNSUCICE (adj.) - de o sută de ori mai mare sau mai numeros; 

însutit; p. ext. mult mai mare, mult mai numeros 

ÎNSUNDUCAT (s.m.) – închipuit, supărat 

ÎNSUNDUCAT, ÎNSUNDUCATĂ, ÎNSUNDUCAȚ, ÎNSUNDUCACE (adj.) – supărat, închipuit 

ÎNSURAT, ÎNSURATĂ, ÎNSURAȚ, ÎNSURACE(adj.) - căsătorit 

ÎNSURĂTOARE (s.f. sg.) - însurătoare; căsnicie 

ÎNŞ (s. colectiv) - persoane 

ÎNŞALA, ÎNŞĂL (vb., I) - a induce în eroare, a abuza de bunacredinţă a cuiva, a amăgi, a înşela, a-şi 

forma o părere greşită despre cineva sau ceva; a greşi; a încălca fidelitatea conjugală, a fi necredincios 

în dragoste; despre simţuri, facultăţi psihice: a nu mai funcţiona bine, a da o imagine eronată, 

neconformă realităţii 

ÎNŞALAȘIUNE, ÎNŞALAȘIUNI (s.f.) - inducere în eroare, înşelăciune, înşelătorie; p. ext.) 

excrocherie, fraudă 

ÎNŞALAT, ÎNȘALATĂ, ÎNŞALAŢ, ÎNȘALACE (adj.) - indus în eroare; înşelat, păcălit, amăgit; 

trădat în fidelitatea conjugală 

ÎNŞALATOR, ÎNȘALATOARE, ÎNŞALATORI, ÎNȘALATOARE (adj.) - adesea substantivat: care 

induce în eroare, care amăgeşte; care abuzează de buna credinţă a cuiva; înşelător, amăgitor 

ÎNŞÂRA, ÎNŞÂR (vb., I) - a se aşeza în şir, a se alinia; a trece un fir prin mărgele, pentru a face un 

şirag; a face un şirag; fig. a se succeda, a se perinda; fig. a expune, a povesti urmând un anumit şir de 

idei, de fapte; a se împrăştia 

ÎNȘÂRA, ÎNȘÂRADZĂ (vb., I, tranz.) - a cuprinde, a include 

ÎNȘÂRA, ÎNȘÂRĂ (vb., I) – a înșira 

ÎNŞÂRATURĂ, ÎNŞÂRATURI (s.f.) - împrăştiere, risipire; fig., dezordine, neorânduială 

ÎNȘECINI, ÎNȘECINESC (vb., IV) - a face să scadă din viteză, intensitate etc.; a încetini, a potoli, a 

domoli; p. ext. a întârzia, a amâna 

ÎNȘECINIT, ÎNȘECINITĂ, ÎNȘECINIŢ, ÎNȘECINICE (adj.) - despre mişcări, viteze: încetinit, 

micşorat; potolit, domolit 

ÎNȘELUI, ÎNȘELUIESC (vb., IV) - a induce în eroare, a abuza de buna credinţă a cuiva, a amăgi, a 

înşela, a șelui 

ÎNȘELUIALĂ, ÎNȘELUIELI (s.f.) - inducere în eroare, înşelătorie, înşelăciune, șeluială; faptă a celui 

care înşeală 

ÎNȘELUIT, ÎNȘELUITĂ, ÎNȘELUIŢ, ÎNȘELUICE (adj.) - înşelat, indus în eroare, păcălit, amăgit, 

șeluit 

ÎNȘEPE, ÎNȘEP (vb., III) - a realiza prima parte dintr-o lucrare, dintr-o acţiune, dintr-o serie de 

lucrări sau de acţiuni; a începe; a lua, a scoate, a consuma prima porţiune din cev; a porni 

ÎNȘEPE, ÎNȘEP (vb., III, tranz.) - a începe 

ÎNȘEPUT, ÎNȘEPUTĂ, ÎNȘEPUȚ, ÎNCEPUCE (adj.) - început 

ÎNȘEPUT, ÎNȘEPUTURI (s.n.) - faptul de a se începe; început, începere; punct de plecare, moment 

iniţial; parte care începe sau cu care se începe ceva; parte iniţială dintr-o lucrare neterminată 

ÎNȘERCA, ÎNȘERC (vb., I) - a verifica un lucru spre a-i controla însuşirile; a încerca, a proba; a-şi 

măsura forţele în luptă cu cinev; a întreprinde un lucru ca exerciţiu, de probă; a face tentative de... a-şi 

da silinţa să..., a face sforţări, a căuta să... 

ÎNȘERCANA, ÎNȘERCANEADZĂ (vb., I) - despre ochi: a face cearcăne; a se încercăna 

ÎNȘERCANAT, ÎNȘERCANATĂ, ÎNCȘERCANAŢ, ÎNȘERCANACE (adj.) - despre ochi: care are 

cearcăne; încercănat 

ÎNȘERCARE, ÎNȘERCĂRI (s.f.) - acţiunea de a încerca şi rezultatul ei; încercare, verificare, probă; 

tentativă; străduinţă, silinţă 

ÎNȘERCUI, ÎNȘERCUIESC (vb., IV) - a strânge ca într-un cerc; a încercui, a înconjura din toate 

părţile; a face, a trasa cercuri în jurul a ceva 

ÎNȘERCUIRE, ÎNȘERCUIRI (s.f.) - acţiunea de a încercui; încercuire, înconjurare 



ÎNȘET, ÎNȘEATĂ, ÎNȘEŢ, ÎNȘECE (adj.) - liniştit, lin, domol; despre oameni: care reacţionează cu 

întârziere, care face ceva cu întârziere; despre sunete, melodii: cu intensitate scăzută, abia auzit; adv. - 

fără grabă, domol, binişor, alene. adv. - cu glas coborât; molcom, potolit 

ÎNȘETA, ÎNȘETĂDZ (vb., I, intranz.) - a înceta, a se opri 

ÎNȘEŢOŞA, ÎNȘEȚOȘĂDZ (vb., I) - a se lăsa ceaţă; a se înceţoşa; fig. despre ochi sau vedere: a se 

împăienjeni 

ÎNȘEŢOŞAT, ÎNȘEȚOȘATĂ, ÎNȘEŢOŞAŢ, ÎNȘEȚOȘACE (adj.) - învăluit în ceaţă; înceţoşat; fig. 

împăienjenit 

ÎNȘ(I)ELUI, ÎNȘIELUI (vb., IV, intranz.) - a (se) înșela, a (se) păcăli, a induce în eroare, a (se) amăgi 

ÎNŞIELUIT, ÎNŞIELUITĂ, ÎNŞIELUIŢ, ÎNŞIELUICE (adj.) - înşelat 

ÎNȘIEPE, ÎNȘIEP (vb., III) – a începe, a realiza prima parte dintr-o lucrare, dintr-o acțiune 

ÎNȘIEPUT, ÎNȘIEPUTĂ, ÎNȘIEPUȚ, ÎNȘIEPUCE (adj.) - început 

ÎNȘIERCARE, ÎNȘIERCĂRI (s.f.) - încercare 

ÎNȘIET (adv.) - încet  

ÎNȘIET, ÎNȘIATĂ, ÎNȘIEȚ, ÎNȘIECE (adj.) – încet, mereu 

ÎNȘIETUNIEL (adv.) - încetinel  

ÎNŞIMPI, ÎNȘIMPESC (vb., IV) - a aşeza pup 

ÎNȘIMPIT, ÎNȘIMPITĂ, ÎNȘIMPIȚ, ÎNȘIMPICE (adj.) - lăsat pe vine 

ÎNȘINJE, ÎNȘING (vb., III) - a se înfăşura peste mijloc cu o cingătoare, un brâu etc; a se încinge; p. 

ext. a îmbrăca pe cineva în costum naţional; a aranja costumul naţional 

ÎNȘINJE, ÎNȘING (vb., III, tranz. reflex.) - a-și lega poalele, a se îmbrăca 

ÎNȘINS, ÎNCINSĂ, ÎNȘINŞ, ÎNȘINSĂ (adj.) - despre oameni sau despre corpul lor: cu mijlocul 

cuprins de o cingătoare; încins; fig. îmbrăcat în port naţional 

ÎNȘINSĂ (adj. f.) – femeie îmbrăcată în poale, dar aranjată bine la cingătoare 

ÎNȘINTA, ÎNȘINT (vb., I) - a înfierbânta 

„a înșinta focu” - a face focul 

ÎNȘINTAT, ÎNȘINTATĂ, ÎNȘINTAŢ, ÎNȘINTACE (adj.) - încălzit foarte tare, înfierbântat de foc, de 

soare etc. fig. încălzit, infierbântat după un efort prelungit; despre fân, cereale etc.: care a început să 

fermenteze, stricat, alterat; aprins, fermentat 

ÎNȘIOCĂLA (vb., I) –a se război, a se lua la harță, a se certa 

ÎNŞIUDAT, ÎNŞIUDATĂ, ÎNŞIUDAŢ, ÎNŞIUDACE (adj.) – plin de supărare 

ÎNȘIUDĂ (adv.) – împotriva interlocutorului, împotriva altcuiva 

ÎNȘIUPIT, ÎNȘIUPITĂ, ÎNȘIUPIȚ, ÎNȘIUPICE (adj.) - repezit 

ÎNŞREG (adv.) - pieziş 

ÎNŞUPI, ÎNŞUP (vb., IV, intranz., tranz. reflex.) - a se avânta, a se repezi să facă ceva 

ÎNTAINĂ (adv.) – în zadar 

ÎNTALIRIT, ÎNTALIRITĂ, ÎNTALIRIȚ, ÎNTALIRICE (adj.) - internat  

ÎNTAMAREALĂ, ÎNTĂMĂRELI (s.f.) - întărire, înzdrăvenire, întremare 

ÎNTAREALĂ, ÎNTARELI (s.f.) - substanţă cu care se tratează ţesăturile sau fibrele textile pentru a le 

da asprime, rigiditate, luciu, pentru a le face neşifonabile; apret 

ÎNTARES, ÎNTARESĂ (s.n.) - avantaj, profit, folos, câştig; preocupare de a obţine un succes, un 

avantaj; râvna depusă într-o acţiune pentru satisfacerea unor nevoi; interes; înţelegere şi simpatie faţă 

de cineva sau de ceva; grijă, solicitudin; orientare activă şi durabilă, dorinţă arzătoare de a cunoaşte şi 

de a înţelege pe cineva sau ceva 

ÎNTARESA, ÎNTARESĂDZ (vb., I) - a stârni, a trezi interesul cuiva; a reţine atenţia cuiva; a face pe 

cineva părtaş la o acţiune, la un câştig; a se informa, a întreba despre cineva sau ceva, a căuta să afle; a 

arăta interes pentru cineva sau ceva, a-şi da tot interesul, a avea grijă, simpatie 

ÎNTARESAT, ÎNTARESATĂ, ÎNTARESAŢ, ÎNTARESACE (adj.) - care are un interes într-o 

afacere, care are de tras foloase; care urmăreşte numai interesul personal; meschin; plin de curiozitate 



ÎNTARI, ÎNTARESC (vb., IV) - a se face mai tare, mai rigid; a se întări, a deveni mai dens; a deveni 

mai mare, mai puternic; despre fenomene atmosferice; a se înteţi, a se intensifica; a aplica un apret, a 

trata cu un apret; a apreta; a -şi uşura durerea, necazul, întristarea; a se mângâia sufleteşte; a se 

consola 

ÎNTARISANT, ÎNTARISANTĂ, ÎNTARISANŢ, ÎNTARISANCE (adj.) - care interesează, care 

prezintă sau trezeşte interes; interesant, vrednic de interes, demn de atenţie; care atrage atenţia; puţin 

obişnuit, ciudat, bizar, aparte 

ÎNTARIT, ÎNTARITĂ, ÎNTARIŢ, ÎNTARICE (adj.) - despre un sistem tehnic făcut mai rezistent; 

despre un material devenit mai rigid; despre ţesături, fibre textile; supus apretării, tratat cu apret; 

apretat 

ÎNTĂBULA, ÎNTĂBULEDZ (vb., I) - a se întabula, a se trece în cartea funciară ca proprietar 

asupra unor bunuri nemișcătoare (imobiliare) 

ÎNTĂBULAȚIE (s.f.) – înscriere ca amanet a averii 

ÎNTĂBULAȚIE, ÎNTĂBULAȚÂI (s.f.) - înscriere ca amanet a averii 

ÎNTĂIDĂNAT, ÎNTĂIDĂNATĂ, ÎNTĂIDĂNAŢ, ÎNTĂIDĂNACE (adj.) – întovărăşit, asociat, 

înhăitat 

ÎNTĂINA, ÎNTĂINEDZ (vb., I, reflex.) - a se întovărăși în secret, a se sfătui în taină 

ÎNTĂINA, ÎNTĂINESC (vb., I) - a se încurca cu cineva (în dragoste) 

ÎNTĂINARE, ÎNTĂINĂRI (s.f.) - încurcătură 

ÎNTĂINAT, ÎNTĂINATĂ, ÎNTĂINAȚ, ÎNTĂINACE (adj.) - încurcat în dragoste cu cineva 

ÎNTĂMĂREALĂ (s.f.) - întărire, înzdrăveire, întremare 

ÎNTĂMPINA, ÎNTĂMPIN (vb., I, tranz., reflex.) - întâmpina  

ÎNTĂMPINARE, ÎNTĂMPINĂRI (s.f.) - întâmpinare  

ÎNTĂMPINAT, ÎNTĂMPINATTĂ, ÎNTĂMPINAŢ, ÎNTĂMPINACIE (adj.) - întâmpinat  

ÎNTĂRÂTA, ÎNTĂRÂT (vb., I) – a aţâţa, a instiga, a incita, a învrăjbi 

ÎNTÂRÂTA, ÎNTÂRÂT (vb., I) – a aţâţa, a învrăjbi 

ÎNTĂREALĂ, ÎNTĂRELE (s.f.) - scrobeală, apret 

ÎNTĂRELIE, ÎNTĂRELIE (s.f.) - scrobeală, apret 

ÎNTĂRI, ÎNTĂRESC (vb., IV) - a apreta rufele spălate; a confirma în funcție 

„a să întări la grumbuc” - a se întăbula 

ÎNTĂRISA, ÎNTĂRISADZĂ (vb., I) – a se interesa 

ÎNTĂRISANT, ÎNTĂRISANTĂ, ÎNTĂRISANȚ, ÎNTĂRISANCE (adj.) - important 

ÎNTĂRLIȚAT, ÎNTĂRLIȚATĂ, ÎNTĂRLIȚAȚ, ÎNTĂRLIȚACE (adj.) - încolăcit (despre 

şarpe) 

ÎNTÂIA (adv.) – înainte de toate 

ÎNTÂIETACE, ÎNTÂIETĂȚ (s.f.) - îsuşirea de a fi primul; prioritate, întâietate 

ÎNTÂLNEALĂ (s.f.) - întîlnire 

ÎNTÂN (adv.) - la început, întâi; înainte de toate, în primul rând 

ÎNTÂNI (vb., IV) - a se întâlni 

ÎNTÂNI, ÎNTÂNIESC (vb., IV, tranz., reflex.) - întâlni  

ÎNTÂNIALĂ, ÎNTÂNIELURI (s.f.) - întâlnire  

ÎNTÂNIT, ÎNTÂNITĂ, ÎNTÂNIŢ, ÎNTÂNICE (adj.) - întâlnit 

ÎNTÂRCOLI (vb., IV) - a înconjura 

ÎNTÂRLIȚA, ÎNTÂRLIŢ (vb., I, tranz.) - a încolăci 

ÎNTEZIU, ÎNTEZÎIE, ÎNTEZÎI, ÎNTEZÎIE (adj.) - bogătan 

ÎNTOARȘE (S-O VO-) (vb., III) - formă veche pentru verbul a se întoarce la viitor 

ÎNTOARȘE, ÎNTORC (vb., III) – a întoarce, a traduce 

„nu ce-ntoarșe dân drum, că n-ai năroc” - expresie 



ÎNTOARȘE, ÎNTORC (vb., III) - a se înapoia sau a face să se înapoieze de unde a fost plecat; a reveni 

sau a face să revină; a întoarce; a se îndrepta spre un punct, schimbând radical direcţia iniţială; a 

învârti, a suci, a răsuci de pe o parte pe alta); a răsuci fânul cosit astfel încât partea umedă de la 

pământ să ajungă deasupra 

ÎNTOARȘERE, ÎNTOARȘERI (s.f.) - întoarcere 

ÎNTOGEAUNA (adv.) - întotdeauna 

ÎNTOGIEUNA (adv.) - întotdeauna  

ÎNTORS, ÎNTOARSĂ, ÎNTORȘ, ÎNTOARSE (adj.) - întors 

ÎNTORS, ÎNTORSURI (s.n.) - făcătură 

ÎNTORSURĂ, ÎNTORSURI (s.f.) - curbă, loc pentru întors căruţa 

ÎNTORSURĂ, ÎNTORSURI (s.f.) - curbă, loc pentru întors căruţa 

ÎNTRA (prep.) - în locul dintre... între; în intervalul scurs de la o întâmplare la alta; dintre, printer 

ÎNTRABA, ÎNTRĂB (vb., I) - a -şi pune întrebări, în scopul de a afla un răspuns; a cere cuiva) veşti 

sau lămuriri despre..., a se interesa, a se informa de..., a cerceta; a căuta ceva pentru a cumpăra, a se 

interesa dacă un articol se găseşte pe piaţă; a pune cuiva întrebări pentru a-i evalua nivelul 

cunoştinţelor; a examina, a chestiona 

ÎNTRABARE, ÎNTRABĂRI (s.f.) - acţiunea de a se întreba; îndoială, incertitudine; problemă, 

chestiune 

ÎNTRADUȘE, ÎNTRADUC (vb., III, tranz.) - a atrage, a împinge, a băga, a transpune, a tălmăci 

ÎNTR-ALTAN (loc. adv.) - în alt an 

ÎNTRAMA, ÎNTRAMEDZ (vb., I) - a-şi recăpăta sănătatea sau puterile; a se întrema, a se înzdrăven. 

ÎNTRAMAT, ÎNTRAMATĂ, ÎNTRAMAŢ, ÎNTRAMACE (adj.) - resbilitat, refăcut după o boală, 

după o oboseală; întremat 

ÎNTRAOCHEAT (ŞUI), ÎNTRAOCHEAȚ (s.m.) - choir 

ÎNTRAŢÂNE, ÎNTRAŢÂN (vb., III) - a asigura mijloacele de existenţă unei persoane în vârstă sau 

unui invalid care face parte din familie; a asigura mijloacele de existenţă unei persoane în vârstă sau 

unui invalid cu condiţia transmiterii moştenirii) bunurilor acestuia; a-şi asigura mijloacele necesare 

traiului 

ÎNTRAŢÂNERE, ÎNTRAŢÂNERI (s.f.) - acţiunea de a se întreţine şi rezultatul ei 

ÎNTRĂ (prep.) - în locul dintre... 

ÎNTRĂBARE, ÎNTRĂBĂRI (s.f.) - întrebare 

ÎNTRĂBAT, ÎNTRĂBATĂ, ÎNTRĂBAȚ, ÎNTRĂBACE (adj.) – întrebat, verificat 

ÎNTRĂG, ÎNTRAGĂ, ÎNTRĂJI (adj.) - tot, complet, din care nu s-a luat nimic; întreg; neânceput, 

neatins, din care nu lipseşte nimic; teafăr, sănătos, nevătămat 

ÎNTRĂG, ÎNTRAGĂ, ÎNTRĂJI, ÎNTRĂJE (adj.) - întreg 

ÎNTRĂMA, ÎNTRĂMIEDZ (vb., I) - a se întrema, a se reface fizic/psihic dupăo boală grea sau 

după o mare nenorocire, a se însănătoși 

ÎNTRĂRUPT, ÎNTRĂRUPTĂ, ÎNTRĂRUP, ÎNTRĂRUPCE (adj.) - întrerupt 

ÎNTRĂȘE, ÎNTRĂC (vb., III) - a depăşi pe cineva în mers, a lăsa în urmă; a dovedi superioritate faţă 

de cineva, într-o anumită privinţă; a depăşi; a căuta să se depăşească unul pe altul; a trece peste o 

anumită li-mită; p. ext. a fi sau a avea mai mult decât trebuie, a prisosi 

ÎNTRẮȘERE, ÎNTRĂȘERI (s.f.) - acţiunea de a se întrece şi rezultatul ei; concurs, competiţie 

ÎNTRÂNCI, ÎNTRÂNCESC (vb., IV, intranz.) - a se lua la trântă 

ÎNTRÂNCIALĂ, ÎNTRÂNCIELI (s.f.) – trântă 

ÎNTREJI, ÎNTREJESC (vb., I.) - (despre terenurile agricole) a se umple suprafața terenurilor nelucrate 

cu vegetație sălbatică, a se împăduri fânețele nelucrate 

ÎNTREPOSTURI (s., pl.) - de la Crăciun începând şi până în Duminica lăsatului de carne sunt 

“Intreposturile”, câşlegile, timpul căsătoriilor 

ÎNTREȘIERE, ÎNTREȘIERI (s.f.) – întrecere, concurs 

ÎNTREVENI, ÎNTREVIN (vb.) - a interveni; a apărea ceva neașteptat 



ÎNTRIEG, ÎNTRIEAGĂ, ÎNTRIEGI, ÎNTRIEAGIE (adj.) - întreg  

ÎNTRISTAT, ÎNTRISTATĂ, ÎNTRISTAȚ, ÎNTRISTACE (adj.) – întristat, necăjit, supărat 

ÎNTROCHIAT, ÎNTROCHIATĂ, ÎNTROCHIAŢ, ÎNTROCHIACE (adj.) - privire în cruci 

ÎNTROCHIAT, ÎNTROCHIATĂ, ÎNTROCHIAŢ, ÎNTROCHIACIE (adj.) - saşiu 

ÎNTRUNA (adv.) - mereu 

ÎNTRUUNA (adv.) - întruna, mereu, constant 

ÎNTUARȘIE, ÎNTUORC (vb. III tranz. reflex.) - întoarce  

ÎNTUNEȘIME (s.f. sg.) - întunecime, întuneric-beznă 

„întuneșimie dă soare/lună” - eclipsă de soare sau de lună 

ÎNTUNIECA, ÎNTUNIECĂ (vb., I) – a se întuneca 

ÎNTUNIERIC (adv.) – întuneric 

ÎNTUNIERIC, ÎNTUNIERIȘIE (s.m.) - întuneric  

ÎNTUNJIA, ÎNTUNJIEZ (vb., I, intranz., reflex.) - a se încrunta 

ÎNTUNJIAT, ÎNTUNJIATĂ, ÎNTUNJIAȚ, ÎNTUNJIACE (adj.) – persoană cu față 

neprietenoasă, cu o mutră acră 

ÎNTURNA, ÎNTRUN (vb., I, reflex.) - a se întoarce 

ÎNŢALEJE, ÎNŢALEG (vb., III) - a-şi face, a avea o idee clară şi exactă despre un lucru, a pătrunde, a 

cuprinde cu mintea; a înţelege, a pricepe; a convieţui în bună învoială, a se înţelege, a se învoi; a-şi da 

seama de ceva 

ÎNŢALEJERE, ÎNŢALEJERI (s.f.) - acţiunea de a se înţelege şi rezultatul ei; bunăvoinţă, compasiune 

faţă de situaţia grea a cuiva; comuniune de idei, de sentimente; acord, învoială, învoire; pace, armonie 

ÎNŢALEPT, ÎNȚALEAPTĂ, ÎNŢALEPŢ, ÎNȚALEPCE (adj.) - adesea substantivat; care este 

înzestrat cu înţelepciune, care are mintea clară; înţelept, cuminte, deştept; prevăzător, chibzuit, 

stăpânit 

ÎNŢALINI, ÎNŢALENESC (vb., IV) - despre pământ, la pers. 3 a se întări, a se preface în ţelină; a 

lăsa sau a sta în nemişcare, în inactivitate; fig. a rămâne nemişcat, împietrit, înţelenit; a încremeni 

ÎNŢALINIT, ÎNȚALINITĂ, ÎNŢALINIŢ, ÎNȚALINICE (adj.) - despre pământ: întărit, uscat, din 

cauza secetei sau a necultivării; fig. încremenit, împietrit, nemişcat 

ÎNŢAPA, ÎNŢĂP (vb., I, reflex.) - a se împunge uşor cu un ac, cu un ghimpe, cu o ţeapă, cu orice 

obiect cu vârf ascuţit; a se înţepa; a produce o senzaţie dureroasă ca de înţepătură; a pişca la limbă; 

fig. a face aluzii răutăcioase la adresa cuiva; a ironize 

ÎNŢAPAT, ÎNȚAPATĂ, ÎNŢAPAŢ, ÎNȚAPACE (adj.) - în care a intrat un vârf ascuţit. Ironic, 

sarcastic. Îngâmfat, mândru, fudul, înfumurat, înţepat, figurant, filozof, încredzut, ocoş; îmbufnat, 

ţâfnos 

ÎNŢAPATURĂ, ÎNŢAPATURI (s.f.) - înţepare; efectul produs de înţepare; locul unde s-a produs 

aceasta; înţepătură, furnicătură, împunsătură; fig. aluzie răutăcioasă, vorbă ironică; împunsătură 

ÎNŢAPENI, ÎNŢAPĂN (vb., IV) - a deveni ţeapăn, a nu-şi mai putea mişca membrele, a rămâne 

imobil, rigid, inert; a încremeni, a înlemni; a face ca un obiect să nu mai aibă joc în locaşul lui, a-l 

fixa, a-i asigura stabilitatea; a întări 

ÎNȚĂLEJE, ÎNȚĂLEG (vb., III, tranz.) - a înțelege 

ÎNȚĂLEPȘIUNE, ÎNȚĂLEPȘIUNI (s.f.) - înțelepciune 

ÎNȚĂLEPT, ÎNȚĂLEAPTĂ, ÎNȚĂLEPȚ, ÎNȚĂLEPCE (adj.) - înțelept 

ÎNȚĂLES, ÎNȚĂLEASĂ, ÎNȚĂLEȘ, ÎNȚĂLESE (adj.) - înțeles 

ÎNȚĂPAT, ÎNȚĂPATĂ, ÎNȚĂPAȚ, ÎNȚĂPACE (adj.) - țanțoș, arogant, mândru, semeț 

ÎNȚĂPENI, ÎNȚĂPENESC (vb., IV, intranz.) - a (se) înțepeni 

ÎNȚĂPENIT, ÎNȚĂPENITĂ, ÎNȚĂPENIȚ, ÎNȚĂPENICE (adj.) - înțepenit, rămas stană de 

piatră; fixat, nemișcat 

ÎNȚÂFNAT, ÎNȚÂFNIATĂ, ÎNȚÂFNAȚ, ÎNȚÂFINACE (adj.) - supărat 

ÎNŢÂIA, ÎNȚĂI (vb., I) - a amorţi, a răci 

ÎNȚÂNAT (adj.) - atârnat întrun cui, prins în cuie 



ÎNȚÂNIAT, ÎNȚÂNIATĂ, ÎNȚÂNIAȚ, ÎNȚÂNIACE (adj.) - prins provizoriu în cuie 

ÎNȚÂNTA, ÎNȚÂNT (vb., I) - a înfige 

ÎNȚÂNTAT, ÎNȚÂNTATĂ, ÎNȚÂNTAȚ, ÎNȚÂNTACE (adj.) - bătut cu ținte (curea înțîntată) 

ÎNŢÂPENI, ÎNŢÂPENIESC (vb., IV, tranz., reflex.) - înțăpeni  

ÎNŢÂPENIT, ÎNŢÂPENITĂ, ÎNŢÂPENIŢ, ÎNŢÂPENICIE (adj.) - înţepenit  

ÎNŢÂŢÂNA, ÎNŢÂŢÂNEDZ (vb., I, tranz.) - a înţepeni, a fixa 

ÎNȚOLI, ÎNȚOLESC (vb., IV, Intranz. Reflex.) - a se îmbrăca de sărbătoare 

ÎNȚOLIT, ÎNȚOLITĂ, ÎNȚOLIȚ, ÎNȚOLICIE (adj.) - bine îmbrăcat; cu multe (rânduri de) 

haine 

ÎNUNTRU (adv.) - înăuntru  

ÎNUNTRU (adv.) - înăuntru, în interior 

ÎNVALE (adv.) - în jos, mai la vale; devale, mai încolo 

ÎNVALI, ÎNVALESC (vb., IV) - despre viermii de mătase: a forma învelişul protector din fire 

mătăsoase, în interiorul căruia are loc transformarea larvelor în nimfe; a forma gogoaşa de mătase 

ÎNVALUI, ÎNVĂLUI (vb., IV) - a se acoperi cu ceva, a se înfăşura în ceva, a se înveli; a acoperi focul 

sau jarul cu pământ sau cu cenuşă pentru a-l face să ardă mocnit; a împacheta ceva într-un material 

protector, în vederea uşurării manipulării lui şi a transportului; a ambala 

ÎNVARGAT, ÎNVARGATĂ, ÎNVARGAŢ, ÎNVARGACIE (adj.) - vărgat, dungat, cu dungi   

ÎNVAŢA, ÎNVÂĂŢ (vb., I, tranz., reflex.) – a învăţa  

ÎNVAŢAT, ÎNVAȚATĂ, ÎNVAŢAŢ, ÎNVAȚACE (adj.) - învățat 

ÎNVAŢAT,, ÎNVAŢATURI (s.n.) - învăţat  

ÎNVAŢATURĂ, ÎNVAŢATURI (s.f.) - învăţătură  

ÎNVĂIEGA, ÎNVĂIEG (vb., I) - a presa la/cu văiaga șubilii pentru a le face impermeabile 

ÎNVĂIEGAT (s.n.) - spălatul manual al țesăturilor 

ÎNVĂIEGAT, ÎNVĂIEGATĂ, ÎNVĂIEGAȚ, ÎNVĂIEGACE (adj.) - trecut prin văiegă (piua de 

bătut sumane) 

ÎNVĂLĂTUŞIT, ÎNVĂLĂTUŞITĂ, ÎNVĂLĂTUŞIŢ, ÎNVĂLĂTUŞICE (adj.) – încurcat, încolăcit 

ÎNVĂLĂTUȘITURĂ, ÎNVĂLĂTUȘITURI (s.f.) - încurcătură, încâlcitură 

ÎNVĂLI, ÎNVĂLESC (vb., IV, tranz.) - a întinde și a înfăşura pe un sul firele, urzeala, înainte 

de țesut; (despre tinerele femei căsătorite) a purta pe cap un coif din monede de argint ca 

podoabă de către tinere femei la hore, de sărbători și ospețe; (despre unele legume) a se învoala, 

a-și forma căpățâna 

„a învăli cinăra” (în noaptea nunții) - a înlocui voalul miresei cu baticul, semn că ea a intrat în 

rândul nevestelor 

„a învăli pândza” - a pune firele de urzeală pe sul, pentru a fi folosite apoi în războiul de țesut 

ÎNVĂLIRE, ÎNVĂLIRI (s.f.) - schimbare a pieptănăturii de fată a miresei cu cea de nevastă 

ÎNVĂLIT (s.n. sg.) - moment în ceremonialul nunţii care marchează trecerea tinerei de la o 

stare civilă la alta (de la fată la nevastă) 

ÎNVĂLIT, ÎNVĂLITĂ, ÎNVĂLIȚ, ÎNVĂLICE (adj.) – învelit, înfășurat 

ÎNVĂLITUARE, ÎNVĂLITUORI (s.f.) - învelitoare  

ÎNVĂLUI, ÎNVĂLUI (vb., IV) - a (se) înfășura/acoperi cu ceva pe corp 

ÎNVĂLUIT, ÎNVĂLUITĂ, ÎNVĂLUIŢ, ÎNVĂLUICE (adj.) - învelit 

ÎNVĂLUIT, ÎNVĂLUITĂ, ÎNVĂLUIȚ, ÎNVĂLUICIE (adj.) - acoperit 

„învăluit la cap/mincie” - prostuț, neinteligent, bolomoc 

ÎNVĂNDĂLĂȘALĂ, ÎNVĂNDĂLĂȘELI (s.f.) - încurcătură, încâlcitură 

ÎNVĂNDĂLĂȘI, ÎNVĂNDĂLĂŞESC (vb., IV, tranz.) - a încâlci, a încurca 

ÎNVĂNDĂLĂȘIT, ÎNVĂNDĂLĂȘITĂ, ÎNVĂNDĂLĂȘIŢ, ÎNVĂNDĂLĂȘICE (adj.) - încurcat, 

încâlcit 



ÎNVĂNDĂȘI, ÎNVĂNDĂȘESC (vb., IV) - a se încurca (mai ales firele și ițele la războiul de 

țesut) 

ÎNVĂRĂGAT, ÎNVĂRĂGATĂ, ÎNVĂRĂGAȚ, ÎNVĂRĂGACE (adj.) - vărgat 

ÎNVĂRJĂLUIT, ÎNVĂRJĂLUITĂ, ÎNVĂRJĂLUIȚ, ÎNVĂRJĂLUICE (adj.) - frământat, năcăjit 

ÎNVĂŢ, ÎNVĂŢURI (s.n.) - învăţ, obicei, obişnuinţă, deprindere 

ÎNVĂȚ, ÎNVĂȚURI (s.n.) - obicei; învățătură, deprindere 

„tot învățu-ș are șî dezvăț” - expresie 

ÎNVĂȚA, ÎNVĂȚ (vb., I) - a învăța 

„a învăța glasurilii” - a învăța cele opt melodii diferite cu care se cântă liturghia la ortodocși 

„cie învăț io mincie” - amenințare cu bătaia sau cu pedeapsa 

ÎNVĂŢAMÂNT, ÎNVĂŢAMÂNCIE (s.n.) - învăţământ  

ÎNVĂȚAT, ÎNVĂȚATĂ, ÎNVĂȚAȚ, ÎNVĂȚACE (adj.) - învățat 

ÎNVĂŢĂMÂNT, ÎNVĂŢĂMINCE (s.n.) - învățământ 

ÎNVĂȚĂTOARE, ÎNVĂȚĂTOARE (s.f.) - învățătoare 

„învățătoare de azil” - învățătoare la preșcolari, educatoare, obăgiță 

ÎNVĂȚĂTOREASĂ, ÎNVĂȚĂTORESĂ (s.f.) - soție de învățător (mai ales dacă ea nu este 

învățătoare) 

ÎNVĂȚĂTORI, ÎNVĂȚĂTORI (s.m.) - învățător 

„învățător sistematic/sistematicesc învățător” - învățător calificat; învățător titular, ales în urma 

unui concurs 

„învățător substituit” - învățător suplinitor (numit provizoriu în post) 

ÎNVĂȚĂTURĂ, ÎNVĂȚĂTURI (s.f.) – pregătire, studiu 

ÎNVÂNAŢÂT, ÎNVÂNAŢÂTĂ, ÎNVÂNAŢÂŢ, ÎNVÂNAŢÂCE (adj.) - care a devenit vânăt; care s-

a pătat cu vânăt, învineţit 

ÎNVÂNAŢÎ, ÎNVÂNAŢĂSC (vb., IV) - a lua o culoare vânătă sau cadaverică de frig, de mânie; a 

învineţi; a face cuiva vânătăi, lovindu-l 

ÎNVÂRCEALĂ, ÎNVÂRCELI (s.f.) - învârtire, întoarcere, răsucire, învârteală; manevră necinstită 

folosită pentru obţinerea unor profituri 

ÎNVÂRCI, ÎNVÂRCESC (vb., IV, reflex.) - a se mişca în cerc, a se întoarce de jur-împrejur, a face o 

mişcare de rotaţie; a se învârti, a se răsuci; a umbla de colo până colo fără scop; a se mişca de jur-

împrejur, a se întoarce; (fig. fam.) a se îndeletnici cu afaceri dubioase; a câştiga, a dobândi ceva, a 

profita pe căi lăturalnice de un concurs de împrejurări favorabile 

ÎNVÂRCI, ÎNVÂRT (vb., IV) – a învârti, a roti 

ÎNVÂRCIRE, ÎNVÂRCIRI (s.f.) - acţiunea de a se învârti; mişcare circulară; învârtire, rotire, 

răsucire, învârtitură 

ÎNVÂRCIT, ÎNVÂRCITĂ, ÎNVÂRCIŢ, ÎNVÂRCICE (adj.) - înfăşurat, răsucit; fig. persoană care s-a 

eschivat prin favoritism, dare de mită de la îndeplinirea unor îndatoriri, unor obligaţii faţă de 

comunitate sau administraţie 

ÎNVÂRCITURĂ, ÎNVÂRCITURI (s.f.) - mișcare artistică executată de o pereche de dansatori în 

timpul jocului popular, prin care fata era trecută pe sub brațul băiatului printro manevră de rotire; 

vârtej de păr situat pe creștetul capului 

ÎNVÂRDZÎ, ÎNVÂRDZĂSC (vb., IV) - a învârjonia 

ÎNVÂRFONIA (vb., I.) - a umple ceva cu vârf, a pune sau a turna prea mult 

ÎNVÂRFONIAT, ÎNVÂRFONIATĂ, ÎNVÂRFONIAȚ, ÎNVÂRFONIACE (adj.) - Umplut pra 

tare, până la refuz 

ÎNVÂRJONA, ÎNVÂRJON (vb., I, reflex.) - a se face ca un cerc, a se înfăşura în formă de colac; a se 

încovriga, a se încolăci; a se încurca 

ÎNVÂRJONAT, ÎNVÂRJONATĂ, ÎNVÂRJONIAŢ, ÎNVÂRJONACE (adj.) - învârtit, înfăşurat în 

formă de colac; încolăcit, încovrigat; despre fire, aţă etc. încâlcit, înnodat, încurcat 

ÎNVÂRSTA, ÎNVÂRSTĂDZ (vb., I, tranz.) - a combina mai multe culori 



ÎNVÂRVONIAT, ÎNVÂRVIONATĂ, ÎNVÂRVONIAȚ, ÎNVÂRVONIACE (adj.) - plin cu vârf 

ÎNVÂRVORAT, ÎNVÂRVORATĂ, ÎNVÂRVORAȚ, ÎNVÂRVORACE (adj.) - cu vârf 

ÎNVELI (vb., IV) - v. învăli 

ÎNVEPEREALĂ, ÎNVEPERELI (s.f.) - îngrămădeală, sufocantă, aglomeraţie tumultoasă 

ÎNVERDZÂT, ÎNVERDZÂTĂ, ÎNVERDZÎŢ, ÎNVERDZÂCE (adj.) - despre copaci, iarbă etc.: care 

a devenit verde; acoperit cu verdeaţă; înverzit 

ÎNVERDZÎ, ÎNVERDZĂSC (vb., IV) - a colora în verde; a păta, a murdări cu verde; a înverzi; a 

deveni, a se face verde; a înfrunzi, a se acoperi cu verdeaţă; fig. despre oameni: a deveni foarte palid 

de frică, de furie sau de mânie 

ÎNVERIGAT, ÎNVERIGATĂ, ÎNVIERIGAȚ, ÎNVERIGACE (adj.) – înverigat, îmbelciugat, 

înlănțuit 

ÎNVEȘINA, ÎNVEȘINEDZ (vb., I, reflex.) - a fi vecin cu cineva sau cu ceva; a fi alături de cineva sau 

de ceva, a avea hotar; a se învecina 

ÎNVEȘINAT, ÎNVEȘINATĂ, ÎNVEȘINAŢ, ÎNVEȘINACE (adj.) - care se învecinează cu cineva sau 

cu ceva; învecinat, vecin 

ÎNVIA, ÎNVIE (vb., I) – a învia 

ÎNVITAT, ÎNVITATĂ, ÎNVITAȚ, ÎNVITACE (adj.) - invitat 

ÎNVOALBA, ÎNVOALB (vb., I, tranz.) – a învălui mortul 

ÎNVOLTA, ÎNVOLTEDZ (vb., I) - despre flori: a se deschide învolt, a înflori bogat 

ÎNVOLTAT, ÎNVOLTATĂ, ÎNVOLTAŢ, ÎNVOLTACE (adj.) - despre flori: cu petale multe şi dese; 

învolt, bătut, înfoiat 

ÎNVRÂSTA, ÎNVRÂSTEDZ (vb., I) - a împodobi o pânză, o cămaşă etc. cu desene, cu motive florale 

etc. de diverse culori; a împistri, a împopistra 

ÎNVRÂSTAT, ÎNVRÂSTATĂ, ÎNVRÂSTAŢ, ÎNVRÂSTACE (adj.) - care este împodobit cu desene 

sau cu ornamente de diverse culori şi forme; împistrit, împopistrat 

ÎNVULBAT, ÎNVULBATĂ, ÎNVULBAȚ, ÎNVULBACE (adj.) - viclean, șmecher (ca o vulpe) 

ÎNVULPAT, ÎNVULPATĂ, ÎNVULPAȚ, ÎNVULPACE (adj.) - șmecher, viclean ca o vulpe 

ÎNZĂBRELAT, ÎNZĂBRELATĂ, ÎNZĂBRELAȚI, ÎNZĂBRELACE (adj.) - îngrădit cu 

zăbrele 

ÎNZĂDĂRAT, ÎNZĂDĂRATĂ, ÎNZĂDĂRAȚ, ÎNZĂDĂRACE (adj.) - înrăutăţit, tot mai rău la o 

rană 

ÎNZĂTONI, ÎNZĂTONEȘCIE (vb., IV, unipers.) - a se acumula gheață în locurile mai înguste 

ale unei ape curgătoare, împiedicând apa venită din amonte să înainteze și din cauza asta se 

produc inundații 

ÎNZÂGI, IEU ÎNZÂGESC (vb., IV) - a fixa o piesă, un element de construc-ţie, într-un masiv de 

zidărie, a înzidi 

ÎNZÂGIRE, ÎNZÂGIRI (s.f.) - acţiunea de a înzidi; înzidire. 

ÎNZDRĂVENIT, ÎNZDRĂVENITĂ, ÎNZDRĂVNIŢ, ÎNZDRĂVENICE (adj.) – întremat, însănătoşit 

ÎNZENUNCHIERE, ÎNJENUNCHIERI (s.f.) - acţiunea de a îngenunchia şi rezultatul ei; slujbă 

religioasă oficiată de preot ortodox la înmormântare 

ÎNZGĂIGA, ÎNZGĂIG (vb., I, intranz.) - a i se face milă 

ÎNZ(G)LEMENI, ÎNZ(G)LEMENESC (vb., IV, intranz.) - a încremeni de mirare, a rămâne 

surprins 

ÎNZGLEMENI, ÎNZGLEMENIESC (vb., IV) - a încremeni de surprindere, mirare 

ÎNZORZONAT, ÎNZORZONATĂ, ÎNZORZONAŢ, ÎNZORZONACE (adj.) – încărcat excesiv de 

podoabe 

ÎRĂ, ÎRE (s.f.) - ură 

ÎRB, ÎRBURI (s.n.) - țiglă; vas de pământ, ciob 

ÎRBEICĂ, ÎRBEIȘI (s.f.) - ţest, în care se coc turte 

ÎRBIEICĂ, ÎRBIECI (s.f.) - v. hârbieică 



ÎRCE, ÎRȚ (s.m.) - şoarece 

ÎRCIE, ÎRCII (s.f.) - hârtie; bancnotă; coală; act 

ÎRCIE, ÎRCII (s.f.) - produs industrial special pentru scris, tipărit, desenat, împachetat etc.; hârtie, 

arcie act, înscris, înştiinţare, scrisoare cu caracter oficial 

ÎRCONI, ÎRCON (vb., IV, intranz.) - a hârconi, a sforăi 

ÎRCONIT, ÎRCONICE (s.n.) - sforăit 

ÎRŞ! (interj.) - exclamaţie când te arde, te frige ceva sau când ţi-e frig 

ÎRȘ! (interj.) - exclamație rostită la atingerea unui obiect fierbinte 

ÎRȘIOC, ÎRȘIOȘI (s.m.) - hârciog, șobolan, pățoc 

ÎRȚ, ÎRȚ (s.m.) - șoarece 

ÎRŢARI (s.m.) - arţar  

ÎRŢUAGĂ, ÎRȚUAJE (s.f.) - femeie bătrână (sens depreciativ) 

ÎS, ÎS (vb., IV, intranz.) - sunt (eu îs) 

ÎȘĂTOARE, ÎȘĂTORI (s.f.) – closet 

ÎTÂNIRIE, ÎTÂNIRI (s.f.) – întâlnire 

ÎȚ (pron. pers., pers. II-a sg, dativ) - îți 

ÎȚA! ÎȚA! (interj.) - huța! huța! 

 


