
 

 

 

Glosare aferente 

Atlaselor lingvistice ale Regiunii Banat 

  



PLEVAIS, PLEVAISĂ (s.n.) 

craion, craiuanie 

plai, plaiuri 

plaie 

crăion 

crăioanie 

creion 

creiuonie 

plievais, plievaisă 

plăvais 

plăvaisă 

criuon, criuanie 

plavais, plavaisuri 

plivais 

plivasă 

plivaisă 

creioanie 

plae 

plivaizuri 

plievaisuri 

plavaisă 

plivas 

plivaiz 

creiuon 

creiuanie 

creuon, creuanie 

plivaz, plivază 

plivaisuri 

creianie 

tăruză, tăruz 

țăruză 

plăivaz, plăivază 

crăiuanie 

plevaz, plevază 

pleivaz, pleivază 

pleivasuri 

cieruză 

plievaiz 

plăvaisuri 

plăvaizuri 

plevaisuri 

plievaisi 

plievas, plievasă 

pleivas, pleivasă 

plevas, plevasă 

pleivais 

CREION 



creiuonie 

creon 

plovais, plovaisuri 

creuane 

creoanie 

creiuane 

creionie 

creuonie 

ȚĂRUȘ, ȚĂRUȘURI (s.n.) 

congei 

condeie 

țăruză 

crăion ge piatră 

cieruz, cieruzuri, cieruză 

congeie, țărăuză, țărăuz 

griflu, grifluri 

cuongei, cuongeie 

stil, stiluri 

plivais dă piatră, plivaisă 

griflă, griflie 

cierujă, cieruj 

țaruză 

grif dă pitră 

stilu 

grifle 

grife 

grifie 

grifu 

condei 

știl, știlie 

grifla 

știluri 

grifălu 

cieruji 

ceruză, ceruz 

stilie 

știliuri 

plevais, plevaisă 

condiei, condieie 

căruz, căruză 

CONDEI 

TOC, TOCURI (s.n.) 

tuoc, tuocuri 

congei 

congeie 

pană 

congiei, congieie 

TOC (DE SCRIS) 



feleștir, feleșcire 

penie 

pienie 

cuongeiuri 

pană ge scris, panie 

peni 

pană dă scris 

știl, știluri 

pienie dă scris 

peniță 

știlie 

toc rezervor 

bât dă pană, bâcie dă pană 

țânătuare, țânătuori 

tuoc dă scris, tuocuri dă scris 

condiei, condieie 

piene 

toc rezărvuor 

peană 

cuondei, cuondeie 

toc dă scris, tocuri dă scris 

congee 

duda cu peniță 

stil 

piană 

cuongei, cuongee 

LITĂRĂ, LITĂRIE (s.f.) 

sluovă 

slove 

lităre 

litră 

litrie 

sluove 

slovă 

sluovie 

litre 

slovie 

litări 

litri 

licierie 

literă, literie 

litere 

LITERĂ 

ÎRCIE, ÎRCII (s.f.) 

hârcie, hârcii 

arcie, arcii 

urcie, urcii 

HÂRTIE 



uorcie, uărcii 

hârtie, hârtii 

frunză dă căiet 

foi 

carcie, câărț 

ircă 

TRANȘĂU, TRANȘĂIE (s.n.) 

decung, decunguri 

adăpuost, adăpuosturi 

șanțuri 

trășauă 

tranșâăie 

trășăi 

groape, groapă 

dăcunguri, dăcung 

dicunguri, dicung 

decunc 

trașăie, trașău 

adapuost, adapuosturi 

fuortificăț, fuortificață 

șanț 

trășeu 

tranșeu 

tranșaie 

tranșeie 

trănșăi 

trășeie 

trășa 

deconguri, decong 

trășăuri 

tranșâaie 

adăpost 

șantiere 

șantere, șanter 

trănșâău, trănșâăie 

tranșâău 

tranșăe 

tranșăiuri, trănșiăe 

ștălung 

tranșâeu 

trâănșâău, trâănșâăie 

tranșee 

decuncuri 

trănșău, trănșăie 

TRANȘEE 

GENERAL, GENERALI (s.m.) 

ginieral, ginierali 

GENERAL 



ginaral, ginarali 

ginăral, ginărali 

genăral, genărali 

gineral 

ginerali 

genieral, genierali 

ginaral, ginarali 

ginărari 

ginarari 

gieneral, gienerali 

genărar, genărari 

genâral, genârali 

giăniăral, giăniărali 

general dă armată 

giănărl, giănărali 

jienăralu 

giânăral, giânărali 

jienieral 

jenieral, jenierali 

genieralu 

ginărari 

jienăral, jienărali 

RĂGUT, RĂGUȚ (s.m.) 

regrut, regruț 

răglut, răgluț 

răgrut, răgruț 

răcrut, răcruț 

recrut, recruț 

racan, racani, răcan, răcani 

răglut, răgluț 

râglut, râgluț 

raglută, raglucie, răglută, răglucie 

raglut, ragluț 

răcut, răcuț 

regut, reguț 

răgută 

răgucie 

pufuos, pufuoș 

răcan 

RECRUT 

SĂRJIENT, SĂRJIENȚ (s.m.) 

sarjient, sarjienț 

sărgent, sărgenț 

țugsfirăr, țugsfirări 

sergent, sergenț 

șarjient, șarjienț 

sergeant, sargenț 

SERGENT 



șărjient, șărjienț 

strajamieșcier 

țucfirări 

sârjient, sârjienț 

șărgent, șărgenț 

sâărjient, sâărjienț 

sărjănt, sărjănț 

serjient, serjienț 

sărgient, sărgienț 

șărjiend, șărjiendz 

țucsfilăr, țucsfilări 

șârgent, șârgenț 

sărjent, sărjenț 

țucsfileri 

PUȘCĂ, PUȘCHI (s.f.) 

pușci 

armă, arme 

pușcie 

pușche 

armie 

pușchie 

pușca 

puști 

arma 

îărmi 

ARMĂ 

RĂVUOLF, RĂVUALFIE (s.n.) 

răvolveri, răvolvere 

pistuol, pistualie 

răvorvăr, răvoarvăre, pistuală 

răvorveri, răvorvere 

pistuol, pistuoalie 

ravuolveri, ravuolviere, răvolfăr, răvuolfere 

pisciuol, pisciualie, răvorfăr, răvoarfe 

lăvuorvăr, lăvuarvăre 

pișciuol, pișciuale 

pistuoliet, pistuoliecie 

pișciol, pișciualie, răvuolfăr, răvuolfăre 

răvuolv 

răvualfi 

pișcioalie, ravuorveri, ravuorvere, răvuorveri, 

răvuorvere 

răvolf 

răvualfe 

ravuolf, ravualfe 

ravolf, ravualfie 

răvuolveri 

PISTOL 



răvuolverie 

peșciuol, peșciualie 

răvolverie 

răvuorver 

răvuolvere 

răvuolvieri 

răvuolviere 

pisciuol, pisciuale 

răvuolvăre 

piștol 

piștualie 

rievolvier, rievolvierie 

răvuolvăr 

răvoalvirie 

răvolvieri 

răvolv 

răvualvie 

răvolvierie 

piștoalie 

piștuol, piștuale 

pistoale 

piștoale 

lăvolvăr, lăvolvere 

levorveri, levorvere 

răvualve 

pistoliete 

răvorviari, răvorviarie 

răvuol, răvuale 

pistol automat, pistuale automate 

răvolviere 

răvuolfuri 

pistuolie 

pișciole 

revolveri, revolvieri 

pișciuolie 

răvolver 

pișciolie 

răvuoalvie 

piștuoalie 

răvuorvieri, răvuorvierie 

pistuoalie 

răvoalvere 

pistuale 

pistolie 

răvolvie 

răvuolvor, răvuolvorie 



piștolie 

răvualie 

răvuolvâăr 

răvualvierie 

revolver, revolvere 

piștole 

răvol, răvole 

răvolvăr 

răvorver 

PLUMB, PLUMBI (s.n.) 

cărtuș, cărtușă 

patron 

patruanie 

pătruanie 

pătruon 

pătroanie 

pătron 

patroanie 

pătrăuon 

pătrăuanie 

fișăg, fișăjie 

pătruană 

patruană 

cartuș, cartușă 

pietroanie 

petruanie, petruoni 

pietroanie cu plumb 

pătroană 

pătrăuana 

pătruana 

cartușe 

potroană 

gluonț 

patroana 

câărtuș, câărtușă 

pătrăuană 

plump, plumpi 

pătruoni 

pătrăuoni 

cărtușâă 

patrăuanie 

glonț, glonță 

CARTUȘ 

PLUMB, PLUMBI (s.m.) 

gluonț 

gluonțuri 

plumburi 

GLONȚ 



gluanță 

glonț 

pliumb, pliumbi 

giuonț, giuanță, gliuanță 

glionț 

glonțuri 

gloanță 

vârvu plumbului 

gluantie, gluancie 

capu de cartuș 

cap dă plumb, capuri dă plumb 

plumbu 

cartuș 

glonță 

gluonță 

plump, plumpi 

gluoncie 

vârf, vârfuri 

IMFANTERIE (s.f., sg.) 

ifanterie 

efanterie 

înfantărie 

infanterie 

ifănterie 

ifantere 

imfantărie 

efăntere 

îmfăntărie 

imfăntării 

imfanterii 

imfantierie 

ifantierie 

iefanterie 

imfanterâie 

iefantierie 

efănterie 

imfănterie 

imfantere 

efantierie 

pifănie 

pediestaș 

ifăntierie 

armata pegeastră 

înfăntărie 

făntării 

înfanterie 

INFANTERIE 



îmfăntierii 

infantierie 

făntărie 

înfantierie 

fanterie 

infănterie 

infăntierie 

PIFAN, PIFANI (s.m.) 

infanterist, infanterișci 

efanterist, efanterișci 

ifanterist, ifanterișci 

imfanterist, imfanterișci 

ifantărist 

înfanterișci, pegeștri 

imfantărist, imfantărișci 

suoldat, suoldaț 

ifăntărist, ifăntărișci 

ifantarist, ifantarișci 

îmfăntărist, îmfăntărișci 

îmfantărist, îmfantărișci 

suoldat la imfanterie 

imfăntărist, imfăntărișci 

făntărist, făntărișci 

suoldat dî la infanterie 

ifănterist, ifănterișci 

infantărișci 

vânători dă câmp 

îmfanterist, îmfanterișci 

infăntărist, infăntărișci 

imfănterist, imfănterișci 

iefanterist, iefanterișci 

efănterist, efănterișci 

ifanteriști 

boconșioș 

ifentarist, ifentarișci 

băbuoc 

ifantărișci 

infănterist, infănterișci 

ifantierist 

înfanterist 

înfantărist, înfantărișci 

înfăntărist, înfăntărișci 

îmfăntâărist, îmfăntâărișci 

biban, bibani 

efantărișci 

infanteriști 

INFANTERIST 



infantierist, infantierișci 

fanterist, fanterișci 

infăntarist, infăntarișci 

TUNARI (s.m., pl.) 

artălărist, artălărișci 

artelerist 

altirelist, altirerișci 

artilerist, artilerișci 

artelerișci 

artilierist, artilierișci 

artelărist, artelărișci 

altilierist, altilierișci 

suoldat la tunuri 

suoldat la altălărie 

atilierist, atilierișci 

suoldat dî l-artilerie 

antălărist, antălărișci 

altelerist, altelerișci 

artelierist, artelierișci 

altelierist, altelierișci 

altilerist, altilerișci 

tanchist 

arteleriști 

altălărist, altălărișci 

atilerist, atilerișci 

obuzâări 

artălerist, artălerișci 

altererist, altererișci 

ARTILERIST 

călărieț (s.m.) 

cavalierist, cavalierișci 

calarieț, usari 

călăreț 

roșâuori 

călăraș 

ruoșiuor, ruoșiuori, cavalarist, cavalarișci 

calareț 

ursari 

călărist, călărișci 

gavalerist, gavalerișci 

călaraș, calaraș 

hursari 

huzar, huzari 

husari 

suoldat la gavalierie, suoldaț la gavalierie 

calăraș 

suoldat dî la gavalerie, suoldaț dî la gavalerie 

CAVALERIST 



husar 

cavalărist, cavalărișci 

roșiuori 

gavaler 

găvalierist 

gavalierișci 

găvalierișci 

gavalerișți 

gavalerișc 

cavalier, cavalieri 

gavaleriști 

căvăler 

căvălărist, căvălărișci 

calărieț 

căvălierist, căvălierișci 

găvălierist, găvălierișci 

călărăș 

călăraș cu schimbu 

călarieț 

FUAIE, FUOI (s.f.) 

ziar, ziare 

ziere 

țăitung, țăitunguri 

foaie, foi 

ziarie 

țăitunjie 

nuovină, nuovini 

zâiar 

zâiaruri 

ziaruri 

ziară 

jurnal 

fuaii 

zâiare 

țaitung, țaitunguri 

jurnale 

gazetă 

novială, novieli 

gazecie 

nuvială 

novielie 

jurnalie 

novină, novinie 

cazetă, cazete 

nuvielie 

novini 

ZIAR 



novialie 

zâiare 

zâiarie 

foae, fuăi 

fuoie 

fuoaie 

săitung 

fuae 

găzietă, găziecie 

foie 

dziar, dziarie 

foe 

novelie 

noveală 

ziari 

ICUANĂ, ICUANIE (s.f.) 

potrieuă, potrielie 

potreauă, potrelie 

potriauă 

fotogrăfie, fotogrăfii 

fuotografie 

fuotogrăfii 

pozie, pozii 

fuotografii 

muolărai, muolăraie 

figură, figuri 

icuoni 

puotreauă, puotrielie 

slică, sliși 

fotografe 

fotogrăfi 

puotriauă 

fuortografie, fuortografii 

molărai 

molărituri 

fortografie 

fortogrăfii 

potre 

puotria 

puoză 

fuortogrăfii 

fuortuografie, fuortuogrâăfii 

fortografii 

icuanii 

fuotogrăfie 

icuanie 

FOTOGRAFIE 



icoană, iconi 

molăritură 

molăraie 

poză 

fortografiă 

muolăr, muolăre 

molăraiu 

muolăru 

molăre 

molăr, molărie 

muolărie 

fortogrăfii 

mualăr 

moalăre 

fotăgrâăfii 

fotăgrafie 

mualăre 

potreuă, potrele 

potrie 

potria, potriălie 

potree 

potrieuă 

fortogrâăfii 

fotogrâăfii 

potreie, potrei 

potrieu, potriee 

chip, chipuri 

mualărie 

potrei 

potreie 

puotriei, puotreie 

potrii 

cip, cipuri 

ȘIERIRIE, ȘIERIRI (s.f.) 

cererie 

cereri 

șieriere, șierieri 

cerere 

rugare 

rugâări 

cierere, ciereri 

plânjiere, plânjieri 

șierierie 

șiererie 

rugări 

serere, sereri 

CERERE 



rugarie 

ceriri 

văitarie, văitări 

plânjire, plânjiri 

cierierie, cierieri 

cerierie, cerieri 

ceriere 

plânJere 

șieriare 

șiarierie, șiarieri 

seriere, serieri 

șieriări 

cieriere 

plânjierie 

FIȘCAL, FIȘCALI (s.m.) 

arvuocat, arvuocaț 

apărători 

arvocat, arvocaț 

advucat, advucaț 

advocat, advocaț 

avuocat, avuocaț 

advuocat, advuocaț 

fișcari 

avocat, avocaț 

apărătuori 

avucat, avucaț 

ărvocat, ărvocaț 

aparători 

AVOCAT 

BIȚICLĂ, BIȚICLE (s.f.) 

ruată 

roț 

bițâclietă, bițâcliecie 

biciclietă 

biciclieț 

bicicliecie 

roată 

bicicletă, bicicleț 

biciclecie 

bițicletă 

ruotă 

ruoț 

bișiclietă, bișiclete 

ruacie 

bițâclieț 

bițâclu, bițâcluri 

pițâclietă, pițâcliecie 

BICICLETĂ 



pițâclu, pițâcluri 

bicicliete 

bicicliecii 

biciclete 

pițâclieț 

pițâclă, pițâclie 

bițâclă 

bițâclie 

pițiclă, pițicle 

bițiclietă 

bițiclietie 

pițiclie 

bițicli 

bițiclie 

bițiglă 

bițiglu, bițigluri 

pițiclu 

pițiglu, pițigle 

pițicluri 

pițiglă, pițiglie 

pițigluri 

pițigletă, pițiglete 

bițâglu, bițâgluri 

bițigle 

bițiglie 

bicicletie 

bițâclu, bițâcluri 

biciclietie 

pițâcliete 

pițiclietă, pițicliecie 

bicicliete 

pițâcle 

bicâclietă, bicâcliecie 

bițâcletă 

bițicliete 

bițâclete 

rotă 

pițâcletă, pițâclecie 

bițâglie 

CĂSĂPIE, CĂSĂPII (s.f.) 

abator 

abatuori, abatuare 

abatori, abatoare 

casapie, mășielărie, mășielării 

abatuarie 

abatoarie 

ABATOR 



măcelărie 

măcelării 

măcilărie, măcilării, macilarie, macilarii, 

abatuor 

abatoară 

abatuară 

abătuori 

abătuare 

abătuarii 

căsapie, căsapii, casapii 

macelărie, macelării 

abatuarii 

abătuară 

abatuoruri 

bielituarie, bielituori 

măcielărie, măcielării 

abători 

abătuarie 

misărniță 

bilituore 

abătuore 

abătuor 

abatuore 

abătuoriuri 

abătoarie 

abatuorie 

abatuoră 

abatoră 

abatorie 

belitore, belitori 

abatuoarie 

căsâăpie, căsâăpii 

abatuore 

căsâpie, căsâpii 

abătoare 

misernițâă 

belituori 

misâărnițâă, misâărniț 

LIEMNARI (s.m., pl.) 

țâmorman, țâmormani 

țormomon, țormomoni 

dulgeri 

țâmărman 

maistor, maistori 

mașitor, mașitori 

dulger 

LEMNAR 



țâmuorman, țâmuormani 

țâmarman, țâmarmani 

țâmărmani 

țimerman, țimermani 

țimierman, țimiermani 

maistăr, maistări 

șiuoplituori 

lemnari 

maistor dă lemn 

țimorman, țimormani 

maistor dă liemn 

țimărman, țimărmani 

maistori dă liemn 

dulgier 

dulgieri 

maistor dă căș 

țimărmon 

lemnar 

maistuor, maistuori 

mașituor, mașituori 

duligeri 

maiștor dă liemn, maiștori dă liemn 

țâmărmon 

țâmărmoni 

maistori dă lemn 

constructuor, constructuori 

maistor ge liemn, maistori ge liemn 

TOPUOR, TOPUARE (s.n.) 

BARDĂ, BĂRDZ (s.f.) 

tuopor 

tuopoară 

sacure, sacuri 

topor 

tuopuoră, tuopuare 

tuopuară 

topuarâă 

sâăcurie, sâăcuri 

topoară 

tuopuarie 

săcurie 

sacurie 

tuopuor, tuopuară 

toporuri 

topuoră 

țâu, țâuri 

topuor mare 

TOPOR 

SECURE 



topuarie 

topor mare 

topoare 

topuare 

topuor d-ale mari 

săcure, săcuri 

toporă 

bierdz 

topuorie 

tuopuor marie 

berz 

topor gele mari 

toporie 

topuor mic 

topuoarie 

topuor mrie 

topuore 

tuoporă 

FIRIZ MARE (s.n.) 

juogăr, ferestău, ferestăie 

joagăr 

feriză 

feriz, firiz g-ei mari 

firiză 

feriz mare 

firiz d-ăi mari, firizâă 

firiz d-ăi lunji 

firiz marie 

firiz g-elie mari 

juagăr, juagăre 

firiz d-ai mari 

firiză d-alie mari 

șăran, șăranuri 

firizu-ăl mare, firiză d-ălie mari 

feriz g-ei mari, feriză 

joagăre 

firiz g-el mare 

rompan, rompanuri 

feriză mari 

firiz d-al marie 

firizu-al marie 

firiză d-alii mari 

juagări 

juagărie 

firizuri 

firiz lat 

BESCHIE 



joagărie 

firiz dă doi, firiză dă doi 

feriz d-ai mari 

fieriestău 

fieresteie 

jiuagăr, jiuagăre 

firiz d-ale mari 

jagăr, jagăre 

firiză d-ale mari 

firiz dă duauă persuanie 

firiz di-ălie mari 

firiz ge lemnie, firiză ge lemnie 

jogăr, jogărie 

firiz d-ăle mari, firiză d-ăle mari 

juagâăr, juagâărie 

firiz d-ălie mar 

pălancă dă fer, pălănși dă fer 

firiz g-ele mari, firiză g-ele mari 

feriz marie 

firizu ăl marie 

palancă, palănși 

pălancă, pălănși 

firiz dă pădurie 

juoagăr 

firidz marie 

firez, fireză 

firiez cu mânierie, firieză cu mânierie 

firiedz, firiedză 

șaran, șaranie 

șăranie 

huardză, huordz 

huarză, huorz 

GHILĂU, GHILĂIE (s.n.) 

gilăuri 

gilieie 

gileie 

rândea 

ublâă, ublie 

ublă 

oblă, oblie 

ciuștări, ciuștarie 

gilâău 

uoblu, uobluri 

uglu, ugluri 

gilăii 

gelău, gelăie 

RINDEA 



rindia, rindelie 

gilâaie 

ringea, ringelie 

jielău 

jielaie 

jielăie 

zelău, zelăie 

rindiele 

gilăe 

gilaie 

gilâăe 

gilăeă 

gilâăie 

jielăe 

râspălău, râspălăie 

răspălău, răspălăie 

geălâău 

geălăie 

jialâău, jialâăie 

jâălâău 

jiălâău 

jiălăie 

jielâău 

jielâaie 

jielăâă 

jâlâău 

jâlăie 

rindea, rindeie 

AC CU BUATĂ, AȘIE CU BUATĂ (s.n.) 

șpiernuol, șpiernualie 

șpernol, șpernoale 

spernuolie 

ac cu bumb, așie cu bumb 

ac cu bold, așie cu bold 

ac cu bolt, așie cu boalcie 

acuoniță 

ac ge gămălie 

ac ge gamalie 

ac cu bobilău, așii cu bobilăii 

ac cu bold, așie cu bold 

ac cu bumburiel 

ac cu gămalie 

ac cu gamalie 

ac cu buobilieu 

așie cu buolduri 

așie cu gamalie 

AC (CU GĂMĂLIE) 



așii cu buold 

ac, așie 

acșiel, acșielie 

șpinior, șpinioare 

ac cu bolgiț 

șpircuță 

ac cu mășiulie 

ac cu cap 

ac cu gămălie 

codă, coge 

ac cu boată, așie cu boată 

codiță 

șuogiță, șuogiț 

code 

șiodă, șioge 

acuț, acuță 

ac dă siguranță 

ac dă gămălie 

ac cu boșielie 

ac dă buold 

ace dă siguranță 

ciodă, cioge 

ac în dunji, așie în dunji 

așie morțășci 

ac cu buolt 

purișiel, purișielie 

ac cu bolcânie 

purișiei 

așie cu cap 

acuță cu gămălie 

ac cu buotă 

ac cu boaldă 

ac cu bualdă 

ac cu boldă 

ac cu butelie 

ac cu moșiocă 

ac cu buoldă 

ac cu botă, așie cu botă 

ac cu boșiolie 

bold, bolduri 

șogiță 

ac mic  

ac cu botolie 

JIEJIETARI, JIEJIETARIE (s.n.) 

gejietari, gejietare 

jijitari 

DEGETAR 



jijitare 

dezetari, dezetare 

jiejietare 

gegetari, gegetare 

gegetarie 

gijietari, gijietarie 

gejietarie 

gijitari 

gijitarie 

gejitari, gejitarie 

gijitare 

gigitari 

jiejietară 

jijietari, jijietarie 

jijietare 

degetari, degetare 

jijitarie 

dezetari, dezetare 

gejietariuri 

gijietar 

gejietar 

jiejietar, jiejietaruri 

dejietar, dejietare 

degetarie 

FIRȚUI (vb., ind prez., I) 

încheie, însăiliez 

fuarmă cu ață 

adună, șferțui, astrâng 

firțuie 

șferțuiesc, înstăiliez 

șfierțui 

însăiliedz 

ponturiedz 

fierțui 

fielțui 

împunturiesc 

prind 

împiegic 

închei 

civesc 

șfirțui 

heftuiesc 

ferțuiesc 

ștopuiesc 

șfelțui 

împincinez, împincin 

ÎNSĂILEZ 



împăriedz 

împărădz 

înăgesc 

împăntrădz 

împăr 

împăivănădz 

împaivăn 

firțuiesc 

împărăngază, împărăngădz 

șfirțuieșci 

îmfirădz 

sfirțui 

pontoresc 

heftuieșcie 

împărăngâăz, împărăngâădz 

împăiază 

șfilțui 

șfirțuiesc 

agiedz 

îngăimez 

împariez 

împărez 

împăriez 

împărează 

CIVALĂ, CIVELI (s.f.) 

civ, civuri 

șivitură, șivituri 

dungă 

dunji 

civeală 

civeli 

civială 

civelie 

civitură, civituri 

civăli 

civele 

civielie 

tivitură, tivituri 

civâăli 

TIVITURĂ 

PECARI (s.m.) 

brutar 

picari 

piecari 

pitari 

pitări 

pec, peși 

BRUTAR 



petari 

brudari 

DĂTORIE, DĂTORII (s.f.) 

datuorie, datuorii 

datorie, datori 

dătuorie, dătuorii 

getorie, getorii 

getuorie, getuorii 

dietuorie, dietuorii 

gitorie, gitorii 

gituorie, gituorii 

răștanție 

răștănțâă 

DATORIE 

ALDĂMAȘ, ALDĂMAȘURI, ALDĂMAȘĂ 

(s.n.) 

șinstă 

alvalâc, șinsț 

aldamaș, alvălâc 

arvăluc 

arvălucuri 

alvălâcuri 

arvălușie 

alvalâcuri 

alvăluc, alvălușie 

arvălug, arvălujie, arvăluguri 

șinste 

alvălușiă 

alvăloc 

alvăluașie 

arvălâc, arvălâșie 

arvalâc, arvalâșie 

arvălâcuri 

alvălâșie 

arvăluoc, arvăluașie 

arvăluși 

arvăliuc, arvăliucuri 

arvaliuc, arvaliucuri 

arvălog, arvăluajie 

arvăluog 

alvălucuri 

adămaș, adămașă 

adămașuri 

alvălug 

aldămarș, aldămarșuri 

alvăluze 

aluvăluc, aluvălucuri 

ALDĂMAȘ 



arvălojie 

arvalug, arvaluguri 

alvaluc, alvalucuri 

aldămașâă 

adalmaș, adalmașă 

adălmaș, adălmașuri, adălmașă 

adalmașuri 

advăluc, advălușie 

PILARI (s.m., pl.) 

pricopăț, pricopeț 

șpeculant, șpeculanț 

șpiculant, șpiculanț 

niegustori 

precupeț 

griec, grieși, ducienari 

târguovieț 

niegustuori 

speculanț 

șpilăr, șpilări 

șielău, șielăi 

pricupăț 

gieșăftari 

priecupeț 

prăcupeț 

priecupăț 

târgoveț 

precopăț, precopeț 

nieguțâtori 

nieguțâtuori 

comerciant, comercianț 

afacerișci 

duchenari 

comerșiant, comerșianț 

șperțari 

șmecher, șmecheri 

comierciant, comiercianț 

niegustuor 

negustuori 

bertaș 

negustori 

pilar 

afașierist 

niegustor 

năgustuori 

năgustori 

negustor 

NEGUSTOR 



speculant 

TEREZIE (s.f.) 

fegeu, fegeie 

tăieri, tăiere 

tavă, tăvi 

fundu cântariului 

funduri 

taieri, taiere 

taier, taierie 

lăvuor, lăvuarie 

taieru cântariului 

fund 

truacă, truașie 

fundu dî la cântari 

tava cântariului 

talier, taliere 

cinieriu cantarului 

ciniere 

masa ge cântărit 

tava 

fund dî la cântari, funduri dî la cântari 

fundu 

tăvie 

cinieri 

cinieri dă cântari, cinierie dă cântari 

cinierili dă la cântari 

fundu dă la cântari 

pliecu ăla 

cinierie 

cuoș, cuoșuri 

blidu ăla  

blidu dă cântărit 

coșu ăla 

plec, plecuri 

figeu, figeie 

figeaie 

talier, talieri 

cinieriu dă la cântari 

fegeu dă la cântri, fegeie dă la cântari 

fegelie 

șuol 

tablă 

tănieri, tăniere 

pliec, pliecuri 

terezii 

terezâie, terezâi 

TALGER (LA CÂNTAR) 



tanier 

tănierie 

tăriezâie, tăriezâi 

blid, bilge 

tănier 

tărezâă 

tăriezie, tăriezii 

țânieriu cântări 

talăru cântariului 

talere 

bălansă 

tăliezâie, tăliezâi 

tărăzână, tărăzâni 

masa pă căntari, mesă pă căntari 

cântari 

KILĂ, KILIE (s.f.) 

kilogram 

kilograme 

kili 

kil 

kile 

kilogramie 

KILOGRAM 

BOBUONȚ, BOBUONȚ (s.m.) 

boboanță 

bobonț 

buobuanță 

buobuană 

bomboanie 

buobuonț 

buobonț 

bombuan 

bubuanță 

bobuoluașă 

bumbuț 

țucurielie 

țucuria 

bumbuață 

bumboanie 

bomboană 

bumboasă 

bumbuasă 

bombiță 

bombuasă 

bomboț 

bombuață 

bumboață 

BOMBOANE 



bombuanie, bombuană 

bombuanî 

bomboane 

țucur 

coțche dă țucur 

bombuoț 

bumbuanie, bumbuană 

țucor 

bumbuță 

bombonț 

bombuonie 

bombuonă 

buombuonț 

bobuoanță 

țucurele, țucurei 

bombone 

țucuriei 

buambe, buambă 

buambie 

bombonie 

bombonță 

bombuane 

bombuonț 

bombuoț 

bombuațî 

bombonă 

bombuonț 

bombuanță 

buomboț 

buambe, buambă 

bombă 

buombe 

buombonie, buombonă 

guomboț 

ZAR (s.n.) 

dzaar, zaar 

zahar 

țucăr 

dzăr 

dzăhar 

zăr 

dzar 

zar 

zaăr 

țucur 

țucuri 

ZAHĂR 



țucură 

țucor 

zăhar 

miere 

țucurie 

mierie 

mierie d-a albă 

miere d-a albă 

mere albă 

țucuor 

țucori 

dzahăr 

țucur alb 

cuoscă 

mniere 

DOONESC (vb., ind. prez., I) 

duaniesc 

douăniesc 

fumiedz 

doniesc 

fumez 

duăniesc 

doănesc 

duoniesc 

duvăniesc 

douniesc 

dăuniesc 

duouăniesc 

duhăniesc 

dohoniesc 

douoniesc 

duouoniesc 

douănesc 

fumiez 

douonesc 

duoâăniesc 

fumedz 

duhănesc 

duohăniesc 

dohonieșci 

fumează 

doâănieșci 

dohăniesc 

duhăn 

douăniăsc 

donesc 

FUMEZ 



duhănieșcie 

duhaniesc 

DUAN (s.n., sg.) 

duhan 

tutun 

duohan 

douan 

duoan 

duvan 

dohan 

doan 

duam 

duouan 

TUTUN 

SĂ CRIAPĂ (vb., ind. prez., III) 

să crapă 

crapă 

sa crapă 

să sparjie 

pognieșcie 

criapă 

creapă 

să creapă 

să pocnieșcie 

pocnieșcie 

pocniașcie 

să crape 

plieznieșcie 

pogniașcie 

pleznieșcie 

să pognieșcie 

să plieznieșcie 

să criapâă 

criapâă 

(PĂMÂNTUL) CRAPĂ 

MĂ ACOPĂR (vb., ind prez., I) 

m-astruc 

mă acoper 

mă astruc 

mă-mvălui 

ma-mvălui 

mă-mvăliesc 

m-îmvăliesc 

m-acopăr 

mă cotruop 

m-acotrop 

mă cotrop 

mă acotrop 

MĂ ÎNVELESC 



ci-acoperi 

cie cotropi 

ci-acotropi 

m-acotrob 

mă acopier 

mă acopăr 

m-astup 

m-acupăr 

mă acopăr 

m-acuăpăr 

mă îmvălii 

mă îmvălesc 

mă cutrop 

mâ-mvâlui 

mă îmvelesc 

m-acuopier 

m-acutruop 

m-acuotruop 

mă-acuotruop 

m-acupâăr 

m-acutrop 

mă-mvălesc 

mă-mvelesc 

mă acotruop 

ci-acuperi 

mă-mvăluiesc 

m-acuopăr 

mă îmvălui 

mă-acupăr 

mă-acupâăr 

m-acuper 

mă-acuopăr 

LUOTRU, LUOTRI (s.m.) 

huoț 

uoț 

furășiuos, furășiuoș 

furașiuos, furașiuoș 

furătuor 

furătuori 

hoț 

lotru, lotri 

pustaliu, pustalii 

furători 

hoți 

huăț 

furatori 

HOȚ 



furătuoric, furătuoriși 

PRAȘCHIE, PRĂȘCHII (s.f.) 

prașche 

șnaidăr, șnaidăre 

prășchi 

prașcie 

prașcii 

harc, harcuri 

șlaidăr 

prășcii 

șlaidăre 

prășci 

șlaidărie 

prașchii 

șlaidări 

prangă, prănji 

harc ge zvârlit, harcuri ge zvârlit 

harc ge pușcat, harcuri ge pușcat 

șlaibăr, șlaibărie 

șlaidări 

pișlaidăr, pișlaidărie 

prașcă 

șnaidări 

ciudri 

cudri 

ciudră, ciudrie 

crașchiță, crașchiț 

pușcă dă gumă 

pușcă ge gumă, pușci ge gumă 

șnăidărică, șnăidăriși 

șaibă, șaibe 

crășchiț 

șlaier, șlaierie 

șnaidărie 

prajână, prajâni 

prâăscii 

PRAȘTIE 

LOPTĂ, LOPCIE (s.f.) 

minjie, minji 

mișie, mișii 

loaptă 

luopcie 

minge 

luaptă 

luopț 

loapcie 

pualmă, pualmie 

MINGE 



puolmă, puolme 

luoptă 

puolmie 

pualme 

puălmă, puălmie 

puolmi 

pualmi 

polmă 

mișiă 

pulmă, pulmie 

pulmi 

surducă, surduși 

pulme 

lopț 

mingi 

mișă, miș 

lopte 

fotbal 

fotbaluri 

mijie 

mijii 

fotbalie 

miji 

forbal, forbalie 

lopte 

luăptă, luăpț 

meșie, meși 

pâță 

luobtă, luobcie 

mindz 

luoftă, luofcie 

fotbale 

luobdă, luobdz 

luobge 

loptie 

menjie, menji 

lobdă, lobge 

luobț 

A ME (pronume posesiv) 

a mie 

a mea 

a mia 

(CASA E) A MEA 

AL MAI VRENIC (adj.) 

ăl mai vrenic 

al măi vrenic 

al măi harnic 

(ION ESTE OMUL) CEL MAI HARNIC 

(DIN SAT) 



ăl măi vrenic 

ăl măi tarie 

al mai harnic 

cel mai vrenic 

ăl măi vrienic 

ăl măi vrielnic 

al măi arnic 

ăl măi bărbat 

al măi ivrenic 

al măi vrienic 

ciel mai vrenic 

ăl măi harnic 

ăl mai harnic 

ăl măi arnic 

ăl măi barbat 

al măi bărbat 

al măi dripituori 

al mai bun dă lucru 

al măi bun dă lucru 

ăl măi lucrători 

al măi vriednic 

al mai lucrători 

ăl mai bărbat 

al mai munșitori 

al măi lucrători 

al mai vrianic 

îl mai vienic 

al mai vrienic 

ăl mai lucrători 

al mai lucrătuori 

cel măi harnic 

hăl mai vrenic 

hăl măi bun 

hăl măi vrienic 

hăl măi harnic 

hăl măi bărbat 

ăl măi bun 

ăl măi lucrătuori 

ăl măi vrednic 

ăl măi… 

uomu măi vrenic 

hăl măi vrenic 

șiel măi vrednic 

hăl măi vrednic 

AȘCIA (pronume demonstrativ) 

ășcia 

ACESTEA 



ieșcia 

îășcia 

ășca 

eșcia 

așcie 

aștea 

hieșcia 

îașcia 

ăștia 

ahășcia 

hășcia 

hășca 

heșcia 

ășcie 

așca 

GLASA-NTÂIA (numeral ordinal) 

clasa-ntâi 

clasa întâia 

clasa întia 

a-ntâia 

clasa întâi 

întânia 

întâni 

clasa întânia 

clasa întâni 

întâia 

clasa dântâni 

întâi 

glasa-ntâi 

glasa-ntâia 

glasa-ntânia 

clasa-ntia 

întia 

clasa-ntii 

întii 

glasa-ntii 

clasa-ntăia 

glasa-ntia 

clasa a-ntăia 

clasa a-ntia 

clasa una 

a-ntâi 

întâie 

clasa a-ntâia 

clasa întii 

clasa intia 

(CLASA) ÎNTÂI 



a intia 

NIME (pronume negativ) 

nima 

nimie 

nimi 

nimnie 

nimenie 

nimeni 

nimia 

nimenia 

NIMENI 

PUȚÂNĂ (adj.) 

câta 

uo țâră 

oliacă 

uoliacă 

un pic 

o țâră 

o țâruichiță 

uo țără 

pâțână 

pâțânia 

o țără 

mai puțână 

măi puțână 

o țâără 

câto 

o țâruică 

on pic 

o țâărâă 

o țărâă 

pâțânie 

o țârică 

PUȚIN(Ă) 

PRĂ DRUM (s.n.) 

pe drum 

pie drum 

pe stradă 

pe uliță 

pe suocac 

pe mală 

pie șosauă 

pă drum 

pră socac 

pră stradă 

pră piaț 

pră pociacă 

pră cărare 

(MERG) PE DRUM 



pă călarie 

pă socac 

pă călare 

pră uliță 

pră călare 

pră călarie 

pă uliță 

pin grădină 

pă marjină 

pa drum 

pă stradă 

pa uliță 

DĂCÂT (adv.) 

gecât 

ca 

dâcât 

ca șî 

gicât 

DECÂT 

DÂN (prep.) 

gin 

dă pră 

gi pă 

după 

ge pă 

Prepoziția DIN în a) (IES) DIN (CASĂ), b) 

(IAU CĂCIULA) DIN(CAP)  

TUNGÂND (vb., gerunziu) 

tunzând 

tungându-să 

tunjind 

tugând 

tundându-să 

tunzându-să 

tungân 

tungânu-să 

tundzându-să 

tundând 

TUNZÂND 

VĂD, VIEDZ, VIEGE (vb., ind. prez., I, II, 

III, sg.) 

vedz 

vege 

veț 

vegi 

văt 

vez 

vâăd 

vâăt 

viegi 

VĂD 



viez 

vede 

vezi 

viezî, viedzî 

viegiă 

ved 

viăd 

VEGEM, VEGEȚ (vb., ind. prz., I, II, pl.) 

vigem, vigeț 

văd 

viegem, viegeț 

viege 

vâăt 

vâăd 

vige 

vedem, vedeț 

vegiăm 

vegiăț 

vigiăm 

VEDEM 

OI VEGEA (vb., viitor, I) 

am să văd 

ai să vedz 

o să vadă 

oi vigea 

vei vigea 

vi vigea, vo vigea 

o vigea 

voi vigea, va vigea 

voi vegea 

i vegea 

vi vegea 

vo vegea 

am să vâăd 

ai să viedz 

are să vadă 

uo să vâăd 

uoi vigea 

uo vigea 

vuo vigea 

vuoi vigea 

vuoi viegea, vi viegea, vo viegea 

o să vâăd 

i vigea 

o să văd, o să viedz 

a vigea 

îi vigea 

VOI VEDEA 



uoi vegea 

uo vegea 

o vegea 

ai să vez 

ai vigea 

uo să văd 

o-i vigea 

tu-i vigea 

o să vedz 

o să vez 

uo să vădz 

uo să viedz 

uo să vadă 

am să vădz 

uo să… 

o să viez 

îi vegea 

arie să vadă 

ai vegea 

a vegea 

oi vedea, vei vedea, va vedea 

uo să văd, uo să vez 

tu-i vegea 

ai să viez 

oi vedie, îi vedie, o vedie 

oi vege, îi vege, o vege 

oi vedia, îi vedia, i vedia, a vedia 

i vege 

a vege 

oi să vâăd, oi să viedz 

vei vedia, vo vedia, o vedia 

oi vige, îi vige, i vige, o vige 

voi vege, vei vege 

ăi vegea 

o să ved 

o să veadă 

AM VĂDZUT (vb., imperfect, I-VI) 

vigeai, vigea 

vigeaț 

vigeam 

vigeau 

viegeam, viegeai, viegea, viegeaț 

viegeau 

vigem 

vegei 

vigei 

VEDEAM 



vedeam, vedeai, vedea, vedeaț, vedeau 

vegeț, vegeu 

o văzut 

vegem 

vege 

vegeăm 

vegeăi, vegeă 

vegeăț, vegeău 

N-O VĂDZUT (vb.) 

nu vegeareț 

nu vigea, nu vigeț 

nu vigereț 

nu vegereț 

nu vegeariț 

nu vigeariț 

nu viegea, nu viegeaț 

nu vigeriț 

nu vedz 

nu viegeț 

nu vigeareț 

nu viedz 

nu vez 

nu viege 

nu viez 

nu vedeț 

nu vege 

nu vedie, nu vedieț 

să nu viedz, să nu viegeț 

nu vige 

nu veț 

NU VEDEA 

SĂ CAUCIE (vb., conjunctiv prezent, III) 

să cauci 

să capcie 

să capci 

să cauocie 

să cauote 

să câăucie 

să caute 

să calcie 

să cauce 

SĂ CAUTE 

AUDZÂI (vb.) 

audzam, audzai, audza, audzaț, audzau 

auodzam 

audaț 

augeam, augea, augeaț, augeau 

audză 

AUZEAM 



audzăi 

augei 

augeai 

audzăț, audzău 

audau 

auzâăi, auzâa, auzâăm 

auzăț, auzău 

auzăi 

auză 

audzăm 

audzâă 

audzâău 

audzâăm 

audzâăi 

audzâăț 

audzâț 

augem, auge 

augeău 

AM PLÂNS (vb.) 

plânșăi, plânșăș 

mă plânsăi, cie plânsăș 

să plânsă 

mă plânșăi, cie plânșăș 

plânsai 

plânsăi 

plânsâș 

plânjiai 

ma plânșăi 

ai plâns 

plânșă 

plânsei 

plânșâăi 

plânșâăș 

plânsâăș 

plânș 

plânsâăi, plânsâă 

o plans 

PLÂNSEI 

AM PLÂNS (vb.) 

aț plâns, or plâns 

nie plânsărăm, vă plânsărăț, să plânsără 

nie plânșărăm, vă plânșărăț 

plânsară 

plânșără 

plânșărăm, plânșărăț 

să plânsă 

plânsârăm 

PLÂNSERĂM 



nie plânsârăm, vă plânsârăț, să plânsâră 

plânsăm 

plânșarăț 

plânsarăț 

plânsam, plânsaț 

plânsâărăm 

plânsâărăț 

plânșâărăț 

plânsâără 

plânșâărăm 

plânsâărâăț, plânsâărâă 

plânsâărâăm 

plânsâăm 

plânsâăsăț 

SURDZĂSC, SURDZĂȘCI, SURDZĂȘCIE 

(vb., ind. prez., I-III) 

asurdzăsc, asurdzășci, asurdzășcie 

surzăsc, surzășci, surzășcie 

surdzășcii 

surdzăști 

surdzesc, surdzeșci, surdzeșcie 

asurgeășcie 

asurzășci, asurzășcie 

asurzăsc 

asurz 

asurde 

surzașcie 

surdzașcie 

surgzăsc 

surdzășc 

mi-s surd 

asurzașcie 

surdzâăsc, surdzâășci, surdzâășcie 

asurzâăsc 

asurdzâăsc 

surzâăsc, surzâășci 

surgeăsc, surgeășci 

tăhuliesc 

prind a surdzî 

prind a asurdzî 

surdzâsc 

asurdzâășci 

ASURZESC 

NU MIROSA, NU MIROSAȚ (vb., 

imperative negative, II) 

nu merosa, nu merosareț 

nu miroasă 

NU MIROSI 



nu mirosareț 

nu mirosarăț 

nu mirosariț 

nu miruosa, nu miruosaț 

nu miruosareț 

nu mirusarieț 

nu mirosâț 

nu mirosî 

nu mirusa, nu mirusariț 

nu mirusaț 

nu merosaț 

nu miroș 

nu merusa, nu merusaț 

nu miruoș 

să nu miroș 

nu mirosarâț 

nu miruosă 

nu mirosâreț 

nu mirosâa 

nu amirosa 

n-amirosareț 

nu amirosareț 

nu amirosaț 

nu amirosarăț 

nu amirusa, nu amirusaț 

MIROS, MIROȘ, MIROASĂ (vb., ind. 

prez., I-III) 

meros, meroș 

meruasă 

miruasă 

meroasă 

mirus 

mirosă 

miroși 

miruos, miruoș 

mirose 

mirusă 

miruș 

miruosă 

miruosâăz 

miruosâădz 

miruoasă 

miruosâă 

amiros, amiroș, amirosă 

amiruos, amiruoș 

amiruasă 

MIROSI 



amiroasă 

miruasâă 

amirus, amiruș, amirusă 
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VUOMI (vb.) 

nie vuomiem, vă vuomieț, să vuom 

nie vuamiem, vă voamieț 

nie vuomăm, să vuomiază 

varsăm, varsaț 

varsă 

vâărsâm, vâărsaț 

vâărsâăm 

vuomiem, vuomieț 

vuamem, vuameț 

vărsâăm 

vărsâm 

vuomiam 

vuomurăm 

vuamiem, vuamieț 

vuomim 

vuomăm 

vuomiț 

vuomiau 

voamem, voameț 

vomăm, vomaț 

vomiază 

vomem, vomeaț, vomează 

vomum, vomuț 

vuomaț 

turnăm, turnaț 

vomură 

vomiadză 

vuomum 

voamiem, voamieț 

vuom 

varsâăm 

vomităm, vomitaț 

vomeam, vomeau 

vuamim, vuamiț 

vomim, vomiț 

borâm 

vomem, vomeț, vomesc 

vuomem, vuomeadză 

lăpădăm 

vuomesc 

buorâm, buorâț 

VOMEZI 



borâț 

turnâăm 

NU TĂȘIA, NU TĂȘIEȚ (vb., imperative 

negative, II) 

nu tășiareț 

nu tășiereț 

nu tașiereț 

nu tășiaț 

nu tașia 

nu tășiariț 

nu tașiariț 

nu tași 

nu tașieț 

nu tășiarieț 

nu tașiaț 

nu teșia, nu teșiaț 

nu tașie 

nu tășieț dân gură 

nu tășie 

nu tac, nu tăceț 

nu tașiă 

nu tășiăț 

nu tășieriț 

nu tășiă 

NU TĂCEA 

AM SPUS (vb.) 

spusăi 

spușăi, spușăș 

spușâăș 

spușai 

spușei 

spușăsă 

spușășă 

spusei 

spușâăi 

spusâă 

spusâăi, spusâăș 

SPUSEI 

AM SPUS (vb.) 

spușărăm, spușărăț 

spușără 

spusăm 

spusăț 

spusă 

spușâărăm, spușâărăț 

spusarăț 

spușâărâăm, spușâărâăț, spușâărâă 

spusâărăm 

SPUSERĂM 



spusâărăț, spusâără 

spusâărâăm, spusâărâăț, spusâărâă 

NU SPUNIE, NU SPUNIEȚ (vb., imperativ 

negative, II) 

nu spunia, nu spuniaț 

nu spuniareț 

nu spunieriț 

nu spuniereț 

nu spune, nu spuneț 

nu spuniț 

nu spuniariț 

nu spuniriț 

nu spuni 

NU SPUNE 

MÂNC, MÂNȘI, MÂNCĂ (vb., ind. prez., I-

III) 

mănânc, mănânși 

mânânși 

mănâncă 

manânc, manânși, manâncă 

mânâncă 

menânc, menânși, menâncă 

mănânce 

manic 

mânânc 

mâncâă 

MĂNÂNC 

SUGHIT, SUGHIȚ, SUGHIȚĂ (vb., ind. 

prez., I-III) 

sughicie 

sughițădz 

sughițășcie 

sughicii 

sughite 

sughită 

sughițâă 

SUGHIT 

SUGHIȚĂM, SUGHIȚAȚ (vb., ind. prez., I-

II) 

sughicie 

sughițâm 

sughițâț 

sughițâăm 

sughițâaț 

sughit 

sughiță 

sughițâăsc 

sughițadză 

sughitâăm 

SUGHIȚĂM 



sughicim 

sughițără 

sâghiciem, sâghicieț 

sughițas 

sughită 

SĂ SUGHIT, SĂ SUGHIȚ, SĂ SUGHIȚĂ 

(vb., conjunctiv prez., I-III) 

să sughită 

să sughițâă 

să sughițădz 

să sughițască 

să sâghit, să sâghiț, să sâghiță 

să sughite 

SĂ SUGHIT 

SĂ SUGHIȚĂM, SĂ SUGHIȚAȚ (vb., 

conjunctiv prez., I-II) 

să sughită 

să sughiță 

să sughițâm 

să sughițâț 

să sughițâăm 

să sughițâaț 

să sughițădză 

să sughițadzî 

să sughițască 

să sughițăză 

să sughițâs 

SĂ SUGHIȚĂM 

NU SUGHIȚA, NU SUGHIȚAȚ (vb., 

imperat. neg., II) 

nu sughițareț 

nu sughițariț 

nu sughițî, nu sughițâț 

nu sâghița 

nu sâghitareț 

nu sughițas 

nu sughițarăț 

nu sughițaraț 

NU SUGHIȚA 

MĂ-NGRAȘ, CIE-NGRAȘ, SĂ-NGRAȘĂ 

(vb., ind. prez., I-III) 

sa-ngrașă 

mă-ngrăș, cie-ngrăș 

ma-ngraș 

mă îngraș, cie îngraș 

să îngrașâă 

ma-ngrăș 

să îngrașă 

te-ngraș 

MĂ ÎNGRAȘ 



să-ngrașie 

cie-ngrieș 

cie-ngreș 

mă îngrăș, cie îngrăș 

mă-ngrâăș 

cie-ngrieș 

cie-ngrâăș 

să-ngrașâă 

SĂ SĂ-NGRAȘĂ (vb., conjunctiv prezent, 

III) 

să sa-ngrășă 

să să îngrașă 

să să-ngrășă 

să să-ngrașî 

să să-ngrâășă 

să să îngrășă 

sâ să-ngrășă 

să să-ngrașe 

să să-ngriașă 

să să-ngrieșă 

să să-ngrâășâă 

să să-ngrășâă 

să să-ngreșă 

să să-ngrășe 

SĂ SE ÎNGRAȘE 

SĂ ÎNTRĂBE (vb., conjunctiv prezent, III) 

să-ntrăbie 

să-ntrăbe 

să întrăbie 

să-ntrâăbi 

să întrabe 

să-l întrăbe 

să întrabe 

să întriebe 

să întriebie 

să întrebe 

să întrâăbie 

să-ntrebe 

să întrâăbe 

să-ntrâăbie 

să-ntriebie 

să întrebie 

să-ntrebie 

SĂ ÎNTREBE 

ÎNTRĂB, ÎNTRĂBI, ÎNTRABĂ (vb., ind. 

prez., I-III) 

întrâăb, întrâăbi 

întrâabă 

ÎNTREB 



întrăp, întrăpi, întrapă 

întriabă 

întrebi 

întrep 

întreabă 

întreb 

întriebi 

întrieb 

întrabâă 

întrepi 

întrâeb, întrâebi 

întriăb, întriăbi 
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MĂ RID (vb., ind. prez., I-III) 

sa rage 

cie râz 

ma râd 

cie rât 

să râgi 

ma rât 

râd, râdz, rage 

rid, ridz, rige 

mă rid, cie ridz, să rige 

te râz, să râde 

râz 

te râdz 

cie riz 

ciă râdz 

cie riț 

mă râd 

RÂD 

RIGEAM, RÂGEAI, RÂGEA (vb., 

imperfect, I-III ) 

mă râgeam, cie râgeai, să râgea 

ma râgeam 

mă râșăi 

râgei 

râgeam, râgeai, râgea 

mă rigeam, cie rigeai, să rigea 

m-am ris 

mă râdeam, te râdeai, să râdea 

cie râgei 

m-am râs 

cie rigei 

râgeăi 

râdam 

mă râgem, cie râgei, să râge 

RÂDEAM 



râgem, râge 

mă rigem, cie rigei, să rige 

ma rigeam 

SCHIP, SCHIPI, SCHIPĂ (vb., ind. prez., I-

III) 

șchip, șchipi, șchipă 

șchipie 

șchipe 

schipie 

schipe 

scuip, scuipi, scuipă 

schipieșcie 

scuipie 

șcipi, șcipie 

șcip 

scip, scipi, scipie 

SCUIP 

SCHIPIM, SCHIPIȚ (vb., ind. prez., II-III) 

șchipăm, șchipaț 

șchipâăm 

șchipiem, șchipiaț 

șchipim, șchipiț 

schipiem 

șchipă 

schipăm, schipaț 

schipă 

schipesc 

schipiaț 

schipiem 

scuipăm, scuipaț 

schipe 

scupiem, scupiaț 

scupim 

șcuipăm, șcuipaț 

șcupiem, șcupiaț 

șcipim, șcipiț, șcipesc 

șchipesc 

SCUIPĂM 

SĂ SCHIPIE (vb., conj. prez., III) 

să șchipe 

să șchipie 

să schipe 

să șchip 

să șchipă 

să schipă 

să schipească 

să schipiască 

să scuipie 

SĂ SCUIPE 



să șcuipie 

să șcuipe 

să șcipie 

să șcipă 

SCHIPIND (vb., gerunziu) 

șchipând 

schipând 

șchipind 

scupind 

schipiând 

schipin 

scupin 

șcupind 

șcuipând 

scuipând 

schipint 

șcipind 

scipând 

SCUIPÂND 

IAU, IEI, IA (vb., ind. prez., I-III) 

ieu, ie 

iai 

iău, iăi 

iă 

IAU 

LOM (vb., ind. prez., I-II) 

luvăm, luvaț 

ieu 

luom 

luvâm 

ia, iau 

luam 

luăm 

lueț 

lovăm, lovăț 

iău 

luoț 

loaț 

luem 

louaț 

loom 

loț 

LUĂM 

AM LUAT (vb.,) 

luvam, luvai, luva, luvaț, luvau 

iau 

loam 

loaț, loau 

luam 

LUAM 



luarăm 

louam 

lovam, lovai, lova, lovaț, lovau 

luo, luou 

luom 

luoi 

lo 

loai, loa 

AM LUAT (vb.) 

luvasâm, luvasâi 

luvasă, luvasăm, luvasărăm, luvasărăț, luvasără 

luvasăi, luvară 

am fuost luvat 

am fuost luat 

luvasăț 

am fost luvat 

luasâm 

luarăm 

luasărăm, luasărăț 

am fost luat 

o fost luat 

ai fost luat, a fost luat 

as fost luat, au fost luat 

aț fost luat 

or fost luat 

am fost lovat 

luasăș 

luase 

luasem 

loșărăm, loșărăț, loșără 

losăsă 

losărăm, losărăț 

losăsăm, losără 

losăsăș 

luosâm, luosâș, luosî, luosârăm, luosârăț, 

luosâră 

losăș 

luosăm 

losăsăi, losăsăț, losăsără 

luosăi, luosă 

luasâră 

LUASEM 

AM LUAT (vb.) 

luai 

luvai, luvaș 

luvă 

luvâă 

LUAI 



luoi 

luâă 

luoșăi 

luosăș 

luasă 

luoșăș 

lovai, lovaș 

luo 

loșăi, loșăș 

luoșâăi, luoșâăș, luoșâă 

lua 

luoș 

luoi 

loai, loaș 

AM LUAT (vb.) 

luvarăm, luvarăț, luvară 

luvarâăm, luvarâăț 

luvaț 

loasărăm 

loșărăț 

loasăra 

loșărăm, loșără 

luorăm, luorăț, luoră 

luoșâărăm, luoșâărăț, luoșâără 

loră 

loarăm 

LUARĂM 

SĂ IEU, SĂ IEI, SĂ IEIE (vb., conj. prez., I-

III) 

să ie 

să ia 

să iau, să iai 

să iăi 

să iaie 

să iă 

să iău 

să iî 

să iăie 

SĂ IAU 

SĂ LOM (vb.) 

să luăm, să ia 

să ie 

să luaț 

să luom 

să lom 

să loaț 

să ieie 

să luoț 

SĂ LUĂM 



să ieiă 

să luâăm 

să luoaț 

să luvâăm 

să loț 

IA, LUAȚ (vb., imperativ, II-III) 

ie 

luvaț 

loaț 

iei 

luoț 

iă 

luoaț 

luăț 

loț 

IA 

NU LUA, NU LUAȚ (vb., imperative 

negative, II) 

nu luva, nu luvaț 

nu luvareț 

nu luvariț 

nu luareț 

nu luariț 

nu luarăț 

nu mai ie 

nu luoț 

nu luo 

nu lo, nu loț 

NU LUA 

LUÂND (vb., gerunziu) 

luvând 

luovând 

lound 

lân 

luân 

lând 

luund 

louând 

LUÂND 

ȚÂNIEM (vb.) 

țâniem 

țâniei 

țânie, țânieț 

țâneam, țâneai, țânea, țâneaț 

țâniău, țânieu 

țâniăm, țâniăi, țâniă 

țâniăț 

ȚINEAM 

AȘ, AI, AR, AM, AȚ, AR ȚÂNIE (vb., cond. 

prez., I-III) 

AȘ ȚINE 



ar țânia 

aș, ai, am, aț țânia 

reaș, reai, rear, ream, reaț țânia 

riaș, riai țânia 

riaș, riai țânie 

rea țânia 

riam, riaț țânia 

riar, riam, riaț țânie 

riar țânia 

vriaș, vriai, vria, vriam, vriaț țânia 

au țânia 

as țânie 

or țânia 

as țânia 

aș, ai, ar, am, as țânea 

or țânie 

au țânie 

aș, ai, ar, am, aț țâniă 

NU ȚÂNIA, NU ȚÂNIEȚ (vb., imper. neg., 

II) 

nu țâniereț 

nu țânie 

nu țâniariț 

nu țâniareț 

nu țâniaț 

nu țâneareț 

nu țâniuț 

nu țâni 

nu țânea, nu țâneț 

nu țâne 

nu țânereț 

nu țânierâț 

nu țânieriț 

nu țâniă, nu țâniăț 

NU ȚINE 

REBD, REBDZ, REABDĂ (vb., ind. prez., 

I-III) 

răpț 

răbț 

rabz 

rabdz 

râăbd, râăbdz 

răbd, răbdz 

rabd 

reabdă 

riebd, riebdz, riabdă 

riebz 

RABD 



rebz 

râăbz 

răbz 

rebț 

riabdâă 

riăbd, riăbdz 

REBDĂM, REBDAȚ (vb., ind. prez., I-III) 

dabdăm, rabdaț 

râăbdâăm 

răbdâăm 

râăbdăm, râăbdaț 

rebdăm, rebdaț 

riebdăm, riebdaț 

răbdați 

riebdâăm 

răbdâăm 

RĂBDĂM 

SĂ RIEBGE (vb., conjunctiv prezent, III) 

să răbde 

să rabge 

să răbcie 

să râăbge 

să rebge 

să răbgi 

să riebge 

să riabge 

să rabde 

să riabdă 

să răbgie 

să riebde 

să rebde 

să riebdă 

SĂ RABDE 

SĂ ARĂT, SĂ ARĂȚ, SĂ ARĂCIE (vb., 

conjunctiv prezent, I-III) 

s-arăt, s-arăț, s-arăcie 

s-arâăt, s-arâăț, s-arâăcie 

să arâăcie 

s-arăcii 

s-aracie 

să aracie 

să areț 

să arieț, să ariecie 

să arecie 

să ariacie 

să arate 

să arăți 

să arât 

SĂ ARĂT (CU DEGETUL) 



să arâț, să arâcie 

să arâăt, să arâăț 

să arăte 

să araț 

să ariet 

PIPĂI, PIPĂIE (vb., ind. prez., I-III) 

apipii, apipăi, apipăie 

pipâi 

apipie 

apipaie 

pipii 

apipâi 

înșierc 

prăbăliesc 

pipăiesc 

caut 

cauț, cautâă 

pipăieșci, pipăieșcie 

probiesc, probieșci, probieșcie, probim, 

probiț 

pipie 

pipaiesc 

pipăe 

PIPĂI 

ÎMBLU (vb., ind. prez., I) 

umblu 

UMBLU 

ȘCIOPĂTIEZ, ȘCIOPĂTIAZĂ (vb., ind. 

prez., I-III) 

șchiopăciedz, șchiopăciadză 

șchiopăciază 

șchiopăcieț 

șchiopăciez 

șchiopaciez 

șchiopaciedz 

șchiopătedz 

șchiopătează 

merg șchiuop 

merji șchiop, merjie șchiop 

merji șchiuop 

șchiopaciază 

șchiopaciadză 

șchiuoapăt, șchiuoapăț, șchiuoapătă 

șchioapăt, șchioapeț, șchioapătă 

șchiuopăciedz, șchiuopăciadză 

șuolgesc, șuolgeșci, șuolgeșcie 

șchiuapăt 

șimpăvesc, șimpăveșci, șimpăvieșcie 

ȘCHIOPĂTEZ 



șchiuopătădz, șchiuopătadză 

șchiopătădz, șchiopătadză 

șchiopăt 

șchiuapeț, șchiuapătă 

șchiuopăciez 

șchiuopăcadză 

șchiuopedz, șchiuopiază 

șchiopiedz, șchiopiadză 

șchiuopăt, șchiuopăț 

șciuapăt, șciuapeț, șciupătă 

șciopătez, șciopătiadză 

șciopătedz 

șciopătădz, șciopătadză 

șciopătăz, șciopătază 

șciuapiț 

șciopădz, șciopadză 

îmblă șciop 

merji șciop 

șciop 

șciuapez 

șciuapedz 

șciopi 

șciuăpi 

șcuapătă 

șciopăciază 

șciopăteadză 

mierg șciopând 

mierg șciopăind 

șciopiez, șciopiază 

șciopiedz, șciopiadză 

adâncăniesc, adâncănieșci, adâncănieșcie 

șciopăciez 

șciopăciedz 

șciuapăt 

șchiopătez 

șciopiej 

adâncă, adâncănie 

șciopătej 

șciopătiej 

șciopetej 

șciopătează 

șciopez, șciopează 

îmblu șciop 

șchiopătiez 

șchiopaț 

șchiopătă 



șciopedz 

șciopeadză 

școpi 

șciuapă 

șciopă 

șchiopiez, șchiopiază 

șciuopăt, șciuopeț 

șcuopătă 

șciopătiedz 

șciopăt, șciopătă 

șciopătâădz 

șciopeț 

șcioapăt 

șcioapiț 

șciopătiadză 

șchiopătăz, șchiopătază 

șciopăteadzî 

șciopătieză 

șciopăț 

mierg… 

hodâlcăi, hodâlcăie 

șciopâăt 

șciopiț 

șciopătâă 

ȘCIOPĂTĂM, ȘCIOPĂTAȚ (vb., ind. prz., 

I-III) 

șchiopătăm, șchiopătaț 

șchiopatăm, șchiopataț 

merjiem șchiuopi, merjieț șchiuopi, merg 

șchiuopi 

șchioapătă 

șchiuoapătăm, șchiuoapătaț 

șchiopătâăm 

șchiuopătăm, șchiuopătaț 

șchiuapătă 

șuolgim, șuolgiț 

șchiuopaț 

șchiuapă 

șchiopiadză 

șimpăvim, șimpăviț 

șchiuopăciadză 

șchiuopăm 

șchiopăm, șchiopaț 

șciuopătăm, șciuopătaț 

șchiapă 

șciopătiază 

ȘCHIOPĂTĂM 



șciopăm, șciopaț 

șciuapătă 

șciapătă 

șciopăciadză 

șciopătâăm 

șciopadză 

șchiopătas 

șciuapă 

șciopiază 

șciopătează 

șciopătas 

șciopâăm 

șciuopătâăm 

șiciopătâăm, șiciopătaț 

șciopătâaț 

șchiopetaț, șchiopetază 

șchiopătază 

șchiopă 

hodâlcăim, hodâlcăiț 

șciopatăm, șciopataț 

șciopătă 

SĂ ȘCIUAPECIE (vb., conjunctiv prezent, 

III) 

să șchioapecie 

să șchiopăciedză 

să șchiopaciedză 

să șchiopăcieză 

să șchiopacieză 

să șchiopătează 

să șchiopăteadză 

să meargă șchiuop 

să șchiuoapăcie 

să șchiuapecie 

să șchiuopăciedză 

să șuolgească 

să șchiuopeză 

să șchiuopedză 

să șimpăviască 

să șchiuopătădză 

să șchiopătiedză 

să șchiuopăcieză 

să șchiuapicie 

să șchiuapăcie 

să șchiuapătă 

să șchiopiedză 

să șciopăciedză 

SĂ ȘCHIOPĂTEZE 



să șciopătiedză 

să șciopătieză 

să șciopătadză 

să șciuapicie 

să șciopedză 

să șciopătază 

să șciopăteză 

să șciopătădză 

să șciopătăză 

să șciopăcieză 

să șciopăciadză 

să șciopadză 

să adâncăniască 

să șciapicie 

să schiopăteză 

să șciopiază 

să șciopătiază 

să șciopeză 

să șciopătiadză 

să șchiopătedză 

să șchiopișie 

să șciopieză, să școpiedză 

să șciope 

să șchiopieză 

să șciopecie 

să șciopăt 

să șciopicie 

să șcioapicie 

să șciopătiedzî 

să șchiopătăză 

să șciuape 

să șciopăcie 

să șciopătedză 

să hodâlcăie 

să șciuapătie 

să șciuapăcie 

să șciuapetie 

să șciopeciă 

MĂ DĂSCULȚ, CIE DĂSCULȚ, SĂ 

DĂSCULȚĂ (vb., ind. prez., I-III) 

mă gesculț, cie gesculț, să gesculță 

sa gesculță 

mă gescalț, cie gescalț, să gescalță 

mă gisculț, cie gisculț, să gisculță 

mă dăscalț 

ma gisculț 

MĂ DESCALȚ 



să gisculța 

ma gesculț 

cie dăscalț, să dăscalță 

mă dășculț, cie dășculț, să dășculță 

tie dăsculț 

mă dăsculț 

mă desculț, te desculț, să desculță 

dăsculț, dăsculță 

gesculț, gesculță 

gisculț, gisculță 

mă giscalț 

MĂ DĂZBRĂC, CIE DĂZBRĂȘI, SĂ 

DĂZBRACĂ (vb., ind. prez., I-III) 

mă gezbrac, cie gezbrași 

să gezbracă 

mă gezbrăc, cie gezbrăși 

să gezbrachiază 

cie gezbrăs 

mă dăzbrac, cie dăzbrași 

mă dăspui, cie dăspui 

sa gezbracă 

mă gizbrăc, cie gizbrăși, să gizbracă 

mă gezmăț, cie gezmeț, să gezmață 

mă dăzbrâăc 

mă gizbrâăc 

cie gizbrași 

cie dăzbrâăși 

ci gizbrâăși 

cie dăzbrieși 

cie dăzbreși 

ma dăzbrăc 

mă dezbrăc, te dezbrăci, să dezbracă 

să dăzbrâacă 

să dăzbracâ 

dăzbrâăc 

dăzbrăși, dăzbracă 

mă gezbrâăc, ce gezbrâăși 

cie gezbrâăși 

gezbrac, gezbrași 

gezbrâăc 

gezbrăși, gezbracă 

mă dâzbrâăc, cie dâzbrâăși 

gizbrăc, gizbrăși, gizbracă 

dăzbrăc 

dăzbreși 

mă dăzbriec, să dăzbriacă 

MĂ DEZBRAC 



dăzbrec, dăzbreși, dăzbreacă 

mă gizbrec, cie gizbreși 

cie gizbrâăși 

gizbriec, gizbrieși 

gizbrecă 

disbrec, disbreș, disbreacă 

să gizbreacă 

să gizbriacă 

mă dăzbrec, să dăzbreacă 

mă gizbrac 

SĂ SĂ DĂZBREȘIE (vb., conjunctiv 

prezent, III) 

să sa gezbrașie 

să să gezbrașie 

să să gezbrășie 

să să dăspuie 

să să dăzbrașie 

să să gezmeță 

să să gizbrășie 

să să dăzbrâășie 

să să dăzbrieșie 

să să dăzbrășie 

să să dezbreșie 

să să dăzbriașie 

sî să dezbrăce 

să să gizbrășie 

să să gezbrace 

să să dâzbrâăși 

să să gizbrașie 

să să gizbrâășie 

să să gizbreșie 

să să gizbrăși 

SĂ SE DEZBRACE 

NU DURMI, NU DURMIȚ (vb., imper. neg., 

II) 

nu durmireț 

nu durmiriț 

nu dormi, nu dormiț 

nu duormi, nu duormiț 

nu durmirieț 

să nu dormi 

nu durmirăț 

NU DORMI 

FUJIND (vb., gerunziu) 

fugând 

curând 

fujint 

fugân 

FUGIND 



fujin 

fugin 

fugânt 

fuzind 

BOCIEZ, BOCIAZĂ (vb., ind. prez., I-III) 

bociadză 

buocază 

bociedz 

buociez 

buociedz, buociadză 

buociedză 

buocieză 

buociază 

botez, botează 

bociej 

botiez, botiezi, botiază 

buotedz 

buocieză 

bocieză 

bociedză 

buociăz 

BOTEZ 

ȘIER (vb., ind. prez., I) 

șieriem 

șierim 

șiarem 

șierum 

cerem 

șiariem 

rugăm 

CER 

LIAGĂN, LIAGĂNI, LIAGĂNĂ (vb., ind. 

prez., I-III) 

liagân 

liagânî 

liegeni 

liagână 

liegâni 

lieagăna 

liegini 

liegăn 

liegăni 

liejieni 

țuțul, țuțuli, țuțulă 

liejini 

țâțul, țâțuli, țâțulă 

liajieni 

lieagăn, lieagănă 

LEAGĂN 



lieajini 

leagăn, leagănă 

leagân 

luțui, luțuie 

lejieni 

lieagăni 

liăjieni 

țuțulie 

leajieni 

huțui, huțuie 

lejini 

ușiul, ușiuli 

liagănâă 

liejin 

SĂ LIEJIENIE (vb., conjunctiv prezent, III) 

să liagânie 

să liegenie 

să liegăne 

să lieginie 

să liegănie 

să liejinie 

să țuțulie 

să țâțulie 

să liagănie 

să liejini 

să lejienie 

să lieajinie 

să liejine 

să liezenie 

să liejiănie 

să lejinie 

să liajinie 

să liezine 

să luțuie 

să liajienie 

să țuțule 

să liejiene 

să liejiânie 

să huțuie 

să-l liejienie 

să liagăn 

să ușiulie 

SĂ LEGENE 

BIEU, BIEI, BIE (vb., ind. prez. I-III) 

biau, biai, bia 

bei 

beu 

BEAU 



be 

beau, bea 

bieă 

buă, biăi, biă 

beău, beăi, beă 

BIEM, BIEȚ (vb., ind. prez., I-II) 

beț 

bie 

beu 

biau 

bem 

biăț 

biaț 

biău 

bieu 

beaț 

beau 

biăm 

beăm, beăț 

biăau 

BEM 

AM BĂUT (vb.) 

beui, beuș 

băui 

bia 

baui, bauș, bau 

bieui, bieuș, bieu 

biui, biuș, biu 

beu 

beuși 

BĂUI 

AM BĂUT (vb., perfect compus, I) 

am beut 

am baut 

am bieut 

am biut 

aț băut 

AM BĂUT 

SĂ BE (vb., conjunctiv prezent, III) 

să bieu 

să bia 

să bie 

să bieie 

să bea 

să biaie 

să beie 

să biee 

să bieă 

să biă 

SĂ BEA 



să bee 

să beă 

să beiă 

să beâă 

BÂND (vb., gerunziu) 

bând 

bânt 

bind 

biând 

băund 

beând 

băuând 

beind 

beund 

bieând 

bieund 

beiând 

bin 

bieân 

bean 

buind 

BĂÂND 

MĂ-MBĂT, CIE-MBEȚ, SĂ-MBATĂ (vb., 

ind. prez., I-III) 

mă îmbăt 

ma-mbăt 

sa-mbată 

cie-mbieț 

mă îmbâăt 

mă-mbâăt 

ma-mbâăt 

să-mbâtă 

mă-mbat 

cie îmbeț, să îmbată 

mă-mbet, să-mbeată 

mă-mbiet, să-mbiată 

mă îmbiet 

cie-mbeț 

să îmbiată 

să-mbâată 

mă îmbet 

ce-mbeț 

să-mbiatâă 

ce-mbieț 

MĂ ÎMBĂT 

NU CÂNTAȚ (vb., imper. neg., II) 

nu cântareț 

nu măi cântariț 

NU CÂNTAȚI 



nu cântariț 

nu mai cântaț, nu mai cântareț 

nu măi cântareț 

nu măi cântaț 

JIOR, JIORI, JIUARĂ (vb., ind. prez., I-

III) 

jur, juri, jură 

mă jior, cie jiori, să jiuară 

jioară 

jiuor, jiuori 

jor, jori 

juară 

jiur, jiuri, jiură 

mă jiuor, cie jiuori, să jiuară 

ma jiuor 

mă jor, cie jori, să juară 

ma jor, sa juară 

juor, juori 

joară 

să jioară 

zor 

jiară 

jioră 

jiuoră 

să jioră 

mă juor, cie juori 

să joară 

ci jiori 

să jioră 

jiuoară 

joră 

JUR 

JIOC, JIOȘI, JIUACĂ (vb., ind. prez., I-III) 

joc, joși, joacă 

juocă 

juacă 

juoc, juoși 

jocă 

jioacă 

jiuoc, jiuoși 

joci 

jiuacî 

jiocă 

juăc, juăși 

jiuoacă 

jios 

jiacă 

JOC 



OMUOR, OMUORI, OMUARE (vb., ind. 

prez., I-III) 

omuară 

omor, omori 

uomuor, uomuori 

uomuară 

omoară 

omuarie 

omoarie 

uomuarie 

uomor 

uomori 

uomuare 

omoare 

ușig, ușidz, ușigă 

omore 

omuore 

omuoră 

omuorie 

omuoară 

omorie 

omarie 

OMOR 

SĂ OMUARIE (vb., conjunctiv prezent, III) 

să omuare 

să uomuarie 

să omoară 

să omoară 

să omuarie 

să uomuară 

să uomuare 

s-uomuarie 

să omoare 

să omuoră 

să amuară 

să omoră 

să omară 

să omuoară 

să omorie 

să uomoră  

să uomoară 

SĂ OMOARE 

DĂȘCHID, DĂȘCHIDZ, DĂȘCHIGE (vb., 

ind. prez., I-III) 

geșchid, geșchidz, geșchige 

geșchiț 

geșchiz 

dășchit, dășchiț 

DESCHID 



geșchidie 

dășchigii 

deșchid, deșchidz, deșchigii 

dășchiz 

dăschid, dăschidz, dăschige 

dăschiz 

deschid, deschiz, deschide 

geschid, geschiz, geschige 

dieschid, dieschiz, dieschige 

gișcid, gișcidz, gișcige 

gischid, gischiz, gischige 

gișchid, gișchiz, gișchige 

giscid, giscidz, giscige 

gișchidz 

gișșid, gișșidz, gișșige 

DĂȘCHIGEM, DĂȘCHIGEȚ (vb., ind. 

prez., I-II) 

geșchigem, geșchigeț 

geschigeț 

geșchigim, geșchigiț 

dășchigiț 

dășchigim 

dăschigem, dăschigeț 

deschidem, deschideț 

geschigem 

gișcigem, gișcigeț 

gișchigem, gișchigeț 

giscigem, giscigeț 

gișcigim, gișcigiț 

gischigem, gischigeț 

DESCHIDEM 

ÎNCUNI, ÎNCUNIE (vb., ind. prez., I-III) 

încui, încuie 

încunii 

închid 

încuniă 

uncuni, uncunie 

ÎNCUI (UȘA) 

DĂȘCUNI, DĂȘCUNIE (vb., ind. prez., I-

III) 

geșcui, geșcuie 

dășcune 

gescuni, gescunie 

geșcuni, geșcunii 

geșcunie 

dășcunii 

dăscunii, dăscunie 

dășcui, dășcuie 

DESCUI (UȘA) 



dăscui, dăscuie 

descui, descuie 

dăscuni 

gescui, gescuie 

dășchid 

dășcuniă 

giscun, giscuni, gidcunie 

gescun 

gișcun, gișcuni, gișcunie 

giscui, giscuie 

SĂR, SĂRI, SARĂ (vb., ind. prez., I-III) 

săriedz 

pun sarie, punie sarie 

puni șiarie 

sărez, sărează 

săredz 

săriază 

săriadză 

săriez 

sariază 

sâăredz, sâăreadză 

sâăr, sâări 

presăr, presări, presară 

saredz, sareadză 

săreadză 

sărădz, săradză 

sărăz 

sărază 

săriej 

sărieză 

sărej 

presăriez 

sâărie 

prăsâăr 

prăsăr 

săredză 

prăsâări, prăsâăre 

săriedză 

pun sare 

sâărez, sâăriază 

SĂREZ 

SĂ SĂR, SĂ SĂRI, SĂ SARĂ (vb., 

conjunctiv prezent, I-III) 

să săriedz, să săriedză 

să pun sarie 

să sărez 

să sărează 

SĂ SĂREZ 



să presăr, să presări 

să presară 

să săriază 

să sarez, să sareză 

să săreză 

să sâăriedz, să sâăriedză 

să priesăr, să priesări, să priesare 

să sâăr, să sâări, să sâărie 

să sărie 

să sâăre 

să sariedz 

să prăsărie 

să săredză 

să presărie 

să sărădz 

să sărădză 

să săre 

să săriez 

să sarie 

să sărăz 

să săradză 

să săriadză 

să sărieză 

să săriej 

să sarej 

să sărăză 

să săredz 

să prăsâăr, să prăsâări, să prăsâără 

să… 

sa sariedză 

să sâărez 

HÂRCUON, HÂRCUONI, HÂRCUANIE 

(vb., ind. prez., I-III) 

hârcoanie 

îrcuon, îrcuoni, îrcuanie 

hârcon, hârconi 

huarcăni, huarcănie 

îrcon 

îrconi, îrcoanie 

hârcanie 

hârcuană 

îrcuanii 

sfuarăi 

fârcuoni, fârcuanie 

hârcuanii 

huarcăn 

SFORĂI 



râconi, râcuanie 

îrcuană 

hâcuonieșci, hâcuonieșcie 

râcuon, râcuoni, râcoanie 

huorcăni, huorcănie 

orcuon, orcuoni, orcuanie 

arcuon, arcuoni, arcuanie 

huorcăn, huorcăne 

fârcuon 

horcăiesc, horcăieșci, horcăieșcie 

horcăi 

horcuon, horcuoni, horcuanie 

sfârcuon, sfârcuoni, sfârcuanie 

hârcuonie 

hoarcăn, hoarcăni, hoarcănie 

horcăn, horcăni, horcănie 

horcănieșcie 

harcăni 

hârcuoanie 

îrcuoanie 

hârconie 

sforăie 

hârcuoniesc 

hârcuonie 

HÂRCUONIM, HÂRCUONIȚ (vb., ind. 

prez., I-II) 

hârconiem, hârconiaț 

hârcuoniem 

hârconim, hârconiț 

îrconiem, îrconiaț 

hârcuoniaț 

huorcănim, huorcăniț 

îrcuoniem, îrcuoniaț 

huorcanim, huorcaniț 

îrcuonim, îrcuoniț 

îrcuon 

îrconim 

hârcon 

hârconăm, hârconaț 

hârcuonăm, hârcuonaț 

hârcuoniadză 

fârcuoniem, fârcuoniaț 

fârcuon 

hârconă 

râcuaniem, râcuanieț 

îrcuanie 

SFORĂIM 



hârcuoniesc 

hârcuon 

huorcăim, huorcăiț 

hârconiesc 

râconim, râconiaț 

arconim, arconiț 

îrconiț 

fârcuonim, fârcuoniț 

horcăim, horcăiț, horcăie 

horcănim, horcăniț 

sfârconăm, sfârconaț, sfârconază 

îrconiesc 

hârcuaniem, hârcuanieț 

ÎMPLU, ÎMPLI, ÎMPLE (vb., ind. prez., I-

III) 

umplie 

umplă 

umplu, umpli, umplie 

împlă 

împle 

UMPLU 

ȚĂSĂL, ȚĂSĂLI, ȚĂSALĂ (vb., ind. prez., 

I-III) 

țasaliedz, țasaladză 

țăsăliedz 

țasăl, țasăli, țasală 

țăsâăl 

țasâăl, țasâăli 

țâăsâăl, țâăsâăli, țâăsală 

ciesăliedz, ciesăliadză 

țăsăliadză 

ciesăl, ciesăli, ciesală 

căsâăl, căsâăli, căsală 

țăsâăli 

piepcien, piepcieni, piepcienă 

cișiel, cișieli, cișială 

șișiel, șișieli, șișială 

șișiăl 

șieșieliedz, șieșieliadză 

țasălă 

țăsal 

țăsâaliez, țăsâaliază 

țăsâaliedz, țăsâaliadză 

țăsală 

țasală 

țăsălez, țăsălează 

țasălez, țasălează 

ȚESĂL 



țăsalie 

ciesălă 

țăsâăliedz, țâsâălieză 

țesăl, țesăli, țesală, țesălă 

țăsălie 

ciesăle 

ciesâăliedz, ciesâăliadză 

ciesâăl, ciesâăli 

ciesăliez, ciesăliază 

SĂ ADĂPE (vb., conjunctiv prezent, III) 

s-adăpie 

să adâăpe 

s-adăpe 

s-adapie 

s-adâăpie 

să adăpie 

să adâăpie 

s-adăpi 

să adape 

să adepie 

să adepe 

să adapie 

să adiăpie 

să adiepie 

să adâepe 

să adăpi 

să adipie 

să adipe 

SĂ ADAPE 

STRĂCUR, STRĂCURI, STRĂCURĂ (vb., 

ind. prez., I-III) 

strâăcur, strâăcuri, strâăcură 

străcuor, străcuori, străcuară 

străcor, străcori 

străcuarie 

străcoară 

străcuare 

străcoarie 

strâcuor, strâcuori, strâcuară 

strâcor, strâcori, strâcoare 

strâcur, strâcuri, strâcură 

stracur 

străcuoră 

strâăcuor, strâăcuori, strâăcuară 

străcuoarie 

strâăcurâă 

străcurâă 

STRECOR 



strâăcuărie 

strecur, strecuri, strecură 

LATRĂ (vb., ind. prez., III) 

latrâă 

latrî 

tună 

nămeșcie 

bacie 

(CÂINELE) LATRĂ 

SUMUȚ, SUMUȚĂ (vb., ind. prez., I-III) 

puțăi 

puțâie, puțâi 

puțăie 

sâsăi, sâsăie 

întărât 

întarât 

asumuț, asumuță 

stutăi 

sumut, sumucie 

sumuțâi 

tutăi, tutăie 

uțăi, uțăie 

ascum, ascumi, ascumă 

stutăie 

întărâț, întărâtă 

îisăi, îisăie 

îndârjăsc, îndârjașci, îndârjășcie 

îisâi, îisâie 

pudăi, pudăie 

spudui 

sumute 

zumuț, zumuță 

sumuț 

smuț, smuță 

azmuț 

sumută 

slumut, slumuț, slumucie 

țuidui, țuiduie 

țâlăi, țâlăe 

țuluie 

sumuțâă 

țârăi 

sumuțui, sumuțuie 

țului 

ASMUT 

CLOȘIEȘCIE (vb., ind. prez., III) 

cluoșieșcie 

cloșieșicie 

(GĂINA) CLOCEȘTE 



dzașie 

cluoșieșci 

zașie 

clocește 

cloșiașcie 

cloțășcie 

cluoșieșce 

cloșiescie 

GRĂP, GRĂPI, GRAPĂ (vb., ind. prez., I-

III) 

grapedz, grapiadză 

grăpez, grăpează 

grăpes 

grăpiez 

grăpiază 

grăpedz, grăpeadză 

grăpiedz 

grăpiadză 

grâăpiedz, grâăpiadză 

grâăp, grâăpi 

grapiedz, grapiadză 

grapedz 

grăpădz 

grăpăz, grăpază 

grepi 

grape 

griepi 

grăpej 

grâăpiez, grâăpiază 

grap, grapi 

grâăpez, grâăpează 

GRĂPEZ 

SĂȘIER, SĂȘIERI, SĂȘIERĂ (vb., ind. 

prez., I-III) 

sașier 

sâășier, sâășieri, sâășierâă 

sașieri, sașieră 

sășieriedz, sășieriadză 

sășir, sășiri, sășiră 

șieșier, șieșieri, șieșieră 

șieșieredz 

seșier, seșieri, seșieră 

secer, seceri, seceră 

siașier, siașieri, siașieră 

siășieră 

sâeșier, sâeșieri, sâeșieră 

tai 

SECER 



sășieriez 

sășieriej 

sâășieră 

sâășiărâă 

sășierâă 

sășieredz, sășiereadză 

sășierez, sășierează 

USC, UȘCI, USCĂ (vb., ind. prez., I-III) 

uști 

uschi 

usci 

uscu 

uscâă 

ușchi 

USUC (FÂNUL) 

GREBLIĂDZ, GREBLIADZĂ (vb., ind. 

prez., I-III) 

grebliedz, grebliadză 

adun fânu, aduni fânu, adună fânu 

adun cu grebla 

adun fân 

aduni fân, adună fân 

griebliedz 

griebliadzâă 

griebliadză 

grieblui, griebluie 

astrâng fân, astrânji fân, astrânjie fân 

grieblez 

astrâng la fân, astrânji la fân, astrânjie la fân 

strâng fânu, strânji fânu, strânjie fânu 

griebluiesc, griebluieșci, griebluieșcie 

strâng la fân, strânji la fân, strânjie la fân 

grăbledz, grăbliadză 

rad fânu, radz fânu, rage fânu 

griebuliedz 

griebui 

griebulă 

griebliez fân 

griebliedz fân 

strâng fân, strânji fân, strânjie fân 

uogorăsc cu griebla 

drâgliedz livada 

drâgliedz, drâgliadză 

griebledz 

rad cu grebla, radz cu grebla, rage cu grebla 

astrâng fânu 

grăbiedz, grăbiadză 

GREBLEZ 



greblădz, grebladză 

grebluie 

greblui 

grebluiesc, grebluieșci, grebluieșcie 

greblăz 

griebladză 

grebleadză 

grieblăz 

grieblază 

grebliesc, greblieșci, greblieșcie 

griblădz, gribladză 

griebliez, griebliază 

greblez, greblează 

griebliej 

greblieză 

grebliej 

grebliează 

greblej 

greblază 

greblăj 

griebleadză 

grebledz 

strâng cu grebla 

strâng 

greblâădz 

greblu, grebli, greblă 

grieblez 

grebliadzâă 

SĂ GREBLEDZĂ (vb., conjunctiv prezent, 

III) 

s-adunie fânu 

să greblieză 

s-adunie fân 

să grebliază 

să griebledză 

să griebliadză 

să griebluie 

s-astrângă fân 

să griebliască 

să strângă la fân 

să strângă fânu 

să strângă fân 

să grăbledză 

să drâgliedză 

să radă cu grebla 

să grăbliedză 

SĂ GREBLEZE 



să greblădză 

să grebluie 

să griebluiască 

să griebladză 

să greblază 

să grebladză 

să grieblază 

să grebliadză 

să grebleză 

să grieblădză 

să grebliască 

să grebliească 

să griblieză 

să griebliez 

să grebliez 

să greblăză 

să grieblăză 

să grebledză 

să strângă 

să griebleză 

să grieblieză 

să griebleze 

să grieblie 

NU ASCUȚÎ, NU ASCUȚÂȚ (vb., imperativ 

negativ, II) 

nu ascuțâriț 

nu ascuțâreț 

nu ascuțârieț 

n-ascuțî 

n-ascuțârieț 

n-ascuțâț 

n-ascuțâreț 

n-ascuțâriț 

nu ascucie 

NU ASCUȚI 

NU BACIE, NU BACIEȚ (vb., imperativ 

negativ, II) 

nu baciereț 

nu băciereț 

nu băcieț 

nu băcieriț 

nu băcia 

nu băciariț 

nu baciariț 

nu băciaț 

nu baciț 

nu baciriț 

NU BATE 



nu bacierieț 

nu mai bacieț 

nu bate, nu bateț 

nu bace 

nu băciareț 

nu bacii 

AM COSÂT (vb.) 

cuosâi, cuosâș, cuosî, cuosârăm, cuosârăț, 

cuosâră 

cuosârâăm 

cosa 

cosâm, cosâț 

cuosâm 

COSII 

NU COSÎ, NU COSÂȚ (vb., imperativ 

negativ, II) 

nu cuosî, nu cuosâreț 

nu cuosâț 

nu cuosâriț 

nu cosâreț 

nu cuosârieț 

nu cosâriț 

nu cosârăț 

nu cosârieț 

nu măi cuosî 

nu cuosârăț 

NU COSI 

MELIȚ, MELIȚĂ, MELIȚĂM, MELIȚAȚ, 

MELIȚADZĂ (vb., ind. prez., I-III) 

bat, baț, bacie, baciem, bacieț 

băciem 

melițădz 

melițază 

băcieț 

mielițăz, mielițază 

mielițăm, mielițaț 

băț 

mieliț, mieliță 

bacii, bacim, baciț 

mielițadză 

melițâăm 

mielițâăm 

mielițâă 

melițâă 

melinț, melință, melințăm, melințaț 

MELIȚ 

TUORC (vb.) 

torșiem, torșiem 

toarșie 

TORC 



toarșiem, toarșieț 

torc 

tuorșiem, tuorșieț 

tuarșim 

tuarșiț 

tuărșim 

toarcem, toarceț 

toarșim, toarșiț 

tuarcem, tuarceț 

tuorcem 

torșim, torșiț 

ȚĂS, ȚĂȘ, ȚĂSĂ (vb., ind. prez., I-III) 

țasă 

țâăsă 

țâăs, țâăș 

țâăsâă 

țăsâă 

ȚES 

ȚĂSĂM, ȚĂSĂȚ (vb., ind. prez., I-II) 

țăsaț 

țasăm 

țasaț 

țâăsâăm 

țâăsăț 

țasă 

țăsâăm 

țasăț 

țăsâț 

țăsă 

țăsuț 

țăsâm 

țeasăm, țeasăț 

țăsum 

țâăsă 

țâăsăm 

țâăsâăț 

țăsâăț 

țăsâț 

ȚESEM 

ȚĂSĂ, ȚĂSĂȚ (vb., imperativ, II-III) 

țasă 

țăsaț 

țasaț 

țâăsâă, țâăsâăț 

țâăsaț 

țăsuț 

țasăț 

să țăsuț 

ȚESE 



țăsâț 

țăș 

țăseț 

ai să țăș 

țâăș 

țesă, țesăț 

țase 

țăsâăț 

țâăsâă, țâăsâăț 

țâaș 

NU ȚĂSĂ, NU ȚĂSĂȚ (vb., imperativ 

negativ, II-III) 

nu țăsa, nu țăsaț, nu țăsariț 

nu țăsărăț 

nu țasarăț 

nu țăsareț 

nu țăsăriț 

nu țâăsă 

nu țâăsărăț 

nu țâăsa, nu țâăsariț 

nu țâăsăț 

nu țăsuț 

nu țasa, nu țasaț 

nu țăsî, nu țăsâț 

nu țăsarieț 

să nu țăș 

nu țăș, nu țasă, nu țasăț 

nu țăsu 

nu țăsarăț 

nu țesă 

nu măi țâăsă 

nu țâăsăreț 

nu țașă 

nu… 

nu țâăsâă, nu țâăsâăț 

nu țăsâă 

nu țâășă 

NU ȚESE 

URDZĂSC, URDZĂȘCI, URDZĂȘCIE 

(vb., ind. prez., I-III) 

ord, ordz 

uorge 

uord, uordz, uarge 

uort 

oarge 

uorge 

uorz 

URZESC 



uardză 

uardă 

urdzășcii 

urzăsc, urzășci, urzășcie 

uordzăsc, uordzășci, uordzășcie 

urzăști, urzăște 

urzășcie 

orz 

urzâăsc, urzâășci, urzâășcie 

urdzâăsc, urdzâășci 

urdzâășcie 

CREP (vb., ind. prez., I) 

crăp 

tai 

crâăp 

criep 

dăspic 

sparg 

CRĂP (LEMNE) 

ȘIN, ȘINI, ȘINĂ (vb., ind. prez., I-III) 

șiniedz 

șinâă 

șiniadză 

șinădz 

șinez 

cin, cini, cină 

mânânc dă șină 

șiniez, șiniază 

șinăz 

cinez 

cinăz, cinază 

șinieză 

șinedz 

ciniază 

CINEZ 

TRĂMUR, TRĂMURI, TRĂMURĂ (vb., 

ind. prez., I-III) 

trâmur, trâmuri, trâmură 

trâămur, trâămuri, trâămură 

mă scutur 

zbrebur 

zbrăburi 

tâmurâă 

TREMUR (DE FRIG) 

AM SCRIS (vb.) 

scriaș 

scrișăș 

scrisâăi, scrisâăș 

scrișăi 

SCRISEI 



scrișâăi, scrișâăș 

scriai 

scriș 

scrie 

scriasă 

scrisai 

scrisăsă 

scrisei 

scriă 

scrisâășă 

scrisâă 

scria 

NU SCRIA, NU SCRIAȚ (vb., imperativ 

negativ, II) 

nu scriareț 

nu scrieț 

nu scriariț 

nu scrie 

nu scriț 

nu scriarăț 

nu scriereț 

NU SCRIE 

CUASĂ (vb., ind. prez., I) 

cosăm, coasă 

cosaț 

cuosăm, cuosaț 

cosâm, cosâț 

cosăsc 

cuosâț 

cuosăț 

cuaâăm 

cuos 

coasăț 

cuosâm 

cuosuț 

cusum, cusuț 

coasăm 

cuasâm 

cuosum 

cosum 

coasâm, coasâț 

cuasâț 

cuasem 

cos 

cusâm 

cuoasâăm, cuoasâăț, cuoasâă 

cuasâăț 

COS 



cosăț 

cuasâă 

cosă 

AM COSUT (vb., perfect compus, I) 

am cusut 

am cuosât 

am cuosat 

am cuosut 

AM CUSUT 

AM SĂ CUOS, AI SĂ CUOȘ, ARE SĂ 

CUASĂ (vb., viitor, I-III) 

oi cosa 

oi, vi, va, vei, or, vom, veț, viț, vor cuosa 

oi cusî 

vi cusu 

vo cosu 

uoi cuosa 

vi, vo, vom, vor cuosî 

cuosâț 

oi cosî 

am să cos 

voi cuosă 

voi, vei, va, vom, veț, vor cuasă 

viț cosa 

vor cusu 

voi coasă 

vi cusa 

vo cosa 

vom coasă 

ai să coș 

avem să cuosăm 

vuom, vuor cuosa 

voi, vo cuosa 

vo cuasă 

oi cuasă 

vi cuasă 

vom cusu 

viț cuasă 

vo,vi, om, vom, viț, vor cuosu 

oi cuosu 

vuo cuosu 

uo cuasă 

om cuasă 

viț cusu 

or cuasă 

vi, om, or cosa 

oi, vei, vor coasă 

VOI COASE 



vo, viț, coasă 

o să cos 

o să cuoș, o să cuasă, o să cuasăm, o să cuasă 

o să cusuț 

are să casă, avem să casăm 

avem să cuosâm 

aveț să cusuț 

au să cuasă 

uoi, i, o, a cuosu 

uoi, vuo, vuom cuasă 

uor cuasă 

viț cuosî 

vo cusu 

o cuasă 

aveț să cuasăț 

aviem să cuasăm, arie să cuasă 

avieț să cusaț 

uor să cuasă 

vi, o, om, oț coasă 

or coasă 

i cuasă 

uo să cuos 

o cosu 

îi coasă 

îț coasă 

îț, îi cuasă 

avem să… 

aț cuasă 

oi, o, om cusu 

o să cusum 

iț cuasă 

voi, vei, va, veț cusu 

oi cosu 

va coasă, veț coasă 

are să coașă 

va cosa 

va cosu 

avem să cuasăm 

aveț să cosuț 

îm cuasă 

o să coasă 

om, veț, or cosu 

are să coasă 

o să cuos 

are să coașe 

avem să cosăm, aveț să coasăț 



o să coașe, au să coașe 

voi, vei, vom, vor cosu 

o să coș 

o să cuașă 

o să cosum, o să cosuț 

o să cuasăț 

vei, va cuosu 

uo să cuosum  

oi coasă 

îi, o ieț cosa 

voi, vei cosa 

vi cuasă 

oi, i, o, om, iț, or cuasâă 

uoț cuasă 

vei cosî 

voi, vei, va, vom, veț, vor cosă 

SĂ CUOS (vb., conjunctiv prezent, I) 

să coasăm, să coasăț, să coasă 

să cuosăm, să cuosaț 

să cosâm 

să cuosâm, să cuosâț 

să cuosum, să cuosuț 

să cuosăț 

să cusâm 

să cusuț 

să cusum 

să cosaț 

să cuasâm 

să cusâț 

să cuasâț 

să cosuț 

să cosum 

să coașe 

să cuosă 

să cuasâăț 

să cuasâă 

să cosăm, să cosăț, să cosă 

să cuoasăm, să cuoasăț, să cuoasă 

să cosâă 

SĂ COS 

AȘ FI COSUT (vb., condițional perfect, I) 

aș fi cusut 

aș fi cuosât 

reaș fi cusut 

riaș fi cuosut 

aș fi cuosut 

vreaș fi cosut 

AȘ FI CUSUT 



riaș fi cusut 

vrieș fi cusut 

aș fi cuosut 

COSÂND (vb., gerunziu) 

cusând 

cuosând 

cusund 

cuosund 

cosund 

cosân 

cusân 

cuosân 

CUSÂND 

CUASĂ (vb., imperativ, II) 

coasă 

cosaț 

cusuț 

cuosaț 

cuosăț 

cuosuț 

coasăț 

cuasâț 

cosuț 

cuoș 

cuosâă, cuosâăț 

cuasâă 

cuasî 

cosă, cosăț 

COASE 

NU CUASĂ, NU CUASĂȚ (vb., imperativ 

negativ, II-III) 

nu cuosa 

nu cosareț 

nu măi cuosariț 

nu mai cuosariț 

nu cosârăț 

nu cuosaț 

nu mai cusu 

nu cuosâriț 

nu cusuriț 

nu cuosă 

nu mai cusuț 

nu cuosăț 

nu mai cuosa 

nu mai cusurăț 

nu cusureț 

nu măi cosa 

nu măi cusu 

NU COASE 



nu măi cusureț 

nu cuosareț 

nu cuosî 

nu cuosuriț 

nu cuosariț 

nu măi cuasă, nu măi cuasăț 

nu cusu 

nu coasăț 

nu măi cuosa 

nu măi cusuț 

nu cusurieț 

nu măi cosaț 

nu măi coasă 

nu măi coasăț 

nu cusuț 

nu cuosu, nu cuosuț 

nu cuasărăț 

nu măi cuosî, nu măi cuosâț 

nu cuasăriț 

nu coasă 

nu cuasâț 

nu cosuț 

nu cosu 

nu cuaseț 

nu cosurăț 

nu mai cosu, nu mai cosuț 

nu cosa 

nu cusâreț 

nu cuosăț 

nu cuasî 

nu măi cosă, nu măi cosăț 

nu cosă, nu cosăț 

nu cosî, nu cosâț 

nu cosureț 

SCĂP, SCĂPI, SCĂPĂ (vb., ind. prez., I-

III) 

scap, scapi 

scâăp, scâăpi 

scape 

schepi 

scăbi 

schiepi 

scâăb 

scapâă 

SCAP 

SĂ SCĂPE (vb., conjunctiv prezent, I-III) 

să scapie 

SĂ SCAPE 



să scăpie 

să scape 

să scâăpe 

să scâăpie 

să pișie jiuos 

să scapie 

să schepe 

să schiapie 

să schiepie 

să schepi 

să schiepe 

să scâăpi 

SĂ VIND (vb., conjunctiv prezent, I) 

să vingim 

să vingiț 

să vindeț 

să… 

SĂ VÂND 

DĂGEAM, DĂGEAI, DĂGEA (vb., 

imperfect, I-III) 

dageam, dageai, dagea 

geageam, geageai, geagea 

dam 

dăciam 

gegeam, gegeai 

dai, da 

geăgeam, geăgeai 

gegea 

geciam, geciai, gecia 

gigeam, gigeai 

dăgei 

gigea 

gigei 

dădeam, dădeai, dădea 

dăgeăi 

dăgem, dăge 

dăgeăm 

gegeăm 

gegei, gege 

DĂDEAM 

AM DAT (vb.) 

dadui, daduș, dadu 

dăgei, dăgeș 

dăcie 

dăciei 

gecieș 

geci 

gigei 

DĂDUI 



gigeș, gige 

gecie 

geță 

geț 

gegeș 

gegei, gege 

geciei 

dățăi, dățăș, dăță 

giciei, gicieș 

dâăge 

dege 

decie 

dâăcie 

dăge 

dedei 

diecie 

dâăgei, dâăgeș 

dâage 

AM DAT (vb.) 

dadurăm, dadurăț, dadură 

dădărăț 

dățărăț 

gecierăț, gecieră 

gigerăm, gigearăț, gigeară 

gețărăm, gețărăț, gețără 

gegeăm, gegerăț, gegeră 

gecierăm 

gecie 

dățără 

geță 

dățărăm 

darăț 

dațără 

dăgerăm 

dăgerăț, dăgeră 

degeră 

dăgerâăm 

dâăcieră 

decieră 

degerăm 

dăcieră 

dâăgerăm, dâăgerăț, dâăgeră 

degerăț 

DĂDURĂM 

SĂ DIE (vb., conjunctiv prezent, III) 

să ge 

să dă 

SĂ DEA 



să dieie 

să dia 

să gia 

să dea 

să diaie 

să deie 

să de 

să dee 

să deă 

să diee 

să gea 

să deiă 

să dieiă 

să dâăie 

NU DAȚ (vb., imperativ negativ, II) 

nu dareț 

nu dariț 

nu darieț 

NU DAȚI 

MIȘC, MIȘCI, MIȘCĂ (vb., ind. prez., I-

III) 

mișchi 

mișcâă 

mișic, mișică 

mișichi 

mișice 

misc 

mișici 

miști 

mișicâă 

MIȘC 

MĂSUR, MĂSURI, MĂSURĂ (vb., ind. 

prez., I-III) 

măsuor, măsuori 

măsoară 

masuor, masuori 

masoară 

mâăsur, mâăsuri, mâăsură 

masur, masuri, masură 

măsuară 

măsor, măsori 

mesuor, mesuori, mesuară 

măsuoră 

mâăsuor 

măsuoară 

măsuare 

mâăsurâă 

măsoră 

MĂSOR 



măsurâă 

MOI (vb., ind. prez., I-II) 

muoiem, muoiaț 

muiem, muiaț 

moim, moiț 

muoi 

muieț 

moiăm 

ÎNMOI 

MOIAM, MOIAI, MOIA, MOIAȚ, MOIAU 

(vb., imperfect, I-III) 

muoiam, muoiai muoia, muoiaț 

muiam 

muoiau 

muiai, muia, muiaț, muiau 

muie 

muoiei 

moiei 

am moiat 

moieu 

muiei, muieu 

ÎNMUIAM 

RĂMÂNIEM (vb., ind. prez., I-) 

ramâniem, ramânieț 

rămâniaț 

rămânăm, rămânaț 

ramâniaț 

răman 

rămânăm, rămânaț 

rămânim, rămâniț 

rămâniăm 

rămâniară 

RĂMÂNEM 

AM RĂMAS (vb., perfect compus, I) 

m ramas 

am rămâniat 

am ugit 

AM RĂMAS 

NU RĂMÂNIA, NU RĂMÂNIEȚ (vb., 

imperativ negativ, II) 

nu rămâniereț 

nu rămânie 

nu rămânieriț 

nu ramânie 

nu rămâniareț 

nu rămâniaț 

nu rămâniariț 

nu rămâniăriț 

nu ramânia 

NU RĂMÂNE 



nu ramânieț 

nu ugi, nu ugiriț 

nu ramâniariț 

nu rămâni 

nu rămâna, nu rămânaț 

nu rămâi, nu rămâneț 

nu rămânireț 

nu ugireț 

nu rămâniarăț 

nu… 

nu ramâniaț 

nu rămânereț 

nu ugiț 

nu rămâniăț 

ÎMVÂRT, ÎMVÂRȚ, ÎMVÂRCIE (vb., ind. 

prez., I-III) 

învârciesc 

învârt 

sușiesc, sușieșci, sușieșcie 

îmvârciesc, îmvârcieșci, îmvârcieșcie 

îmvârceșcie 

întuorc, întuorși, întuarșie 

îmvârcieșci 

întorc, întorși 

suc, suși, sușie 

îmvârcim 

întoarșie 

întorci, întoarce 

rostogolesc 

învârț, învârcie 

învârciesc, învârcieșci, învârciășcie 

îmvârtesc, îmvârtești, îmvârtește 

întuorșie 

sucesc 

întorșie 

ÎNVÂRTESC 

TRIMET, TRIMEȚ, TRIMECIE (vb., ind. 

prez., I-III) 

trâmet, trâmeț, trâmecie 

mân, mâni, mână 

trămet, trămeț 

trămecie 

trămiet, trămieț, trămiecie 

trâmit, trâmiț, trâmicie 

trimiet, trimieț, trimiecie 

trămăt 

trămiecii 

TRIMIT 



trimiț, trimicie 

trâmieț, trâmiecie 

trimit 

trimieșcie 

trâmiet 

trâmet, trâmeț, trâmecie 

trimiacie 

mâne 

mâi 

trimete 

triemiet, triemieț 

TRIMECIEM, TRIMECIEȚ (vb., ind. 

prez., I-II) 

trâmeciem, trâmecieț 

mânăm, mânaț 

trămeciem, trămecieț 

trămieciem, trămiecieț 

trâmiciem, trâmicieț 

trimiciem, trimicieț 

trămăt 

trămiciem, trămicieț 

trămit 

trămiecim, trămieciț 

trimieciem, trimiecieț 

trimiet 

trimiecim, trimieciț 

trimit 

trâmieciem, trâmiecieț 

trimiaciem, trimiacieț 

trimetem, trimeteț 

trimiteț 

trimet 

mână 

mânâăm 

trâmiecim, trâmieciț 

mânâaț 

TRIMITEM 

VREU, VREI, VRE (vb., ind. prez., I-III) 

vrieu, vriei, vrie 

vreau, vrea 

vria 

vriau 

vriăi 

vreai 

vriea 

vriai 

vriău, vriă 

VREAU 



VRIEM, VRIEȚ (vb., ind. prez., I-II) 

vrem, vreț, vre 

vriau 

vriam, vriaț 

vreaț 

vreu 

vrieu 

vreau 

vriăm, vriăț 

VREM 

PUOT, PUOȚ, PUACIE (vb., ind. prez., I-

III) 

pot, poț 

puocie 

poși 

poacie 

puoși 

puacii 

poate 

puăt 

pocie 

puoacie 

puoșie 

puoce 

POT 

NU FAȘIE, NU FAȘIEȚ (vb., imperativ 

negativ, II-III) 

nu fășia 

nu fășieț 

nu fășiereț 

nu fașia 

nu fășieriț 

nu fașiereț 

nu fășiariț 

nu fașieriț 

nu fă 

nu fașiț 

nu fașierieț 

nu fașiriț 

nu fășiareț 

nu fași 

nu face, nu faceț 

nu fa 

nu fășierăț 

NU FACE 

SĂ AM, SĂ AI, SĂ AIBĂ (vb., conjunctiv 

prezent, I-III) 

să aibe 

să aibie 

SĂ AM 



s-aibă 

să aibi 

s-aibe 

s-aibie 

să aivă 

să aie 

să aube 

AȘ, AI, AR, AM, AȚ AVIE (vb., condițional 

prezent, I-III) 

aș, ai, ar, am, aț avea 

aș, ai, ar, am, aț avie 

reaș, reai, rear, ream, reaț avea 

riaș, riai, ria, riam, riaț, riar avia 

reaș, reai avia 

veț, vor avia 

reaș, reai, rea, ream, reaț avie 

riaș, riam, riar avie 

ri avie 

riț avie 

riai, riaț avie 

reț avie 

or avie 

aș, ai, ar, am, aț ave 

i avea 

or ave 

or avea 

or avia 

ași avea 

iț avia 

aș, ai, ar, am, aț aveă 

A AVEA 

STĂCIAM, STĂCIAI, STĂCIA, STĂCIAȚ, 

STĂCIAU (vb., imperfect, I-III) 

staciam, staciai, stacia, staciaț, staciau 

stam, stai, sta, staț 

stau 

stăciei 

șăgeu 

stăcieu 

stăturăm 

stăteam, stăteai, stătea, stăteaț, stăteau 

ai stat 

stăciem, stăcie, stăcieț 

stăciăm, stăciăi, stăciă, stăciăț, stăciău 

steciam 

sticiai, sticia, sticiaț, sticiau 

stătia, stătiau 

STĂTEAM 



SĂ STE (vb., conjunctiv prezent, III) 

să șcie 

să ște 

să ste 

să șcia 

să stie 

să scie 

să steie 

să stea 

să scia 

să stieie 

să stee 

să stiee 

să stiă 

să să stee 

să stăie 

să steâă 

SĂ STEA 

AM STAT (vb.) 

statui, statuș, statu 

stâăcie 

stăcie 

stecie 

STĂTEAM 

AM STAT (vb.) 

stăturâăm, stăturâă 

stătusără 

staturăm, staturăț, statură 

stăcieră 

STĂTURĂM 

AM, AI, O, AȚ, OR VINIT (vb., perfect 

compus, I-III) 

am, ai, o, aț, or venit 

ar vinit 

a, ar, au venit 

a vinit 

az vinit 

az venit 

uo vinit 

am, ai, o, aț, or vienit 

uo, uor vienit 

uo venit 

uor venit 

am, ai, o, aț, or vint 

az vint 

ați vienit 

adz vinit 

adz venit 

adz vint 

AM VENIT 



az vienit 

VINĂ, VINIȚ (vb., imperative, II) 

vino 

veniț 

vină 

vieniț 

să vini, să veniț 

să viniț 

vinuo 

VINO 

MIS, IEȘCI, ÎI, NIS, VIS, ÎS (vb., ind. prez., 

I-III) 

sânciem, sâncieț, sunt 

iestă 

sânt 

sunciem 

suncieț 

nisăm 

ie 

visăț 

ișci 

nisâm 

îșci 

e 

eșt 

i 

iș 

viș 

eșci 

iestâă 

ieșcie 

iășci 

viț 

SUNT 

IERAM, IERAI, IERA, IERAȚ, IERAU 

(vb., imperfect, I-III) 

eriam, eriai, eria, eriaț, eriau 

ieriam, ieriai, ieria, ieriaț, ieriau 

ieream, iereai, ierea, iereaț, iereau 

eram, erai, era, eraț, erau 

iram, irai, ira, iraț, irau 

ariam, ariai, aria, ariaț, ariau 

aream, areai, area, areaț, areau 

ierem, ierei, iere, iereț, iereu 

eream 

iream, ireai, irea, ireaț, ireau 

iăram, iărai, iăra, iăraț, iărau 

ERAM 

AM FOST (vb.) FU(SE)I 



fusâăi, fusâăș, fusâă 

fușăi, fușăș 

fu 

fui, fuș 

fușăsă 

fușă 

fușăs 

fusăsă 

făsuș, făsăș 

fusei 

fușei 

fușâăi, fușâăș 

o fost 

AM FOST (vb.) 

fușărăm, fușărăț 

fură 

fușâărăm, fușâărăț, fușâără 

furăm, furăț 

fușără 

fușărâț 

fusăm, fusăț, fusă 

fuserăț, fuse 

fușerăm, fușerăț 

fușâărâăm, fușâărâăț, fușâărâă 

fusârăm, fusârăț, fusâră 

fusâărâăm, fusâărâăț 

fusâărăm, fusâărăț 

fusâără 

FU(SE)RĂM 

OI FI (vb., viitor, I) 

oi, vi, fi 

viț fi 

vo, or fi 

uoi, uo fi 

ăi fi 

vuor fi 

uo să fiu, uo să fi, uo să fie, uo să fim, uo să 

fiț 

o să fiu, o să fi, o să fie, o să fim, o să fiț 

am să fiu, ai să fi, are să fie, avem să fim, 

aveț să fiț, au să fie 

om fi 

vuo fi 

o fi 

uor fi 

ăț fi 

i fi 

VOI FI 



uom fi 

iț fi 

vuoi fi 

îi fi 

îai fi 

aț fi 

îț fi 

îs fi 

viei fi 

arie să fie, aviem să fim, avieț să fiț 

ai fi 

aves să fiț 

ei, is fi 

vedz fi 

am fi 

uoț fi 

oț fi 

ves fi 

SĂ FI FOST (vb., conjunctiv prezent, I) 

să fi fuost 

să fiu fuost 

să fi fost 

SĂ FI FOST 

AȘ, AI, AR, AM, AȚ FI (vb., condițional 

prezent, I-III) 

reaș, reai, rear, ream, reaț fi 

riaș, riai, riar, riam, riaț fi 

rea fi 

vreaș, vreai, vrear, vream, vreaț fi 

ri, riț fi 

ria fi 

as fi 

om fi 

or fi 

o fi 

uor fi 

AȘ FI 

NU FI, NU FIȚ (vb., imperative negative, II) 

nu fireț 

nu firiț 

nu firieț 

să nu fiț 

NU FI 

GUNOI PUTRĂD (s.n.) 

gunoi 

băligari 

putregai 

băliegari putrăd 

tuor 

MRANIȚĂ 



tor putrăd 

bucliuc putrăd 

bucliuc 

bucliuc d-ăl putrăd 

gunoi ge grajgi 

gunoi gi-el putrăd 

bucluc 

gunoi dă grajgi 

gunoi mort 

gunuoi putrăd 

gunoi mărunt 

pământ miestăcat cu gunoi 

raniță 

vraniță 

hrașniță 

malniță 

gunuoi 

gunuoi putred 

gunoi prau 

gunuoi aprins 

băliegari 

gunoi mănunt 

PĂMÂNT MĂNUNT (adj.) 

pământ năsâpuos 

pământ nasâpuos 

pământ curat 

pamânt afânat 

pământ pesăcos 

țărână 

pământ nisâpuos 

pământ țărânuos 

pământ șâuos 

pamânt năsâpos 

crivină 

pământ vărsat 

pământ țărânos 

pământ pesăcuos 

pământ rișuos 

pamânt furnicos 

pamânt nasâpos 

pământ zugrăvișiuos 

pământ bun 

pământ scurăvuos 

arătură ca dă sapă 

pământ sfărâmat 

pământ sfârmat 

(PĂMÂNT) AFÂNAT 



pământ pesăcos 

pământ mărunt 

țărângă guală 

pământ fărămat 

pământ piesăcari 

pământ buhănos 

pământ jiejierat 

pământ pulbăros 

pământ ca șienușa 

pământ piesăcuos 

pământ afânat 

pământ pesăcos 

pământ gires 

pământ miedzărat 

pământ zgurimat 

pământ măzărat 

pământ brușios 

pământ ca macu 

pământ pufos 

pământ nisipos 

pământ prav 

țărigă 

pământ fainos 

pamânt marunt 

pământ marunt 

pamânt mole 

pământ mole 

pământ mărunțât 

pământ mădzărat 

pământ țărfuos 

pământ humuos 

pământ țăriguos 

pământ mădzărat 

pământ țărângos 

pământ zmicuruos 

pământ țărângănuos 

țaringină 

pamânt năsâpuos 

pământ șienușă 

țăringină 

PÂRLUOG, PÂRLUAJIE (s.n.) 

pământ niearat 

loc văcant 

fânieță 

uogor 

țâălină, țâălini 

PÂRLOAGĂ 



livage 

livadă, liviedz 

livedz 

țălină 

țălinie 

pământ nielucrat 

pamânt nielucrat 

pământ oginit 

pamânt oginit 

țălini 

frântură, frânturi 

ogor 

fânaț 

uogară 

pârluojină 

pârluojini 

pârlog, pârloajie 

pârlojime, pârlojimi 

pârloguri 

loc pârlog 

pârlojină, pârlojini 

oguor 

pârlojie 

ogor niegru 

oguoruri 

uoblojină, uoblojini 

pârluagă, pârluoji 

oguor niegru 

luoc otcuos 

oguor bătrân 

pârgolă, pârgoli 

mirișcie 

obluog 

oblojie 

uoguor niegru 

ȚĂLINĂ, ȚĂLINI (s.f.) 

livage, livedz 

țâălină, țâălini 

țarină 

țâărini 

livadă bătrână-nțălinită 

livadă, livedz 

frântură, frânturi 

pârluog 

pârluajie 

livage bătrână 

a) PROSIE 

b) ȚELINĂ 



țălinie 

dăsțălinit 

țălină bătrână 

țălină batrână 

arătură 

arături 

pământ nuou 

pământ uginit 

pământ nou 

pământ uoginit 

pământ dă țălină 

pământ dăspârlojit 

pământ oginit 

țâălinie 

pârlog 

pământ bun 

oguor 

telină 

țelină 

sămănătură noauă 

țealină 

uoguor 

pământ înțălenit 

ogor 

ogor niegru 

loc nou 

țălină veche 

uoguor nou 

loc oginit 

pârluaga 

țâălnă 

oguară 

ogoră 

luoc nou 

țălinâă 

pământ țălinit 

luoc nuou 

luoc oginit 

arătură nouă 

pârlojie 

luoc gras 

luoc hoginit 

țălnă, țălnie 

BUORD, BUORDZ (s.m) 

glii 

glifani mari 

BULGĂRI (DE PĂMÂNT) 



glie 

gligan 

bulduri, buldur 

buncărie, buncăr 

glimpi, glimp 

buș 

glimpi mari 

grungini, grungin 

grundz, grund 

clifani, clifan 

buș întăriț 

bruș 

buș dă pământ 

buorduanie, buorduoni 

bolovani, bolovan 

zborz 

bordz, bord 

zbordz, zbord 

zbuordz 

buolovani, buolovan 

bolovani dă pământ, bolovan dă pământ 

buorz 

bruși 

zborduri 

buorduri 

borț, bort 

buorț, buort 

buoluovani 

SĂ-NȚĂLINIEȘCIE (vb., ind. prez., III) 

să fașie țălină 

sa fașie țălină 

să-nțălineșcie 

sa-nțalineșcie 

să-nțălinieșcie 

înțălinieșcie 

să fașie țalină 

să fașie țâălină 

să-nțălienieșcie 

oginieșcie 

să-nțăliniadză 

să fașie livadă 

să livezășcie 

să livedzășcie 

să-ntărieșcie 

să țălinieșcie 

rămânie livage 

(PĂMÂNTUL) ÎNȚELENEȘTE 



să înțălinieșcie 

să-mpilujeșcii 

uoginieșcie 

îi înțălinit 

s-o înțălinit pământu 

să pârluojieșcie 

înțălienieșcie 

să țăstășcie 

înțălinieșcii 

rămânie sălbacic 

pârlojieșcie 

o-nțălenit 

uo rămas pârlog 

să înțăliniască 

să pârlojieșcie 

să oginieșcie 

să așadză 

s-o înțălenit 

să sălbăcișieșcie 

o rămas pârlog 

s-o sălbăcișit 

s-o făcut livadă 

rămânie pârloziniă 

să-nțălenieșcie 

sălbăcișieșcie 

să-nțăliniașcie 

să-nțălinadză 

să-mpărlojieșcie 

să-ntărește 

înțelenește 

să înțălieniază 

să înțălieniașcie 

slăbieșcie 

rămânie pârlog 

înțălenieșcie 

să-nțălineștie 

înșiepe să înțăleniască 

să înțălenieșcie 

să înțălinază 

să-nțaleniască 

să-nțăliniașcie 

să-nțâălnieșcie 

să-nțălinieșcii 

să liviedzășcie 

să liviezășcie 

să-mpârluojieșcie 



să-nțălină 

îi ie iarba 

să-nțalieneșcie 

să-nțălieniază 

DĂSȚĂLIENIESC, DĂSȚĂLIENIM (vb., 

ind. prez., I) 

întorc țălina 

gesțăliniesc 

ar 

întuorc 

sparg țâălina 

o dăsțâălieniesc 

ogorăsc 

uogorăsc 

dăsțăliniesc 

ar o țălină 

proar 

rup țălina 

gesțăliniedz 

desțăliniesc 

uoguorăsc 

sparjiem țălina 

dăzțăliniesc 

ar în țălină 

fac uoguor în țălină 

am spart pârlogu 

am spart țălina 

ar țălina 

sparg pârlogu 

dăsțălinieșci 

dăsțăliniedz 

sparg țălina 

dăsțăliniez 

sparg livada 

dâsțălieniesc 

dăsțălăniesc 

uogoresc țălina 

îl sparg 

dăsțălinădz 

sparg 

dăsțălenesc 

desțelenim 

fași oguor 

dăsțeleniesc 

dăsțelieniesc 

desțălenim 

DESȚELENESC 



arăm țălina 

arăm pârlogu 

sparjiem 

dăsțăleniesc 

dăsțelenieșci 

dăsfund, dăsfundăm 

ari 

diesțăliniesc 

dăsțălinim 

ar țâălna 

dăsțâălniesc 

dăsțâăliniesc 

oguorăsc 

gisțăliniesc 

dăsțălienieșci 

dăsțâălieniesc 

arăm 

oguoriesc 

uogorâăsc 

gisțaliniesc 

ogorâm 

gesțălinim 

pârluog 

dăsțăliniăsc 

desțălieniăsc 

mărunt 

OGORESC (vb., ind. prez., I) 

întorc mirișcia 

ar merișcia 

gesmirișciesc 

ogorâăsc 

ogarăsc 

am întuors merișcia 

uogorăsc 

fac uogor 

proarăm merișcia 

uogorăsc merișcia 

ar grânieșcia 

ar mirișcia 

gezmirișciesc 

dăzmirișciesc 

ar grânișcia 

uoguorăsc 

uoguor 

dăzmerișciăsc 

strâc merișcia 

DEZMIRIȘTESC 



ar în țălină 

ar în uogor 

ar în merișcie 

fac uoguor 

am uogorât pământu 

fașiem uoguor 

uogorâm 

fașiem oguor 

uogoresc 

ogorăsc 

fașiem ogor 

uogoresc mirișcia 

fac ogor 

dăzmerișciez 

ogorim mirișcia 

o fac oguor 

am făcut ogor 

am ogorit-o 

dăsmirișciesc 

am dăsmirișciit 

am făcut ogor dă mirișcie 

muciejăsc miriștia 

dezmiriștesc 

fași oguor 

oguor dă merișcie 

am ogorât-o 

dezmirișcim 

am ogorât merișcia 

o ogoresc 

am făcut uogor 

ogorașcie 

uogorâm mirișcia 

oguorăsc 

ogorășci 

uoguorâăsc 

ogoriesc 

uoguoriesc 

oguorâăsc 

fac oguor niegru 

oguoriesc 

oguorim 

oguor 

oguoresc 

oguorâm 

fașim ogor 

uogorâăsc 



oguorăsc merișcia 

dezmirișciăsc 

FĂȘÂIE, FÂȘÂI (s.f.) 

răzoară, răzoare 

răzuor, răzuare 

șlingă, șlinji 

nivă, nivi 

răzvuori, răzvuară 

nivă dă pământ, nivi dă pământ 

fâșciaică, fâșcieiși 

șlingă dă pământ, șlinji dă pământ 

șlingă ge pământ, șlinji ge pământ 

fălii 

fâșâie, fâșâi 

fașâie, fașâi 

șăngilă, șăngili 

luncă, lunși 

limbă, limbi 

tablă, tablie 

brășiră dă pământ, brășiri dă pământ 

lăcișcă, lăcișchi 

lăcișche 

civală, civelie 

tarlauă 

loc, luașie, locuri 

dric, dricuri 

cureauă dă pământ, curelie dă pământ 

șușcieică dă pământ, șușcieiși dă pământ 

fășâie dă pământ, fășâi dă pământ 

briezdătură, briezdături 

curiauă, curielie 

uoldă 

un părțăl 

bucată, bucăț 

fușcieică dă pământ, fușcieiși dă pământ 

holdă, holge 

răzvoară, răzvori 

huoldă, huolde 

dărab dă pământ 

fâșâie dă pământ 

fășie, fășii 

șâringă, șârinji 

holgilie alie lunji 

chișlanț 

chijlanță 

uoldă d-on lanț 

FÂȘIE (DE PĂMÂNT) 



limbă dă pământ, limbi dă pământ 

huoldă dă pământ 

livage dă bucacie 

megie, megi 

bucâăț 

frușcină, frușcini 

lină lungă 

limbă dă arat 

răzvuor 

răzvuarie 

sluog, sluoguri 

huolge 

părțelă, părțelie 

cingă dă pământ 

cinji dă pământ 

PRIMA SAPĂ (numeral ordinal) 

prășât 

prașât 

prășâtoare 

săpat 

sapat 

prașât înti 

cuopăit 

săpătura dântâi 

prășâtu întâi 

copait 

prima prașâlă 

prășâtura una 

copăit 

copeit 

cuopeit 

cuopăitură 

sapa dântâni 

săpat întâi 

prașila-ntâi 

sapa-ntâi 

săpat întâia uară 

sapa dântâi 

săpatu 

sapă 

prima săpătură 

săpat prima dată 

sapa-ntia 

săpătura dântii 

sapa 

săpătura gintâi 

PRĂȘITUL DINTÂI 



prima prașă 

sapa dântii 

capaluit 

sâăpat 

săpătură ge-o dată 

sapa-ntâia 

prima sâapă 

sap age-o dată 

ÎNGROPAT (adj.) 

îngrupat 

îngruopat 

ciescăit 

săpătura a duaua 

sapa duaua 

copait 

săpat a duauară 

a daua săpătură 

prașila a duaua 

îngropat dă cucurudz 

săpătura doaua 

a doaua sapă 

a doaua sapî 

săpatu a duoua uară 

îngropatu 

săpat d-a duoua uară 

săpatu a doilea oară 

îngropatu cucurudzului 

îngropatu cucuruzului 

sapa a doaua 

săpătura a duaoa 

sapă a duauară 

săpătura duaua 

săpat dă cucuruz 

îngropat dă cucuruz 

prășât 

sapa a douara 

sapa a duoa 

PRĂȘITUL AL DOILEA 

GURA SĂPI (s.f.) 

sapă 

sape 

tăișu la sapă, tăișuri la sapă 

tăișu săpi 

taișu sapi 

tăișuri 

taișuri 

tăiș 

TĂIȘ (LA SAPĂ) 



guri 

vârf, vârfuri 

muoț, muață 

vârfu sâăpi 

gura sâăpi 

guri dă sapă 

săpie 

cuolțu la sapă, cuolțuri la sapă 

tăișu 

săpe 

cuolțu săpi 

pana săpi 

penie ge sapă 

cicu săpi 

cicuri 

ascuțâtu dî la sapă 

ascuțâcie 

cuolț ge sapă, cuolțuri ge sapă 

ascuțâtu săpi 

ascuțâșu săpi 

ascuțâșuri 

gură 

ascuțâtu dă la sapă 

ascuțâturi 

tăișu dă la sapă 

taișu să la sapă 

vârvu săpi 

vârvuri 

vârfu săpi 

tăișu dî la sapă 

vârvu dă la sapă 

vârvuri dă la sâăpie 

tăișuri dă la săpie 

vârvu sâăpi 

gura la sapă 

tăișe 

tăiș a sepi 

gură la sapă 

gura sepi 

tăișu sâăpi 

gura sapi 

teiș, teișuri 

cuolțu sâăpi 

tăișâă 

cuolț 

taiș, taișă 



tăiuș, tăiușă 

ascuțâșu sâăpi 

PRĂPUN (vb., ind. prez., I) 

priopun cucurudz 

samăn a doua uară 

prosamăn 

prosămănăm 

pruosamăn 

am propus cucurudzu 

propun 

pruopun cucurudzu a doilia uară 

am prosamanat 

propun a doilia oară 

samân a duoilea uară 

prăsamăn 

samăn a duaua uară 

priosamăn 

prosamăn adăuară 

cuompliectez luocurile gualie 

prepun 

samăn adăuara 

samân dân nuou 

prăsamân 

prăpun cucurudzu 

puniem cucurudzu a duaua uară 

prăpun cucuruz 

prăpuniem 

puniem cucurudzu a doaua oară 

prăpun cucurudz 

prepun cucurudz 

pun a daua uară 

pun a doilia uară 

prăpun a doilia oară 

am propus cucuruzu 

punem a dauară 

complectăm 

complectej 

o mai pus pân iel 

l-am pus a dăuara 

prepun pân cucuruz 

îl pun a dua uară 

cârpesc 

sămănăm a duauara 

puniem a dăuara cucuruz 

am pus cucurudzu a duauara 

reînsămânțăz 

CÂRPESC (LOCUL) 



samăn a dauara goluri 

samân a duaua uară 

puniem cucuruzu a duaua uară 

prepuni 

prăsăgesc 

măi samăn o dată 

samăn a doilia uară 

pun a dua uară 

pun a doilia uoră 

sămănăm a doilea uară 

am pus gin nou 

am propus 

am prăpus 

puniem a doilia uară 

înlocuiesc 

resăgesc 

punim a douoră 

pun a doua uară 

puniem a doua uară 

cuibăriesc 

propur 

punim a duaua uară 

prăpuniem 

puniem cucuruz a doua uară 

am sămănat a doua uară 

 


