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ABA, s.f. dimie, postav, pănură, suman. 
ABANDON, s.m. abandonare, cedare, 

delăsare, părăsire. 
ABANDONA, vb. lăsa, delăsa, părăsi, ceda, 

renunţa. 
ABANDONAT, adj. părăsit. 
ABATE, vb. devia, a se îndepărta, muta, 

schimba; a se opri, trece, distrage, sustrage; 
călca, contraveni, nesocoti. 

ABATERE, s.f. deviere, mutare, culpă, 
greşeală, vină; corectitudine. 

ABĂTUT, adj. descurajat, mâhnit, amărât, 
supărat, deprimat, descumpănit. 

ABDOMEN, s.n. burtă, burduhan, foale, 
pântec, vintre.  

ABDICA, vb. abandona, renunţa, coborî. 
ABERAŢIE, s.f. absurditate, stupiditate; 

cromatism, astigmatism. 
ABIA, adv. doar, măcar, numai, tocmai, 

anevoie, cu dificultate, greu. 
ABIL, adj. descurcăreţ, şiret, îndemânatic, 

deştept. 
ABILITATE, s.f. dibăcie, iscusinţă, îndemânare, 

pricepere, talent; delegaţie, procură. 
ABIS, s.n. genune, hău, prăpastie. 
ABJECT, s.m. josnic, netrebnic, nedemn; 

mizerabil, ticălos. 
ABJECŢIE, s.f. infamie, mârşăvie, nemernicie, 

ticăloşie. 
ABJURA, vb. a se lepăda, refuza, renega. 
ABJURARE, s.f. abjuraţie, lepădare, refuzare, 

renegare. 
ABNEGAŢIE, s.f. consacrare, dăruire, 

devotament, sacrificiu. 
ABOLI, vb. înlătura, suprima, desfiinţa. 
ABOLIRE, s.f. desfiinţare, înlăturare, suprimare. 
ABOMINABIL, adj. cumplit, cutremurător, 

înfiorător, josnic, teribil. 

ABREVIA, vb. condensa, persecuta, reduce, 
scurta, sintetiza.  

ABREVIERE, s.f. abreviaţie, condensare, 
prescurtare, scurtare, sintetizare. 

ABROGA , vb. anula, desfiinţa, invalida.  
ABROGARE, s.f. anulare, desfiinţare, 

invalidate, suprimare.  
ABRUPT, adj. accidental, drept, perpendicular, 

prăpăstios, vertical. 
ABRUTIZARE, s.f. decădere degradare. 
ABSCONS, adj. ascuns, confuz, imprecis, 

neclar, nedefinit, tainic. 
ABSENT, adj. deficitar, care lipseşte, neatent, 

distrat. 
ABSENTA, vb. a nu se prezenta, a nu fi de 

faţă, a lipsi. 
ABSENŢĂ, s.f. inexistenţă, distracţie, lipsă. 
ABSOLUT, adj., adv. adânc, complet, 

desăvârşit, integral, perfect; suveran, suprem; 
cert, garantat, indiscutabil, natural, precis, 
sigur. 

ABSOLUTISM, s.n. autocratic, dictatură, 
tiranie.  

ABSORBI, v.b. aspira, înghiţi, sorbi, trage; 
acapara, captiva, preocupa, stăpâni. 

ABSORBIT, adj. supt, înghiţit, încorporat. 
ABSORBȚIE, s.f. încorporare, înghiţire, 

absorbţie.  
ABSTRACT, adj. ireal, teoretic, conceptual, 

nonfigurativ.  
ABSURD, adj. aberant, ilogic, iraţional, nelogic, 

neraţional, stupid.  
ABSURDITATE, s.f. bazaconie, aberaţie. 
ABŢINE, vb. a se domina, a se înfrâna, a se 

potoli, a se opri, răbda, renunţa, a se reţine, 
a se ţine. 

ABŢINERE, s.f. înfrânare, oprire, reţinere, 
stăpânire, stăvilire.  

ABUNDENT, adj. bogat, des, îmbelşugat, 
mănos, copios. 

ABUNDENŢĂ, s.f. îmbelşugare, surplus, 
îndestulare, bogăţie. 

ABUZ, s.n. exces, silnicie, surplus, abatere, 
infracţiune, vină; exagerare. 

ABUZIV, adj., adv. arbitrar, despotic, excesiv, 
ilegal, silnic, exagerat, excesiv. 

AC, s.n. bold, clamă, minutar, secundar, macaz.  
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ATRIBUT, s.n. însuşire, marcă, notă, parti-
cularitate, trăsătură; apelative, denumire. 

ATRIBUŢIE, s.f. competentă, datorie, 
însărcinare. 

ATROCE, adj. crunt, fioros, îngrozitor, 
înspăimântător, teribil, urât. 

ATROFIA, vb. a se degenera, a se distruge, 
a se stinge, a se usca. 

AŢĂ, s.f. fir, frânghie, sfoară; (pl.) petice, 
rupturi, zdrenţe.  

AŢIPEALĂ, s.f. dormitare, moţăire, piroteală, 
toropeală. 

AŢIPI, vb. adormi, moţăi, picoti, piroti. 
AŢÂŢA, vb. aprinde, întreţine, face; incita, 

întărâta, provoca; asmuţi, înteţi. 
AŢÂŢARE, s.f. aprindere, întreţinere, facere; 

incitare, întărâtare, provocare; asmuţire, 
înteţire. 

AŢOS, adj. fibros, băţos, încrâncenat, 
neînduplecat.  

AUDIA, vb. asculta, a auzi; interoga.  
AUDIENT, s.m. ascultător, auzitor, cursant.  
AUDIENŢĂ, s.f. convorbire, discuţie; succes.  
AUDITORIU, s.n. ascultători, auzitori, 

participanţi, public.  
AUGMENTA, vb. creşte, înmulţi, mări, spori. 
AUGUR, s.m. auspiciu, semn, zodie; piază, 

prevestire, profeţire, proorocire. 
AUGUST, adj. imperial, impunător, împărătesc, 

măreţ, slăvit.  
AURĂ, s.f. aureolă, nimb; faimă, reputaţie.  
AUREOLĂ, s.f. aură, lumină, nimb; faimă, 

reputaţie, strălucire.  
AURORĂ, s.f. crepuscul, răsărit, zori. 
AUSPICIU, s.n. augur, egidă; anticipate, 

prevestire, profeţie, proorocie. 
AUSTER, adj. aspru, grav, rezervat, sever, 

sobru, spartan. 
AUTENTIC, adj. adevărat, cert, incontestabil, 

real, original, veritabil; nefalsificat, valabil, 
valid, veritabil. 

AUTENTIFICA, vb. întări, legaliza, valida.  
AUTOCEFAL, adj. autonom, independent, 

nesubordonat.  
AUTOCRAT, adj. absolutist, potenţat, suprem, 

suveran.  

AUTOHTON, adj. aborigen, băştinaş, indigen, 
local, originar. 

AUTOMAT, adj. instinctiv, maşinal, mecanic; 
electronic, mecanizat. 

AUTONOM, adj. independent, liber, neatârnat, 
nesubordonat.  

AUTOR, s.m. scriitor, realizator, făptaş, 
iniţiator. 

AUTORITAR, adj. dominator, energic, 
imperativ, poruncitor, sever. 

AUTORITATE, s.f. for, institut, organ; comandă, 
dominare, putere, supremaţie; faimă, 
prestigiu, reputaţie, trecere; erudit, geniu, 
somitate. 

AUTORIZA, vb. abilita, delega, împuternici, 
aproba.  

AUTORIZAT, adj. abilitat, delegat, împuternicit, 
aprobat. 

AUTORIZAŢIE, s.f.  împuternicire, îngăduinţă, 
licenţă permis, voie. 

AUXILIAR, adj. accesoriu, ajutător, subsidiar. 
AUZI, vb. asculta, înţelege, percepe, pricepe, 

prinde; suna, zăngăni; afla, a se vorbi, 
a se zvoni. 

AVANSA, vb. înainta, merge; evalua, progresa; 
promova. 

AVANTAJ, s.n. câştig, profit; favoare, ocazie, 
privilegiu; superioritate. 

AVANTAJA, vb. favoriza, sprijini, părtini, 
privilegia.  

AVANTAJOS, adj. convenabil, ieftin; profitabil, 
rentabil.  

AVARIE, s.f. defecţiune, deteriorare, 
stricăciune. 

AVEA, vb. deţine, poseda, stăpâni; întreţine; 
cântări, măsura; purta; exista, fi; necesita, 
trebui. 

AVENTURA, vb. a se hazarda, primejdui, 
a se risca.  

AVENTURĂ, s.f. ispravă; escapadă, flirt, relaţie.  
AVERE, s.f. avut, avuţie, bani, bogăţie, 

bunuri, înstărire, stare.  
AVERSIUNE, s.f. antipatie, dezgust, 

respingere, repulsie. 
AVERTIZA, vb. atenţiona, înştiinţa, preveni.  
AVID, adj. gurmand, lacom, mâncăcios, 

nesătul, pofticios. 
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AVIDITATE, s.f. cupiditate, lăcomie, poftă, 
rapacitate, nesaţ. 

AVIZ, s.n. anunţ, atenţionare, informare, 
înştiinţare, mesaj.  

AVIZA, vb. anunţa, comunica, înştiinţa, informa.  
AVIZAT, adj. competent, expert, informal, 

priceput. 
AVÂNT, s.n.  elan, energie, forţă, însufleţire; 

dezvoltare, înaintare, progres. 
AVÂNTA, vb. a se angaja, a se lansa, a se 

repezi, a se zvârli. 
 
 

 

BBBB    
 
 

BABALÂC, s.m. bătrân, boşorog, neputincios, 
ramolit.  

BABĂ, s.f. babetă, bătrână, mătuşă; nevastă, 
soţie. 

BABILONIE, s.f. dezordine, haos, încurcătură, 
învălmăşeală, zăpăceală. 

BAC, s.n. ambarcaţiune, platformă, pod 
umblător.  

BACŞIS, s.n. atenţie, cadou, dar, mită, plocon, 
şpagă.  

BACTERIE, s.f. microb, microorganism, virus.  
BADIJONA, vb. pensula, polariza, unge.  
BAFTĂ, s.f. şansă, noroc. 
BAGATELĂ, s.f. fleac, mărunţiş, nimic.  
BAGATELIZĂ, vb. desconsidera, diminua, 

minimaliza.  
BAHNĂ, s.f. baltă, băltoacă, mlaştină, smârc.  
BAI, s.n. belea, bucluc, încurcătură, necaz, 

pagubă. 
BAIE, s.f. îmbăiere, spălare, scăldat; cadă, 

vană, vas; mină; (pl.) staţiune; plajă. 
BAIRAM, s.n. chef, chindie, petrecere, veselie.  
BALAMA, s.f. şarnieră, ţâţână; (pl.) articulaţii, 

încheieturi. 
BALAMUC, s.n. casă de nebuni; dezordine, 

gălăgie, larmă, scandal, tevatură, zarvă, 
zgomot. 

BALANSA, vb. clătina, legăna, oscila, pendula, 
hâţâna. 

BALANSARE, s.f. clătinare, legănare, 
oscilare, pendulare, hâţânare. 

BALANŢĂ, s.f. cântar, cumpănă, terezie.  
BALAST, s.n încurcătură, lest, povară; 

dificultate, greutate. 
BALAUR, s.m. dinozaur, dragon, monstru, 

şarpe, zmeu. 
BALCÂZ, adj. diform, hâd, pocit, slut, urât. 
BALIVERNĂ, s.f. fleac, invenţie, minciună, 

palavre, poveşti. 
BALON, s.n. aerostat, balonzaid, fâş 

impermeabil, manta, trenci; minge. 
BALONA, vb. a se umfla. 
BALSAM, s.n. aromă, esenţă, mireasmă, 

parfum; doctorie, elixir, medicament, 
mirodenie; alinare, consolare, liniştire, 
mângâiere, uşurare. 

BALTĂ, s.f. apăraie, băltoacă, eleşteu, ghiol, 
iaz, lac, mlaştină, smârc, tău. 

BALUSTRADĂ, s.f. parapet, pălimar, rampă, 
rezemătoare, mână curentă. 

BAN, s.m. franc, gologan, para, sfanţ; avere, 
capital, resurse; boier, dregător, guvernator. 

BANAL, adj. onest, comun, neinteresant, 
monoton, placid, plictisitor, standard. 

BANALITATE, s.f. fleac, platitudine, prozaism, 
truism. 

BANALIZAT, adj. răsuflat, tocit. 
BANC, s.n. grămadă, nisip, nămol, pietriş; 

anecdotă, glumă; cârd, grămadă, mulţime 
(peşti). 

BANCĂ, s.f. întreprindere financiară; bancă 
de date, bancă de informaţii. 

BANCHET, s.n. chef, festin, masă, ospăţ, 
petrecere, praznic, prăznuire, prânz. 

BANDAJ, s.n. faşă, oblăjeală, pansament, 
tifon. 

BANDAJA, vb. a lega, a pansa. 
BANDĂ, s.f. bantă, fâşie, panglică, ştraif; 

film, peliculă; bisericuţă, cârdăşie, clan, clică, 
coterie, şleahtă; grup, formaţie, taraf. 

BANDIT, s.m. criminal, gangster, nemernic, 
tâlhar, ticălos. 

BANDITISM, s.n. crimă, gangsterism, furt, 
jaf, nelegiuire, tâlhărie, ticăloşie. 
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BRUFTUIALĂ, s.f. bătaie, dăscăleală, 
dojeneală, mustrare. 

BRUIAJ, s.n. deranjare, perturbare, tulburare. 
BRUION, s.n. ciornă, concept, plan, schiţă. 
BRUMĂ, s.f. chiciură, prima, promoroacă; 

fleac, nimic. 
BRUSC, adj. deodată, inopinat, instantaneu, 

repede, spontan, subit. 
BRUSCĂ, vb. bruftui, grăbi, repezi; maltrata, 

molesta.  
BRUT, adj. grosolan, natural, neprelucrat. 
BRUTAL, adj. agresiv, aspru, dur, grosolan, 

necioplit, necivilizat, rău, violent. 
BRUTALITATE, s.f. agresivitate, asprime, 

duritate, ferocitate, răutate, violenţă. 
BRUTALIZA, vb. agresa, brusca, lovi, maltrata, 

molesta, vătăma. 
BUBĂ, s.f. abces, leziune, rană; impediment, 

problemă.  
BUBUI, vb. detuna, dudui, pocni, răsuna, 

suna, trosni, tuna, vui. 
BUCATĂ, s.f. fragment, frântură, fâşie, 

mostră, porţiune; distanţă. 
BUCĂLAT, adj. dolofan, durduliu, grăsuţ, 

rotofei.  
BUCHET, s.n. chită, mănunchi, şomoiag; 

aromă. 
BUCHISEALĂ, s.f. învăţare, studiu, toceală; 

căzneală, migală.  
BUCLA, vb. cârlionţa, ondula, răsuci.  
BUCLĂ, s.f. cârlionţ, creţ, ondulaţie, zuluf; 

cot, spiră. 
BUCLUC, s.n. belea, dandana, încurcătură, 

necaz, pacoste, pocinog. 
BUCOLIC, adj. câmpenesc, idilic, pastoral, 

rustic.  
BUCURA, vb. desfăta, încânta, veseli; 

beneficia, profita. 
BUCURIE, s.f. desfătare, euforie, mângâiere, 

mulţumire, plăcere, satisfacţie. 
BUF, adj. caraghios, comic, grotesc, ridicol. 
BUFNI, vb. izbi, trânti; da buzna, a (se) năpusti; 

izbucni. 
BUFON, s.m. măscărici, nebun. 
BUIMAC, adj. aiurit, ameţit, buimăcit, năuc, 

zăpăcit. 
BUIMĂCEALĂ, s.f. aiureală, ameţeală, 

năuceală, zăpăceală. 
BUIMĂCI, vb. aiuri, a se ameţi, a se năuci, 

a (se) zăpăci. 

BULBOANĂ, s.f. adâncitură, vâltoare, volbură. 
BULEANDRĂ, s.f. cârpă, fleandră, zdreanţă. 
BULETIN, s.n. anuar, periodic, trimestrial; 

anunţ, comunicat, înştiinţare, notă, raport. 
BULGĂRE, s.m. cocoloş; drob, grunz. 
BULUC, s.n. bandă, cârd, grămadă, grup, 

masă, pâlc.  
BULVERSA, vb. deruta, încurca, zăpăci. 
BUN, adj., s.m. adecvat, favorabil, nimerit, 

oportun, prielnic; apt, capabil, potrivit 
blând, omenos, paşnic; îndurător, milostiv; 
ascultător, liniştit, supus; chibzuit, înţelept; 
raţional; izbutit, reuşit, valoros; autentic, 
veritabil; curat, neviciat, pur, sănătos; 
apetisant, gustos, plăcut; avere, bogăţie, 
situaţie. 

BUNĂTATE, s.f. amabilitate, blândeţe, 
generozitate.  

BUNĂVOINŢĂ, s.f. afecţiune, generozitate, 
nobleţe; râvnă, zel.  

BUN-GUST, s.n. distincţie, eleganţă, rafinament. 
BUN-SIMŢ, s.n. amabilitate, politeţe, 

sensibilitate.  
BURA, vb. a cerne, a burniţa. 
BURDUF, s.n. foale; coş, coviltir; învelitoare, 

ţiplă.  
BURDUŞI, vb. ghemui, îndesa, ticsi; a se coji, 

a se scoroji.  
BURDUŞIT, adj. ticsit, îndesat, îngrămădit. 
BURLAC,  s.m. cavaler, flăcău, celibatar, june. 
BURLAN, s.n. jgheab, uluc, tub.  
BURLESC, adj. conic, satiric, caraghios, 

glumeţ, hazliu. 
BURNIŢĂ, s.f. bură, burniţeală, ploaie măruntă. 
BURTĂ, s.f. abdomen, foale, maţe, pântec.  
BURTOS, adj. bombat, pântecos, borţos. 
BURZULUI, vb. ciufuli, înfuria, răcni, revolta, 

ţipa, zbiera.  
BUSOLĂ, s.f. compas; călăuză, indicator.  
BUŞEALĂ, s.f. îmbrânceală, îmbuşitură, 

lovitură, ghiont, izbitură. 
BUŞI, vb. a îmbrânci, a trânti, a lovi, a izbi. 
BUŞTEAN, s.m. butuc, buturugă, ciot, trunchi.  
BUTUC, s.m. buştean, ciot, trunchi; picior, 

talpă.  
BUTUCĂNOS, adj. necioplit, grosolan. 
BUTURUGĂ, s.f. butuc, cioată, teşitură.  
BUZĂ, s.f. margine; ascuţit, lamă, tăiş.  
BUZDUGAN, s.n. ghioagă, măciucă, par.  
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CA, adv., prep., conj. aproximativ, cam, 
circa; pentru, spre; cât, cum, precum. 

CABALĂ, s.f. complot, maşinaţie, uneltire.  
CABALISTIC, adj. ascuns, confuz, magic, 

obscur, tainic.  
CABINET, s.n. birou, executiv, guvern, minister. 
CABLU, s.n. funie, fir răsucit.  
CABOTIN, s.m. actor, clovn, măscărici; 

escroc, şarlatan.  
CABRIOLETĂ, s.f. brişcă, caleaşcă, şaretă.  
CACEALMA, s.f. înşelăciune, păcăleală, 

înşelătorie. 
CADAVERIC, adj. anemic, galben, palid.  
CADAVRU, s.n. corp, hoit, leş, mortăciune.  
CADĂ, s.f. baie, scăldătoare, vană.  
CADENŢĂ, vb. accentua, apăsa, marşa, ritma.  
CADENŢAT, adj. accentuat, apăsat, ritmat, 

ritmic, sacadat.  
CADENŢĂ, s.f. frecvenţă, măsură, ritm, tact.  
CADOU, s.n. atenţie, dar, mită, peşcheş, 

plocon, surpriză. 
CADRA, vb. corespunde, conveni, merge, 

a se potrivi; a se cădea, trebui. 
CADRE, s.n. (pl.) colectiv de muncă, funcţionari, 

personal.  
CADRU, s.n. pervaz, ramă; cercevea, toc; 

ambianţă, cerc, mediu, sferă; privelişte, 
tablou, vedere; domeniu, sector, zonă. 

CADUC, adj. vechi, învechit, depăşit, trecător. 
CAFENIU, adj. castaniu, gălbui, maro, 

maroniu, şaten.  
CAIMAC, s.n. spumă, floare, smântână. 
CAL, s.m. gloabă, mârţoagă. 
CALABALÂC, s.n. bagaj, boarfe, bulendre, 

catrafuse, ţoale.  
CALAMITATE, s.f. catastrofă, dezastru, flagel, 

nenorocire, urgie. 
CALCAROS, adj. văros.  

CALCIFIA, vb. a se întări, a se depune, a se 
calcifica. 

CALCINA, vb. arde, carboniza, mistui. 
CALCUL, s.n. apreciere, calculare, estimare, 

evaluate, măsurare, preţuire, socoteală. 
CALCULA, vb. număra, socoti; determina, 

măsura, stabili; aprecia, evalua, a preţui, 
socoti. 

CALCULAT, adj. cumpănit, cumpătat, 
echilibrat, înfrânat, moderat, ponderat. 

CALD, adj. arzător, dogorit, fierbinte; amabil, 
binevoitor, drag, iubitor, prietenesc, tandru. 

CALDARÂM, s.n. asfalt, pavaj. 
CALE, s.f. curs, drum, itinerar, potecă; direcţie, 

sens; chip, formă, manieră, metodă, mod, 
procedeu, sistem. 

CALIBRA, vb. forma, prelucra, selecţiona, 
sorta; restrânge. 

CALIBRU, s.n. anvergură, fel, gen, speţă, soi; 
categorie, calitate, dimensiune, mărime, 
volum. 

CALIC, adj. avar, egoist, strângător, zgârcit; 
necăjit, oropsit, sărac, sărman. 

CALIFICA, vb. eticheta, face, numi, specifica, 
taxa; educa, forma, instrui, pregăti, specializa. 

CALIFICATIV, s.n. apreciere, etichetă, notă; 
apelativ, atribut, epitet. 

CALITATE, s.f. atribut, caracter, însuşire, notă, 
specific, trăsătură; autoritate, competenţă, 
grad, rang, titlu. 

CALM, adj. liniştit, potolit, temperat, echilibrat.  
CALMA, vb. a (se) domoli, linişti, potoli, 

tempera.  
CALMANT, s.n. alinător, liniştitor, potolitor, 

uşurător.  
CALOMNIA, vb. bârfi, cleveti, denigra, 

discredita, ponegri. 
CALOMNIAT, adj. bârfit, discreditat, defăimat. 
CALOMNIE, s.f. bârfă, cleveteală, denigrare, 

hulă, insultă, ponegrire. 
CALOMNIOS, adj. ponegritor, defăimător, 

bârfitor. 
CALP, adj. fals, falsificat, ipocrit, perfid, 

viclean. 
CALVAR, s.n. apăsare, caznă, durere, patimă, 

suferinţă, tortură. 
CAM, adv. aproximativ, circa, în jur, vreo; 

excesiv, prea; niţel, puţin. 
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DUNGĂ, s.f. linie, muchie; vargă; brâu. 
DUPĂ, prep. dinapoia, înapoia, îndăratul; 

cu, de; conform, potrivit; dinspre. 
DUPLICITATE, s.f. falsitate, ipocrizie, perfidie.  
DUR, adj. rezistent, solid, tare; agresiv, 

brutal, coleric. 
DURA, vb. clădi, face, ridica; dăinui, a se 

menţine, a se perpetua. 
DURABIL, adj. rezistent, trainic, viabil. 
DURATĂ, s.f. interval, perioadă, timp; 

întindere, lungime, mărime. 
DUREA, vb. chinui, sâcâi, ţine; îndurera, 

întrista, mâhni.  
DURERE, s.f. chin, încercare, patimă, 

suferinţă, tristeţe.  
DUREROS, adj. întristător, jalnic, nenorocit, 

trist. 
DURITATE, s.f. rezistenţă, tărie, tenacitate; 

agresivitate, impulsivitate, violenţă. 
DUS, adj. absent, căzut, înfundat; ademenit, 

înşelat, prostit.  
DUŞMAN, s.m. adversar, inamic, neprieten, 

potrivnic.  
DUŞMĂNI, vb. a se urî, a se vrăjmăşi, 

a se ponegri, a se certa. 
DUŞUMEA, s.f. pardoseală, podea, scândură, 

podină. 
 
 

 

EEEE    
 
 

ECHILIBRA, vb. a (se) cumpăni, a (se) contra- 
balansa; compensa, pondera. 

ECHILIBRAT, adj. cumpănit; armonios, 
proporţionat, simetric; chibzuit, cumpănit, 
moderat, socotit, temperat. 

ECHILIBRU, s.n. stabilitate; cumpănă; armonie, 
linişte, seninătate. 

ECHIMOZĂ, s.f. vânătaie. 
ECHIPA, vb. a se îmbrăca, a se utila, 

a înzestra, a se înfofoli. 
ECHIPAJ, s.n. suită, alai, escortă. 
EXHIPAT, adj. îmbrăcat. 

ECHITABIL, adj. cinstit, drept, just, nepărtinitor, 
obiectiv.  

ECHITATE, s.f. cinste, dreptate, justeţe, 
nepărtinire, omenie. 

ECHIVALA, vb. egala. 
ECHIVALENT, adj. egal, identic, deopotrivă, 

asemenea. 
ECHIVOC, adj. ambiguu, confuz, discutabil, 

dubios, îndoielnic, neclar, suspect. 
ECLATANT, adj. frapant, impresionant, izbitor, 

răsunător; fastuos, splendid, strălucitor. 
ECLEZIASTIC, adj. bisericesc, clerical, 

preoţesc.  
ECLIPSA, vb. întuneca, umbri; depăşi, surclasa. 
ECLIPSĂ, s.f. întunecare, obscuritate, umbră; 

absenţă, dispariţie. 
ECONOM, adj. adunător, chivernisit, cumpătat, 

cumpănit, socotit, strângător; zgârcit. 
ECONOMIC, adj. avantajos, convenabil, 

economicos, ieftin. 
ECONOMICOS, adj. rentabil, spornic. 
ECONOMIE, s.f. agoniseală, agonisire, 

chivernisire; chibzuială, măsură; alcătuire, 
compoziţie, compunere, întocmire, rânduială, 
organizare; administrare, gospodărire. 

ECONOMISI, vb. acumula, aduna, agonisi, 
chivernisi, strânge.  

ECUMENIC, adj. sobornicesc. 
ECVESTRU, adj. călare. 
EDEN, s.n. rai, paradis. 
EDIFICA, vb. clădi, construi, ridica, zidi; 

a (se) clarifica, a (se) lămuri. 
EDIFICAT, adj. lămurit, clarificat, dumerit. 
EDIFICATOR, adj. lămuritor. 
EDUCA, vb. învăţa, creşte, forma, instrui. 
EDUCAT, -Ă, adj. binecrescut, civilizat, instruit; 

cultivat, cult. 
EDUCATIV, adj. pedagogic. 
EDUCATOR, s.m. învăţător, profesor;  

conducător, îndrumător. 
EDUCAŢIE, s.f. creştere, formare; instruire; 

învăţământ. 
EFECT, s.n. concluzie, consecinţă, rezultat, 

urmare, acţiune, influenţă, înrăurire, impresie; 
echipament. 

EFECTIV, s.n., adj. număr, adevărat, cert, 
concret, existent, real; eficace, eficient; 
incontestabil, indiscutabil, neîndoielnic; 
realmente. 
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FĂPTURĂ, s.f. creatură, fiinţă, vieţuitoare; 
aspect, conformitate, înfăţişare; neam, 
specie; existenţă, fire, natură. 

FĂRÂMĂ, s.f. bucăţică, frântură; firimitură, 
fărâmătură, ruptură. 

FĂRÂMIŢĂ, vb. mărunţi, sfărâma, zdrobi; 
distruge, nimici.  

FĂT, s.m. băiat, copil, fecior; embrion, germen. 
FĂŢIŞ, adj., adv. declarat, deschis, mărturisit; 

direct, sincer, loial. 
FĂŢUI, vb. netezi, lustrui, uniformiza.  
FÂNTÂNĂ, s.f. cişmea, puţ, izvor, sursă.  
FÂŞIE, s.f. panglică, şuviţă; dâră, dungă, rază.  
FÂŞNEAŢĂ, adj. iute, neastâmpărată, sprintenă, 

vioaie. 
FÂŢĂ, s.f. babuşcă, peşte mic; muiere, damă. 
FEBRĂ, s.f. fierbinţeală, căldură, dogoare, 

temperatură; agitaţie, emoţii, nelinişte. 
FEBRILITATE, s.f. agitaţie, grabă, încordare, 

tensiune.  
FECIOARĂ, s.f. fată, virgină, imaculată. 
FECIOR, s.m. fiu, copil, adolescent, băiat, 

odraslă, odor; burlac, celibatar, cavaler, 
flăcău, june; servitor, slugă, valet. 

FECIORELNIC, s.f. cast, candid, curat, pur, 
nepătat, nevinovat, neprihănit virginal. 

FECIORIE, s.f. castitate, virginitate; curăţenie, 
cinste, inocenţă, puritate, nevinovăţie. 

FECUND, adj. prolific, puios, rodnic, roditor; 
fertil, mănos, productiv. 

FECUNDARE, s.f. fecundaţie, procreaţie, 
procreare. 

FEDERAŢIE, s.f. alianţă, coaliţie, grupare, 
reuniune. 

FEL, s.n. cale, chip, procedeu, manieră, mod, 
sistem; categoric, gen, sort, sortiment, soi, 
varietate; caracter, fire, temperament, 
natură; familie, neam, origine, spiţă; datină, 
obicei, uz, uzanţă. 

FELICITARE, s.f. laudă, gratulare, omagiere, 
urare.  

FELIE, s.f. bucată, frântură, fragment, parte.  
FELIN, s.f. adj. elastic, graţios, suplu, mlădios.  
FELINAR, s.n. fânar, far, lampă.  
FELURIT, adj. deosebit, divers, variat. 
FEMEIE, s.f. nevastă, soţie, muiere, prietenă. 
FENOMEN, s.n. aparenţă, aspect, formă, 

proces, stare. 
FENOMENAL, adj. colosal, extraordinar, 

fabulos, fantastic, formidabil, uimitor. 
FEREASTRĂ, s.f. geam, luminator, vitraliu. 
FERECA, vb. închide, încuia, zăvorî; lega, 

încătuşa, înlănţui; îmbrăca, zimţui. 
FERI, vb. apăra, adăposti, ocroti, păzi; 

proteja; a se eschiva, evita, înconjura, 
înlătura, ocoli. 

FERIBOT, s.n. bac, doc, pod plutitor. 
FERICIRE, s.f. bucurie, beatitudine, euforie, 

încântare, mulţumire, satisfacţie. 
FERICIT, adj. bucuros, mulţumit, radios, 

satisfăcut; avantajos, bun, favorabil, 
mulţumitor, nimerit, satisfăcător. 

FERM, adj. hotărât, decis, neşovăitor, neclintit, 
neabătut; categoric, cert, sigur. 

FERMECA, vb. ademeni, captiva, cuceri, 
extazia, fascina; descânta, meni, ursi, 
solomoni, vrăji. 

FERMECĂTOR, adj. ademenitor, captivant, 
cuceritor, delicios, fascinant, frumos, 
încântător. 

FERMENTA, vb. dospi, fierbe; a se altera, 
a se acri, a se descompune, râncezi, 
a se strica. 

FERMITATE, s.f. constanţă, hotărâre, 
intransigenţă, tărie, statornicie, neclintire. 

FEROCE, adj. atroce, crâncen, crud, fioros, 
sadic, sălbatic.  

FERTIL, adj. bogat, fecund, gras, productiv, 
rodnic, roditor. 

FESTIV, adj. maiestuos, măreţ, impozant, 
sărbătoresc, somptuos. 

FESTIVITATE, s.f. celebrare, festival, 
sărbătorire.  

FESTONAT, adj. brodat, ornat, tivit.  
FEŞTELI, vb. mânji, murdări, mâzgăli; gafa, 

greşi, încurca.  
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FURTUNOS, adj. viforos, vijelios, vifornic; 
agitat, tulburat, zbuciumat; năvalnic, 
impetuos, debordant, violent. 

FURTUNĂ, s.f. vijelie, vifor; frământare, 
revoltă, tulburare, zbucium. 

FUZIONA, vb. a se contopi, a se amesteca, 
a se uni. 

FUS s.n. arbore, ax, grindei. 
FUZIUNE, s.f. amestec, contopire, sinteză, 

topire. 
 
 

 

GGGG    
 
 

GABARIT, s.n. capacitate, dimensiune, volum. 
GAFĂ, s.f. eroare, greşeală, impoliteţe, jignire, 

nesocotinţă, prostie. 
GAG, s.n. anecdotă, banc, glumă, spirit. 
GAIŢĂ, s.f.  bârfitoare,  femeie,  flecară, 

guralivă, limbută, pisăloagă. 
GAJ, s.n. amanet, garanţie. 
GALANT, adj. amabil, atent, curtenitor, drăguţ, 

gentil, politicos; darnic, galanton; amoros, 
sentimental. 

GALANTERIE, s.f. amabilitate, curtenie, 
curtuoazie, gentileţe; îmbrăcăminte, 
mărunțisuri, obiecte. 

GALANTON, adj. darnic, generos. 
GALĂ, s.f. festivitate, sărbătoare, solemnitate, 

paradă; competiţie, întrecere. 
GALBEN, adj. bălai, blond, şarg; gălbejit, 

pal, palid, ofilit.  
GALERIE, s.f. canal, coridor, gang, pasaj, 

tunel; colecţie, muzeu, pinacotecă; balcon; 
asistenţă, spectatori, suporteri. 

GALIC, adj. celtic, francez, franţuzesc. 
GALIMATIE, s.f. amestec, încâlceală, 

încurcătură; brambureală, flecăreală. 
GALOP, s.n. alergatură, fugă, goană.  
GALOPA, vb. alerga, fugi, goni, a o lua la 

picior. 
GALOPANT, adj. fulgerător, rapid. 

GALVANIZA, vb. zinca, zincui; (fig.) antrena, 
dinamiza, însufleţi, mobiliza, stimula. 

GAMĂ, s.f. evantai, serie, succesiune, şir; 
diversitate, felurime, varietate. 

GANG, s.n. coridor, culoar, tindă. 
GANGRENĂ, s.f. descompunere, putrefacţie, 

rană. 
GANGLION, s.m. tumefiere, umflătură. 
GANGSTER, s.m. bandit, criminal, escroc, 

hoţ, tâlhar. 
GARANT, s.m. şi f. chezaş, fideiușor, girant. 
GARANTA, vb. asigura, chezăşui, a da 

garanţii, gira, răspunde. 
GARANTAT, adj. absolut, asigurat, categoric, 

neîndoietnic, precis, sigur. 
GARANŢIE, s.f. amanet, cauţiune, gaj, gir, 

zălog; asigurare, chezăşie, garantare. 
GARĂ, s.f. oprire, staţie. 
GARD, s.n. împrejmuire, îngrădire, ocol, 

ulucă, zaplaz. 
GARDĂ, s.f. pază, veghe; caraulă, paznic, 

planton, veghetor; apărătoare, scut. 
GARDEROB, s.n. dulap, şifonier. 
GARDIAN, s.m. paznic, păzitor, supraveghetor; 

poliţist, sergent, temnicer. 
GARGARĂ, s.f. dezinfectare; pălăvrăgeală, 

sporovăială, vorbărie. 
GARNISI, vb. împodobi, înfrumuseţa, orna, 

ornamenta. 
GARNITURĂ, s.f. accesorii, adaos, completare; 

ansamblu, asortiment, set; ornament, 
podoabă; tren. 

GAROU, s.n. coardă, legătură. 
GASTRONOMIE, s.f. artă culinară, bucătărie. 
GATA, adj. finisat, isprăvit, terminat, gătit, 

pregătit; aproape să, pe punctul de a. 
GAURĂ, s.f. bortă, cavernă, cavitate, orificiu, 

scobitură.   
GAZA, vb. intoxica, otrăvi, sufoca.  
GAZETAR, s.m. jurnalist, publicist, ziarist.  
GAZETĂ, s.f. cotidian, foaie, jurnal, ziar. 
GAZETĂRESC, adj. informativ, jurnalistic, 

publicistic, ziaristic. 
GAZETĂRIE, s.f. jurnalism, ziaristică. 
GAZON, s.n. iarbă, peluză. 
GAZOS, adj. evaporabil, volatil. 
GĂlNAR, s.m. borfaş, coţcar, escroc, hoţ, 

pungaş, şarlatan. 
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GURIŢĂ, s.f. sărut, sărutare, pupătură.  
GURMAND, adj. lacom, mâncăcios, mâncău, 

pofticios. 
GUST, s.n. sensibilitate, simţ, stil, ţinută; 

înclinaţie, predispoziţie, preferinţă, pornire; 
capriciu, dorinţă, extravaganţă, plăcere. 

GUSTA, vb. cerceta, degusta, încerca; aprecia, 
preţui; dejuna, mânca, prânzi. 

GUSTARE, s.f. aperitiv; dejun, prânz.  
GUSTAT, adj. apreciat, plăcut, preţuit. 
GUSTOS, adj. apetisant, atrăgător, delicios, 

picant, savuros, suculent. 
GUŞĂ, s.f. bărbie; beregată, gât, gâtlej. 
GUTĂ, s.f. podagră; apoplexie, dambla, 

paralizie.  
GUTURAI, s.n. catar, coriză, rinită, troahnă.  
GUVERN, s.n. cabinet, consiliu de miniştri, 

executivul. 
GUVERNA, vb. administra, cârmui, chivernisi, 

conduce, dirija, ocărmui; îndruma, orienta. 
GUVERNAMENTAL adj. administrativ, oficial.  
GUVERNANT s.m. conducător, cărmuitor, 

şef.  
GUVERNANTĂ s.f. bonă, educatoare, îngrijitoare. 

 
 
 

HHHH    
 
 

HABAR, s.n. grijă, preocupare. 
HAC, s.n. piedică, cui. 
HACHIŢĂ, s.f. capriciu. 
HAI! interj. haide, vino! 
HAIDAMAC, s.m. derbedeu, haimana. 
HAIDE, interj. hai, vino, dă-i drumul, să pornim. 
HAIMANA, s.f. derbedeu, golan, haidău, 

lichea, pierdevară, puşlama. 
HAINĂ, s.f. îmbrăcăminte, sacou, surtuc, 

veston, veşmânt. 
HAITĂ, s.f. ceată, gloată, grup, turmă; căţea, 

câine, potaie. 
HAL, s.n. aspect, împrejurare, înfăţişare, 

situaţie, stare. 
HALAT, s.n. capot; haină lungă; sculă, unealtă. 

HALĂ, s.f. sală; piaţă. 
HALCĂ, s.f. bucată, ciosvârtă, hartan. 
HALO, s.n. aureolă, cerc luminos. 
HALTĂ, s.f. oprire, popas, staţie. 
HALUCINAŢIE, s.f. fantomă, iluzie, nălucire, 

năzărire, vedenie. 
HAM, s.n. echipament, harnaşament.  
HAMAL, s.m. cărător, salahor, tregher.  
HAMALÂC, s.n. munca grea, treabă istovitoare.    
HAMBAR, s.n. grânar, magazie, siloz.  
HANDICAP, s.n. dezavantaj, impas, neajuns; 

balast, greutate, piedică. 
HANGAR, s.n. garaj, hală. 
HANGER, s.n. cuţit, pumnal, şiş. 
HANGIU, s.m. birtaş, ospătar. 
HANŢĂ, s.f. haină, strai, zdreanţă; flecar, 

gură-spartă, vorbăreţ. 
HAOS, s.n. confuzie, debandadă, dezordine, 

harababură; abis, genune, hău. 
HAOTIC, adj. confuz, dezordonat, încâlcit, 

încurcat.  
HAP, s.n. bulin, medicament, pilulă. 
HAPCĂ, s.f. cu hapca, cu de-a sila, cu forţa, 

hoţeşte, pe nedrept; cu nemiluita, fără 
număr. 

HAPLEA, s.m. nătărău, prostănac; mâncăcios. 
HAPSÂN, adj. câinos, crud, hain, odios, 

răutăcios; avar, hrăpăreţ, lacom. 
HAR, s.n. dar, măiestrie; disponibilitate, 

facilitate, inspiraţie.  
HARABABURĂ, s.f. aiureală, dezordine, 

haos, învălmăşeală.  
HARACHIRI, s.n. autosacrificare, sinucidere.  
HARBUZ, s.m. lubeniţă, pepene verde.  
HARCEA-PARCEA, adj. desfiinţat, făcut praf, 

nimicit, sfâşiat. 
HARNIC, adj. activ, asiduu, diligent, laborios, 

muncitor, silitor, vrednic, zelos. 
HAT, s.n. hotar, răzor, strat. 
HATÂR, s.n. plăcere, favoare.  
HAVAI, adj. albastru, azuriu, bleu. 
HAZ, s.n. glumă, poantă, veselie; duh, spirit, 

umor; atracţie, farmec, graţie. 
HAZARD, s.n. destin, întâmplare, loterie, 

soartă.  
HAZARDA, vb. a se aventura, a se expune, 

a se încumeta. 
HAZLIU, adj. amuzant, comic, glumeţ, 

haios, pontos, spiritual, vesel. 
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HĂITAŞ, s.m. bătăiaş, gonaş, mânător.  
HĂITUIALĂ, s.f. fugărire, goană, gonire, 

stârnire. 
HĂLĂDUI, vb. locui, sălăşlui, trăi; izbuti;  

înainta, merge, propăşi. 
HĂMESIT, adj. flămând, înfometat, lihnit; 

lacom, nesăţios.  
HĂRĂZI, vb. destina, hotărî, meni, sorti; 

acorda, da, dona. 
HĂRMĂLAIE, s.f. balamuc, gălăgie, huiet, 

larmă, scandal, tărăboi, vacarm, vuiet, 
zarvă, zgomot. 

HĂRNICIE, s.f. asiduitate, destoinicie, diligenţă, 
sârguinţă, silință, râvnă, vrednicie, zel.  

HĂRŢUI, vb. cicăli, întărâta, necăji, sâcâi, 
tachina, zădărî; lupta, a se încăiera, 
a se înfrunta.  

HĂRŢUIALĂ, s.f. confruntare, harţă, încăierare.  
HĂT, adv. mult şi bine, foarte tare.  
HĂŢURI, s.n. dârlogi, frâu.  
HĂŢIŞ, s.n. desiş, hălăciugă, mărăciniş, sihlă.  
HĂU, s.n. abis, genune, prăpastie.  
HĂULI, vb. chiui, cânta, chioti, striga.  
HÂRB, s.n. ciob, spărtură, ţandără; blid, 

cratiţă, farfurie, strachină. 
HÂRCĂ, s.f. căpăţână, craniu, scăfârlie, 

tigvă, ţeastă; baborniţă, cotoroanţă, hoaşcă, 
zgripţuroaică. 

HÂRCIOG, s.m. guzgan, şobolan.  
HÂRÂI, vb. mârâi, întârzia.  
HÂRŞÂI, vb. freca, târî, târşi.  
HÂŢÂI, vb. clătina, zgâlţâi.  
HEBDOMADAR, adj săptămânal. 
HECATOMBĂ, s.f. genocid, masacru, măcel, 

ucidere.  
HEGEMON, s.m. autoritate, dominare, 

supremaţie.  
HEMATIE, s.f. globulă roşie, eritrocit.  
HEMERALOPIE, sf. orbul găinilor; cecitate 

diurnă.  
HEPATITĂ, s.f., gălbinare.  
HERMAFRODIT, adj. bisexuat, fătălău; 

bixexual.  
HERMINĂ, s.f. cacom; hermelină.  
HERNIE, s.f. boşorogeală, vătămătură; 

ruptură. 
HEXAPOD, s.m. insectă; goangă; gânganie.  

HIBRID, adj. corcit, amestecat; corcitură. 
HIDOS, adj. respingător; monstruos; urât, 

slut; pocit; dizgraţios; greţos; oribil. 
HIDROPIZIE, s.f. boală de apă; dropică; 

idropizie.  
HIMERĂ, s.f. închipuire; iluzie; fantezie; 

utopie; irealitate.  
HIMERIC, adj. ireal; iluzoriu; închipuit; fantastic; 

utopie.  
HIPERMETROPIE, s.f. presbitism;  
   hipermetropism.  
HIPNOTIC, adj. somnifer; narcotic; hipnotizant; 

soporific. 
HIPNOTIZA, vb. captiva, atrage; seduce, 

fascina, fermeca; încânta; subjuga; răpi. 
HIPNOTIZANT, adj. captivant; atrăgător; 

seducător; răpitor; narcotic; hipnotic; 
somnifer. 

HIROTONI, vb. hirotonisi; preoţi; sfinţi. 
HIRSUT, adj. ciufulit; morocănos; neprietenos; 

posac; posomorât; taciturn; ursuz; zbârlit; 
vâlvoi. 

HÂD, adj. monstruos; respingător, strâmb, 
slut, hidos, diform, pocit. 

HÂDOŞENIE, s.f. monstruozitate; 
diformitate, hidoșenie, sluțenie, poceală. 

HÂRĂ, s.f. ceartă, gâlceavă, sfadă, 
neînţelegere, divergenţă, litigiu, dispută, 
discordie, diferend. 

HÂRCĂ, s.f. zgripţuroaică, baborniţă, hoaşcă. 
HÂRDĂU, s.n. ciubăr, botă; puşcărie, temniţă, 

arest, închisoare, ocnă. 
HÂTRU, adj. glumeţ, hazliu,  isteţ,  iscusit, 

poznaş, vesel, şmecher, viclean. 
HÂŢÂI, vb. scutura, hâţâna, hurduca, clătina, 

zgâlţâi, zgudui. 
HOARDĂ , s.f. ceată, bandă, ordie, şleahtă, 

trib.  
HODOROG, s.m. babalâc, ramolit, şubred. 
HODOROGI, vb. strica, uza, hârbui, şubrezi, 

dărăpăna; hâţâna, hurduca, zdruncina; 
flecări, trăncăni. 

HOINAR, adj. vagabond, pierde-vară, 
haimana, pribeag, rătăcitor, nestatornic. 

HOINĂRI, vb. rătăci, pribegi, vagabonda, 
peregrina.  

HOIT, s.n. leş, cadavru, mortăciune.  
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HOL, antreu, vestibul, sală. 
HOLBA, vb. zgâi, a se chiorî, (se) bulbuca, 

(se) căsca.  
HOLBAT, adj. bulbucat, zgâit, boldit, umflat.  
HOLERCĂ, s.f. rachiu, trăscău, poşircă.  
HOLTEI, s.m. flăcău, burlac, celibatar, neînsurat.  
HOMICID, s.n. crimă, asasinat, omucidere.  
HORTICULTOR, s.m. grădinar, florar. 
HOTAR, s.n. graniţă, limită, mejdină, 

margine, răzor, limită, capăt; ţinut, regiune. 
HOTĂRÎ, vb. decide, porunci, ordona, 

statornici, dispune, stipula, stabili, fixa. 
HOTĂRÂRE, s.f. decizie, decret, dispoziţie, 

ordin, rezoluţie, sentinţă, verdict; 
determinare, tărie, fermitate. 

HOTĂRÂT, adj. determinat, decis, ferm, 
intransigent, neabătut, inflexibil, categoric, 
ferm, tranşant; fixat, stipulat, sorocit, menit, 
ursit. 

HOŢ, s.m. tâlhar, pungaş, borfaş; excroc, 
impostor, delincvent, şarlatan; viclean,  
pişicher. 

HOŢEŞTE, adv. furiş, hoţiş, pe ascuns, tiptil. 
HOŢIE, s.f. furt, tâlhărie, pungăşie, fraudă, 

delapidare, excrocherie. 
HRANĂ, s.f. mâncare, bucate, merinde, 

alimente, haleală, deale gurii. 
HRĂNI, vb. mânca, alimenta, a (se) nutri. 
HRĂNIRE, s.f. alimentare, mâncare, nutrire; 

alimentaţie. 
HRĂNITOR, adj. săţios, consistent, nutritiv. 
HRĂPĂREŢ, adj. apucător, rapace, lacom, 

avid, nesătul. 
HRIB, s.m. burete, ciupercă, mănătarcă. 
HRISOV, s.n. document, act, înscris, uric. 
HRONIC, s.n. cronică, letopiseţ, anale. 
HUI, vb. hăuli, vui, răsuna. 
HUIDUI, vb. apostrofa, ocarî, insulta, dezaproba. 
HURDUCA, vb. zdruncina, hâţâna, clătina, 

scutura, zgâlţâi, zgudui, hurducăi. 
HURUI, vb. dărâma, demola, nărui, prăbuşi, 

prăvăli; durui, troncăni, zdrăncăni, hurduca, 
zgâlţâi. 

HURUIT, s.n. huruială, huruitură, duduit, 
duruit, zdrăngănit.  

HUZUR, s.n. belşug, îmbuibare, lăfăire, 
îmbelşugare.  

HUZURI, vb. îmbuiba, lăfăi, trândăvi. 

 
 
 

IIII    
 
 

IA, int. poftim, na, ţine; iată, uite, vezi, iacă. 
IACĂ, int. uite, iată, priveşte, vezi. 
IAD, s.n. infern, tartar, gheenă. 
IAR, adv. iarăşi, din nou, încă o data; tot. 
IARBĂ, s.f. buruiană, pajişte; peluză, gazon. 
IARMAROC, s.n. bâlci, târg. 
IATĂ, int. uite, priveşte, vezi. 
IAZ, s.n. lac, heleşteu, mlaştină, iezer, baltă. 
IAZMĂ, s.f. fantomă, arătare, stafie, strigoi, 

vedenie. 
IBOVNIC, s.m. amant, iubit, concubin. 
ICNET, s.n. icneală, geamăt, icnire. 
ICOANĂ, s.f. tablou, chip, imagine, viziune, 

reprezentare. 
ICTER, s.n. hepatită, gălbinare. 
ICTUS, s.n. şoc, apoplexie, dambla, atac. 
IDEAL, s.n. ţel, aspiraţie, scop, vis; perfect, 

excepțional, magistral, sublim. 
IDEALIZARE, s.f. înfrumuseţare, poetizare, 

supraevaluare, spiritualizare. 
IDEE, s.f. concept, gând, judecată, opinie, 

convingere, părere, orientare. 
IDENTIC, adj. la fel, exact, asemenea, 

echivalent; egal, deopotrivă, sinonim. 
IDENTIFICA, vb. recunoaşte, preciza, constata.  
IDENTITATE, s.f. conformitate, similitudine, 

specific.  
IDILĂ, s.f. dragoste, amor, afecţiune; 

sentimentalism.  
IDILIC, adj. pastoral, câmpenesc, bucolic, 

fericit.  
IDIOM, s.n. limbă, vorbire, grai, dialect. 
IDIOT, adj. cretin, imbecil, tâmpit, stupid, 

neghiob, prost. 
IDIOŢENIE, s.f. cretinism, neghiobie, tâmpenie, 

stupiditate, imbecilitate, prostie. 
IDOL, s.m. zeu, divinitate, idealizare; chip, 

simulacru; demon, satana, necuratul. 
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IDOLATRIE, s.f. divinizare, adoraţie, veneraţie, 
cult, preamărire. 

IDOLATRIZA, vb. adora, diviniza, idealiza, 
cinsti, venera, slăvi. 

IEFTIN, adj. convenabil, avantajos, scăzut; 
banal, comun, mediocru, ordinar. 

IEFTINI, vb. reduce, scădea, micşora. 
IEPUREŞTE, adv. repede, în goană; vigilent, 

neadormit. 
IERARH, s.m. arhiereu, episcop, mitropolit. 
IERARHIE, s.f. nivel, rang, treaptă, ordine, 

scară. 
IERARHIZA, vb. clasifica, ordona, evalua, 

rândui. 
IERTA, vb. cruţa, trece cu vederea, scuti, 

milui, elibera, scăpa. 
IERTARE, s.f. cruţare, scutire, dezlegare; 

indulgenţă, îndurare, clemenţă. 
IERTĂTOR, adj. milostiv, clement, îngăduitor. 
IEŞI, vb. pleca, merge (se) duce, părăsi; rezulta, 

decurge; (se) naşte, apărea, deveni, (se) 
face, ajunge; (se) decolora, spălăci. 

IEŞIRE, s.f. plecare, eliberare, spălăcire; 
poartă, uşă, deschidere; soluţie, rezolvare; 
reacţie, violenţă. 

IEZUIT, adj. făţarnic, mincinos, prefăcut, 
şiret, ipocrit, perfid.  

IFOS, s.n. trufie, aroganţă, infatuare, mândrie, 
înfumurare. 

IFOSE, s.n. pretenţii, fumuri. 
IGIENIC, adj. curat, sterilizat, sănătos, 

dezinfectat. 
IGNORA, vb. neglija, nesocoti, omite. 
IGNORANT,  adj. neştiutor, incult, neinstruit; 

incapabil, nepriceput; necunoscător, ageamiu.  
IGNORANŢĂ, s.f. neştiinţă, prostie, incultură. 
ILARIANT, adj. comic, amuzant, caraghis, 

ilar. 
ILEGAL, adj. ilicit, nepermis, nelegal; incorect, 

necinstit, neonest. 
ILEGALITATE, s.f. clandestinitate, nelegalitate. 
ILICIT, adj. ilegal, incorect; necinstit, neonest.  
ILOGIC, adj. incoerent, absurd, neraţional, 

aberant.  
ILUMINAT, adj. strălucitor, inspirat, luminat.  
ILUMINIST, s.m. progresist, umanist, luminist. 
ILUSTRA, vb. exemplifica, demonstra, intui, 

reprezenta, imagina.  

ILUSTRATIV, adj. exemplificativ, demonstrativ, 
edificator; elocvent, concludent, convingător. 

ILUSTRU, adj. vestit, faimos, renumit, celebru,  
distins, eminent, remarcabil. 

ILUZIE, s.f. închipuire, himeră, fantezie, 
irealitate; amăgire, utopie.  

ILUZIONA, vb. amăgi, înşela, păcăli, trişa.  
ILUZIONARE, s.f. amăgire, închipuire, 

păcălire, înşelătorie.  
ILUZIONIST, s.m. scamator, magician, vrăjitor. 
ILUZORIU, adj. amăgitor, înşelător; imaginar, 

fantastic, ireal, himeric, irealizabil. 
IMACULAT, adj. pur, inocent, nevinovat, 

cast, feciorelnic, virgin. 
IMAGINA, vb. închipui, reprezenta, inventa, 

născoci, scorni; plăsmui, prevedea, visa. 
IMAGINAR, adj. fictiv, fantastic, scornit, ireal, 

născocit, fantezist; iluzoriu, utopie. 
IMAGINATIV, adj. inventiv, iscoditor, ingenios, 

iscusit, născocitor. 
IMAGINAŢIE, s.f. creativitate, inventivitate, 

închipuire, fantezie, ficţiune, invenţie, 
plăsmuire, scorneală. 

IMAGINE, s.f. reprezentare, înfăţişare, chip, 
tablou, aspect, reproducere. 

IMBATABIL, adj. nebiruit, neînfrânt, neînvins, 
invincibil.  

IMBECIL, adj. prost, stupid, cretin, idiot, 
tâmpit, nerod. 

IMBECILITATE, s.f. prostie, tâmpenie, 
cretinism, idioţenie, neghiobie, stupiditate. 

IMBOLD, s.n. îndemn, stimul, impuls, pornire, 
stârnire. 

IMEDIAT, adv. grabnic, îndată, repede, 
numaidecât, degrabă, neîntârziat, prompt. 

IMENS, adj. enorm, nemărginit, gigantic, 
colosal, extraordinar, grozav, nemaiauzit, 
uriaş, infinit, incalculabil. 

IMENSITATE, s.f. nemărginire, infinit, 
vastitate, necuprins, nesfârşire. 

IMINENT, adj. inevitabil, de neînlăturat, 
ineluctabil.  

IMITA, vb. reproduce, copia, mima; îngâna, 
(se) schiminosi.  

IMITAŢIE, s.f. copie, reproducere.  
IMIXTIUNE, s.f. amestec, intervenţie, ingerinţă. 
IMOBIL, adj. fix, stabil, rigid, nemişcat, înţepenit, 

înlemnit, încremenit. 
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ISPITĂ, s.f. atracţie, seducţie, ademenire; 
greşeală, păcat. 

ISPITITOR, adj. atrăgător, seducător, tentant, 
ademenitor, îmbietor: 

ISPRAVĂ, s.f.  faptă, treabă, năzbâtie, 
aventură, trăsnaie; izbândă, reuşită, succes. 

ISPRĂVI, vb. termina, încheia, sfârşi, 
finaliza, epuiza, închide, consuma. 

ISTEŢIME, s.f. dibăcie, iscusinţă, pricepere, 
talent, uşurinţă, agerime, îndemânare. 

ISTORISIRE, s.f. expunere, prezentare, 
relatare; poveste, povestire. 

ISTOVI, vb. sfârşi, epuiza, extenua, stoarce, 
vlăgui, seca, secătui. 

ISTOVIT, adj. extenuat, secătuit, vlăguit, 
sfârşit, epuizat, trudit. 

ITINERAR, sn. drum, rută, traiectorie, traseu.  
IUBIRE, s.f. dragoste, afecţiune, pasiune, 

amor, patimă. 
IUBIT, adj., s.m. drag, scump, îndrăgit; amant, 

concubin. 
IUTE, adv., adj. sprinten, vioi, rapid, ager; 

grăbit, zorit; grabnic, neîntârziat, picant, 
piperat. 

IUŢI, vb. accelera, grăbi, pripi, urgenta, a se 
grăbi, a se pripi, a se zori. 

IVI, vb. zări, apărea, a se arăta, a se naşte, 
sosi, veni, a se isca, a se porni. 

IZBĂVI, vb. mântui, purifica, răscumpăra, 
a se spăşi.  

IZBI, vb. lovi, ciocni, izbi, tampona, îmbrânci.  
IZBITURĂ, s.f. lovitură, pocnitură, plesnitură.  
IZBÂNDĂ, s.f. victorie, reuşită, succes, 

ispravă. 
IZBUCNI, vb. irupe, declanşa, a se dezlănţui, 

a se declanşa. 
IZBUTI, vb. reuşi, termina, izbândi, isprăvi. 
IZGONI, vb, alunga, surghiuni, exila, ostraciza, 

proscrie. 
IZGONIT, adj. alungat, surghiunit, oropsit, 

pribeag, exilat. 
IZLAZ, sn. păşune, păşunat, imaş. 
IZOLA, vb. separa, detaşa, despărţi, însingura. 
IZOLARE, s.f. despărţire, detaşare, separare, 

singurătate, solitudine. 
IZVOR, s.n. fântână, cişmea, sursa; document, 

act, dovadă. 

 
 

 

ÎÎÎÎ    
 
 

ÎMBĂLSĂMAT, adj. împarfumat, tămâiat, 
înmiresmat; parfumat, îmbătător. 

ÎMBĂRBĂTA, vb. încuraja, susţine, îndemna, 
însufleţi, stimula. 

ÎMBĂTA, vb. ameţi, a se chercheli, a se 
turmenta. 

ÎIMBĂTĂTOR, adj. parfumat, înmiresmat, 
îmbălsămat. 

ÎMBELŞUGAT, adj.  bogat, abundent, îndestulat, 
mănos. 

ÎMBIA, vb. invita, îndemna, pofti, stimula, 
încuraja.  

ÎMBIETOR, adj. seducător, ademenitor, 
atrăgător, apetisant.  

ÎMBINA, vb. monta, asambla, fixa, uni, încheia, 
combina. 

ÎMBINARE, s.f. asamblare, montare, montaj, 
unire, fixare, combinare. 

ÎMBLÂNZI, vb. calma, domoli, îmbuna, dresa, 
domestici, supune, potoli, tempera. 

ÎMBOGĂŢI, vb. a se înstări, a se înavuţi, 
a se pricopsi. 

ÎMBOLDI, vb. îndemna, împinge, înghionti, 
încuraja, stimula, impulsiona. 

ÎMBRĂCA, vb. a se echipa, a se înveşmânta, 
a se înţoli. 

ÎMBRĂCĂMINTE, s.f. haină, veşmânt, strai, 
vestimentaţie. 

ÎMBRÂNCEALĂ,  s.f. împingere, înghionteală, 
îmbrâncitură, ghiont, izbitură. 

ÎMBULZEALĂ, s.f. aglomeraţie,  înghesuială, 
afluenţă. 

ÎMBULZI, vb. a se înghesui, a se îndesa, 
a se îngrămădi. 

ÎMBUNARE, s.f. îmblânzire, împăcare, 
calmare, liniştire, potolire. 

ÎMBUNĂTĂŢI, vb. ameliora, îndrepta, remedia, 
corecta, corija, retuşa. 
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JJJJ    
 
 

JAF, s.n. prădare, jefuire, pradă, tâlhărie, 
banditism. 

JALNIC, adj.  sfâşietor,  tânguitor, duios, 
dureros, trist; lamentabil, mizerabil; funebru, 
macabru,  sinistru. 

JAVRĂ, s.f. potaie, cotârlă, şarlă. 
JEFUI, vb. fura, prăda, tâlhări; devasta, 

devaliza, deposeda. 
JEFUIRE, s.f. prădare, jaf, devastare, 

spargere. 
JEG, s.n. murdărie, slin, necurăţenie. 
JEGOS, adj. murdar, nespălat, slinos, 

murdar, soios. 
JELIRE, s.f  bocire, jelit, plângere, jeluială, 

lamentaţie, văitare, tânguire. 
JENA, vb. încurca, stânjeni, supăra, tulbura, 

inoportuna, încurca, incomoda. 
JENĂ, s.f. stânjeneală, ruşine stânjenire, 

pudoare. 
JERTFĂ, s.f. sacrificiu, ofrandă, jertfire, 

prinos.  
JGHEAB, s.n. adăpătoare, canal, conductă; 

troacă.  
JIGĂRIT, adj. pipernicit, slăbănog, prizărit, 

răpciugos.  
JIGNIRE, s.f. ofensă, insultă, ocară, umilinţă, 

ruşine.  
JIGNIT, adj. ofensat, ultragiat, insultat, vexat. 
JINDUI, vb. dori, năzui, râvni; aspira, visa, 

tinde, urmări, pretinde, tânji. 
JOC, s.n. joacă, amuzament, distracţie; dans, 

competiţie, meci, partidă; rol. 
JOS, adv., adj. coborât, scăzut, dedesubt, 

scund, mic, mărunt. 
JOSNIC, adj. nemernic, mizerabil, ticălos; 

nelegiuit, netrebnic, nedemn; mârşav. 
JOSNICIE, s.f. nelegiuire, mârşăvie, infamie, 

ticăloşie. 

JUCA, vb. dansa, zbânţui, sălta; a se disputa, 
a se derula, interpreta; a se proiecta, rula. 

JUDECA, vb. gândi, raţiona, medita, cugeta, 
cumpăni, chibzui, considera, socoti. 

JUDECATĂ, s.f. raţiune, minte, inteligenţă, 
gândire, intelect, spirit, pricepere, inteligenţă; 
convingere, apreciere, părere. 

JUDICIOS, adj. temeinic, matur, chibzuit, 
cumpănit; raţional, rezonabil; cuminte, 
înţelept, sănătos. 

JUPUI, vb. beli, juli, coji, descuama, despuia, 
descoji. 

JUR, s.n. vecinătate, proximitate, apropiere, 
împrejurime. 

JUST, adv., adj. drept, corect, adevărat; 
justificat, îndreptăţit, intemeiat, logic, 
legitim. 

JUSTIFICA, vb. explica, motiva, scuza, 
legitima; autoriza, îndreptăţi, îngădui. 

JUSTIFICARE, s.f. legitimitate, motivaţie, 
temei; rost, raţiune, sens, explicaţie. 

JUSTIFICAT, s.n. întemeiat, fundamental, 
legitim, îndreptăţit, motivat, just. 

 
 
 

LLLL    
 
 

LACOM, adj. nesătul, nesăţios, mâncăcios, 
vorace.  

LACONIC, adj. lapidar, scurt, succint, 
concentrat, concis. 

LACUNĂ, s.f. lipsă, gaură, gol; deficienţă, 
imperfecţiune, cusur, defect, slăbiciune. 

LAMĂ, s.f. ascuţiş, limbă, custură, tăiş. 
LAMENTA, vb. a se plânge, a se văicări, 

a se văita, a se boci. 
LAMENTAŢIE, s.f. jelire, tânguială, văitare, 

boceală, jeluire. 
LANGUROS, adj. sentimental, dulceag, 

siropos. 
LAOLALTĂ, adv. împreună, dimpreună, 

alături. 
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LARG, adj. vast, întins, cuprinzător, mare, 
încăpător, lat. 

LARMĂ, s.f. hărmălaie, scandal, tămbălău, 
vacarm, zarvă, gălăgie, zgomot, tevatură, 
tărăboi. 

LATURĂ, s.f. dungă, latură, muchie, parte.  
LĂCOMI, vb. zgârci, lăcomi, scumpi, a se 

calici.  
LĂCOMIE, s.f. avariţie, aviditate, poftă. 
LĂLÂU, adj. bleg, moale, mototol, indolent; 

neglijent, delăsător. 
LĂMURI, vb. clarifica, limpezi, elucida, explica, 

descifra, desluşi, pricepe, înţelege. 
LĂMURIRE, s.f. clarificare, limpezire, 

elucidare, explicare, desluşire, descifrare. 
LĂRGI, vb. a se întinde, a se extinde, a se 

mări, a creşte, a spori, a se dilata. 
LĂRGIT, adj. larg, lăţit, dilatat, mărit;  sporit, 

crescut. 
LĂSA, vb. da, uita, preda, părăsi, a se 

pleca, admite, aproba, încuviinţa. 
LĂTURALNIC, adj. colateral, marginal, 

mărginaş; ascuns, ferit, singuratic, tainic, 
dosnic. 

LĂŢI, vb. a se extinde, a se lărgi, a se mări; 
a difuza, a împrăştia, a se întinde, a se 
transmite. 

LĂUDA, vb. omagia, slăvi, venera, elogia, 
glorifica, mări, a se făli. 

LEAL, adj. fidel, cinstit, corect, onest, curat, 
nepătat, credincios. 

LEALITATE, s.f. credinţă, fidelitate, sinceritate, 
statornicie. 

LECUI, vb. a se însănătoşi, a se lecui, a se 
înzdrăveni, a se reface, a se îndrepta, 
a se reface, a se restabili. 

LECUIRE, s.f. însănătoşire, refacere, vindecare, 
recuperare, restabilire. 

LEGA, vb. înnoda, a strânge, a încheia; 
a îmbina, a împreuna, a reuni; a se închega. 

LEGALIZA, vb. legifera, legiui, autentifica, 
consfinţi, oficializa. 

LEGĂMÂNT, s.n. făgăduială, promisiune, 
jurământ, convenţie, înţelegere, învoială, 
pact, tranzacţie; contract, aranjament. 

LEGĂNA, vb. balansa, pendula, oscila, clătina. 

LEGĂTURĂ, s.f. bandaj, coardă, conexiune, 
corelaţie, înlănţuire, raport, relaţie. 

LEGE, s.f. regulă, normă, principiu; rânduială, 
credinţă. 

LENE, s.f. trândăvie, trândăveală puturoşenie, 
indolenţă.  

LENEŞ, adj. puturos, indolent, trândav, 
molâu, încet. 

LENT, adj., adv. domol, liniştit, măsurat, 
potolit; moale, greu, încet. 

LEPĂDA, vb. azvârli, arunca, lăsa, avorta, 
renunţa.  

LEPĂDĂTURĂ, s.f. lichea, derbedeu, netrebnic, 
secătură.  

LEŞIN, s.f. nesimţire, sfârşeală. 
LIBER, adj. independent, suveran, slobod; 

disponibil, neocupat; vacant, disponibil. 
LIBERA, vb. salva, dezrobi, elibera, slobozi, 

evacua, goli. 
LIBERARE, s.f. eliberare, salvare, dezrobire, 

slobozire, lăsare la vatră; emancipare; 
golire, evacuare. 

LICĂRI, vb. sclipi, scânteia, luci, scăpăra. 
LICENŢĂ, s.f. brevet, autorizaţie; imoralitate, 

neruşinare, trivialitate, vulgaritate. 
LICHEA, s.f. derbedeu, puşlama, netrebnic, 

lepădătură. 
LICHIDA, vb. termina, desfiinţa, suprima, 

încheia, sfârşi, distruge, nimici, prăpădi; 
achita, onora, plăti. 

LIGHIOANĂ, s.f. sălbăticiune, fiară, jivină, 
dihanie. 

LIHNIT, adj. leşinat, hămesit, sfârşit, leşuit. 
LIMBĂ, s.f. idiom, limbaj, vorbire; ascuţiş, 

tăiş, custură; neam, popor. 
LIMBUT, adj. guraliv, palavragiu, vorbăreţ; 

flecar. 
LIMBUŢIE, s.f. pălăvrăgeală, sporovăire, 

flecăreală, trăncăneală, tăifăsuială. 
LIMITĂ, s.f. delimita, demarca, hotărnici, 

mărgini; a se rezuma, a se restrânge. 
LIMITAT, adj. delimitat, demarcat, mărginit; 

redus, încuiat, optuz. 
LIMITĂ, s.f. extremitate, margine, capăt, 

extremă, demarcaţie; graniţă, hotar. 
LIMPEDE, adj. clar, lămurit, desluşit; senin, 

curat, pur, indubitabil; explicit, inteligibil. 
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LIMPEZI, vb. a se purifica, a se însenina, 
a se clarifica, a se elucida, a se descifra, 
a se desluşi. 

LIN, adj. uşor, domol, încet, lent, agale, 
alene, uşurel; blând, calm, liniştit. 

LINGUŞEALĂ, s.f. măgulire, flatare, linguşire. 
LINIE, s.f. dreaptă, dungă, riglă; cale, direcţie, 

sens; descendenţă. 
LINIŞTE, s.f. tăcere, acalmie, pace, odihnă, 

repaos, tihnă; seninătate, destindere. 
LINIŞTI, vb. tăcea, potoli, domoli; a se calma, 

a se astâmpăra, a se alina; astâmpăra, 
cuminţi. 

LINIŞTIT, adj. tăcut, silenţios, calm; domol, 
paşnic, echilibrat, îmblânzit, ponderat, 
rezervat. 

LIPI, vb. încleia, suda, uni; aplica, presa. 
LIPSĂ, s.f. absenţă; insuficienţă, sărăcie, 

mizerie, nevoie; defect. 
LITIGIU, s.n. dezacord, discordie, diferend, 

disensiune; ceartă, conflict; divergenţă, 
neînţelegere, pricină. 

LOC, s.n. spaţiu, aşezare, poziţie, situaţie; 
regiune, zonă, poziţie, grad. 

LOCUINŢĂ, s.f. domiciliu, casă, cămin; 
adăpost, aşezare. 

LOGIC, adj. raţional, coerent, justificat, 
fundamental, motivat, temeinic, gândit. 

LOVI, vb. izbi, pocni, plesni; ciocni, tampona, 
a se bate, a se zdrobi. 

LOVIT, adj. pocnit, bătut, izbit; strivit, zdrobit. 
LUA, vb. apuca, prinde, înhăţa, obţine, înşfăca, 

a se împrumuta, căpăta, contracta, face; 
înlătura; angaja, încadra, numi, primi. 

LUCI, vb. sclipi, lumină, străluci, licări, sticli, 
scânteia, scăpăra.  

LUCIOS, adj. scânteietor, sclipitor, strălucit, 
lucitor. 

LUCRARE, s.f. creaţie, carte, operă, scriere, 
volum; cultură, lucru, cultivare. 

LUCRU, s.n. obiect; faptă, muncă, treabă, 
activitate, preocupare; chestiune, poveste, 
problemă. 

LUME, s.f. univers, cosmos, pământ, glob; 
umanitate, omenire; natură, făptură, fire. 

LUMINA, s.f. a străluci, a arde, a luci, 
a scânteia, a sclipi. 

LUNG, adj. mare, înalt; alungit, prelung, 
îndelung, îndelungat. 

 
 
 

MMMM    
 
 

MACABRU, adj. sinistru, funebru; groaznic, 
teribil, cumplit, înfiorător, înspăimântător, 
terifiant, teribil. 

MACHIA, vb. farda, vopsi, sulimeni.  
MAGIE, s.f. vrăjitorie, farmec, descântec, 

vrajă. 
MAGISTRAL, adj. formidabil, splendid, sublim, 

excepţional, extraordinar, ideal, desăvârşit. 
MAGNETIZA, vb. atrage; captiva, cuceri, 

fascina, vrăji. 
MAGNIFIC, adj. măreţ, somptuos, impunător, 

impozant, fastuos, falnic, grandios. 
MAHALAGISM, s.n. impoliteţe, mitocănie, 

bădărănie, grosolănie.  
MAIESTUOS, adj. grandios, monumental, 

măreţ, impozant, impresionant, splendid, 
măreţ, solemn. 

MAJORA, vb. creşte, spori, scumpi, a se 
mări, a se sui. 

MALDĂR, s.n. grămadă, teanc, movilă, 
purcoi, vraf. 

MALIGN, adj. incurabil, nevindecabil; grav, 
periculos, primejdios. 

MANDAT, s.f. împuternicire, procură, delegaţie. 
MANIERAT, adj. civilizat, binecrescut; 

politicos, nefiresc, pretenţios, retoric. 
MANIERĂ, s.f. comportare, conduită, deprindere, 

apucătură; metodă, modalitate, fel, chip; 
amabilitate, politeţe. 

MANIFEST, adj. deschis, limpede, evident, 
clar, flagrant; incontestabil, indiscutabil, 
vădit, vizibil. 

MANOPERĂ, s.f. manevră, manieră, 
procedură; cale, chip, fel. 

MARCA, vb. însemna, evidenţia; timbra; 
arăta, indica, preciza; ilustra, accentua. 

MARCANT, adj. important, însemnat, 
memorabil, remarcabil, proeminent, influent. 
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MOJIC, adj. bădăran, ţopârlan, mitocan, 
necivilizat, nepoliticos, ordinar. 

MOJICIE, s.f. grosolănie, mârlănie, necuviinţă, 
bădărănie, vulgaritate. 

MOLEŞEALĂ, s.f. sfârşeală, moliciune, 
slăbiciune, toropeală, moleşire. 

MOLEŞI, vb. a se blegi, a se muia, a se 
vlăgui, a se toropi.  

MOLIPSI, vb. contamina, infecta, infesta, 
contagia. 

MOLIPSITOR, adj. infecţios, contagios, 
contaminant, infectant. 

MOMENT, s.n. minut, clipă, secundă; ocazie, 
prilej, circumstanţă, situaţie. 

MOMENTAN, adv., adj. trecător, vremelnic, 
temporar; acum, deodată, instantaneu, 

MOMI, vb. ademeni, încânta, înşela, prosti, 
amăgi. 

MONARH, s.m. suveran, crai, rege, domnitor, 
conducător, voievod. 

MONSTRU, s.m. pocitură, arătare, monstru-
ozitate, urăţenie. 

MONSTRUOS, adj. pocit, respingător, 
diform, odios, oribil, macabru, înfricoşător, 
înfiorător. 

MONTA, vb. combina, asambla, fixa, 
împreuna, instala; regiza. 

MORALĂ, s.f. pildă, moralitate, etică; mustrare, 
admonestare, reproş. 

MORALIZA, vb. certa, dojeni, muştrului, 
admonesta, beşteli, imputa. 

MORBID, adj. bolnăvicios, nesănătos, 
patologic, anormal. 

MORMĂl, vb. bombăni, boscorodi, bodogăni, 
murmura, bolborosi. 

MORMĂlALĂ, s.f. bombănitură, boscorodeală, 
mormăitură. 

MOROCĂNOS, adj. posomorât, ursuz, taciturn, 
neprietenos, necomunicativ. 

MORT, adj. decedat, răposat, defunct, 
neînsufleţit, rece, inert.  

MORŢIŞ, adv. negreşit, obligatoriu, musai, 
neapărat.  

MOSTRĂ, s.f. model, probă, eşantion.  
MOŞNEAG, s.m. bătrân, moş. 
MOTIV, s.n. cauză, pricină, temei, mobil, 

noimă, raţiune; motivaţie; pretext. 

MOTIVAŢIE, s.f. justificare, raţiune, temei, 
îndreptăţire, motivaţie, legitimitate. 

MOŢĂl, vb. aţipi, dormita, piroti. 
MOŢĂlRE, s.f. dormitare, moţăială, aţipeală, 

picoteală, somnolenţă. 
MUCHIE, s.f. margine, dungă, latură; creastă, 

costişă, povârniş; culme, spinare. 
MUIA, vb. umezi, înmuia, uda, a se moleşi, 

a se blegi; domoli, îndupleca, potoli. 
MULT, adj., adv. numeros; vârtos, tare, 

intens, greu.  
MULTIPLICA, vb. înmulţi, mări, spori; 

reproduce. 
MULŢIME, s.f. grămadă, ceată, gloată; potop, 

puhoi, puzderie, colectivitate, masă. 
MULŢUMI, vb. recunoaşte, împăca, a se 

limita, a se mărgini. 
MULŢUMIT, adj. împăcat, satisfăcut, bucuros, 

vesel, voios, 
MUNCĂ, s.f. activitate, treabă, lucrare, 

ocupaţie, chin, efort, sforţare, strădanie, 
trudă, osteneală. 

MUNCI, vb. lucra, activa; a se trudi, a se 
osteni, a se strădui. 

MUNCITOR, sm., adj. lucrător; harnic, silitor, 
vrednic, activ, neostenit, sârguincios. 

MURDAR, adj. nespălat, slinos, jegos, necurat, 
pătat, soios; ilegal, imoral, ilicit, incorect. 

MURDĂRI, vb. a se mânji, a se păta, a se 
macula. 

MURI, vb. deceda, răposa, prăpădi, dispărea, 
pieri; a se sfârşi, a se stinge. 

MURMUR, s.n. zumzet, zvon, protest, şoaptă, 
susur, freamăt, foşnet, şopot. 

MURMURA, vb. bodogăni, bolborosi, boscorodi, 
gângăvi, îndruga, suşoti; şopoti. 

MUSCĂ, s.f. gâză, insectă, gânganie. 
MUSTRA, vb. certa, beşteli, muştrului, dojeni, 

moraliza, ocărî. 
MUSTRARE, s.f. dojană, muştruluială, 

admonestare; imputare, morală, regret, 
remuşcare, pocăinţă. 

MUT, adj. tăcut, taciturn, ursuz, posac; idiot, 
imbecil, cretin.  

MUTA, vb. deplasa, strămuta, schimba; 
transfera, devia. 

MUTARE, s.f. deplasare, schimbare, strămutare; 
permutare, deviaţie. 
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NAIBA, s.n. demon, diavol, drac, aghiuţă; 
necuratul, satana, scaraosţchi. 

NAIV, adv., inocent, credul, candid, neştiutor, 
infantil, pueril.  

NAMILĂ, s.f. matahală, arătare, uriaş, 
măgăoaie. 

NAŞTE, vb. zămisli, prăsi, face, făta, a se 
prăsi; crea, inventa, născoci. 

NAŞTERE, s.f. procreare, zămislire, facere, 
fătare, născare; invenţie, creaţie, născocire. 

NATURAL, adj. sălbatic, virgin, elementar, 
veritabil, nativ, dezinvolt, neartificial, firesc, 
normal, obişnuit. 

NATURĂ, s.f. lume, univers, fire, făptură; 
calitate, caracter; conformaţie, constituţie, 
structură. 

NAZ, s.n. capriciu, fiţă, moft, fandoseală, 
sclifoseală, maimuţăreală. 

NĂBUŞEALĂ, s.f. dogoreală, arşiţă, dogoare, 
caniculă, zăpuşeală. 

NĂDĂJDUI, vb. spera, dori, a se aştepta; 
încrede, pretinde, râvni. 

NĂDEJDE, s.f. speranţă, credinţă, dorinţă, 
jind. 

NĂDUF, s.n. arşiţă, caniculă, dogoare, 
năduşeală, zăpuşeală, toropeală. 

NĂDUŞEALĂ, s.f. transpiraţie, sudaţie, apă, 
dogoreală, fierbinţeală, toropeală. 

NĂDUŞI, vb. transpira, asuda, a se înnăduşi. 
NĂLUCĂ, s.f. fantomă, arătare, stafie; strigoi, 

nălucire, vedenie. 
NĂMOL, s.n. mâl, mocirlă, noroi, glod, noroială. 
NĂPASTĂ, s.f.  catastrofă, dezastru, prăpăd, 

calamitate, nenorocire, potop. 
NĂPĂDI, vb. cotropi, covârşi, copleşi; împresura, 

umple, pododi. 
NĂPĂSTUI, vb. persecuta, nedreptăţi, 

prigoni, asupri, exploata, oprima, oropsi. 

NĂPĂSTUIRE, s.f. nedreptate, persecutare, 
asuprire, exploatare, prigoană. 

NĂPRASNIC, adj. neprevăzut, brusc, 
neaşteptat, subit; cumplit, extraordinar, 
formidabil, înfiorător, îngrozitor. 

NĂPUSTI, vb. a se arunca, a se azvârli, 
sări, tăbărî, repezi. 

NĂRAV, s.n. viciu, defect, cusur, pasiune, 
patimă; comportare, conduită, deprindere; 
apucătură, obişnuinţă, obicei. 

NĂRUI, vb. a se prăbuşi, a se dărâma, a se 
dărăpăna, a se prăpădi; cădea, pica. 

NĂRUIT, adj. dărâmat, surupat, prăbuşit, 
prăvălit, risipit. 

NĂSCOCI, vb. crea, concepe, inventa, plăsmui, 
scorni, imagina, elabora, găsi, gândi. 

NĂSCOCIRE, s.f. elaborat, inventare, 
plăsmuire; creaţie, invenţie; fantezie, 
închipuire; neadevăr, minciună, scorneală. 

NĂSTRUŞNIC, adj. curios, neobişnuit, ciudat, 
bizar, extravagant, paradoxal, excentric. 

NĂTĂFLEŢ, adj. bleg, tont, neghiob, nerod, 
stupid, nătărău, netot, prost, nătâng. 

NĂTĂRĂU, adj. nătăfleţ, neghiob, nerod, 
nătâng, nătăfleţ, prost, bleg, tont. 

NĂTÂNG, adj. năuc, bleg, nătăfleţ, nătărău, 
nerod, netot, prost, prostănac; stupid, tont, 
tontălău. 

NĂUC, adj. buimac, dezorientat, zăpăcit, 
ameţit, cumpănit, derutat, aiurit, buimac.  

NĂVALNIC, adj. vijelios, viforos, furtunos, 
impulsiv, înflăcărat, debordant, dezlănţuit, 
impetuos, aprig, nepotolit, nestăpânit. 

NĂVĂLI, vb. a se repezi, a se năpusti, a se 
arunca, a se azvârli, sări, tăbărî, cădea. 

NĂZĂRI, vb. crede, a-şi imagina, a-şi închipui, 
a-i căşuna, a i se părea, a-i veni. 

NĂZĂRIRE, s.f. fantomă, stafie, fantasmă, 
nălucire, halucinaţie, vedenie, strigoi, apariţie, 
arătare, duh. 

NĂZBÂTIE, s.f. glumă, ştrengărie, năzdrăvănie, 
nebunie, ghiduşie, poznă. 

NĂZDRĂVĂNIE, s.f. glumă, năzbâtie, 
ştrengărie, nebunie, poznă; bucluc, neajuns, 
necaz, pocinog. 

NĂZUROS, adj. capricios, mofturos, pretenţios, 
sclifosit, boieros; instabil, inconstant, 
schimbător. 
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NESIMŢIRE, s.f. insensibilitate, inconştienţă, 
leşin. 

NESOCOTI, vb. ignora, neglija, desconsidera, 
dispreţui; viola, a se abate. 

NESPĂLAT, adj. murdar, jegos, mânjit, 
slinos, soios. 

NESTATORNIC, adj. schimbător, inconstant, 
instabil, neserios, variabil. 

NESTATORNICIE, s.f. instabilitate, 
inconsecvenţă, inconstanţă, mobilitate. 

NESTĂVILIT, adj. impulsiv, nestăpânit, 
furtunos, impetuos, năvalnic, sălbatic, 
violent; debordant, dezlănţuit. 

NEŞTIUTOR, adj. ignorant, incompetent, 
nepriceput, incapabil, nepregătit. 

NET, adj., adv. clar, limpede, lămurit, explicit, 
precis; categoric, ferm, hotărât. 

NETED, adj. drept, plan, plat; întins.  
NETEZI, vb. nivela, şlefui, călca; îndrepta. 
NETOT, adj, s.m. nătărău, nerod, nătâng; 

prost, stupid, tont, prostănac, bleg. 
NETREBNIC, adj. mizerabil, nelegiuit, 

nemernic, mişel, ticălos, derbedeu, lichea, 
puşlama. 

NETREBNICIE, s.f. fărădelege, nelegiuire, 
mişelie, ticăloşie, josnicie, blestemăţie. 

NEVASTĂ, s.f. soţie, muiere, damă. 
NEVINOVAT, adj. inocent, neprihănit, pur, 

virgin, imaculat, neatins. 
NEVINOVĂŢIE, s.f. inocenţă, puritate, 

castitate, candoare, pudoare, virginitate. 
NEVOIAŞ, adj. sărac, sărman, biet, nenorocit. 
NEVOIE, s.f. cerinţă, trebuinţă, necesitate, 

obligaţie; lipsă, sărăcie, greutate, 
inconvenient, obstacol, piedică. 

NIMERI, vb. ajunge, atinge, ţinti, ochi, potrivi, 
brodi. 

NIMIC, pron. zero, vid; inexistenţă, nefiinţă, 
inutilitate, zădărnicie; fleac, bagatelă, 
chiţibuş. 

NIMICI, vb. distruge, devasta, desfiinţa; 
prăpădi, extermina, masacra, stârpi. 

NIMICIRE, s.f. distrugere, devastare, 
exterminare, masacrare, prăpăd, stârpire. 

NIMICITOR, adj. devastator, pustiitor, 
distructiv, dezastruos, ucigător. 

NIVEL, s.n. cotă, măsură, rang, treaptă, ierarhie, 
stare; calitate, valoare. 

NIVELA, vb. netezi, făţui, îndrepta, sclivisi. 
NOBIL, adj., s.m. aristocrat, gentilom; distins, 

ilustru, generos, mărinimos. 
NOBLEŢE, s.f. nobilime, aristocratic; 

generozitate, mărinimie. 
NOCIV, adj. dăunător, primejdios, rău; periculos, 

vătămător; contraindicat, nepotrivit. 
NORMAL, adj., adv. firesc, obişnuit, natural, 

sănătos, întreg, zdravăn; desigur, fireşte, 
indiscutabil. 

NORMĂ, s.f. regulă, instrucţiune, recomandare, 
directivă, lege, principiu. 

NOROC, s.n. şansă, destin, fatalitate, 
soartă, urşiţă, predestinare. 

NOROI, s.n. nămol, glod, tină, mocirlă. 
NOTA, vb. scrie, consemna, înregistra, 

însemna; observa, remarca, semnala. 
NOTĂ, s.f. menţiune, însemnare, consemnare, 

notificare, observaţie; proprietate, calitate, 
însuşire. 

NUMAI, adv. doar, exclusiv, tocmai, abia. 
NUMAIDECÂT, adv. imediat, îndată, grabnic, 

acum, momentan; neapărat, negreşit, 
morţiş. 

NUME, s.n. denumire, poreclă, titlu; reputaţie, 
faimă, renume. 

NUMI, vb. chema, striga, apela; boteza, 
denumi, intitula; angaja, primi. 

NUTRITIV, adj. hrănitor, consistent, săţios.  
NUTRIŢIE, s.f. alimentaţie, mâncare, hrănire. 
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OARECARE, pron. careva, cineva, vreunul; 
oarecine, oricine.  

OARECUM, pron. întrucâtva, ceva, cumva.  
OASPETE, s.m. invitat, musafir, vizitator.  
OASTE, s.f. armată, oştire, ordie. 
OBICEI, s.n. obişnuinţă, deprindere, apucătură; 

nărav, comportament; datină, tradiţie. 
OBIECT, s.n. lucru; disciplină, materie; 

scop, ţintă, ţel, obiectiv. 
OBIECTA, vb. reproşa, replica; spune, zice. 
OBIECTIV, s.n. real, material, exterior; scop, 

ţintă, rost, menire. 
OBIŞNUI, vb. a se acomoda, a se deprinde, 

a se adapta, a se familiariza. 
OBIŞNUINŢĂ, s.f. obicei,  deprindere, tabiet,  

apucătură; deprindere, nărav, fire. 
OBÂRŞIE, s.f. izvor; origine, provenienţă, 

sursă; început, ascendenţă. 
OBLIC, adj. înclinat, aplecat, pieziş; transversal. 
OBLIGA, vb. forţa, sili, constrânge, silui; 

a se angaja, a se îndatora, a se însărcina. 
OBLIGATORIU, adj., adv. indispensabil, 

neapărat; musai, negreşit. 
OBLIGAŢIE, s.f. îndatorire, datorie, sarcină, 

angajament; exigenţă, necesitate, pretenţie, 
imperativ. 

OBOSEALĂ, s.f. osteneală, trudă, stres, 
istovire. 

OBOSI, vb. osteni, trudi, stresa, istovi. 
OBOSITOR, adj. extenuant, epuizant, 

stresant, istovitor. 
OBRAZNIC, adj. arogant, neobrăzat, 

impertinent, insolent, neruşinat, semeţ. 
OBRĂZNICIE, s.f. neruşinare, neobrăzare, 

necuviinţă, aroganţă, insolenţă. 
OBSCEN, adj. imoral, necuviincios, pornografic, 

licenţios, scârbos, trivial, vulgar; senzual, 
voluptuos, impudic. 

OBSCUR, adj. întunecos, sumbru, neclar, 
confuz, echivoc, nedefinit; neînsemnat, umil. 

OBSCURITATE, s.f. întuneric, negură, 
umbră; neclaritate, confuzie, imprecizie. 

OBSEDA, vb. preocupa, urmări, tiraniza, 
chinui, framânta.  

OBSEDAT, adj. chinuit, persecutat, preocupat. 
OBSERVA, vb. examina, cerceta, studia, 

constata, remarca; urmări, pândi, iscodi; 
nota, remarca, semnala. 

OBSERVATOR, adj. iscoditor, scormonitor, 
ager, penetrant, clarvăzător, pătrunzător. 

OBSERVAŢIE, s.f. observare, cercetare, 
examinare, constatare; precizare, menţiune, 
specificare; critică, obiecţie; mustrare, 
reproş, dojană. 

OBSTACOL, s.n. piedică, impediment, 
impas; dificultate, greutate, nevoie. 

OBŢINE, vb. căpăta, dobândi, primi, câştiga, 
încasa, procura. 

OBŢINERE, s.f. dobândire, procurare, 
primire, realizare, câştigare, cucerire. 

OCARĂ, s.f. insultă, jignire, ofensă, injurie; 
blestem, imprecaţie; batjocură, umilinţă. 

OCAZIE, s.f. oportunitate, prilej, împrejurare; 
circumstanţă, ipostază, întâmplare. 

OCAZIONAL, adj. întâmplător, accidental, 
incidental, fortuit. 

OCĂRÎ, vb. înjura, drăcui, insulta, ofensa.  
OCHl, sm. văz, vedere, privire; verigă, inel. 
OCNĂ, s.f. salină, mină, baie; puşcărie, 

temniţă, închisoare. 
OCOL, s.n. înconjur, ocolire, curbă, serpentină, 

cot; împrejmuire, îngrăditură. 
OCOLI, vb. înconjura, a se roti; evita, a se 

feri; a se apăra, preîntâmpina, preveni. 
OCROTI, vb. proteja, oblădui, păzi, feri, 

apăra, veghea. 
OCROTIRE, s.f. protecţie, protejare, apărare, 

sprijin, susţinere, asistenţă; grijă. 
OCROTITOR,  adj  protector, susţinător, 

apărător, sprijinitor. 
OCULT, adj. magic, enigmatic, misterios, 

secret, tainic. 
OCUPA, vb. cuceri, stăpâni, lua, subjuga, 

supune; a se îndeletnici; a se interesa, 
a se preocupa. 
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OCUPAŢIE, s.f.  cucerire,  supunere, subjugare; 
profesie, meserie, îndeletnicire; activitate, 
preocupare, treabă. 

ODATĂ, adv. demult, cândva, odinioară; 
concomitent, simultan, deodată; repede, 
subit, instantaneu. 

ODIHNĂ, s.f. răgaz, repaus, somn, culcare; 
linişte, calm, pace, tihnă. 

ODIHNI, vb. poposi, dormi, a se repausa, 
a se recrea. 

ODINIOARĂ, adv. odată, cândva, demult; 
oarecând, altădată. 

OFENSA, vb. jigni, supăra, insulta; răni, 
leza; a se supăra, a se şifona. 

OFENSĂ, s.f. insultă, jignire, ocară, ruşine, 
umilinţă, injurie. 

OFERI, vb. dărui, da, procura, prezenta. 
OFICIU, s.n. obligaţie, îndatorire, sarcină,  

datorie; birou, agenţie. 
OFILI, vb. a se veşteji, a se îngălbeni, a se 

trece, a se usca.  
OFILIT, adj. veşted, îngălbenit, palid, uscat. 
OGLINDI, vb. reflectare, înfăţişare, reprezen- 

tare, proiectare, proiecţie. 
OGOR, s.n. câmpie, arătură, ţarină.  
OGRADĂ, s.f. grădină, livadă, curte.  
OM, s.m. persoană, individ, muritor, pământean. 
OMAGIA, vb. elogia, glorifica, lăuda, preamări, 

preaslăvi. 
OMAGIU, s.n. elogiu, laudă, mărire, cinste, 

slavă, preamărire. 
OMITE, vb. uita, scăpa, sări, neglija, ignora, 

nesocoti.  
OMOR, s.n. moarte, ucidere, asasinat, 

crimă, omucidere. 
OMORÎ, vb. ucide, asasina, prăpădi, achita; 

a se sinucide, se săvârşi. 
ONDULARE, s.f.  buclare, inelare, ondulaţie, 

încreţire.  
ONDULAT, vb. ondulatoriu, buclat, inelat, 

cârlionţat, încreţit.  
ONEROS, adj. ilegal, ilicit, neonest. 
ONEST, adj. corect, integru, leal, cinstit, 

incoruptibil, curat, nepătat. 
ONESTITATE, s.f corectitudine, integritate, 

cinste, lealitate. 
ONOARE, s.f. respect, stimă, consideraţie, 

trecere, cinstire; demnitate, mândrie. 
ONORA, vb. cinsti, preţui, respecta; plăti, 

achita, onora, remunera. 

ONORABIL, adj. preţuit, respectat, stimat, 
respectabil, onorabil. 

OPERATIV, adj. prompt, rapid, imediat, 
expeditiv, eficace; eficient, productiv. 

OPERATIVITATE, s.f. promptitudine, repeziciune, 
rapiditate; eficacitate, randament, valoare. 

OPERAŢIE, s.f. acţiune, tranzacţie, intervenţie; 
socoteală, calcul. 

OPERĂ, s.f. creaţie, lucrare, realizare,  scriere, 
tipăritură, volum. 

OPINA, vb. considera, crede, gândi, cugeta, 
aprecia, declara, a se pronunţa. 

OPINIE, s.f. părere, convingere, credinţă, 
considerare, idee, reflecţie, gândire, 
judecată. 

OPORTUN, adj. potrivit, binevenit, propice, 
favorabil; convenabil, corespunzător, nimerit. 

OPOZIŢIE, s.f. împotrivire, rezistenţă, 
opunere, contrast. 

OPRELIŞTE, s.f. impediment, neajuns, 
obstacol, stavilă, impas, dificultate. 

OPRESIUNE, s.f. exploatare, persecuţie, 
prigoană, oprimare, împilare. 

OPRESIV, adj. exploatator, prigonitor, asupritor, 
opresor. 

OPRI, vb. înceta, poposi, stopa, frâna, a se 
potoli, a se sfârşi, a se termina, a se 
întrerupe; păstra, reţine, rezerva. 

OPRIMARE, s.f.  persecuţie, prigoană, 
exploatare, asuprire, opresiune, împilare. 

OPRIRE, s.f. încetare, poposire, stopare, 
contenire, întrerupere, frânare; fixare, 
instalare, stabilire. 

OPUNE, vb. a se împotrivi, a se înfrunta, 
a se contrazice, a se ciocni. 

OPUS, adj. contrar, potrivnic, contradictoriu, 
divergent. 

ORAŞ,  s.n. localitate, centru. 
ORĂ, s.f. ceas, interval, răstimp, lecţie, curs. 
ORB, s.m. adj. nevăzător, chior; întunecat. 
ORDIN, s.n. poruncă, dispoziţie, hotărâre, 

comandă, mandat, consemn. 
ORDINAR, adj. obişnuit, banal, comun, inferior, 

prost, rău; bădăran, grosolan, mojic. 
ORDINE, s.f. orânduială, tocmeală, organizare, 

regulă; rânduială. 
ORDONA, vb. porunci, comanda, decide, 

hotărî; clasifica, distribui, grupa, împărţi, 
organiza. 
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ORGAN, s.n. aparat, ţesuturi, organism; 
autoritate; publicaţie, periodic. 

ORGANIZA, vb. constitui, forma, alcătui, 
institui, crea; aranja, clasa, clasifica, distribui, 
grupa. 

ORGOLIOS, adj. infatuat, îngâmfat, mândru, 
trufaş, vanitos. 

ORGOLIU, s.n. înfumurare, îngâmfare, 
mândrie, vanitate, aroganţă, fală. 

ORIBIL, adj. disgraţios, respingător, scârbos, 
dezgustător, hidos, monstruos. 

ORICARE, pron. fiecare, oricine, orice. 
ORIENTA, vb. călăuzi, conduce, dirija, 

îndrepta; apuca, merge, pleca, porni. 
ORIGINAL, adj. autentic, veritabil, adevărat; 

excentric, extravagant, singular, insolit, 
neobişnuit. 

ORIGINALITATE, s.f. noutate, individualitate, 
personalitate; extravaganţă, teribilism, 
ciudăţenie. 

ORIGINE, s.f. început, provenienţă, sursă; 
naştere, spiţă; izvor, matcă. 

ORÂNDUI, vb. aranja, clasifica, dispune, 
distribui, grupa, ordona, organiza, repartiza. 

ORÂNDUIRE, s.f. organizare, reglementare, 
orânduială, întocmire; regim, sistem, 
societate. 

ORNA, vb. ornamenta, împodobi, găti, decora.  
ORNAMENT, s.n. podoabă, decor, ornamen- 

taţie, împodobire. 
OROARE, s.f. scârbă, greaţă, dezgust, silă, 

aversiune, lehamite. 
OROPSI, vb. nedreptăţi, prigoni, persecuta, 

asupri, exploata, blestema, dojeni, excomunica. 
OROPSIT, adj. nedreptăţit, persecutat, 

năpăstuit, oprimat, prigonit. 
OSCILA, vb. balansare, pendulare, legănare.  
OSPĂŢ, s.n. praznic, banchet, chef, petrecere.  
OSTAŞ, s.m. soldat, militar, oştean, cătană. 
OSTENEALĂ, s.f. trudă, caznă, efort, 

greutate; strădanie, silinţă. 
OSTENI, vb. obosi, trudi, a se chinui, a se 

canoni, a se munci.  
OSTIL, adj. potrivnic, inamic, duşmănos, 

neprietenos. 
OSTILITATE, s.f. discordie, vrajbă, ură, 

duşmănie, ceartă, sfadă; aversiune, 
resentiment, repulsie. 

OŞTIRE, s.f. armată, oaste, putere, oştime. 
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PACE, s.f. acord, înţelegere, armonie, 
concert, concordie, acalmie, calm, linişte, 
tăcere, odihnă, repaos, tihnă, destindere, 
răgaz, seninătate. 

PACHET, s.n. colet. 
PACIENT, adj., s.m. răbdător, stăruitor, 

perseverent, tenace; subiect al unui medic. 
PACIENŢĂ, s.f. răbdare.  
PACIFIC, adj. paşnic. 
PACIFICA, vb. calma, atenua, aplana, domoli, 

linişti, modera, pondera, potoli, reduce, 
tempera, slăbi. 

PACOSTE, s.f. necaz, nemulţumire, nenorocire, 
neplăcere, supărare, belea, bucluc, 
dandana, pocinog, ponos, calamitate, 
catastrofă, dezastru, nenorocire, potop, 
prăpăd, sinistru, urgie. 

PACT, s.n. acord, contract, convenţie, 
înţelegere, tranzacţie, învoială, legământ. 

PACTIZA, vb. a se înţelege, a se învoi. 
PAGINA, vb. a numerota. 
PAGINATURĂ, s.f. numerotare, paginare, 

paginaţie. 
PAGUBĂ, s.f. daună, pierdere, stricăciune, 

prejudiciu. 
PAHAR, s.n. caliciu, cupă, ventuză. 
PAHARNIC, s.m. ceaşnic. 
PAIAŢĂ, s.f. clovn, saltimbanc, măscărici. 
PAIAŢĂRIE, s.f. bufonerie, clovnerie, 

comicărie, giumbuşluc. 
PAIETĂ, s.f. fluturaş, fluture. 
PAJURĂ, s.f. acvilă, iepurar. 
PAL adj. palid, estompat, stins, şters, străveziu, 

spălăcit, galben. 
PALAN, s.n. scripete, mufla. 
PALANCĂ, s.f. palisadă, staul. 
PALAT, s.n. curte, serai, boltă palatină. 
PALAVRAGIOAICĂ s.f. flecară, guralivă, 

vorbăreaţă, limbută. 
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PROPĂŞI, vb. dezvolta, prospera, înflori, 
avansa, progresa.  

PROPĂŞIRE, s.f. dezvoltare, înflorire, progres.  
PROPICE, adj. favorabil, binefăcător, binevenit. 
PROPORŢIE, s.f. relație, doză, procent, 

dimensiune, amploare. 
PROPORŢIONA, vb. doza, dimensiona, 

împărţi. 
PROPĂVĂDUIRE, s.f. predicare, propagare, 

răspândire.  
PROPĂVĂDUITOR, adj. predicator, propagator, 

popularizator.  
PROPRIETATE, s.f. posesiune, stăpânire, 

însuşire. 
PROPRIU, adj. particular, personal, caracte-

ristic, bun, indicat, adecvat. 
PROPTEA,  s.f. sprijin, reazem, susţinere.  
PROPTI vb. rezema, susţine. 
PROPUNE, vb. recomanda, sugera, intenţiona, 

preconiza.  
PROPUNERE, s.f. recomandare, sugestie, 

intenţie.  
PROSCRIE, vb. surghiuni, interzice, dezaproba, 

exila.  
PROSCRIS,  adj., s.m. exilat, paria.  
PROSLĂVI, vb. glorifica, preamări, lăuda.  
PROSLĂVIRE, s.f. glorificare, preamărire, 

laudă.  
PROSPECTARE, s.f. sondare, prospecţiune, 

cercetare.  
PROSPER, adj. înfloritor, bogat. 
PROSPERA, vb. propăşi, înflori, a (se) dezvolta, 

a (se) îmbogăţi. 
PROSPERITATE, s.f. bunăstare, propăşire,  

înflorire, îmbogăţire, bogăţie. 
PROSPEŢIME, s.f. frăgezime, noutate, 

curăţenie. 
PROST, adj. bleg, imbecil, nătăfleţ, neghiob, 

nerod, prostănac, stupid, tont. 
PROSTEALĂ, s.f. capriciu, moft, figură, fiţă.  
PROSTERNARE,  s.f.  închinare, înclinare, 

plecare, plecăciune. 
PROSTIE, s.f. dobitocie, imbecilitate, stupiditate, 

tâmpenie, gogomănie, idioţenie. 
PROSTITUATĂ, s.f. curvă, târfă, damă. 
PROTAGONIST, s.f. iniţiator, erou, personaj.  
PROTECTOR, s.m. apărător, susţinător, ocrotitor. 

PROTECŢIE, s.f. sprijin, ajutor, grijă, oblăduire, 
egidă, apărare. 

PROTEJA, vb. apăra, ajuta, sprijini, oblădui. 
PROTEST, s.n. crâcneală, murmur, revoltă, 

observaţie, revendicare. 
PROTESTATAR, s.m. contestatar, manifestant, 

opozant. 
PROTOCOL, s.n. ceremonial, eticheta, acord, 

tratat. 
PROTUBERANŢĂ, s.f. proeminenţă, 

excrescenţă, ieşitură.  
PROVENI,  vb. izvorî, a se trage, deriva, 

decurge.  
PROVENIENŢĂ, s.f. origine, sursă.  
PROVERB,  s.n. zicală, zicătoare, maximă.  
PROVERBIAL, adj. arhicunoscut, notoriu. 
PROVIDENŢĂ, s.f. Dumnezeu, soartă, destin.  
PROVIZORIU, adj., adv. temporar, interimar, 

deocamdată. 
PROVOCA, vb. instiga, asmuţi, invita, cauza, 

crea, determina, stârni, produce, naşte, 
isca. 

PROVOCARE, s.f. instigare, asmuţire, strigare, 
invitare, cauzare. 

PROVOCATOR,  adj.  agresiv, instigator, 
ostentativ, sfidător. 

PRUDENT, adj. circumspect, atent, prevăzător, 
grijuliu, vigilent. 

PRUDENŢĂ, s.f. circumspecţie, atenţie, 
precauţie.  

PSIHIC, adj. sufletesc, suflet, spiritual, 
psihologic. 

PSIHOLOGIE, s.f. mentalitate, gândire. 
PSIHOZĂ, s.f. obsesie, fixaţie, teamă, fobie, 

frică. 
PUBLIC, adj. general, sală, asistenţă. 
PUBLICA, vb. tipări, scoate, apărea, edita. 
PUBLICAŢIE, s.f. organ, periodic, gazetă, 

ziar. 
PUBLICIST, s.m. ziarist, jurnalist, gazetar. 
PUDOARE, s.f. ruşine, decenţă. 
PUERIL, adj. copilăresc, infantil, naiv, neîntemeiat. 
PUFOS, adj. afânat, moale, flauşat, scămos. 
PUHOI, s.n. torent, şuvoi, inundaţie, mulţime. 
PUI, s.m. prăsilă, progenitură, copil. 
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PULBERE, s.f. praf, pudră. 
PUMN, s.m. mână, scatoalcă. 
PUMNAL, s.n. cuţit, stilet, şiş. 
PUNCT, s.n. clauză, loc, fază, părere. 
PUNCTA, vb. marca, sublinia, evidenţia, 

reliefa. 
PUNE, vb. aşeza, culca, aranja, plasa, determina. 
PUNGAŞ, s.m. hoţ, escroc, borfaş. 
PUPA, vb. săruta, ţuca. 
PUR, adj. natural, nativ, neamestecat, limpede, 

curat, clar, ideal, platonic. 
PURCEDE, vb. iniţia, demara, porni, proveni. 
PURIFICA, vb. epura, curăţa, limpezi, 

împrospăta, igieniza. 
PURITATE, s.f. curăţenie, desăvârşire, 

inocenţă, ingenuitate, limpezime, claritate. 
PURTA, vb. căra, duce, ţine, umbla, avea, 

întreţine. 
PURTARE, s.f. atitudine, comportament, port, 

folosire, cărare. 
PURTĂTOR, s.m. adj. transportator, posesor. 
PURURI, adv. continuu, mereu, veşnic, 

întotdeauna. 
PUSTII, vb. distruge, mistui, nimici. 
PUSTIITOR, adj. distrugător, nimicitor, mistuitor. 
PUSTIU, adj., s.n. deşert, sălbatic, pustietate, 

neumblat, nelocuit. 
PUSTNIC, s.n. sihastru, ascet. 
PUŞTI, s.m. prichindel, ţânc, pici. 
PUTEA, vb. a se cădea, a se cuveni, merge. 
PUTERE, s.f. capacitate, tărie, bărbăţie, 

voinţă, conducere, guvernare, autoritate, 
influenţă, somitate. 

PUTERNIC, adj., adv. solid, robust, redutabil, 
tare, zdravăn, energic, intens, violent, aprig. 

PUTINŢĂ, s.f. capacitate, posibilitate, mod.  
PUTRED, adj. descompus, putrezit, putregăit, 

corupt.  
PUŢIN, adj., adv. insuficient, niţel, câtva, cam, 

slab.  
PUZDERIE,  s.f. mulţime, sumedenie, potop. 
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RABAT, s.n. reducere, scăzământ, scutire. 
RABLAGI, vb. deteriora, ramoli, prăpădi, 

strica, a se seniliza. 
RABLAGIT, adj. deteriorat, ramolit, senil. 
RACOLA, vb recruta, coopta. 
RADE, vb. răzui, bărbieri, distruge. 
RADICAL, adj., s.m. esenţial, drastic, rădăcină. 
RAFINA, vb. civiliza, cizela, educa. 
RAFINAMENT, s.n. fineţe, clasă, stil, bun-gust. 
RAFT, s.n. poliţă, etajeră, tejghea. 
RAI, s.n. cer, paradis, eden. 
RAMĂ, s.f. cadru, cercevea, saşiu. 
RAMBURSA, vb. restitui, înapoia, achita, plăti. 
RAMBURSARE, s.f. restituire, înapoiere, 

achitare, plată. 
RAMIFICAT, adj. rămuros, arborescent, 

dezvoltat. 
RAMIFICAŢIE, s.f. ramificare, braţ, domeniu. 
RAMOLIRE, s.f. ramolisment, senilizare, 

sclerozare. 
RAMURĂ, s.f. creangă, cracă, ram, domeniu. 
RANĂ, s.f. bubă, leziune, plagă. 
RANCHIUNOS, adj. răzbunător, duşmănos, 

invidios. 
RANDAMENT, s.n. potenţial, spor, eficacitate. 
RANG, s.n. titlu, demnitate, funcţie, categorie, 

grad, poziţie, situaţie, treaptă. 
RAPACE, adj. lacom, hrăpăreţ. 
RAPID,  adj., adv. accelerat, iute, fulgerător, 

imediat, curând, prompt, fugitiv. 
RAPIDITATE, s.f. viteză, grabă, promptitudine.  
RAPORT,  s.n. relaţie, contrast, proporţie, 

conformitate.  
RAPT, s.n. furt, jaf, delapidare, răpire. 
RAR, adv., adj. distanţat, subţire, transparent, 

puţin, rareori, distantat, deosebit. 
RAREORI, adv. rar, arar, uneori. 
RASĂ, s.f. soi, specie, sânge. 
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SACADAT, adj., adv. ritmic, repetat, sincopat.  
SACOU, s.n. haină, veston, tunică. 
SACRAMENTAL, adj. sfânt, solemn, 

consacrat, consfinţit, sacru. 
SACRIFICA,  vb. a se jertfi; a înjunghia, 

a-şi da viaţa.  
SACRIFICIU, s.n. sacrificare, jertfă, ofrandă, 

jertfire, prinos. 
SACRILEGIU, s.n. profanare, violare, necinstire, 

batjocorire. 
SACRU, adj. sfânt, solemn, divin, sacramental.  
SALARIAT, s.m. angajat, slujbaș. 
SALARIU, s.n. leafă, simbrie, soldă; retribuţie, 

câştig. 
SALĂ, s.f. sufragerie, vestibul, antreu, anti-

cameră. 
SALBĂ, s.f. colier, şirag, colan, zgardă. 
SALUBRU, adj. curat, proaspăt, purificat, 

sănătos, tare. 
SALUTAR, adj. salvator, binevenit, folositor. 
SALVA, vb. elibera, mântui, a scăpa, a 

răscumpăra. 
SALVARE, s.f. mântuire, scăpare, izbăvire; 

autosalvare. 
SALVATOR, adj. salutar, mântuitor, izbăvitor, 

providenţial. 
SAMSAR, s.m. intermediar, mijlocitor, misit.  
SANCŢIONA, vb. penaliza, pedepsi; condamna, 

stigmatiza.  
SANCŢIONARE, s.f. sancţiune, pedeapsă, 

penalizare, pedepsire. 
SANTINELĂ, s.f. strajă, străjer, pază, veghe.  
SARCASTIC, adj. batjocuritor, ironic, caustic, 

incisiv, muşcător.  
SARCINĂ, s.f. încărcătură, povară, greutate; 

funcţie, îndatorire, obligaţie. 
SAŞIU, adj. chiorâş, cruciş, pieziș.  
SATANA, s.f. diavol, demon, încornorat.  

SATANIC, adj. diabolic, infernal, demonic.  
SATIRIC, adj. ironic, sarcastic, muşcător, 

caustic, incisiv.  
SATISFACE, vb. împăca, mulţumi, îndeplini, 

realiza, executa.  
SATISFACȚIE, s.f. mulţumire, plăcere, bucurie, 

satisfacere.  
SATISFĂCĂTOR, adj. convenabil, mulţumitor, 

suficient, îndestulător. 
SATISFĂCUT, adj. mulţumit, împăcat, bucuros, 

realizat. 
SAVANT, adj., sm. erudit, învăţat, cult, 

cărturăresc. 
SAVUROS, adj. apetisant, delicios; agreabil, 

încântător, fermecător. 
SĂDI, vb. semăna, planta, pune. 
SĂDIRE, s.f. plantare, răsădire, punere, 

transplantare. 
SĂDIT, adj. plantat, răsădit, însămânţat. 
SĂLAŞ, s.n. adăpost, aşezare, cămin, domiciliu. 
SĂLBATIC, adj. primitiv, rudimentar, neevoluat, 

pădureţ; aprig, nestăpânit, focos. 
SĂLBĂTICIE, s.f. primitivism, barbarie; 

bestialitate, animalitate; brutalitate, violenţă, 
răutate; pustietate, părăsire. 

SĂLBĂTICIUNE, s.f. fiară, lighioană, jivină, 
dihanie.  

SĂLTA, vb. sări, ţopăi, a se ridica, a se urca.  
SĂLTĂREŢ, adj. vioi, ritmat, sacadat, zglobiu, 

sprinten.  
SĂMÂNŢĂ, s.f. boabă, grăunte, sâmbure. 
SĂNĂTOS, adj. teafăr, zdravăn, normal; 

nestricat, nealterat, neviciat. 
SĂPA, vb. scobi, excava, prăşi. 
SĂRAC, adj. sărman, calic, nevoiaş; nenorocit, 

mizerabil, modest, simplu, nesatisfăcător, 
slab. 

SĂRĂCĂCIOS, adj. umil, sărac, prăpădit, 
modest.  

SĂRĂCI, vb. a scăpăta, a se ruina, a calici.  
SĂRĂCIE, s.f. nevoie, mizerie, lipsă. 
SĂRBĂTORESC, adj. festiv, solemn, special. 
SĂRBĂTORI, vb. a serba, celebra. 
SĂRI, vb. sălta, ţopăi, a se azvârli, a se repezi; 

a omite, a uita. 
SĂRMAN, adj. sărac, nevoiaş, nenorocit, 

calic, necăjit, neputincios. 
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SUI, vb. urca, cocoţa, escalada, căţăra; creşte, 
a se mări. 

SUMAR, adj. sintetic, succint, rezumativ, 
concis; cuprins. 

SUMBRU, adj. obscur, întunecos, întunecat; 
funebru, sinistru, lugubru; deprimant, 
dezolant, funest, fatal. 

SUNA, vb. răsuna, dăngăni, fluiera; şuşoti, 
şopoti; susura, fâşâi, foşni. 

SUPĂRA, vb. a se întrista, a se certa; a se 
indispune, a se îndurera; agasa, enerva, 
indispune; ofensa, deranja, tulbura. 

SUPĂRARE, s.f. ofensă, întristare, nemulţumire, 
neplăcere, indispoziţie; necaz, belea, 
nenorocire. 

SUPERB, adj. maiestuos, impozant, monumental; 
extraordinar, excepţional, formidabil. 

SUPERIOR, adj. deosebit, distins, select, 
eminent; selectat, remarcat. 

SUPLEŢE, s.f. flexibilitate, elasticitate; 
uşurinţă, agilitate, repeziciune. 

SUPLICIU, s.n. chin, tortură, suferinţă; martiraj, 
mucenicie.  

SUPLU, adj. flexibil, mlădios, elastic; 
subţire, zvelt. 

SUPORTA, vb. tolera, răbda, îngădui, permite, 
accepta. 

SUPOZIŢIE, s.f. presupunere, bănuială, 
prezumţie, ipoteză.  

SUPRAFAŢĂ, s.f. întindere, mărime; spaţiu, 
teritoriu, cuprins.  

SUPRANATURAL, adj. fantastic, miraculos, 
ireal. 

SUPRAVEGHEA, vb. veghea, priveghea,  
străjui; observa, urmări. 

SUPRAVEGHERE, s.f. strajă, pază, veghere; 
control, urmărire, observaţie. 

SUPREMAŢIE, s.f. dominare, hegemonie, 
stăpânire. 

SUPRIMA, vb. elimina, înlătura, desfiinţa, 
îndepărta; omorî, asasina, ucide. 

SUPRIMARE, s.f. omorât, eliminat, îndepărtat, 
alungat; abrogat, infirmat, invalidat. 

SUPUNE, vb. cuceri, învinge, subjuga; asculta, 
urma, conforma; ceda, a se preda. 

SUPUS, adj. subordonat, umil, slugarnic; 
dependent, ascultător, cuminte, docil. 

SUR, adj. cenuşiu, gri, plumburiu.  
SURGHIUN, s.n. exil, pribegie, sughiunire, 

deportare.  
SURGHIUNI, vb. deporta, exila, pribegi, 

alunga, ostraciza.  
SURMENAJ, s.n. extenuare, sfârşeală, 

slăbiciune, surmenare.  
SURPA, vb. dărâma, prăbuşi, dărăpăna, 

a se hurui, a se prăpădi.  
SURPĂTURĂ, s.f. paragină, dărămătură, 

ruină, dărăpănătură. 
SURPLUS, s.n. excedent, prisos, prisosire.  
SURPRINDE, vb. găsi, apuca, prinde.  
SURPRINS, adj. uluit, stupefiat, perplex, 

consternat.  
SURPRIZĂ, s.f. stupoare, consternare, uluială, 

stupefacţie.  
SURVENI, vb. interveni, apărea; a se întâmpla, 

a se produce. 
SUSCEPTIBIL, adj. sensibil, suspicios; 

potrivit, capabil, convenabil. 
SUSCITA, vb. incita, produce, provoca, 

determina, deştepta, stârni, trezi. 
SUSPECT, adj. dubios, echivoc; îndoielnic, 

necurat.  
SUSPECTA, vb. bănui, suspiciona, presupune. 
SUSPENDA, vb. a se agăţa, a se anina, 

a se atârna; termina, sista, opri, întrerupe. 
SUSPENDARE, s.f. atârnare, agăţare. 

spânzurare; sistare, terminare, întrerupere. 
SUSPICIOS, adj. incredul, bănuielnic, 

suspicios, neîncrezător.  
SUSTRAGE, vb. fura, deturna, ascunde, 

frauda.  
SUSTRAGERE, s.f. furt, defurnare, delapidare, 

efracţie.  
SUSŢINĂTOR, adj. fan, adept, suporter; 

sponsor, protector. 
SUSŢINE, vb. sprijini, rezema, menţine; ajuta, 

ocroti, proteja; argumenta, proba, dovedi. 
SUSŢINERE, s.f. sprijinire, protejare, ocrotire; 

întreţinere, pledare. 
SUVERAN, sm., adj. conducător, rege, monarh, 

stăpânitor; absolut, suprem; nesupus, 
independent, liber. 

SUVERANITATE, s.f. neatârnare, independent, 
libertate. 
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ŞANSĂ, s.f. baftă, noroc, posibilitate. 
ŞARLATAN, sm. impostor, pungaş, escroc; 

hoţ, farsor. 
ŞARLATANIE, s.f. înşelătorie, hoţie, 

escrocherie, impostură, şmecherie. 
ȘCOALĂ, s.f. învăţătură, studiu, educaţie; 

intrigă, uneltire.  
ŞEDEA, vb. sta, poposi, zăbovi; a se aşeza, 

a se opri. 
ŞEDERE, s.f. aşezare, domiciliu, locuinţă, 

reşedinţă; pasivitate. 
ȘEF, sm. conducător, superior, comandant, 

căpetenie, cap.  
ŞERPUIRE, s.f. curbă, serpentină, întorsătură, 

ocol.  
ŞIR, s.n. rând, succesiune; coloană, convoi, 

linie, şirag. 
ŞIRET, s.m., adj, viclean, șmecher, abil, 

ipocrit, prefăcut; duplicitar, perfid, fals. 
ŞIRETENIE, s.f. şmecherie, viclenie; şiretlic, 

tertip, stratagemă, subterfugiu. 
ŞLEFUI, vb. lustrui, netezi, cizela.  
ŞMECHER, s.m, adj, viclean, şiret, abil, isteţ. 
ŞMECHERIE, s.f.  şiretenie, viclenie;  truc,  

şiretlic, escrocherie, înşelăciune, şarlatanie, 
impostură. 

ŞNAPAN, s.m. escroc, impostor, şarlatan; 
scamator, farsor. 

ŞOAPTĂ, s.f. şuşotelă, şuşotit, sporovăială; 
bârfă, clevetire, calomniere, discreditare; 
foşnet, freamăt, susur. 

ŞOCA, vb. surprinde, frapa, epata. 
ŞOCANT, adj. surprinzător, uimitor, epatant, 

frapant. 
ŞOPOTI, vb. susura, șuşoti, murmura; fâşâi, 

şopti. 
ŞOPTI, vb. şuşoti, murmura, sufla, clipoci, 

şopti, foşni. 

ŞOTIE, s.f. boroboaţă, trăsnaie, ispravă, 
poznă; farsă, ştrengărie, păcăleală. 

ŞOVĂl, vb. ezita, pregeta, a se codi; aştepta. 
ŞOVĂlALĂ, s.f. nesiguranţă, nehotărâre, 

ezitare; oscilaţie, pregetare; îndoială, 
incertitudine, nesiguranţă, scepticism. 

ŞTERGE, vb. curăţa, elimina, anula, suprima, 
radia; fugi, furişa. 

ŞTERS, adj. curăţat, anulat, eliminat; estompat, 
neclar, pierdut, stins. 

ŞTI, vb. cunoaşte, afla, auzi, înţelege, pricepe, 
identifica. 

ŞTIINŢĂ, s.f. disciplină; erudiţie, învăţătură; 
iscusinţă, pricepere, talent; artă, dibăcie, 
măiestrie. 

ŞTIRE, s.f. veste, cunoştinţă, informaţie, 
mesaj.  

ŞTRENGAR, adj. poznaş, nebunatic. 
ŞTRENGĂRIE, s.f. năzbâtie, năzdrăvănie, 

glumă, poznă, farsă, ghiduşie. 
ŞUBRED, adj. delicat, fragil, plăpând, slab, 

bolnav, şubrezit.  
ŞUŞOTEALĂ, s.f. şoaptă, şuşotit, murmur, 

foşnit. 
 

 
 

TTTT    
 
 

TABIET, s.n. obişnuinţă, obicei, deprindere; 
siestă. 

TABLOU, s.n. pictură, pânză, peisaj, cadru, 
privelişte, vedere. 

TACITURN, adj. morocănos, posac, posomorât, 
ursuz, neprietenos, tăcut. 

TACT, s.n. pipăit; cadenţă, măsura, ritm, 
cumpătare, înţelepciune, socoteală, moderaţie. 

TACTICOS, adj. moderat, temperat, domol, 
liniştit, măsurat, echilibrat. 

TAGMĂ, s.f. breaslă, categoric; clică, gaşcă, 
șleahtă. 

TAINIC, adj. izolat, singuratic, ascuns; secret, 
ocult, misterios, confidenţial. 
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TRÂNTIT, adj. lovit, doborât, răsturnat; 
întins, lungit, tolănit.  

TROPĂIALĂ, s.f. tropot, tropăit, tropăitură, 
zdupăit.  

TROSNET, s.n. trosnitură, pocnet; pârâit, 
pârâiturâ, pocnitură. 

TRUC, s.n. şiretlic, vicleşug, stratagemă, 
şiretenie, subterfugiu. 

TRUDĂ, s.f. oboseală, osteneală; chin, efort, 
străduinţă, greutate. 

TRUDI, vb. chinui, osteni, obosi; roboti, 
canoni, căzni. 

TRUFAŞ, adj. îngâmfat, încrezut, orgolios, 
înfumurat, infatuat, vanitos, mândru; arogant, 
impertinent, neruşinat, obraznic. 

TRUFIE, s.f. vanitate, aroganţă, infatuare, 
mândrie; impertinenţă, insolenţă, neruşinare, 
necuviinţă, tupeu. 

TRUPESC, adj. corporal, fizic, pământesc.  
TUFIŞ, s.n. desiş, tufăriş, hăţiş, crâng. 
TULBURA, vb. a se înceţoşa, a se înnegura, 

a se voala; frământa, îngrijora, alarma, 
agita, incita, instiga; deranja, incomoda, 
încurca. 

TULBURĂTOR, adj. emoţionant, impresionant, 
mişcător, patetic; provocator, instigator, 
agitator. 

TULBURE, adj. ceţos, neclar; confuz, 
imprecis, obscur, vag, nedefinit; nesigur, 
incert. 

TUMULT, s.n. zgomot, gălăgie, hărmălaie, 
tămbălău, vacarm, zarvă, tărăboi, vuiet. 

TUMULTUOS, adj. zgomotos, gălăgios, 
clocotitor; impulsiv, înflăcărat, impetuos, 
năvalnic, nestăvilit, violent. 

TUPEU, s.n. obrăznicie, necuviinţă, insolenţă, 
aroganţă neobrăzare, trufie. 

TURMENTA, vb. a se îmbăta, a se ameţi, 
a se chercheli.  

TURMENTAT, adj. beat, ameţit, cherchelit, 
îmbătat.  

TURTI, vb. strivi, presa, zdrobi, stâlci. 
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ŢANŢOŞ, adj. îngâmfat, mândru, orgolios, 
încrezut, vanitos; arogant, necuviincios, 
impertinent, obraznic. 

ŢĂRĂNESC, adj. rural, sătesc, rustic, 
câmpenesc. 

ŢEAPĂN, adj. rigid, inflexibil; imobil, 
nemişcat, neclintit; înţepenit, neînsufleţit, 
mort, rece. 

ŢEL, s.n. vis, obiectiv, scop, finalitate, 
obiectiv, rost, sens. 

ŢICNEALĂ, s.f. nebunie, alienare, sminteală; 
aiureală, zăpăceală, ţăcăneală. 

ŢICNI, vb. înnebuni, căpia, scrânti; a se 
sminti, a se aliena. 

ŢICNIT, adj. nebun, dement, smintit, besmetic, 
descreierat, zurliu, zănatic, zăpăcit. 

ŢINE, vb. duce, purta, avea; a se prinde, 
a se apuca; purta, sprijini, susţine; dura, 
a se menţine, a se conserva. 

ŢINTĂ, s.f. cui; finalitate, scop, menire, 
obiectiv, rost, rol.  

ŢINTI, vb. ochi, fixa, pironi; râvni, pofti, năzui, 
visa.  

ŢINUT, s.n. zonă, regiune, teritoriu, meleag, 
plai. 

ŢINUTĂ, s.f. atitudine, comportare, poză,  
postură; îmbrăcăminte, uniformă. 

ŢIPA, vb. striga, urla, răcni, vocifera, zbiera; 
hăuli, chiui. 

ŢIPĂT, s.n. strigăt, răcnet, urlet, chiot, hăulit, 
chiuitură. 

ŢÂRÂI, vb. susura, picura, bura, burniţa. 
ŢÂŞNI,vb. izbucni, răbufni, erupe. 
ŢOAPĂ, s.f. bădăran, ţopârlan, mitocan, 

mârlan, mojic. 
ŢOPÂRLAN,  sm., adj. mitocan, ţărănoi, mârlan, 

bădăran, vulgar, necivilizat, nepoliticos. 
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UCIDE, vb. omorî, răpune, suprima, asasina, 
termina, curăţa, lichida. 

UCIDERE, s.f. asasinat, omor, crimă, moarte, 
suprimare, omucidere. 

UCIGAŞ, sm. criminal, asasin. 
UD, adj. umed, umezit, jilav, transpirat, 

asudat, plouat.  
UDA, vb. muia, umezi, stropi, ploua, boteza, 

spăla, scălda.  
UIMI, vb. stupefia, ului, consterna, minuna, 

năuci; a se cruci. 
UIMIT, adj. surprins, stupefiat, uluit, perplex, 

năucit. 
UIMITOR, adj. stupefiant, uluitor, năucitor; 

excepţional, extraordinar, grozav, nemai-
pomenit, teribil. 

ULTRAGIA, vb. ofensa, insulta, jigni, răni. 
ULUI, vb. stupefia, consterna, surprinde, 

uimi; a se cruci, a se minuna. 
ULUIRE, s.f. surprindere, stupefacţie, 

consternare, perplexitate, surpriză. 
ULUITOR, adj. stupefiant, surprinzător, 

uimitor, ameţitor; excepţional, extraordinar, 
formidabil, grozav, imens. 

UMBLA, vb. merge, trece, a se mişca, a se 
deplasa, colinda, cutreiera, străbate; 
funcţiona. 

UMBLET, s.n. umblare, alergare, goană, 
umblet, alergătură. 

UMBRĂ, s.f. umbriş; obscuritate, întuneric; 
fantomă, nălucire, stafie, strigoi; imagine, 
vedenie, viziune. 

UMEZI, vb. uda, muia, stropi, înmuia. 
UMFLA, vb. a se mări, a se bulbuca, a se 

dilata, a se tumefia. 
UMFLARE, s.f. mărire, dilatare, bulbucare. 

inflamare, inflamaţie, tumefacţie, creştere. 
UMFLAT, adj. bombat, dilatat; gras, obez, 

rotofei; balonat, borcănat; buhăit. 

UMIL, adj. supus, servil, smerit, slugarnic; 
modest, sărac, neînsemnat, obscur. 

UMILI, vb. a se ploconi, a se căciuli, a se 
smeri, a se supune. 

UMILINŢĂ, s.f. smerenie, plecare, înjosire; 
jignire, ofensă, injurie, ocară, ruşine. 

UMILITOR, adj. dezonorant, ruşinos, supărător. 
UMPLE, vb. turna, încărca, îndesa, acoperi, 

copleşi; a se murdări, a se mânji, a se 
încărca. 

UNDUIOS, adj. unduitor, ondulat, unduit, 
vălurit; armonios, melodios, mlădios. 

UNEALTĂ, s.f. sculă, instrument, ustensilă, 
aparat.  

UNELTI, vb. intriga, complota, conspira, 
conjura. 

UNELTIRE, s.f. intrigă, complot, conspiraţie, 
mașinaţiune, conjuraţie. 

UNI, vb. a se împreuna, a se lega, asambla, 
a se asocia, a se căsători. 

UNIC, adj. singur, solitar, incomparabil, 
inconfundabil; excepţional, extraordinar, 
grozav, nemaipomenit, nemaivăzut. 

UNIRE, s.f. montaj, reunire, îmbinare, combinare, 
prindere; concordie, armonie, înţelegere. 

UNIT, adj. unificat, împreunat, îmbinat, 
combinat, asamblat. 

URĂ, s.f. vrajbă, discordie, ostilitate, duşmănie, 
animozitate, învrăjbire. 

URCA, vb. sui; a se ridica, a se sălta, a se 
căţăra, a se cocoţa, creşte. 

URCARE, s.f. suire, căţărare, ridicare, 
escaladare; creştere, înălţare, ridicare; 
majorare, scumpire, sporire. 

URGENT, adj., adv. iute, rapid, grabnic, 
neîntârziat. 

URGIE, s.f. nenorocire, catastrofă, sinistru; 
dezastru, calamitate, prăpăd; năpastă, 
pacoste, potop. 

URGISI, vb. nedreptăţi, prigoni, persecuta; 
exploata, oropsi, tiraniza. 

URGISIT, adj. oprimat, nedreptăţit, oropsit, 
persecutat, împilat, obidit. 

URIAŞ, s.m. namilă, gigant, matahală; enorm, 
colosal, extraordinar, unic, uluitor, teribil. 

URÎ, vb. duşmăni, pizmui, vrăjmăşi; a se 
supăra, a se sătura. 
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URÂT, adj. pocit, slut, respingător, hidos, 
diform, monstruos; înnegurat, întunecat, 
noros, ploios; dizgraţios, greţos, împuţit, 
neplăcut. 

URLA, vb. răcni, ţipa, striga, vocifera, zbiera. 
URMA, vb. acompania, însoţi; a se succeda, 

a se perinda; continua, relua; reieşi, rezulta, 
decurge. 

URMARE, s.f. continuare, succesiune; 
rezultat, efect, repercusiune. 

URMĂ, s.f. dâră, amprentă, întipărire, semn; 
relicvă, vestigiu, cicatrice, stigmat. 

URMĂRI, vb. fugări, hăitui; pândi, spiona, 
observa; privi, auzi, asculta; studia, 
cerceta, examina; dori, năzui, aspira, visa. 

URSI, vb. destina, predestina, sorti; hărăzi, 
meni; fermeca, vrăji, descânta. 

URSITĂ, s.f. destin, soartă, menire, fatalitate, 
zodie. 

URSUZ, adj. morocănos, posac, tăcut, 
neprietenos, închis, taciturn. 

USCA, vb. zvânta, deshidrata, ofili, veşteji, 
seca.  

USCAT, adj. zvântat, deshidratat, sec, ofilit, 
veşted. 

USCĂŢIV, adj. slăbit, supt, slăbănog, tras, 
slab, costeliv, pipernicit. 

UŞOR, adj. imponderal; comod, lejer; rar, 
subţire, slab; moderat, calm, domol, 
liniştit; facil, simplu, neproblematic, 
necomplicat; vindecabil, curabil, tratabil. 

UŞURA, vb. reduce, diminua, micşora; 
alina, calma, linişti, potoli; favoriza, facilita. 

UŞURATIC, adj. neserios, frivol, fluşturatic. 
UŞURINŢĂ, s.f. facilitate, simplitate; iscusinţă, 

dexteritate, pricepere, îndemânare; avantaj, 
facilitate, favoare. 

UTIL, adj. necesar, folositor, eficient, 
binevenit, utilizabil.  

UTILIZA, vb. folosi, întrebuinţa, practica; 
a se sluji, a se folosi.  

UTILIZARE, s.f. întrebuinţare, aplicare, folosire, 
uz.  

UTOPIC, adj. ireal, fantastic, iluzoriu, fantezist.  
UTOPIE, s.f. himeră, iluzie, închipuire, 

fantezie, irealitate. 

UZ, s.n. folos, utilizare, întrebuinţare; datină, 
tradiţie, obicei, tipic. 

UZA, vb. a se strica, a se deteriora, a se 
învechi, a se degrada; folosi, întrebuinţa, 
servi, utiliza. 

UZANŢĂ, s.f obişnuinţă, datină, tradiţie, 
rânduială.  

UZAT, adj. stricat, învechit, rablagit, deteriorat.  
UZUAL, adj. frecvent, obişnuit, tradiţional, 

cotidian. 
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VACARM, s.n. tumult, zarvă, zgomot, gălăgie, 
hărmălaie, balamuc, tevatură, tămbălău. 

VAG, adj. neclar, şters, confuz, imprecis; 
echivoc, nedefinit; obscur, nebulos, întunecos. 

VAGABOND, s.m. derbedeu, haimana, 
golan; hoinar, rătăcitor, călător. 

VAGABONDA, vb. pribegi, rătăci, hoinări; 
cutreiera, umbla.  

VAJNIC, adj. puternic, energic, viguros, tare; 
sângeros, violent, crud, înverşunat. 

VALABILITATE, s.f. validitate, autenticitate, 
valoare, putere. 

VALOARE, s.f. calitate, însușire; preţ, cost; 
valabilitate; semnificaţie, sens; pricepere, 
competenţă, seriozitate, importanţă. 

VALORA, vb. preţui, costa, cântări, face, 
echivala. 

VALOROS, adj. scump, costisitor, preţios; 
competent, experimentat, dotat, talentat, 
înzestrat; important, remarcabil, însemnat. 

VAN, adj. inutil, nefolositor, zadarnic; gratuit, 
sterp, steril; iluzoriu, fals, înşelător. 

VANITATE, s.f. mândrie, orgoliu, trufie, 
aroganţă, îngâmfare, infatuare. 

VANITOS, adj. grandoman, trufaş, orgolios, 
vanitos, încrezut, infatuat, înfumurat. 

VAPOROS, adj. transparent, diafan, subţire, 
străveziu. 




