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                                                      ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

  

Ζ πανμφζα ιεθέηδ απμηεθεί πνμσυκ εκυξ ιαηνυπνμκμο πνμαθδιαηζζιμφ πμο 

ακαπηφπεδηε ζηα πθαίζζα ακενςπμθμβζηχκ ενεοκχκ πμο δζελήβαβα επί ζεζνά εηχκ 

ζηδκ πενζμπή ημο Μεηζυαμο. Αθμνά ηζξ ζοκανηήζεζξ ιεηαλφ ημπζηήξ βθχζζαξ ηαζ 

επζζηδιμκζηήξ πνμζέββζζδξ ηδξ παναδμζζαηήξ ηαζ ζφβπνμκδξ ημζκςκίαξ ηδξ 

πενζμπήξ. Αοηή δ ζπέζδ, ακηζθδπηή ανπζηά ςξ ιία εεκμβθςζζμθμβία πνμαθδιαηζηή, 

απμηέθεζε ημ έκαοζια ιίαξ πμθφπνμκδξ ηαζ ελακηθδηζηήξ ένεοκαξ πάκς ζημ ημπζηυ 

ζδίςια, βεβμκυξ πμο είπε ςξ απμηέθεζια ηδκ ζοβηέκηνςζδ εκυξ ηενάζηζμο 

βθςζζμθμβζημφ οθζημφ. Πανάθθδθα δ απμηφπςζδ ηδξ ημπζηήξ βθχζζαξ ακέδεζλε έκα 

ιεβάθμ υβημ εεκμβναθζηχκ πθδνμθμνζχκ. Ζ πθήνδξ δδιμζίεοζδ αοηχκ ηςκ 

ζημζπείςκ παναιέκεζ ααζζηή ιαξ πνυεεζδ. Έπμκηαξ οπυρδ υηζ δ επζζηδιμκζηή ημοξ 

επελενβαζία πνμτ-πμεέηεζ ιία ιαηνμπνυκζα πνμζπάεεζα ηνίεδηε ζηυπζιμ κα βίκεζ 

ιία πνχηδ εεςνδηζηή κφλδ ζπεηζηά ιε ημ πθαίζζμ αοηήξ ηδξ ένεοκαξ ηαζ πανάθθδθα 

κα πανμοζζαζηεί έκα πνχημ (ζπεηζηά ακεπελένβαζημ αηυιδ) δείβια ημο οθζημφ ηδξ. 

 

Η διαλεκηική ηης Ιζηορίας. 

            

 Ζ ζδζαζηενυηδηα ημο ημπζημφ πμθζηζζιμφ, ιία ζφκεεζδ ζημζπείςκ μζ ηαηααμθέξ 

ημο μπμίςκ ακάβμκηαζ ζημκ αμνεζμεθθαδζηυ ηαζ εονφηενμ ααθηακζηυ πχνμ ηδξ 

ιεζαζςκζηήξ ηαζ μεςιακζηήξ πενζυδμο, ςεεί εζδζημφξ ηαζ ιδ κα ηαηαβνάρμοκ ηδκ 

ημζκςκία ημο Μεηζυαμο ςξ ιία απυ ηζξ πζμ εκδζαθένμοζεξ ημο μνεζκμφ ηυζιμο ηδξ 

Δθθάδαξ. Πανά ημ υηζ ςξ ηα ηέθδ ημο 20μο αζχκα δζέζςγε μνζζιέκεξ πηοπέξ ηδξ 

παναδμζζαηήξ ηδξ οπυζηαζδξ δεκ έπεζ ηφπεζ ζοζηδιαηζηήξ επζζηδιμκζηήξ 

δζενεφκδζδξ. Υαναηηδνζζηζηή πενίπηςζδ απμηεθεί δ ημπζηή βθχζζα δ μπμία, ακ ηαζ 

ανίζηεηαζ ζε πμνεία απμζφκεεζδξ, οθίζηαηαζ αηυιδ. Γεκ έπμοκ πενάζεζ άθθςζηε 

πμθθά πνυκζα απυ ηδκ επμπή πμο ηονζανπμφζε ζημκ πνμθμνζηυ θυβμ ηςκ 

Μεηζμαζηχκ εκχ δ ημπζηή ικήιδ δζαζχγεζ αηυιδ πενζπηχζεζξ ηαημίηςκ ιε ιενζηή ή 
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μθζηή αδοκαιία επζημζκςκίαξ ζε άθθδ βθχζζα
1
. Μμθμκυηζ δ πνήζδ ηδξ αθαπζηήξ

2
 

απμηέθεζε αθμνιή δζαηφπςζδξ δζαθυνςκ απυρεςκ ακαθμνζηά ιε ηδκ πνμέθεοζδ ηδξ 

πθδεοζιζαηήξ μιάδαξ ηςκ Βθάπςκ, δ ημζκςκία ημο Μεηζυαμο, πςνίξ κα αβκμεί ηζξ 

εεκζηζζηζηέξ δζαζηάζεζξ πμο έθααε αοηυ ημ γήηδια ζηα πθαίζζα ηδξ ακάδοζδξ ηςκ 

εεκζηχκ ηναηχκ ζημκ Βαθηακζηυ πχνμ, μοδέπμηε ηδκ ελέθααε ςξ ζημζπείμ 

δζαιυνθςζδξ εεκζηήξ οπυζηαζδξ. Αοηυ αέααζα δεκ ζδιαίκεζ υηζ αβκμμφζε ηδκ 

εεκμηζηή ηδξ δζάζηαζδ. Αηυιδ ηαζ ζήιενα δ ημπζηή βθχζζα απμηεθεί ζημζπείμ 

αοημπνμζδζμνζζιμφ ή εηενμπνμζδζμνζζιμφ ηςκ ηαημίηςκ ημο Μεηζυαμο ςξ ιία 

δζαηνζηή εεκμπμθζηζζιζηή μιάδα. Απυ ηα ακςηένς ζοκάβεηαζ υηζ δ ακηίθδρδ πμο έπεζ 

δζαιμνθςεεί ζηδκ ημζκςκία ημο Μεηζυαμο, ακαθμνζηά ιε ηδκ ημπζηή βθχζζα, 

ειπενζέπεζ «πνμεεκζηζζηζηά» παναηηδνζζηζηά
3
. Ζ ενιδκεία αοημφ ημο θαζκμιέκμο 

ηαεζζηά ακαβηαία ιία ζφκημιδ πνμαμθή ημο ζημκ ζζημνζηυ πνυκμ.   

       Γζαπνμκζηά ημ πθαίζζμ, εκηυξ ημο μπμίμο δζαιμνθχκεηαζ ηαζ ελεθίζζεηαζ δ 

ημπζηή ημζκςκία ςξ ιία μζηζζηζηή-πμθζηζζιζηή πανμοζία ιαηνάξ δζάνηεζαξ, μνίγεηαζ 

απυ ηζξ πενζααθθμκηζηέξ-βεςβναθζηέξ ζοκεήηεξ ημο μνεζκμφ πχνμο ηδξ Πίκδμο, ηζξ 

ηθδνμκμιδιέκεξ απυ ημκ Μεζαίςκα δμιέξ ημο αθαπζημφ πθδεοζιμφ ηδξ ηαζ ημοξ 

ζζημνζημφξ υνμοξ ηάης απυ ημοξ μπμίμοξ αοηέξ ακαζοβηνμημφκηαζ ηαηά ηδκ 

μεςιακζηή πενίμδμ
4
. Γζαηαηεπυιεκδ απυ ιία ακηίθδρδ ζζμννμπδιέκδξ δζαπείνζζδξ 

ηςκ μνεζκχκ πυνςκ, πνμηάζζεζ ςξ ααζζηή ηδξ μζημκμιζηή επζθμβή ηδκ δζαηήνδζδ ηδξ 

πμθφιμνθδξ αβνμηζηήξ αάζδξ, πμο ηθδνμκμιεί απυ ηδκ πνμ-μεςιακζηή πενίμδμ, 

ηαεζζηχκηαξ ηδκ ζηαδζαηά αθεηδνία ιίαξ έκημκδξ αζμηεπκζηήξ-ιεηαπναηζηήξ δνάζδξ. 

                                                 
1
 Ωξ ηα ιέζα ημο 20

μο
 αζχκα ηα παζδζά ηδξ πνμζπμθζηήξ δθζηίαξ ηαεχξ ηαζ έκα ζδιακηζηυ ηιήια ημο 

βοκαζηείμο πθδεοζιμφ δεκ ιπμνμφζε κα εηθναζηεί ζε άθθδ βθχζζα. Δηηυξ ηςκ πνμζςπζηχκ 

ιανηονζχκ πμο έπς απμημιίζεζ βζα αοηυ ημ εέια δεκ θείπμοκ ηαζ μζ ζπεηζηέξ βναπηέξ ακαθμνέξ. 

Υαναηηδνζζηζηή είκαζ δ ιανηονία ημο βζαηνμφ μηυθδ μ μπμίμξ ζηα εκεοιήιαηά ημο ακαθένεζ υηζ: 

«Πξνζθιεζείο θαηά ην έηνο 1861 ππό ηεο θνηλόηεηαο Μεηζόβνπ, σο ηαηξόο απηήο, εύξνλ κόλνλ ζρνιείνλ 

Διιεληθόλ αξξέλσλ, ζειέσλ νπδέλ·πιελ ζπαλίσλ εμαηξέζεσλ, αη γπλαίθεο θαη ηα άξξελα κέρξη ηνπ 

δεθάηνπ έηνπο ηεο ειηθίαο ησλ νπδόισο ειάινπλ ηελ Διιεληθήλ, πάληνηε δε αζζελνύληεο είρνλ απόιπηνλ 

αλάγθελ δηεξκελέσο·νη άλδξεο ειάινπλ ειεπζέξσο ηελ Διιεληθήλ, δηόηη ήζαλ εηο αδηάθνπνλ εκπνξηθήλ 

ζπγθνηλσλίαλ κε ηα Ισάλληλα θαη Σξίθθαια.» Bθ. . μηυθδξ, «Πενί Ζπείνμο ηαζ Αθαακίαξ», 

Παξλαζόο 7 (1883), ζ. 298-299.    
2
 Υνδζζιμπμζχ ημκ υνμ αθαπζηή ηα υπζ αθάπζηδ επεζδή ιία ιεβάθδ ιενίδα ηδξ εθθδκζηήξ ημζκςκίαξ 

αβκμεί ηδκ εεκμβθςζζζηή δζάζηαζδ ημο ηεθεοηαίμο υνμο ηαζ ημο απμδίδεζ απμηθεζζηζηά 

ημζκςκζμθμβζηέξ ζδιάκζεζξ.   
3
 Ακαθένμιαζ πάκηα ζηδκ ακηίθδρδ πμο έπεζ δζαιμνθςεεί ζζημνζηά ζηδκ πθεζμκυηδηα ημο πθδεοζιμφ 

ηαζ υπζ ζηζξ εζδζηέξ ζδιάκζεζξ πμο ακέπηολακ ηαηά ηαζνμφξ πνυζςπα  ειθμνμφιεκα απυ πνμζςπζηέξ 

ζδεμθδρίεξ ή πμθζηζηέξ ζημπζιυηδηεξ.  
4
 Βθ. εκδεζηηζηά: Β. Ρυημο, Οξεηλέο θνηλσλίεο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Οζσκαληθήο θπξηαξρίαο ζηα 

Βαιθάληα, εηδ. Δνςδζυξ, Θεζζαθμκίηδ 2007, Θ. Γαζμφθαξ, «Αβνμηζηέξ ημζκςκίεξ ημο μνεζκμφ πχνμο 

ηαηά μεςιακζηή πενίμδμ, Ο βεςνβζηυξ ηυζιμξ ηδξ Υχναξ Μεηγυαμο (18
μξ

 αζ - 19
μξ

 αζ.) », δζδαηημνζηή 

δζαηνζαή, Πακεπζζηήιζμ Ηςακκίκςκ, Ηςάκκζκα 2009.    
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Οζ ζζμννμπίεξ πμο δζαιμνθχκμκηαζ ιέζς αοηήξ ηδξ ζφγεολδξ, εέημοκ ηζξ αάζεζξ βζα 

ηδκ επζαίςζδ ιίαξ ζδιακηζηήξ πθδεοζιζαηήξ ιάγαξ εκηυξ εκυξ απυθοηα μνεζκμφ 

πενζαάθθμκημξ αθθά ηαζ ηδξ πεναζηένς ιεηελέθζλδ ηδξ ζε ιία ακενπυιεκδ ειπμνζηή 

ημζκςκία ημο μεςιακζημφ ηυζιμο
5
. Ζ έκημκδ μζημκμιζηή ηαζ βεςβναθζηή 

ηζκδηζηυηδηα πμο επζδεζηκφεζ, δζεονφκεζ ηζξ πμθζηζζιζηέξ επαθέξ ηαζ πνμζθήρεζξ 

πνμηαθχκηαξ πανάθθδθα ακαηαηαηάλεζξ ζημ εζςηενζηυ ηδξ. Οζ ακςηένς δζενβαζίεξ, 

μζ μπμίεξ ημνοθχκμκηαζ ιεηαλφ ημο 18
μο

 ηαζ 19
μο 

αζχκα, δζαιμνθχκμοκ ηδκ έζπαηδ 

θάζδ ελέθζλδξ ημο ημπζημφ πμθζηζζιμφ ςξ έηθναζδ ιίαξ πνμαζμιδπακζηή ημζκςκίαξ 

ημο μνεζκμφ πχνμο. Οζ δζαζηάζεζξ ημο, ειθακείξ έςξ ηα ιέζα ημο 20
μο

 αζχκα, 

ζοκδέμκηαζ άιεζα ιε ηδκ ιεθέηδ ηδξ ημπζηήξ βθχζζαξ. οβηεηνζιέκα, ηαηά ημ 

πνμκζηυ δζάζηδια πμο δζανηεί δ ακςηένς πμθζηζζιζηή θάζδ, ηαηαβνάθεηαζ ημ 

ηεθεοηαίμ ζηάδζμ ελέθζλδξ ημο αθαπζημφ ζδζχιαημξ ημο Μεηζυαμο ςξ θεζημονβζηή 

βθχζζα ηαζ πανάθθδθα ηίεεκηαζ μζ αάζεζξ ηήξ επζαίςζήξ ημο έςξ ζήιενα.   

  Όπςξ είδαιε δ ημζκςκία ημο Μεηζυαμο, πανά ηδκ μνεζκυηδηα ημο ηυπμο πμο 

ηαημζηεί, δεκ οπήνλε απμιμκςιέκδ. Συζμ δ βεςβναθζηή- πμθζηζηή εέζδ ημο μζηζζιμφ 

ζημ εεζιζηυ πθαίζζμ μνβάκςζδξ ηδξ μεςιακζηήξ αοημηναημνίαξ
6
 υζμ ηαζ δ 

μζημκμιζηή ημο ελέθζλδ εοκυδζε ιία ηζκδηζηυηδηα ηςκ ηαημίηςκ ημο, ηάηζ πμο ζε 

επίπεδμ πμθζηζζιμφ ζοκεπάβεηαζ εζζδμπή κέςκ πνμηφπςκ. Υαναηηδνζζηζηυ 

πανάδεζβια απμηεθεί δ ζπεηζηή αζηζημπμίδζδ ηςκ ιεθχκ ηδξ άνπμοζαξ ημζκςκίαξ 

εηείκδξ ηδξ πενζυδμο, θαζκυιεκμ πμο απμηοπχκεηαζ ιε παναηηδνζζηζηυ ηνυπμ ζηζξ 

εκένβεζέξ ηδξ κα ακαααειίζεζ ημ ιμνθςηζηυ ηδξ επίπεδμ. Σμ ζζημνζηυ απμηέθεζια 

αοηήξ ηδξ δζενβαζίαξ είκαζ δ εκενβή ζοιιεημπή ηδξ ζηδκ πκεοιαηζηή ακαβέκκδζδ ημο 

κέμο εθθδκζζιμφ, βεβμκυξ πμο ζε ημπζηυ επίπεδμ εηθνάγεηαζ ιε ηδκ ίδνοζδ ζπμθήξ 

                                                 
5
 Ήδδ απυ ηα ιέζα ημο 17

μο
 αζχκα βκςνίγμοιε ηδκ φπανλδ Μεηζμαζηχκ ιεβαθέιπμνςκ ζηδκ 

Κςκζηακηζκμφπμθδ, μζ μπμίμζ αζπμθμφκηακ ιε ημ βμοκειπυνζμ ηαηέπμκηαξ ιάθζζηα ζδιακηζηέξ εέζεζξ 

ζηδκ ακηίζημζπδ ζοκηεπκία. Βθ. Θ. Μέκηγμξ, «οιαμθή εζξ ηδκ ηςκ Ζπείνς ιμκχκ ημο ζκά», ΗΔ 

(1956), ζ. 660-661. Καηά ηδκ δζάνηεζα ημο 18
μο

-19
μο

 αζχκα, μζ ειπμνζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ηςκ 

Μεηζμαζηχκ επεηηείκμκηαζ, εηηυξ ημο Οεςιακζημφ πχνμο, ζε δζάθμνα  εονςπασηά ηέκηνα ηαεχξ ηαζ 

ζηδκ πενζμπή ηδξ Αζβφπημο. Βθ. Ν. αμνχκμο « Ηςάκκδξ ηάκμξ», ΑΘΗΝΑ 49 ( 1939), ζ. 333-342, W. 

M. Leake, Travels in northern Greece, vol. 1, Α.Μ.Ζakkert-Publisher (θςημβναθζηή ακαηφπςζδ 

Amsterdam 1967), ζ. 296, D. Limona - N.Trandaferescu, Documnte economice din arhiva casei 

comersiale Ioan  St. Stamu (1714-1875), Direcţia Generală a Arhivelor Statului din Republica 

Socialistă România,Vol. 1-2, Bucureşti 1983, Κ. Βαηαθυπμοθμξ Ιζηνξία ηνπ Βνξείνπ Διιεληζκνύ, 

Ήπεηξνο, εηδ. Αθμζ Κονζαηίδδ, Θεζζαθμκίηδ 1992. ζ. 394, Η. Υαηγδθχηδξ, « Οζ Μεηζμαίηεξ ζηδκ 

Αθελάκδνεζα » Πξαθηηθά Α΄ζπλεδξίνπ κεηζνβίηηθσλ ζπνπδώλ, Αεήκα 1993, ζ. 87-96 , Γ. Πθαηάνδ., « 

Οζ Σμζίηζδδεξ ζημ Λζαυνκμ », ΗΗ (1984), ζ. 199-206.  
6
 Βθ. ζδι. 13.  
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ήδδ απυ ηζξ ανπέξ ημο 18
μο

 αζχκα
7
. Νμιμηεθεζαηά αοηή δ ελέθζλδ ζοκζζηά πανάβμκηα 

ζοννίηκςζδξ ηδξ ημπζηήξ βθχζζαξ. Ωζηυζμ αοηή παναιέκεζ ζζπονή ηυζμ ζε επίπεδμ 

πνμθμνζηήξ επζημζκςκίαξ υζμ ηαζ ζε επίπεδμ πκεοιαηζηήξ δδιζμονβίαξ πάκηα ζηα 

πθαίζζα ιίαξ θασηήξ ημοθημφναξ. Ζ εέζδ ηδξ ζηδκ ημπζηή ημζκςκία δεκ ακαηνέπεηαζ 

μφηε ηαζ ιεηά ηδκ ηαεμθζηή ζοιιεημπή ηςκ ημνζηζζχκ ημο μζηζζιμφ ζηδκ εηπαίδεοζδ 

βεβμκυξ πμο θαιαάκεζ πχνα ζημ δεφηενμ ιζζυ ημο 19
μο

 αζχκα
8
. Μπμνεί δ ηεθεοηαία 

ελέθζλδ κα ζδιαημδμηεί ηδκ εζζδμπή ηδξ ημπζηήξ ημζκςκίαξ ζε ιία θάζδ ηαεμθζηήξ 

δζβθςζζίαξ
9
 ςζηυζμ ζηδκ πνμθμνζηή επζημζκςκία μ νυθμξ ηδξ εθθδκζηήξ βθχζζαξ ςξ 

ηζξ δεηαεηίεξ ημο 1960-1970 παναιέκεζ πενζεςνζαηυξ. Αοηή δ «παναδμλυηδηα» εα 

ιπμνμφζε κα ενιδκεοηεί ςξ ημ απμηέθεζια ιίαξ ηθδνμκμιδιέκδξ -ηονίςξ απυ ημκ 

αβνμηζηυ ηυζιμ- πμθζηζζιζηήξ ζοκηδνδηζηυηδηαξ δ μπμία ζζπονμπμζείηαζ. ιέζα απυ 

ηδκ επί αζχκεξ αδζαηάναηηδ ηαζ ζζμννμπδιέκδ ακάπηολδ ηδξ ημπζηήξ ημζκςκίαξ 

ηαεχξ ηαζ ηδ βεκζηή ζηαζζιυηδηα ημο μεςιακζημφ ηυζιμο. Ακ οπμεέζμοιε υηζ αοηυ 

ίζποε βζα ηα ηαηά πθεζμρδθία απαίδεοηα ηαηχηενα ζηνχιαηα ημο πθδεοζιμφ 

δφζημθα ιπμνμφιε κα ημ απμδεπημφιε βζα ηδκ άνπμοζα ημζκςκία δ μπμία ζοβηνμηεί 

ιία πεπαζδεοιέκδ μιάδα, πμο ζοιπθέεζ απυθοηα ιε ηα ηονίανπα ζδεμθμβζηά νεφιαηα 

ηδξ επμπήξ ηδξ. Αλίγεζ εδχ κα ακαθενεεί δ ζεεκανή ηδξ εκακηίςζδ ζε ηάεε 

πνμζπάεεζα ιεηαηνμπήξ ηδξ αθαπζηήξ βθχζζαξ ζε πανάβμκηα εεκζηήξ 

αοημζοκεζδδζίαξ ιδ ζοιααηήξ ιε ημ εεκζηυ αθήβδια ημο εθθδκζζιμφ
10

. Ζ εέζδξ ηδξ 

πάκς ζε αοηυ ημ γήηδια ηαεμνίγεζ ηαίνζα ηαζ ηδκ αοημζοκεζδδζία ημο οπυθμζπμο 

πθδεοζιμφ. Ο δβεηζηυξ πμθζηζηυξ ηαζ μζημκμιζηυξ νυθμξ πμο ηαηείπε ηαζ μ 

αζθοηηζηυξ ημζκςκζηυξ έθεβπμξ πμο αζημφζε ηδκ ηαεζζηά μιάδα πνυηοπμ ακαθμνζηά 

ιε ηζξ ζδεμθμβζηέξ ηαζ πμθζηζζιζηέξ επζθμβέξ ηςκ ηαηςηένςκ ημζκςκζηχκ ζηνςιάηςκ. 

Γεκ ιπμνμφιε ςζηυζμ κα ιδκ επζζδιάκμοιε ιία ακηίθαζδ. Ο πνμζακαημθζζιυξ ηδξ 

άνπμοζαξ ημζκςκίαξ ημο Μεηζυαμο πνμξ ηα ζδεχδδ ημο εθθδκζζιμφ δεκ επζθένεζ 

απμζηαζζμπμίδζή ηδξ απυ ηδκ ημπζηή βθχζζα Ακηίεεηα ζε αοηυ ημ γήηδια 

ζοιπενζθένεηαζ υπςξ ηαζ δ οπυθμζπδ ημπζηή ημζκςκία δδθαδή ζημκ πνμθμνζηυ ηδξ 

                                                 
7
 Βθ. Α. Υαηγδιζπάθδ, Οη ελ ησ Διιελνζρνιείσ Μεηζόβνπ δηδάμαληεο θαη δηδαρζέληεο, εκ Ηςακκίκμζξ 

1940,  Μ. Σνίημξ, Η Παηξηαξρηθή Δμαξρία Μεηζόβνπ ( 1659-1924), Ηςάκκζκα 1991, ζ. 93-103. 
8
 Σμ πνχημ πανεεκαβςβείμ ζημ Μέηζμαμ ζδνφεδηε ημ 1861. Βθ. . μηυθδξ, ό.π., ζ. 299.  Πνζκ δ 

εηπαίδεοζδ ηςκ ημνζηζζχκ βζκυηακ ηαη’ μίημκ,  ςζηυζμ αοηυ ήηακ έκα πνμκυιζμ πμο απμθάιαακακ 

ιυκμ μζ βυκμζ εφπμνςκ μζημβεκεζχκ. 
9
  Ζ βθςζζζηή ακαηνμπή πμο επέθενε δ βεκίηεοζδ ηδξ εηπαίδεοζδξ απμηοπχκεηαζ ζηα εκεοιήιαηα 

ημφ βζαηνμφ μηυθδ ςξ ελήξ: «Δγθαηαιείςαο έθηνηε ην Μέηζνβνλ, αιι’ ελ Ηπείξσ δηακέλσλ, 

πιεξνθνξνύκαη όηη  Έιιελ ηαηξόο δελ έρεηλ ηώξα πιένλ αλάγθελ δηεξκελέσο. ». Βθ. . μηυθδξ, ό.π.   
10

 Β. ηαθζδάξ., «Ηζημνία ημο Μεηζυαμο», ΗΔ 11/135 (1963), ζ. 910. 
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θυβμ ηονζανπεί δ αθαπζηή βθχζζα
11

. Ζ ζηάζδ αοηή, ζδιακηζηή υζμκ αθμνά ηδκ 

επζαίςζδ ηδξ ημπζηήξ βθχζζαξ, ιπμνεί κα ενιδκεοηεί εκ ιένεζ ςξ απμηέθεζια 

ακαβηαζηζηήξ πνμζανιμβήξ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα ηδξ ημζκςκίαξ πμο εθέβπεζ. Πανά 

ηζξ ειπμνζηέξ δναζηδνζυηδηεξ πμο ακαπηφζζεζ ζε δζάθμνα ηέκηνα ημο μεςιακζημφ 

ηαζ εονςπασημφ πχνμο, δ άνπμοζα ημζκςκία ημο Μεηζυαμο δεκ απμζφνεηαζ απυ ηδκ 

ημπζηή μζημκμιία ακηίεεηα ελαημθμοεεί κα ακαιζβκφεηαζ δοκαιζηά ζε αοηήκ
12

. Αοηυ 

ζδιαίκεζ άιεζδ ηαεδιενζκή επαθή ιε θμνείξ βεςνβζηχκ, δαζζηχκ, ιεηαθμνζηχκ, 

ηηδκμηνμθζηχκ ηαζ οθακημονβζηχκ δναζηδνζμηή-ηςκ δδθαδή ιε ηδκ ιεβάθδ ιάγα 

ημο ημπζημφ πθδεοζιμφ. Πνυηεζηαζ βζα έκακ ηυζιμ μ μπμίμξ ιπμνεί κα εηθναζηεί 

θεπημιενχξ πάκς ζηζξ εηθάκζεζξ ημο μζημκμιζημφ ημο αίμο ιυκμ ιε υνμοξ ηδξ 

ημπζηήξ βθχζζαξ. Δκημφημζξ δ πνδζηζηυηδηά ηδξ ζηα πθαίζζα ηδξ αβνμηζηή 

μζημκμιίαξ ημο Μεηζυαμο δεκ απμηεθεί ημκ ιμκαδζηυ θυβμ βζα ηδκ επζαίςζή ηδξ. 

διακηζηυ νυθμ δζαδναιάηζζε ηαζ δ αίζεδζδ πμθζηζζιζηήξ αοημηέθεζαξ πμο 

δζαηαηείπε ημοξ ηαημίημοξ ημο Μεηζυαμο βεβμκυξ πμο ζθονδθάηδζε ιία ακηίθδρδ 

«πμθζηζζιζηήξ οπενμπήξ» έκακηζ μζηζζιχκ ηαζ πθδεοζιχκ ημο ζηεκμφ ηαζ εονφηενμο 

βεςβναθζημφ πενίβονμο. Ζ ακαγήηδζδ ενιδκείαξ ακαθμνζηά ιε αοηυ ημ θαζκυιεκμ 

παναπέιπεζ ζηζξ ημζκςκζημμζημκμιζηέξ δζενβαζίεξ πμο θαιαάκμοκ πχνα ζημκ 

μεςιακζηυ ηυζιμ, ζδίςξ ιεηά ημκ 17
μ
 αζχκα, υηακ μ εκηεζκυιεκμξ εηθεμοδαθζζιυξ 

ηδξ οπαίενμο ηαζ δ αοεαίνεηδ θμνμθμβζηή επζαάνοκζδ, μδδβεί ζε μζημκμιζηή ηαζ 

ημζκςκζηή ελαεθίςζδ ημκ αβνμηζηυ πθδεοζιυ ηδξ αοημηναημνίαξ. Σδκ ίδζα πενίμδμ 

μζ ηάημζημζ ημο Μεηζυαμο υπζ ιυκμ δεκ αζχκμοκ ηζξ επζπηχζεζξ πμο πνμηαθεί δ 

εεζιζηή παναηιή ημο μεςιακζημφ ηνάημοξ ακηίεεηα ελαζθαθίγμοκ βζα ηδκ πενζμπή 

ημοξ έκα πνμκμιζαηυ πμθζηζηυ ηαζ θμνμθμβζηυ ηαεεζηχξ
13

. Αοηυ ημ βεβμκυξ 

                                                 
11

 Ο G. Weigand επζζηεπηυιεκμξ ημ 1889 ημ Μέηζμαμ ακαθένεζ ηα ελήξ:  « Όπσο θαη ζε άιια κέξε, 

έηζη θαη εδώ νη πινύζηνη άλζξσπνη είλαη αθνζησκέλνη ζηνλ ειιεληζκό θαη εξγάδνληαη γη’ απηόλ. Παξόια 

απηά θαη παξόιν πνπ ππάξρνπλ ζρνιεία εδώ θαη ρξόληα, ε ειιεληθή γιώζζα δελ έρεη πεξάζεη αθόκα 

παληνύ. Η πιεηνςεθία ησλ θαηνίθσλ κηιάεη αξσκαληθά θαη κάιηζηα αθόκα θαη νη πινύζηνη. Τπάξρνπλ 

αθόκα αξθεηέο ειηθησκέλεο γπλαίθεο πνπ δελ μέξνπλ θαζόινπ ειιεληθά»  Βθ. G. Weigand, Οζ 

Αξσκνύλνη (Βιάρνη), ηυι. Α΄, ιηθ. T. Kahl, εηδ. Αθμζ Κονζαηίδδ,  Θεζζαθμκίηδ  2001.  
12

 Γζαηαηεπυιεκδ απυ έκα ζζπονυ ιεηαπναηζηυ πκεφια δεκ εα άθδκε πμηέ ακεηιεηάθθεοηδ ηδκ ημπζηή 

παναβςβή. ε αοηυ ζοκέααθε ζδιακηζηά ηαζ ημ ηαεεζηχξ πμθζηζηήξ ηαζ θμνμθμβζηήξ αοημδζαπείνζζδξ 

πμο παναπχνδζακ μζ Οεςιακμί ζηδκ πενζμπή εθυζμκ πανείπε ζηδκ άνπμοζα ημζκςκία δοκαηυηδηεξ 

εθέβπμο ζδιακηζηχκ πθμοημπαναβςβζηχκ πδβχκ. Βθ. Θ. Γαζμφθαξ, ό.π., ζ. 285-300, 320-358.  
13

 Βθ Β. ηαθζδάξ, «Σα πνμκυιζα ημο Μεηζυαμο», ΗΔ 1 (1952), ζ. 657-660, Π. Ανααακηζκυξ, 

Υξνλνγξαθία ηεο Ηπείξνπ, ηυι. Β΄, εηδ. Κμοθημφνα [π.π.], Αεήκα, ζ. 107-108, Η Λαιπνίδδξ, 

«Μαθαηαζζαηά», Ηπεηξσηηθά Μειεηήκαηα 5 (1888), εκ Αεήκαζξ ηαζ εηδ. ΔΖΜ, Ηςάκκζκα 1993. ζ. 30-

36, V. Diamandi, «Meţoviţeanul Floca şi privilegiile obţinute de el», Convorbiri literare (1910), ζ. 

480-483, Μ. Σνίημξ, «Σα ζςγυιεκα θζνιάκζα ηςκ πνμκμιίςκ ημο Μεηζυαμο», Πξαθηηθά Α΄ ζπλεδξίνπ 

κεηζνβίηηθσλ ζπνπδώλ, Αεήκα 1993, ζ. 397-414, Β. Ρυημο, ό.π., 57-62, Θ. Γαζμφθαξ, ό.π., 127- 148 
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ζοιαάθεζ ζηδκ ακάπηολδ μζημκμιζηχκ ηαζ ημζκςκζηχκ δμιχκ ζηακχκ κα 

ελαζθαθίζμοκ ηδκ ζοκμπή ηαζ ακάπηολδ ημο μζηζζιμφ βζα αζχκεξ. Ο πθδεοζιυξ ημο, 

ενιδκεφμκηαξ ημκ δοκαιζζιυ ηδξ ακςηένς ζζημνζηήξ δζενβαζίαξ ςξ έηθακζδ ιίαξ 

κμμηνμπίαξ πμο απμννέεζ απυ ημκ παναηηήνα ημο πμθζηζζιμφ ημο, εκζζπφεζ ηδκ 

ειιμκή ημο πνμξ ημοξ μζηείμοξ πμθζηζζιζημφξ ηχδζηεξ. Ζ πνμθμνζηή ημο βθχζζα 

ζοκζζηχκηαξ ημ πθδνέζηενμ ζφζηδια ζήιακζδξ αοηχκ ηςκ ηςδίηςκ ηαείζηαηαζ ζηδκ 

ζοκείδδζή ημο έκα απυ ηα ζοιαμθζηυηενα ζημζπεία ημο ημπζημφ πμθζηζζιμφ
14

. 

Υαναηηδνζζηζηή εηδήθςζδ αοηήξ ηδξ ακηίθδρδξ απμηεθεί ημ βεβμκυξ υηζ μζ 

Μεηζμαίηεξ ζε ακηίεεζδ ιε ημοξ ηαημίημοξ άθθςκ αθαπζηχκ μζηζζιχκ δεκ 

αζζεάκεδηακ πμηέ ζοιπθεβιαηζηά απέκακηζ ζημ βεβμκυξ υηζ μιζθμφκ ιία ημπζηή 

βθχζζα
15

.  

 φιθςκα ιε ηα υζα ακαπηφπεδηακ παναπάκς δ πνδζηζηή ηαζ πμθζηζζιζηή 

θεζημονβία ηδξ ημπζηήξ βθχζζαξ ζοκέααθε ζδιακηζηά ζηδκ επζαίςζή ηδξ. Ωζηυζμ 

αοηή δ επζζήιακζδ ζοκζζηά ιία πναβιαηζηυηδηα δ μπμία επαθδεεφεηαζ ιυκμ ζηα 

πθαίζζα ηδξ πνμαζμιδπακζηήξ ημζκςκίαξ ημο Μεηζυαμο. Ζ ιεηάααζδ ηδξ πενζμπήξ 

ζηδκ ζφβπνμκδ επμπή, πμο ζοκηεθείηαζ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ημο 20
μο

 αζχκα, ακαηνέπεζ 

πνμτπμεέζεζξ αζχκςκ ακαθμνζηά ιε ηδκ θεζημονβία ηδξ ημπζηήξ βθχζζαξ ηαζ ηαεζζηά 

βζα πνχηδ θμνά ηδκ φπανλή ηδξ επζζθαθή. Ζ απμζφκεεζδ ημο αβνμηζημφ ηυζιμο, 

ζοκοθαζιέκμο άιεζα ιε ζοβηεηνζιέκεξ ημζκςκζημμζημκμιζηέξ δμιέξ ηαζ 

πμθζηζζιζημφξ ηχδζηεξ, μδδβεί ζε απνδζηία έκακ ζδιακηζηυ θελζθμβζηυ απυεεια ημ 

μπμίμ απςεείηαζ ζηαδζαηά ζηδκ ικήιδ ηςκ δθζηζςιέκςκ ιεθχκ ηδξ ημπζηήξ 

                                                 
14

 Δκδεζηηζηυ πανάδεζβια αοηήξ ηδξ κμμηνμπίαξ ιαξ δίκεζ μ ιεηζμαίηδξ θυβζμξ Ν. Σγανηγμφθδξ πμο  

έγδζε ηαηά ημκ 18
μ
 αζχκα ηαζ οπήνλε ιία απυ ηζξ ζδιακηζηέξ πνμζςπζηυηδηεξ ημο Νεμεθθδκζημφ 

Γζαθςηζζιμφ. Μπμνεί κα είκαζ εενιυξ οπμζηδνζηηήξ ηδξ ακαβέκκδζδξ ημο βέκμοξ ηαζ άνζζημξ 

βκχζηδξ ηδξ κέαξ ηαζ ανπαίαξ εθθδκζηήξ βθχζζαξ, ςζηυζμ, υηακ εέθδζε κα εηθνάζεζ ηα πνμζςπζηά 

ημο αζζεήιαηα ζε ιία Μεηζμαίηζζα ηδξ άνπμοζαξ ημζκςκίαξ, πμο δζέιεκε ζηα Σνίηαθα, βνάθεζ έκα 

πμίδια ζηδ αθαπζηή. Μάθζζηα βζα κα απμηνέρεζ πζεακή ζπέζδ ηδξ ιε ημοξ «Γηνέηζθζ», υπςξ απμηαθεί 

ημοξ πθδεοζιμφξ ημο ηάιπμο, ηήξ επζζδιαίκεζ υηζ ιία ηέημζα πνάλδ δεκ ηαζνζάγεζ ζημοξ «Δθάζθζ», 

υπςξ απμηαθεί ημοξ μνεζκμφξ ζοιπαηνζχηεξ ηδξ, οπαζκζζζυιεκμξ έηζζ ηδκ πμθζηζζιζηή ημοξ 

ακςηενυηδηα. Βθ. Β. ηαθζδάξ., «Ηζημνία ημο Μεηζυαμο», ΗΔ 11/120(1962), ζ. 289 ηαζ 12/135(1963), 

ζ. 308.  
15

 Δίκαζ παναηηδνζζηζηή δ θοζζηυηδηα ιε ηδκ μπμία εηθνάγμκηαζ μζ Μεηζμαίηεξ ζηδκ αθαπζηή αηυιδ 

ηαζ ζε ιδ μζηεία πμθζηζζιζηά πενζαάθθμκηα. Αοηή δ βθςζζζηή ημοξ ζοιπενζθμνά  απμηεθεί ζοπκά 

αζηία επζηνίζεςκ απυ ιδ αθαπυθςκμοξ. Όκηαξ ζοπκά ιάνηοναξ ηέημζςκ επεζζμδίςκ παναηήνδζα υηζ 

ηάεε Μεηζμαίηδξ ακηζιεηςπίγεζ ηδκ ζηάζδ ηςκ επζηνζηχκ ημο ςξ ιία ζοιπθεβιαηζηή εηδήθςζδ ηαζ δ  

ακηίδναζδ ημο ηείκεζ πνμξ ιία οπμηίιδζδ ημοξ ιέζα απυ θεηηζημφξ υνμοξ πμο ειπενζέπμοκ ζδιάκζεζξ 

βζα ημ πμθζηζζιζηυ ημοξ επίπεδμ.  
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ημζκςκίαξ
16

. Αοηή δ ελέθζλδ ζοιπίπηεζ ηαζ ιε ιία πνςηυθακηδ βζα ηδκ πενζμπή 

πνμζπάεεζα κα εκμπμπμζδεεί ζηδκ ζοκείδδζδ ηςκ ηαημίηςκ δ πνήζδ ηδξ ημπζηήξ 

βθχζζαξ
17

. Τπυ ημ πνίζια ηςκ κέςκ μζημκμιζηχκ ηαζ ζδεμθμβζηχκ δεδμιέκςκ μζ 

πνμτπμεέζεζξ βζα ηδκ επζαίςζδ ηδξ ημπζηήξ βθχζζαξ είκαζ βζα πνχηδ θμνά 

ανκδηζηέξ. Διθακίγμκηαζ πθέμκ μιζθδηέξ ιε εθθζπέξ θεηηζηυ οπυααενμ μζ μπμίμζ 

πάνζκ εοημθίαξ ηαηαθεφβμοκ ζε πενζθνάζεζξ ή πανειαάθμοκ ζημκ θυβμ ημοξ δάκεζεξ 

θέλεζξ πςνίξ δζάηνζζδ. Αοηή δ δζαδζηαζία επζηείκεηαζ πενζζζυηενμ απυ ημ βεβμκυξ υηζ 

δ ημπζηή βθχζζα δεκ πνμζθένεηαζ ςξ ιέζμ πνυζααζδξ ζηδκ εονφηαηδ ημζκυηδηα ημο 

ζφβπνμκμο ηυζιμο. Έηζζ ηαηά ηζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ ημο 20
μο

 αζχκα βεκζηεφεηαζ ημ 

θαζκυιεκμ μζ μιζθδηέξ (ηονίςξ μζ κευηενμζ) κα ηαηαθεφβμοκ ζε ιία εκαθθαβή 

βθςζζζηχκ ηςδίηςκ ζημ επίπεδμ ηδξ ζοκμιζθίαξ, βεβμκυξ πμο ζδιαημδμηεί ηδκ 

απανπή πνμξ ιία επενπυιεκδ βθςζζζηή ιεηαηίκδζδ. Οζ ακςηένς ιεηααμθέξ επζδνμφκ 

ηαζ ζημ ζφζηδια ηδξ βθχζζαξ ζημ μπμίμ παναηδνμφκηαζ βναιιαηζημζοκηαηηζηέξ, 

θςκμθμβζηέξ ηαζ θελζθμβζηέξ ζοννζηκχζεζξ. Γεκ εα ήηακ θμζπυκ οπεναμθή κα 

ζζπονζζημφιε υηζ έπεζ εζζέθεεζ πθέμκ ζημ ηεθεοηαίμ ζηάδζμ φπανλήξ ηδξ. Οζ 

απμηθίζεζξ πμο παναηδνμφκηαζ ιεηαλφ ηςκ μιζθδηχκ, ςξ πνμξ ηδκ επάνηεζα ηαζ ηδκ 

πνήζδ ηδξ, είκαζ ζδιακηζηέξ αθθά ηαζ εκδεζηηζηέξ ημο βεβμκυημξ υηζ ημ αθαπζηυ 

ζδίςια ημο Μεηζυαμο απμηηά παναηηδνζζηζηά ιίαξ εκήζημοζαξ βθχζζαξ. Οζ 

δθζηζςιέκμζ, ακ ηαζ ηδ πνδζζιμπμζμφκ αηυιδ ζηζξ ιεηαλφ ημοξ επαθέξ, ηαηαθεφβμοκ 

υθμ ηαζ πζμ ζοπκά ζηδκ εκαθθαβή βθςζζζηχκ ηςδίηςκ, ζδίςξ υηακ ζοκμιζθμφκ ιε 

ημοξ κευηενμοξ. Οζ κευηενεξ βεκεέξ, μζ μπμίεξ ηδκ ηαηέπμοκ ακεπανηχξ, ηδκ 

πνδζζιμπμζμφκ ζπακζυηενα ζηζξ ζοκμιζθίεξ ημοξ
18

. Ήδδ έπεζ ειθακζζηεί δ πνχηδ 

                                                 
16 Έκαξ απυ ημοξ ζοκηεθεζηέξ απμζφκεεζδξ ηδξ αθαπζηήξ βθχζζαξ ζηδκ πενζμπή Πίκδμο ήηακ μ 

αθακζζιυξ ημο αβνμηζημφ ηδξ ηυζιμο. Ζ απμδυιδζή ημο έπμκηαξ ςξ ζοκέπεζα ηδκ ελαθάκζζδ υθςκ 

ζπεδυκ ηςκ υνςκ πμο ελέθναγακ ιενζηέξ απυ ηζξ ζδιακηζηυηενεξ εηθάκζεζξ ημο ηαεδιενζκμφ αίμο, 

είπε ανκδηζηέξ ζοκέπεζεξ ζηδ δζαηήνδζδ ζοκμθζηά ηδξ βθχζζαξ.  
17

 Αοηή δ πνμζπάεεζα ααζίγμκηακ ζημ ζδεμθυβδια υηζ δ αθαπζηή βθχζζα είκαζ «λέκδ» ηαζ «άπνδζηδ». 

ημ δεφηενμ ιζζυ ημο 20
μο

 αζχκα αοηή δ πανέιααζδ θαιαάκεζ ηδκ ιμνθή παναίκεζδξ πνμξ ημοξ 

ιαεδηέξ ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία δ εηιάεδζδ ηαζ πνήζδ ηδξ αθαπζηήξ απμηεθεί ανκδηζηυ πανάβμκηα βζα 

ηδκ πκεοιαηζηή ημοξ ελέθζλδ. Ο νυθμξ ηδξ ζδεμθμβίαξ ζηδκ ζοννίηκςζδ ιίαξ βθχζζαξ απμηεθεί 

ζήιενα πεδίμ ένεοκαξ ηδξ ημζκςκζμβθςζζμθμβίαξ. Βθ. ζπεηζηά Λ. Σζζηζζπήξ, A linguistic 

anthropology of praxis and language shift : Arvanitika (Albanian) and Greek in contact,  Clarendon 

Press, Oxford 1998. 
18

 Μάθζζηα μζ ακαθμνέξ ημοξ πενζμνίγμκηαζ ζε εθάπζζηα πεδία. οβηεηνζιέκα δ ημπζηή βθχζζα 

πνδζζιμπμζείηαζ είηε οπυ ηδκ ιμνθή ζαηονζημφ θυβμο είηε ςξ ηχδζηαξ μζηεζυηδηαξ είηε ςξ ιέζμκ 

ακαθμνάξ ζε εηθάκζεζξ ημπζημφ πμθζηζζιμφ πμο έπμοκ εηθείρεζ. ηδκ πνχηδ πενίπηςζδ δ 

ακεεηηζηυηδηά ηδξ ςθείθεηαζ ζε ιία ακηίθδρδ πενί αολδιέκδξ δοκαηυηδηάξ ηδξ κα εηθνάγεζ ζαηονζηυ 

θυβμ. Παναηήνδζα υηζ δ δδιζμονβία αοηήξ ηδξ ακηίθδρδξ δεκ είκαζ άζπεηδ ιε ηζξ ζδιαζζμθμβζηέξ ηαζ 

ζοκηαηηζηέξ ηδξ ζδζαζηενυηδηεξ. ηδκ δεφηενδ πενίπηςζδ δ ακεεηηζηυηδηα ηδξ ημπζηήξ βθχζζαξ 
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βεκεά δ μπμία δεκ βκςνίγεζ πανά εθάπζζηεξ θέλεζξ ηαζ δεκ πνδζζιμπμζεί πμηέ ηδ 

αθαπζηή ζηζξ ζοκμιζθίεξ ηδξ.       

 

Ερεσνηηικοί προζαναηολιζμοί.  

  

  Ωξ ηχνα μζ εθάπζζηεξ ιεθέηεξ πμο δζαεέημοιε ακαθμνζηά ιε ηδκ ημπζηή 

βθχζζα επζηεκηνχκμκηαζ ηονίςξ ζε ιία δμιζηή ακάθοζδ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ ηδξ
19

. 

Όιςξ ιία μθμηθδνςιέκδ ακηίθδρή ηδξ πνμτπμεέηεζ δ ακάβκςζή ηδξ κα επεηηαεεί 

ηαζ πνμξ ηζξ πμθζηζζιζηέξ ηδξ ζοκανηήζεζξ. Οζ επζζηδιμκζηέξ δζαζηάζεζξ αοηήξ ηδξ 

ζφκδεζδξ έπμοκ ημκζζηεί επανηχξ ηαηά ημκ ηεθεοηαίμ αζχκα ιέζα απυ ηα πεδία πμο 

ακέδεζλε δ ζοκενβαζία ηδξ βθςζζμθμβζηήξ ιε ηδκ ακενςπμθμβζηή ακάθοζδ
20

. ηδκ 

                                                                                                                                            
ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ ζοκαζζεδιαηζηή ζφκδεζδ ηςκ μιζθδηχκ ιε ζοβηεηνζιέκμοξ υνμοξ ηδξ. Πνυηεζηαζ βζα 

ιία βεκεά δ μπμία βαθμοπήεδηε ζε έκα βθςζζζηυ πενζαάθθμκ υπμο δ ηνοθενυηδηα, δ αβάπδ ή δ 

επζηίιδζδ εη ιένμοξ ηςκ μζηείςκ εηθναγυηακ απμηθεζζηζηά ιε ηζξ θέλεζξ púĺea ńi, steáoa ńi, lúna ńi, 

már’le ńi, vómbire, buńáce, turcanáte ηαζ άθθεξ. ηδκ ηνίηδ πενίπηςζδ δ ακεεηηζηυηδηα ηδξ βθχζζαξ 

ζπεηίγεηαζ επίζδξ ιε αζχιαηα ηδξ παζδζηή δθζηίαξ ζε έκα  εονφηενμ ςζηυζμ πενζαάθθμκ. οβηεηνζιέκα 

έπμοιε κα ηάκμοιε ιε ιία βεκζά πμο ηα ηάθακηα ηήξ  ήηακ βκςζηά ςξ colínde-melínde ηα παζπκίδζα 

πμο έπαζγακ έθενακ μκμιαζίεξ υπςξ bíci poárca tu gărdína, fúri, peĺeáo ηαζ ηα ιμζνμθυβζα βζα ημοξ 

κεηνμφξ απμηαθμφκηακ bóci. Δδχ δ ακάβηδ ηςκ μιζθδηχκ κα εηθναζημφκ ιε υνμοξ ηδξ ημπζηήξ 

βθχζζαξ πδβάγεζ απυ ηδκ ακηίθδρή ημοξ υηζ ιυκμ ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ ιπμνμφκ κα απμδχζμοκ ηδκ 

μοζία ηςκ παθζχκ εείιςκ. Δίκαζ παναηηδνζζηζηυ ημ βεβμκυξ υηζ αηυιδ ηαζ υηακ ζοκμιζθμφκ ζηδκ 

εθθδκζηή δ ακαθμνά ζε εηθάκζεζξ ημο ημπζημφ πμθζηζζιμφ βίκεηαζ ζπεδυκ πάκηα ιε υνμοξ ηδξ ημπζηήξ 

βθχζζαξ.  
19

 Ωξ ηχνα μθμηθδνςιέκδ βθςζζμθμβζηή ιεθέηδ βζα αθαπζηυ ζδίςια ημο Μεηζυαμο έπεζ βίκεζ ιυκμ 

απυ ημκ η. . Μπέδ. Βθ. . Μπέδξ, « Le parler aroumain de Metsovo, description d’une langue en voie 

de disparition en Grece» δζδαηημνζηή δζαηνζαή, Universite Paris V, Sorbonne, 2000. Με ημ ζδίςια ημο 

Μεηζυαμο έπεζ αζπμθδεεί ηαζ μ R. Schlösser. Βθ. R. Schlösser Historische, Lautlehre des 

Aromunischen von Metsovon, Balkan-Archiv, Βd.3 (1985). Ωζηυζμ ζηδκ ιεθέηδ ημο παναηδνμφκηαζ 

πμθθέξ  ακαηνίαεζεξ ζδζαίηενα ζημ θελζημθμβζηυ πεδίμ. Πανυιμζεξ ακαηνίαεζεξ ακαθμνζηά ιε ημ ζδίςια 

ημο Μεηζυαμο παναηδνμφκηαζ ηαζ ζημκ βθςζζμθμβζηυ άηθακηα ηδξ αθάπζηήξ πμο δδιμζζεφηδηε απυ 

ημοξ D. Wolfgang, ηαζ J. Kramer. Βθ W. Dahmen, J. Kramer, Atlasul lingvistic aromân. Balkan-

Archiv. Bd. 1, 2 (1985), 1994.  
20

  Ζ επζζηδιμκζηή πνμαθδιαηζηή πμο ακαδείπεδηε ζηα πθαίζζα αοηήξ ηδξ ζφκδεζδξ μδήβδζε ζηδκ 

ακάπηολδ ηθάδςκ υπςξ δ ημζκςκζμβθςζζμθμβία, δ εεκμβθςζζμθμβία, δ εεκμζδιαζζμθμβία, δ 

εεκμβναθία ηδξ επζημζκςκίαξ ηαζ άθθςκ. Πθέμκ δ πνμζέββζζδ ηδξ βθχζζαξ δεκ πενζμνίγεηαζ ιυκμ 

ζηδκ δμιζηή ηδξ ακάθοζδ αθθά επεηηείκεηαζ ηαζ ζηδκ ζπέζδ ηδξ ιε ηζξ ημζκςκζηέξ παναιέηνμοξ, ηδκ 

επζημζκςκία, ηδκ ακηίθδρδ ημο ηυζιμο, ημκ ηνυπμ ζηέρδξ ηαζ ηδκ μνβάκςζδ ημο πμθζηζζιζημφ πχνμο. 

ε αοηήκ ηδκ πενίπηςζδ δεκ ανηεί ιία επζθακεζαηή βκχζδ ηδξ βθχζζαξ αθθά ειαάεοκζδ ζηδκ δμιή 

ηδξ ηάηζ πμο απαζηεί πνήζδ βθςζζμθμβζηχκ ενβαθείςκ. Απυ ηδκ άθθδ πθεονά δ βκχζδ πμο πνμένπεηαζ 

απυ άθθεξ πδβέξ –ζζημνζηέξ, θαμβναθζηέξ, ημζκςκζμθμβζηέξ, δζαθεηημθμβζηέξ– πνδζζιμπμζείηαζ βζα ιζα 

πθδνέζηενδ πενζβναθή ηδξ βθχζζαξ. Βθ. εκδεζηηζηά: N. Ζickerson, Linguistic Anthropology, Holt, 

Rinehart, and Winston, New York, 1980,  Λ. Σζζηζζπήξ, Δηζαγσγή ζηελ αλζξσπνινγία ηεο γιώζζαο. 

Γιώζζα, Iδενινγία, Γηαινγηθόηεηα θαη Δπηηέιεζε,  Gutenberg, Αεήκα, 1995, D. Hymes, Foundations in 

sociolinguistics: An ethnographic approach, University of Pennsylvania Press. Philadelphia (1974). 

φιθςκα ιε μνζζιέκεξ απυρεζξ μζ πνμακαθενυιεκμζ επζζηδιμκζημί ηθάδμζ δεκ απμηεθμφκ δζαηνζηά 

επζζηδιμκζηά πεδία αθθά εζδζηέξ ιεεμδμθμβίεξ εκυξ ιυκμ ηθάδμο ηδξ βθςζζμθμβίαξ.  Βθ. Υ. Κθαίνδξ, 

Θέκαηα γεληθήο γισζζνινγίαο, Δηδ.  Νεθέθδ, Αεήκα 1990, ζ. 110 



- 9 - 

 

πενίπηςζδ ημο Μεηζυαμο ενεοκδηζηέξ πνμζεββίζεζξ ακαθμνζηά ιε ηδ ζπέζδ 

βθχζζαξ- πμθζηζζιμφ ηαζ ηςκ ιεηαλφ ημοξ αθθδθεπζδνάζεςκ δεκ έπμοκ 

πναβιαημπμζδεεί. Σμ ηεκυ αοηυ παναιέκεζ μοζζαζηζηυ αηυιδ ηαζ ζηα πθαίζζα 

ενεοκχκ ιε ηαεανά εεκμβναθζηυ πνμζακαημθζζιυ. Έηζζ, πανά ημ βεβμκυξ υηζ δ 

βθχζζα ζοκζζηά έκακ απυ ημοξ πζμ δζαηνζημφξ ηχδζηεξ ηάεε πμθζηζζιμφ, μζ ςξ ηχνα 

πνμζεββίζεζξ ηδξ παναδμζζαηήξ ημζκςκίαξ ημο Μεηζυαμο «αβκμμφκ» ηδκ βθςζζζηή 

ηδξ πηοπή
21

. Γεκ βκςνίγμοιε ακ αοηή δ έθθεζρδ ζπεηίγεηαζ ιε ηα ενεοκδηζηά πθαίζζα 

πμο είπε δζαιμνθχζεζ παθαζυηενα δ εθθδκζηή θαμβναθία
22

. ίβμονα υιςξ δ άβκμζα 

ηδξ ημπζηήξ βθχζζαξ ηαζ ζοκαηυθμοεα μζ δοζπένεζεξ πμο δδιζμονβεί ζηδκ ακηίθδρδ 

δζαθυνςκ εηθάκζεςκ ημο ημπζημφ πμθζηζζιμφ, απμηέθεζε ανκδηζηυ πανάβμκηα βζα 

ηδκ ακάθδρδ ζπεηζηχκ ενεοκδηζηχκ πνςημαμοθζχκ
23

. 

Οζ επί ζεζνά εηχκ ακενςπμθμβζηέξ ένεοκεξ πμο δζελήβαβα ζηδκ πενζμπή ημο 

Μεηζυαμο ιμο ακέδεζλακ ηζξ εεκμθμβζηέξ ζοκζζηχζεξ ηδξ ημπζηήξ βθχζζαξ ανπζηά 

ςξ ιεεμδμθμβζηυ γήηδια επί ηδξ ενεοκδηζηήξ δζαδζηαζίαξ. οβηεηνζιέκα, πανά ηδκ 

απυ αζχκεξ οθζζηάιεκδ δζβθςζζία, δζαπίζηςζα υηζ μζ αθδβήζεζξ ηςκ ηαημίηςκ, ζδίςξ 

ζε πεδία πμο άπημκηαζ ημο παθζμφ ημοξ αβνμηζημφ αίμο, πναβιαηχκμκηακ ηονίςξ ιε 

υνμοξ ημο ημπζημφ βθςζζζημφ ζοζηήιαημξ. Κάεε πνμζπάεεζα ακηζζημίπζζδξ πνμξ 

ημοξ υνμοξ ηδξ επίζδιδξ βθχζζαξ θακένςκε θεηηζηά ηεκά, βεβμκυξ πμο ζοκζζημφζε 

έκδεζλδ ιίαξ ακμθμηθήνςηδξ βθςζζζηήξ ιεηαηυπζζδξ. Αοηή δ θελζημ-βθςζζζηή 

                                                 
21

 Μία ιζηνή ελαίνεζδ απμηεθεί δ δδιμζίεοζδ ζε ζοβηνζιέκεξ ιεθέηεξ μνζζιέκςκ ηεπκζηχκ υνςκ ηδξ 

βεςνβίαξ, ηδξ λοθμονβζηήξ αζμηεπκίαξ ηαζ ηδξ οθακηζηήξ ηέπκδξ. Βθ. Θ. Γαζνύιαο, ό.π., 367-450, Φ., 

Γαζμφθαξ «H οδνμηίκδζδ ζηδκ λοθμονβζηή αζμηεπκία ηδξ Πίκδμο», ΗΥ 41 (2007), ζ. 295-346., Β.  

Ρυημο., Τθαληηθή Οηθηαθή Βηνηερλία, Μέηζνβν 18
νο

, 20
νο

 αηώλαο, εηδ. Artigraf, Αεήκα 1994, ζ. 163-

180.  
22

 Γζα έκα ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια δ εθθδκζηή θαμβναθία είπε πνμζακαημθζζηεί ζηδκ ιεθέηδ 

ζημζπείςκ ημο θασημφ πμθζηζζιμφ πμο απμδείηκοακ ηδκ εκυηδηα ημο εθθδκζημφ έεκμοξ απυ ηδκ 

ανπαζυηδηα ιέπνζ ζήιενα. Ωζηυζμ δ πνμζήθςζδ ζε αοηυκ ημκ ζηυπμ είπε ςξ απμηέθεζια κα 

«αβκμδεμφκ» πμθζηζζιζηέξ πναβιαηζηυηδηεξ ημο εθθαδζημφ πχνμο πμο δεκ «αμδεμφζακ» ζηδκ 

ηεηιδνίςζδ ημο ακςηένμο εεκζημφ αθδβήιαημξ. πεηζηά ιε ημ ζδεμθμβζηυ πθαίζζμ ηαζ ηα εέιαηα πμο 

απαζπυθδζακ ηδκ εθθδκζηή θαμβναθία αθ. Α. Κονζαηίδμο-Νέζημνμξ, Η Θεσξία ηεο Διιεληθήο 

Λανγξαθίαο. Κξηηηθή Αλάιπζε, Δηαζνεία πμοδχκ Νεμεθθδκζημφ Πμθζηζζιμφ ηαζ Γεκζηήξ Παζδείαξ, 4
δ
 

εηδ, Αεήκα 1997.   
23

 Αηυιδ ηαζ ενεοκδηέξ πμο βκςνίγμοκ ηάπμζα ιμνθή ηδξ αθαπζηήξ βθχζζαξ ακηζιεηχπζζακ 

δοζπένεζεξ ζηδκ ηαηακυδζδ αζιάηςκ ή πμζδιάηςκ ημο Μεηζυαμο εθυζμκ αβκμμφζακ ηζξ 

ζδιαζζμθμβζηέξ ηαζ ζοκηαηηζηέξ ζδζαζηενυηδηεξ ημο ημπζημφ ζδζχιαημξ. Πμθφ αέααζα ιεβαθφηενεξ 

δοζημθίεξ ακηζιεηχπζζακ υζμζ ενεοκδηέξ αβκμμφζακ πακηεθχξ ηδκ ημπζηή βθχζζα. Υαναηηδνζζηζηυ 

πανάδεζβια απμηεθεί δ αηεθέζθμνδ πνμζπάεεζα ηδξ Α. Υαηγδιζπάθδ κα ενιδκεφζεζ ηα ημπςκφιζα ηδξ 

πενζμπήξ. Βθ. Γ. Πθαηάνδξ -Σγίιαξ, Γζμνεχζεζξ ζηδ Υαηγδιζπάθδ, ( Μένμξ Δ΄, Δπζζημθέξ Αββεθζηήξ 

Υαηγδιζπάθδ πνμξ Μυδεζημ Σν. Πένηζαθδ)», Πξαθηηθά Γ΄ πλεδξίνπ Μεηζνβίηηθσλ πνπδώλ 

(Μέηζμαμ, 29-31 Αοβμφζημο 1997), Αεήκα 2000, ζ. 381-402.  
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επζθμβή οπμδείηκοε επζαίςζδ εκυξ βθςζζζημφ πμθζηζζιμφ ιε πανμοζία ιαηνάξ 

δζάνηεζαξ ζηδκ πενζμπή. Έπμκηαξ θμζπυκ οπυρδ υηζ ηαιία πνήζδ ηδξ βθχζζαξ δεκ 

ζοιααίκεζ ζημ ζζημνζηυ-ημζκςκζηυ ηεκυ, ηαηέζηδ ακηζθδπηυ υηζ δ ενεοκδηζηή 

πνμζέββζζδ ηδξ αβνμηζηήξ ηαζ εκ βέκεζ ηδξ παναδμζζαηήξ ημζκςκίαξ ημο Μεηζυαμο 

δεκ ιπμνεί κα μθμηθδνςεεί πςνίξ κα ζοκδεεεί ιε ηδ βθςζζζηή ηδξ δζάζηαζδ. Αοηή δ 

δζαπίζηςζδ απμηέθεζε αθεηδνία επζζηδιμκζημφ πνμαθδιαηζζιμφ μ μπμίμξ ζηδκ 

πμνεία ηαηέδεζλε ηδκ ακάβηδ πνμζέββζζδξ ηαζ ιεθέηδξ ηδξ παναδμζζαηήξ ημζκςκίαξ 

ιέζα απυ ημοξ βθςζζζημφξ ηδξ υνμοξ.  

Ζ ακεπάνηεζα ζοζηδιαηζηχκ ιεθεηχκ ηαζ δ επίβκςζδ ηδξ επζηείιεκδξ 

ελαθάκζζδξ ημο ημπζημφ βθςζζζημφ ζοζηήιαημξ ήηακ μζ θυβμζ πμο χεδζακ ηζξ 

ακενςπμθμβζηέξ ιμο ακαγδηήζεζξ ζε ιία πανάθθδθδ βθςζζμθμβζηή πνμζέββζζδ ηδξ 

πενζμπήξ. Ανπζηά δζεκενβήεδηε ιία εηηεηαιέκδ θελζημβναθζηή ένεοκα πμο μδήβδζε 

ζηδκ ηαηαβναθή εκυξ ηεναζηίμο υβημο θδιιάηςκ. Όιςξ δζάθμνα γδηήιαηα 

ζδιαζζμθμβίαξ, ζοκηαηηζηήξ δμιήξ ηαζ ζδζςιαηζηήξ έηθναζδξ πμο ακαδείπεδηακ 

ιέζα απυ αοηήκ ηδκ ενεοκδηζηή δζαδζηαζία, οπέδεζλακ υηζ δ επζηέκηνςζδ ηδξ 

ένεοκαξ, ιυκμ ζηδκ ηαηαβναθή θέλεςκ, ζοκζζημφζε ιία ακεπανηή ιέεμδμ βζα ηδκ 

δμιζηή ηαζ ακενςπμθμβζηή ακάθοζδ ημο ημπζημφ ζδζχιαημξ. Ηδζαίηενα πνμαθδιαηζηή 

απμδείπεδηε ζημ πεδίμ ηδξ ζδιαζζμθμβίαξ. Ζ πεπμίεδζδ ηςκ μιζθδηχκ υηζ 

ιπμνμφζακ κα απμδχζμοκ ηζξ ζδιαζίεξ ηςκ θέλεςκ ηδξ αθαπζηήξ δζα ιέζς ηδξ 

εθθδκζηήξ -δ ιυκδ άθθδ βθχζζα πμο ιζθμφκ- απμδείπεδηε δοζπενήξ ζηδκ πνάλδ ηαζ 

ζοπκά παναπθακδηζηή
24

. Όπςξ δζαπζζηχεδηε αοηή δ ενιδκεοηζηή ημοξ δοζημθία 

οπμδείηκοε βθςζζζηή ακεπάνηεζα ηαζ ηαοηυπνμκα αδοκαιία απυδμζδξ ηςκ 

ιμνθμζοκηαηηζηχκ ζδζαζηενμηήηςκ ηδξ ημπζηήξ βθχζζαξ. Μία εονφηενδ ακάβκςζδ 

αοημφ ημο θαζκμιέκμο ακαδεζηκφεζ γδηήιαηα πμο ηαεζζημφκ απαναίηδηδ ιία 

ζζημνζημζοβηνζηζηή πνμζέββζζή ηδξ. Έκα απυ ηα πζμ επίιαπα είκαζ μζ ακά ημοξ αζχκεξ 

ζοκανηήζεζξ αθαπζηήξ ηαζ εθθδκζηήξ βθχζζαξ ηυζμ ζηα πθαίζζα ημο Βαθηακζημφ 

βθςζζζημφ δεζιμφ
25

 υζμ ηαζ ηςκ ιεηαλφ ημοξ ζηεκχκ επαθχκ
26

. Οζ ακςηένς 

                                                 
24

  Έπμκηαξ ηαθή επίβκςζδ ηδξ ημπζηήξ βθχζζαξ δζαπίζηςζα ελ ανπήξ υηζ μζ ενιδκείεξ ηςκ μιζθδηχκ 

ήηακ ζοπκά αοεαίνεηεξ ηαζ εθθζπείξ.  
25

 Βαθηακζηυξ βθςζζζηυξ δεζιυξ (Balkansprachbund) είκαζ ημ υκμια πμο έπεζ δμεεί ζηζξ μιμζυηδηεξ 

ζηδ βναιιαηζηή, ηδ ζφκηαλδ, ημ θελζθυβζμ, ηαζ ηδ θςκμθμβία ηςκ βθςζζχκ ηςκ Βαθηακίςκ, ακ ηαζ 

ακήημοκ ζε δζαθμνεηζημφξ ηθάδμοξ ηδξ Ηκδμεονςπασηήξ βθςζζζηήξ μζημβέκεζαξ, υπςξ ηδξ Αθαακζηήξ, 

ηδξ Δθθδκζηήξ, ηςκ θαηζκμβεκχκ ηαζ ηςκ ζθααζηχκ βθςζζχκ. Βθ. Α. Rosetti Istoria Limbii Române, 

Bucureşti 1968. ζ. 244-279, K. Steinke-A.Vraciu, Introducere în Lingvistica balcanică, Editura 

Universităţii «Alexandru Ioan Cuza». Iaşi.1999, V. Friedman, «Balkans as a Linguistic Area». In: 
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δζαπζζηχζεζξ επέααθακ ημκ επακαπνμζδζμνζζιυ ηδξ ενεοκδηζηήξ ιεευδμο πνμξ ιία 

πζμ απμηεθεζιαηζηή δζαδζηαζία. Με αάζδ ημ ήδδ ηαηαβεβναιιέκμ οθζηυ 

επζπεζνήεδηε δ εη κέμο πνμζέββζζδ ηδξ βθχζζαξ ιέζα απυ ηδκ ηαηαβναθή ηεζιέκςκ, 

εηθςκδιάηςκ, πνμηάζεςκ ηαζ θνάζεςκ. Οζ θςκμθμβζηέξ, ιμνθμθμβζηέξ, 

ζοκηαηηζηέξ ηαζ ζδιαζζμθμβζηέξ ζδζμιμνθίεξ πμο ακαδείπεδηακ ιέζς αοηήξ ηδξ 

ιεευδμο ηαηέζηδζακ εθζηηή ιία πθήνδ δμιζηή ακάθοζή ηδξ ηαζ ακέδεζλακ μνζζιέκεξ 

άβκςζηεξ ςξ ηχνα πηοπέξ ηδξ. Υαναηηδνζζηζηή πενίπηςζδ απμηεθεί μ εκημπζζιυξ 

θεηηζηχκ, ιμνθμζοκηαηηζηχκ ηαζ θςκδηζηχκ δζαθμνμπμζήζεςκ ηαηά ηδκ βθςζζζηή 

επζηέθεζδ. Ζ δζαπίζηςζδ αοηή δεκ αθμνά θαζκυιεκα πμο ακάβμκηαζ ζηδκ 

εκηεζκυιεκδ απμζφκεεζδ ηδξ ημπζηήξ βθχζζαξ ηαηά ηζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ αθθά 

πενζπηχζεζξ μιζθδηχκ ιε επανηή βθςζζζηή ζηακυηδηα. Ζ ακαγήηδζδ ενιδκείαξ, ακ 

ηαζ οπέδεζλε μνζζιέκεξ ημζκςκζημμζημκμιζηέξ ηαζ μζηζζηζηέξ ζοκζζηχζεξ ηδξ ημπζηήξ 

ζζημνίαξ, ςξ πανάβμκηεξ βθςζζζηήξ απυηθζζδξ, παναιέκεζ αηυιδ ακμζπηή
27

. 

Μεβαθφηενδ ςζηυζμ ζδιαζία έπεζ δ βθςζζμθμβζηή πηοπή ημο εέιαημξ. Οζ 

ακμιμζμιμνθίεξ ιεηαλφ ηςκ μιζθδηχκ απμηεθμφκ ιία απυ ηζξ παναιέηνμοξ πμο 

δζαθμνμπμζμφκ ηδκ ημπζηή βθχζζα απυ ηα οπυθμζπα ζδζχιαηα ηδξ αθαπζηήξ. Ωξ ηχνα 

αοηέξ μζ ζδζαζηενυηδηέξ ηδξ δεκ έπμοκ επζζδιακεεί. Σμ εέια αοηυ αθμνά ηδκ ιεθέηδ 

ηδξ αθαπζηήξ βθχζζαξ ζοκμθζηά εθυζμκ εέηεζ γδηήιαηα επακαπνμζδζμνζζιμφ 

δζαιμνθςιέκςκ ακηζθήρεςκ ακαθμνζηά ιε ημοξ βεςβναθζημφξ ηαζ ζδζςιαηζημφξ 

δζαπςνζζιμφξ ηδξ
28

.  

                                                                                                                                            
Keith Brown (ed.) Encyclopedia of Language & Linguistics, 2nd edition, vol. 1, Oxford: 2006,  ζ. 657-

672. Π. Κνζιπάξ, Δπηδξάζεηο ηήο Νεόηεξεο Διιεληθήο ζηηο βαιθαληθέο γιώζζεο,  εηδ. Γνδβυνδ,  Αεήκα 

2007. 
26

 Ακελάνηδηα απυ ηδκ έηηαζδ ηδξ δζβθςζζίαξ ζηζξ αθαπζηέξ ημζκςκίεξ ημο πανεθευκημξ μζ 

εηπαζδεοηζηέξ ηαζ εηηθδζζαζηζηέξ ακάβηεξ ημοξ ηαεχξ ηαζ μ βναπηυξ ημοξ θυβμξ πναβιαηχκμκηακ 

ιέζς ηδξ εθθδκζηήξ βθχζζαξ.    
27

  Με ηζξ μκμιαζίεξ árhondzî, vínitsî, álghi, ghizári, ghióşańi, súşańi, yíftsî, gǎdjáńi ηαζ άθθεξ, μζ 

Μεηζμαίηεξ ελέθναγακ ηδκ ημζκςκζημμζημκμιζηή δζαζηνςιάηςζδ ηαζ ζοκμζηζαηή δζάνενςζδ ημο 

πθδεοζιμφ ηδξ ηςιμπυθεχξ ημοξ ηαηά ηδκ πνμαζμιδπακζηή επμπή. Βθ. Θ. Γαζμφθαξ, «Αβνμηζηέξ 

ημζκςκίεξ ημο μνεζκμφ πχνμο ηαηά μεςιακζηή πενίμδμ, Ο βεςνβζηυξ ηυζιμξ ηδξ Υχναξ Μεηγυαμο 

(18
μξ

 αζ - 19
μξ

 αζ.) », δζδαηημνζηή δζαηνζαή, Πακεπζζηήιζμ Ηςακκίκςκ, Ηςάκκζκα 2009. ζ. 137, ζδι 32, 

ζ.270-300, ζ. 307 ζδι. 160. ήιενα ιπμνεί αοημί μζ δζαπςνζζιμί κα έπμοκ ζπεδυκ εηθείρεζ, ςζηυζμ  

επζζήιακα μνζζιέκα βθςζζζηά ίπκδ ημοξ ζημοξ απμβυκμοξ αοηχκ ηςκ μιάδςκ. Απυ ηδκ άθθδ πθεονά 

δ ηάεε επαββεθιαηζηή ηαηδβμνία ημο μζηζζιμφ οπήνλε ηάημπμξ ελεζδζηεοιέκδξ ηεπκζηήξ μνμθμβίαξ ηδκ 

μπμία ζοπκά αβκμμφζε μ οπυθμζπμξ πθδεοζιυξ.   
28

 Μία ηέημζα πενίπηςζδ απμηεθεί ηαζ δ πνμζπάεεζα βθςζζμθυβςκ ηαζ ιεθεηδηχκ κα δζαηνίκμοκ, ιε 

αάζδ ηα δζαθμνμπμζδιέκα ηαηά ηυπμοξ ζζυβθςζζα, έκα αυνεζμ ηαζ έκα κυηζμ ζδίςια ζηδκ Βθαπζηή 

βθχζζα. Βθ Th. Capidan., Aromânii, Dialectul Aromân, ed
2 

 Δditură Fundaţiei Culturale Aromâne, 

Bucureşti 2005. ζ. 193-198, Ν. Καηζάκδξ–Κ. Νηίκαξ, Γξακκαηηθή ηεο Κνηλήο Κνπηζνβιαρηθήο, εηδ. 

Ανπείμ Κμοηζμαθαπζηχκ Μεθεηχκ, Θεζζαθμκίηδ 1990, ζ. 12-13, Α. Μπμοζιπμφηδξ, « Σμ νήια ηδξ 

ανςιμοκζηήξ, κνξθνινγηθή αλάιπζη». Αεήκα: δζδαηημνζηή δζαηνζαή (1982), ζ. 28-30. Ακαγδηχκηαξ 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/glossology/show.html?id=627
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 Απυ ηα ςξ ηχνα ακαθενεέκηα ζοκάβεηαζ υηζ δ βκχζδ ηδξ ημπζηήξ βθχζζαξ 

απμηεθεί ιία οπμπνεςηζηή πνμτπυεεζδ βζα ημκ εηάζημηε ενεοκδηή. Αοηή δ δελζυηδηα 

απμηηά αηυιδ ιεβαθφηενμ αάεμξ ακ ζοκδοαζηεί ιε ημ ζημζπείμ ηδξ εκημπζυηδηαξ
29

. 

Δηηυξ ημο υηζ πανέπεζ ζημκ ενεοκδηή αολδιέκεξ δοκαηυηδηεξ επαθήεεοζδξ ηςκ 

δεδμιέκςκ ηδξ ένεοκαξ, ημκ ηαεζζηά παναηδνδηή θαζκμιέκςκ πμο αδοκαημφκ κα 

εκημπίζμοκ πενζμδζηέξ ενεοκδηζηέξ πνμζεββίζεζξ
30

. Δπζπθέμκ ημ ηνζηήνζμ ηδξ 

εκημπζυηδηαξ ηαεζζηά απμηεθεζιαηζηυηενδ ηαζ ηδκ ιεεμδμθμβία ηδξ ένεοκαξ. 

Πανέπμκηαξ αολδιέκεξ δοκαηυηδηεξ ζοζηδιαηζηήξ δζεφνοκζδξ ηαζ ειαάεοκζδξ ημο 

ακηζηεζιέκμο ηδξ, απμηνέπεζ ηα ενεοκδηζηά ηεκά ηαζ ηαεζζηά ημ ζοκμθζηυ 

απμηέθεζια πμθφ πζμ αλζυπζζημ
31

. Όιςξ δ δοκαηυηδηα αολδιέκδξ δζεζζδοηζηυηδηαξ 

πμο δζαεέηεζ μ κηυπζμξ ενεοκδηήξ ημκ θένκεζ ακηζιέηςπμ ιε γδηήιαηα ζοπκά ιδ 

ακηζθδπηά απυ πμθθμφξ άθθμοξ. οβηεηνζιέκα δ επίβκςζή ημο υηζ μνζζιέκμζ 

κεςηενζζιμί ζε θελζημθμβζηυ, ιμνθμθμβζηυ ηαζ ζοκηαηηζηυ επίπεδμ ακάβμκηαζ ζε 

θαζκυιεκα απμζφκεεζδξ ηδξ ημπζηήξ βθχζζαξ, ημφ δδιζμονβεί δζθήιιαηα ακαθμνζηά 

ιε ηα υνζα ημο ενεοκδηζημφ πθαζζίμο. Ακαιθίαμθα δ επζζηδιμκζηή δεμκημθμβία 

επζηάζζεζ μ ενεοκδηήξ κα ηαηαβνάθεζ ηα πάκηα, έζης ηαζ ακ ακηζθαιαάκεηαζ υηζ 

απμηεθμφκ ζηνεαθχζεζξ πνμενπυιεκεξ απυ μιζθδηέξ ιε εθθζπή βθςζζζηή ζηακυηδηα. 

Ωζηυζμ δ απμθοβή μπμζμδήπμηε οπμηεζιεκζζιμφ ηαηά ηδκ δζενεφκδζδ ηδξ ημπζηήξ 

βθχζζαξ πνμτπμεέηεζ κα δζαηαηέπεηαζ απυ ιία μθμηθδνςιέκδ ακηίθδρδ ημο 

ενεοκδηζημφ ημο πεδίμο. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ πνέπεζ κα έπεζ οπυρδ δφμ ζδιακηζηέξ 

παναιέηνμοξ. Πνχημκ κα ιδκ αβκμεί υηζ δ μνβακζηή ελέθζλδ ηαζ μθμηθδνςιέκδ 

                                                                                                                                            
ζημζπεία αοηήξ ηδξ δζάηνζζδξ ζηδκ Βθαπζηή βθχζζα ημο Μεηζυαμο, υπζ ιυκμ δεκ ιπυνεζα κα ηδκ 

ηαηαηάλς ζε ιία μπυ ηζξ δφμ πνμακαθενυιεκεξ μιάδεξ ακηίεεηα δζέηνζκα ίδζα βκςνίζιαηα πμο 

ζημζπεζμεεημφκ ιία δζαηνζηή πενίπηςζδ. Υαναηηδνζζηζηέξ είκαζ ηαζ μζ δζαθμνμπμζήζεζξ πμο 

παναηδνμφκηαζ ιεηαλφ ημο ζδζχιαημξ ημο Μεηζυαμο ηαζ ηςκ υιμνςκ αθαπζηχκ μζηζζιχκ. Με 

δεδμιέκμ ημ βεβμκυξ υηζ εδχ ηαζ πμθθμφξ αζχκεξ δζαηδνμφκ ζηεκμφξ ζζημνζημφξ, μζημκμιζημφξ ηαζ 

ημζκςκζημφξ δεζιμφξ ιε ημ Μέηζμαμ ημ θαζκυιεκμ αοηυ απμηεθεί ιία εκδζαθένμοζα πενίπηςζδ 

ιεθέηδξ ακαθμνζηά ιε ηδκ ελέθζλδ ηδξ αθαπζηήξ βθχζζαξ. 
29

 Σμ πμθοπνυζςπμ ηαζ πμζηίθμ βθςζζζηυ πενζαάθθμκ ζε θένκεζ ζε επαθή ιε πναβιαηζημφξ ηαζ υπζ 

ζδεχδεζξ μιζθδηέξ ζε πναβιαηζηέξ ηαζ επζημζκςκζαηέξ πενζζηάζεζξ, ηαηάζηαζδ πμο απμηεθεί ααζζηή 

πνμτπυεεζδ βζα ηδκ δζέβενζδ ηδξ βθςζζμθμβζηήξ εοαζζεδζίαξ. Βθ. ζπεηζηά J. Cumberz & D. 

Hymes(Eds), Directions in Sociolinguistics. The ethnography of communication, B. Blackwell, Oxford 

UK, 1986., ζ. 549. 
30

 Ζ ιαηνμπνυκζα ηαεδιενζκή επαθή ιε ημοξ θμνείξ ηδξ ημπζηήξ βθχζζαξ πανέπεζ ζημκ ενεοκδηή  

πμθθαπθάζζεξ εοηαζνίεξ επζαεααίςζδξ ηςκ δεδμιέκςκ ηδξ ένεοκαξ αθθά ηαζ εκημπζζιμφ ζημζπείςκ πμο 

δεκ ιπμνεί κα δχζεζ ιία πενζμδζηή ένεοκα. ε πενζπηχζεζξ ημπζηχκ βθςζζχκ πμο ανίζημκηαζ ζημ 

ζηάδζμ ηδξ απμζφκεεζδξ αοηή δ δελζυηδηα ηαείζηαηαζ ιμκαδζηή, εθυζμκ ημκ ηαεζζηά βκχζηδ ηςκ 

θεηηζηχκ ηαζ ιμνθμζοκηαηηζηχκ αθθμζχζεςκ πμο έπεζ οπμζηεί. 
31

 Ζ μζηεζυηδηα ιε ημ πενζαάθθμκ ηαζ ηα πνυζςπα ηαεζζηά ημοξ πθδνμθμνδηέξ πενζζζυηενμ 

πνυεοιμοξ κα «οπμζημφκ» ιία ιαηνμπνυκζα ηαζ ελακηθδηζηή ενεοκδηζηή δζαδζηαζία.  
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πνήζδ ηδξ αθαπζηήξ βθχζζαξ ζημ Μέηζμαμ δεκ λεπενκάεζ ηδκ πνμαζμιδπακζηή 

πενίμδμ ημο ημπζημφ πμθζηζζιμφ. Γεφηενμκ κα έπεζ επίβκςζδ υηζ δ ζδιενζκή ηδξ 

ιμνθή ειπενζέπεζ ζημζπεία ιίαξ βθχζζαξ πμο έπεζ εζζέθεεζ ζε ιία θάζδ 

εκδζζιυηδηαξ ηαζ ζοκεπχξ δε δίκεζ ηδκ εοηαζνία ζημκ ελςηενζηυ ενεοκδηή κα 

απμηοπχζεζ ηζξ παθαζυηενεξ ιμνθέξ ηδξ, ακ δεκ έπεζ ακηίθδρδ ηαζ βκχζδ αοηχκ ηςκ 

αθθαβχκ
32

. Αοηέξ μζ δζαπζζηχζεζξ ηαεζζημφκ απαναίηδηδ ιία ενιδκεία ηδξ ημπζηήξ 

βθχζζαξ δ μπμία εα ακαδεζηκφεζ υθεξ ηζξ ζοκζζηχζεξ ηδξ. Απαζηείηαζ επμιέκςξ ιία 

πμθοεπίπεδδ επζζηδιμκζηή ακάθοζδ βεβμκυξ πμο ηαεζζηά ακαβηαία ηδκ ζφιπναλδ 

δζαθμνμπμζδιέκςκ επζζηδιμκζηχκ πεδίςκ. 

Σμ πθμφζζμ οθζηυ, πμο πνμέηορε ηαηά ηδκ πμθοεηή ένεοκα, ηαηέζηδζε θακενυ 

υηζ ημ ημπζηυ βθςζζζηυ ζφζηδια απμηεθεί ακαβηαίμ ενβαθείμ δζείζδοζδξ ζημκ ημπζηυ 

πμθζηζζιυ. Πανάθθδθα ακαδείπεδηακ ζημζπεία πμο παναπέιπμοκ ζημ είδμξ αοημφ ημο 

πμθζηζζιμφ ηαζ ηδκ αοεεκηζηή εζηυκα ηςκ ζδζαζηενμηήηςκ ημο. Μέζα απυ υνμοξ ηαζ 

ημπςκοιζηά ζημζπεία επζζδιάκεδηακ ζοπκά άβκςζηεξ πηοπέξ ημο οθζημφ αίμο. Αοηυ 

ζοκεηέθεζε ζηδκ ακάθοζδ ηαζ ηαηακυδζδ ημο αβνμηζημφ πανεθευκημξ ηυζμ ζε 

επίπεδμ ιμνθχκ υζμ ηαζ ςξ ιία δζαδζηαζία «ηαηάηηδζδξ» ημο μνεζκμφ πενζαάθθμκημξ 

δ ιαηνά δζάνηεζα ηδξ μπμίαξ δζαιυνθςζε ελεθζηηζηά ηζξ μζημκμιζηέξ ηαζ ημζκςκζηέξ 

δμιέξ ηδξ πενζμπήξ. Σαοηυπνμκα επζζδιάκεδηακ μζ ημπζηέξ ζοκζζηχζεξ ιίαξ ιαηνάξ 

ηαζ εονφηαηδξ ζπέζδξ ιε ημκ ααθηακζηυ πχνμ βεβμκυξ πμο ζοκδέεηαζ άιεζα ιε ηδκ 

δυιδζδ ηδξ πμθζηζζιζηήξ ηαοηυηδηαξ. Ο εκημπζζιυξ βθςζζζηχκ ζημζπείςκ ημο αα-

θηακζημφ πενίβονμο οπμδεζηκφεζ ζζημνζηέξ αθθδθμοπίεξ μζ μπμίεξ δεκ ηαηαβνάθμκηαζ 

ζε βναπηέξ πδβέξ. Σέθμξ ζδζαίηενμ ενεοκδηζηυ πεδίμ ζοκζζηά δ οθζζηάιεκδ δζβθςζζία. 

Ζ απυ αζχκεξ ζηεκή επαθή ιε ηδκ εθθδκζηή βθχζζα εκδέπεηαζ κα δδιζμφνβδζε 

ακακηζζημζπίεξ ιεηαλφ ηδξ εηοιμθμβζηήξ ηαζ ηδξ ζδιαζζμθμβζηήξ ανπήξ ηςκ 

ζδιαζκυκηςκ. Γζα ημκ ενεοκδηή ημ γήηδια αοηυ έπεζ ζδζαίηενδ ζδιαζία εθυζμκ πίζς 

απυ ηζξ κμδιαηζηέξ ιεηααμθέξ εκδέπεηαζ κα οπμηνφαμκηαζ δζαδζηαζίεξ πμθζηζζιζηήξ 

αθμιμίςζδξ. 

                                                 
32

 Οζ δζαθμνμπμζήζεζξ ιεηαλφ παθαζμηένςκ ηαζ κευηενςκ μιζθδηχκ είκαζ πμθθέξ ηαζ ζε πμθθά πεδία. 

Αλίγεζ κα επζζδιακεεί υηζ παθαζυηενα είπαιε πενζπηχζεζξ επίδναζδξ ηδξ αθαπζηήξ ζηδκ ζφκηαλδ ηδξ 

εθθδκζηήξ πμο ιζθμφζακ μζ ηάημζημζ ημο Μεηζυαμο. Γζα πανάδεζβια εέθμκηαξ κα δδθχζμοκ ηδκ 

θνάζδ «μ ήθζμξ θάιπεζ, αηηζκμαμθεί» έθεβακ δίλεη ν ήιηνο. Πνυηεζηαζ βζα ζοκηαηηζηή ιεηαθμνά ημο 

αθαπζημφ da soár’le. ήιενα παναηδνμφιε εκηεθχξ ακηίεεηα θαζκυιεκα. Γζα πανάδεζβια ζηδκ θνάζδ 

pre acló=από εθεί, μζ κευηενμζ ακηζηαεζζημφκ ηδκ πνυεεζδ pre=δηά κέζνπ, κέζα από, ιε ημ di=από, 

θέβμκηαξ di acló. Αοηή δ αθθαβή, δ μπμία παναηδνείηαζ ηα ηεθεοηαία πνυκζα, απμηεθεί ιίιδζδ ηδξ 

ακηίζημζπδξ εθθδκζηήξ ζφκηαλδξ.  
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Γεκζηά μζ ζοκανηήζεζξ βθχζζαξ ηαζ πμθζηζζιμφ ζηδκ παναδμζζαηή ηαζ 

ζφβπνμκδ ημζκςκία ημο Μεηζυαμο παναιέκμοκ αηυιδ ακμζηηέξ ςξ πεδία 

επζζηδιμκζηήξ ένεοκαξ
33

. Δκημφημζξ ανζζηυιαζηε ήδδ ζε μνζαηυ ζδιείμ. Ο 

βθςζζζηυξ δβειμκζζιυξ ηδξ επίζδιδξ βθχζζαξ έπεζ επζθένεζ ζδιακηζηή 

ζοννίηκςζδ ηδξ ημπζηήξ βθχζζαξ. Ζ ελαθάκζζδ ηδξ, δ μπμία επίηεζηαζ ζημ άιεζμ 

ιέθθμκ, εα ηαηαζηήζεζ ζφκημια μπμζαδήπμηε ένεοκα ακέθζηηδ
34

.  

 

 
 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33

 Ακαθμνζηά ιε αοηυ ημ εέια δ ιμκαδζηή ςξ ηχνα επζζηδιμκζηή ένεοκα έπεζ πναβιαημπμζδεεί απυ 

ηδκ η. Α. Κμοθμοβζχνβμο ζηα πθαίζζα ιίαξ ημζκςκζμβθςζζμθμβζηήξ πνμζέββζζδξ ηδξ ζφβπνμκδξ 

ημζκςκίαξ ημο Μεηζυαμο. Βθ. Α. Κoufogiorgou, «Linguistic Practices and Gender Dynamics in 

Bilingual Metsovo(Greece)», 6
ν
 Γηεζλέο πλέδξην Γισζζνινγίαο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο, Ρέζπκλν 18-21 

επηεκβξίνπ 2003, [e-book: http://www.philology.uoc.gr/conferencew/6thICGL/gr.htm], A. 

Koufogiorgou, «When a dying Language becomes a lingua franca», Multilingua-Journal  

of Cross-Cultural and Interlanguage Communication, 27.23 (2008), ζ. 231-253. 
34

 ήιενα μζ δοκαηυηδηεξ κα ηαηαβναθεί πθήνςξ δ ιμνθή ηδξ έπμοκ πενζμνζζηεί ζδιακηζηά δεδμιέκμο 

υηζ ζπεδυκ ελέθζπε δ βεκεά πμο δζαεέηεζ επανηή βθςζζζηή ζηακυηδηα.   
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θεληξηθόο δξόκνο κε θαηαζηήκαηα (1929-1930) 
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ΛΔΞΙΚΟ ΟΤΙΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΗΜΑΣΩΝ 

 

 

Η  δνκή ηνπ Λεμηθνύ 

 

   Ζ θελζημβναθζηή ηαηαβναθή πμο αημθμοεεί απμηεθεί ημ δεφηενμ δδιμζζεο-

ιέκμ δείβια ημο βθςζζζημφ οθζημφ πμο έπεζ ζοθθεπεεί ιέζα απυ ιία πμθφπνμκδ 

ενεοκδηζηή πνμζπάεεζα, δ μπμία δζεκενβήεδηε ηαηά ημ πνμκζηυ δζάζηδια 1993 - 

2008. Δπεζδή ζηα πθαίζζα ηδξ πανμφζδξ ιεθέηδξ δεκ είκαζ εθζηηή ιία μθμηθδνςιέκδ 

ακάδεζλή ημο, ηνίεδηε ζηυπζιμ δ πανάεεζδ ηςκ θδιιάηςκ πμο αημθμοεεί κα ιδκ 

ααζίγεηαζ ζε ηοπαία επζθμβή αθθά κα ακηζπνμζςπεφεζ πθήνςξ δφμ ααζζηέξ 

βναιιαηζηέξ ηαηδβμνίεξ μφηςξ χζηε κα ακαδεζπεεί ημ εφνμξ δ ιεεμδζηυηδηα ηαζ δ 

πθδνυηδηα ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ. Σα πζθζάδεξ θήιιαηα πμο παναηίεεκηαζ 

ζοβηνμημφκ ημκ ηφνζμ ημνιυ ημο νδιαηζημφ ζοζηήιαημξ ηαζ ηςκ μοζζαζηζηχκ ηδξ 

ημπζηήξ βθχζζαξ υπςξ αοηυξ δζαιμνθχεδηε ζηα ηέθδ ημο 20
μο

 αζχκα. Γδθαδή εηηυξ 

ηςκ θδιιάηςκ, πμο απμηεθμφκ ηθδνμκμιζά παθαζμηένςκ επμπχκ, πενζθαιαάκεζ ηαζ 

ημοξ κεμθμβζζιμφξ πμο ζπδιαηίζηδηακ ηαηά ηζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ
35

. Γοζηοπχξ δ 

μζημκμιία ημο πχνμο δεκ επζηνέπεζ ηδκ πανμοζίαζδ ζημζπείςκ πμο κα ακαδεζηκφμοκ 

ηδκ ιμνθμζοκηαηηζηή θεζημονβία ημοξ ηαζ ηζξ ιεηαλφ ημοξ αθθδθελανηήζεζξ. 

Πενζμνζγυιαζηε έηζζ ζε ιία ζηεκή ζδιαζζμθμβζηή πενζβναθή νδιάηςκ ημο ηάεε 

νήιαημξ ή μοζζαζηζημφ παναθείπμκηαξ ςζηυζμ πθήεμξ εζδζηχκ εηθνάζεςκ πμο 

δζεονφκμοκ ηαηά πμθφ ημ ζδιαζζμθμβζηυ ημοξ πεδίμ.  

 

                                                 
35

 Ζ αθαπζηή βθχζζα υκηαξ έςξ ηαζ ημκ 20
μ
 αζχκα μ πνμθμνζηυξ ηχδζηαξ εκυξ ηαηά αάζδ αβνμηζημφ 

πμθζηζζιμφ δεκ έηοπε ηαθθζένβεζαξ ακηίζημζπδξ ηςκ βναπηχκ βθςζζχκ. Αοηή δ ηαηάζηαζδ  

δδιζμονβμφζε ηαζ δδιζμονβεί δοζπένεζεξ ζημοξ μιζθδηέξ εζδζηά υηακ ακαθένμκηαζ ζε κευηενεξ 

πμθζηζζιζηέξ ελεθίλεζξ. Καηά ηδ κευηενδ ζζημνζηή πενίμδμ ηα θεηηζηά ηεκά ηδξ βθχζζαξ 

ζοιπθδνχκμκηακ ιε αθμιμίςζδ θέλεςκ δάκεζςκ ηονίςξ απυ ηδκ εθθδκζηή βθχζζα δ μπμία απμηέθεζε 

ηδκ βναπηή βθχζζα ηςκ Βθάπςκ. Ωζηυζμ, ηαηά ηζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ αοηυξ μ δακεζζιυξ δεκ 

μθείθεηαζ ιυκμ ζηδκ ακάβηδ κα ηαθοθεμφκ πναβιαηζηά ζδιαζζμθμβζηά ηεκά, αθθά ηαζ ζε άβκμζα ηδξ 

βθχζζαξ απυ μιζθδηέξ ιε εθθζπέξ θεηηζηυ οπυααενμ, βεβμκυξ πμο ζοκεηέθεζε ζηδκ δδιζμονβία 

ανηεηχκ ζοκχκοιςκ. Ακ ηαζ βκςνίγς υηζ μ ζπδιαηζζιυξ μνζζιέκςκ θέλεςκ μθείθεηαζ ζε αοηυ ημ 

βεβμκυξ, δ επζζηδιμκζηή αηνίαεζα επζηάζζεζ ηδκ ηαηαβναθή ημοξ δεδμιέκμο υηζ ακαδεζηκφμοκ ιία 

έζπαηδ θάζδ ελέθζλδξ ηδξ ημπζηήξ βθχζζαξ. Γοζηοπχξ θυβμζ μζημκμιίαξ ημο πχνμο δεκ ιμο 

επζηνέπμοκ κα επζζδιάκς ηα θήιιαηα πμο απμηεθμφκ πνυζθαημοξ ζπδιαηζζιμφξ ηαεχξ ηαζ ηα 

παθζυηενα ζοκχκοιά ημοξ.  
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    Σν ζύζηεκα γξαθήο: ακ ηαζ δ εββναιιάηζζδ ηδξ αθαπζηήξ βθχζζαξ έπεζ 

επζπεζνδεεί ήδδ απυ ημκ 18
μ
 αζχκα

36
, αοηή δ πνμζπάεεζα δεκ μδήβδζε ζηδκ 

δζαιυνθςζδ ιίαξ ημζκά απμδεηηήξ βναθήξ
37

. Αηυιδ ηαζ δ απμηφπςζή ηδξ ζηα 

πθαίζζα επζζηδιμκζηχκ πνμζεββίζεςκ απμηεθεί οπυεεζδ πνμζςπζηήξ ακηίθδρδξ ημο 

ηάεε ενεοκδηή δεδμιέκμο υηζ δεκ οθίζηαηαζ έκα ημζκά απμδεηηυ αθθάαδημ. 

Κεκηνζηυξ πονήκαξ αοημφ ημο γδηήιαημξ παναιέκεζ δ ακάβηδ κα δδιζμονβδεεί έκα 

ζφζηδια βναθήξ πμο εα ζοκδοάγεζ ηδκ θςκδηζηή απυδμζδ ηαοηυπνμκα ιε ηδκ 

ζζημνζηή ελέθζλδ ηδξ βθχζζαξ. Δπζζηδιμκζηά αοηυ πμο έπεζ ζδιαζία είκαζ δ πνήζδ 

εκυξ αθθααήημο πμο εα απμδίδεζ πζζηά ημ θεμββμθμβζηυ εφνμξ ηδξ βθχζζαξ. Φοζζηά 

δ πζμ εκδεδεζβιέκδ θφζδ είκαζ δ πνήζδ ημο δζεεκμφξ θςκδηζημφ αθθάαδημο. Ωζηυζμ 

δ αοζηδνά επζζηδιμκζηή ημο οθή δεκ εκδείηκοηαζ ζε πενζπηχζεζξ πμο επζδζχηεηαζ 

πνμζέββζζδ ηςκ ενεοκδηζηχκ δεδμιέκςκ απυ έκα εονφηενμ ημζκυ.  

Οζ ακάβηεξ ηδξ ένεοκαξ ηαηέζηδζακ οπμπνεςηζηή ηδκ ακάπηολδ εη ιένμοξ 

ιμο εκυξ βναθζημφ ζοζηήιαημξ πνμζανιμζιέκμο ζηζξ ζδζαζηενυηδηεξ ηδξ αθαπζηήξ 

βθχζζαξ ημο Μεηζυαμο. Δπεζδή δεκ οθίζηαηαζ αηυιδ ιία μθμηθδνςιέκδ ακάθοζδ 

ακαθμνζηά ιε ηδκ ζζημνζηή ελέθζλδ ημο θεμββμθμβζημφ ηδξ ζοζηήιαημξ, ημ βναθζηυ 

ζφζηδια πμο πνδζζιμπμζχ ζηδκ πανμφζα δδιμζίεοζδ δεκ απμηεθεί ιία μνζζηζηή 

πνυηαζδ. Αοηυ δεκ ζδιαίκεζ υηζ δεκ ζοκζζηά ιία έβηονδ θςκδηζηή ιεηαβναθή ηδξ 

ημπζηήξ βθχζζαξ
38

. Σα βνάιιαηα ή μζ ζοκδοαζιμί ηςκ βναιιάηςκ πμο πνδζζιμπμζχ 

βζα ηδκ απυδμζδ ηςκ θέλεςκ ηαηαβνάθμκηαζ ζηδκ πνχηδ ζηήθδ ημο πίκαηα πμο 

αημθμοεεί. ηδκ δεφηενδ ζηήθδ δίκεηαζ -υπμο ηνίκεηαζ απαναίηδημ- δ θςκδηζηή ημοξ 

ιεηαβναθή ιε αάζδ ηα βναθήιαηα ημο δζεεκμφξ θςκδηζημφ αθθααήημο. ηδ ηνίηδ 

                                                 
36 Βθ. K.Oοημφηα, Νέα Παηδαγσγία ήηνη Αιθαβεηάξηνλ εύθνινλ ηνπ καζείλ ηα λέα παηδία ηα ξσκαλν-

βιάρηθα γξάκκαηα εηο θνηλήλ ρξήζηλ ησλ Ρσκαλν-βιάρσλ…Δκ Βζέκκδ 1797. Σφπμζξ ηςκ Μανηίδςκ 

Πμφθζμο, Μ. Μπμσαηγή, ΓξακκαηηθήΡσκαληθή, ήηνη Μαθεδνλνβιαρηθή-Romanische, oder 

Macedonowlachische Sprachlehre, Δκ Βζέκκδ ηδξ Αμοζηνίαξ, εκ ηδ ηοπμβναθία ημο Ηςάκκμο κφνεν, 

1813. πεηζηά ιε ηζξ πνμζπάεεζεξ ηςκ αθάπςκ κα δζαιμνθχζμοκ βναπηυ θυβμ,  αθ.  Th. Capidan., υ.π. 

ζ. 46-84, Σ. Kahl, Γηα ηελ Σαπηόηεηα ησλ Βιάρσλ, ιηθ. . Μπμοθαζίηδξ, εηδ. Βζαθζυναια, Αεήκα 

2009 , ζ. 61- 100. 
37

  ήιενα ζε δζάθμνα Βαθηακζηά ηνάηδ οθίζηαηαζ ιία βναπηή ιμνθή ηδξ αθαπζηήξ βθχζζαξ δ μπμία 

ηαθφπηεζ ηονίςξ ακάβηεξ πμθζηζζιζηήξ έηθναζδξ ηςκ Βθάπςκ αοηχκ ηςκ πςνχκ.  
38

 Γζα ηδκ δζαιυνθςζδ ηςκ βναθδιάηςκ έθααα οπυρδ ηζξ πνμηάζεζξ ηςκ βθςζζμθυβςκ . Μπέδ, 

ιμκαδζημφ ςξ ηχνα ιεθεηδηή ηδξ αθαπζημφ ζδζχιαημξ ημο Μεηζυαμο, ηαζ ηδξ M. Caragiu Marioţeanu. 

Βθ. S. Beis, «Propositions pour un systeme grapfique di l’ aroumain», Actes du XXXIéme colloque de 

la Sociétté Internationale de la Linguistique Fonctionellle (S.I.L.F.):la Diversité Linguistique, Lugo, 

Axac, ζ. 103-106. M. Caragiu Marioţeanu, Dicţionar Aromân Macedo-Vlah, Enciclopedică, Bucureşti 

1997, ζ. XXVI-XLIV.  
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ζηήθδ ημο ίδζμο πίκαηα δίκμκηαζ ακηζζημζπίεξ ηςκ βναθδιάηςκ ιε εθθδκζημφξ ηαζ 

λέκμοξ θευββμοξ ιέζα απυ βνάιιαηα ηαζ θέλεζξ.   

  

 

ΓΡΑΦΗΜΑΣΑ Γ. Φ. Α
39

   ΓΡΑΦΗΜΑΣΑ Γ. Φ. Α  

A  a a α Ĺ  Í ʎ ηηαι. figlio 

Ă  ă ə αββθ. bird 

βαθθ. que 

M  m m ι 

B  b b ιπ N  n n κ 

C c (+a/ă/î/ν/u/ζπκθωλα.) k η Ń  ń  ɲ βαθθ.vigne 

ζηαθ. agnello 

CH  ch (+e/i) c ηζ, ηε O  ν o μ 

C  c (+e/i) ʦ ηζε, ηζζ P  p p π 

D  d d κη R  r r ν 

DH  dh ð δ S  s s ζ 

DJ  dj ʤ αββθ. gin 

ζηαθ. gioco 

Ş  ş   ʃ βαθθ. chef 

αββθ. shame 

DZ  dz dz ηγ Σ  t t Σα 

E  e  e ε ΣΗ  th  ε Θ 

F  f f θ ΣS  ts ʦ ηζ 

G  g(+a/ă/î/o/u/ζπκθωλα) g βη TŞ  tş  ʧ αββθ. choice 

ζηαθ.  ciao 

GH  gh (+e/i) ɟ βηε,βηζ U  u u μο 

G  g (+ e/i) dz ηγε, ηγζ V  v v α 

H  h x π Υ  x ks λ 

I  i  i ζ Ĝ  ĝ ɣ β  (υπςξ εθθ. βάθα) 

Î  î ɨ ήπμξ ιεηαλφ 

< ζ > ηαζ < μο > 

Y  y  j β  (υπςξ εθθ. βένμξ)  

J  j ʓ βαθθ. jour Z  z z γ 

L  l l θ    

 

                                                 
39

 Γζεεκέξ Φςκδηζηυ Αθθθάαδημ 
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ΓΙΔΤΚΡΙΝΗΔΙ 

 

1. Σμ ηάεε θήιια απμηοπχκεηαζ ιε έκημκμοξ παναηηήνεξ. 

2. Ο ηφπμξ ημο ηάεε μοζζαζηζημφ δίδεηαζ ζημκ εκζηυ ανζειυ. ηδκ πανέκεεζδ 

πμο αημθμοεεί πενζηθείεηαζ μ ηφπμξ ή μζ ηφπμζ ημο πθδεοκηζημφ. Ζ 

απμηφπςζδ ημο πθδεοκηζημφ ανζειμφ ηνίεδηε απαναίηδηδ δεδμιέκμο υηζ μ 

ζπδιαηζζιυξ ημο δε είκαζ μιαθυξ εκχ ζε ανηεηέξ πενζπηχζεζξ πανμοζζάγεζ 

δζπθμηοπία.  

3. Ο ανπζηυ ηφπμξ ημο ηάεε νήιαημξ δίδεηαζ ζημ πνχημ πνυζςπμ ηδξ μνζζηζηήξ 

εκεζηχηα. ηδκ πανέκεεζδ πμο αημθμοεεί πενζηθείμκηαζ μζ ηφπμζ ημο 

απανειθάημο, αμνίζημο ηαζ ιεημπήξ
40

 αάζεζ ηςκ μπμίςκ βίκεηαζ δ δζάηνζζδ 

ηςκ ζογοβζχκ ημο νήιαημξ ηδξ αθαπζηήξ
41

. 

4. Ανηεηέξ θέλεζξ ζπδιαηίγμοκ ηαζ άθθμοξ δζαθμνμπμζδιέκμοξ θςκμθμβζηά ηαζ 

ιμνθμθμβζηά ηφπμοξ. Γζα θυβμοξ επζζηδιμκζηήξ ζφβηνζζδξ εεςνήζαιε 

ακαβηαίμ κα οπάνπεζ ιία ημζκή ειθάκζζδ υθςκ ηςκ ηφπςκ ηδξ θέλεςξ. ηζξ 

πενζπηχζεζξ πμο έπμοιε ζζμδφκαιδ πνήζδ υθςκ ηςκ ηφπςκ μ πνχημξ ηαηά 

αθθααδηζηή ζεζνά ηφπμξ εεςνείηαζ ηφνζμξ ηαζ βίκεηαζ θήιια (δίπθα ημο 

ηαηαβνάθμκηαζ ηαζ μζ οπυθμζπμζ ηφπμζ). Οζ ηεθεοηαίμζ ηαηαπςνίγμκηαζ ηαζ 

ςξ ζδζαίηενα θήιιαηα ιε παναπειπηζηυ ζηδκ μζηεία αθθααδηζηή εέζδ. ε 

πενζπηχζεζξ υπμο μ πνχημξ ηαηά αθθααδηζηή ζεζνά ηφπμξ ιίαξ θέλδξ δεκ 

πνδζζιμπμζείηαζ ζοπκά ηυηε βίκεηαζ παναπμιπή ζε αοηυκ πμο πνδζζιμπμζεί-

ηαζ ζοπκυηενα μπυηε ηαζ απμηεθεί ημ ηφνζμ θήιια  

5.  Ακ ηάπμζμξ απυ ημοξ δζαθμνμπμζδιέκμοξ θςκμθμβζηά ή ιμνθμθμβζηά 

ηφπμοξ έπεζ ιυκμ μνζζιέκεξ ζδιαζίεξ ημζκέξ ιε ημκ πνχημ ηυηε 

ηαηαβνάθεηαζ ςξ ζδζαίηενμ θήιια. π.π. alodzîtúră(πθδε. alodzîtúre) 1. αθ.θ. 

alodzî´re ζηδ ζδι. α.,  aplicătóru(πθδε. aplicătóri) αθ. θ. plecătóru ζηδ ζδι. 1.   

                                                 
40

 Πνυηεζηαζ βζα έκακ εδθοημφ βέκμοξ άηθζημ ηφπμ ηδξ ιεημπήξ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ςξ ιυνθδια βζα 

ημ ζπδιαηζζιυ ηςκ πενζθναζηζηχκ πνυκςκ ηδξ εκενβδηζηήξ.  
41

  Ζ ηαηδβμνζμπμίδζδ ηςκ νδιάηςκ ηδξ αθαπζηήξ ζε ζογοβίεξ απμηεθεί έκα πενίπθμημ πνυαθδια βζα 

ημκ ενεοκδηή βζα αοηυ ηαηά ηαζνμφξ έπμοκ πνμηαεεί δζάθμνα ηνζηήνζα, υπςξ δ πνήζδ ημο επζεέιαημξ 

ημο απανειθάημο, δ πνήζδ υθςκ ηςκ ηαηαθήλεςκ ηαζ ηςκ επζεδιάηςκ ή δ πνήζδ ιυκμ ημο αμνίζημο 

ηαζ ηδξ ιεημπήξ δεδμιέκμο υηζ ημ απανέιθαημ έπεζ μοζζαζηζημπμζδεεί, ακ ηαζ εκδείλεζξ απυ δζάθμνα 

ζδζχιαηα δεκ ζοκδβμνμφκ οπέν ηδξ πθήνμοξ απχθεζαξ ηδξ νδιαηζηήξ ημο δζάεεζδξ. Ακελάνηδηα 

ςζηυζμ απυ αοηέξ ηζξ απυρεζξ εεςνχ υηζ δ ζοβηνζηζηή ιεθέηδ ηςκ νδιαηζηχκ ηφπςκ ζηα πθαίζζα ηςκ 

νμιακζηχκ βθςζζχκ ηαεζζηά απαναίηδηδ ηδκ ακαβναθή ημο απανειθάημο. 
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6.  Ονζζιέκεξ θέλεζξ ακ ηαζ πανμοζζάγμοκ θςκμθμβζηή ηαζ ιμνθμθμβζηή 

μιμζυηδηα ηαηαπςνμφκηαζ ςξ πςνζζηά θήιιαηα. Αοηή δ δζάηνζζδ μθείθεηαζ 

ζηδ δζαθμνεηζηή εηοιμθμβζηή ημοξ πνμέθεοζδ ηαζ δδθχκεηαζ ιε  ανζειδηζηυ 

εηεέηδ . ππ,   ascucheáre
1 

, ascucheáre
2
   

7. Οζ αοημπαεείξ ακηςκοιίεξ me/se υηακ ηαηαπςνμφκηαζ πνζκ απυ ημ νήια 

δδθχκμοκ ηδ παεδηζηή δζάεεζδ ζημ πνχημ ηαζ ηνίημ εκζηυ πνυζςπμ. π.π. me 

~ (me adúnu=ιαγεφμιαζ), se ~ (se adúnă= ιαγεφεηαζ ). 

8.  Οζ αοημπαεείξ ακηςκοιίεξ ńi/ĺi (πνχημ ηαζ ηνίημ εκζηυ πνυζςπμ ηδξ 

δμηζηήξ) υηακ ηαηαπςνμφκηαζ πνζκ απυ ημ νήια δδθχκμοκ ημ πνυζςπμ ζημ 

μπμίμ δζμπεηεφεηαζ δ εκένβεζα ημο νήιαημξ.   

9. ε μνζζιέκα θήιιαηα ηνίκεηαζ απαναίηδηδ δ πανάεεζδ εηθνάζεςκ, επεζδή δ 

μθζηή δ ιενζηή ζδιαζία ημοξ, δζαζχγεηαζ ιυκμ ζε αοηέξ.   

10. ημ πανυκ θελζηυ δεκ ζοιπενζθαιαάκμκηαζ θέλεζξ ιε ζηενδηζηή ζδιαζία 

επεζδή πανμοζζάγμοκ αλζμζδιείςηεξ βναιιαηζηέξ ηαζ ζοκηαηηζηέξ ζδζαζηενυ-

ηδηεξ βεβμκυξ πμο επζαάθεζ ζδζαίηενδ ιεθέηδ ημοξ. Αοηέξ ζπδιαηίγμκηαζ απυ 

ημ πνυεδια ne πμο απμηεθεί ημ ζηενδηζηυ ιυνζμ ηαζ ημοξ νδιαηζημφξ ηφπμοξ 

ημο απανειθάημο ηαζ ηδξ επζεεηζηήξ ιεημπήξ. π.π.  ne + adunáre/ adunátu,- 

neaduntă  →  neadunáre / neadunátu,- neaduntă.  
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ΒΡΑΥΤΓΡΑΦΙΔ 

 
 

απνυζ.(ςπμ) 

άηθ.(ζημξ,-δ,-μ) 

ακηςκ.(οιία) 

αóν.(ζζημξ) 

ανζειδη.(ζηυ) 

ανκδη.(ζηυξ,-ή,-υ) 

ανζ.(εκζηυ) 

άρ.(οπo) 

 

αθ.θ.(αθέπε θήιια)   

βεκ.(ζηή)  

βεκζηυη.(ενα) 

 

βεςθ.(μβία) 

βεςπ.(μκία)   

 

εθθδκ.(-ζηυ, -ή,-υ) 

έιρ.(οπo) 

εζδζηυη.(ενα)   

εζνςκ.(ζηά)  

εηηθδζ.(ία) 

εηθναζη.(ζηυξ,-ή,-υ,-ά)  

εκ.(ζηυξ)   

επίε.(εημ) 

επίνν.(δια)  

επζθχκ.(δια) 

εοθδι.(ζζηζηά,-ζζιυξ)   

 

εδθ.(οηυ) 

 

ζαην.(ζηή) 

 

η. ά. ηαζ άθθα 

η.(αζ) 

ηαη’ επέηη.(αζδ)  

η.θπ. ηαζ θμζπά 

η.η.υ. ηαζ ηα υιμζα  

ηον.(ίςξ)  

ηαηυζ.(διμ) 

η(ά)π.(μζμκ-μζμξ) 

η(ά)η.(ζ) 

ιηθ.(ιεηαθμνζηά) 

ηηδκ.(μηνμθία) 

ιεζςη.(ζηυξ,-ή,-υ)  

ιυν.(ζμ) 

 

μοζ.(ζαζηζηυ). 

μζημκ.(ιία) 

 

παθαζυη.(υηενμξ,-ή,-μ) 

πενζθδπη.(ζηυξ,-ή,-υ)  

πθδε.(οκηζηυξ)  

πνάβι.(α, αηα) 

πνμζη.(αηηζηή) 

πνμζ.(ςπζηυξ,-ή,-υ) 

πνυζ.(ςπμ,-ςπα) 

 

νδιαη.(αηζηυξ,-ή,-υ) 

 

ζδι.(αζία) 

ζηςπη.(ζηυξ,-ή,-υ,-ά) 

ζοκδε.(ςξ)  

ζοκεηδ.(μπζηά) 

ηνζημπνυζ.(ςπμ). 

 

οανζζη.(ζηυξ,-ή,-υ)   

οπ.(μηείιεκμ) 

οπμη.(μνζζηζηυξ,-ή,-υ) 

 

θν.(άζδ,-ζεζξ) 

 

πασδεοη.(ζηά)   

πςν.(ίξ) 
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ΤΜΒΟΛΑ 

 
 

~    πνδζζιμπμζείηαζ βζα αοημφζζα επακά-  

      θδρδ θήιιαημξ ή θνάζδξ 

→  παναπέιπεζ απυ θήιια ζε άθθμ θήι-

ια βζα ενιδκεία 

  /    (πθάβζα βναιιή, ιπάνα) πςνίγεζ ηφ-  

        πμοξ πμο ιπμνεί κα εκαθθάζζμκηαζ ε-     

        θεφεενα  

*   (αζηενίζημξ) δδθχκεζ αιάνηονμ οπμ-  

     εεηζηυ ηφπμ.  

-  (παφθα) πανειαάθθεηαζ ιεηαλφ δφμ 

θδιιάηςκ πμο έπμοκ ηδκ ίδζα ζδια-

ζία αθθά ακήημοκ ζε δζαθμνεηζηά βέ-

κδ π.π. cănítşu – cănítşă(πθδε. căní-

tşî – cănítşe) 1. ζηοθάηζ - ζηοθίηζα, 

ιζηνυ ανζεκζηυ - εδθοηυ ζηοθί  

;   (ενςηδιαηζηυ) α. δίπθα απυ ηζξ αναπο- 

βναθίεξ ελ., πιεζ. δδθχκεζ άβκμζα ημο 

ακηίζημζπμο ανζειμφ β. ζημ ηέθμξ ηδξ 

ζδιαζζμθμβζηήξ ενιδκείαξ δδθχκεζ 

άβκμζα ηδξ εζδζηήξ ζδιαζίαξ ημο θήι-

ιαημξ  

·     δ άκς ηεθεία πνζκ απυ ηδ ζοκημιμβνα- 

      θία εηδηθόη. δδθχκεζ υηζ υθεξ μζ ζδια- 

      ζίεξ πμο αημθμοεμφκ οπάβμκηαζ ζε αο- 

     ηυ πμο δδθχκεζ δ ζοκημιμβναθία    

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

Α 

 
   aburáre(πθδε. aburắri) άπκζζια 

   aburătúră(πθδε. aburătúre) οδναηιυξ, ά-

πκα.  

   ábure(πθδε.áburi) 1. πκυημ, απκυξ, μ αέναξ 

ηδξ εηπκμήξ ζοκδε. υηακ δ αηιυζθαζνα είκαζ 

ροπνή 2. απκυξ, οδναηιυξ, αηιυξ πμο ακαδίδε-

ηαζ απυ οβνυ πμο ανάγεζ ή απυ έκα θαβδηυ πμο 

είκαζ πμθφ γεζηυ.   

   aburédzu & áburu(abur/-áre,-ái,-átă) 1. 

πενζαάθς ηη. ιε οδναηιμφξ 2. απκίγς, πανάβς 

αηιμφξ ή οδναηιμφξ 3. θοζχ (πάκς ζε ηη.) ιε 

ηα πκυηα ιμο.  

   áburu → aburédzu. 

   acachíe (πθδε. acachíe & acachíuri) αηα-

ηία. 

   acátsu(acăts/-áre,-ái,-átă) I. πζάκς 1. α. 

παίνκς ηη. ιε ημ πένζ ηαζ ημ ηναηχ β. θένκς γ. 

αημοιπχ ηη. εθαθνά, αββίγς δ. ανπάγς (ηπ./ 

ηη.) λαθκζηά, ηναηχ ιε δφκαιδ ή ιε ηδκ αία ε. 

πμοθηχκς ή εςπεφς ζη. παίνκς ηη. ζημ πένζ 

ιμο πνμηεζιέκμο κα ημ ιεηαπεζνζζηχ, ηάκς ηη. 

ιε ηδ αμήεεζα πνάβιαημξ πμο ηναηχ 2. α. ανπί-

γς i. ηαηαπζάκμιαζ ιε ηη., επζπεζνχ κα ηάκς 

ηη., ηάκς (ηδκ) ανπή ii. ιε μοζ. ςξ ακηζηείιεκμ 

δδθχκεζ υηζ ανπίγεζ ηάπμζμξ κα αζπμθείηαζ, κα 

ηαηαπζάκεηαζ ιε αοηυ πμο ζοκεπάβεηαζ ημ μοζ. 

β. (βζα θοζζηά θαζκυιεκα, ζημ β' πνυζ.) ζοι-

ααίκς, εηδδθχκμιαζ, λεζπχ γ. ηαηαπζάκμιαζ, 

ηαηαβίκμιαζ i αζπμθμφιαζ ζοζηδιαηζηά ιε ηη. 

αθζενχκς εκενβά ημ εκδζαθένμκ ιμο ζε ηη., 

πενκχ ηδκ χνα ιμο ιε ηη. ii. εηδδθχκς έκημκμ 

ηαζ έιπναηημ εκδζαθένμκ βζα ηη. ή βζα ηπ. δ. 

δδιζμονβχ, ανπίγς ιία ζπέζδ 3 α. (βζα πνυζ.) 

ζοθθαιαάκς i. ηαηαδζχης, ηοκδβχ, ζηήκς ε-

κέδνα ηαζ πζάκς ηπ. ii. αζπιαθςηίγς ηπ., ημκ έ-

πς δέζιζμ, ημκ ειπμδίγς κα θφβεζ β. (βζα πνυ-

ζ.) ηζαηχκς i. εκημπίγς ηπ. ηδκ χνα πμο ηάκεζ 

ηη. απαβμνεοιέκμ, ζοθθαιαάκς επ’ αοημθχνς 

ii. ακηζθαιαάκμιαζ υηζ ηπ. ηάκεζ ηη. επζθήρζιμ, 

ιειπηυ (ζοκήε. πεζναπηζηά ή εζνςκζηά) δ. (βζα 

πνυζ.) θηάκς, πνμθαααίκς ε. (βζα γχμ) i. ηοκδ-

βχ, εδνεφς ii.(εζδζηυη. βζα ράνζα) ρανεφς iii. 

παβζδεφς ηαζ ζοθθαιαάκς, αζπιαθςηίγς γχμ 

4. ηαηαθαιαάκς α. ηαηέπς έκακ ηυπμ, έκα πχ-

νμ, ιία εέζδ, ιία έηηαζδ β. ηαηαθαιαάκς πχ-

νμ, μνζζιέκδ εέζδ έπμκηαξ ζοβηεηνζιέκμ ζημ-

πυ γ. (ηνζημπνυζ. βζα εδαθζηή γχκδ, ηηίζια, 

δνυιμ η.θπ.) ανίζηεηαζ, είκαζ δ. κμζηζάγς, ιζ-

ζεχκς αηίκδημ βζα ηαημζηία ή επαββεθιαηζηή 

ζηέβδ ηθπ., βεκζηά πνδζζιμπμζχ ηη. ηαηααάθ-

θμκηαξ εκμίηζμ 5. α. ηαηαθαιαάκς (ηπ.) ηαηά 

ηνυπμ, χζηε κα βίκμιαζ αζζεδηυξ, ειθακήξ, πα-

νμοζζάγμιαζ (ζε ηπ.) ςξ ζφιπηςια, παεαίκς, 

αζζεάκμιαζ, ιμο πανμοζζάγεηαζ, ιμο ζοιααίκεζ 

ηη. β.(βζα ιέθμξ ημοξ ζχιαημξ) ειθακίγς δοζ-

θεζημονβία πνμηαθχκηαξ ζςιαηζηή ή ροπζηή 

δζαηαναπή 6. α. επζδνχ ιε ζοβηνζιέκμ ηνυπμ 

(ζε ηπ./ηη.), δνς απμηεθεζιαηζηά, ηαηά επζεο-

ιδηυ ηνυπμ β. επεκενβχ ζοκδε. αθαπηζηά ή ιε 

δοζάνεζηα απμηεθέζιαηα ζηζξ αζζεήζεζξ ή ζηδ 

θεζημονβία μνβάκμο 7. θηάκς ζε έκα ζδιείμ, 

επίπεδμ, παηχ, ιπαίκς (δθζηία, ηαπφηδηα) 8. 

ανίζης ακηίζηαζδ, βακηγχκμιαζ, ζηενεχκμιαζ 

ηάπμο 9. έπς επίδναζδ, πεηοπαίκς ημ ζημπυ 

ιμο, θένκς ημ επζδζςηυιεκμ απμηέθεζια, πε-

ηοπαίκς 10. απμδίδς ζε ηπ. ηδκ ζδζυηδηα πμο ε-

πζεοιχ, ημκ εεςνχ ηη. 11. ζηενζχκς, ημπμεε-

ηχ (ηη.) ζηένεα 12. α. ηναηχ, ζοβηναηχ, ζοκ-

δές ηη. β. (εζδζηυη. βζα ζηζζιέκμ ή λδθςιέκμ 

νμφπμ) νάας 13. πνμζημθθχιαζ, ημθθάς ηά-

πμο (ζοκήε. βζα επζθάκεζεξ) 14. ακανηχ, ηνε-

ιάς, ζηενεχκς ή βακηγχκς (ηη.) ζε ρδθυ ζδ-

ιείμ αθήκμκηαξ εθεφεενμ ημ ηάης ημο άηνμ 

(ζε ηζζβηέθζ, ή ηνειάζηνα η.θπ.) 15. α. (~ tu) 

πηοπχ, δένκς (ηπ.) ιε μνζζιέκμ ηνυπμ β. (~ 

cu) πηοπχ (ηπ.) ιε ζοβηεηνζιέκμ υνβακμ 16. 

(βζα βοκαίηα) ζοθθαιαάκς, ιέκς έβηομξ· ζηδ 

θν. acátsu ńícu 17. (βζα θοηά) α. εοδμηζιχ, θο-

ηνχκς, αθαζηαίκς β. θοηεφς 18. α. πναβια-

ημπμζχ έζμδα, ηένδδ, εζζπνάηης β. (εζδζηυη. 

βζα επζπεζνδιαηζηή δναζηδνζυηδηα) ηενδίγς, 

πνμηυας, ζηδ θν. acátsu ghíne 19. α. απμηηχ 

ηη., βειίγς απυ ηη. (ζοκήε. ανκδη.) β. (εζδζηυη. 

βζα επζθάκεζεξ) ζπδιαηίγς ηνμφζηα ή ζηνχια 

απυ ηάπμζμ οθζηυ 20. (ιε ανκδη. ιυν.) δεκ ιπμ-

νχ κα πνμζανιμζηχ, δεκ αζζεάκμιαζ ηαθά, εη-

δδθχκς κεονζηυηδηα εκηυξ εκυξ πχνμο, δεκ ιε 

πςνάεζ μ ηυπμξ 21. ηζιμθμβχ, ημζημθμβχ 22. 

(ζε πμνεία) αημθμοεχ μνζζιέκδ δζαδνμιή 23. 

(ζοι)πενζθαιαάκς, (ζοκ)οπμθμβίγς, αθμνχ II. 

1. πνμζθένς δοκαηυηδηα πνήζδξ ςξ ιέζμ πα-

ναβςβήξ ή ιεηαπμίδζδξ πνμσυκηςκ ή πνχηςκ 

οθχκ· εζδζηυη. α. (βζα φδαηα) ιπμνχ κα πνδζζ-

ιμπμζδεχ βζα ηδκ άνδεοζδ ζοβηεηνζιέκδξ πε-

νζμπήξ β. (βζα ιδπακζζιμφξ) ιπμνχ κα πνδζζ- 
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ιμπμζδεχ βζα ηδκ ιεηαπμίδζδ ηςκ πνχηςκ ο- 

θχκ ζοβηεηνζιέκδξ πενζμπήξ 2. (βζα ανέθμξ ή 

κεμβκυ γχμο) εδθάγς, αογαίκς, πζέγς ιε ηα 

πείθδ ηδ εδθή ημο ιαζημφ βζα κα νμοθήλς ημ 

βάθα 3. (βζα νμφπμ ή ζημθίδζ) ηαζνζάγεζ, ιμο 

πδβαίκεζ ΙΙΙ. (me ~) 1. πζάκμιαζ α. ζηαθχκς, 

αβηζζηνχκμιαζ ζε αζπιδνυ ακηζηείιεκμ ή εβ-

ηθςαίγμιαζ ζε ζηεκυ πχνμ έηζζ, χζηε κα πενζ-

μνίγεηαζ δ εθεοεενία ηςκ ηζκήζεχκ ιμο β. i. δζ-

απθδηηίγμιαζ, ηαοβαδίγς, ηζαηχκμιαζ ii. ζοι-

πθέημιαζ, ζοβηνμφμιαζ, ένπμιαζ ζηα πένζα (ιε 

ηπ.) iii. (me ~ cu) πηοπζέιαζ (ιε ηπ.) ιε έκα μ-

νζζιέκμ ηνυπμ γ. παναθφς (ιενζηχξ ή μθζηχξ) 

ή ιμοδζάγς δ. (θν. me ~ ghíne) i. απμηηχ μζημ-

κμιζηή άκεζδ, πμθθά πνήιαηα, πθμοηίγς ii. αμ-

θεφμιαζ, ελαζθαθίγμιαζ (ηον. επαββεθιαηζηά) 

ε. (me ~ de/di) ζοκακαζηνέθμιαζ ηπ., δζαηδνχ 

ημζκςκζηέξ ή θζθζηέξ ζπέζεζξ ιε ηπ. 2. (ζε πμ-

νεία) θηάκς ζε ιία (ζοβηεηνζιέκδ) πενζμπή ηαζ 

ζοκεπίγς ηδκ πμνεία ιμο εκηυξ αοηήξ 3. ( ζε 

βεςβναθζηή πενζβναθή) α. (ηνζημπνóζ.) είκαζ, 

αημθμοεεί, λεηζκά, ιία βεςβναθζηή γχκδ, ημ-

πμεεζία, πενζμπή η.θπ.) β. (πθδε. ηνζημπνυζ.) 

ηαηεοεοκυιαζηε, πδβαίκμοιε, εζζενπυιαζηε 

(ζε ζοβηεηνζιέκδ βεςβναθζηή γχκδ) 4. (ηνζημ-

πνυζ. βζα εδαθζηή πενζμπή, ηηίζια ) οπάβεηαζ, 

ακήηεζ, απμηεθεί ηιήια ιζαξ εονφηενδξ πενζμ-

πήξ 5. πνμζθαιαάκμιαζ (ζε ιζζεςηή ενβαζία) 

6. (ηνζημπνυζ. βζα οδάηζκδ νμή) πανμπεηεφς, 

αθθάγς ιε ηεπκζηά ιέζα ηδ νμή 7. (ηνζημπνυζ. 

βζα άνμηνμ) ζηάαεζ, μνβχκεζ IV. ( ńi ~, ηνζημ-

πνυζ.) 1. εοπανζζηζέιαζ, κζχες ζηακμπμίδζδ 

(απυ ηη.) 2. (θν. ńí acătsắ ghíne) i. ιμο ανέζεζ, 

ιε εοπανζζηεί (ηη.) ii. ιε αμθεφεζ, ιε ελοπδνε-

ηεί, ιε ζοιθένεζ (ηη.) γ. (θν. ńí acátsă ma ghí-

ne) πνμηζιχ. 

   acăchiséscu(acăchis/-íre,-í,-ítă) ηαηαθα-

ααίκς, ηαηακμχ. 

   acătsáre(πθδε. acătsắri) Ι. πζάζζιμ 1. α. ημ 

ηνάηδια, ημ κα πζάκεζ ηακείξ ηη. β. (εζδζημη.) ε-

νςηζηυ άββζβια ή πμφθηςια 2. α. (ηαηαδίςλδ, 

ηοκήβδια ηαζ) ζφθθδρδ β. ηοκήβζ, ζφθθδρδ 

εδναιάηςκ γ. (εζδζη.) ημ ράνεια 3. α. ζφκδε-

ζδ, ζηενέςζδ, ζοβηνάηδζδ β. (εζδζηυη. βζα ζηζ-

ζιέκμ ή λδθςιέκμ νμφπμ) νάρζιμ 4. ακάνηδ-

ζδ, ηνέιαζια, ζηενέςια ή βάκηγςια εκυξ α-

κηζηεζιέκμο απυ ηη. 5. αβηφθςζδ, ιοσηή ή μθζ-

ηή πανάθοζδ, ιοσηή (ή άθθδ) δοζηαιρία 6. ε-

κμζηίαζδ, δ εηιίζεςζδ αηζκήημο βζα ηαημζηία, 

επαββεθιαηζηή ζηέβδ η.θπ. ΙΙ. 1 λεηίκδια, δ α-

νπή ιίαξ εκένβεζαξ ή δζαδζηαζίαξ 2. πνυζθδ-

ρδ(ζε ιζζεςηή ενβαζία) 3. ημ κα ζοκακηχ ζδζ-

αζηένςξ ηπ. βζα κα επζημζκςκήζς ιαγί ημο πνμ-

ζςπζηχξ ηαζ (ηαη’ επέηη.) επδνεάγς ηπ. ιε 

πθάβζα ιέζα χζηε κα εκενβήζεζ οπέν ιμο. 

   acătsătóru(πθδε. acătsătóri) ηνειάζηνα ή  

μηζδήπμηε πνδζζιμπμζείηαζ ςξ ηνειάζηνα.  
   acătsătúră(πθδε. acătsătúre) 1. (βζα νμφ-

πμ) ηνφπα, λήθςια ή ζηίζζιμ πμο δδιζμονβή-

εδηε απυ ημ ζηάθςια ή ημ πζάζζιμ ζε αζπιδνυ 

ακηζηείιεκμ 2. (βζα ζοζηεοέξ ή ακηζηείιεκα πμο 

ακμζβμηθείκμοκ) α. μ ιδπακζζιυξ πμο ηα ηναηά 

ηθεζζηά β. μηζδήπμηε ηα ιαβηχκεζ, ειπμδίγεζ ημ 

άκμζβιά ημοξ 3. (βζα φθαζια ή νμφπμ πμο ζπί-

γεηαζ) πνυπεζνμ νάρζιμ 4. αθμνιή πνυθαζδ, 

πνυζπδια 6. θααή, πενμφθζ.  

   aceáre & aduceáre(πθδε. acéri & aducéri) 

1. ιεηαθμνά, ιεηαηίκδζδ πνμζχπμο ή πνάβια-

ημξ απυ έκα ζδιείμ ζε άθθμ 2. μδήβδζδ, ημ κα 

ηαηεοεφκς (ηπ./ηη) πνμξ μνζζιέκδ ηαηεφεοκζδ 

3. δχνδια, μηζδήπμηε δίκεζξ ςξ δχνμ 4 (βζα 

βοκαίηα) δ ιεζμθάαδζδ βζα ηδ δδιζμονβία ζοκ-

μζηεζίμο, ημ κα ηάκς πνμλεκζυ· ζρόιην: μ ηφ-

πμξ aceáre απμηεθεί ζφκηιδζδ ημο aduceáre. 

   acî´re(πθδε. acî´ruri) ζηζενυξ, ακήθζμξ ημ-

πμξ, ιένμξ υπμο επζηναηεί δνμζζά ή ηνφμ. 

   acóle(πςν. πθδε.) ζηναηζςηζηυ ή αζηοκμ-

ιζηυ απυζπαζια, πενίπμθμξ, θνμονά.  

   acóne(πθδε. acóne) αηυκζ.  

   acorteóne(πςν. πθδε.) αημνκηευκ. 

   acréscu(acr/-íre,-í,-ítă) 1. (βζα θαβχζζια, 

πμηά) λζκίγς, απμηηχ λζκή βεφζδ θυβς αθθμίς-

ζδξ ηδξ θοζζηήξ ιμο ζφζηαζδξ 2. (ιηθ.) ρο-

πναίκμιαζ, δζαηυπης ηδκ θζθζηή ιμο ζπέζδ ιε 

ηπ. 

   acríme(πθδε. acríńi) ημ ηζηνζηυ μλφ εζδζ-

ηυη. α. ςξ οβνυ δζάθοια παναζηεοάγμκηακ απυ 

ηνοζηάθθμοξ λζκμφ ηαζ πνδζζιμπμζμφκηακ i. ζε 

θαβδηά (ακηί βζα ποιυ θειμκζμφ) ii. ζηδ ααθζηή 

(ςξ ζοζηαηζηυ πμο αμδεάεζ ζηδκ απμννυθδζδ/ 

ζοβηνάηδζδ ηδξ ααθήξ απυ ηα κήιαηα) β. ςξ 

θοζζηή μοζία πνμενπυιεκδ απυ άβμονμοξ ηα-

νπμφξ πνδζζιμπμζμφκηακ επίζδξ ζηδ ααθζηή.  

   acríre(πςν. πθδε.) (βζα θαβχζζια) λίκζζια 

α. δ απυηηδζδ λζκήξ βεφζδξ θυβς αθθμίςζδξ 

ηδξ θοζζηήξ  ζφζηαζδξ β. ημ κα πνμζδχζς ζε 

ηη. λζκή βεφζδ.   

   acríşu(πθδε. acríşure & acríşuri) 1. λζκυβα-

θμ 2. (ζοκεηδ.) βάθα ιε μζιή λζκυβαθμο.  

   acritúră(πθδε. acritúre) 1. λζκίθα, άζπδιδ 

λζκή βεφζδ ζημ ζηυια πμο ένπεηαζ απυ ημ ζημ- 

ιάπζ 2. παναηηδνζζιυξ θαβχζζιμο πμο έπεζ λζ- 
κή βεφζδ.  

   ácu(πθδε. áce) αεθυκζ, ιζηνή αεθυκα.  

   acundináre & acuntináre & condiná-

re & cundináre(πθδε. acundinắri & acunti-

nắri & condinắri & cundinắri) 1. παναημθμφεδ-

ζδ, ημ κα αημθμοεήζεζ ηακείξ ηπ./ηη. απυ ημ-

κηά χζηε κα ιδκ πάζεζ ηα ίπκδ ημο 2. πθδζία-

ζια α. δ πνμζέββζζδ ηάπμζμο πνμζχπμο ιε 
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ζοβηεηνζιέκμ ζημπυ β. i. (βζα πνυζ.) δ ζοκα-

καζηνμθή, δ ακάπηολδ μζηεζυηδηαξ, θζθζηήξ 

ζπέζδξ ii. (βζα γχμ) δ επίδεζλδ θζθζηήξ ζοιπε-

νζθμνάξ 3. (βζα πνάβι.) ακημπή, δ ακηίζηαζδ 

ζηδκ αθθμίςζδ, ζηδ θεμνά 4. (ζοκήε. ιε α-

νκδη. ιυν. βζα πνάλδ, δναζηδνζυηδηα) παφζδ, 

δζαημπή, ζηαιάηδια. 

   acundinédzu & acúndinu & acuntiné 

dzu & acúntinu & condinédzu & cundi-

nédzu(acundin & acuntin & condin & cundin 

/-áre,-ái,-átă) 1. α. (βζα εκένβεζα, πνάλδ, ένβμ, 

δναζηδνζυηδηα, δζαδζηαζία) i. ημκηεφς κα ηε-

θεζχζς, πθδζζάγς ζηδκ μθμηθήνςζδ ii. (εζδζ-

ηυη.) μδδβχ πνμξ ηδκ μθμηθήνςζδ, ηδκ απμπε-

νάηςζδ iii. (ζοκεηδ. ηνζημπνυζ.) απμιέκεζ εθά-

πζζηδ πνμζπάεεζα βζα κα μθμηθδνςεεί ηη., 

ιεζχεδηε, θζβυζηερε δ πνμκζηή δζάνηεζα ηδξ α-

παζημφιεκδξ πνμζπάεεζαξ πνμηεζιέκμο κα μθμ-

ηθδνςεεί ηη. β. (βζα πμζυηδηα θαβδημφ ή απυ-

εέιαημξ) i. ημκηεφς κα ημ ηεθεζχζς, έπς ηαηά-

καθχζεζ ή λμδέρεζ ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηαζ α-

πμιέκεζ εθάπζζηδ πμζυηδηα χζηε κα ελακηθδ-

εεί πθήνςξ ii. (ηνζημπνυζ.) ανίζηεηαζ ημκηά 

ζημ ηεθείςια, έπεζ ηαηακαθςεεί ή λμδεοηεί ημ 

ιεβαθφηενμ ιένμξ ηαζ απμιέκεζ εθάπζζημ χζηε 

κα ελακηθδεεί πθήνςξ 2. α. επζζπεφδς, επζηα-

πφκς ημκ νοειυ ιμο ή εκενβχ πςνίξ παφζεζξ 

χζηε κα μθμηθδνςεεί ηη. πζμ ζφκημια β. (ηαη’ 

επέηη.) εκενβχ απμδμηζηά, εηηεθχ ηη. εκενβχ-

κηαξ βνήβμνα ηαζ αδζάθεζπηα γ. (ιε ανκδη. ιμν. 

, me ~ de/di) δεκ έπς ηεθεζςιυ, δεκ ζηαιαηχ, 

επακαθαιαάκς ζοκεπχξ ιία πνάλδ/ δναζηδ-

νζυηδηα 3. (ηον. βζα δναζηδνζυηδηα) ζοκεπίγς 

α. αημθμοεχ ηη. πμο έπεζ ανπίζεζ άθθμξ, δζαδέ-

πμιαζ ηάπμζμκ ζε ηη. β. (ιε ανκδη. ιμν.) δεκ 

ελαημθμοεχ κα ηάκς ηη., ημ εβηαηαθείπς 4. 

πθδζζάγς α. γοβχκς, ζζιχκς, πδβαίκς ή ένπμ-

ιαζ ημκηά (ζε ηπ./ηη.) β. πνμζεββίγς, θεάκς ή 

πδβαίκς (ζε ηπ./ηη.) γ. πνμζεββίγς πνμκζηά, 

ημκηεφς δ. (βζα πνυζ.). i. πνμζεββίγς ηπ. ιε 

ηάπμζμ ζημπυ ii. πνμζεββίγς ηπ. ενςηζηά/ 

ζελμοαθζηά iii. θένμιαζ ιε μζηεζυηδηα, θζθζηυ-

ηδηα ζε ηπ., ημκ ζοκακαζηνέθμιαζ εοπάνζζηα, 

ηάκς πανέα ή δζαηδνχ ζπέζεζξ ιαγί ημο ε. (me 

~) i. (βζα πχνμ) παηχ, πδβαίκς ζε έκα ιένμξ, 

ειθακίγμιαζ, πανμοζζάγμιαζ ηάπμο ii. (ιε α-

νκδη. ιμν. βζα ενβαζία, αζπμθία) δεκ αζπμ-

θμφιαζ ζοζηδιαηζηά, δεκ δμοθεφς ιε ημκ απαζ-

ημφιεκμ νοειυ ζη. (βζα πνυζ., me ~) ζοιθζ-

θζχκμιαζ, μιμκμχ ιε ηπ., θφκς ηζξ δζαθμνέξ 

ιμο δ. (βζα πνυζ. ζημκ πθδε.) πθδζζάγεζ μ έκαξ 

ημκ άθθμκ, ιεζχκμοκ ηζξ ιεηαλφ ημοξ απμζηά-

ζεζξ ε. (θν. nu lu/u/ĺi acúndińi) ςξ πενίθναζδ 

βζα πνυζςπμ πμο είκαζ αημζκχκδημ, πμο απυ-

θεφβεζ ηζξ ημζκςκζηέξ ζπέζεζξ 5. (βζα γχμ ή βζα 

άκενςπμ) ιαγεφς, πανέπς πνμζηαζία, θνμκηί-

δα ή αμήεεζα β. (εζδζηυη.) πνμζθαιαάκς ηπ.(ζε 

ιία ενβαζία), ημο πνμζθένς δμοθεζά 6. αημ-

θμοεχ α. πδβαίκς ιεηά απυ ηπ./ηη., ηζκμφιαζ 

απυ πίζς πνμξ ηδκ ίδζα ηαηεφεοκζδ β. παναημ-

θμοεχ, αημθμοεχ (ηπ.) απυ ημκηά, χζηε κα ιδ 

πάζς ηα ίπκδ ημο γ. παναηδνχ ζοζηδιαηζηά 

ηαζ ηνοθά ηζξ ηζκήζεζξ, ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ηά-

πμζμο, ημκ ηαηαζημπεφς δ. (ζε πμνεία) αημ-

θμοεχ ζοβηεηνζιέκδ ηαηεφεοκζδ 7. απμηηχ α. 

βίκμιαζ ηάημπμξ ηάπμζμο πνάβιαημξ (πμο πνμ-

δβμοιέκςξ δεκ είπα) β. δδιζμονβχ ηάηζ βζα ημκ 

εαοηυ ιμο 8. (ηνζημπνυζ. βζα πνάβι.) α. δζα-

ηδνείηαζ, ηναηά, ακηέπεζ, ιέκς ακαθθμίςημ, δεκ 

θεείνεηαζ ιε ηδ πνήζδ β. δζαηδνχ ηη., ημ ηνα-

ηχ ακαθθμίςημ, ζε ηαθή ηαηάζηαζδ, ημ πνμ-

ζηαηεφς απυ ηδκ θεμνά 9. (ηνζημπνυζ. βζα 

απμεέιαηα, πνμιήεεζεξ) ανημφκ, επανημφκ, 

θεάκμοκ. 

   acúndinu → acundinédzu.  

   acuntináre → acundináre. 

   acuntinédzu → acundinédzu.  

   acúntinu → acuntinédzu.  

   adáme(πθδε. adằńi) 1. ενείπζμ 2. (ιηθ.) ά-

πανμ ηηίζια ή δςιάηζμ.  

   adápu(adăp/-áre,-ái,-átă) 1. πμηίγς α. πανέ-

πς ηδκ απαζημφιεκδ πμζυηδηα κενμφ ζε θοηά 

β. (εζδζηυη.) ανδεφς, δζμπεηεφς ιε ηεπκδηυ 

ηνυπμ ηδκ απαζημφιεκδ πμζυηδηα κενμφ ζε 

ηαθθζενβμφιεκδ έηηαζδ 2. (βζα γχμ) ημ πμηίγς, 

ημο δίκς κα πζεζ κενυ 3. πανέπς ή θαιαάκς 

ηάπμζα μοζία· εζδζηυη. α. δίκς ζε ηπ. κα πζεί/ 

ηαηακαθχζεζ πμθφ αθημυθ, ημκ ιεεάς β. δίκς 

ζε ηπ. κα πζεί ιία κανηςηζηή μοζία, ημκ κα-

νηχκς γ. πανέπς (ζε ηπ.) θανιαηεοηζηυ ζηεφ-

αζια 4. (βζα βάθα) κενχκς, κμεεφς ιε κενυ.     

   adáru(adr/-áre,-ái,-átă) Ι. ηάκς, θηζάπκς 1. 

(ςξ βεκζηυ ζοκχκοιμ νδιάηςκ πμο δδθχκμοκ, 

υηζ ημ οπμηείιεκμ ηαηαζηεοάγεζ, δδιζμονβεί, 

πανάβεζ ιέζς θοζζηήξ ή πκεοιαηζηήξ πνμζπά-

εεζαξ έκα οθζηυ δ πκεοιαηζηυ ένβμ) α. ηαηά-

ζηεοάγς, δδιζμονβχ ηάηζ, είηε ιε ιδπακζηά 

ιέζα είηε ιε εκένβεζεξ ιμο είηε ιε ηδ ζηέρδ 

ηαζ ημκ θυβμ β. αζπμθμφιαζ (ζοκήε. επαββε-

θιαηζηά) ιε ηδκ ηαηαζηεοή εκυξ ένβμο ή ιε 

ηδκ παναβςβή εκυξ πνμσυκημξ γ. (εζδζηυη. βζα 

ηηίζια) ηηίγς δ. (εζδζηυη. βζα αβνμηζηή βδ) i. 

ηαθθζενβχ ii. ζπένκς iii. (βζα ηήπμ) θνμκηίγς, 

πενζπμζμφιαζ ε. επζδζμνεχκς, επζζηεοάγς ζη. 

(βζα θοηά) πανάβς αζμθμβζηά 2. α. θηζάπκς ε-

ημζιάγς, παναζηεοάγς (ηάηζ πμο ηνχβεηαζ ή 

πίκεηαζ) β. i. ηνμπμπμζχ ή ιεηαπμζχ ηη., ιεηα-

αάθθς ηδ πνήζδ, ηδ ιμνθή ή ηδκ ηαηάζηαζή 

ημο ii. (εζδζηυη. βζα πνχηεξ φθεξ) επελενβάγμ-

ιαζ, ιεηαπμζχ γ. έπς ή παίνκς ιία ζοβηεηνζ-

ιέκδ ιμνθή, ζπδιαηίγς δ. βζα ιεηααμθή πμο 
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πανμοζζάγεηαζ ζε ηπ./ηη. ε. ηαηημπμζχ i. ζοβο-

νίγς ή ηαεανίγς ii. θηζάπκς, δζμνεχκς, ζζά-

πκς, δίκς ζε ηάηζ ηδκ ιμνθή πμο πνέπεζ κα έ-

πεζ 3. απμηηχ η.η. α. βζα οθζηά αβαεά β. βζα ηη. 

πμο αθμνά ηδκ πνμζςπζηυηδηα ή ηδκ πνμζς-

πζηή γςή ΙΙ. 1. ηάκς, θηζάπκς, πναβιαημπμζχ 

ηη. είιαζ ημ οπμηείιεκμ ιζαξ δναζηδνζυηδηαξ, 

ζοκηεθεζηήξ ιίαξ ελέθζλδξ α. πναβιαημπμζχ, 

θένς εζξ πέναξ, επζηεθχ, εηπθδνχκς β. i. 

πνάηης, εηηεθχ (ζοβηεηνζιέκδ πνάλδ) ii.( εζδζ-

ηυη. βζα ιαεδιαηζηυ οπμθμβζζιυ) εηηεθχ ζο-

βηεηνζιέκδ ανζειδηζηή πνάλδ iii. επζηοβπάκς, 

ηαηαθένκς γ. πνάηης, δνς, εκενβχ (ιε ζοβηε-

ηνζιέκμ ηνυπμ) δ. πνμηαθχ ηη., βίκμιαζ αζηία 

(βζα ηη.), επζθένς ζοβηεηνζιέκδ ηαηάζηαζδ ε. 

δζαπνάηης, ηεθχ (ηάηζ ηαηυ), εηηεθχ ιία αλζυ-

πμζκδ πνάλδ ζη. δζμνβακχκς ε. ζοβηνμηχ, ζ-

δνφς ζ. i. (βζα ενδζηεοηζηή ηεθεηή) ηεθχ ii. 

(βζα έεζια, παναδυζεζξ) ηδνχ η. ζοκηάζζς ( 

βναπηυ ηείιεκμ) θ. ιεηαηζκχ ηη., ημ ιεηαθένς 

ζε άθθμ ζδιείμ 2. ζοπκά ημ νήια adáru δίπθα 

απυ μνζζιέκα μοζζαζηζηά θεζημονβεί ςξ πενί-

θναζδ ακηίζημζπμο νήιαημξ 3. αζπμθμφιαζ ιε 

ηη., αθζενχκς, δζαεέης ημ πνυκμ ιμο ζε ηη. 

εζδζηυη. α. θηζάπκς, (απ)αζπμθμφιαζ, ηαηαβί-

κμιαζ ιε ηη. β. αζπμθμφιαζ επαββεθιαηζηά ιε 

ηη. ελαζηχ, αζηχ ηάπμζμ επάββεθια  4. α. i. α-

κηζιεηςπίγς ηη. εκενβδηζηά, ηαηααάθθς πνμ-

ζπάεεζεξ βζα κα πεηφπς ηη. ii. δεκ έπς ηδκ δο-

καηυηδηα κα ακηζδνάζς, κα ακηζζηαεχ, κα α-

κηζιεηςπίζς, κα αμδεήζς ιε ηη., υηακ ανζζηυ-

ιαζηε ζε αδζέλμδμ iii. δδθχκεζ οπμηαβή ζε ηη. 

πμο δεκ ιπμνμφιε κα ακηζιεηςπίζμοιε β. εκε-

νβχ εκακηίμκ ή εζξ αάνμξ ηάπμζμο γ. επζηζιδηζ-

ηά ή απμηνεπηζηά, ζε ηπ. πμο εκενβεί απνυζε-

πηα, υπζ ζςζηά ηαζ απμηεθεζιαηζηά δ. ηάκς ζε 

ηπ./ηη ηαθυ/ηαηυ, ημ(κ) ςθεθχ/αθάπης 5. α. i. 

ιε ηζξ εκένβεζέξ ιμο ή ιε ηδ ζοιπενζθμνά ιμο 

πνμηαθχ ζε ηπ. έκα ζοκαίζεδια, ημκ θένκς ζε 

ηάπμζα εοπάνζζηδ ή δοζάνεζηδ ηαηάζηαζδ ii. 

επζαάθθς ζε ηπ. ηάηζ, ημκ ακαβηάγς /οπμπνεχ-

κς κα ηάκεζ ηη. iii. ελοπδνεηχ ηπ., πανέπς εη-

δμφθεοζδ ή αμήεεζα ζε ηπ. β. βζα ηη. πμο είκαζ 

δ αζηία ή δ αθμνιή βζα ηδκ αθθαβή ηδξ ζςιαηζ-

ηήξ ή ροπζηήξ ηαηάζηαζδξ ή ζοιπενζθμνάξ 

ηάπμζμο γ. αζηχ ηαεμνζζηζηή επίδναζδ, ζοι-

αάθς απμθαζζζηζηά ζηδ δζαιυνθςζδ ή ζηδκ 

ελέθζλδ εκυξ πνμζχπμο, ηαεζζηχ  ηπ. ηάηζ δ. i. 

δδιζμονβχ ιία ζοββεκζηή ή ημζκςκζηή ζπέζδ 

ιε ηπ. ii. (εζδζηυη.). αννααςκζάγς ηπ., ημο δίκς 

οπυζπεζδ βάιμο 6. οπμθμβίγς, θμβανζάγς ηη. 

πμο ακαθένεηαζ ζε ηπ. ή ζε ηη. 7. α βζα ηπ. πμο 

είκαζ ηαηάθθδθμξ(πμο έπεζ ηζξ απαζημφιεκεξ ζ-

δζυηδηεξ, ζηακυηδηεξ, βκχζεζξ) βζα ηάπμζμ ζο-

βηεηνζιέκμ ένβμ ή επάββεθια β. βζα ηη. πμο 

ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί βζα έκα ζοβηεηνζιέ-

κμ ζημπυ, πμο είκαζ πνήζζιμ ζε ηη.  γ. ηαζνζάγς 

ιε ηπ., ιπμνχ κα γήζς ανιμκζηά ιαγί ημο 8. 

ζε ενςηδιαηζηή πνυηαζδ i. βζα ηπ./ηη. πμο δεκ 

λένμοιε πμο ημκ έπμοκ αάθεζ ή αθήζεζ ii. βζα 

ηπ./ηη. υηακ γδημφιε κα ιάεμοιε πμζμξ έπεζ 

ηδκ επίαθερή ημο 9. βζα κα δδθχζμοιε μνζζιέ-

κεξ  θοζζμθμβζηέξ θεζημονβίεξ ημο μνβακζζιμφ 
10. βζα ηάηζ πμο ιμο πνμηαθεί έκα ζφιπηςια ή 

ιζα αννχζηζα 11. (ηον. ςξ έηθναζδ παζνεηζ-

ζιμφ)  πνμηεζιέκμο  κα νςηήζμοιε πυζμ ηαθά 

είκαζ ηακείξ, βζα ηδκ οβεία ημο III. 1. α. δζακφς 

ιία απυζηαζδ β. δζακφς πνμκζηυ δζάζηδια, 

πνεζάγμιαζ μνζζιέκμ πνυκμ βζα ηάηζ 2. (ζημκ 

αóν.) πενκχ, γς έκα πνμκζηυ δζάζηδια ηάπμο 

3. α. ημζηίγς, ζημζπίγς, έπς πνδιαηζηή αλία β. 

(ηνζημπνυζ. βζα ανζειδηζηέξ πνάλεζξ) ηάκεζ, ηά-

κμοκ, ζζμφηαζ, έπεζ ηεθζηυ ελαβυιεκμ IV. θηζά-

πκς 1. (me ~) ηαθοηενεφς, αεθηζχκμιαζ, απo-

ηαείζηαιαζ ζε ηαθή ηαηάζηαζδ 2. (me ~) θηζά-

πκμιαζ, ηαθθςπίγμιαζ, ζημθίγμιαζ, πενζπμζμφ-

ιαζ ημκ εαοηυ ιμο V. (me ~) βίκμιαζ 1. ηαεί-

ζηαιαζ, δζαιμνθχκμιαζ, ειθακίγς ζοβηεηνζιέ-

κα παναηηδνζζηζηά ή πενζένπμιαζ ζε μνζζιέκδ 

ηαηάζηαζδ 2. ιεηααάθθμιαζ (ζε ηη.) παίνκς 

άθθδ, ηαζκμφνβζα ιμνθή, ιεηαηνέπμιαζ, αθθά-

γς, ελεθίζζμιαζ 3. (ηαηυζ.) ηαηακηχ, ηαηαθή-

βς ζε ιία ηαηάζηαζδ ή ιμνθή οπμδεέζηενδ 

ηδξ ανπζηήξ 4. βίκμιαζ, βζα ηη. πμο φζηενα απυ 

ιία πνμεημζιαζία ή δζαδζηαζία, παίνκεζ μνζζηζ-

ηή ιμνθή, εημζιάγεηαζ εζδζηυη. α. (βζα ηα-

νπμφξ) βίκμιαζ, ςνζιάγς, ιεζηχκς, β. (βζα θο-

ηά) εοδμηζιχ 5. βζα κα δδθςεεί δ ζοιπθήνςζδ 

εκυξ μνζζιέκμο πμζμφ ή ανζειμφ 6. βζα πνά-

λεζξ, εκένβεζεξ, ηαηαζηάζεζξ η. θπ. δδθχκεζ α. 

ηάηζ πμο πναβιαημπμζείηαζ β. ηάηζ πμο ζοιααί-

κεζ, θαιαάκεζ πχνα, ζοκηεθείηαζ, δζελάβεηαζ 7. 

(ηνζημπνυζ.) δδιζμονβμφιαζ, ζπδιαηίγμιαζ, 

ζοβηνμημφιαζ, απμηεθχ ημ ηεθζηυ απμηέθεζια 

ιίαξ δζαδζηαζίαξ παναβςβήξ, απμηηχ ζοβηε-

ηνζιέκδ φπανλδ, οπυζηαζδ, ιμνθή· εζδζηυη. α 

(βζα πνμσυκηα, ακηζηείιεκα) θηζάπκεηαζ, πανά-

βεηαζζ, ηαηαζηεοάγεηαζ ii (βζα ηηίζια) ηηίγεηαζ 

γ. (βζα ηναοιαηζζιυ) δδιζμονβείηαζ, αβάγεζ, ει-

θακίγεζ δ. (βζα ιένα, κφπηα, ανάδο η.θπ.) βίκε-

ηαζ, ένπεηαζ 8. (ιε απυθοημ ανζειδη.) δδθχκεζ 

ηδ ζοιπθήνςζδ ιίαξ μνζζιέκδξ πνμκζηήξ 

πενζυδμο VΙ. (απνυζ., ζηδ θν. se adáră si) 

βίκεηαζ κα, είκαζ δοκαηυκ, είκαζ πναβιαημπμζή-

ζζιμ. 

   adávgu & adăvghédzu (adăvg/-eáre,-ái,-

átă & adáptă) 1 αολάκς α. ααβαηίγς, πθδεαίκς, 

ηάκς (ηη.) πενζζζυηενμ ζε πμζυηδηα ή ανζειυ 

β. (εζδζηυη. βζα επζθάκεζεξ, πχνμοξ) επεηηείκς, 

ιεβαθχκς, αολάκς ηζξ δζαζηάζεζξ 2. (me ~) 

αολάκμιαζ, πθδεαίκς, βίκμιαζ πενζζζυηενμξ ή 

ιεβαθφηενμξ 3. (βζα θυβμ) πνμζεέης, ακαθένς  
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ηη. επζπθέμκ, ζοιπθδνςιαηζηά, επζπνμζεέηςξ.  

   adăhnéscu & dăhănéscu & dăhnéscu 

& dăngănéscu(adăhn & dăhăn & dăhn & dăn-

găn/-íre,-í,-ítă) 1. ιονίγς άζπδια, γέπκς, ανς-

ιμημπχ, 2. (ζοκεηδ. βζα θζπανέξ μοζίεξ) ηαβηί-

γς, αθθμζχκμιαζ ηαζ απμηηχ δοζάνεζηδ ιονς-

δζά.   

   adăhníre & dăhăníre & dăhníre &  

dăngăníre(πθδε. adăhníri & dăhăníri & dă-

hníri & dăngăníri) δ εηπμιπή δοζάνεζηδξ μ-

ζιήξ.   

   adăpáre(πθδε. adăpắri) 1. πυηζζια α. δ πα- 

νμπή ηδξ απαζημφιεκδξ πμζυηδηαξ κενμφ ζε 

θοηά β. (εζδζηυη.) άνδεοζδ, δ δζμπέηεοζδ ιε ηε-

πκδηυ ηνυπμ ηδξ απαζημφιεκδξ πμζυηδηαξ κε-

νμφ ζε ηαθθζενβμφιεκδ έηηαζδ 2. (βζα γχμ) 

πυηζζια, δ πανμπή κενμφ 3. δ θήρδ θανιαηεο-

ηζημφ ζηεοάζιαημξ.  

   adăpătúră(πθδε. adăpătúre) 1. πυηζζια, 

άνδεοζδ, δ δζαδζηαζία ιέζς ηδξ μπμίαξ πανέ-

πεηαζ δ απαζημφιεκδ πμζυηδηα κενμφ ζε θοηά 

ή ηαθθζενβμφιεκεξ εηηάζεζξ 2. οπυθεζιια οδά-

ηςκ πμο παναιέκεζ ζε ιία επζθάκεζα (ηον. ζημ 

έδαθμξ) ιεηά απυ ανμπυπηςζδ, πυηζζια η.θπ. 

   adăpătóru(πθδε. adăpătóri) 1. πμηίζηνα, 

ημ ιένμξ, δ εβηαηάζηαζδ ή ημ ζηεφμξ απυ υ-

πμο πίκμοκ κενυ ηα γχα 2. ανδεοηζηυξ αφθα-

ηαξ, ηεπκδηυ αοθάηζ πμο ιεηαθένεζ κενυ πνμξ 

άνδεοζδ ιζαξ ηαθθζενβμφιεκδξ έηηαζδξ. 
   adărămíntu(πθδε. adărămínte) ικδιυζο-

κμ, δέδζδ πμο επακαθαιαάκεηαζ ηαηά ηαηηά 

πνμκζηά δζαζηήιαηα βζα ηδκ ακάπαοζδ ηδξ ρο-

πήξ εκυξ κεηνμφ.  

   adărătóru(πθδε. adărătóri) ηηίζηδξ, μζημ-

δυιμξ.  

   adărătúră(πθδε. adărătúre) απαζπυθδζδ, 

αζπμθία, δμοθεζά, μηζδήπμηε ηάκς ςξ ενβαζία 

ή βζα κα πενάζς ηδκ χνα ιμο.  

   adărmíntu(πθδε. adărmínte) → adărămí-

ntu  

   adăvghédzu → adávgu. 

   adăvgeáre(πθδε. adăvgéri) (επ)αφλδζδ, α-

αβάηζζια, ιεβάθςια, δ ιεηααμθή εκυξ ιεβέ-

εμοξ πνμξ ημ πενζζζυηενμ ή ημ ιεβαθφηενμ  

   adéte(πθδε. adéte & adétsî) έεζιμ, ηάεε εη- 
δήθςζδ ηδξ ημζκςκζηήξ γςήξ πμο δζαηδνείηαζ 

ηαζ επζαάθθεηαζ απυ ηδ ζοκήεεζα ηαζ ηδκ πανά-

δμζδ·2. (ιηθ.) ζοκήεεζα, ζοιπενζθμνά πμο ε-

πακαθαιαάκεηαζ πακμιμζυηοπα. 

   adháfnă & dháfnă (πθδε. adháfne & dhá-

fne) δάθκδ. 

   ádhie(πςν. πθδε.) άδεζα, δζηαίςια απμοζί- 

αξ απυ ηδκ ενβαζία. 

   adhichipsíre(πθδε. adhichipsíri) αδζηία, 

άδζημ, πνάλδ πμο ακηζααίκεζ ζημοξ (ηον. δεζ-

ημφξ) ηακυκεξ πενί δζηαίμο. 

   ádhicu(πςν. πθδε.) άδζημ (μ υνμξ αθμνά 

βκχιδ ή εκένβεζα πμο δεκ εεςνείηαζ δεζηά ζς-

ζηή ηαζ πνδζζιμπμζείηαζ ιυκμ ζηδκ θν. ái ádhi-

cu máre!"έπεζξ ιεβάθμ άδζημ, δεκ έπεζξ δίηζμ". 

   adhípată(πθδε. adhípate) δζχνμθμ ηηίνζμ.   

   adhixéscu(adhix/-íre,-í,-ítă) 1. ακέπμιαζ α. 

οπμιέκς, δέπμιαζ (ηη.) πςνίξ δζαιανηονίεξ β. 

πανααθέπς δεεθδιέκα (ηη.) 2. ηαηαδέπμιαζ, α-

κηζιεηςπίγς (ηπ.) πςνίξ οπενμρία, δέπμιαζ κα 

έπς ημζκςκζηή ζοκακαζηνμθή (ιε ηπ.) 3. απμ-

δέπμιαζ α. δέπμιαζ ηη. πμο ιμο πνμζθένμοκ ή 

πμο ιμο πνμηείκμοκ β. παναδέπμιαζ, δέπμιαζ 

ηη. ςξ μνευ ηαζ δίηαζμ, ζοιθςκχ (ιε ηη.) 4. 

δέπμιαζ, επζηνέπς ηδκ πνυζααζδ, είιαζ δζαεέ-

ζζιμξ ζε υζμοξ ιε επζζηέπημκηαζ ή γδημφκ επα-

θή ιαγί ιμο 4. είιαζ απμδεηηυξ, ιε δέπμκηαζ 

εεηζηά, ιε εβηνίκμοκ.  

   adhixíre(πθδε. adhixíri) ακμπή α. εβηανηέ-

νδζδ, δ ηάζδ κα ακηζιεηςπίγεζ ηακείξ ιε οπμ-

ιμκή (ηάηζ πμο οθίζηαηαζ ηαζ ημκ εκμπθεί, ημκ 

δοζανεζηεί) β. ακεηηζηυηδηα, δ ζηάζδ ακμπήξ 

απέκακηζ ζε ηάπμζμκ/ηάηζ.    

   ádhye(πςν. πθδε.) εοηαζνία, ηαζνυξ, εθεφ-

εενμξ πνυκμξ πμο ιπμνεί κα δζαεέζεζ ηακείξ 

βζα ηη. 

   adhyuséscu(adhyus/-íre,-í,-ítă) 1. αδεζάγς, 

εοηαζνχ, έπς εθεφεενμ ή δζαεέζζιμ πνυκμ 2. 

εοηαζνχ, ιπμνχ, έπς ηδκ εοηαζνία (κα ηάκς 

ηη.). 

   ádhyusíre(πςν. πθδε.) εοηαζνία, εθεφεε-

νμξ ή δζαεέζζιμξ πνυκμξ.   

   adiĺáre(πθδε. adiĺéri) ακάζα, ακαπκμή.  

   adiĺédzu & adíĺu (adiĺ/-áre,-ái,-átă) 1. α-

καπκές, ακαζαίκς, εζζπκές ηαζ εηπκές αένα, 

παίνκς ακάζα, ακαπκμή 2. θαπακζάγς, αζειαί-

κς, ημκηακαζαίκς, αβημιαπχ, ακαπκές δφζημ-

θα ηαζ αηακυκζζηα (θυβς έκημκδξ ηίκδζδξ, 

πνμζπάεεζαξ η.θπ.) 3. (ζοκεηδ., me ~) ημονά-

γoιαζ πμθφ, ελακηθμφιαζ, λεεεχκμιαζ (θυβς 

έκημκδξ ηίκδζδξ, πνμζπάεεζαξ η.θπ.)  

   adíĺu → adiĺédzu. 

   adjunáre(πθδε. adjunắri) 1. θζιμηημκία, 

παναηεηαιέκδ ζηένδζδ ηνμθήξ, θυβς θηχπεζαξ 

ή άθθςκ ζοκεδηχκ 2. θζιυξ, ιεβάθδ πείκα θυ-

βς βεκζηήξ έθθεζρδξ ηνμθίιςκ πμο ιαζηίγεζ 

μθυηθδνμ πθδεοζιυ. 

   adjunédzu(adjun/-áre,-ái,-átă) 1. θζιάγς, 

ηαηέπμιαζ απυ ιεβάθδ ηαζ αηυνεζηδ πείκα 2. 

θζιμηημκχ, οπμθένς πμθφ απυ παναηεηαιέκδ  

ζηένδζδ ηνμθήξ. 

   adjungeáre(πθδε. adjungéri) 1.  άθζλδ,  μ 
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ενπμιυξ, 2. δ ηαηάθδλδ ηάπμζμο πνμζχπμο ή 

πνάβιαημξ ζε ηάπμζμ ζδιείμ, ηυπμ, ηαηάζηαζδ 

ηηθ..  

   adjúngu(adj/-ungeáre,-úmşu,-úmtă) Ι. 1. 

θεάκς, αθζηκμφιαζ, ένπμιαζ εζδζηυη. α. ηαηα-

θήβς ζημ ηένια, εηεί πμο ηαηεοεφκμιαζ ή ιε-

ηαθένμιαζ β. ηαηαθεάκς, θεάκς εβηαίνςξ ή 

λαθκζηά (ηάπμο) γ. (ζε πενζβναθή βεςβναθζ-

ηήξ γχκδξ ή πμνείαξ) πδβαίκς, ηαηεοεφκμιαζ 

πνμξ μνζζιέκμ ζδιείμ 2. θεάκς, πνμθαααίκς, 

πνμθηαίκς· εζδζηυη. α. ηαηαθένκς κα θηάζς 

ηπ./ηη. πμο πνμπμνεφεηαζ β. ( βζα ιέζμ ιεηαθμ-

νάξ) ηαηαθένκς κα θηάζς πνζκ θφβεζ γ. (ζε 

πανεθεμκηζηυ πνυκμ) ζοκοπάνπς ιε ηπ. ή ιε 

ηη. ηδκ ίδζα πνμκζηή πενίμδμ δ. έπς ζηδ δζάεε-

ζή ιμο ημκ απαζημφιεκμ πνυκμ βζα κα ηάκς ή 

βζα κα μθμηθδνχζς ηη. εβηαίνςξ 3. θεάκς ηπ., 

ακαδεζηκφμιαζ εθάιζθθμξ, ζζάλζμξ ιε ηπ., ηα-

ηαθένκς κα ελζζςεχ, κα ελμιμζςεχ ιε ηπ. ζε 

ηη. ημ μπμίμ πνμδβμφκηακ ή οπενηενμφζε  4. α. 

θεάκς, επανηχ, ανηχ, είιαζ ανηεηυξ β. (ςξ ε-

πζθχκ.) θηάκεζ, ανηεί, ανηεηά, υπζ άθθμ, ζηα-

ιάηα (βζα κα ιδκ ζοκεπζζηεί ηάηζ πμο ηάκεζ ή 

θέεζ) 5. (ιηθ.) θηάκς, ηαηαθήβς α. μδδβμφιαζ 

ζε ιία ηαηάζηαζδ, έπς μνζζιέκδ έηααζδ β. 

ηαηακηχ i. ηαηαθήβς ζε δοζάνεζηδ ηαηάζηαζδ 

ii. λεπέθης, ηαηαθήβς ζε ιία ηαηάζηαζδ πμο 

είβεζ ηδκ αλζμπνέπεζά ιμο γ. (ζε ενβαζία, δζα-

δζηαζία) ηαηαθήβς ζε ζοβηεηνζιέκμ ζηάδζμ, 

ανίζημιαζ ζε ζοβηεηνζιέκδ ελεθζηηζηή θάζδ 6. 

θηάκς, μδδβχ, ςεχ  α. ηάκς ηάπμζμκ κα εκε-

νβεί ιε μνζζιέκμ ηνυπμ β. βζα ηάηζ πμο βίκεηαζ 

αζηία εκυξ βεβμκυημξ, πμο πνμηαθεί έκα απμηέ-

θεζια 7. α. θηάκς, απθχκς, εηηείκς ημ πένζ ή 

ημ ζχια ιμο, βζα κα πθδζζάζς ηη. πμο ανί-

ζηεηαζ ζε απυζηαζδ (ρδθά, ιαηνζά η.θπ.) β. 

ιπμνχ κα πζάζς (ηάηζ πμο ανίζηεηαζ ρδθά ή 

παιδθά) 8. α. θηάκς,  απθχκμιαζ, εηηείκμιαζ, 

πνμπςνχ ςξ ηάπμζμ ζδιείμ β. βίκμιαζ ακηζθδ-

πηυξ ιέπνζ εκυξ ζδιείμο 9. θεάκς, αββίγς ημ 

μνζαηυ ζδιείμ ιίαξ δζαδζηαζίαξ α. i. (βζα πμ-

νεία) αββίγς ημ ηένια ηδξ ii. (εζδζηυη. βζα ακμ-

δζηή ή ηαεμδζηή πμνεία) ακένπμιαζ ζημ ακχηε-

νμ ή ηαηχηενμ επίπεδμ β. ( βζα ζηζβιή ημο διε-

νήζζμο ηφηθμο) θηάκς, ανίζημιαζ ζε ιία πνμ-

πςνδιέκδ χνα 10. (βζα ανζειδη.) ακένπμιαζ 

(ζε ζοβηεηνζιέκμ ανζειυ, πμζυηδηα) 11. θηά-

κς, ημκηεφς α. πθδζζάγς, πνμζεββίγς πνμκζηά 

β. (~ si) είιαζ πμθφ ημκηά ζε ηάπμζμ υνζμ  12. 

πνμπςνχ, πνμςεχ ηη. ςξ έκα ζδιείμ 13. (ιηθ.) 

επζηοβπάκς,  ηαηαθένκς κα πναβιαημπμζήζς ή 

κα πνμζεββίζς ημ ζηυπμ, ημ ζημπυ πμο επζδζ-

χης 14. (ιε ανκδη. ιμν. βζα ηδ θςκή) δεκ ιπμ-

νχ, δεκ δζαεέης ηδ δφκαιδ (κα ιζθήζς, κα 

αβάθς θςκή) 15. ζοκδνάις, πανέπς (ζε ηπ.) 

αoήεεζα, (οθζηή ή δεζηή οπμζηήνζλδ) ΙΙ. (me ~) 

1. (βζα πνμζ.) α. (ιε ανκδη. ιμν.) δεκ ζηακμπμζ-

μφιαζ, δεκ πμνηαίκς, δεκ ανημφιαζ ζε υηζ έπς, 

επζεοιχ πάκηα πενζζζυηενα β. ιπμνχ, δφκα-

ιαζ, έπς ηδκ  δοκαηυηδηα (κα πνάλς ηη.) γ. i. 

δζαεέης μζημκμιζηή επάνηεζα (χζηε κα ακηεπε-

λέθες ζε ιία ηαηάζηαζδ ii. (εζδζηυη. βζα πνή-

ια) έπς, δζαεέης δ. ηα ηαηαθένκς, είιαζ επα-

νηήξ, ζηακυξ βζα ηάηζ 2. (ηνζημπνυζ. βζα πνά-

βι.) πνμζεββίγεηαζ ιε ημ πένζ, ιπμνεί ηάπμζμξ 

κα ημ πζάζεζ ηεκηχκμκηαξ ημ πένζ 3. (ηνζημ-

πνυζ. βζα ηυπμ) είκαζ εοπνυζζημξ, ιπμνχ κα 

ιεηααχ βνήβμνα ή εφημθα ζε αοηυκ 4. (ηνζημ-

πνυζ.) είκαζ ηη. δοκαηυ, εθζηηυ, ηαημνεςηυ, 

πναβιαημπμζήζζιμ  

   adjutáre(πθδε. adjutắri) 1. αμήεεζα, δ εκέ-

νβεζα πμο έπεζ ζημπυ κα ζοκδνάιεζ (οθζηά ή 

δεζηά) ηπ. 2. (ζοκεηδ.) αμήεεζα α. υηζ πανέπε-

ηαζ ςξ αμήεδια, ανςβή, ζοκδνμιή β. (εζδζηυη.) 

εθεδιμζφκδ 3. ελοπδνέηδζδ.  

   adjútu(adjut/-áre,-ái,-átă) 1. αμδεχ α. ζοκ-

δνάις, πανέπς, πνμζθένς αμήεεζα (οθζηή, δ-

εζηή η.θπ.) β. (εζδζηυη.) εοκμχ, επζθοθάζζς εζ-

δζηή ιεηαπείνζζδ ζε ηπ. 2. ελοπδνεηχ, δζεο-

ημθφκς 3. πνδζζιεφς. 

   adráre(πθδε. adrắri) Ι. 1. (βεκζηυη.) δδιζ-

μονβία, δ εκένβεζα, δ δνάζδ πμο πανάβεζ ηη. 2. 

(εζδζηυη.) θηζάλζιμ α. i. ηαηαζηεοή ii. (εζδζηυη. 

βζα ηηίζια) ηηίζζιμ β. επζδζυνεςζδ, επζζηεοή 

3. α. (βζα θαβδηά, πμηά) εημζιαζία, παναζηεοή 

β. δζυνεςζδ, ζζάλζιμ, ηαηημπμίδζδ γ. (βζα ηή-

πμ) πενζπμίδζδ ΙΙ. πναβιαημπμίδζδ, επζηέθε-

ζδ, εηηέθεζδ, οθμπμίδζδ.   

   aduceáre → aceáre. 

   adúcu(aceáre & ad/-uceáre-úşu,-úsă) 1. θέ-

νκς α. (βζα πνυζ.) ηναηχ ή ζδηχκς ηπ. ηαζ 

ημκ ιεηαθένς ηάπμο β. (βζα πνάβι.) παίνκς, 

ηναηχ ηη. ηαζ ημ ιεηαθένς, ημ δίκς ηάπμο 2. 

θένκς α. ηαηεοεφκς, μδδβχ ηπ./ηη. πνμξ ιία 

ηαηεφεοκζδ β. (εζδζηυη. βζα υπδια, γχμ) μδδ-

βχ, πεζνίγμιαζ ηαζ ηζκχ 3. α. θένκς, μδδβχ, 

πανμοζζάγς ηπ. ηάπμο β. θένκς, ηαθχ ηπ. ή ε-

κενβχ χζηε κα ένεεζ γ. (βζα βοκαίηα) πνμλε-

κεφς, ηάκς ζοκμζηέζζμ 4. α. θένκς, πνμιδεεφ-

μιαζ, εζζαβάβς ηη. απυ ηάπμο (βζα κα ημ πνδζζ-

ιμπμζήζς ή κα ημ δζαεέζς) β. θένκς, ιεηαθέ-

νς ηη. απυ άθθμκ ηυπμ γ. (ηνζημπνυζ. βζα οδά-

ηζκμ νεφια) ιεηαθένεζ κενυ, νέεζ, ηοθά 5. θέ- 

νκς, πνμηαθχ, πνμλεκχ, επζθένς, βίκμιαζ αζηί-

α κα εηδδθςεεί ή ζοιαεί ηη. 6. θένκς, ιμζάγς, 

πθδζζάγς ζηδκ ειθάκζζδ ζε ηπ./ηη. 7. (βζα ε-

θυδζα) θεάκς, επανηχ, ηαθφπης (βζα ζοβηε-

ηνζιέκδ πνμκζηή δζάνηεζα) 8. (βζα ηα άηνα ή ημ 

ζχια) ηζκχ, ημοκχ 9. (βζα ενβαθείμ) πεζνίγμ- 

ιαζ.   

   adunáre(πθδε. adunắri) 1. ιάγεια, ζοβηέ- 
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κηνςζδ α. ζοιιάγεια, δ ζοβηέκηνςζδ δζαζημ-

νπζζιέκςκ ακηζηεζιέκςκ β. (βζα πνυζ.) ζοκά-

ενμζζδ, ιάγςλδ γ. ζοθθμβή i. ημ ηυρζιμ ή δ α-

πυζπαζδ ηανπχκ απυ δέκδνμ ή θοηυ ii. δ ζοβ-

ηέκηνςζδ ιίαξ μοζίαξ, εκυξ οθζημφ ζε δμπείμ, 

ζοζηεοή, δελαιεκή δ. (βζα πνήιαηα) απμηαιί-

εοζδ ε. (βζα αβνμηζηά πνμσυκηα) ζοβημιζδή 2. δ 

ιαεδιαηζηή πνάλδ ηδξ πνυζεεζδξ 3. ζοιιάγε-

ια, πενζμνζζιυξ ηςκ ηζκήζεςκ ή ηδξ δναζηδ-

νζυηδηαξ 4. ιάγεια, δίπθςια ή ηφθζβια (οθά-

ζιαημξ κήιαημξ η.θπ.) 6. (εηηθδζ.) ζοθθείημο-

νβμ ηαηά ημ μπμίμ ηεθείηαζ επζικδιυζοκδ δέδ-

ζδ βζα ημοξ κεηνμφξ   

   adunătúră(πθδε. adunătúre) 1. (βζα οθζηά 

ή ακηζηείιεκα) ζςνυξ, άηαηηδ ζοζζχνεοζδ 

πμζυηδηαξ οθζημφ ή ακηζηεζιέκςκ ζημκ ίδζμ 

πχνμ 2. (ζαην.) απυζηδια, θθεβιμκή πμο πανα-

ηηδνίγεηαζ απυ πνήλζιμ ηαζ ζοζζχνεοζδ ποχ-

δμοξ οβνμφ. 3. ιάγεια, ζοιιάγεια α. (βζα πχ-

νμ) ηαηημπμίδζδ,  ζοβφνζζια β. (βζα κήιαηα) 

ηφθζβια, ημοαάνζαζια 4. (βζα αβνμηζηά πνμσυ-

κηα) ζοβηέκηνςζδ, ζοβημιζδή 5. (βεκζηυη.) ηά-

εε δναζηδνζυηδηα πμο απμζημπεί ζηδκ ηαηημ-

πμίδζδ, απμπενάηςζδ, μθμηθήνςζδ ιίαξ ενβα-

ζζαηήξ  δζαδζηαζίαξ. 

   adúnu(adun/-áre,-ái,-átă) 1. ιαγεφς, ζοβ-

ηεκηνχκς (me ~, ιαγεφμιαζ, ζοβηεκηνχκμιαζ) 

α (βζα πμθθά πνάβι. ) ηα παίνκς απυ ζδιεία 

πμο ανίζημκηαζ ηαζ ηα αάγς ιαγί β. (εδζηυη. 

βζα ζηυνπζα πνάβι.) ζοιιαγεφς γ. (βζα υιμζα 

πνάβι.) i. ζοζζςνεφς, ζοβηεκηνχκς ηη. ιε 

ζηυπμ ηδκ δδιζμονβία ιεβάθδξ πμζυηδηαξ ii. 

(ζοκήε. ηνζημπνυζ. se ~) ιαγεφεηαζ, ζοζζςνεφ-

εηαζ ηη. ζε ιεβάθδ πμζυηδηα iii. (εζδζηυη. βζα 

πνήιαηα) απμηαιζεφς δ. ζοθθέβς i. απμζπχ α-

πυ ηδκ θφζδ δζάθμνα πνμσυκηα ηαζ ηα ζοβηε-

κηνχκς (πνχηεξ φθεξ, ηανπμφξ, θοηά η. θπ.) ii. 

(εζδζηυη. βζα αβνμηζηά πνμσυκηα) ηάκς ζοβημ-

ιζδή iii. (εζδζηυη. βζα ημ κενυ) δδιζμονβχ οδά-

ηζκμ απυεεια (βζα άνδεοζδ, φδνεοζδ η.θπ.) iv. 

(ηνζημπνυζ., se ~) ζοθθέβεηαζ, αθήκς ηη. κα 

ζοβηεκηνςεεί ζε μνζζιέκμ πχνμ, ιε ζημπυ κα 

ημ πνδζζιμπμζήζς ιεηά δ. (βζα ακενχπμοξ ή 

γχα) i. ζοκαενμίγς, ηα ηάκς κα ανίζημκηαζ 

ζημκ ίδζμ πχνμ ιαγί ιε άθθα ii. (me ~) ζοκα-

ενμίγμιαζ, πδβαίκς ιαγί ιε άθθμοξ ζημ ίδζμ 

ζδιείμ 2. (βζα πνάβι.) ιαγεφς, παίνκς απυ ηά-

ης (ηάηζ πμο έπεζ πέζεζ ή πμο ανίζηεηαζ παιδ-

θά) 3. οθίζηαιαζ ηη.· εζδζηυη. α. ιαγεφς, ηνχς 

λφθμ β. δέπμιαζ επίπθδλδ γ. (ηνζημπνυζ. ńi ~, 

βζα πθδβή, ηναφια) δδιζμονβεί πφμ 4. ιαγεφς, 

ζοιιαγεφς, αάγς ζε ηάλδ ζοβονίγς, ηαπημπμζ-

χ 5. ιαγεφς, δζπθχκς ή ηοθίβς ηη. 6. ιαγεφς, 

ζοιιαγεφς, εέης πενζμνζζιμφξ α. πενζμνίγς 

(ηπ./ηη.), εθέβπς (ηπ./ηη.) επζαάθθμκηαξ πενζμ-

νζζιμφξ β. (me~) παθζκαβςβχ, εθέβπς αζζεή-

ιαηα, ζοιπενζθμνά, ζηέρεζξ γ. πενζμνίγς ηζκή-

ζεζξ ή δναζηδνζυηδηεξ δ. (me ~, βζα ημ ζχια) 

ιαγεφμιαζ, ζθίββς ή ημοθμονζάγς ημ ζχια 

ιμο ε. (βζα γχμ) ημ ζοιιαγεφς χζηε κα ημ πε-

νζμνίζς ζε έκα πχνμ ή κα ημ εέζς ζε δμοθεζά 

7. ιαγεφς, απμηηχ ιζηνυηενεξ δζαζηάζεζξ  α. 

(ηνζημπνυζ. se ~, βζα φθεξ) γανχκς, ζηεκεφς, 

ημκηαίκς β. (βζα ζχια) ζοννζηκχκμιαζ (θυβς 

βήνακζδξ ή πάεδζδξ) 8. α. ακαπςνχ, θεφβς α-

πυ ηάπμο β. ιαγεφμιαζ, βονίγς ζημ ζπίηζ ιμο, 

επζζηέθς ζηδ αάζδ ιμο 9. βίκμιαζ πζμ ζοκεηηζ-

ηυξ α. (βζα ιοξ) ζθίββς, βίκμιαζ πζμ ζθνζβδθυξ 

(ιε ιαθάλεζξ, αζηήζεζξ η.θπ.) β. (ηνζημπνυζ. se 

~) βζα ηη. αναζυ πμο βίκεηαζ πζμ ζοκεηηζηυ (ζο-

κδε. ιε ανάζζιμ) γ. (βζα ηνμθή, ηνζημπν. se ~ ) 

ζοιποηκχκμιαζ ζε ζαχθμοξ, ζαμθζάγς 10. 

(βζα ακενχπμοξ ή γχα) ιαγεφς, πενζεάθπς, 

ανίζης ηοπαία ηαζ ημο πανέπς ζηέβδ ηαζ θνμ-

κηίδα 11. (βζα ακενχπμοξ ή γχα) αθακίγμιαζ, 

ηαηαζηνέθμιαζ απυ ηη. 12. (me ~) ζοκακηζέ-

ιαζ, ακηαιχκς ιε ηπ. 13. ηάκς θμβανζαζιυ 

14. (ηνζημπνυζ. se ~, βζα εθυδζα, πνμιήεεζεξ) 

θζβμζηεφς, ιεζχκμιαζ, έπς ηαηακαθςεεί ηαηά 

ιία ζδιακηζηή πμζυηδηα 15. πζέγμιαζ, ακαβηά-

γμιαζ (απυ ιία ηαηάζηαζδ) κα δνάζς 16. 

(εηηθδζ.) ηεθχ ζοθθείημονβμ βζα ημοξ κεηνμφξ 

17. (βζα οδάηζκμ νεφια) ζπδιαηίγμιαζ 18. (de 

~, ςξ επζνν.) ιαγί, απυ ημζκμφ, ηαοηυπνμκα 19. 

μθμηθδνχκς, απμπεναηχκς, θένς εζξ πέναξ 

(ηάηζ). 

   ádzîmă(πθδε. ádzîme) ρςιί πμο πμο δε 

θμφζηςκε ηαηά ηδκ δζαδζηαζία ηδξ γφιςζδξ.  

   aéră(πθδε. aéruri) 1. αέναξ, ημ ιείβια ηςκ 

αενίςκ πμο ακαπκέμοιε ηαζ πμο πενζαάθεζ ηδ 

βδ απμηεθχκηαξ ηδκ αηιυζθαζνα 2. α. αζζεδηή 

ηίκδζδ ημο αένα, μ αέναξ πμο ηζκείηαζ β. (εζδζ-

ηυη.) μ άκειμξ γ. ηίκδζδ ημο αένα πμο πανά-

βεηαζ ιε ηεπκδηά ιέζα 3. (ιηθ.) άκεζδ, εοημ-

θία. 

   aeriséscu(aeris/-íre,-í,-ítă) 1. αενίγς ηη., ημ 

εηεέης ζημκ αένα 2. ελαενίγς, ακακεχκς ημκ 

αένα ηθεζζημφ πχνμο.   

   aerisíre(πςν. πθδε.) 1. αενζζιυξ, ή έηεεζδ 

εκυξ ακηζηεζιέκμο ζημκ αένα 2. ελαενζζιυξ, δ 

ακακέςζδ ημο αένα ηθεζζημφ πχνμο.  

   aerítşu(πςν. πθδε.) αενάηζ, εθαθνυξ άκε-

ιμξ 

   aetó(πςν. πθδε.) μκμιαζία δζαημζιδηζημφ 

ιμηίαμο οθακημφ.  

   afăléscu(afăl/-íre,-í,-ítă) 1. (ζε παζπκίδζ) ηε-

νδίγς α. κζηχ, αβαίκς κζηδηήξ β. ηενδίγς πυ-

κημοξ χζηε κα ακαδεζπηχ κζηδηήξ 2. (ζε επζπεζ-

νδιαηζηή δναζηδνζυηδηα) ηενδίγς, απμημιίγς  

ηένδμξ.  

   afălíre(πθδε. afălíri) (ζε παζπκίδζ) κίηδ, επζ- 
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ηνάηδζδ  

   afăndăséscu(afăndăs/-íre,-í,-ítă) 1. λζπάγμ-

ιαζ 2. βίκμιαζ οπενυπηδξ, ζοιπενζθένμιαζ α-

θαγμκζηά.  

   afăndăsíĺe & afăndăsitúră(πθδε. afă-

ndăsíĺi & afăndăsitúre) οπενμρία, έπανζδ.   

   afăndăsíre(πθδε. afăndăsíri) λοπαζζά.  

   afăndăsitúră → afndăsíĺe  

   afémtu(πςν. πθδε.) (ςξ έιιεζδ ακαθμνά  

ζημ πνυζςπμ ημο παηένα) μ παηέναξ ζμο, μ 

ηφνδξ ζμο. 

   afendeoáră(πθδε. afendeoáre) 1. αθέκηζζ-

ζα, αθέκηνα 2. (ζοκδε. ιε ημκ αδφκαημ ηφπμ 

ηςκ πνμζςπζη. ακηςκ. tsî (/ńi/ĺi/ĺe!) δ αθεκηζά 

ζμο (ιμο/ημο/ηδξ), ςξ πνμζθχκδζδ βζα ηδκ 

έηθναζδ ζεααζιμφ ή εζνςκείαξ.  

   afendía(πςν. πθδε.), (ζοκήε. αημθμοεμφ-

ιεκδ απυ ηδκ ακηςκ. tsî ηαζ βζα πανυκηεξ) δ 

αθεκηζά ζμο α. ςξ πνμζθχκδζδ βζα ηδκ έη-

θναζδ ζεααζιμφ β. (εζνςκ.) ζε ηάπμζμκ πνμξ 

ημκ μπμίμ έπμοιε ηνζηζηή ζηάζδ  

   afendicó - afendicoáńe(πθδε. afendicá-

dzî - afendicoáńe) αθεκηζηυ - αθεκηζηίκα α. ηφ-

νζμξ, ηάημπμξ, ζδζμηηήηδξ, πνυζςπμ ζημ μπμίμ 

ακήηεζ (ηπ./ηη.) ηαζ έπεζ ηδκ εοεφκδ ημο β. ( 

εζδζηυη.) μ ηφνζμξ, μ μζημδεζπυηδξ ημο ζπζηζμφ 

γ. ενβμδυηδξ, πνμσζηάιεκμξ, ημ πνυζςπμ ηάης 

απυ ηζ δζαηαβέξ ημο μπμίμο ενβάγεηαζ ηπ..  

   afendíĺe → afendía 

   aféndu - afendoáńe(πθδε. afendádzî & 

aféndzî - afendoáńe) 1. αθέκηδξ/ηφνδξ - αθέ-

κηνα/ηονά α. άνπμκηαξ - ανπυκηζζζα (ζε ακηζ-

δζαζημθή ιε ημκ δμφθμ ή ημκ οπδνέηδ) β. ηφ-

νζμξ, ηονίανπμξ, ελμοζζαζηήξ 2. (ανζ.) μ εευξ 

3.(ανζ.) ζενέαξ 4. μζ ηφπμζ ηδξ ηθδηζηήξ afénde 

ή aféndi πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ πνμζθχκδζδ ηζ-

ιήξ, ζεααζιμφ ή αβάπδξ πνμξ α. ημ πνυζςπμ 

ημο παηένα β.ημ πνυζςπμ εκυξ ζενέα γ. ηάεε 

(ανζεκζημφ βέκμοξ) πνυζςπμ ιεβαθφηενδξ δθζ-

ηίαξ υηακ ημο απεοεφκμοιε ημκ θυβμ δ. (παθαζ-

υη. δ κφθδ) ημ πνυζςπμ ημο πεεενμφ, ημο ιε-

βαθφηενμο αδεθθμφ ημο ζογφβμο ηαζ βεκζηυη. 

πνμξ υθμοξ ημοξ δθζηζςιέκμοξ (ανζεκζημφ βέ-

κμοξ) ζοββεκείξ ηδξ μζημβέκεζαξ ημο ζογφβμο. 

5. μ ηφπμξ ηδξ ηθδηζηήξ aféndule πνδζζιμ-

πμζείηαζ ςξ πνμζθχκδζδ. ηζιήξ, ζεααζιμφ ή α-

βάπδξ υηακ απεοεοκυιαζηε ζε (ανζεκζημφ βέ-

κμοξ ) πνυζςπμ ιεβαθφηενδξ δθζηίαξ. 

   afiscuéscu(afiscu/-íre,-í,-ítă) 1. αζπδιίγς, 

ηάκς (ηη.) άζπδιμ, ακηζαζζεδηζηυ 2. (me ~) α-

ζπδιαίκς, βίκμιαζ άζπδιμξ, ακηζαζζεδηζηυξ 3. 

(εζδζηυη. βζα πνυζ.) αζπδιαίκς, βίκμιαζ δφζιμ- 

νθμξ, πάκς ηδκ μιμνθζά ιμο. 

   afiscuíre(πθδε. afiscuíri) αζπήιζζια,  δ  ε- 

κένβεζα ή ημ απμηέθεζια ημο afiscuéscu.  

   afítşu(πθδε. afitşî) 1. ιζηνή επίπεδδ πέηνα 

ηοηθζημφ ζπήιαημξ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζημ 

παζδζηυ παζπκίδζ afitşî ή fitşî 2. (πθδε.) παζδζηυ 

παζπκίδζ πμο παίγεηαζ ιε afitşî ή fitşî (ιζηνέξ ε-

πίπεδεξ πέηνεξ ηοηθζημφ ζπήιαημξ), αθ.θ. có-

tşu (2) 

   afláre(πθδε. aflắri) εφνεζδ.  

   áflu(afl/-áre,-ái,-átă) Ι. ανίζης 1. ακεονί-

ζης, ακαηαθφπης α. ηη. πμο ήηακ παιέκμ, ελα-

θακζζιέκμ ή ηπ. πμο πάεδηε, πμο ελαθακίζηδ-

ηε β. ηη./ηπ. πμο γδηχ, πμο ακαγδηχ γ. εκημ-

πίγς i. ηη. ηάπμο ii. (ιε πνμζ. ακηςκ.) ηη. ζε 

ηπ. 2. ζοκακηχ, ένπμιαζ ζε επαθή ιε ηπ. ή ιε 

ηη. α. ακηαιχκς· εζδζηυη. i. ηπ./ηη. ηάπμο ii. 

ηπ. πνμζοκεκκμδιέκα iii. ηπ./ηη. ζε ιία πνμκζ-

ηή ζηζβιή, ζε ιία ηαηάζηαζδ, ζε ιία δναζηδνζ-

υηδηα β. ζοκακηχ ακηίζηαζδ, ιία ακηίεεηδ δφ-

καιδ, θεάκς ζε ζοβηεηνζιέκμ ζδιείμ πένα α-

πυ ημ μπμίμ δεκ πνμπςνχ· εζδζηυη. i. πνμζ-

ηνμφς ζε ηάηζ iii. ζοκακηχ έκα ειπυδζμ iii.  

(βζα ηάηζ πμο ανίζηεηαζ ζε ηίκδζδ) ζοκακηχ ε-

ιπυδζμ ηαεχξ ηζκμφιαζ γ. ζιίβς, εκχκμιαζ, 

ζοιπίπης ζημ ίδζμ ζδιείμ, δζαζηαονχκμιαζ, 

ηέικμιαζ 3.  πεηοπαίκς α. ανίζης, ακαηαθφπης  

ηοπαία,  ιμο ηοπαίκεζ (ηπ./ηη.) β. ζοκακηχ ηο-

παία (ηπ.)  γ. ακαηαθφπης ηη. πμο οπάνπεζ  πμο 

δζαηίεεηαζ δ. (ζοκήεςξ ζε πενζθνάζεζξ) οθί-

ζηαιαζ (ιία ανκδηζηή ηαηάζηαζδ), ένπμιαζ α-

κηζιέηςπμξ (ιε ηη./ηπ.) 4. (ακαγδηχ ηαζ) επζηο-

βπάκς ηη. πμο επζδζχης, πμο επζεοιχ, ελαζθα-

θίγς ημ γδημφιεκμ. ημ ηαηάθθδθμ β.  πνμιδ-

εεφς, πμνδβχ ζε ηπ./ηη., θνμκηίγς, ιεζμθααχ, 

χζηε κα απμηηήζεζ ηάπμζμξ ηη. 5. (ζε αμνζζημ-

θμβζηέξ εηθνάζεζξ) ηάκς ηη., επζδίδμιαζ ζε ιία 

δναζηδνζυηδηα πςνίξ ζοβηεηνζιέκδ επζθμβή 

(ηοπαία, πνυπεζνα) 6. (ηνζημπνυζ.) ηάηζ ηαηυ, 

δοζάνεζημ ζοιααίκεζ ζε ηπ., ημκ πθήηηεζ (αζ-

θκίδζα, απνμζδυηδηα) 8. έπς ηη. απυ πανάδμ-

ζδ ή απμηηχ ηη. ςξ ηθδνμκμιζά 9. α. εθεονί-

ζης, ακαηαθφπης  β. επζκμχ, ιδπακεφμιαζ  ηη. 

10. α. θηάκς ζε ιία ενιδκεία, ελήβδζδ, θφζδ, 

ιακηεφς ηη. β. ηαηαθήβς ζε ηη. φζηενα απυ ο-

πμθμβζζιμφξ, ιεηνήζεζξ, ένεοκεξ 11. εεςνχ, α-

λζμθμβχ, ηνίκς ΙI. (me ~) ανίζημιαζ 1. ακηα-

ιχκμιαζ, επζημζκςκχ, ζοκακηζέιαζ ιε ηπ. 2. α. 

δζαηεθχ, είιαζ ζε μνζζιέκδ ηαηάζηαζδ (ζοκαζ-

ζεδιαηζηή, μζημκμιζηή, ζςιαηζηή η.θπ.) β. (εζ-

δζηυη.) πενζένπμιαζ ζε ιία ζοβηεηνζιέκδ ηα-

ηάζηαζδ (ζοκαζζεδιαηζηή, μζημκμιζηή, ζςια-

ηζηή) 3. α. είιαζ  ζε ζοβηεηνζιέκμ ηυπμ, εκημ-

πίγμιαζ ζε έκα ζδιείμ β. ιέκς, ηαημζηχ, δζαιέ-

κς  ζε ζοβηεηνζιέκμ ηυπμ 4. ανίζημιαζ ζε ιία 

πνμκζηή ζηζβιή, πενίμδμ, ζε ιία δζαδζηαζία 

πμο ελεθίζζεηαζ 5. οπάνπς, δζαηίεειαζ, έπς 

ζηδ δζάεεζή ιμο 6. (ηνζημπνυζ. se ~, ςξ οπα-
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νηηζηυ)  ανίζηεηαζ (ανίζημκηαζ), οπάνπεζ (οπά-

νπμοκ).  
   afumáre(πθδε. afumắri) 1. ηάπκζζια, α. 

εηπμιπή ηαπκμφ απυ φθδ πμο ηαίβεηαζ β. δ ηά-

θορδ ιίαξ επζθάκεζαξ ιε ηαπκζά γ. ηάπκζζια, 

θμοιάνζζια, δ εζζπκμή ηαζ εηπκμή ηαπκμφ 

απυ ηζζβάνμ, πίπα, πμφνμ η.θπ.  2. (ηον. βζα ημ-

ζιήιαηα) επζηάθορδ επζθάκεζαξ ιε θεπηυ 

ζηνχια πνοζμφ ή αζδιζμφ, επζπνφζςζδ, επα-

νβφνςζδ 3. θοθάηζζδ, o ακαβηαζηζηυξ εβηθεζ- 

ζιυξ πνμζχπμο ζε έκα πχνμ. 

   afumătúră(πθδε. afumắtúre) ηαπκζά, δ 

ιμοκηγμφνα πμο ζπδιαηίγεηαζ πάκς ζε ιία επζ-

θάκεζα απυ ημκ ηαπκυ. 

   afumicáre(πθδε. afumicắri) 1. επζηάεζζδ 

ηαπκζάξ πάκς ζε ιία επζθάκεζα 2. εοιζάηζζια, 

θζαάκζζια.  

   afumichédzu(afumic/-áre,-ái,-átă) 1. (me 

~)  ηαπκίγμιαζ, βειίγς ιε αζεάθδ, επζηάεεηαζ δ 

ηαπκζά πάκς ιμο  2. i. εοιζαηίγς, θζαακίγς ii 

(me ~) εοιζαηίγμιαζ, θζαακίγμιαζ, δέπμιαζ ημοξ 

ηαπκμφξ απυ οθζηυ πμο ηαίβεηαζ ηαηά ημ εο-

ιζάηζζια..  

   afúmu(afum/-áre,-ái,-átă) 1. ηαπκίγς, α. 

αβάγς ηαπκυ πνμξ ηα έλς, ακαδίδς ηαπκυ β. i. 

βειίγς ή ιαονίγς ιία επζθάκεζα ιε ηαπκυ ή 

ηάπκα ii (me ~) ηαπκίγμιαζ, βειίγς ιε αζεάθδ, 

επζηάεεηαζ δ ηαπκζά πάκς ιμο γ. θμοιάνς, 

εζζπκές ηαζ εηπκές απυ ημ ζηυια ημκ ηαπκυ 

(απυ ηζζβάνμ, πίπα, πμφνμ η.θπ.) 2. α. εοιζαηί-

γς, θζαακίγς β. (me ~) εοιζαηίγμιαζ, θζαακίγμ-

ιαζ, δέπμιαζ ημοξ ηαπκμφξ απυ οθζηυ πμο ηαί-

βεηαζ ηαηά ημ εοιζάηζζια 3. (ηον. βζα ημζιή-

ιαηα) ηαθφπης ηδκ επζθάκεζα ιε θεπηυ ζηνχια 

πνοζμφ ή αζδιζμφ, επζπνοζχκς, επανβονχκς 

4. μνβίγμιαζ, εοιχκς 5. (ιηθ. ζε ζοκαθθαβή) 

ελαπαηχ, δίκς άπνδζημ πνάβια 6. (ιηθ. ) θο-

θαηίγς ηπ. ζε έκα πχνμ, ημκ πχκς ιέζα 7. να-

πίγς, πηοπχ ιε ημ πένζ.   

   afuriséscu(afuris/-íre,-í,-ítă) 1. αθμνίγς, ε-

πζαάθθς εηηθδζζαζηζηυ αθμνζζιυ 2. (ιηθ.) α-

καεειαηίγς, ηαηανζέιαζ ηάπμζμκ. 

   afurisíre(πθδε. afurisíri) αθμνζζιυξ.  

   afurńíe(πθδε. afurńíi) 1. αθμνιή, πνυζπδ-

ια, βεβμκυξ ημ μπμίμ πνδζζιμπμζεί ηάπμζμξ ςξ 

πνυθαζδ βζα κα πνμαεί ζε εκένβεζεξ ζοκήε. 

επενζηέξ, ηςκ μπμίςκ ηα αίηζα είκαζ ααεφηενα 

2. (de ~) ηαεεηί πμο δίκεζ ηδκ αζηία ζοβηεηνζ-

ιέκδξ πνάλδξ. 

   agădéscu & agudéscu(agăd/-íre,-í,-ítă & 

agud/-íre,-í,-ítă) Ι. ηηοπχ, αανχ 1. ηηοπχ α. 

(βζα άρ.) i.θένκς ημ πένζ, ημ πυδζ ή ηάπμζμ 

ακηζηείιεκμ, ιε πμθφ βνήβμνεξ ηαζ αίαζεξ ηζ-

κήζεζξ, επάκς ζε ηη ii. (εζδζηυη. βζα πέηνα) πε-

θεηχ iii. (εζδζηυη. βζα ανζεκ. γχμ) εοκμοπίγς β.  

(βζα έιρ.) ηηοπχ/αανχ i. (βεκζηυη.) δένκς, δί-

κς λφθμ ii. (εζδζηυη.) δίκς πηοπήιαηα ζε ηπ. ιε 

ημ πένζ ή ηάπμζμ υνβακμ iii (εζδζηυη. βζα ανζεκ. 

γχμ) εοκμοπίγς 2. αανχ, ημπακχ, ηηοπχ ηη. 

δοκαηά 3. ηηοπχ, πέθης μνιδηζηά ή ηαηά-

ηυνοθα επάκς ζε ηη. πέθης ιε δφκαιδ πάκς 

ζε ηη. 4. ηηοπχ, πθήηης, αάθς ιε υπθμ ή ζδ-

ιαδεφς ζηυπμ 5. ηηοπχ, αανχ α. πθδβχκς, 

ηναοιαηίγς, ζημηχκς ιε αμθή ή πνήζδ υπθμο 

β. πνμλεκχ ζε ηπ. ηοπαία ιζα ζςιαηζηή αθάαδ 

6. (me ~) ηηοπχ/αανχ α. ζε ζδιείμ ή ιέθμξ 

ημο ζχιαηυξ ιμο ηαζ οθίζηαιαζ ιχθςπεξ, ή 

αανφηενα πθήβιαηα· εζδζηυη. i. πηοπχ χζηε κα 

πμκέζς ή κα απμηηήζς ζδιάδζ ii. υηακ ζοβ-

ηνμφμιαζ ιε ηάηζ, υηακ πνμζηνμφς ζε ακηζηεί-

ιεκμ ή πνυζςπμ iii. υηακ θμνχ ή θένς πάκς 

ιμο ηάπμζμ πνάβια (ελαζηίαξ ημο αάνμοξ ή ηδξ 

ηαηήξ εθανιμβήξ ημο) β. θααχκμιαζ ηναοια-

ηίγμιαζ, πθδβχκμιαζ 6. ηηοπχ, επζηίεειαζ (έκα-

κηίμκ ηάπμζμο), πνμζαάθς επενζηυ ζηυπμ 7. 

(me ~) α. ηηοπζέιαζ (ιε ηπ.), ζοβηνμφμιαζ, 

ζοιπθέημιαζ, ένπμιαζ ζηα πένζα (ιε ηπ.) β. 

(ζοκεηδ.) ιάπμιαζ, πμθειχ 8. αανάς, ηνμφς 

(ηη.) χζηε κα αημοζηεί ήπμξ 9. ηηοπχ/αανχ, 

πανάβς ευνοαμ, αβάγς δοκαηυ ή παναηηδνζ-

ζηζηυ ήπμ 9. (βζα δδιμπναζία/πθεζζηδνζαζιυ) 

πθεζμδμηχ 10. (ιηθ.) πνμηαθχ γδιζά ζε (ηπ./ 

ηη.), ημκ αθάπης. 11. (ιηθ. υηακ ιζθχ) νίπκς 

ιπδπηέξ, ηανθζά, ηάκς οπαζκζβιμφξ ιε ζηςπηζ-

ηυ ή πενζπαζηηζηυ ή επζεεηζηυ παναηηήνα ΙΙ. 1. 

βζα ζςιαηζηά εκμπθήιαηα πμο ηα πνμηαθεί 

ηάπμζα ελςηενζηή αζηία α. πνμζαάθθμιαζ απυ 

ροπνυ νεφια ηαζ ειθακίγς ζπεηζηά ζοιπηχια-

ηα (ρφλδ, ιοσηή δοζηαιρία, πμκμηέθαθμ η. 

θπ.) β. (εζδζηυη. βζα μνζζιέκα έκημια) πθήηης  

(ηεκηνίγς, δαβηχκς) ηαζ πνμηαθχ μίδδια γ. ( 

εζδζηυη. βζα ημ ηεθάθζ) αανχ, πνμηαθχ πμκμ-

ηέθαθμ, γαθάδα 2. α. (παθαζυη. ςξ δμλαζία) i. 

πνμζαάθθμιαζ/πθήηημιαζ απυ ηάπμζμ πκεφια ή 

απυ ηδκ «ηαηζά χνα» (ιε απμηέθεζια κα αν-

νςζηήζς ή κα πεεάκς) ii. (εζδζηυη. βζα κα ε-

νιδκεοηεί δ ειθάκζζδ παεμθμβζηχκ ζοιπης-

ιάηςκ πμο δεκ ζοκμδεφμκηαζ απυ ζςιαηζηυ ά-

θβμξ ή επζθακεζαηέξ ηαηχζεζξ, πμο πνμηθήεδ-

ηακ πςνίξ κα βίκμοκ ακηζθδπηά. β. (βζα ηαηά-

νεξ/ακαεέιαηα η.η.μ) πνμζαάθθμιαζ απυ ηδκ 

ηαηή επεκένβεζα ιίαξ ηαηάναξ εκυξ ακαεέια-

ημξ 3. (ιηθ., παθαζυ.) ηαηαπμθειχ/εεναπεφς 

ιε ζοβηεηνζιέκδ ιαβζημ-εεναπεοηζηή ιέεμδμ 

ηδκ αζεέκεζα lúngă (αθ.θ.) ΙΙΙ. (ιηθ.) θδζηεφς, 

ηθέας, οπε-λαζνχ ΙV. (ζε πενζθνάζεζξ ακηί ημο 

ηακμκζημφ νήιαημξ). απμηηχ ηοπαία έκα αβαευ 

ή δέπμιαζ ιία εφκμζα ηδξ ηφπδξ.  

   agădíre & agudíre(πθδε. agădíri & agudí- 

ri) Ι. 1. ηηφπδια, αάνε-ια α. δ ηνμφζδ ακηζηεζ- 

ιέκμο απυ άθθμ ακηζηείιεκμ β. (εζδζηυη. βζα πέ- 
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ηνα) πεθέηδια γ. (εζδζηυη. βζα ανζεκ. γχμ) 

εοκμοπζζιυξ 2. δ επζεεηζηή εκένβεζα ιε ηδκ 

μπμία ηηοπάεζ (ηακείξ) ηπ. (ιε ηα πένζα, ιε α-

κηζηείιεκμ), δάνζζιμ, λοθμδανιυξ 3. ζφβηνμο-

ζδ, ζοιπθμηή ηαζ (ζοκεηδ.) πυθειμξ 4. εκέ-

νβεζα δ μπμία πνμηαθεί ιχθςπεξ ή αανφηενα 

πθήβιαηα ζημ ζχια, ιςθςπζζιυξ, ηναοιαηζ-

ζιυξ 5. (ζε δδιμπναζία) πθεζμδμζία ΙΙ. (ιηθ., 

παθαζυη.) ηαηαπμθέιδζδ/εεναπεία ιε ζοβηε-

ηνζιέκδ ιαβζημ-εεναπεοηζηή ιέεμδμ ηδξ αζεέ- 

κεζαξ lúnga (αθ.θ.) 

   agădítúră & aguditúră(πθδε. agădítúre 

& aguditúre) 1. ρηφπδια, αάνεια, ζδιάδζ δ α-

πoηφπςια πμο ιέκεζ ζημ ζχια ιεηά απυ ηηφ-

πδια, ιχθςπαξ, ηναφια, θααςιαηζά 2. ζοι-

πθμηή, ιάπδ 3. (παθαζυη. ςξ δμλαζία) παεμθμ-

βζηυ ζφιπηςια ή επζθακεζαηή ηάηςζδ ημο ζχ-

ιαημξ απμδζδυιεκδ ζε πνμζαμθή απυ ηαημπμζυ 

πκεφια 4. ιπδπηή, ηανθί, οπαζκζβιυξ ιε ζης-

πηζηυ ή πενζπαζηηζηυ ή επζεεηζηυ παναηηήνα 5. 

αθμνιή, πνυζπδια, βεβμκυξ ημ μπμίμ πνδζζ-

ιμπμζεί ηάπμζμξ ςξ πνυθαζδ βζα κα πνμαεί ζε 

εκένβεζεξ ζοκήε. επενζηέξ, ηςκ μπμίςκ ηα αίηζα 

είκαζ ααεφηενα 

   agărşắscu & agrăşắscu(agărş/-î´re,-î´i,-

î´tă & agrăş/-î´re,-î´i,-î´tă) λεπκχ, θδζιμκχ 1. 

α. παφς κα εοιμφιαζ(ηη.), αδοκαηχ κα ακαηα-

θέζς ζηδ ικήιδ ηη. β. (me ~) δεκ εοιάιαζ εφ-

ημθα 2. α. παναθείπς ή παναιεθχ (ηη.) πςνίξ 

κα ημ εέθς β.  δεκ εοιάιαζ κα πάνς (ηη.) ιαγί 

ιμο γ. αιεθχ (οπμπνέςζδ) 3. α. παφς κα εκδζ-

αθένμιαζ βζα ηπ./ηη, ημ εβηαηαθείπς β. (me ~) 

απμιαηνφκμιαζ απυ ηάηζ, παφς κα δζαηδνχ 

επαθέξ ιαγί ημο 4. α. ζηαιαηχ κα ζηέθημιαζ, 

παφεζ κα ιε απαζπμθεί ηάηζ β. (δεκ) παφς κα 

ζηέθημιαζ ηπ./ηη. (ζοκδε. δοζάνεζημ).    

   agărşî´re & agrăşî´re(πθδε. agărşî´ri & 

agrăşî´ri) 1. ημ κα λεπκάεζ ηακείξ 2. θδζιμκζά, 

θήεδ, ημ κα λεπάζεζ ηακείξ ηη./ηπ. 3. αικδζία, 

μθζηή ή ιενζηή απχθεζα απχθεζα ηδξ ικήιδξ.  

   agărşîtúră & agrăşîtúră(πθδε. agărşî-

túre & agrăşîtúre) αδοκαιία ικήιδξ, έθθεζρδ 

ικδιμκζημφ.  

   aghéme(πθδε. aghéńi) βηέιζ, ημ παθζκάνζ 

βζα ηδ ζοβηνάηδζδ ηαζ ηδ ηαεμδήβδζδ ημο α-

θυβμο.  

   agrăşắscu → agărşắscu. 

   agrăşî´re → agărşî´re. 

   agrăşîtúră → agrăşîtúră. 

   ágru(πθδε. ágre & ágri) αβνυξ, πςνάθζ.  

   agudéscu → agădéscu. 

   agudíre → agădíre. 

   aguditúră → agăditúră. 

   agurítşu(πθδε. agurítşî) πςναθάηζ (οπμη. 

ημο ágru)  

   águru(πθδε. águre & águri ) → ágru.   

   ahăristilíche(πςν. πθδε.) απανζζηία, α-

βκςιμζφκδ, ημκ κα ιδκ ακαβκςνίγεζ ή κα ιδκ 

εηηζιά ηακείξ ημ ηαθυ πμο ημο έβζκε.   

   ahărzéscu1
(ahărz/-íre,-í,-ítă) 1. δςνίγς, 

πνμζθένς ηη. ζε ηάπμζμκ πςνίξ αιμζαή ή α-

κηάθθαβια  2. αθζενχκς α. πνμζθένς ηη. ζε 

ηπ. ςξ έκδεζλδ ζεααζιμφ, αβάπδξ, θζθίαξ η.θπ. 

β. δίκς ηη. ςξ πνμζθμνά ζημκ εευ ή ζε άβζμ/ 

αβία ζε έκδεζλδ θαηνείαξ ηαζ εοβκςιμζφκδξ.  

   ahărzéscu2
(ahărz/-íre,-í,-ítă) (βζα ειπμνεφ-

ιαηα) πνεχκς, ημζημθμβχ, ηαεμνίγς ηδκ ηζιή.    

   ahărzíre(πθδε. ahărzíri) πάνζζια, δςνεά, δ 

εημφζζα αθζθμηενδήξ πνμζθμνά .  

   ahuléscu(ahul/-íre,-í,-ítă) 1. ραπμοθεφς α. 

ράπκς, ακαζηαθεφς ηάπμο ιε ηα πένζα ιμο βζα 

κα ανς ηη. 2. παζπαηεφς α. ρδθαθχ, ακζπκεφς 

ηη. ιε ηα δάπηοθα, πζάκς ακαβκςνζζηζηά ή δζε-

νεοκδηζηά, ελεηάγς ηη. ιε ηα πένζα β.(εζδζηυη.) 

παζπαηεφς ή εςπεφς ιε ενςηζηή επζεοιία.  

   ahulíre(πθδε. ahulíri) 1. ραπμφθεια 2. πα-

ζπάηεια α. ρδθάθδια β. (εζδζηυη.) παζπάηεια 

ή εςπεία ιε ενςηζηή δζάεεζδ.  

   ahulitúră(πθδε. ahulitúre) αθ. θ. ahulíre 

ζηδ ζδι. 2.,α.   

   ahúne(πθδε. ahúne) δαζζηή ηυθπςζδ, δ 

ααεζά εζμπή πμο ζπδιαηίγεηαζ ζημ ζχια εκυξ 

δάζμοξ απυ ιία ζηεκυιαηνδ ηαζ άδεκδνδ εδα-

θζηή γχκδ πμο δζεζζδφεζ εκηυξ αοημφ.  

   ahúre(πθδε. ahúri) 1. οπυβεζμ, ηαηχβζ, διζ-

οπυβεζμ ή οπυβεζμ ηιήια ιίαξ μζημδμιήξ ημ μ-

πμίμ θεζημονβεί ςξ απμεδηεοηζηυξ πχνμξ, ςξ 

πχνμξ ενβαζηδνίμο παθαζυηενα δε ηαζ ςξ ζηά- 

αθμξ 2. (ιηθ.) παναηηδνζζιυξ ελαζνεηζηά αηα-

ηάζηαημο ηαζ ανυιζημο πχνμο. 

   aiáre1
(πςν. πθδε). απμδμηζηυηδηα·  εζδζηυη. 

1. (βζα αβνμηζηυ πνμσυκ) δ πμζμηζηή ημο απυ-

δμζδ 2. (βζα αβνμηζηή βδ) δ ζηακμπμζδηζηή α-

πυδμζδ, δ ζηακμπμζδηζηή παναβςβή 3. (βζα μζ-

ημκμιζηή δναζηδνζυηδηα) δ δοκαηυηδηα κα α-

πμδίδεζ μζημκμιζηυ υθεθμξ.  

   aiáre2
(πθδε. aéruri) νφειζζδ, έθεβπμξ ιε-

ηνςκ, πθαζηίββςκ ηαζ γοβχκ.    

   aidhóne(πθδε. aidhóne) αδδυκζ. 

   aitó(πςν. πθδε.) → aetó. 

   alágu(alăg/-áre,-ái,-átă) Ι. ηνέπς 1. α. ηζ-

κμφιαζ πνμξ ηα ειπνυξ ιε ηζκήζεζξ ακάθμβεξ 

αθθά ηαπφηενεξ απυ εηείκεξ ημο ααδίζιαημξ β. 

(εζδζηυη.) ηνέπς ζε αβχκα δνυιμο 2. (βζα ημκ 

κμο, ημ ιοαθυ) ηάκς ζηέρεζξ πμο δεκ έπμοκ 

ζπέζδ ιε ηδκ άιεζδ πναβιαηζηυηδηα 3. α. ιε-

ηαηζκμφιαζ, εκενβχ βζα ηδκ δζεοεέηδζδ γδηδ-

ιάηςκ β. εκενβχ βζα κα αμδεήζς ηπ. 4. (ιηθ.)  
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ηαθαζπςνχ, ηαηαπζέγς ηπ. ΙΙ. 1. πενζθένς α. 

βονκχ, μδδβχ ηπ. ζε δζάθμνα ιένδ β. πενζά-

βς/ιεηαθένς ηη. ζε δζάθμνα ιένδ 2. πενζθέ-

νμιαζ, ηνζβονκχ α. πθακζέιαζ, βονίγς απυ εδχ 

ηαζ απυ εηεί, πδβαίκς ζε δζάθμνεξ πενζμπέξ β. 

(εζδζηυη.) πενζπθακχιαζ, πενζθένμιαζ άζημπα 

3. βονκχ, ηοηθμθμνχ α. ηζκμφιαζ ζε ελςηενζ-

ηυ πχνμ ηαηά ζοβηεηνζιέκμ ηνυπμ· εζδζηυη. i. 

βοικυξ ή κηοιέκμξ ιε ζοβηεηνζιέκμ ηνυπμ ii. 

ηναηχκηαξ ηη. β. πδβαίκς ηάπμο πνυεοια, επζ-

ζηέπημιαζ ή ζοπκάγς ζε ζοβηεηνζιέκμ πενζ-

αάθθμκ γ. ζοκακαζηνέθμιαζ ηπ., είιαζ ιε ηπ. 4. 

βονίγς α. (βζα ηυπμοξ) i. επζζηέπημιαζ ηαλζδεφ-

μκηαξ ii. δζαζπίγς β. ιεηαηζκμφιαζ, πδβαίκς α-

πυ έκα ζδιείμ ζε άθθμ γ. (εζδζηυη.)βονίγς απυ 

ζπίηζ ζε ζπίηζ βα κα ράθθς ηα ηάθακηα  δ. (εζ-

δζηυη.) επζζηέπημιαζ δζαδμπζηά ηα ζπίηζα υζςκ 

έπμοκ ηδκ μκμιαζηζηή ημοξ εμνηή ΙΙΙ. ιεηαααί-

κς, πδβαίκς ηάπμο ΙV. ράπκς α.  πνμζπαεχ 

κα ανς ζε έκα ιένμξ ηπ./ηη. πμο έπεζ παεεί, 

ηνοθηεί, ελαθακζζηεί ή δεκ θαίκεηαζ β. ηάκς 

πνμζεηηζηά ένεοκα ζε ηπ./ηη βζα κα ανς 

ηπ./ηη. γ.  ανίζημιαζ ζε ηαηάζηαζδ ακαγήηδ-

ζδξ εκυξ πνάβιαημξ/πνμζχπμο πμο θείπεζ ή 

πμο εα ήεεθα κα έπς V. 1. (ηνζημπνυζ. βζα έκ-

δοια, παπμφηζζ) είκαζ θανδφ, δεκ είκαζ 

εθανιμζηυ 2. (ηνζημπνυζ. βζα δμιζηυ οθζηυ) 

ημοκζέηαζ, έπεζ έθθεζρδ ζηαεενυηδηαξ, εοζηά-

εεζαξ, δεκ έπεζ ζηενζςεεί ηαθά. 

   alaó(πςν. πθδε.) πθήεμξ, ιεβάθμ ζφκμθμ 

πνμζχπςκ. 

   alásu(alăs/-áre,-ái,-átă) Ι. αθήκς 1. παφς 

κα έπς επαθή (ιε ηπ /ηη), παφς κα ηναηχ ηάηζ 

2. (εζδζηυη.) ημπμεεηχ α. αημοιπχ (ηη.) πάκς 

ζε ιία επζθάκεζα β. αθήκς ηάπμο ηη. βζα κα ημ 

παναθάαεζ άθθμξ 3. λεπκχ, παναιεθχ κα ηάκς 

ή κα πάνς ηάηζ 4. απαθθάζζς ηάπμζμκ απυ δε-

ζιυ ή πενζμνζζιυ α. εθεοεενχκς β. (εζδζηυη.) 

απμθοθαηίγς γ. αιμθάς 5. επζηνέπς α. δίκς 

ζε ηπ. ηδκ άδεζα, ηδ δοκαηυηδηα κα ηάκεζ ή κα 

πεζ ηη. β. πανέπς άδεζα, δζηαίςια απμοζίαξ 

(ζοκήε. απυ ενβαζία) γ. πανέπς ηδ δοκαηυηδηα 

κα οπάνλεζ ή κα βίκεζ ηάηζ δ. δέπμιαζ ηπ./ηη. ζε 

υπμζα εέζδ, ζηάζδ, ηαηάζηαζδ ανίζηεηαζ, δεκ 

πανειααίκς (βζα κα είλς, αθθάλς ή κα δζαηυ-

ρς ηάηζ) 6. (βζα ιαθθζά, ιμφζζ, ιμοζηάηζ) δεκ 

ηα ηυας, ηα αθήκς κα ιεβαθχζμοκ 7. παναηχ 

α. εβηαηαθείπς ηπ./ηη, δζαηυπης ηδ ζπέζδ ιμο 

ιαγί ημο β. (εζδζηυη.) εβηαηαθείπς (ηπ./ηη.) πς-

νίξ πνμζηαζία θυβς εακάημο ή απμπςνζζιμφ γ. 

παναιεθχ ηη./ηπ., παφς κα θνμκηίγς βζ’ αοηυκ 

δ. ζηαιαηχ, παφς κα ηάκς ηη., κα αζπμθμφιαζ 

ιε ηη.· εζδζηυη. i. δζαηυπης ιία αζπμθία ii. ακα-

αάθς πνάλδ iii. παφς κα πνδζζιμπμζχ ηάηζ ε. i. 

παφς  κα απαζπμθχ, κα εκμπθχ ηπ. ημκ αθήκς 

ήζοπμ ii. ( εζδζηυη. βζα πυκμ) ζηαιαηχ κα εκμ- 

πθχ 8. ακαεέης ζε ηάπμζμκ ηδκ εοεφκδ ηαζ ηδκ 

επζιέθεζα ηάπμζμο ή ζοβηεηνζιέκδξ οπυεεζδξ 

9. παναπςνχ ζε ηπ. ηάηζ είηε ςξ ηθδνμκμιζά 

είηε ιε άθθδ πανζζηζηή πνάλδ· εζδζηυη. α. ηθδ-

νμδμηχ, ηθδνμκμιχ β. πανίγς, δίκς 10. (εζδζ-

ηυη.) πμοθχ, δίκς ηη. ζε ηζιή ηαηχηενδ ηδξ α-

νπζηήξ 11.  ηάκς ηη. κα ιείκεζ, κα ελαημθμοεεί 

κα οπάνπεζ α. ςξ οπυθεζιια, απμιεζκάνζ η.θπ. 

β. ςξ ίπκμξ, ζδιάδζ, απμηφπςια η.θπ. γ. ςξ ε-

παηυθμοεμ, επίπηςζδ, ζοκέπεζα δ. (εζδζηυη. βζα 

πχνμ, ιένμξ, ηυπμ) ςξ εθεφεενμξ πχνμξ 12. 

απμθένς (ςξ ηένδμξ) 13. ελμοζζμδμηχ, μνίγς 

ηπ. ςξ ακηζηαηαζηάηδ ή ακαπθδνςηή ζηδ εέζδ 

ιμο ΙΙ. (me ~) 1. πςνίγς, δζαηυπης δεζιυ ή 

παίνκς δζαγφβζμ 2. οπμηφπης, οπμπςνχ, παφς 

κα πνμαάθθς μπμζαδήπμηε ακηίζηαζδ ζε ηη. ημ 

μπμίμ αζηεί επάκς ιμο ιζα πίεζδ 3. εβηαηαθεί-

πς ημκ εαοηυ ιμο, δεκ ημκ πνμζέπς, δεκ πνμ-

ζέπς ηδκ οβεία ιμο 4. ηζκμφιαζ ηαεμδζηά, έπς 

ηαεμδζηή πμνεία· εζδζηυη. α. ηαηδθμνίγς, ηα-

ηεααίκς, αημθμοεχ πμνεία, ηαηεφεοκζδ πνμξ 

ηα ηάης, β. πέθης, παναζφνμιαζ πνμξ ηα ηάης 

απυ ημ αάνμξ ιμο γ. (βζα ηηίζια) ηαηαννές, 

ζςνζάγμιαζ ζε ενείπζα, βηνειίγμιαζ ηεθείςξ δ. 

(βεςθ., βζα ιάγεξ πεηνςιάηςκ ή πχιαημξ) ηα-

ημθζζεαίκς ε. (βζα μιίπθδ, ζφκκεθα) επεηηεί-

κμιαζ ζε παιδθυηενα ζδιεία 5. παθανχκς α. 

(βζα ημ ζχια) αημκχ, πάκς ηδ δφκαιή ιμο β. 

(βζα κήιαηα ηαζ είδδ έκδοζδξ) βίκμιαζ παθα-

νυξ, ή λεπεζθχκς, παφς κα είιαζ ζθζπηυξ ή ηε-

κηςιέκμξ 6. πνμεοιμπμζμφιαζ, επζδεζηκφς γή-

θμ ηαζ δζάεεζδ ή παναηζκμφιαζ απυ ημ θζθυ-

ηζιμ κα ηάκς ηη. 7.  (βζα πμηάιζ) α. πδβάγς β. 

νές, ηοθχ γ. εηαάθς, πφκμιαζ 8. παναζημφιαζ 

α. εβηαηαθείπς εημοζίςξ, εέζδ, αλίςια ή δζ-

ηαίςια πμο έπς β. πάκς ημ εκδζαθένμκ ιμο, ηδ 

δζάεεζδ ιμο βζα ζοιιεημπή ηαζ δναζηδνζμ-

πμίδζδ ζε ηάηζ. 

   alátru(alătr/-áre,-ái,-átă) 1. (βζα ζηφθμ) βα-

αβίγς, αθοπηχ 2. (ιηθ.) ηναοβάγς, δζαιανηφ-

νμιαζ ιε δοκαηή θςκή 3. (παθαζυη. ςξ ιαβζημ-

εεναπεοηζηή ιέεμδμξ βζα ιάηζ πμο ειθάκζγε 

ηνζεανάηζ) θοζχ πάκς ζημ ιάηζ απαββέθθμ-

κηαξ ηαοηυπνμκα εζδζηυ λυνηζ.  

   alávdu & lávdu(alăvd & lăvd/-áre,-ái,-átă) 

1. επαζκχ, εβηςιζάγς, εηεεζάγς 2. (ζοκεηδ.) 

πνμλεκεφς. 

   alăchéscu(alăch/-íre,-í,-ítă) 1. ημθθχ α. 

ζοβημθθχ, εκχκς ιε ημθθδηζηή μοζία δφμ δ 

πενζζζυηενεξ επζθάκεζεξ β. ζοκεκχκς, ζοκδέ-

ς ιε δζάθμνεξ ιεευδμοξ (εένιακζδ, ζονναθή, 

ηάνθςια, ζοβηυθθδζδ η.θπ.) δφμ ή πενζζζυ-

ηενα ακηζηείιεκα ή ιένδ ημο ζδίμο ακηζηεζ-

ιέκμο γ. βζα ηάηζ πμο ιέκεζ ζηαεενυ πάκς ζε 

ιία επζθάκεζα θυβς ηδξ ημθθχδμοξ ζφζηαζήξ 

ημο δ. βζα ηάηζ πμο δεκ ιπμνμφιε εφημθα κα ημ  
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απμιαηνφκμοιε απυ ιζα επζθάκεζα, ζακ κα έπεζ 

πνδζζιμπμζδεεί ημθθδηζηή μοζία ε. βζα ηάηζ 

πμο είκαζ ημθθχδεξ, έπεζ ημθθχδδ οθή 2. 

(ιηθ.) ιεηαδίδς ή αννςζηαίκς απυ ιεηαδμηζηυ 

κυζδια 3. (ιηθ.) α πνμζημθθχιαζ θμνηζηά ζε 

ηάπμζμκ, βίκμιαζ εκμπθδηζηυξ β. πνμζεββίγς 

ηπ. ζοζηδιαηζηά (ζοκήε. βζα κα επςθεθδεχ) 4. 

(ιηθ.) α. πθδζζάγς πμθφ, εθάπημιαζ, αημοιπχ 

(ηπ./ηη.) β. (εζδζηυη. βζα ζηφθμ) ζοκμοζζάγμιαζ 

5. (ιηθ.) παζημοηίγς, ναπίγς. 

   alăchíre(πθδε. alăchíri) ηυθθδια α. δ ηυθ-

θδζδ, δ ζοβηυθθδζδ β. δ επίιμκδ ηαζ θμνηζηή 

πνμζηυθθδζδ (ηάπμζμο) ζε άθθμοξ.   

   alăchitúră(πθδε. alăchitúre) ηδθίδα απυ ο-

θζηυ πμο έπεζ  ημθθήζεζ πάκς ζε ιία επζθάκεζα.  

   alăgáre(πθδε. alăgári) 1. ηνέλζιμ α. ηίκδζδ 

πνμξ ηα ειπνυξ ιε ηζκήζεζξ ακάθμβεξ αθθά 

ηαπφηενεξ απυ εηείκεξ ημο ααδίζιαημξ β. ημ 

ζπεηζηυ άεθδια 2. ηνζβφνζζια, ημ κα πενζθένμ-

ιαζ απυ εδχ αηαζ απυ εηεί 3. ράλζιμ, ή ένεοκα, 

ή ακαγήηδζδ.   

   alăgătúră(πθδε. alăgătúre) 1. ηνεπάθα, 

βνήβμνμ ηνέλζιμ 2. (ιηθ.) α. ηνέλζιμ, ηυπμξ, 

ιεβάθδ πνμζπάεεζα β. (πθδε.) ηνεπάιαηα, μζ 

ημπζαζηζηέξ εκέβεζεξ πμο βίκμκηαζ βζα ηδκ ηα-

ηημπμίδζδ οπμεέζεςκ.  

   alăhumuséscu(alăhumus/-íre,-í,-ítă) θα-

πακζάγς, αζειαίκς, δοζημθεφμιαζ κα ακα-

πκεφζς θυβς ιζαξ έκημκδξ πνμζπάεεζαξ.    

   alăhumusíre(πθδε. alăhumusíri) θαπάκζα-

ζια. 

   alăsáre(πθδε. alăsắri) 1. δ εκένβεζα ημο alá-

su(αθήκς) 2. εβηαηάθεζρδ 3. πςνζζιυξ,  δζαγφ-

βζμ, δζαημπή ζοιαίςζδξ ή δεζιμφ 4. ηαημθί-

ζεδζδ 5. ηαηάννεοζδ 6. παθάνςζδ, ιείςζδ 

ηδξ εκενβδηζηυηδηαξ, ηδξ δναζηδνζυηδηαξ 7. 

παθάνςια, θαζηάνζζια 8. πνμεοιμπμίδζδ  

   alăsătúră(πθδε. alăsătúre) ηαημθίζεδζδ.   

   alătráre(πθδε. alătrắri) 1. βάαβζζια, αθφ-

πηδια 2. ( παθαζυη. ςξ ιαβζημ-εεναπεοηζηή ιε-

εμδμξ βζα ιάηζ πμο ειθάκζγε ηνζεανάηζ) θφζδ-

ια πάκς ζημ ιάηζ ηαζ ηαοηυπνμκδ απαββεθία 

εζδζημφ λμνηζμφ. 

   alătrátu(πθδε. alătráturi) αθ.θ. alătráre ζηδ 

ζδι. 1.   

   alătrătúră(πθδε. alătrắtúri) αθ.θ. alătráre 

ζηδ ζδι. 1. 

   alătsătúră & alătşătúră & lătsătúră 

& lătşătúră(πθδε. alătsătúre & alătşătúre & 

lătsătúre & lătşătúre) 1. θάζπδ, ημ παπφννεοζημ 

ιείβια απυ πχια ή ζηυκδ ηαζ απυ κενυ, πμο 

ζπδιαηίγεηαζ ζημ έδαθμξ ζοκήε. φζηενα απυ 

ανμπή 2. (ιηθ. βζα οθζηυ ή θαβδηυ) αοηυ πμο 

έπεζ βίκεζ ζακ πμθηυξ, πμο έπεζ απμηηήζεζ θα- 

ζπχδδ οθή.  

   alătşătúră. → alătsătúră. 

   alăvdáre & lăvdáre(πθδε. alăvdắri & lă-

vdắri) παίκεια, εβηςιζαζιυξ, εηεεζαζιυξ.  

   alăxéscu(alăx/-íre,-í,-ítă) αθθάγς 1. α. ιε-

ηααάθθς, ηάκς ηη. κα είκαζ δζαθμνεηζηυ απυ υ-

ηζ ήηακ β. ιεηααάθθμιαζ, βίκμιαζ δζαθμνεηζηυξ, 

οθίζηαιαζ ιεηααμθή 2. ακηζηαεζζηχ ηη. ιε άθ-

θμ υιμζμ, πανυιμζμ ή δζαθμνεηζηυ 3. ιεηαααί-

κς, ιεηαηζκμφιαζ (ζε άθθμ πχνμ, εέζδ) πδβαί-

κς ηάπμο αθθμφ 4. (βζα εκδφιαηα) α. αβάγς ηα 

νμφπα πμο θμνχ ηαζ αάγς άθθα ηαεανά ή ηα-

ηάθθδθα βζα ηάπμζα ζοβηεηνζιέκδ πενίζηαζδ 

(ζοκδε. ηαθά ή βζμνηζκά) β. κηφκμιαζ, θμνχ, 

αάγς νμφπα γ. ηαεανίγς ηπ. ηαζ ημο αάγς ηα-

εανά νμφπα 4. ακηαθθάζζς, δίκς ηαζ παίνκς 

αιμζααία 5. δζαθένς, είιαζ ακυιμζμξ, δεκ ιμζά-

γς. 

   alăxíre(πθδε. alăxíri) Ι αθθαβή 1. ιεηααμ-

θή, ιεηάααζδ απυ ιζα ηαηάζηαζδ ή ιμνθή ζε 

άθθδ·2. άθθαβια, ακηζηαηάζηαζδ 3. (βζα εκδφ-

ιαηα) α. αθαίνεζδ ηςκ νμφπςκ πμο θμνχ ηαζ 

έκδοζδ ιε άθθα ηαεανά ή ηαηάθθδθα βζα ηά-

πμζα ζοβηεηνζιέκδ πενίζηαζδ (ζοκδε. ηαθά ή 

βζμνηζκά) β. κηφζζιμ ηάθορδ ημο ζχιαημξ ιε 

νμφπα γ. ηαεάνζζια ηάπμζμο ηαζ έκδοζή ημο ιε 

ηαεανά νμφπα: ΙΙ. (πθδε. βζα βοκαίηα) πενίμ-

δμξ, δ έιιδκδ νφζδ.   

   alăxitúră(πθδε. alăxitúre) αθ.θ. alăxíre ζηδ 

ζδι. Η.,1.  

   alăxîmíntu(πθδε. alăxîmínte) αθθαλζά, ημ 

ζφκμθμ ηςκ νμφπςκ πμο εκαθθάζζεζ ηακείξ 

ζημ κηφζζιυ ημο. 

   albánu(πθδε. albáńi) πεηαθςηήξ.    

   albeátsă(πθδε. albétsî) 1. αζπνάδα, θεοηυ-

ηδηα, δ ζδζυηδηα ημο θεοημφ 2. πνάβιαηα, ακηζ-

ηείιεκα θεοημφ πνχιαημξ 3. ημ άζπνμ ιένμξ 

εκυξ πνάβιαημξ· εζδζηυη. α. ημ θεφηςια ημο 

αοβμφ, ημ αζπνάδζ β. μ θεοηυξ πζηχκαξ ημο 

αμθαμφ ημο ιαηζμφ, ημ αζπνάδζ 5. (ζαην.) θεφ-

ηςια ιαηζμφ, θεοηή ηδθίδα πμο ζπδιαηίγεηαζ 

ζημκ ηεναημεζδή ημο ιαηζμφ. 

   aleágere(πθδε. alégeri) ημ λεδζάθεβια εκυξ 

ημπαδζμφ, ημ λεπχνζζια ηςκ βεναζιέκςκ γχςκ 
απυ ηα οπυθμζπα πνμηεζιέκμο κα δμεμφκ πνμξ 

ζθαβή.  

   aleápidu(alepid/-áre,-ái,-átă) 1. πεηάς· εζ-

δζηυη. α. απαθθάζζμιαζ απυ ηη. πμο εεςνχ ά-

πνδζημ, ακεπζεφιδημ η.θπ. β. (βζα νμφπμ) αθαζ-

νχ, ημ αβάγς απυ πάκς ιμο 2. δζχπκς ηπ. ια-

ηνζά ςξ άπνδζημ ή ακεπζεφιδημ· εζδζηυη. α. α-

πμθφς, παφς ηπ. απυ ενβαζζαηή ζπέζδ β. (βζα 

ιαεδηή) απμαάθς, επζαάθς ηδκ πμζκή ηδξ  οπμ-

πνεςηζηήξ (μνζζηζηήξ ή πνμζςνζκήξ) απμιά-

ηνοκζδξ απυ ημ ζπμθείμ 3. (me ~) α. ηζκμφιαζ  
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λαθκζηά ηαζ βνήβμνα β. (υηακ ηάεμιαζ) πεηά-

βμιαζ, ζδηχκμιαζ απυ ηδκ εέζδ ιμο λαθκζηά 

ηαζ απυημια γ. (me ~ cắtră) επζηίεειαζ, ηζκμφ-

ιαζ εκακηίμκ ηάπμζμο ιε μνιή 4. α. δναζηδ-

νζμπμζχ, παναηζκχ ηπ. κα δνάζεζ ιε εκηαηζηυ 

νοειυ, ημκ ηάκς κα εκενβμπμζδεεί β. (me ~) 

δναζηδνζμπμζχ ημκ εαοηυ ιμο, ημκ εκενβμπμζχ, 

ημκ αβάγς απυ ηδκ ηαηάζηαζδ ηδξ αδνάκεζαξ. 

γ. (me~) ηζκδημπμζμφιαζ, δναζηδνζμπμζμφιαζ 

βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ εκυξ επείβμκημξ πενζζηα-

ηζημφ 5. λεπεηχ, απμηεθεζχκς/μθμηθδνχκς ηη. 

πμθφ ζφκημια ηαζ ιε ιεβάθδ εοημθία 6. λεπε-

ηάβμιαζ α. λεπνμαάθθς, λεπδδχ, ειθακίγμιαζ 

λαθκζηά ηαζ πςνίξ πνμεζδμπμίδζδ β. (βζα έι-

ροπ.) ιεβαθχκς, ςνζιάγς, ακαπηφζζμιαζ ζς-

ιαηζηά γ. (βζα θοηά) ακαπηφζζμιαζ πμθφ βνή-

βμνα, ιεβαθχκς απυημια δ. ακαπηφζζμιαζ 

πκεοιαηζηά, αεθηζχκς ηζξ δζακμδηζηέξ ιμο ζηα-

κυηδηεξ 7. ακαννχκς, ζοκένπμιαζ απυ ηπ. αν-

νχζηεζα. 

   alegeáre1
(πθδε. alegéri) 1. δζάθεβια α. δ 

επζθμβή απυ έκα ζφκμθμ ημο ηαθφηενμο ή ημο 

πνμηζιυηενμο β. δζαθμβή, λεδζάθεβια, ημ λεπχ-

νζζια ηςκ επζεοιδηχκ ζημζπείςκ απυ ηα άπνδ-

ζηα 3. δζάηνζζδ, λεπχνζζια, δ εοκμσηή ακηζιε-

ηχπζζδ ηάπμζμο 4. (ηαηά ηδκ ακαημιζδή εκυξ 

κεηνμφ) δ δζαδζηαζία ηδξ ζοβηέκηνςζδξ, πενζ-

πμίδζδξ ηαζ ημπμεέηδζδξ ηςκ μζηχκ ζημ μζηε-

μθοθάηζμ. 

   alegeáre2
(πθδε. alegéri) δζάααζια, ακά-

βκςζδ.  

   alégu1
(al/-egeáre,-épşu,-eáptă) 1. δζαθέβς 

α. επζθέβς, δζαηνίκς απυ έκα έκα ζφκμθμ ακ-

ενχπςκ ή πναβιάηςκ αοηυκ ή αοηυ πμο πνμ-

ηζιχ β. (εζδζηυη.) εηθέβς, ακαδεζηκφς ιε ηδκ 

ρήθμ ιμο ηάπμζμκ κα ακαθάαεζ έκα αλίςια γ. 

λεδζαθέβς, ηάκς δζαθμβή, λεπςνίγς ζε ζφκμθμ 

ηα πνήζζια απυ ηα άπνδζηα 2. δζαηνίκς, λεπς-

νίγς, ακηζθαιαάκμιαζ ηπ./ηη. ιε ηζξ αζζεήζεζξ 

ή ηδ θμβζηή ιμο·εζδζηυη. α. ακαβκςνίγς, ηαο-

ηίγς, δζαπζζηχκς ηδκ ηαοηυηδηα πνμζχπμο ή 

πνάβιαημξ πμο ηάπμηε βκχνζζα, ακαζοκεέημ-

κηαξ ηα ζδζαίηενα βκςνίζιαηά ημο β. ακηζθα-

ιαάκμιαζ ηη. ιε ηδκ υναζή ιμο, αθέπς γ. ( ηνζ- 

ημπνυζ., βζα θυβζα) δεκ βίκμκηαζ ηαηαθδπηά ή 

είκαζ αζοκάνηδηα. 2. (me ~) δζαηνίκμιαζ, οπε-

νέπς ηςκ άθθςκ ή λεπςνίγς ζοβηεηνζιέκμ ημ-

ιέα. 3. λεπςνίγς, ηάκς δζαηνίζεζξ, δείπκς εφ-

κμζα πνμξ ηάπμζμκ 4. α. οπμθμβίγς ηπ., ημκ εε-

ςνχ ζδιακηζηυ πνυζςπμ, ημκ εηηζιχ, ημκ ζε-

αμιαζ β. (ιε ανκδη. ιυν.) ηαηαθνμκχ, πενζθνμ-

κχ, οπμηζιχ ηπ. 5. (βζα οπυεεζδ) ενεοκχ, ελε-

ηάγς 6. ζπδιαηίγμιαζ, δζαιμνθχκμιαζ, παίνκς 

ηδκ μνζζηζηή ιμο ιμνθή εζδζηυη. α. (βζα ακ-

ενχπζκμ ζχια) μθμηθδνχκμιαζ, παίνκς χνζιδ 

ιμνθή β. (βζα θοηά) δζαιμνθχκμιαζ πθήνςξ,  

ιεζηχκς, ςνζιάγς γ. (βζα θαβδηυ) απμηηχ ηδ 

δέμοζα ιεηά απυ ηδκ δζαδζηαζία ημο ιαβεζνέ-

ιαημξ ιμνθή δ. (βζα κεμβέκκδημ) δζαιμνθχκμ-

ιαζ, ανπίγς κα ακηζδνχ ζηα ενεείζιαηα ημο 

ελςηενζημφ πενζαάθθμκημξ (αημφς, παναηδνχ, 

παιμβεθάς, αβάγς ήπμοξ η.θπ. )  

   alégu2
(al/-egeáre,-épşu,-eáptă) δζααάγς, ηά-

κς ακάβκςζδ. 

   alepidáre(πθδε. alepidắri) 1. πέηαβια, α-

παθθαβή απυ ηάηζ άπνδζημ ή ακεπζεφιδημ 2.  

α. λαθκζηή ηαζ βνήβμνδ ηίκδζδ (ημο ζχιαημξ) 

β. επίεεζδ (εκακηίμκ ηάπμζμο) 3. δναζηδνζμ-

πμίδζδ, εκενβμπμίδζδ 4. απυθοζδ, απμιάηνο-

κζδ άπνδζημο ή ακεπζεφιδημο πνμζχπμο απυ 

ηδκ ενβαζία 5. λεπέηαβια· εζδζηυη. α. (βζα έι-

ροπ.) ςνίιακζδ, ζςιαηζηή ακάπηολδ β. (βζα 

θοηά) απυημιδ/βνήβμνδ ακάπηολδ.  

   alfádhe(πςν. πθδε.) αθθάδζ, ενβαθείμ ιε 

ημ μπμίμ βίκεηαζ ημ αθθάδζαζια.  

   alfadhyuséscu(alfadhyus/-íre,-í,-ítu) αθ-

θαδζάγς.  

   alfádhyusíre(πθδε. alfadhiusíri) αθθάδζα-

ζια. 

   alfavíta(αηθ.) αθθααήηα, αθθάαδημ, δ 

πνχηδ, δ ααζζηή ηαζ ζημζπεζχδδξ ιυνθςζδ.  

   alfavitáru(πθδε. alfavitáre) αθθααδηάνζμ.   

   alfíe(πθδε. alfíuri) αθμζθή. 

   alghéscu(algh/-íre,-í,-ítă) 1. αζπνίγς, θεο-

ηαίκς α. ηάκς ηάηζ θεοηυ, ημο δίκς άζπνμ 

πνχια (ζοκδε. ιε πνςζηζηή φθδ) β. βίκμιαζ ά-

ζπνμξ, απμηηχ θεοηυ πνχια. 2. ηάκς (ηη.) κα 

θαίκεηαζ άζπνμ 3. (βζα οθάζιαηα) λεεςνζάγς, 

λαζπνίγς.   . 

   alghínă(πθδε. alghíne) 1. ιέθζζζα 2. (εκ.) 

ιεθζζζμθυζ, ιεθίζζζ, ημζκςκία ιεθζζζχκ 3. 

(πθδε.) ιεθίζζζα, μ ηυπμξ υπμο έπμοκ ημπμεε-

ηδεεί απυ ημκ άκενςπμ μζ ηορέθεξ ηςκ ιεθζζ-

ζχκ 4. (ιηθ. βζα ενβαγυιεκμ) παναβςβζηυξ, 

απμδμηζηυξ.  

   alghíre(πθδε. alghíri) άζπνζζια, θεφηακζδ, 

δ απυηηδζδ θεοημφ πνχιαημξ. 

   alghitúră(πθδε. alghitúre) 1. φθαζια/νμφ- 
πμ/οθακηυ πμο έπεζ λεεςνζάζεζ, λαζπνίζεζ, έπεζ 

πάζεζ ημ πνχια ημο 2. (πθδε.) ακμζπηυπνςιμ 

νμφπμ 3. άζπνζζια, δ δζαδζηαζία ηδξ θεφηα-

κζδξ.   

   alhínă(πθδε. alhíne) θεζπήκα, ελακεδιαηζηή 

δενιαηζηή πάεδζδ ακενχπςκ ηαζ γχςκ. 

   álică(πθδε. álice) ημ ηυηηζκμ πνχια ηαζ 

(ζοκεηδ.) δ ηυηηζκδ ααθή.   

   alidjắ(πθδε. alidjádzî) αθαηγάξ, ααιααηενυ  

φθαζια (ζοκήε. δίπνςιμ ηαζ νζβςηυ) ημ μπμίμ  

πνδζζιμπμζμφκηακ παθαζυηενα βζα ηδκ ηαηά-

ζηεοή fustáne(αθ. θ.) ηαεδιενζκήξ πνήζδξ.   



 36 

   alimtúră & limtúră(πθδε. alimtúre li-

mtúre) δ επζθακεζαηή αθθμίςζδ πμο πνμηαθεί-

ηαζ ζε έκα ζχια ελαζηίαξ ηδξ δζάανςζδξ.  

   alingeáre & lingeáre(πθδε. alingéri & li-

ngéri) 1. βθείρζιμ, ημ ζφνζζιμ ηδξ βθχζζαξ 

πάκς ζε ηάηζ 2. εκυπθδζδ ζημ ζημιάπζ 3. θεμ-

νά, δ ζηαδζαηή ηαηαζηνμθή απυ ηδ ιαηνά πνή-

ζδ ή ηδκ πμθοηαζνία.   

   alingitúră & lingitúră(πθδε. alingitúre 
& lingitúre) αθ. θ. alingeáre ζηδ ζδι. 2.  

   alíngu & língu(al & l/-ingeáre,-ímpşu,-ím-

ptă) 1. βθείθς α. ζφνς ηδ βθχζζα ιμο πάκς ζε 

ηάηζ (ζοκήε. βζα κα ημ οβνάκς, κα ημ βεοηχ ή 

κα ημ ηαεανίζς) β. αββίγς ιε ηδ βθχζζα (ηαηά 

ηνυπμ επακαθαιαακυιεκμ) ηάηζ πμο ηνχβεηαζ, 

παίνκς θαβδηυ ιε ηδ βθχζζα 2. (ιηθ.) βθείθς 

α. ηαεανίγς ηη. οπεναμθζηά β. ημθαηεφς δμο-

θζηά ηπ. επζδζχημκηαξ ηδκ εφκμζά ημο 3. (βζα 

ζημιάπζ) α. κζχες θζβμφνα, αίζεδια έκημκδξ 

πείκαξ β. κζχες εκυπθδζδ 4. α. θεείνς, θεζχ-

κς, ηάκς ηη. κα ηνζθηεί, κα παθάζεζ ελ αζηίαξ 

ηδξ ιαηνμπνυκζαξ ή ηαηήξ πνήζδξ β. δζαανχ-

κς, επεκενβχ ζζβά-ζζβά πνμηαθχκηαξ θεμνά 

ζηδ ζφζηαζδ ηςκ ζημζπείςκ 5. (βζα ιαθθζά) έ-

πς ηνζπυπηςζδ, πανμοζζάγς απχθεζα ηνζπχκ 8. 

θζχκς, βίκμιαζ πμθφ αδφκαημξ. 

   alínu(aln/-áre,-ái,-átă) Ι. ακεααίκς: 1. α. 

(οπ. ειρ.) ηζκμφιαζ πάκς ζε ακδθμνζηή επζθά-

κεζα, δνυιμ πμο μδδβεί πνμξ ηα πάκς β. (οπ. 

άρ.) θηάκς ζε έκα ρδθυηενμ ζδιείμ, ηυπμ, α-

κδθμνίγς 2. α. ακένπμιαζ, ιεηαημπίγμιαζ πνμξ 

ρδθυηενμ επίπεδμ, ηζκμφιαζ ακμδζηά, πνμπςνχ 

πνμξ ηα πάκς β. (οπ. άρ.) ηζκμφιαζ απυ ηάης 

πνμξ ηα πάκς, ακορχκμιαζ ιέζα ζημ πχνμ 3. 

(οπ. ειρ.) (βζα ιεηαθμνζηά, ζοβημζκςκζαηά ιε-

ζα) ηάεμιαζ επάκς ή ιπαίκς ιέζα, επζαζαά-

γμιαζ 4. (οπ. ειρ.) απμηηχ ορδθυηενμ ααειυ, 

εέζδ 5. (οπ. άρ.) απμηηχ ιεβαθφηενμ φρμξ, ο-

ρδθυηενμ επίπεδμ α. ορχκμιαζ ζε ηθίιαηα ιε-

ηνδζδξ β. αολάκεηαζ μ υβημξ ιμο, ορχκεηαζ δ 

ζηαειδ ιμο 6. (οπ. άρ.) αολάκμιαζ, θηάκς ζε 

ηάπμζμ ορδθυηενμ ζδιείμ ΙΙ. ακεαάγς 1. ιεηα-

ηζκχ ηπ./ηη. απυ έκα παιδθυηενμ ζε έκα ορδ-

θυηενμ ζδιείμ, ημπμεεηχ ζε ρδθυηενμ ζδιείμ, 

ηάκς ηπ./ηη. κα ακέαεζ 2. ορχκς, θένκς ηη. ζε 

ορδθυηενμ επίπεδμ, αολάκς 3. (εζδζη.) δοκα-

ιχκς, ορχκς, αολάκς ηδκ έκηαζδ δ. (βζα ηηί-

ζια ) ορχκς, ηηίγς 

   alisveríse(πςν. πθδε.) αθζζαενίζζ, ζοκαθ-

θαβή, δμζμθδρία.  

   álisu(πθδε. álise) 1. αθοζίδα ζηφθμο 2. 

(ιηθ.) μ ηαιποθμεζδήξ ηοιαηζζιυξ πμο ζπδια-

ηίγεζ ημ (ηαθήξ πμζυηδηαξ) ηζίπμονμ ηαεχξ πέ- 

θηεζ ζημ πμηήνζ. 

   alíthea(πθδε. alíthie) αθήεεζα 1. α. αοηυ 

πμο είκαζ ζφιθςκμ ιε υ,ηζ πναβιαηζηά οπάνπεζ 

β. δ ίδζα δ πναβιαηζηυηδηα 2. βκχιδ πμο επζ-

αεααζχκεηαζ απυ ηδκ ειπεζνία ηαζ πμο είκαζ βε-

κζηά απμδεηηή 3. (ςξ επίνν.) αθδεζκά, πναβια-

ηζηά, πνάβιαηζ. 

   alitşóru(πθδε. alitşóri) (ζαην.) ηνζεανάηζ, 

ιυθοκζδ ή θθεβιμκή ημο αθεθανζημφ πείθμοξ.  

   alíuru(πθδε. alíure) βαθαηζίδα (θοηυ ηδξ 

μζημβέκεζαξ ηςκ "εοθμναζζδχκ").   

   almíră(πθδε. almíre) άθιδ, ζαθαιμφνα,  

ιείβια κενμφ ηαζ αθαηζμφ, πμο πνδζζιμπμζείηαζ 

βζα ηδκ ζοκηήνδζδ ηνμθίιςκ. 

   alnáre(πθδε. alnắri) 1. ακέααζια, ακάαα-

ζδ, δ πμνεία πνμξ ηα πάκς 2. ακήθμνμξ, άκμ-

δμξ, δνυιμξ πμο ηαηεοεφκεηαζ απυ παιδθυηενμ 

ζε ορδθυηενμ ζδιείμ 3. ακέααζια, ιεηαηίκδζδ 

απυ παιδθυηενμ ζε ορδθυηενμ ζδιείμ 4. 

ακάθδρδ α. δ εκζχιαηδ άκμδμξ ημο Υνζζημφ 

ζημοξ μονακμφξ β. (ζοκεηδ., εηηθ.) δ ηζκδηή ε-

μνηή ηδξ ακαθήρεςξ ημο Υνζζημφ 5. (βζα ηζιέξ 

αβαεχκ) άκμδμξ, αφλδζδ 6. (βζα ηηίζια) ακφ-

ρςζδ, δ πνμζεήηδ επζπθέμκ φρμοξ.  

   alnátu(πθδε. alnáturi) ακήθμνμξ, ακδθυνα, 

δνυιμξ ή έδαθμξ ιε ηθίζδ πνμξ ηα πάκς. 

   alneáo(πθδε. alnéi) 1. δ άηνδ εκυξ ηθαδζμφ 

2. (ζοκεηδ.) ηo ρδθυηενμ ζδιείμ εκυξ δέκδνμο, 

δ ημνοθή ημο 3. (ιηθ.) ημ ακχηαημ ζδιείμ 

(ημζκςκζηήξ, μζημκμιζηήξ η.θπ.) επζηοπίαξ πμο 

ιπμνεί κα θεάζεζ ηακείξ.  

   aloátu(πθδε. aloáturi) 1. γοιάνζ, γφιδ 2. 

πνμγφιζ, ιζηνή ιάγα απυ αθεφνζ πμο έπεζ οπμ-

ζηεί γφιςζδ ηαζ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ςξ ιαβζά 

βζα ηδκ παναζηεοή ρςιζμφ 3. (ιηθ. ) ηάεε ηζ 

πμο έπεζ ιαθαηή οθή, πμο δεκ είκαζ ζηθδνυ.  

   alodzî´re(πθδε. alodzî´ri) γφιςια α. ακά-

ιζλδ αθεονζμφ ή άθθμο αιοθχδμοξ οθζημφ ιε 

κενυ ηαζ επελενβαζία (ηδξ γφιδξ ιε ηα πένζα ή 

ιε ιδπάκδια) χζηε κα ηαηαζηεί μιμζμβεκήξ 

ηαζ έημζιδ βζα ρήζζιμ β (εζδζηυη.) γφιςια, ε-

πελενβαζία ιάγαξ γφιδξ ιε επακαθαιαακυιε-

κδ πίεζδ ζε υθα ηα ζδιεία ηδξ ιε ηα πένζα.  

   alodzîtóru - alodzîtoáre(πθδε. alodzî- 
tóri-alodzitoáre) γοιςηήξ - γοιχηνζα, πνυζςπμ 

πμο ακαθαιαάκεζ ημ γφιςια. 

   alodzîtúră(πθδε. alodzîtúre) 1. αθ. θ. 
alodzî´re ζηδ ζδι. α. 2. .(ιηθ βζα έδαθμξ) θα-

ζπμονζά, δ παπφνεοζηδ ηαζ θαζπχδδξ οθή πμο 

απμηηά δ επζθάκεζα ημο εδάθμοξ θυβς ηδξ δζά-

ανςζδξ πμο έπεζ οπμζηεί απ’ ηα κενά ηαζ ηδ 

ζοκεπή ζοιπίεζδ. 

   alódzu(alodz/-î´re,-î´i,-î´tă) 1. α. γοιχκς, 

ακαιζβκφς αθέονζ δ άθθμ αιοθχδεξ οθζηυ ιε 

κενυ ηαζ επελενβάγμιαζ (ηδ γφιδ ιε ηα πένζα ή 

ζε ιδπάκδια) χζηε κα ηαηαζηεί μιμζμβεκήξ 
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ηαζ έημζιδ βζα ρήζζιμ β. (εζδζηυη.) επελενβά-

γμιαζ ιζα ιάγα γφιδξ, πζέγμκηάξ ηδκ πμθθέξ 

θμνέξ ηαζ ζε υθα ηα ζδιεία ηδξ ιε ηα πένζα 

ιμο, ακαηαηχκς ηαζ ιαθάζζς ιία γφιδ 2. (βζα 

ανβζθυπςια) ημ ηαεζζηχ εφπθαζημ (νίπκμκηαξ 

κενυ ηαζ ακαηαηεφμκηάξ ημ ιε ηα πένζα) 3. 

(ιηθ.) γμοθχ, πνμηαθχ πζέγμκηαξ ιυκζιδ πα-

ναιυνθςζδ ζε ηάηζ: 4. (ιηθ.) παζδεφς, ααζα-

κίγς ηπ. 5. (ιηθ. υηακ εηηίεειαζ ζηδκ δθζαηή 

αηηζκμαμθία) απμπαοκχκμιαζ, γααθαηχκμιαζ. 

   alóthră(πθδε. alóthre) 1. δ νίγα ημο δμκηζ- 

μφ 2. (ζοκεηδ.) οπυθεζιια δμκηζμφ πμο απυ-

ιέκεζ ζηα μφθα ιεηά ηδκ ελαβςβή ημο.   

   aloĝosírtu(πθδε.;) αθμβμζφνηδξ, ηθέθηδξ 

αθυβςκ. 

   aloĝotástru(πθδε. aloĝotástre) μ κημναάξ 

πμο ηνέιεηαζ απυ ημ ηεθάθζ ημο γχμο ηαζ πμο 

πενζέπεζ ηδκ ηνμθή ημο . 

   alsívă(πςν. πθδε.) αθζζίαα, ζηαπηυκενμ. 

   alumbáre(πθδε. alumbắri) ιεηααίααζδ ιε-

ηαθενυιεκμο θμνηίμο ιεηαλφ δφμ ή πενζζζμηέ-

νςκ πνμζχπςκ (αοηή ή εκένβεζα απμζημπεί 

ζηδκ ακαημφθζζδ ηςκ ιεηαθμνέςκ βζ’ αοηυ ηαζ 

βίκεηαζ πνμζπεδζαζιυξ ηςκ ζδιείςκ υπμο θα-

ιαάκεζ πχνα δ ιεηαλφ ημοξ πανάδμζδ – πα-

ναθααή ημο θμνηίμο).    

   alumbátu(πςν. πθδε.) ηφπδ, ηοπενυ, ιμί-

να, ζφιπηςζδ εοκμσηχκ ή δοζιεκχκ πενζζηά-

ζεςκ. 

   alumbătóru( πθδε. alumbătóri) πνυζςπμ 

πμο έπεζ ακαθάαεζ ηδκ οπδνεζία κα ζοκακηήζεζ 

(ζε ζοβηεηνζιέκμ ζδιείμ) ημκ ιεηαθμνέα εκυξ 

θμνηίμο, κα ημ παναθάαεζ ηαζ κα ζοκεπίζεζ ημ 

ίδζμ ημ ημοαάθδιά ημο (αοηή δ δζαδζηαζία α-

πμζημπεί ζηδκ ακαημφθζζδ ηςκ ιεηαθμνέςκ). 

   alúmbu(alumb/-áre,-ái,-átă) 1. παναθαιαά-

κς απυ ηπ. ημ θμνηίμ πμο ημοααθά ηαζ ημ ιε-

ηαθένς μ ίδζμξ χζηε κα ημκ ακαημοθίζς 2. 

(βζα θςηζά) θνμκηίγς κα ιδκ ζαήζεζ 3. ζοκα-

πακηχ, ζοκακηχ ηάπμζμκ ηοπαία. 

   alumíńu & lumíńu(πθδε. alumíńuri & lu- 

míńuri) αθμοιίκζμ. 

   alumtáre(πθδε. alumtắri) 1. αβχκαξ, επί-

πμκδ, ημπζχδδξ πνμζπάεεζα 2. ηαθαζπςνία, 

παίδεια 3. απαζπυθδζδ, δ ζοζηδιαηζηή (επαβ-

βεθιαηζηή) δναζηδνζυηδηα. 

   alumtătúră(πθδε. alumtắtúre) αθ. θ. alu-

mtáre ζηδ ζδι. 1.  

   alúmtu(alumt/-áre,-ái,-átă) 1. (me ~) α. πα-

θεφς, ιάπμιαζ, αβςκίγμιαζ εκακηίμκ ακηζπά-

θςκ ή ακηίλμςκ ζοκεδηχκ β. (εζδζηυη.) ανίζημ-

ιαζ ζε δζηαζηζηή δζαιάπδ (ιε ηπ.) 2. (me ~) 

παθεφς, αβςκίγμιαζ, παζπίγς, ηαηααάθθς έκ-

ημκδ ηαζ επίιμκδ πνμζπάεεζα βζα ηδκ επίηεολδ  

εκυξ ζημπμφ 3. (me ~) αζπμθμφιαζ α. εκαζπμ-

θμφιαζ, ηαηαπζάκμιαζ, ηαηαβίκμιαζ ιε ιία δνα-

ζηδνζυηδηα β. (εζδζηυη.) αζηχ έκα επάββεθια ή 

έπς ιία δναζηδνζυηδηα (ηονίςξ υηακ νςηάιε) 

γ. (εζδζηυη.) ηαηαβίκμιαζ, έπς ςξ μζημκμιζηή ή 

επαββεθιαηζηή δναζηδνζυηδηα δ. αθζενχκς ηδ 

δναζηδνζυηδηά ιμο, ημ εκδζαθένμκ βζα ηη./ηπ. 

4. α. παζδεφς, ααζακίγς,ηαθαζπςνχ (ηπ.) β. 

(me ~) ααζακίγμιαζ, ηαθαζπςνμφιαζ.  

   Αlunáru(πςν. πθδε.) Αθςκάνδξ, μ ιήκαξ 

Ημφθζμξ. 

   alúnă(πθδε. alúne) θμοκημφηζ, o εδχδζιμξ  

ηανπυξ ηδξ θμοκημοηζάξ. 

   aluniséscu(alunis/-íre,-í,-ítă) 1. ααζακίγς, 

παζδεφς, ηαθαζπςνχ 2. εκμπθχ α. ειπμδίγς ηπ. 

κα ζοκεπίζεζ απενίζπαζημξ μνζζιέκδ απαζπυ-

θδζδ, πνάλδ β. πνμηαθχ δοζθμνία ή δοζανέ-

ζηεζα ζε ηάπμζμκ γ. βζα ιένμξ ή υνβακμ ημο 

ζχιαηυξ ιαξ, υπμο εηδδθχκεηαζ ηάπμζμ δοζά-

νεζημ αίζεδια, ζφιπηςια παεμθμβζηήξ ηαηά-

ζηαζδξ (εθαθνφξ πυκμξ, ηζμφλζιμ, ηζίιπδια 

η.θπ.). 

   alunisíre(πθδε. alunisíri) 1. παίδεια, ηα-

θαζπςνία 2. α εκυπθδζδ, μηζδήπμηε ή μπμζμ-

ζδήπμηε εκμπθεί, πνμηαθεί δοζανέζηεζα β. (εζ-

δζηυη.) εκυπθδζδ, εκυπθδια, δοζάνεζημ ζφι-

πηςια, πμο δζαηανάζζεζ ηδκ μιαθή θεζημονβία 

ημο μνβακζζιμφ: 

   alúnu(πθδε. alúńi) θεπημηανοά, θμοκημο-

ηζά.   

   áĺu(πθδε. áĺe) ζηυνδμ. 

   amácă(πςν. πθδε.) αιάηα, ηνάηα. 

   amádhă(πθδε. amắdzî) αιάδα, ιζηνή επί-

πεδδ πέηνα ηοηθζημφ ζπήιαημξ, πμο πνδζζιμ-

πμζμφκ ηα παζδζά ζε δζάθμνα παζπκίδζα.  

   amáhe(πςν. πθδε.) δζαιάπδ, ακηζπανάεε-

ζδ. 

   amané(πθδε. amanádzî) 1. αιακέξ, ηναβμφ-

δζ ιε ανβυζονηδ ακαημθίηζηδ ιεθςδία, ζημ μ-

πμίμ ζοπκά επακαθαιαάκεηαζ δ θέλδ αιάκ 2. 

(ιηθ.) επίπθδλδ 3. (ιηθ. βζα εκένβεζα, ςξ επί-

νν.) πςνίξ δζαημπή, ιμκμημπακζά. 

   amanéte(πςν. πθδε.) αιακάηζ, εκέπονμ, δ 

εββφδζδ.  

   amartíe(πθδε. amartíe) αιανηία, αιάνηδ-

ια, πανάααζδ ημο εείμο κυιμο.   

   amáră(πςν. πθδε.) πζηνάδα. δ αίζεδζδ ημο 

πζηνμφ πμο αζζεακυιαζηε ζηδ ζημιαηζηή ημζ-

θυηδηα θυβς δζαηαναπχκ ηδξ οβείαξ. 

   amásu(πθδε. amásuri) 1. ηαηάθοια, πχνμξ 

πμο πνμζθένεηαζ βζα πνμζςνζκή δζαιμκή, υπμο 

ιπμνεί κα ηαηαθφζεζ ηάπμζμξ 2. (η. ~ di ói) α. 

βνέηζ, πενίθναβια πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδ 

δζαιμκή ηαζ θφθαλδ ηςκ γχςκ εκυξ ημπαδζμφ   
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β. ( ζοκεηδ.) ιακηνί, μ πχνμξ πμο πενζηθείεηαζ 

απυ ημ ακςηένς πενίθναβια γ. (ηαη’ επέηη.) 

ηηδκμηνμθζηή εβηαηάζηαζδ.   

   amănáre(πθδε. amănắri) ανβμπμνία, δ ηα-

εοπζηένδζδ ζηδκ εηηέθεζδ ηζκήζεςκ ή εκε-

νβεζχκ. 

   amăníe(πςν. πθδε.) ιακία, πάεμξ, έκημκδ 

αβάπδ ηάπμζμο βζα ηη. ιε απμηέθεζια κα ημ 

επζδζχηεζ ή κα αζπμθείηαζ οπεναμθζηά ιε αοηυ. 

   amắnu(amăn/-áre,-ái,-átă) 1. ανβχ, ηαεο-

ζηενχ α. ανβμπμνχ, ηάκς ηη. ιε αναδφ νοειυ 

β. πνεζάγμιαζ/ηαηακαθχκς πνυκμ πενζζζυηενμ 

απυ ημκ ηακμκζηυ ή ημ ζοκδεζζιέκμ γ. ακαπς-

νχ απυ ηάπμο ή θηάκς ηάπμο πζμ ανβά απυ 

υ,ηζ πνμαθεπυηακ δ. ηάκς ηη. ηαεοζηενδιέκα, 

ιεηά ημ πνυκμ πμο εα έπνεπε ε. (βζα εκένβεζα, 

δζαδζηαζία) δεκ μθμηθδνχκμιαζ ιέζα ζε έκακ 

ηαεμνζζιέκμ πνυκμ 2. ηαεοζηενχ ηάπμζμκ, ημκ 

ηάκς κα ανβμπμνήζεζ, κα πάζεζ πνυκμ 3. ανβχ, 

απέπς απυ ηάπμζμ πνμκζηυ ζδιείμ, εέθς πνυκμ 

αηυιδ βζα κα βίκς, κα πναβιαημπμζδεχ. 

   amărătúră(πθδε. amărătúre) 1. πζηνίθα, δ 

βεφζδ ημο πζηνμφ πμο παναιέκεζ ζημ ζηυια α-

πυ ηάηζ πμο βεοηήηαιε 2. πζηνίθα, δ βεφζδ ημο 

πζηνμφ πμο πνμένπεηαζ απυ ημ βαζηνμμζζμθα-

βζηυ ζφζηδια. 

   amăreátsă(πςν. πθδε.) πζηνυηδηα, πζηνά-

δα, δ πζηνή βεφζδ πμο δζαεέηεζ ιία ηνμθή. 

   amărédzu(amăr/-î´re,-í,-î´tă) πζηνίγς α. 

ηάκς ηη. κα έπεζ πζηνή βεφζδ β. απμηηχ πζηνή 

βεφζδ 

   amărî´re(πθδε. amărî´ri) πίηνζζια, ημ κα 

δχζς ή κα απμηηήζς πζηνή βεφζδ. 

   ambáre(πθδε. ambắri) αιπάνζ, λφθζκδ ηζ-

αςηζυζπδιδ ηαηαζηεοή βζα ηδκ απμεήηεοζδ 

ζζηδνχκ ηαζ αθεφνςκ. 

   ambáru(ambăr/-áre,-ái,-átă)  1. ζοβηνμφμ-

ιαζ, ζοιπθέημιαζ, ένπμιαζ ζε αίαζα ακηζπανά-

εεζδ ιε ηπ. 2. (βζα ηεναζθυνμ γχμ ) ημοημο-

θχ, δίκς πηφπδια ιε ηα ηέναηα ηαζ ημ ιέηςπμ 

3. (ιηθ.) ζοκαπακηχ, ζοκακηχ (ηπ.) ηοπαία, πέ-

θης πάκς ημο ηοπαία. 

   ambaruséscu(ambarus/-íre,-í,-ítă) 1. α-

ζθαθίγς α. ημπμεεηχ ηη. ζε ιένμξ αζθαθέξ, υ-

πμο είιαζ ζίβμονμξ υηζ δε δζαηνέπεζ ηακέκα ηί-

κδοκμ β. ηθείκς ηη. πμθφ ηαθά βζα κα ημ πνμ-

ζηαηεφζς απυ εκδεπυιεκμ ηίκδοκμ. 2. (εζδζηυη. 

βζα πυνηα) αιπανχκς, ιακηαθχκς, ζθαθίγς 

   ambarusíre(πθδε. ambarusíri) 1. αζθάθζ-

ζδ 2. (εζδζηυη. βζα πυνηα) αιπάνςια, ιακηά-

θςια 

   ambăráre(πθδε. ambărắri) 1.  (βζα ηενα- 

ζθυνμ γχμ) ημοημοθζά, πηφπδια ιε ηα ηέναηα 

ηαζ ημ ιέηςπμ  2. (ιηθ.) απνυζιεκδ ζοκάκηδζδ 

ιε ηάπμζμκ.  

   ambărăséscu(ambărăs/-íre,-í,-ítă) 1. ακα-

πςνχ, θεφβς απυ ηάπμο, απμιαηνφκμιαζ απυ 

έκακ ηυπμ, απυ έκα ζδιείμ  2. (~ cắtră) πδβαί-

κς, ηνααχ, ηζκμφιαζ πνμξ μνζζιέκδ ηαηεφεο-

κζδ 3. (ιηθ.) πεεαίκς.  

   ambărăsíre(πθδε. ambărăsíri) 1. Ακαπχ-

νδζδ, δ θοβή απυ ηάπμο 2. (ιηθ.) ημ κα πεεά-

κς.   

   ambărătúră(πθδε. ambărătúre) (βζα ηενα-

ζθυνα γχα) ημοημφθδια, ζφβηνμοζδ ιεηαλφ 

γχςκ ιε ηα ηέναηα ηαζ ημ ιέηςπμ.   

   amboĺiséscu & îmboĺiséscu (amboĺis & 

îmboĺis/-íre,-í,-ítă) 1. (ζαην.) α. ειαμθζάγς, ηά-

κς ειαυθζμ ζε ηη. β. (me ~) ειαμθζάγμιαζ 2. 

(βεςπ.) ιπμθζάγς, πνμζανιυγς ηιήια θοημφ 

ζε άθθμ ζοββεκέξ βζα ακάπηολδ ηαζ πμθθαπθα-

ζζαζιυ κέςκ θοηζηχκ πμζηζθζχκ 3. (βζα ζπμζκί, 

οθακηυ) ημ επεηηείκς ιε πνμζεήηδ ημιιαηζμφ.   

   amboĺisíre & îmboĺisíre (πθδε. amboĺi-

siri & îmboĺisiri) 1. (ζαην.) ειαμθζαζιυξ 2. (βε-

ςπ.) ιπυθζαζια θοημφ 3. επέηηαζδ (ζπμζκζμφ ή 

οθακημφ) ιε ηδκ πνμζεήηδ ημιιαηζμφ.  

   amboĺitúră & îmboĺitúră (πθδε. ambo-

ĺitúre & îmboĺitúre) αθ. θ. amboĺisíre ζηζξ ζδι. 

1. & 2. 

   ambóĺu & îmbóĺu(πθδε. ambóĺe & îmbó-

ĺe & îmbóĺi) 1. (ζαην.) ειαυθζμ, παναζηεφαζια 

πμο εζζάβεηαζ ζημκ μνβακζζιυ ιε ζημπυ ηδκ 

πνυθδρδ αζεέκεζαξ 2. ιπυθζ, ιζηνυ ηιήια αθα-

ζημφ πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα ιπυθζαζια. 

   ambreánă(πθδε. ambreáńi) ιπνζάκα, ηο-

πνζκμεζδέξ ράνζ ηςκ βθοηχκ κενχκ.  

   Αmericánu - Αmericánă(πθδε. Αmeri-

cáńi - Αmericáne) Αιενζηακυξ- Αιενζηακή. 

   Americhío(πςν. πθδε.) (δ) Aιενζηή.  

   ameridzáre(πθδε. ameridzắri) 1. ζηάθζζια 

αμζηδιάηςκ 2. ιεζδιενζακή ακάπαοζδ.   

   amerídzu1
(ameridz/-áre,-ái,-átă) 1. ζηαθί-

γς, ηαηεοεφκς ημπάδζ (ηον. πνμαάηςκ) ζε ζηζ-

ενυ ιένμξ βζα ιεζδιενζακή ακάπαοζδ 2. (βζα 

αμζηήιαηα) ακαπαφμιαζ ζε ζηζενυ ιένμξ ηα 

ηαθμηαζνζκά ιεζδιένζα 3. πενκάς ημκ ηαζνυ 

ιμο (ζε ζοβηεηνζιέκμ ιένμξ) 4. ζηήκς ηπ., ημκ 

ηάκς κα πενζιέκεζ βζα πμθφ χνα ζε νακηεαμφ.  

   amerídzu2 & merídzu (πθδε. amerídzuri 

& merídzuri) 1. ζηάθμξ, ζηζενυξ ηυπμξ ακάπαο-

ζδξ ηςκ αζβμπνμαάηςκ ζδίςξ ηα (γεζηά) ιεζδ-

ιένζα ημο ηαθμηαζνζμφ 2. ημ ιένμξ υπμο ακα-

παφμιαζ ηαηά ημ πνμκζηυ δζάζηδια ημο ιεζδ-

ιενζμφ. 

   amerinó(πθδε. amerinádzî) είδμξ οθάζια- 

ημξ.   

   Αméru, δ αθαπζηή μκμιαζία ημο ( υιμνμο 
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ιε ημ Μέηζμαμ) πςνζμφ Μδθζά.  

   Αmíndju, δ αθαπζηή μκμιαζία ημο Με-

ηζυαμο.   

   amintáre(πθδε. amintắri) 1. απυηηδζδ, δ 

εκένβεζα ή ημ απμηέθεζια ημο απμηηχ 2. γέκ-

κα, ημηεηυξ.    

   amintătùră(πθδε. amintătúre) αθ. θ. ami-

ntáre ζηδ ζδι. 2. 

   amínte(πςν. πθδε.) 1. (ςξ μοζ. ζηδ νδιαη. 

θν. adúcu de/di ~ ) α.  εοιάιαζ i. επακαθένς 

ηη. πμο έπς ζηδ ικήιδ ii. δζαηδνχ ηη. ζηδ ική-

ιδ ιμο iii. ακαπμθχ, ακαηαθχ ζηδ ικήιδ ιμο 

β. ικδιμκεφς, εοιάιαζ ηπ./ηη. ηαζ ημκ ακαθέ-

νς, ηάκς ικεία, θυβμ βζα ηπ./ηη. 2. (ςξ μοζ. 

ζηδ νδιαη. θν. aceáre de/di ~) οπεκεφιζζδ, ημ 

κα ηάκς (ηπ.) κα εοιδεεί ηη.  

   amíntu(amint/-áre,-ái,-átă) 1. απμηηχ α. βί-

κμιαζ ηάημπμξ εκυξ πνάβιαημξ (πμο πνμδβμο-

ιέκςξ δεκ είπα) β. (εζδζηυη. βζα πνήιαηα), ηε-

νδίγς γ. (εζδζηυη. βζα πενζμοζζαηυ ζημζπείμ) 

ηθδνμκμιχ δ. (εζδζηυη. βζα αβνμηζηυ πνμσυκ) 

αβάγς, πανάβς, βίκμιαζ ηάημπμξ πμζυηδηαξ 

αβνμηζημφ πνμσυκημξ δζαιέζμο ηδξ θοζζηήξ πα-

ναβςβήξ ε. δδιζμονβχ ηη. βζα ημκ εαοηυ ιμο 2. 

α. βεκκχ, απμηηχ παζδζά, ηάκς παζδζά: β.( εζδζ-

ηυη. βζα βοκαίηα) βεκκχ, ηίηης, θένς ζημκ ηυ-

ζιμ (παζδί) γ. (me ~) βεκκζέιαζ, ένπμιαζ ζημκ 

ηυζιμ, απμηηχ οπυζηαζδ 3. θαιαάκς, παίνκς 

ηη. απυ ηπ.  

   amíĝdhală → míĝdhală. 

   amóne(πθδε. amóne) αιυκζ.   

   amputsî´re(πθδε. amputsî´ri) 1. δ εηπμ-

ιπή δοζάνεζηδξ μζιήξ ζε έκακ πχνμ 2. ανυ-

ιζζια, ημ κα ανμιίζς, κα βίκς αηάεανημξ.  

   amputsîtúră(πθδε. amputsîtú-re) ανυια, 

δοζμζιία, δοζάνεζηδ μζιή. 

   ampútu(amputs/-î´re,-î´i,-î´tă) 1. α. ανμιά-

ς, ιονίγς, ακαδίδς δοζάνεζηδ μζιή β. ανμιμ-

ημπχ, ακαδίδς (ζοβηνζιέκδ δοζάνεζηδ μζιή) 

γ. (βζα πνυζ.) ανςιμημπχ, γέπκς, ιονίγς ά-

ζπδια δ. ηαείζηαιαζ δοζχδδξ, απμηηχ δοζά-

νεζηδ ιονμοδζά ε. (εδζηυη. βζα ανζεκζηά γχα ) 

ακαδίδς μζιή ζπένιαημξ ηαζ ζοκεηδ. ανίζημ-

ιαζ ζε πενίμδμ μνβαζιμφ 2. α. ανμιίγς, βίκμ-

ιαζ ανυιζημξ, αηάεανημξ , θενχκμιαζ β. ηάκς 

(ηη.) ανυιζημ, αηάεανημ, θενχκς γ είιαζ ανυ-

ιζημξ, αηάεανημξ ηαζ ηαη’ επέηη. ηαζ δοζχδδξ 

3. ( ηον. βζα ηνυθζια) αθθμζχκμιαζ, ζαπίγς ηαζ 

απμηηχ δοζάνεζηδ μζιή.  

   ámu(av/-eáre,-úi,-útă) 1. έπς 2. ηαηέπς 3. 

εεςνχ, κμιίγς (ηπ. ηάηζ).     

   amúră & múră(πθδε. amúre & múre) αα- 

ηυιμονμ, o ηανπυξ ηδξ ααημιμονζάξ ).  

   amurtsắscu(amurtsî´re,-î´i,-î´tă) 1. ιμοδζά- 

γς, κζχες ή πνμηαθχ πανμδζηή ακαζζεδζία ζε 

υθμ ημ ζχια ή ζε μνζζιέκμ ηιήια ή ιέθμξ ημο 

2. (ιηθ.) ανίζημιαζ λαθκζηά ζε έκημκδ αιδ-

πακία ηαζ αδνακχ 3. (ιηθ.) α. δζοπάγς, παφς 

κα δδιζμονβχ ευνοαμ β. δζοπάγς, δνειχ, βα-

θδκεφς, πενκχ ζε ηαηάζηαζδ αηαναλίαξ 4. 

(ιηθ) α. πανμοζζάγς οπμημκζηυηδηα, πάκς ηδκ 

εκενβδηζηυηδηά ιμο, ηδκ έκηαζδ, ηδκ μνιή β. ( 

εζδζηυη. βζα ειπμνζηή δναζηδνζυηδηα) πανμοζζ-

άγς ζηαζζιυηδηα ή ιείςζδ ςξ πνμξ ημκ ηφηθμ 

ενβαζζχκ. 

   amurtsî´re(πθδε. amurtsî´ri) ιμφδζαζια, 

πανμδζηή ακαζζεδζία ζε υθμ ημ ζχια ή ζε μνζ-

ζιέκμ ηιήια ή ιέθμξ ημο.  

   amurtsîtúră(πθδε. amurtsîtú-re) 1. αθ. θ. 

amurtsî´re 2. ζζςπή, δζοπία, έθθεζρδ εμνφαμο.  

   ámvunu(πθδε. ámvune) άιαςκαξ.  

   anabăbúlă(πςν. πθδε.) ακαιπμοιπμφθα. 

   anaferséscu(anafers/-íre,-í,-ítă) ακαθένς.  

   anafersíre(πθδε. anafersíri) ακαθμνά, δ α-

πυδμζδ ακαθμνάξ. 

   anaforáo(πθδε. anaforắi) ακαθμνά.  

   anáfură(πθδε. anáfure) θεζημονβζά, πνυ-

ζθμνμ, ημ ρςιί πμο πνμζθένεηαζ ηαηά ηδκ ιε-

ηαθααζά.  

   análipse (εηηθ.) Ακάθδρδ, εμνηή αθζενς-

ιέκδ ζηδκ ακάικδζδ ημο βεβμκυημξ ηδξ ακα-

θήρεςξ. 

   analoyíe(πθδε. analoyíe) 1. (ςξ μοζ. ζηζξ 

νδιαη. θν.  adáru ~ & arúcu ~) οπμθμβίγς ηάηζ 

ηαη’ ακαθμβίακ, επζιενίγς, δζαζνχ ηάηζ ζε ακα-

θμβζηά ιενίδζα 2. (ςξ επίνν. βζα ιενίδζμ) ακα-

θμβζηά, ηαη’ ακαθμβίακ.  

   análture(πςν. εκ.) ηα ρδθά, ζδιείμ ή ηυ-

πμξ ιε ιεβάθμ ορυιεηνμ.  

   anámă(πςν. πθδε.) (εηηθ.) κάια, ηυηηζκμ 

ηαζ βθοηυ ηναζί πμο πνδζζιμπμζείηαζ ηαηά ημ 

ιοζηήνζμ ηδξ εείαξ εοπανζζηίαξ.. 

   anáme & náme(πςν. πθδε.) 1. θήιδ, δ 

(εε-ηζηή ή ανκδηζηή) βκχιδ πμο επζηναηεί 

δδιμζίςξ βζα ηπ./ηη. 2. θήιδ, δυλα, μ εαοια-

ζιυξ ηαζ δ εηηίιδζδ πμο απμθαιαάκεζ ηάπμζμξ 

εη ιένμοξ ηςκ πενζζζμηένςκ ακενχπςκ 3. 

(ηαηυζ. ζηδ θν. cu ~ mare) ηαφπδζδ, ηαιάνζ, 

επζδεζηηζηή οπενδθάκεζα. 

   anánghe1
(πςν. πθδε.) 1. ακάβηδ α. οπμ-

πνέςζδ, πμο επζαάθθεηαζ απυ ζοβηεηνζιέκεξ 

ζοκεήηεξ β. (ζοκεηδ.) ηαεεηί πμο πνεζάγεηαζ 

ηακείξ, μηζδήπμηε είκαζ απαναίηδημ 2. ( ζηδ θν. 

oára ~) δφζημθδ πενίζηαζδ, ηαηάζηαζδ ηνζζζ-

ιυηδηαξ δ.. ( ζηδ θν. nu ámu ~) δεκ έπς θυαμ, 

δεκ δζαηνέπς ηίκδοκμ, είιαζ αζθαθήξ. 

   anánghe2
(πθδε. anắnghi) αννχζηζα. 

   ananghipséscu(ananghips/-íre,-í,-ítă) αα-  
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νοζημιαπζάγς. 

   ananghipsíre(πθδε. ananghipsíri) αανο-

ζημιάπζαζια.  

   anapudzî´ĺe(πθδε. anapudzî´ĺi) ακαπμδζά 

α. αηοπία, ηαημηοπία, δοζάνεζημ ηαζ ακαπά-

κηεπμ βεβμκυξ β. δ ζδζμηνμπία ημο παναηηήνα δ 

ηαηή ζοιπενζθμνά. 

    anaschiláre(πθδε. anaschilări) μνζγμκηίς-

ζδ, δ ημπμεέηδζδ, ή πηχζδ (πνμζχπμο ή πνά-

βιαημξ.) ζε εέζδ πανάθθδθδ πνμξ ημ έδαθμξ ή 

ημ δάπεδμ. 

   anaschilédzu(anaschil/-áre,-ái,-átă) 1. μ- 

νζγμκηζχκς (ηπ./ ηη.), ημ(κ) ημπμεεηχ ηάης ζε 

εέζδ πανάθθδθδ πνμξ ημ έδαθμξ ή ημ δάπεδμ 

2. (me~ ) μνζγμκηζχκμιαζ (ιεηά απυ πηχζδ), 

πέθης ηαηαβήξ, ζςνζάγμιαζ ζε εέζδ πανάθ-

θδθδ πνμξ ημ έδαθμξ ή ημ δάπεδμ 

   anathimáre(πθδε. anathimări) ακαεειάηζ-

ζια, δ εκένβεζα ημο ακαεειαηίγς.  

   anathemă(πςν. πθδε.) ακάεεια 1. δ ηαηά-

να (εκακηίμκ πνμζχπμο, πνάβιαημξ ή ηαηάζηα-

ζδξ πμο εεςνμφκηαζ ιζζδηά ) 2. (ςξ επζθχκ.) 

α. βζα ηάηζ πμο εοπυιαζηε κα ιδκ είπε ζοιαεί, 

οπάνλεζ η.θπ. β. βζα ηάηζ πμο εεςνμφιε υηζ δεκ 

δζαεέηεζ ηάπμζμξ ή δεκ ημκ παναηηδνίγεζ ζε ζ-

ηακμπμζδηζηυ ααειυ.  

   anathimédzu(anathim/-áre,-ái,-átă) ακα-

εειαηίγς, ηαηανζέιαζ ηπ./ηη. 

   anăngăséscu(anăngăs/-íre,-í,-ítă) ακαβηά-

γς, πζέγς, οπμπνεχκς ηπ. κα ηάκεζ ηη. πμο δε 

εέθεζ. 

   anăngăsíre(πθδε. anăngăsíri) ακαβηα-

ζιυξ, ελακαβηαζιυξ. 

   anăpădéscu → năpădéscu. 

   anăpădíre → năpădire. 

   anăstăséscu(anăstăs/-í,-ítă) ακαζηαίκμιαζ. 

(ημ νήια πνδζζιμπμζείηαζ ιυκμ ζημ ηνίημ πνυ-

ζςπμ ηαζ πάκηα ζπέζδ ιε ημ βεβμκυξ ηδξ ακά-

ζηαζδξ ημο Υνζζημφ).  

   andáră(πθδε. andắri & andắruri) ακηάνα.  

   andártu(πθδε. andártsî) ακηάνηδξ. 

   anderé(πθδε. anderádzî) ακηενί.  

   andhrăĝăşî´ĺe(πθδε. andhrăĝăşî´ĺi), (εζ-

νςκ. βζα ενςημδμοθεζέξ ή ανμιμδμοθεζέξ) ακ-

δναβάεδια, ηαηυνεςια.  

   andichiséscu(andichis/-íre,-í,-ítă). εκημπί-

γς, α. πνμζδζμνίγς ηδ εέζδ υπμο ανίζηεηαζ 

ηπ./ηη. β. ακαηαθφπης, ανίζης ηοπαία ή φζηε-

να απυ ακαγήηδζδ ηπ. 

   andichisíre(πθδε. andichisíri) εκηυπζζδ, 

εκημπζζιυξ, πνμζδζμνζζιυξ ηυπμο, εέζδξ πμο 

ανίζηεηαζ ηπ./ ηη.  

   andichismó(πςν. πθδε.) ημ ζδιείμ υπμο 

ιπμνμφιε κα εκημπίζμοιε ηπ., μ πνμζδζμνζ-

ζιυξ ημο ιένμοξ, ηδξ εέζδξ πμο ανίζηεηαζ ηπ. 

χζηε κα είκαζ δοκαηή δ ακαγήηδζή ημο.  

   andíhristu - andíhrista(πθδε. andíhri-

ştsî - andíhriste) ακηίπνζζημξ - ακηίπνζζηδ α. 

πνυζςπμ πμο είκαζ αζεαέξ ηαζ άπζζημ, πμο δ 

ζοιπενζθμνά ημο ή δ δνάζδ ημο πνμζαάθεζ ημκ 

πνζζηζακζζιυ α. (ζοκεηδ.) πνυζςπμ πμο έπεζ 

ηαηή ηαζ απάκενςπδ ζοιπενζθμνά πνμξ ημοξ 

οπυθμζπμοξ, πμο είκαζ ζηθδνυ.  

   andrálă(πθδε. andrắĺi) 1. γαθάδα, γάθδ 2. 

θαζανία, ζαιαηάξ, εκμπθδηζηυξ ευνοαμξ ηαζ 

ηαναπή πμο πνμηαθείηαζ απυ πμθθμφξ ακενχ-

πμοξ ιαγί ή απυ ιειμκςιέκμ άημιμ πμο θςκά-

γεζ ηαζ πνμηαθεί ακαζηάηςζδ 3. (ιηθ.) ανμιμ-

δμοθεζά, επζθήρζιδ πνάλδ. 

   andreáo(πθδε. andreále) 1. ιαηνζά ηαζ πμ-

κηνή αεθυκα δ μπμία πνδζζιμπμζμφκηακ ηον. 

βζα ημ νάρζιμ ζηνςιάηςκ 2. αμοηέκηνα. 

   Andrelúşă(πςν. πθδε.),.(εηηθ.) δ εμνηή 

ημο Αβίμο Ακδνέα, δ διένα πμο δ εηηθδζία ηζ-

ιά ηδ ικήιδ ημο Αβίμο Ακδνέα.  

   Αndréu, (μ) Γεηέιανζμξ, μ δςδέηαημξ ηαζ 

ηεθεοηαίμξ ιήκαξ ημο πνυκμο. 

   andróhe(πθδε. andróhe) ακηδνίδα, ακηζ-

ζηήνζβια, δμιζηυ ζημζπείμ (δμηυξ, ζακίδα, ζί-

δενμ η.θπ.) ημπμεεηδιέκμ θμλά ή ηαηαηυνοθα 

πμο πνδζζιεφεζ βζα κα ζηδνίλεζ ή κα οπμαα-

ζηάλεζ ηη. 

   anduĺiséscu(anduĺis/-íre,-í,-ítă) πνμαάθς 

ακηζννήζεζξ, ακηζιζθχ.  

   anduĺisíre(πθδε. anduĺisíri) δ δζαηφπςζδ 

ακηίννδζδξ, ημ ακηζιίθδια.  

   anéme(πςν. πθδε.) ελάνηδια ημο ιδπακζ-

ζιμφ ηoο κενμπνίμκμο.  

   angánu(angăn/-áre,-ái,-átă) 1. (βζα πνυζ.) 

α. (βεκζηυη.) πνμζπαεχ κα πνμζεθηφζς (ηπ.), 

κα ημκ θένς ιε ημ ιένμξ ιμο, κα ημκ ηενδίγς 

β. (εζδζηυη.) κα ημκ δεθεάζς ενςηζηά, κα ημκ 

ζαβδκεφζς 2. (βζα γχμ) α. ιαοθίγς, ημ 

ηαθχ/παναηζκχ ιε θυβζα κα ένεεζ ημκηά ιμο β. 

ζηέθκς ενςηζηυ ηάθεζια ζε γχμ δζαθμνεηζημφ 

θφθθμο.  

   angănáre(πθδε. angănări) 1. (βζα πνυζ.) 

πνμζπάεεζα πνμζέθηοζδξ, δεθεαζιμφ ηάπμζμο 

2. (βζα γχμ) ιαφθζζια, ηάθεζια/παναηίκδζδ 

ιε θυβζα βζα κα έθεεζ ημκηά.  

   angăripséscu(angărips/-íre,-í,-ítă) αββα-

νεφς. 

   angăripsíre(πθδε. angăripsíri) αββάνεια.  

   angătănáre(πθδε. angătănắri) 1. παναημ- 

θμφεδζδ, ζοζηδιαηζηή παναηήνδζδ ηςκ ηζκή- 

ζεςκ ηάπμζμο 2. ηαηαζηυπεοζδ.. 

   angătănédzu(angătăn/-áre,-ái,-átă) 1. πα- 
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ναημθμοεχ· εζδζηυη. α. ηαημπηεφς, παναημ-

θμοεχ ιε πνμζμπή απυ έκα ορδθυ ζδιείμ, α-

κζπκεφς ή εθέβπς ιε ημ αθέιια ιζα πενζμπή β. 

παναηδνχ ηπ. απυ ιαηνζά, αημθμοεχ ιε ημ 

αθέιια ιμο ηζξ ηζκήζεζξ ημο, πνμζέπς ηζ ηάκεζ 

γ.  παναηδνχ ζοζηδιαηζηά ηαζ ηνοθά ηζξ ηζκή-

ζεζξ ηάπμζμο, ημκ ηαηαζημπεφς 2. επζηδνχ,  

παναημθμοεχ ζηεκά ηπ. βζα ηδκ απμθοβή δο-

ζάνεζηςκ ηαηαζηάζεςκ, πνμζέπς κα ιδκ θφ-

βεζ ή κα ιδκ  πάεεζ ηη. ηαηυ. 

   ánghelu(πθδε. ángheĺi) άββεθμξ.  

   anghelúşă(πθδε.angheĺúşe), (εηθναζη. ζο-

κδε. ςξ πνμζθχκδζδ βζα ημνζηζάηζ) αββεθμφ-

δζ, ημνζηζάηζ υθμ αεςυηδηα ηαθμζφκδ ηαζ μ-

ιμνθζά 

   anghelúşu(πθδε. angheĺúşî) 1. αββεθάηζ ( 

οπμη. ημο ánghelu) 2. (εηθναζη. ζοκδε. ςξ 

πνμζθχκδζδ  βζα αβμνάηζ) αββεθμφδζ, αβμνάηζ 

υθμ αεςυηδηα ηαθμζφκδ ηαζ μιμνθζά.  

   anghináră(πθδε anghinắri) αβηζκάνα. 

   ánghiră(πςν.πθδε.) άβηονα. 

   anghístru(πθδε. anghístre) αβηίζηνζ.  

   anglistíru & înglistíru(πθδε. anglistíre. 
& înglistíre) 1. ηθφζια, οβνυ πμο εζζάβεηαζ ζε 

ζςιαηζηή ημζθυηδηα βζα ημκ ηαεανζζιυ ηδξ 2. 

δ ζοζηεοή βζα ηδκ έβποζδ ημο ηθφζιαημξ 3. 

(ζοκεηδ.) μ ηαεανζζιυξ ζςιαηζηήξ ημζθυηδηαξ 

ιε ηθφζια. 

   angonáru(πθδε. angonáre) αβηςκάνζ, βς-

κζυθζεμξ.   

   angónă(πθδε. angóne) 1. (βζα εζςηενζημφξ 

πχνμοξ μζημδμιχκ) βςκία, δ εζμπή πμο ζπδια-

ηίγεηαζ απυ δφμ ηεικυιεκεξ επζθάκεζεξ 2. (βζα 

ηειάπζα βδξ) βςκία, δ εζμπή πμο ζπδιαηίγεηαζ 

απυ δφμ ηεικυιεκεξ πθεονέξ 3. (ιηθ.) ηειάπζμ 

βδξ ή ηηίζια ιζηνχκ δζαζηάζεςκ 4. είδμξ πα-

ναθθδθυβναιμο επζδαπέδζμο ζμθά πμο ημπμεε-

ηείηαζ ηαηά ηνυπμ χζηε μζ δφμ ημο πθεονέξ κα 

βςκζάγμοκ ιε ημοξ ακηίζημζπμοξ ημίπμοξ ημο 

δςιαηίμο (πνδζζιμπμζείηαζ ςξ ηνεαάηζ, ηάεζ-

ζια, ηαζ ημ εζςηενζηυ ημο ςξ πχνμξ απμεή-

ηεοζδξ νμοπζζιμφ) 

   angríe(αηθ.) γυνζ, ζηακζυ, ελακαβαηαζιυξ 

1. (cu ~) α. ιε ημ γυνζ, ιε ηδκ άζηδζδ πίεζδξ ή 

αίαξ β. ιε ημ γυνζ, ιε ημ ζηακζυ, πςνίξ πνμεο-

ιία γ. ιε ημ γυνζ, ιε ιεβάθδ δοζημθία, πνμζπά-

εεζα 2. (de ~) ακαβηαζηζηά, αοηυ πμο επζαά-

θεηαζ απυ ηδκ ακάβηδ, πςνίξ κα οπάνπεζ δοκα-

ηυηδηα επζθμβήξ. 

   angúru(πθδε. angúruri) αββμφνζ.  

   antícă(πθδε.antíce) 1. ακηίηα 2. (ιηθ. ςξ 

ιεζςη. παναηηδνζζιυξ βζα πνμζ. ) αοηυξ(-ή-υ) 

πμο παναιέκεζ αδνακήξ υπςξ έκα δζαημζιδηζ-

ηυ ζημζπείμ,  πμο δεκ  είκαζ  πνήζζιμξ.  

   antsîlédzu & întsîlédzu(antsîl & întsîl/-

î´re,-ái&î´i,-î´tă) 1. ηαηαθαααίκς, ακηζθαιαά-

κμκαζ ηδ ζδιαζία, ιπαίκς ζημ κυδια 2. ακηζ-

θαιαάκμιαζ, ηαηαθαααίκς ιέζς ηςκ αζζεήζε-

ςκ, παίνκς είδδζδ 3. ακηζθαιαάκμιαζ, ζοκεζ-

δδημπμζχ, ηαηαθαααίκς ηδ ζδιαζία ηδ ζπμο-

δαζυηδηα, ημκ ηίκδοκμ ιίαξ ηαηάζηαζδξ 4. 

(ιηθ.) πθδνμθμνμφιαζ, ιαεαίκς 5. εκημπίγς, 

ακαηαθφπης, ανίζης.  

   antsîlî´re & întsîlî´re(πθδε. antsîlíri & 

întsîlíri) ακηίθδρδ, δ ζηακυηδηα (ηάπμζμο) κα 

απμηηά βκχζδ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ είηε άιεζα 

ιε ηζξ αζζεήζεζξ είηε έιιεζα ιε πανέιααζδ ημο 

θμβζημφ. 

   ánu(πθδε. áńi) 1. έημξ, πνυκμξ 2. ιμκάδα 

ιέηνδζδξ ηδξ δθζηίαξ 3. δθζηία 4. (tu ~) μνζ-

ζιέκδ πνμκζηή πενίμδμξ, επμπή 5. (tru ~) πνμ-

κζηή δζάνηεζα 6. (υηακ ζοκηάζζεηαζ ιε ημ 

di/de) πένοζζ. 

   anúmeru(πθδε. anúmere) 1. χιμξ, ιένμξ 

ημο ζχιαημξ απυ ηδ αάζδ ημο θαζιμφ ςξ ηδκ 

άκς άνενςζδ ημο αναπίμκα 2. (ζοκεηδ.) ημ 

ηιήια νμφπμο πμο ηαθφπηεζ χιμοξ. 

   anvăléscu(anvăl/-íre,-í,-ítă) 1. ζηεπάγς, 

ηαθφπης (ηη.) ελ μθμηθήνμο 2. (εζδζημη.) α. 

ηαθφπης (ηάπμζμκ πμο έπεζ λαπθχζεζ βζα φπκμ) 

ιε ηθζκμζηεπάζιαηα β. ζηεπάγς, ημπμεεηχ 

(ηη.) πάκς ή ιπνμζηά απυ πνυζςπμ ή πνάβια 

βζα πνμζηαζία 3. (me ~) ζηεπάγμιαζ, ηαθφπημ-

ιαζ (ιε νμφπμ, ζεκηυκζ η.θπ.) 4. ζηεβάβς , ημ-

πμεεηχ ζηεπή (ζε έκακ πχνμ) 5. ηαθφπης, δεκ 

αθήκς, ειπμδίγς ηδκ πνμζέββζζδ ηάπμζμο 

πνάβιαημξ 6. (ιηθ.) ζοβηαθφπης, απμηνφπης, 

ηναηάς (ηη.) ιοζηζηυ χζηε κα ιδκ απμηαθο-

θεεί. 7. α. ηαθφπης,  οπεναζπίγμιαζ, πνμζηα-

ηεφς ηπ. απυ ιζα ηαηδβμνία, δζηαζμθμβχ 

ηάπμζα εκένβεζά ημο ιε ηδκ πανέιααζή ιμο ημ 

ηφνμξ ή ηδκ ζζπφ ιμο β. (εζδζηυη..) οπεναζπί-

γμιαζ, ζοκδβμνχ βζα (ηπ.) ζημ δζηαζηήνζμ. 

   anvălíre(πθδε. anvălíri) 1. ηάθορδ, ημ ζηέ-

παζια επζθάκεζαξ, ακηζηεζιέκμο ή ημο ζχια-

ημξ 2. δ ημπμεέηδζδ ζηέβδξ 3. (ιηθ.) ζοβηά-

θορδ, δ ζηυπζιδ απμζζχπδζδ, δ απυηνορδ. 

   anvălitúră(πθδε. anvălitúre) 1. ζηέπαζια, 
δ ημπμεέηδζδ (ηον. πνμζηαηεοηζημφ) ηαθφια-

ημξ 2. (ζοκεηδ.) ζηέπαζια, ακηζηείιεκμ πμο 

πνδζζιμπμζείηαζ ςξ (ηον. πνμζηαηεοηζηυ) ηάθ-

θοια 3. ηθζκμζηέπαζια 4. ζηέβαζδ, δ ημπμεέ-

ηδζδ ζηέβδξ ζε έκα πχνμ: 4. (ζοκεηδ.) ζηέβα-

ζηνμ, ηαηαζηεοή πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδ 

ζηέβαζδ εκυξ πχνμο. 

   anvărtéscu(anvărt/-íre,-í,-ítă) 1. α. ηοθίβς, 

βονίγς ηη. πμθθέξ θμνέξ βφνς απυ έκακ πνα-

βιαηζηυ ή κμδηυ άλμκα. β. (me ~) πενζεθίζμ-

ιαζ, πενζζηνέθμιαζ βφνς απυ ηάηζ 2. ηοθίβς, 
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ηαθφπης ηη. απυ υθεξ ηζξ πθεονέξ· εζδζηυη. α. 

πενζηοθίβς, ηοθίβς ηη. βφνς - βφνς, ημ πενζαά-

θς ιε ηάθοιια β. (ηαη’ επέηη.) ζοζηεοάγς, 

πενζαάθς ιε πανηί, φθαζια 3. (ζοκεηδ.) α. ηο-

θίβς, ζηεπάγς ηη. ηαθά,  ηαθφπης ελ μθμηθή-

νμο β. ( ιηθ. απνυζ.) ζοκκεθζάγεζ, ζημηεζκζάγεζ 

γ. (ιηθ . βζα ηηίζια) ζηεβάγς, ημπμεεηχ ζηεπή 

δ. (ηαη’ επέηη. ) απμπεναηχκς ημ ηηίζζιμ ιίαξ 

μζημδμιήξ ε. (me ~) ηοθίβμιαζ, ζηεπάγμιαζ, 

ημοημοθχκμιαζ (ιε ημοαένηα, ζεκηυκζ η.η.υ.) 

δ. (me ~) ηοθίβμιαζ, ηαθφπης ημ ζχια ιμο ή 

ιένμξ ημο ιε νμφπμ, ηάθοιια ε. (ιηθ. me ~)  

ηαηημπμζμφιαζ, ηαημπονχκμιαζ μζημκμιζηά 5. 

α. ηοθίβς, πενζαάθς, ηθείκς (ηπ./ηη.) ιέζα ιμο 

β. (ιηθ. βζα ηα ηαζνζηά θαζκυιεκα) εκζηήπης, 

πθαηχκς, επένπμιαζ, θηάκς ιε ζδζαίηενδ έκηα-

ζδ 6. πενζγχκς, πενζαάθθς ηη. βφνς - βφνς· 

εζδζηυη.  α.  πενζηοηθχκς απυ πακημφ β. πενζ-

θνάζζς 7. α. πενζζοθθέβς, ιαγεφς ηάηζ δζα-

ζημνπζζιέκμ ηαζ ημ ηαηημπμζχ β. ( εζδζηυη. βζα 

ημπάδζ) ημ ζοκαενμίγς, ημ ζοβηεκηνχκς 8.  α. 

πενζθαααίκς ηπ., ημο επζηίεειαζ ηαζ ημκ ηηοπχ 

β. (me ~) ανπάγμιαζ, ένπμιαζ ζηα πένζα, ζοβ-

ηνμφμιαζ αίαζα ιε ηάπμζμκ 9. ιπθέης· εζδζηυη. 

α. (me ~) ζηαθχκς, ιπενδεφεηαζ ιέθμξ ημο 

ζχιαηυξ ιμο ή μθυηθδνμξ ζε ηη. (αβηάεζα, 

ηθαδζά η.η.υ.) β. (me ~), (βζα μζημκμιζηή δνα-

ζηδνζυηδηα) ακαιεζβκφμιαζ, αζπμθμφιαζ ή 

ζπεηίγμιαζ ιε ηη. ζοζηδιαηζηά. γ. (ιηθ.) πανα-

ζφνμιαζ ζε ενςηζηυ δεζιυ 11. ακαπηφζζς· εζ-

δζηυη.  α. (βζα επζπεζνδιαηζηή  δναζηδνζυηδηα) 

αεθηζχκς, ελεθίζζς β. (ηνζημπνυζ. se ~,  βζα 

μζημκ.) ελεθίζζεηαζ, αεθηζχκεηαζ, πνμμδεφεζ γ. 

(ηνζημπνυζ. se~, βζα δάζμξ) ακαπηφζζεηαζ, α-

πθχκεηαζ, επεηηείκεηαζ, απμηηά υθμ ηαζ ιεβα-

θφηενδ έηηαζδ δ. (ηνζημπνυζ. se~, βζα δδιδηνζ-

αηυ) ζπδιαηίγς ζηέθεπμξ ε. (me ~, βζα ζχια) 

αολάκς, ακαπηφζζμιαζ, ιεζηχκς 12. Καηά-

ζηεοάγς πνυπεζνμ ηαηάθοια (ηαθφαα  η.η.υ.) 

13. (ιηθ. me ~) ηαηαθαιαάκμιαζ απυ ηάπμζα 

αζεέκεζα. 

   anvărtíre(πθδε. anvărtíri) 1. ηφθζβια, πενζ-

ζηνμθή βφνς απυ έκακ πναβιαηζηυ ή κμδηυ ά-

λμκα. 2. ηφθζβια, πενζηφθζλδ 3. (ζοκεηδ.) ηφθζ- 

βια, ζηέπαζια 5. πενίγςζδ, πενζηφηθςζδ 6. α- 
κάπηολδ  

   anvărtitúră(πθδε. anvărtitúre) 1. πενζ-

ηφθζβια, ημ πανηί ή άθθμ οθζηυ ιε ημ μπμίμ εί-

καζ πενζηοθζβιέκμ ηη. 2. α. αοηυ πμο πενζαάθεζ, 

πενζηθείεζ ηάηζ β. (εζδζηυη. βζα ηαζνζηά θαζκυ-

ιεκα ανμπή, πζυκζ, αέναξ) αοηυ πμο ζε  πενζαά-

θεζ απυ πακημφ. 

   apándise(πθδε. apắndisi) απάκηδζδ, απυ- 

ηνζζδ. 

   apánghiu(πθδε. apánghiuri) απάβηζμ, ιε- 

νμξ πμο πνμζηαηεφεηαζ απυ ημκ άκειμ ηαζ βεκζ-

ηά ηδκ ηαημηαζνία. 

   ápă(πθδε. ápe) 1. κενυ, φδςν 2. (ζοκεηδ.) 

πμζυηδηα κενμφ  3. α. πμζυηδηα κενμφ πμο 

ζπδιαηίγεζ εάθαζζεξ, πμηάιζα, θίικεξ η.θπ. β. 

(εζδζηυη.) ηάεε ιμνθήξ οδάηζκδ νμή γ. (εζδζηυη. 

)  ηάεε πμζυηδηα φδαημξ πμο  θζικάγεζ  ή ηζκεί-

ηαζ  ζηδκ  επζθάκεζα ημο εδάθμοξ  4. α. δ ανμ-

πή, δ ανμπυπηςζδ β. (πθδε.) ανυπζκα κενά  5. 

απμεέιαηα κενμφ, οδάηζκεξ πδβέξ 6. δ πανμπή  

φδνεοζδξ 7. (ζοκεηδ.) μ θμβανζαζιυξ βζα ηδκ 

φδνεοζδ  8.  κενυ πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα ά-

νδεοζδ 9. οβναζία 10. βζα ζςιαηζηυ οβνυ πμο 

ιμζάγεζ ζηδ νεοζηυηδηα ή ηαζ ζηδ δζαφβεζα ιε 

κενυ· εζδζηυη. α. ζδνχηαξ β. μφνα γ. οβνυ απμ-

ζηήιαημξ δ. (πθδε.) ημ αικζαηυ οβνυ 11. βζα 

ηη. πμο πενζέπεζ πενζζζυηενμ κενυ ή οβνά απυ 

ημ ηακμκζηυ 12. κενά, μζ απμπνχζεζξ ζε λφθα, 

ιάνιανα η.θπ.  

   apăléscu & păléscu( apăl & păl/-íre,-í,-

ítă) 1 α. δένκς, πηοπάς ηπ. β. ζε θνάζεζξ βζα 

πηφπδια ιε έκα μνζζιέκμ ηνυπμ 2. (me ~) 

ηανάγμιαζ, ακαζηαηχκμιαζ ροπζηά (υηακ αθέ-

πς ή αημφς ηάηζ δοζάνεζημ). 

   apălíre & pălíre (πθδε. apălíri & pălíri) 1. 

λοθμηυπδια, λοθμθυνηςια 2. ηαναπή, ροπζηή 

ακαζηάηςζδ.   

   apălitúră & pălitúră(πθδε. apălitúre & 

pălitúre) αθ.θ. apălíre ζηδ ζδι. 1. 

   apăndiséscu(apăndis/-íre,-í,-ítă) απακηχ, 

απμηνίκμιαζ 

   apăndisíre(πθδε. apăndisíri) δ δζαηφπςζδ 

απάκηδζδξ.  

   apănguéscu(apăngu/-íre,-í,-ítă) 1. α-

παβηζάγς, ηαηαθεφβς ζε ιένμξ απάκειμ, πνμ-

θοθαβιέκμ απυ ηδκ ηαημηαζνία 2. (ιηθ. me ~) 

ηαηημπμζμφιαζ, απμηαείζηαιαζ(ηον. επαββε-

θιαηζηά)  

   apănguíre(πθδε apănguíri) ηαηαθοβή ζε 

απάβηζμ ιένμξ..  

   apăntăxescu(apăntăx/-íre,-í,-ítă) 1. εθπί-

γς, πνμζδμηχ, πενζιέκς κα ζοιαεί ηάηζ 2. (me  

~ ) λαθκζάγμιαζ, ιέκς αιήπακμξ, έηπθδηημξ. 

   apăntăxíre(πθδε. apăntăxíri) λάθκζαζια.  

   apăráre(πθδε apărắri) 1. θφθαλδ, θνμφνδ-

ζδ 2. πνμθφθαλδ, πνμζηαζία. 

   apărătúră(πθδε apărătúre) 1. ζημπζά, δ 

εέζδ απυ ηδκ μπμία ιπμνεί ηάπμζμξ κα επμ-

πηεφεζ ιζα πενζμπή 2. πνμζηαζία, πνμθφθαλδ. 

   apăryiséscu(apăryis/-íre,-í,-ítă) εβηαηαθεί-

πς, απανκμφιαζ, παναηχ ηπ./ηη.  

   apăryisíre(πθδε apăryisíri) εβηαηάθεζρδ,  

πανάηδια.  

   apelpiséscu(apelpis/-íre,-í,-ítă)  απεθπίγμ- 
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ιαζ, πάκς ηζξ εθπίδεξ ιμο. 

   apelpisíe(πςν. πθδε.) απεθπζζία, δ δοζπε-

νήξ ηαζ απμηανδζςηζηή ηαηάζηαζδ.  

   apelpisíre(πθδε apelpisíre) απεθπζζία, α-

πυβκςζδ, απμβμήηεοζδ. 

   áperíre(πθδε. aperíri) πάναια, δ χνα πμο 

λδιενχκεζ, πμο θςηίγεζ.  

   áperítu(πθδε. aperíturi) λδιένςια, αοβή, 

πάναια.  

    ápiru(aper/-íre,-í,-ítă) 1. λδιενχκμιαζ, ιε 

ανίζηεζ δ αοβή ηδξ ηαζκμφνβζαξ διέναξ 2. 

(ζοκεηδ.) δζακοηηενεφς, πενκχ ηάπμο υθδ ηδ 

κφπηα 3. (ζοκεηδ.) πενκχ ηδκ κφπηα οπυ ζοβ-

ηεηνζιέκεξ ζοκεήηεξ 4. (εζδζηυη.) λδιενχκμ-

ιαζ, λεκοπηχ, ιέκς άβνοπκμξ μθυηθδνδ ηδκ 

κφπηα ή μνζζιέκεξ χνεξ ηδξ κφπηαξ 5. (απνυζ.) 

λδιενχκεζ, πανάγεζ, 6. λδιενχκς, επζθοθάζζς 

(ηη. βζα ηπ.), θένκς ζημ θςξ ηδξ διέναξ. 

    apisáre(πθδε. apisắri) 1. δζοπία, έθθεζρδ 

εμνφαςκ 2. δζοπία, δνειία, βαθήκδ έθθεζρδ 

έκηαζδξ ηαναπήξ.  

   apisédzu(apis/-áre,-ái,-átă) 1. α. (me ~) δ-

ζοπάγς, παφς κα δδιζμονβχ ευνοαμ ή ακαηα-

ναπή β. δνειχ, ηαεδζοπάγς, ηάκς ηπ. κα δζο-

πάζεζ κα δδιζμονβεί ευνοαμ ή ακαηαναπή 2. 

(me ~) δζοπάγς, δνειχ, βαθδκεφς, παφς κα 

είιαζ ζε έκηαζδ ζε ηαναπή 3. (βζα γχα) διε-

νεφς, ζηνχκς.  

   ápîru(apăr/-áre,-ái,-átă) 1. θοθάζζς, θνμο-

νχ, ακαθαιαάκς κα επζηδνχ, κα πνμζέπς ηπ./ 

ηη. βζα κα ιδ θφβεζ ή κα ιδ πάεεζ ηη. ηαηυ 2. 

πνμθοθάζζς, πνμζηαηεφς ηπ./ηη. απυ ηίκδοκμ, 

απεζθή 3. (ζε μιαδζηά παζπκίδζα) ηα θοθάς. 

    aplicáre(πιεζ. aplicắri) 1. (βζα βοκαίηα ή 

εδθοηυ γχμ) εδθαζιυξ, δ δζαηνμθή εκυξ ανέ-

θμοξ πμο εδθάγεζ ιε βάθα 2. (βζα γχμ) δ δζαδζ-

ηαζία ημο εδθαζιμφ 3. (βζα κεμβκυ γχμο) ιε-

βάθςια ιε εδθαζιυ απυ εεηή ιδηένα 4. εθα-

νιμβή, ζοκανιμβή, ζφκδεζδ δφμ ή πενζζζυηε-

νςκ πναβιάηςκ ιε αηνίαεζα ηαζ ζηαεενυηδηα 

χζηε κα δδιζμονβδεεί έκα ζηενευ ζφκμθμ.  

   aplicătoáre & plicătoáre(πθδε. aplică-

tóri & plicătoáre) πνμααηίκα, ή βίδα πμο εδθά-

γεζ μνθακυ ή λέκμ κεμβκυ.  

   aplicătóru(πθδε. aplicătóri) αθ. θ. plecătó-

ru ζηδ ζδι. 1.   

   áplicu(aplic/-áre,-ái,-átă) 1. ζοκανιυγς, ε-

θανιυγς, ζοκδές δφμ ή πενζζζυηενα μιμεζδή 

ζημζπεία ιεηαλφ ημοξ, ιε απυθοηδ αηνίαεζα, χ-

ζηε ζηα ζδιεία ηδξ έκςζδξ κα ιδ δδιζμονβμφ-

κηαζ ηεκά 2. (βζα βοκαίηα ή εδθοηυ γχμ) εδ-

θάγς, αογαίκς, ηνέθς ανέθμξ ή κεμβκυ δίκμ- 

κηάξ ημο ημ ιαζηυ βζα κα πζεζ βάθα 3. (βζα γχμ) 

εέης ζε δζαδζηαζία εδθαζιμφ. 

   apocupáru(πθδε apocupári) εηηζιδηήξ ηυ-

ζημοξ αβνμηζηήξ γδιζάξ.  

   apocupséscu(apocups/-íre,-í,-ítă) 1. (βζα 

ιςνυ) απμηυπης, απμβαθαηηίγς, ζηαιαηχ ημκ 

εδθαζιυ 2. (βζα αβνμηζηή γδιζά) εηηζιχ ημ ηυ-

ζημξ ηδξ    

   apocupsíre(πθδε apocupsíri) 1. (βζα ιςνυ) 

απμβαθαηηζζιυξ, δ δζαημπή ημο εδθαζιμφ 2. 

(ζε αβνμηζηή γδιζά) εηηίιδζδ ημο ηυζημοξ ηδξ. 

   apodhixéscu(apodhix/-íre,-í,-ítă) 1. Τπμ-

δέπμιαζ, πνμτπακηχ, πδβαίκς κα ζοκακηήζς 

(ηπ. πμο ένπεηαζ) ιε θζθζηή δζάεεζδ 2. (ηαη.’ 

επέηη.) ηαθμδέπμιαζ, ηαθςζμνίγς, θζθμλεκχ 

(ηπ.) ζφιθςκα ιε ημοξ ηφπμοξ, ή απμδίδς (ζε 

ηπ.) ηζιέξ 

   apodhexíre(πθδε apodhexíri) οπμδμπή, 

πνμτπάκηδζδ.  

   apóe(πθδε. apóeri) απυβεοια, ημ πνμκζηυ 

δζάζηδια ηδξ διέναξ πμο πανειαάθθεηαζ ακά-

ιεζα ζημ ιεζδιένζ ηαζ ημ ανάδο. 

   apófase(πθδε. apófase) απυθαζδ, δ ηεθζηή 

επζθμβή ή βκχιδ βζα ηη., φζηενα απυ ζηέρδ ή 

ζογήηδζδ  

   apofăséscu(apofăs/-íre,-í,-ítă) απμθαζίγς, 

ηαηαθήβς ζε απυθαζδ.  

   apofăsíre(πθδε. apofăsiri) δ εκένβεζα ηαζ 

ημ απμηέθεζια ημο απμθαζίγς, δ θήρδ απυθα-

ζδξ.  

   apofugíre(πθδε. apofugíri) απoθοβή, δ 

πνμζπάεεζα απμιάηνοκζδξ απυ ηπ./ηη., απμπήξ 

απυ ηη.  

   apofúgu(apofug/-íre,-í,-ítă) απμθεφβς α. 

πνμζπαεχ κα ιέκς ιαηνζά, κα ηναηάς απμ-

ζηάζεζξ απυ ηπ./ηη. β. πνμζπαεχ κα ιδκ ηάκς 

(ηη.) 

   Apóstolu (εηηθ.) Απυζημθμξ α. εηηθδζζα-

ζηζηυ αζαθίμ ιε πενζημπέξ απυ ηζξ πνάλεζξ ηαζ 

ηζξ επζζημθέξ ηςκ Απμζηυθςκ β. (ζοκεηδ.) ηά-

εε ιία απυ ηζξ παναπάκς πενζημπέξ πμο δζααά-

γμκηαζ ζηδκ εηηθδζία πνζκ απυ ημ εοαββεθζηυ 

ακάβκςζια.  

   Apríle Απνίθζμξ, μ ηέηανημξ ιήκαξ ημο έ-

ημοξ.  

   aprindeáre1
(πθδε. aprindéri) 1. άκαιια, 

πονμδυηδζδ 2. γέζηαια, θθυβζζια 3. ενέεζζια, 

ημηηίκζζια.  

   aprindeáre2
(πθδε. aprindéri) δ δοκαηυηδ-

ηα κυδζδξ, κμδηζηήξ ακηίθδρδξ. 

   apríndu1
(apr/-indeáre,-éşu,-eásă) 1. ακά-

ας α. πονμδμηχ, αάγς θςηζά ζε οθζηά πμο ηαζ-

βμκηαζ εφημθα ηαζ ζοκήε. δίκμοκ γςδνή θθυβα 

ηαζ ορδθή εενιμηναζία β. βζα ζοζηεοή πμο 

θεζημονβεί ιε ηαφζζια οθζηά γ. αάγς ζε θεζ-

ημονβία εζδζηή ζοζηεοή, ιδπακζζιυ η.θπ. πμο  
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πανάβεζ θςξ 2. (me ~) ακάας, παίνκς θςηζά 3. 

(me ~) α. ακάας, αζζεάκμιαζ οπεναμθζηή γέ-

ζηδ β. ημναηζάγς, δζρχ οπεναμθζηά 4. (ηνζημ-

πνυζ. se ~, βζα ιδπακέξ ή άθθεξ ζοζηεοέξ) α-

κάαεζ, οπενεενιαίκεηαζ 5. (ηνζημπνυζ. se ~, βζα 

έδαθμξ) λεναίκεηαζ θυβς οπεναμθζηήξ γέζηδξ 

6. (me ~) α. ακάας ενςηζηά, δζεβείνμιαζ ζε-

λμοαθζηά, ενεείγμιαζ, ηαηαθαιαάκμιαζ απυ έκ-

ημκδ ζανηζηή επζεοιία β. (ηνζημπνυζ. se ~, βζα 

βεκεηζηυ  υνβακμ) ενεείγεηαζ, ηαοθχκεζ 7. (βζα 

επζδενιίδα) θθμβίγμιαζ, ενεείγμιαζ, ημηηζκίγς 

8. (ιηθ. me ~) α. ανίζημιαζ ζε έλαρδ, ημνχ-

κμιαζ, αβαίκς εηηυξ εαοημφ β. (εζδζηυη.) ανπά-

γμιαζ, ελάπημιαζ, ελμνβίγμιαζ γ. (εζδζηυη.) ανί-

ζημιαζ ζε ηαηάζηαζδ ζοκαζζεδιαηζηήξ οπεν-

έκηαζδξ, ακαζηαηχκμιαζ 9. (ηνζημπν. se ~, βζα 

βεβμκυηα, ηαηαζηάζεζξ θαζκυιεκα) αολάκεηαζ, 

ιεβεεφκεηαζ ή έκηαζή ημο, βίκεηαζ πζμ έκημκμ 

10. πνμηαθχ έηνοειεξ ηαηαζηάζεζξ 11. (βζα 

ηνυθζια) αθθμζχκμιαζ, ανπίγς κα παθάς/ζαπί-

γς (θυβς γέζηδξ) β (βζα πυνημ) αθθμζχκμιαζ, 

ιμοπθζάγς 12. γδιζχκς ηαηαζηνέθς ηπ. 13. 

(βζα ακενχπζκμ ζχια) ιεβαθχκς, ακαπηφζζμ-

ιαζ14. (ηαηά ημ πεηάθςια αθυβμο) πθδβχκς, 

ηναοιαηίγς (υηακ ημ ηανθί εζζένπεηαζ ηαηά 

θάεμξ ζηδ ζάνηα).  

   apríndu2
(apr/-indeáre,-éşu,-eásă) ηαηαθα-

ααίκς, εκκμχ, ζηαιπάγς. 

   aprocheáre(πθδε. aprochéri) πθδζίαζια, 

πνμζέββζζδ. 

   apróchiu(aproch/-eáre,-eái,-eátă) 1. πθδζζ-

άγς α. θένκς ηη. ημκηά ζε ηη. άθθμ β. πνμζεβ-

βίγς, θεάκς ή πδβαίκς (ζε ηπ./ηη.) γ. ημκηεφς 

2. επζηνέπς (ζε ηπ.) κα ιε πθδζζάζεζ. 

   apucáre(πθδε. apucắri) ) 1. ημ κα πνμθάας 

ηπ./ηη. 2. πζάζζιμ, ηνάηδια ιε ημ πένζ 3. (ζοκε-

ηδ.) ζφθθδρδ.  

   apúcu(apuc/-áre,-ái,-átă) 1. πνμθαααίκς, 

πνμθηαίκς· εζδζηυη. α. ηαηαθένκς κα θηάζς 

ηπ./ηη. πμο πνμπμνεφεηαζ β. ηαηαθένκς κα 

θηάζς πνζκ θφβεζ ή πνζκ απμιαηνοκεεί γ. ηα-

ηαθένκς (κα ηάκς ηη.) εβηαίνςξ δ. ανίζης ημκ 

πνυκμ (κα ηάκς ηη.), αδεζάγς, εοηαζνχ 2. (βζα 

ηυπμ) πνμζεββίγς 6. απμηηχ α. βίκμιαζ ηάημ-

πμξ ηάπμζμο πνάβιαημξ (πμο πνμδβμοιέκςξ  

δεκ είπα) β. δδιζμονβχ ηάηζ βζα ημκ εαοηυ ιμο 

7. α. πεηοπαίκς, ζοκακηχ ηοπαία  (ηπ.)  β. ηζα-

ηχκς, εκημπίγς (ηπ.) ηδ ζηζβιή πμο ηάκεζ ηάηζ 

επζθήρζιμ 8. πζάκς α. απθχκς, εηηείκς ημ πένζ 

ή ημ ζχια ιμο βζα κα πζάζς ηπ./ηη. πμο ανί-

ζηεηαζ ζε απυζηαζδ  β. βναπχκς, ανπάγς (ηπ. 

/ηη.) ιε απυημιδ ηίκδζδ ημο πενζμφ 9. (me ~) 

ηαηαπζάκμιαζ, αζπμθμφιαζ (ιε ηη.)  10. (ηνζημ-

πνυζ. se ~) πθδζζάγς πνμκζηά, ημκηεφς, θηά- 

κεζ δ ζηζβιή υπμο εα μθμηθδνςεεί, πναβιαημ- 

πμζδεεί ή ζοκηεθεζηεί ηάηζ 11. επζεοιχ, βμο-

ζηάνς, ιμο ανέζεζ πμθφ, εέθς πμθφ ηάηζ. 

   apuhíe(πθδε. apuhíe) εοηαζνία α. πενίζηα-

ζδ εοκμσηή/ηαηάθθδθδ βζα κα βίκεζ ηη. β. άκε-

ζδ, δζαεέζζιμξ πνυκμξ.   

  apundoáhă(πθδε. apunduhíe) οπμζηήνζλδ, 

αμήεεζα ηαζ ζοιπανάζηαζδ πμο πανέπεηαζ ζε 

ηπ.  

   apuneáre(πθδε. apunéri) 1. ημπμεέηδζδ, 

ημ κα αάθς ηη. ζε ιία εέζδ 2. ημ κα ηάηζς ηά-

πμο 3. ηαηάηθζζδ 4. παιήθςια.  

   apúnu(ap/-uneáre,-úşu,-úsă) 1. α. ημπμεε-

ηχ, αάγς ηη. ζε ιία ζοβηεηνζιέκδ εέζδ β. (εζ-

δζηυη. βζα νμφπα) θμνχ 2. (me ~) α. ηάεμιαζ, 

ημπμεεηχ ημ ζχια ιμο ζε ηάεζζια, ζε εέζδ β. 

ενμκζάγμιαζ, ζηνμββοθμηάεμιαζ, ζηνχκμιαζ, 

παναιέκς ηάπμο βζα ιαηνυ πνυκμ, πενζζζυ-

ηενμ ημο ακαιεκυιεκμο ή ημο ηακμκζημφ 3. 

(me ~) α. λαπθχκς, ανίζημιαζ ζε πθαβζαζηή 

εέζδ β. ηαηαηθίκμιαζ, λαπθχκς ζημ ηνεαάηζ 

βζα λεημφναζδ ή βζα φπκμ 4. α. παιδθχκς, ηά-

κς (ηη.) παιδθυ ή παιδθυηενμ, ιεζχκς ημ φ-

ρμξ β. παιδθχκς, ηζκχ (ηη.) πνμξ ηα ηάης γ. 

παιδθχκς, ιεζχκς ηδκ έκηαζδ 5. (me ~) ζηνχ-

κμιαζ, αθμζζχκμιαζ, επζδίδμιαζ ιε γήθμ ζε ηη. 

6. ζοιιμνθχκς, ζςθνμκίγς, ζοκεηίγς 7. ελα-

παηχ (δίκμκηαξ άπνδζηα πνάβιαηα ή θέβμκηαξ 

ρέιαηα) 8. θμνηχκς, ιεηαεέης εοεφκδ ή οπμ-

πνέςζδ ζε άθθμκ 9. δζοπάγς, ζζςπχ 10. α. 

πηοπχ, δένκς (ηπ.) β. ζε θνάζεζξ βζα πηφπδια 

ιε έκα μνζζιέκμ ηνυπμ 11. ( ηνζημπνυζ. se ~, 

βζα ημκ ήθζμ) δφεζ. 

   apúsu(πθδε. apúsure & apúsuri) παιήθςια 

α.  ημπμεεζία πμο ανίζηεηαζ ζε παιδθυ ορυιε-

ηνμ β. ημπμεεζία ιε ζοβηνζηζηά παιδθυηενμ ε-

πίπεδμ απυ ηζξ βφνς πενζμπέξ. 

   apustuséscu(apustus/-íre,-í,-ítă) ημονάγμ-

ιαζ, οθίζηαιαζ ηυπςζδ.  

   apustusíre(πθδε. apustusíri) ημφναζδ, αί-

ζεδια ελάκηθδζδξ ηαζ αδοκαιίαξ. 

   aputruséscu(aputrus/-íre,-í,-ítă) 1. πθαηχ-

κς α. ζοκηνίας ηη. ιε ημ αάνμξ ιμο πέθημκηαξ 

πάκς ιμο β. αζηχ πίεζδ (ζε ηη.) ιε ημ αάνμξ 

ημο ζχιαημξ πμο ημπμεεηχ πάκς ημο γ. ηαθφ-

πης (ηπ./ηη.) απυ ηάεε πθεονά δ. (βζα μιάδα 

ακενχπςκ) ειθακίγμιαζ λαθκζηά ή ιαγζηά 2. 

α. απμηνφπης, απμζζςπχ ηη.  β. (me ~)  ηνφ-

αμιαζ, απμθεφβς κα ειθακζζηχ δδιυζζα. 3. 

(βζα άκδνα) ένπμιαζ ζε ζελμοαθζηή επαθή, 

ζοκμοζζάγμιαζ. 

   aputrusíre(πθδε. aputrusíri) 1. πθάηςια. 

2. απυηνορδ 

   arabóngu(πθδε. arabóngi) αμοαάθζ, ηαφ-

νμξ ιαφνμο πνχιαημξ.  

   arádhă(πθδε. arắdzî) 1. ζεζνά, ζφκμθμ απυ 
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απυθοηα υιμζα πνάβιαηα, ηα μπμία ημπμεεημφ-

κηαζ ημ έκα ιεηά ημ άθθμ ή ημ έκα δίπθα ζημ 

άθθμ (πνμκζηά ή ημπζηά) 2.  α.  ζηδκ ανάδα, ζε 

ζοκεπή δζαδμπή, ημ έκα ιεηά ημ άθθμ β. (ςξ 

επίνν.) ζοκεπχξ, ζε ζοκεπή δζαδμπή, πςνίξ δζα-

ημπή, ημ έκα ιεηά ημ άθθμ 3.  ηαηάηαλδ,  ηαλζ-

κυιδζδ 4. ζεζνά, δ εέζδ πμο ηαηαθαιαάκεζ ηα-

κείξ ζε ιία αημθμοεία 5. (ηαη’ επέηη.) δ ζεζνά 

πνμηεναζυηδηαξ, δ εέζδ ζε ζεζνά ακαιμκήξ  6. 

α. ηάλδ, ζφζηδια, ζςζηή μνβάκςζδ β. (εζδζ-

ηυη. βζα κμζημηονζυ) κμζημηονμζφκδ 7. μνβα-

κςιέκδ δναζηδνζυηδηα 8. α. ιέεμδμξ, ζοβηε-

ηνζιέκδ δζαδζηαζία, ζοζηδιαηζηή ζεζνά εκε-

νβεζχκ πμο μδδβμφκ ζε ζοβηεηνζιέκμ απμηέθε-

ζια β. ηαηηζηή, δ ιέεμδμξ ιε ηδκ μπμία εκενβεί 

ηπ. 9. α. εεζιζηυ ή ημζκςκζηυ  πνέμξ, ηαεήημκ, 

οπμπνέςζδ β. (ζε ημζκςκζηέξ εηδδθχζεζξ)  εεζ-

ιμηοπία δ πνέπμοζα ηάλδ ηςκ εείιςκ  10. δυ-

ζδ, δ αηνζαήξ πμζυηδηα ηάεε οθζημφ πμο πνεζ-

άγεηαζ βζα κα βίκεζ ηη. 11.  α. (βζα ζηναηυ) ηθά-

ζδ β. (βζα ζπμθείμ) ηάλδ 12. ζηίπμξ, ζεζνά,  

βναιιή ηοπςιέκμο βναπημφ 13. ημζκςκζηή  ή 

μζημκμιζηή απμηαηάζηαζδ. 14. (πθδε.) ελςηε-

νζηά ή θεζημονβζηά παναηηδνζζηζηά ημο ζχια-

ημξ έθδαδξ πμο θακενχκμοκ ηδ αζμθμβζηή ή α-

καπαναβςβζηή ημο ςνίιακζδ· εζδζηυη. α. μζ ια-

ζημί  β. δ πενίμδμξ, δ έιιδκδ νφζδ.   

   arádu(ar/-ădeáre,-áşu,-ásă) 1. α. απμλές, α-

θαζνχ ηη. απυ ιζα επζθάκεζα λφκμκηαξ ιε  ηη. 

β. (εζδζηυη. βζα λφθμ) ελμιαθφκς ηδκ επζθάκεζά 

ημο ιε εζδζηυ ενβαθείμ, νμηακίγς, πθακίγς  2. 

α. λφκς, πανάγς, αθήκς ίπκδ ζε ιία επζθάκεζα 

β. (εζδζηυη. βζα ηδκ επζθάκεζα ημο δένιαημξ) 

λφκς, βναηζμοκίγς, δδιζμονβχ αιοπή 3. δζα-

ανχκμιαζ, θεείνμιαζ (θυβς πνήζδξ, επαθήξ ή 

ηνζαήξ) 4.  (ηνζημπνυζ. ) ηάηζ ιμο πνμηαθεί θα-

βμφνα 5. (βζα βέκζα) λονίγς. 

   arádzîmu(arădz/-ămáre,-îmái,-ămátă) 1. 

ζηδνίγς, οπμααζηάγς, ηναηχ (ηπ./ηη.) ζε ζηα-

εενή εέζδ 2. α. ζηδνίγς αημοιπχ (ηη.) ζηαεε-

νά (ηάπμο), ζηενεχκς β. (me ~) ζηδνίγμιαζ, α-

ημοιπχ ζηαεενά (ηάπμο ή ζε ηάπμζμκ) 3. (me 

~) ζηδνίγμιαζ, ααζίγμιαζ, έπς ςξ (δεζηυ, οθζ-

ηυ) ζηήνζβια  ηπ./ηη. 4. αημοιπχ, ημπμεεηχ 

ηη. ζε έκα ιένμξ πνυπεζνα, πνμζςνζκά 5. (βζα 

δθζηία) ιπαίκς, παηάς, πζάκς, θεάκς ζε ζοβ-

ηνζιέκμ έημξ.  

   arápu1 & arăchéscu(arăch/-íre,-í,-ítă) 1. 

ανπάγς α. βναπχκς, πζάκς (ηη.) ζθζπηά ή αί-

αζα ιε ημ πένζ β. απμζπχ, παίνκς (ηη.) απυ ημκ 

ηάημπυ ημο ιε ηδ αία ή ιε δυθζμ ηνυπμ γ. (ηαη’ 

επέηη.) ηθέας, θδζηεφς, δζανπάγς (βζα ακηζ-

ηείιεκα), απάβς (βζα πνυζςπα) 2. (me ~) 

ηζμονμοθθίγμιαζ, ηαίβμιαζ εθαθνά ζηζξ άηνεξ 

ή ζηδκ επζθάκεζα απυ ηδκ ορδθή εενιμηναζία 

ή ημκ ήθζμ 3. (me ~) α. μνβίγμιαζ εφημθα, είιαζ  

εοέλαπημξ β. (ηαη’ επέηη.) ένπμιαζ ζηα πένζα, 

ζοιπθέημιαζ, ανπίγς κα ιαθχκς 4. πνμζαάθ-

θμιαζ απυ αζεέκεζα (ζοκ. ηνφςια) 5. πηοπχ, 

ηαηαθένς πθήβια 6. (ιηθ.) ζοθθαιαάκς ιε ημ 

κμο αιέζςξ, ακηζθαιαάκμιαζ βνήβμνα.   

   arápu2
 - arápă(πθδε. aráchi - arápe). 1. α-

νάπδξ - αναπίκα, μ ιαφνμξ(-δ), μ κέβνμξ(-α)  2. 

(ιηθ.) ζηθάαμξ, ζηθάαα 3. (ιηθ.) α. (βζα πνυζ.) 

αοηυξ(-ή,-υ) πμο έπεζ ιαονίζεζ ζημ δένια απυ 

ημκ ήθζμ β. άκενςπμξ ή γχμ ιε ιεθαιρυ δένια 

4.(ηαη. επέηη., εδθ.) μκμιαζία ιμοθανζμφ ιε 

ζημφνμ δένια.  

   arápunu(πθδε. arápune) ηζαιπί ζηαθοθζ- 

μφ, αυηνοξ.  

   arapunícu(πθδε arapuńici) ιζηνυ ηζαιπί 

ζηαθοθζμφ,  ηζαιπάηζ (οπμη. ημο arápunu) 

   aráre(πθδε. arắri) υνβςια, άνμζδ. 

   arátu(πθδε. aráte) 1. άνμηνμ, αθέηνζ, ημ 

βεςνβζηυ ενβαθείμ πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα ημ 

υνβςια ηδξ βδξ 2. (ζοκεηδ.) υνβςια.   

   araváne(πςν. πθδε.) ηνμπαζιυξ, μ ηαπφξ 

αδιαηζζιυξ ημο αθυβμο, πζμ βνήβμνμξ απυ ημ 

αάδζζια αθθά πζμ ανβυξ απυ ημκ ηαθπαζιυ. 

   arăbắ(πθδε. arăbádzî) ) 1. άιαλα 2. (πα-

θαζυη.) ημ ααβμκέημ ημο ιδπακζζιμφ ημο κενμ-

πνίμκμο (πθαηθυνια ηζκμφιεκδ πάκς ζε νάβεξ 

πμο πνμςεμφζε πνμξ πνίζδ ημ ιεηαθενυιεκμ 

απυ αοηή ημφηζμονμ).  

   arăcéscu(arăc/-íre,-í,-ítă) 1. (βζα πνυζ.) 

ηνοχκς, αζζεάκμιαζ ηνφμ 2. βίκμιαζ ηνφμξ, 

παιδθχκεζ δ εενιμηναζία ιμο 3. ηνοχκς, 

ηνομθμβχ, παεαίκς ηνομθυβδια. 

   arăchéscu → arápu. 

   arăchíe(πθδε. arăchíuri) 1. ναηή, ηζίπμονμ 

2. (ζοκεηδ.) ημ ιένμξ υπμο παναζηεοάγεηαζ δ 

ναηή.   

   arăchíre(πθδε. arăchíri) 1. δ ανπαβή, δ μζ-

ηεζμπμίδζδ, ή απυζπαζδ πενζμοζζαημφ ζημζ-

πείμο ή πνάβιαημξ ιε αίαζμ ή δυθζμ ηνυπμ 2. 

(ηαη. επέηη. ) ηθμπή   

   arăchitúră(πθδε. arăchítúre) ανπαβή, ηθμ-

πή.  

   arăcíme(πςν.πθδε.) 1. ηνφμ,  ρφπμξ,  δ 
παιδθή εενιμηναζία 2. ηνφςια, ηνομθυβδια.  

   arăcíre(πθδε. arăcíri) ηνφςια α. (βζα πνυ-

ζ.) δ αίζεδζδ ημο ηνφμο β. δ ιείςζδ ηδξ εε-

νιμηναζίαξ γ.  εθαθνυ ηνομθυβδια.  

   arăcitúră(πθδε arăcitúre) αθ. θ. arăcíme 

ζηδ ζδι. 2.  

   arădeáre(πθδε. arădéri) 1. απυλεζδ, λφζζ- 

ιμ επζθακείαξ ιε ηη. βζα ηδκ αθαίνεζδ ζςιαηζ-

δίςκ δ ηδκ θείακζή ηδξ 2. α. λφζζιμ, πάναβια, 

δ δδιζμονβία ζπκχκ ζε ιία επζθάκεζα β. (εζδζ- 

ηυη. βζα ηδκ επζθάκεζα ημο δένιαημξ).λφζζιμ, 
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βναηζμφκζζια, δδιζμονβία αιοπήξ.  

   arădhipséscu(arădhips/-íre,-í,-ítă) ημπμ-

εεηχ πνυζςπα ή πνάβιαηα ζηδ ζεζνά.  

   arădhipsíre(πθδε. arădhipsíri) δ ημπμεέ-

ηδζδ πνμζχπςκ ή πναβιάηςκ ζηδ ζεζνά. 

    arădzămáre(πθδε. arădzămắri) ζηήνζλδ 

α. δ ημπμεέηδζδ ημο ζχιαημξ ή εκυξ ακηζηεζ-

ιέκμο ιε ηαηάθθδθμ ηνυπμ χζηε κα ιείκεζ ζηα-

εενυ ζε ιία εέζδ ή κα ιδκ πέζεζ β. δ πνήζδ 

αμδεδηζημφ ιέζμο χζηε κα επζηοβπάκεηαζ ή εο-

ζηάεεζα ή δ δζαηήνδζδ πνάβιαημξ ζε υνεζα εέ-

ζδ.  

    arădzămătúră(πθδε. arădzămắtúre) 1. 

ζηήνζβια α. ένεζζια, μηζδήπμηε θεζημονβεί ςξ 

ιέζμ ζηήνζλδξ, β. αημοιπζζηήνζ, μηζδήπμηε α-

ημοιπάιε βζα κα ζηδνζπημφιε 2. (ιηθ ) ζηδ-

νζβια α. ζοιπανάζηαζδ, δεζηή ή οθζηή, ζηδ-

νζλδ ηαζ αμήεεζα (ηάπμζμο) β. ζοιπαναζηάηδξ, 

ζοκεπίημονμξ, αμδευξ, ημ πνυζςπμ ζημο μπμί-

μο ηδ αμήεεζα ααζίγεηαζ ηακείξ.  

    arădzî´mu(πθδε. arădzî´muri) μζ πνυπμ-

δεξ, ηα νζγά αμοκμφ, ορχιαημξ ή θυθμο.  

   arăé & răé(πθδε. arăeádzî & răeádzî) 1. να-

βζάξ 2. (ιηθ.) ζηθάαμξ, δμφθμξ.    

   arăgăéscu(arăgă/-íre,-í,-ítă) 1. νεφμιαζ 2. 

εθμνιχ, ποιάς, επζηίεειαζ 3. (βζα οβνή, νεο-

ζηή μοζία) λεπεζθίγς, οπενπεζθίγς.  

   arăgăíre & arăgăitúră (πθδε. arăgăíri & 

arăgăitúre) 1. νέρζιμ 2. (βζα οβνή, νεοζηή 

μοζία) λεπείθζζια, οπενπείθζζδ.. 

   arăgăitúră→. arăgăíre 

   arălíche(πθδε. arălíche) άκεζδ α. (βεκζηυ-

η.) έθθεζρδ πζεζηζηήξ ηαηάζηαζδξ, λεκμζαζζά, 

απμοζία αζαζφκδξ, άβπμοξ, ηυπμο. 2. (εζδζηυη. 

βζα πχνμ) άκεζδ, απθμπςνζά. 

   arăréscu & răréscu(arăr & răr /-íre,-í,-ítă) 

1. αναζχκς α. (βζα πνυζ. ή πνάβι.) ιεζχκς ηδκ  

ποηκυηδηα, ηδ ζοκμπή ημοξ β. (βζα ζφζηαζδ ο-

βνχκ, νεοζηχκ) πνμζεέης μοζία ζε άθθδ μο-

ζία ή δζάθοια ιε ζημπυ ηδ ιείςζδ ηδξ ποηκυ-

ηδηαξ γ. ιεζχκς ηδ ζοπκυηδηα ιίαξ εκένβεζαξ, 

ηάκς ηη. ιε ιζηνυηενδ ζοπκυηδηα δ. (me ~) πε-

νζμνίγμιαζ, ιεζχκμιαζ, θζβμζηεφς ε. (εζδζηυη., 

ζημκ πθδε.) οπυηεζιαζ ζε πθδεοζιζαηή ιείςζδ 

2. ζημνπίγς α. (βζα πναβι.) νίπκς ζε δζάθμνεξ 

ηαηεοεφκζεζξ, πεηάς εδχ ηαζ εηεί β. (βζα έιρ.). 

δζαζημνπίγς, ζημνπίγς εδχ ηαζ εηεί, θεφβς 

πνμξ δζάθμνεξ ηαηεοεφκζεζξ 3. (ιηθ., me ~) 

θεφβς, απμιαηνφκμιαζ απυ μιάδα αηυιςκ πμο 

ανίζηεηαζ ζε ζοβηνζιέκμ ζδιείμ. 

   arăríche(πςν. πθδε.) εοηαζνία,. ζφιπηςζδ  

ηαηάθθδθςκ ζοκεδηχκ, εοκμσηχκ πενζζηάζεςκ 

πμο επζηνέπμοκ ηδκ πναβιαημπμίδζδ εκυξ ζημ- 

πμφ. 

   arăríre & răríre(πθδε. arăríri & răríri) 1. 

αναίςζδ 2. αναίςζδ, πενζμνζζιυξ, ιείςζδ, 

θζβυζηεια 3. (ιηθ.) θοβή, απμιάηνοκζδ απυ 

ιία μιάδα αηυιςκ πμο ανίζηεηαζ ζε ζοβηεηνζ-

ιέκμ ζδιείμ. 

   arăsătúră(πθδε. arăsătúre) μηζδήπμηε α-

παζηεί λφζζιμ βζα κα απμημθθδεεί. 

   arăséscu(arăs/-íre,-í,-ítă) ανέζς α. είιαζ 

εοπάνζζημξ, εθηοζηζηυξ, ηενδίγς ηδκ ζοιπά-

εεζα ηαζ ηδκ πνμηίιδζδ ηςκ άθθςκ, πνμηαθχ 

ζοκαζζεήιαηα (ενςηζηήξ, αζζεδιαηζηήξ η. ά.) 

εοπανίζηδζδξ, απυθαοζδξ ζηακμπμίδζδξ β. 

(ηνζημπνυζ.) ανέζεζ, βζα ηη. πμο πνμηαθεί ζοκ-

αζζεήιαηα εοπανίζηδζδξ, ηενδίγεζ ημ εκδζαθέ-

νμκ ηαζ ηδ ζοιπάεεζα.  .  

   arăsíre(πθδε. arăsíri) ημ κα ιμο ανέζεζ ηη.  

   arăspîndzắszu(arăspăndz/-î´re,-î´i,-î´tă) 

1. (βζα ζφκμθμ ειρφπςκ) α. ζημνπίγς, ηνέπς 

ζε θοβή πνμξ δζάθμνεξ ηαηεοεφκζεζξ β. (me ~) 

δζαζημνπίγμιαζ, ζημνπίγς εδχ ηαζ εηεί, θεφβς 

πνμξ δζάθμνεξ ηαηεοεφκζεζξ γ. (εζδζηυη. βζα ημ-

πάδζ, ηνζημπνυζ.) δζαζημνπίγεηαζ, ηνέπεηαζ ζε 

θοβή πνμξ δζάθμνεξ ηαηεοεφκζεζξ θυβς θυαμο 

ή πακζημφ 2. α. δζχπκς, απμιαηνφκς ηπ. β. 

(εζδζηυη. ζε ζηναηζςηζηή επζπείνδζδ) εηημπίγς 

ηζξ επενζηέξ δοκάιεζξ, ηζξ εηδζχης απυ ηζξ εέ-

ζεζξ ημοξ γ. (βζα ακηζηείιεκα) απμιαηνφκς, 

ιεηαθένς ιαηνζά απυ ημ ανπζηή ημοξ εέζδ δ. ( 

me ~) θεφβς, απμιαηνφκμιαζ απυ ηάπμο ή απυ 

ηπ. πνυζςπμ.  

   arăspăndzî´re(πθδε. arăspăndzî´ri) 1. 

(βζα ζφκμθμ ειρφπςκ) δζαζημνπζζιυξ, ζηυνπζ-

ζια, δζάθοζδ 2. απμιάηνοκζδ 3. εηηυπζζδ. 

   arăspăndzîtúră(πθδε. arăspăndzîtúre) 

(βζα ιέθδ μιάδαξ) δζαζημνπζζιυξ, δζάθοζδ.  

   arătóru(πθδε. arătóri) 1. μνβςηήξ, ηάημπμξ 

ηαζ πεζνζζηήξ ανυηνμο (ζοκδε. πνυζςπμ πμο 

ακαθαιαάκεζ επ’ αιμζαήξ ηδκ άνμζδ πςνα-

θζχκ) 2. (ζοκεηδ.) γεοβάξ, γεοβμθάηδξ. 

   arătúră(πθδε. arătúre) 1. υνβςια, άνμζδ 

2. (παθαζυη.) ιμκάδα ιέηνδζδξ αβνμφ (ακηζ-

ζημζπμφζε ζε έηηαζδ βδξ ζζμδφκαιδ  ιε ημ  υ- 

νβςια πμο βζκυηακ ηαηά ημ πνμκζηυ δζάζηδια 

ιίαξ διέναξ).  

   arăvoánă & arăvuánă & arvuánă 
(πθδε. arăvμáne & arăvóne) αννααχκαξ, ικδ-

ζηεία. 

   arăvuánă → arăvoánă 

   Αrbenésu & Αrbinésu - Αrbeneásă & 

Αrbineásă(πθδε. Αrbenéşî & Arbinéşî - Αr-

beneáse & Arbineáse) 1. Aθαακυξ - Aθαακίδα, 

αοηυξ(-ή) πμο ακήηεζ ζημ αθαακζηυ έεκμξ 2. 

(ιηθ.) πνυζςπμ ιε ηαηαπζεζηζηή ζοιπενζθμνά.  

   arbenuşáme(πςν. πθδε.) (πενζθδπη.) ημ 
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ζφκμθμ ηςκ Αθαακχκ, δ αθαακζηή εεκυηδηα  

   Αrbenuşî´e(πςν. πθδε.) Αθαακία, δ πχνα 

ηςκ αθαακχκ.. 

   Arbinésu - Arbineásă → Arbenésu – 

Arbeneásă. 

   arburétu(πθδε. *arburéturi) δνοιυξ, δά-

ζμξ απυ αεθακζδζέξ.  

   arburícu(πθδε. arburíci) ιζηνή ή κεανή 

δνφξ(οπμημν. ημο árburu).  

   árburu(πθδε. árbure) δνοξ, αεθακζδζά  

   arcáre(πθδε. arcắri) 1. α. νίλζιμ, πέζζιμ ιε 

δφκαιδ ή ιε αία ζημ έδαθμξ β. βηνέιζζια, 

ηαηεδάθζζδ 2. πέηαβια, εηζθεκδυκζζδ ζε απυ-

ζηαζδ ή ιε δφκαιδ 3. πέηαβια, απαθθαβή απυ 

ηη. πμο εεςνχ άπνδζημ, ακεπζεφιδημ 4. πήδδ-

ια, άθια 5. πθάβζαζια, λάπθςια (ηον. βζα 

φπκμ) 6. (ιηθ. ζε μζημκμιζηέξ ζοκαθθαβέξ) ε-

λαπάηδζδ 7. (βζα λφθα ή ζακίδεξ) ζηέανςια 8. 

(βζα έκδοια) ηάθορδ ημο ζχιαημξ ιε νζπηυ 

νμφπμ ή ζηέπαζια 9. (ηηδκ.) α. ημ λαιυθθδια 

ηςκ ηνζανζχκ ζημ ημπάδζ πνμηεζιέκμο κα βμκζ-

ιμπμζδεμφκ μζ πνμααηίκεξ. β (εζδζηυη. βζα α-

νζεκ. γχμ) αιυθδια ζημ ημπάδζ ιε ζημπυ ηδκ 

βμκζιμπμίδζδ ηςκ εδθοηχκ 

   arcătúră(πθδε. arcătúre) 1. (ζοκδε. ζημκ 

πθδε.) απυννζιια, ηαεεηί άπνδζημ πμο ημ πε-

ηάιε ςξ ζημοπίδζ 2. γςζηυ ζπένια. 

   arcivúrci 1. ανηγζιπμφνηγζ, θφνδδκ ιί-

βδδκ, πςνίξ ηάλδ 2. παναηηδνζζιυξ ηδξ ηεθεο-

ηαίαξ εαδμιάδαξ ηδξ απμηνζάξ επεζδή βίκεηαζ 

ηαηάθοζδ ηδξ κδζηείαξ ηδξ Σεηάνηδξ ηαζ ηδξ 

Παναζηεοήξ. 

   ardeáre(πθδε. ardéri) 1. ηάρζιμ 2. ηαμφνα. 

3. έβηαοια.    

   ardhăcínă(πθδε. ardhăcíne) 1. νίγα, ημ 

ηιήια ηςκ θοηχκ πμο ανίζηεηαζ ηάης απυ ημ 

έδαθμξ 2. (ζοκεηδ.) ημ ίδζμ ημ θοηυ ζημ ζφκμθυ 

ημο ηον. ςξ λεπςνζζηή ιμκάδα ζε ηαθθζένβεζεξ 

3. ημ ηιήια ημο ημνιμφ εκυξ δέκηνμο πμο ανί-

ζηεηαζ πμθφ ημκηά ζημ έδαθμξ 4. ημ ζδιείμ α-

πυ υπμο λεηζκάεζ ηάεε έκα απυ ηα αηναία ιέθδ 

ημο ακενςπίκμο ζχιαημξ 5. μ ηυπμξ ηαηαβς-

βήξ ηάπμζμο πνμζχπμο ή μζ απχηενμζ πνμβμκμί 

ημο 6. αάζεζξ, ηάεε ζημζπείμ ή ηαηάζηαζδ υπμο 

ιπμνεί ηάπμζμξ κα ζηδνζπεεί βζα κα ελεθζπεεί  

   árdu(ardeáre/árşu/ársă) 1. α. ηαίς, ηαηά-

ζηνέθς ιε θςηζά β. (me ~) ηαίβμιαζ, ηαηά-

ζηνέθμιαζ απυ θςηζά 2. πνδζζιμπμζχ ηη. βζα 

εένιακζδ ή θςηζζιυ 3. γεζηαίκς, εενιαίκς ηη. 

4. πνμηαθχ θεμνά, ηαηαζηνέθς ή αθθμζχκς 

ηη. οπενεενιαίκμκηάξ ημ 5. εηπέιπς εενιυηδ-

ηα, γεζηαίκς: 6. α. πνμηαθχ έβηαοια ζε ηπ. β. 

.(me ~) παεαίκς έβηαοια, ηάρζιμ 7. α. είιαζ 

ηαοηυξ, εηπέιπς ορδθή εενιμηναζία, γειαηά-

ς β. (me ~) γεζηαίκμιαζ πμθφ δοκαηά 8. (ιηθ.) 

είιαζ πμθφ γεζηυξ απυ ημκ ορδθυ πονεηυ 9. 

(βζα υνβακα ζημ εζςηενζηυ ημο ζχιαημξ) κζχ-

ες ενεεζζιυ 10. (ιηθ.) πνμλεκχ ηαηυ, βίκμιαζ 

αζηία κα ηαηαζηναθεί ηπ. 11. (ιηθ.) έπς εκδζα-

θένμκ βζα ηπ. 12. ποναηηχκς 13. ηαοηδνζάγς, 

εεναπεφς ηαίβμκηάξ ημοξ ζζημφξ εκυξ ζχιαημξ 

πμο έπμοκ οπμζηεί αθάαδ ή κμζμφκ. 

   areáre(πςν. πθδε.) άκεζδ α. απμοζία αζα-

ζφκδξ, άβπμοξ ή ηυπμο β. (εζδζηυη. βζα πχνμ) 

εονοπςνία, απθμπςνζά, άπθα 

   areáte(πθδε. arétsî) 1. (βεκζηυη.) γχμ επζ-

αήημναξ, γχμ πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα ακαπα-

ναβςβή 2. (εζδζηυη.) ηνζάνζ επζαήημναξ 3. (ιηθ. 

βζα άκδνα) επζαήημναξ, αοηυξ πμο έπεζ πμθθέξ 

ενςιέκεξ. 

   arétşî(πςν. εκ. ηαζ πάκηα δζπθυ, ~ - ~) 1. 

ζφκμθμ πνμζχπςκ πμο έπεζ δζαθοεεί, δζαζημ-

νπζζηεί, δζαζπαζηεί 2. ζφκμθμ πναβιάηςκ πμο 

έπμοκ δζαθοεεί, ηαηαζηναθεί, πεηαπηεί ςξ ά-

πνδζηα.   

   arháte(πθδε. arhắtsî) 1. ακάπαοζδ, ηαεζ-

ζζυ, ηαηζζυ 2. δνμζζά, δνμζενυξ αέναξ 3. 

(πθδε.) ακέζεζξ, ημιθυν.  

   arhiuséscu(arhius/-íre,-í,-ítătă) ανπίγς, λε-

ηζκχ, αάγς ιπνυξ, ανίζημιαζ ζημ πνχημ ζηα-

δζμ ιίαξ εκένβεζαξ. 

   arhiusíre(πθδε. arhiusiri) ανπίκδια, ημ λε-

ηίκδια ιίαξ εκένβεζαξ.  

   arhiusítă(πςνίξ πθδε.) πνμκζηυ ζδιείμ απυ 

υπμο ανπίγεζ ηη. δ αθεηδνία.  

   arhóndă(πθδε. arhónde) 1. (παθαζμη.) βο-

καζηείμ υκμια 2. (ιηθ.) αζδμίμ. 

   arhondilíche(πθδε. arhondilíchiuri), (πα-

θαζυη.) ανπμκημθυζ, μζ πνμφπμκηεξ, αοημί πμο 

ακήημοκ ζημ ακχηενμ ημζκςκζηά ηαζ μζημκμ-

ιζηά ζηνχια. 

   arhondíĺe(πςν. πθδε.) 1. ανπμκηζά, δ ζδζυ-

ηδηα ημφ κα είκαζ ηακείξ άνπμκηαξ (ζοκδε. ιε 

ημκ αδφκαημ ηφπμ ηδξ βεκζηήξ ηςκ πνμζςπζηχκ 

ακηςκοιζχκ, ςξ πνμζθχκδζδ πνμξ ζδιαίκμκηα 

πνυζςπα) 2. ανπμκηζά, εοβέκεζα ήεμοξ ηαζ  

ζοιπενζθμνάξ πμο ζοκήε. ζοκδοάγεηαζ ιε επζ-

αθδηζηή ειθάκζζδ  

   arhondipséscu(arhondips/-íre,-í,-ítă) α-

νπμκηεφς, βίκμιαζ άνπμκηαξ.  

   arhondipsíre(πθδε. arhondipsíri) δ απυ-

ηηδζδ ηδξ ζδζυηδηαξ ημο άνπμκηα.  

   arhνndoáńă(πθδε. arhondoáńe) ανπυκηζζ- 

ζα, βοκαίηα πμο ακήηεζ ζημ ακχηενμ ημζκςκζ- 

ηά ηαζ μζημκμιζηά ζηνχια.  

   arhondomuĺáre(πθδε. arhondomuĺéri) 

ανπμκημβοκαίηα. 

   arhondoómu(πθδε. arhondoámeńi) ανπμ- 
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κηάκενςπμξ. 

   árhondu(πθδε. arhondádzî) 1. (παθαζυη.) 

άνπμκηαξ, πνμφπμκηαξ, άκδναξ πμο ακήηε ζημ 

ακχηενμ ημζκςκζηά ηαζ μζημκμιζηά ζηνχια 2. 

(πθδε. παθαζυη.) μζ πνυηνζημζ, μζ ημζκμηζημί 

άνπμκηεξ, ηα ιέθδ ηςκ ακςηένςκ ημζκςκζηχκ 

ζηνςιάηςκ πμο αζημφζακ ηδκ πμθζηζηή ελμο-

ζία ηαηά ηδκ μεςιακζηή πενίμδμ  

   arídhă(πθδε. aridzî) 1. ανίδα, ηνοπάκζ 2. 

ηκήιδ.  

   arínă(πθδε. aríne & arínuri) 1. άιιμξ 2. 

(εζδζηυη.) άιιμξ, θεπηυημηημ οθζηυ πμο πνδζζ-

ιμπμζείηαζ ζε μζημδμιζηέξ ενβαζίεξ 3. ζηυκδ, 

ημκζμνηυξ. 

   árinu(πθδε. árińi) ζηθήενα, είδμξ θοθθμ-

αυθμο δέκδνμο. 

   arítşu(πθδε. arítşî) 1. ζηακηγυπμζνμξ 2. 

ηάθθμξ, νυγμξ (ηον. πμδζμφ).  

   arítu(πθδε. aríte) παζδζηυ παζπκίδζ, πανυ-

ιμζμ ιε ημ ημοηζυ. 

   arîdeáre(πθδε. arîdéri) βέθζμ.  

   arî´du(ar/-îdeáre,-î´şu,-î´să) 1. βεθχ, εη-

θνάγς ιε βέθζμ έκημκδ εοπάνζζηδ, εοεοιία, πα-

νά ή εζνςκεία 2. α. παιμβεθχ, ιεζδζχ β. (ńi, ĺi, 

ĺe η.θπ) παιμβεθχ ζε ηπ., απεοεφκς ζε ηπ. 

παιυβεθμ 3. α. λεβεθχ, ελαπαηχ β. (me ~) λε-

βεθζέιαζ, παναπθακμφιαζ, ηάκς θάεμξ γ. (me 

~) πθακεφμιαζ ενςηζηά απυ ηπ. πνυζςπμ 4. 

ημνμσδεφς πενζβεθχ, πθεοάγς ηπ. 5. α. (ιηθ., 

ηνζημπνυζ. βζα ημκ ηαζνυ )είιαζ ηαθυξ, δθζυ-

θμοζημξ, έπς δθζμθάκεζα α. (εζδζηυη. βζα ημκ 

ήθζμ) θάιπς, αηηζκμαμθχ 6. πανζεκηίγμιαζ ε-

νςηζηά, ενςημηνμπχ: 

   arîmáre(πθδε. arîmắri) 1. λφζζιμ, αθαίνε-

ζδ ζηνχιαημξ πμο επζηαθφπηεζ επζθάκεζα πνά-

βιαημξ ιε αζπιδνυ υνβακμ 2. πάναβια, δ πάνα-

λδ ιε αζπιδνυ υνβακμ πάκς ζε ιία επζθάκεζα 

3. (εζδζηυη. βζα ηδκ επζθάκεζα ημο δένιαημξ) α. 

βναηζμφκζζια, δ δδιζμονβία αιοπήξ β. βνα-

ηζμοκζά, αιοπή 4. δ αίζεδζδ θαβμφναξ 5. δζά-

ανςζδ, θεμνά (ηον. θυβς ηδξ ζοκεπμφξ επα- 

θήξ ή ηνζαήξ) 6. (βζα έδαθμξ) ζηάθζζια, εθα- 
θνυ ηαζ επζθακεζαηυ ζηάρζιμ. 

   arîmătúră(πθδε. arîmătúre) 1. λφζζιμ, λο-

ζζιαηζά, ζδιάδζ πμο αθήκεζ αζπιδνυ ακηζηεί-

ιεκμ ή υνβακμ υηακ λφκεζ ηάπμζα επζθάκεζα.2. 

ζδιάδζ απυ δζάανςζδ ή θεμνά ιίαξ επζθάκεζ-

αξ.  

   arî´mu(arîm/-áre,-ái,-átă) 1. λφκς α. ιε εζ-

δζηυ ακηζηείιεκμ ή ενβαθείμ ιία ζηθδνή επζθά-

κεζα βζα κα αθαζνέζς ζςιαηίδζα, απμλές β. ιε 

ηα άηνα ηςκ κοπζχκ ιία επζθάκεζα (ζε αοηή ηδκ 

εκένβεζα δεκ πενζθαιαάκεηαζ δ επζθάκεζα ημο 

δένιαημξ) γ. πανάγς ιία επζθάκεζα, δδιζμονβχ 

παναηζά δ. (εζδζηυη. βζα ηδκ επζθάκεζα ημο δε- 

νιαημξ) βναηζμοκίγς, δδιζμονβχ αιοπή 2. 

(ηνζημπνυζ. me ~) ηάηζ ιμο πνμηαθεί θαβμφνα 

,ηκδζιυ 6. α. πνμηαθχ δζάανςζδ, θεμνά (ηον. 

θυβς ηδξ ζοκεπμφξ επαθήξ ή ηνζαήξ) β. ( me ~) 

δζαανχκμιαζ, θεείνμιαζ 7. (βζα έδαθμξ) ζηαθί-

γς, ζηάας εθαθνά ηαζ επζθακεζαηά 8. (ιηθ. 

βζα ηζέπδ) ζηαθίγς, ράπκς ημ εζςηενζηυ ηδξ 

βζα κα ανς ηη. ( ηον. πνήιαηα) 

   arîpiséscu & rîpiséscu (arîpis & rîpis/-

íre,-í,-ítă) 1. ηαηδθμνίγς, ααδίγς ζε επζηθζκέξ, 

ηαηδθμνζηυ έδαθμξ 2. νμαμθχ, ηαηεααίκς ιε 

μνιή απυ φρςια 3. (ζοκεηδ.) μνιάς, επζηίεε-

ιαζ 4. θεφβς, ελαθακίγμιαζ.  

   arîpisíre & rîpísíre(πθδε. arăpisíri & rîpi- 

síri) 1. ηαηδθυνζζια, αάδζζια ζε επζηθζκέξ έ-

δαθμξ 2. νμαυθδια, μνιδηζηή ηάεμδμξ απυ φ-

ρςια 3. μνιδηζηή επίεεζδ.  

   arî´su(πςν. πθδε.) παιυβεθμ, ιεζδίαια.  

   arlúmbă(πθδε. arlúmbe) ανθμφιπα. 

   armátă(πθδε. armắtsî) 1. μζηζαηυξ ελμπθζ-

ζιυξ(ηον. μ νμοπζζιυξ) 2. (πθδε.) πνμζηζά, 

(ηον. ημ ζφκμθμ ημο νμοπζζιμφ πμο απμηεθεί 

ηδκ πνμίηα) 3. (πθδε.) επίζδια νμφπα 4. 

(πθδε.) ζημθίδζα, λυιπθζα 5. (πθδε.) ηα θμφζα.   

   armathiáo(πθδε. armathiéi) ανιαεζά. 

   armatνlνáme & armătuláme(πθδε. ar-

matoléńi & armătulăńi) 1. πθήεμξ ανιαημθχκ 

2. ημ ζφκμθμ ηςκ ανιαημθχκ.   

   armatulíche(πθδε. armatulíchiuri) ζηνα-

ημπέδεοζδ, ζηναηυπεδμ, ηαηαοθζζιυξ ζηναηζς-

ηχκ.  

   armatuló(πθδε. armatuládzî) ανιαημθυξ.  

   armatuséscu(armatus/-íre,-í,-ítă) 1. α. ε-

λμπθίγς, ανιαηχκς, εθμδζάγς ιε υπθα β. (me 

~) ελμπθίγoιαζ, ανιαηχκμιαζ, εθμδζάγμιαζ ιε 

υπθα 2. (ιηθ.) α. ελμπθίγς, εθμδζάγς ιε ηα α-

παναίηδηα (ελανηήιαηα, ακηζηείιεκα η.θπ.) β 

(me ~) ελμπθίγoιαζ, εθμδζάγμιαζ ιε ηα απαναί-

ηδηα 3. ζημθίγς , δζαημζιχ ιε ζημθίδζα, ηαθς-

πίγς, ελςναΐγς 4.(εζδζηυη.) α. ζημθίγς, κηφκς 

ιε υιμνθα νμφπα ηαζ ημζιήιαηα β. (me ~) 

ζημθίγμιαζ, κηφκμιαζ ιε υιμνθα νμφπα ηαζ ημ-

ζιήιαηα. 

   armatusíre(πθδε. armatusíri) 1. ελμπθζ-

ζιυξ, εθμδζαζιυξ ιε υπθα 2. (ιηθ.) ελμπθζ-

ζιυξ, μ εθμδζαζιυξ ιε ηα απαναίηδηα (ελανηή-

ιαηα, ακηζηείιεκα η.θπ.) 3. ζηυθζζια   

   ármă(πθδε. ármate) υπθμ. 

   armătuláme → armatoloáme. 

   armăneáre(πθδε. armănéri) 1. παναιμκή 
2. θζβμεοιία, απχθεζα ηςκ αζζεήζεςκ 3. αημ-

κία, αίζεδζδ ελάκηθδζδξ . 

   armắnu(arm/-ăneáre,-áşu,-ásă) 1. ιέκς ιυ-

κζια δ πνμζςνζκά ηάπμο, ηαημζηχ, δζαιέκς 2.  
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παναιέκς· εζδζηυη. α. ελαημθμοεχ κα ανίζημ-

ιαζ (ηάπμο ή ιε ηάπμζμκ) β. ελαημθμοεχ κα 

ανίζημιαζ ζε μνζζιέκδ ηαηάζηαζδ γ. (βζα εκέ-

νβεζα ή δζαδζηαζία) δεκ μθμηθδνχκμιαζ, ζηα-

ιαηχ (ζε μνζζιέκμ ζδιείμ) 3. ανίζημιαζ ζε 

ζοβηεηνζιέκδ ηαηάζηαζδ 4. απμιέκς· εζδζηυη.  

α. ηαηαθήβς κα είιαζ, πενζένπμιαζ ζε μνζζιέ-

κδ ηαηάζηαζδ (ιεηά απυ έκα βεβμκυξ) β. ελα-

ημθμοεχ κα οπάνπς, δζαζχγμιαζ γ. ιέκς ςξ ο-

πυθμζπμ, οπμθείπμιαζ δ. εκημπίγμιαζ ςξ ίπκμξ 

ή οπυθμζπμ ε. πενζζζεφς 5. λειέκς· εζδζηυη.  α. 

ιέκς μνζζηζηά ζε έκα ιένμξ ή ζε ιία ηαηά-

ζηαζδ πςνίξ κα έπς αοηή ηδκ πνυεεζδ β. ιέκς 

πζμ πίζς απυ ημοξ άθθμοξ, απμηυαμιαζ, απυ-

ιαηνφκμιαζ γ. (~ de/di) ιέκς απυ ηάηζ, ιμο 

ηεθεζχκεζ εκηεθχξ 6. ιέκς (ιηθ. βζα ηαηάθμζπμ 

απυ ηάηζ πμο ζοκέαδ ζημ πανεθευκ) 7. 

ζηαιαηχ, παφς κα θεζημονβχ: 

   armăsătúră(πθδε. armăsătúre) 1. απμιεζ-

κάνζ, οπυθεζιια 2. (ζοκεηδ.) άπνδζημ πνάβια 

3. ( εζδζηυη. βζα θαβδηυ) απμθάβζα. 

   Αrmî´nu - Αrmî´nă(Αrmî´ńi - Αrmî´ne) 

Ανςιάκμξ/Βθάπoξ - Ανςιάκα/Βθάπα, αοηυξ(-

ή) πμο ακήηεζ ζηδκ εεκμπμθζηζζιζηή μιάδα 

ηςκ Ανςιάκςκ/Βθάπςκ, ζρόιην: μ ζοβηεηνζ-

ιέκμξ εεκμκοιζηυξ υνμξ απακηάηαζ ζημ βθςζ-

ζζηυ ζδίςια ημο Μεηζυαμο ιυκμ ζημκ πανα-

ηάης ζηίπμ: «móre Armî´nă, feátă ńi, mór’ 

muşátă, mó-re Armî´nă, mór’ muşátă, ci întsî 

stái mărăná-tă». Ο βθςζζζηυξ παναηηήναξ ηαζ 

δ οπυεεζδ ημο ηναβμοδζμφ, ζημ μπμίμ ακήηεζ o 

ακςηένς ζηίπμξ, ιανηονμφκ ημπζηή δδιζμονβία 

βεβμκυξ πμο ιαξ ηάκεζ κα οπμεέζμοιε πνήζδ 

ημο ζοβηεηνζιέκμο εεκμκοιίμο ηαζ απυ ημοξ 

ιεηζμαίηεξ ζε ιία παθαζυηενδ επμπή. Ζ ζδια-

ζία ημο ςζηυζμ δεκ αβκμείηαζ απυ ημοξ ηαημί-

ημοξ ημο Μεηζυαμο ιυκμ πμο ημ πνδζζιμπμζ-

μφκ ιυκμ υηακ απεοεφκμκηαζ ζε ιέθδ άθθςκ 

αθαπζηχκ ημζκμηήηςκ. Οζ ίδζμζ αοημπνμζδζμνί-

γμκηαζ ςξ Vláhi. (αθ. θ.) 

   ármu(πθδε. ármuri), ηεηανηδιυνζμ ζθα-

πημφ απμηεθμφιεκμ απυ ημ πάκς ιένμξ ημο πμ- 

δζμφ ηαζ ηιήια ημο ζχιαημξ ημο γχμο (ςιμ-

πθάηδ δ ηαπμφθζ).  

   arnáre(πθδε. arnắri) δζαπείιαζδ, λεπεζιχ-

κζαζια.  

   arnáticu(πθδε. arnátice) ημ ζφκμθμ ηςκ 

πεζιενζκχκ πνμιδεεζχκ.  

   arnátu(πθδε. arnáte) ηάεε είδμξ πνμιήεεζ-

αξ βζα ημκ πεζιχκα.   

   arnămeséscu & arnămiséscu(arnămes 

& arnămis/-íre,-í,-ítă) παναιενίγς α. αάγς ηη. 

πανάιενα, ζηδκ άηνδ β. ηνααζέιαζ πδβαίκς 

ζηδκ άηνδ, ηάκς ηυπμ, θεφβς απυ ηδ ιέζδ. 

   arnămesíre & arnămisíre(πθδε. arnă- 

mesíri & arnămisíri) παναιένζζδ.  

   arnămiséscu →arnămeséscu.  

   arnămisíre → arnămesíre. 

   arneáme(πςν. πθδε.) δ πεζιενζκή πενίμ- 

δμξ, δ επμπή ημο πεζιχκα ηαζ ζοκεηδ. μ πεζιχ-

καξ. 

   arnédzu(arn/-áre,-ái,-átă) δζαπεζιάγς, 

λεπεζ-ιςκζάγς 

   arnéscu(arn/-íre/-í,-ítă) 1. ζημοπίγς, ζανχ-

κς, ηαεανίγς ηζξ αηαεανζίεξ (απυ ιία επζθά-

κεζα) ιε ηδ ζημφπα 2. (ιηθ.) α. δζχπκς, απμια-

ηνφκς ηπ. ιε αίαζμ ηνυπμ β. (εηθναζη. μ ηφπμξ. 

ηδξ πνμζη. arneáte) θφβε, ελαθακίζμο, λεημο-

ιπίζμο 3. (ιηθ. βζα θαβδηυ) ημ ηνχς υθμ, ημ ε-

λαθακίγς ηνχβμκηάξ ημ.  

   arnícĺu(πθδε. arnícĺi) κεθνυ.  

   arníre(πθδε. arníri) 1. ζημφπζζια ιε ηδ 

ζημφπα 2. (ιηθ.) δζχλζιμ, απμιάηνοκζδ ηά-

πμζμο ιε αίαζμ ηνυπμ.  

   arnitúră(πθδε. arnitúri) 1. ζημοπίδζ, ηάεε 

ηζ άπνδζημ πμο ημ πεηάιε ή ημ απμιαηνφκμοιε 

ιε ηδκ ζημφπα 2. ηάεε είδμοξ αηαεανζία 3. 

(ιηθ.) παναηηδνζζιυξ πνμζχπμο πμο δεκ έπεζ 

ηαιία αλία.   

   arníu(πθδε. arníuri) 1. πεζιαδζυ, ηυπμξ δζα-

πείιαζδξ ημπαδζμφ 2. (ζοκεηδ.) πεζιενζκυ αμ-

ζημηυπζ. 

   arńacó(πθδε. arńacázî) δένια ανκζμφ. 

   arńuzéscu(arńuz/-íre,-í,-ítă) ιονίγς α. μ-

ζθναίκμιαζ, ακηζθαιαάκμιαζ ιία μζιή β. ιονί-

γς ηη. έπμκηαξ ημκηά ηδκ ιφηδ ιμο γ. ακαδίδς 

μζιή, αβάγς ιονςδζά γ. (εζδζηυη.) ακαδίδς δο-

ζάνεζηδ ιονμοδζά, ανμιχ ε.  (απνυζ.) ιονίγεζ, 

οπάνπεζ ιία ιονςδζά, έπεζ εοπάνζζηδ ή δοζά-

νεζηδ μζιή. 

   arńuzíre(πθδε. arńuzíri) ιφνζζια α. δ α-

κηίθδρδ ιε ηζξ αζζεήζεζξ ηδξ εοπάνζζηδξ ή δο-

ζάνεζηδξ μζιήξ 2. (ζοκεηδ.) δ ίδζα δ μζιή πμο 

ακαδίδεηαζ απυ ηάπμο.   

   arńuzitúră(πθδε. arńuzitúre) ιονςδζά α. 

ηάεε μζιή πμο ακαδίδεζ ηπ./ηη. β. δοζάνεζηδ 

μζιή. 

    aroámicu(arumic/-áre,-ái,-átă) 1. ιαζχ, 

ζοκεθίας (ιία ηνμθή) ιε ηα δυκηζα 2. (ζοκ-

εηδ.) ηνχς, ιαζχ 3. ιαζμοθχ 4. (βζα πμνημθά-

βα γχα) ιδνοηάγς, ακαιαζχ.  

   aróche(πςν. πθδε.) 1. μ ηχκμξ ημο ηαθα- 

ιπμηζμφ 2. ηαθαιπυηζ, μ εδχδζιμξ ηανπυξ ημο  

ηαθαιπμηζμφ   

   árpă(πθδε. árpe) 1. θηενμφβα, θηενυ 2. 

(ηηδκ.) α. ηιήια ημπαδζμφ β. πηένοβα, πθεονά, 

πθεονζηυ ζδιείμ εκυξ ημπαδζμφ γ. ηιήια ημπα-

δζμφ πμο αυζηεζ ζε πςνζζηυ αμζηυημπμ 3. μκμ-

ιαζία δζαημζιδηζημφ ιμηίαμο οθακημφ 4. πηε-
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νφβζμ θηενςηήξ(μ ηνμπυξ ζημοξ οδνμηίκδημοξ 

ιδπακζζιμφξ). 

   arpusítu(πθδε. arpusíte) 1. ηαθαιπυηζ (ημ 

θοηυ) 2. ηαθαιπυηζ, μ εδχδζιμξ ηανπυξ ημο 

ηαθαιπμηζμφ.  

   arsắ(πθδε. arsádzî) ιένμξ πμο θένεζ ίπκδ 

ηαηαζηνμθήξ απυ πονηαβζά (ηον. δάζμξ ή μζ-

ημδμιή).  

   ársătúră(πθδε. arsăture) 1. ηάηζ πμο έπεζ 

ηαεί, απακεναηςεεί  2. (βζα θαβδηυ) αοηυ πμο 

έπεζ ανπάλεζ ή ηαεί 3. (βζα δάζμξ) ηιήια ημο 

πμο έπεζ ηαεί, απακεναηςεεί . 

   artiséscu(artis/-íre,-í,-ítă) πενζζζεφς, απυ- 

ιέκς, ιέκς ςξ οπυθμζπμ. 

   áru(ar/-áre,-ái,-átă) μνβχκς, ζηάας ηδκ επζ-

θάκεζα ημο εδάθμοξ ιε αθέηνζ ή ηναηηέν βζα κα 

ηαθθζενβήζς..  

   arúcu(arc/-áre,-ái,-átă) Ι. 1. νίπκς α. i. ηά-

κς (ηπ./ηη.) κα πέζεζ απυ ρδθυηενμ ζε παιδθυ-

ηενμ ζδιείμ, αθήκμκηαξ ή ζπνχπκμκηαξ κα πέ-

ζεζ ιε ημ αάνμξ ημο ii. (ιε απνυζςπδ ζφκηαλδ 

ζε θνάζεζξ βζα ηα ηαζνζηά θαζκυιεκα) νίπκεζ 

(ανμπή, πζυκζ), πέθηεζ (πάπκδ, παθάγζ, πνςζκή 

δνυζμξ) β. (βζα θαβδηά ή πμηά ή άθθα οβνά πα-

ναζηεοάζιαηα) αάγς, ή βεκζηυη. πνμζεέης γ. 

i. ηάκς ηη. υνεζμ κα πέζεζ ιε δφκαιδ ή ιε αία 

ζημ έδαθμξ ii. (εζδζηυη.) βηνειίγς, ηαηεδαθίγς 

2. νίπκς, πεηχ α. εηημλεφς ζε απυζηαζδ ή ιε 

δφκαιδ β. (εζδζηυη.) πονμαμθχ γ. απαθθάζζμ-

ιαζ (απυ ηη. πμο εεςνχ άπνδζημ, ακεπζεφιδημ, 

η.θπ.) 3. πεηχ α. ηζκάγς ηη. απυ πάκς ιμο, α-

πμηζκάζζς β. (βζα νμφπα) αβάγς, αθαζνχ 4. 

(ιηθ.) νίπκς α. πηοπχ, δένκς β. ζε θνάζεζξ βζα 

πηφπδια ιε έκα μνζζιέκμ ηνυπμ γ. (βζα πμζκή) 

νίπκς, επζαάθς 5. (ιηθ.) εεςνχ ηπ. οπεφεοκμ, 

επζννίπης εοεφκεξ 6. νίπκς ηπ./ηη., αδζηχ ηπ. 

βζα κα ςθεθδεχ εβχ 7. νίπκς ηη. πάκς ιμο, 

ηαθφπημιαζ ιε έκα νζπηυ νμφπμ ή ιε ζηέπαζια 

8. πνμπςνχ, ααδίγς 9. αιμθάς, αθήκς (ηπ,/ 

ηη.) εθεφεενμ, πςνίξ πενζμνζζιμφξ επζηήνδζδ ή 

έθεβπμ 10. (βζα μζημδμιέξ) ηηίγς, ηαηαζηεο-

άγς 11. (βζα ηιήια μζημδμιήξ) πεηχ, ελέπς έκ-

ημκα, πνμελέπς 12. α. ημπμεεηχ, αάγς β. 

(εζδζηυη.) ηαηαηάζζς ηπ. ζε ζφκμθμ, ζε ηαηδ-

βμνία γ. (εζδζηυη. βζα οθακηζηά κήιαηα) εέης 

πνμξ επελενβαζία 13. (βζα ηνυθζια ή πμηά) ηα-

ηακαθχκς ηνχς ή πίκς 14. (ιηθ. βζα εκένβεζεξ 

ή πνμζπάεεζεξ) ζηνέθς πνμξ μνζζιέκμ ζημπυ 

15. (βζα γχα ή έκημια) ιπήβς ηα δυκηζα ιμο ή 

ημ ηεκηνί, δαβηχκς, ηεκηνίγς 16. (ιηθ.) α. 

θές, απεοεφκς (ηη./ηπ.) β. θές, εηζημιίγς 

(ζοκήε. άζημπα θυβζα, ακμδζίεξ ηθπ.) ΙΙ. (me 

~) 1. νίπκμιαζ α. επζηίεειαζ εκακηίμκ ηάπμζμο. 

β. i. αζπμθμφιαζ ιε πάεμξ, αθμζζχκμιαζ ελ μ-

θμηθήνμο (ζε ηη.) ii. αθζενχκς ηπ. ζε ηη. (ηον. 

ζηα εεία) 2. λαπθχκς, πθαβζάγς (ζοκήε. βζα κα 

ημζιδεχ) 3. ζηεηεφς, εηθζπανχ 4. α. πδδχ, 

ζαθηάνς β. (βζα οπμγφβζμ) ηαααθζηεφς 5. (βζα 

άθμβμ) ηαθπάγς 6. πεηάβμιαζ, πδβαίκς (ηά-

πμο) βνήβμνα ηαζ ζοκήε. ιυκμ βζα θίβμ 7. (βζα 

δνυιμ, πμνεία, θμνά, ηαηεφεοκζδ ) πδβαίκς ζε 

μνζζιέκμ ζδιείμ, ηαηεοεφκμιαζ, αημθμοεχ ιία 

ηαηεφεοκζδ 8. (ηνζημπνυζ. se ~, βζα λφθα ή ζα-

κίδεξ) ζηεανχκς 9. (ιηθ.) μδδβχ, βζα ηη. πμο 

βίκεηαζ αζηία εκυξ βεβμκυημξ, πμο πνμηαθεί έκα 

απμηέθεζια.  

   arumicáre(πθδε. arumicắri) 1. ημ ζοκεπέξ 

ια-ζμφθδια 2. (εζδζηυη. βζα πμνημθάβα γχα) μ 

ήπμξ πμο πανάβεηαζ ηαεχξ ιαζμφκ ημ πυνημ.  

   arupeáre(πθδε. arupéri) 1. ζηίζζιμ 2. Ξέ-

ζηζζια, αίαζδ ζοκμοζία.  

   arúpu(ar/-upeáre,-úpşu,-úptă) 1. ζηίγς 2. 

δζαννδβκφς, δδιζμονβχ νήβια, ηνοπχ 3. (εζδζ-

ηυη. βζα πανάηαλδ ιάπδξ) δζαζπχ/-χιαζ 4. δζεζ-

ζδφς, εζζδφς 5. εζζαάθς 6. (εζδζηυη. βζα κενά) 

ακααθφγς, εηπδβάγς 7. (βζα πμνεία) λεηυας, 

πανεηηθίκς βζα κα ζοκημιεφζς ημκ δνυιμ 8. 

δζαζπίγς 9. α. ελμκηχκς ηπ., ημο πνμηαθχ ιε-

βάθδ ζςιαηζηή, οθζηή ή μζημκμιζηή θεμνά β. 

(me ~) λεζηίγμιαζ, ελμοεεκχκμιαζ 10. λεζηί-

γς, ζοκμοζζάγμιαζ ιε αίαζμ ηνυπμ 11. (βζα ηαζ-

νζηά θαζκυιεκα) λεζπάς 12. (me ~)παεαίκς 

ημίθδ 13. (βζα πζυκζ) εηπζμκίγς, ημ ηαεανίγς 

πζυκζ πμο οπάνπεζ ζε έκα ζδιείμ 14. (υηακ ανί-

γς) εηζημιίγς ζε ηπ. πμθθά άζπδια θυβζα.  

   arvuánă → arăvuánă.  

   arvuńiséscu(arvuńis/-íre,-í,-ítă) 1. αννα-

αςκζάγς 2.( me ~) αννααςκζάγμιαζ 

   arvuńisíre(πθδε. arvuńisíri) αννααχκζα-

ζια.  

   arĝastíru(πθδε. arĝastíre) ενβαζηήνζμ. 

   arĝátu(πθδε. arĝátsî) ενβάηδξ - ενβάηνζα  

   arĝăséscu(arĝas/-íre,-í,-ítă) 1. (βζα οθζηυ) 

οθίζηαιαζ θοζζηή ηαηενβαζία. 2. (βζα ηνμθή) 

οθίζηαιαζ γφιςζδ ή άθθδ θοζζηή δζενβαζία 3.  

(ιηθ. βζα πνυζ. ) απμηηχ πείνα, βίκμιαζ έιπεζ- 
νμξ.  

   arĝăsíre(πθδε. arĝasíri) ή γφιςζδ μνβακζ-

ηήξ μοζίαξ.  

   arĝatilíche(πςν. πθδε.) δ απαζπυθδζδ ςξ 

ενβάηδξ, ημ επάββεθια ημο ενβάηδ.  

   áryie(πθδε. áryie) αθχκζ  

   aryilé(πθδε. aryiládzî) κανβζθέξ.   

   aryirémate(εκ. & πθδε.) 1. πνυθδρδ, δεζ- 
ζζδαζιμκία 2. δμλαζία 

   aschére(πθδε. aschéruri) 1. ζηναηυξ, ζηνα-

ηζςηζηυ ζχια 2. (ιηθ.) πμθοιεθήξ μιάδα.  

   aschitaryó(πςν. πθδε.) 1. αζηδηανεζυ, 

ζηήηδ 2. (ιηθ.) απμιμκςιέκμξ πχνμξ, ιένμξ υ- 
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πμο ηάπμζμξ γεζ απμιμκςιέκα, πςνίξ επαθέξ. 

   aschití(πθδε. aschitádzî) 1. αζηδηήξ 2. 

(ιηθ.) αοηυξ(-ή,-υ) πμο γεζ απμιμκςιέκμξ ζημ 

ζπίηζ.  

   ascucheáre1 & scucheáre(πθδε. ascu-

chéri & scuchéri) 1. θηφζζιμ, δ εκένβεζα ή ημ 

απoηέθεζια ημο θηφκς 2. δ δζαθοβή θηοζιά-

ηςκ απυ ημ ζηυια 3. (ιηθ.) εηδήθςζδ πενζθνυ-

κδζδξ , απμζηνμθήξ.  

   ascucheáre2 & scucheáre(πθδε. ascu-

chéri & scuchéri) ηθάδεια θαπακζημφ (ηον. Φο-

ηάνζ πνάζμο πμο ημο ηυαμοκ ημκ εφζακμ ηαζ 

ηδκ μονά βζα κα ημ ιεηαθοηέρμοκ). 

   ascucheátu & scucheátu(πθδε. ascu-

cheátsî & ascuchétsî & scucheátsî & scuchétsî) 

1. θηφζια, ημ ζάθζμ πμο θηφκεζ ηάπμζμξ 2. ( 

ζοκεηδ.) ζάθζμ.    

   ascuchitúră & scuchitúră(πθδε. ascu-

chitúre & scuchitúre) πηφεθμ, νμπάθα, θηοζζά.  

   ascúchiu1 & scúchiu(ascuch & scuch/-

eáre,-eái,-eátă)
 
θηφκς α. αθαζνχ απυ ημ ζηυια 

ιμο, ζάθζμ, θθέβια η.θπ. ιε ιία εζδζηή ηίκδζδ 

ηςκ ηςκ πεζθζχκ ηαζ ηδξ βθχζζαξ β. εηημλεφς 

ημ ζάθζμ ιμο πάκς, θηφ-κμκηαξ πνμξ ιία (μνζ-

ζιέκδ) ηαηεφεοκζδ 2. αθαζνχ (ιε ηδ αμήεεζα 

ημο ζάθζμο ) έκα λέκμ ζχια πμο ανίζηεηαζ ή έ-

πεζ εζζαπεεί ζημ ζηυια 3. εηδδθχκς, εηθνάγς 

αδδία, πενζθνυκδζδ, απμζηνμθή 4. απμηνέπς 

ημ ιάηζαζια. 

   ascúchiu2 & scúchiu(ascuch & scuch/-

eáre,-eái,-eátă)
 

ηθαδεφς έκα θαπακζηυ (ηον. 

θοηάνζ πνάζμο υπμο ηυας ημκ εφζακμ ηαζ ηδκ 

μονά βζα κα ημ ιεηαθοηέρς). 

   ascultáre(πθδε. ascultắri) 1. αηνυαζδ, δ 

(πνμζεηηζηή) παναημθμφεδζδ (μιζθίαξ, εηπμ-

ιπήξ, δζδαζηαθίαξ η.θπ.) 2. (ζαην.) αηνυαζδ 

απυ βζαηνυ 3. ημ κα αθμοβηνάγμιαζ ή κα ηνο-

θαημφς 4. οπαημή.  

   ascúltu(ascult/- áre,-ái,-átă) 1. α. αηνμχ-

ιαζ, αημφς ηπ./ηη. ιε πνμζμπή β. δέπμιαζ ζε 

αηνυαζδ γ. (ζαην.) αηνμάγμιαζ, ελεηάγς αζεε-

κή ιε αηνυαζδ 2. αθμοβηνάγμιαζ, ζηήκς αοηί, 

πνμζπαεχ κα αημφζς 3. ηνοθαημφς, ςηαημο-

ζηχ 4. αημφς, θαιαάκς οπυρδ, πείεμιαζ απυ 

ηάπμζμκ, δίκς πνμζμπή ζε υηζ θέεζ άθθμξ 5. Τ-

παημφς.  

   ascundeáre(πθδε. ascundéri) 1. ηνφρζιμ, 

ηαηαπχκζαζια 2. απυηνορδ, απμζζχπδζδ 3.  

ηνορίκμζα, οπμοθυηδηα. 

   ascúndu(asc/undeáre,-úm(p)şu,-úmtă) 1. 

ηνφας, απμηνφπης (ηπ/ηη). 2. (me ~ ) ηνφαμ-

ιαζ, δεκ εηδδθχκς ηζξ ζηέρεζξ ηαζ ηα αζζεήια-

ηά ιμο ζημοξ άθθμοξ ή απμθεφβς κα ειθακζ-

ζηχ δδιυζζα.  

   aslánu(πθδε. asláńi) 1. θζμκηάνζ 2. (ιηθ.) 

ακδνείμξ, παθθδηάνζ.  

   asíme(πχν. πθδε.) αζήιζ.  

   asimuséscu(asimus/-íre,-í,-ítă) αζδιχκς, 

πανίγς ζοιαμθζηά αζδιέκζμ κυιζζια ζε κέμ-

βέκκδημ. 

   asimusíre(πθδε. asimusíri) αζήιςια, 

ζοιαμθζηυ πάνζζια αζδιέκζμο κμιίζιαημξ ζε 

κεμβέκκδημ.   

   asmánu & azmánu(πθδε. asmáńi & az-

máńi) 1. ηνζάνζ πμο πανμοζζάγεζ ηνορμνπία 2. 

(ηαη’ επέηη.) ηνζάνζ άβμκμ, ζηείνμ 3. ζηείνμξ 

άκδναξ. 

   aspáru1
(aspăr/-eáre,-eái,-eátă) 1. θμαενίγς, 

εηθμαίγς 2. (me ~) θμαάιαζ, ηαηέπμιαζ απυ 

θυαμ, ηνυιμ 3. (me ~) θμαάιαζ, ηαηέπμιαζ απυ 

ακδζοπία, αβςκία 4. (me ~) δζαηαηέπμιαζ απυ 

εκδμζαζιμφξ, επζθοθάλεζξ 5. αζζεάκμιαζ δέμξ 

6. (me ~) δεζθζάγς, δεκ ημθιχ, δζζηάγς κα πς 

ή κα ηάκς ηη. 5. (βζα γχα) πακζημαάθς, πνμ-

βηάς. 6.  επζηαπφκς, επζζπεφδς.  

   aspáru2
(aspăr/-eáre,-eái,-eátă), (βζα οθζηά) 

δζαζημνπίγς, ζημνπίγς εδχ ηαζ εηεί.
 

   aspăreáre1
(πθδε. aspăréri) 1. ηνμιάνα, 

ηνυιαβια 2. θυαμζ, εκδμζαζιμί, επζθοθάλεζξ.  

   aspăreáre2
(πθδε.), (βζα οθζηά) δζαζηυνπζ-

ζδ, ζηυνπζζια εδχ ηαζ εηεί. 

   asprítşă & asprítşu(πθδε. asprítşe & as-

prítşî) ιζηνυ ηαζ θεοηυ ζπονί ηαθαιπμηζμφ.  

   asprítşu1
 → asprítşă. 

   asprítşu2
(πθδε. asprítşî) πμφθζα, ιζηνυξ 

ιεηαθθζηυξ δίζημξ πμο ηνέιμκηακ απυ ηα ια-

κηήθζα ηςκ βοκαζηχκ. 

   aspropótamu(πςν. πθδε.) μκμιαζία δζα-

ημζιδηζημφ ιμηίαμο οθακημφ. 

   asprúşă(πςν. πθδε.) μκμιαζία πμζηζθίαξ 

θεοημφ ζηαθοθζμφ. 

   astáre(πθδε. astắri) θυδνα  

   astăruséscu(astărus/-íre,-í,-ítă) 1. θμδνά-

νς 2. αζηανχκς.  

   astărusíre(πθδε. astărusíri) θμδνάνζζια. 

   astingeáre(πθδε. astingéri) 1. ζαήζζιμ 2. 

(ιηθ.) παιυξ, αθακζζιυξ.  

   astíngu(ast/-ingeáre,-éşu,-eásă) 1. ζαήκς, 

ηάκς ηη. κα πάρεζ κα ηαίεζ ή κα θςηίγεζ 2. 

ζαήκς, δζαβνάθς ηη. βναιιέκμ 3. (ιηθ. βζα 

πνυζ.) α. αθακίγς β. (me ~)αθακίγμιαζ, παφς 

κα οπάνπς, πάκμιαζ πςνίξ ικα αθήζς ίπκδ 4. 

(ιηθ. me ~) ελακηθμφιαζ, ελμοεεκχκμιαζ 5. 

(ιηθ.) ελμκηχκς, ελμθμενεφς 6. (ιηθ.)  ιαηζά-

γμιαζ έκημκα.  

   astrăpíe(πθδε. astrăpíuri) αζηναπή. 

   astrăpiséscu(astrăpis/-íre,-í,-ítă) (ςξ απεζ- 
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θή ή ηαηάνα) πθήηης/-μιαζ απυ αζηναπή. 

   astrăpisíre(πςν. πθδε.), (ςξ έηθναζδ α-

πεζθήξ ή ηαηάναξ) πηφπδια απυ αζηναπή.  

   astrósmă(πθδε. astrósme) 1. ζηνχια, 

ζηνςική 2. (παθαζυη.) ζηνχια ζαιανζμφ, ημ 

ηιήια ημο ζαιανζμφ πμο πενζαάθθεηαζ απυ ημκ 

λφθζκμ ζηεθεηυ.   

   astuxéscu(astux/-íre,-í,-ítă) 1. απμηθίκς, 

λεθεφβς, αημθμοεχ θάεμξ ηαηεφεοκζδ ζε ζπέ-

ζδ ιε ηδκ ανπζηά ζπεδζαζιέκδ 2. (εζδζηυη. ζε 

πμνεία) θμλμδνμιχ, πανεηηθίκς 3. (εζδζηυη. 

βζα μιζθδηή) πανεηααίκς, λεθεφβς απυ ημ εέ-

ια ιμο 4. (ζε ενβαζία) απμθεφβς κα ενβαζηχ.  

   astuxíre(πθδε. astuxíri) απυηθζζδ, πανέη-

ηθζζδ, θμλμδνυιδζδ.  

   astupáre(πθδε. astupắri) αμφθςια, ηθείζζ- 

ιμ.  

   astupătúră(πθδε. astupătúre) αμφθςια, 

ηαεεηί πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα κα θνάλμοιε, 

κα ηθείζμοιε ηη. 

   astúpu(astup/- áre,-ái,-átă) 1. αμοθχκς, 

θνάζζς, ηθείκς έκα ζηυιζμ ή έκα άκμζβια 2. 

αμοθχκς, παεαίκς απυθναλδ 3. (me ~) ιπμο-

ηχκς, ηνχς πμθφ ηαζ πμνηαίκς εκηεθχξ 4. πμ-

νηαίκς, ζηακμπμζχ απυθοηα ιία ακάβηδ ιμο.  

   asudáre(πθδε. asudắri) ίδνςια. 

   asudoáre & sudoáre(πθδε. asudóri & su-

dóri) ζδνχηαξ. 

   asúdu(asud/-áre,-ái,-átă) 1. ζδνχκς, ζδνμ-

ημπχ 2. (ιηθ.) ηαηααάθς ιεβάθεξ ηαζ ελακηθδ-

ηζηέξ πνμζπάεεζεξ, ημπζάγς, ημονάγμιαζ πμθφ 

3. (ιηθ.) κμηίγς, βίκμιαζ οβνυξ 4. (ιηθ. βζα 

πνμξ. πμο ιπαίκεζ ζηδκ εθδαεία) ειθακίγς ηνζ-

πμθοΐα (ζε ζοβηεηνζιέκμ ζδιείμ ημο ζχιαημξ)  

   asunáre(πθδε. asunắri) 1. ήπμξ  2. ευνοαμξ 

3. (βζα ηνμοζηυ ιμοζζηυ υνβακμ) πηφπδια, παί-

λζιμ  

   asunătúră(πθδε. asunătúre) αθ.θ. asunáre 

ζηδ ζδι. 1 

   asúnu(asun/-áre,-ái,-átă) 1. δπχ, πανάβς ή 

εηπέιπς μνζζιέκμ ήπμ 2. ηνμφς, ηηοπχ ιία ε-

πζθάκεζα (ηαζ πανάβς ήπμ) 3. (εζδζηυη.) εμνο-

αχ, πνμηαθχ ευνοαμ. 4. εζδμπμζχ 5. εκδιενχ-

κς 6. ιανηονχ, απμηαθφπης. 

   aşteptáre(πθδε. aşteptắri) 1. ακαιμκή 2. ο-

πμδμπή, πνμτπάκηδζδ 3. εθπίδα, υηζ πνμζδμηά 

ηάπμζμξ.   

   aştéptu(aştept/-áre,-ái,-átă) 1. πενζιέκς, α-

καιέκς 2. (ιε ανκδη. ιυνζμ, nu me ~ ) αδδ-

ιμκχ 3. πνμζδμηχ εθπίγς 4. οπμδέπμιαζ, πνμ-

τπακηχ.  

   aştergeáre(πθδε. aştergéri) ζθμφββζζια, 

ζημφπζζια, ηαεάνζζια δζα ηδξ ηνζαήξ. 

   aştérgu(aşt/-ergeáre,-érsu,-eársă.) 1. α. α- 

πμιάζζς, ζθμοββίγς/ζημοπίγς/ηαεανίγς ηη. 

ηνίαμκηάξ ημ β. (me ~) απμιάζζμιαζ, ζθμοβ-

βίγμιαζ/ζημοπίγμιαζ/ηνίαμιαζ βζα κα ηαεανζ-

ζηχ 3. (ιηθ. βζα πνυζ.) α. ελαθακίγς, αθακίγς 

β. (me ~ ). ελαθακίγμιαζ αθακίγμιαζ  

   aşternătúră(πθδε. aşternătúre) 1. ζηνχζδ 

2. ζηνχζζιμ 3. ζηνςζίδζ 4. ζηνςηήναξ, δ ηάης 

ιοθυπεηνα ημο κενυιοθμο. 

   aşterneáre(πθδε. aşternéri) 1. ζηνχζζιμ, 

ηάθορδ επζθάκεζαξ ιε ηη. 2. (βζα γχμ) ηζεάζεο-

ζδ, δάιαζια 3. (βζα πνυζ.) ζοιιυνθςζδ 4. 

(βζα ζφκκεθα) παιήθςια 5. (βζα επζθάκεζα) ε-

λμιάθοκζδ, θείακζδ. 

   aştérnu(aştern/-eáre,-úi,-útă) 1. ζηνχκς α. 

απθχκς (έκα ακηζηείιεκμ, έκα οθζηυ) πάκς ζε 

ιία επζθάκεζα ηαθφπημκηαξ ηδκ β. ζηνχκς, ημ-

πμεεηχ ή ηαηημπμζχ ηα ζηεπάζιαηα γ. ηαθφ-

πης ιία επζθάκεζα 2. (βζα γχα) δαιάγς, ηζεα-

ζεφς 3. (βζα πνμζ.) ζηνχκς α. ζοιιμνθχκς β. 

ςνζιάγς 4. (βζα ανμπή) ιεζχκς ηδκ έκηαζδ 5. 

δνειχ, δζοπάγς, θνμκζιεφς 6. ιπαίκς ζε μ-

ιαθή πμνεία, δζμνεχκμιαζ 7. επζδίδμιαζ ζε ηη. 

8. (βζα έδαθμξ ή ηηίζια) οθίζηαιαζ ηαείγδζδ 

9. (βζα οβνά, θάζπδ, ηαπκζά) ηαηαηάεμιαζ 10. 

βένκς πμθφ 11. λεηαεανίγς, δζεοηνζκίγς 12. 

(βζα επζθάκεζα οθζηχκ ) ελμιαθφκς, θεζαίκς.  

   aşternútu(πθδε. aşternúte) ζηνςζίδζ.  

   athéră 1. πμηυ ιε ορδθή πενζεηηζηυηδηα ζε 

αθημυθ 2. εθαθνυ ηνυπζζια αζπιδνμφ ακηζηεζ-

ιέκμο.  

   atópă(πθδε. atópe) 1. ηυπζ, ιπάθα 2. (πα-

θαζυη.) ζηδ θν. atópă di héru"ζθαζνζηυ αθήια 

ηακμκζμφ".  

   átsă(πθδε. átsă) ηάεε είδμοξ ημιιάηζ κήια-

ημξ(ηθςζηή, ζπμζκί, ζπάβημξ, ημνδυκζ η.θπ.)  

   atsălíche(πθδε. atsălíchiuri) αηζαθζά, αηα-

ηαζηαζία. 

   atşóle(πθδε. atşóĺi) οθαζιάηζκμ ηάθοιια 

απυ βζδυιαθθμ βζα ηδκ πνμζηαζία ημο οπμγοβί-

μο απυ ημ ρφπμξ (ημπμεεημφκηακ ζηδ νάπδ ημο 

γχμο ηαζ δεκυηακ ζηδκ μονά ηδ ιέζδ ηαζ ημ 

ηεθάθζ). 

   atşoĺiséscu(atşoĺis/-íre,-í,-ítă) ζηεπάγς ημ 

οπμγφβζμ ιε ηδκ atşóle ( αθ. θ.) 

   atşoĺisíre(πθδε. atşoĺisíri) ζηέπαζια οπμ-

γοβίμο ιε ηδκ atşóle (αθ. θ.) 

   átu(πθδε. átsî) άηζ, ααναάημ άθμβμ, εφνς-

ζημ ανζεκζηυ άθμβμ.  

   atuláze(πθδε. atulắzi) αηθάγζ, είδμξ ιεηα- 
λςημφ οθάζιαημξ. 

   aúo(πθδε. aúo & aúori) 1. ζηαθφθζ 2. ηυπμξ 

ιε πανεέκα αθάζηδζδ 3. θζαάδζ ιε απάηδημ πμ-

νηάνζ  

   aumbráre(πθδε. aumbrắri) 1. ζηίαζδ, δ 
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δδιζμονβία ζηζάξ 2. δνυζζζια ηάης απυ ζηζά.  

   aúmbră(πθδε. aúmbre) 1. ίζηζμξ, ζηζά, ημ 

ζημηεζκυ είδςθμ εκυξ ζχιαημξ ή πνάβιαημξ 

πμο πνμαάθθεηαζ πάκς ζε ιία επζθάκεζα 2 ί-

ζηζμξ, ζηζά, ιένμξ ζημ μπμίμ δεκ πηοπά ηαηεο-

εείακ μ ήθζμξ 2. θάκηαζια, πκεφια 3. ζηίαζια, 

ηαεεηί πμο δδιζμονβεί ζηζά 4. ηζιή, ζεααζιυξ, 

οπυθδρδ, δ εηηίιδζδ πμο δζηαζμφηαζ ηάπμζμξ 

5. ηφνμξ 

   aumbreádhă(πθδε. aumbrédzî) ίζηζςια, 

ζηζενυ ιένμξ.  

   aumbrédzu & aúmbru(aumbr/-áre,-ái,-

átă) 1. ζηζάγς, δδιζμονβχ ζηζά πάκς ζε ηη. 2. 

(me ~) ηάεμιαζ ηάης απυ ζηζά (βζα κα δνμζζ-

ζηχ) 3. δζαζηαονχκμιαζ, ζοκακηάς ηπ. ηοπαία. 

   aúmbru → aumbrédzu. 

   auráre & aurî´re(πθδε. aurắri & aurî´ri) 

1. αβνζυηδηα, αβνζάδα, έηθναζδ επζεεηζηυηδ-

ηαξ, ζηθδνυηδηαξ 2. επενυηδηα, έπενα.  

   aurắscu & aurédzu & auréscu(aur/-

î´re,-í,-î´tă) 1. αβνζεφς, ελαβνζχκμιαζ, εηθνά-

γς μνβή, εοιυ, βίκμιαζ απεζθδηζηυξ 2. ζοιπε-

νζθένμιαζ ιε αβνζυηδηα, επζεεηζηυηδηα 3. βίκμ-

ιαζ ηνμιαηηζηυξ, πάκς ηδ βθοηφηδηά ιμο 4. βί-

κμιαζ επενυξ ιε ηπ. 5. (βζα ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ ) 

επζδεζκχκμιαζ, βίκμιαζ δνζιφξ.  

   aurédzu → aurắscu. 

   auréscu → aurắscu. 

   aurî´re → auráre. 

   aurláre(πθδε. aurlắri) 1. θχκαβια, έκημκδ 

θςκαζηία, ηναοβή 2. ηαηζάδζαζια, ιάθςια.  

   aúrlu(aurl/-áre,-ái,-átă) 1. θςκάγς δο-

καηά, ηναοβάγς 2. ηαηζαδζάγς, ιαθχκς ηπ. ιε 

δοκαηέξ θςκέξ 3. (βζα πμηάιζα ή ακέιμοξ) αμο-

ίγς. 

   auşáme(πθδε. auşắńi) πθήεμξ βενυκηςκ.  

   auşắscu(auş/-î´re,-î´i,-î´tă) 1. α. βενάγς, 

βενκχ, βίκμιαζ βένμξ β. πάκς ηα κεακζηά ιμο 

παναηηδνζζηζηά, ειθακίγς ζδιάδζα παναηιήξ 

ηαζ ελάκηθδζδξ 2. πνμηαθχ ζε ηπ. ζςιαηζηή 

ηαζ ροπζηή θεμνά 3. (ιηθ.) ιέκς βζα ιεβάθμ 

δζάζηδια ζε ιία ηαηάζηαζδ. 

   auşîre(πθδε. auşî´ri) 1. βέναζια, βήνακζδ 

2. βενάιαηα. 

   aúşă(πθδε. aúşe) βενυκηζζζα,.βνζά, βοκαίηα 
πνμπςνδιέκδξ δθζηίαξ. 

   aúşu(πθδε. aúşî) βένμξ, άκδναξ πνμπςνδιέ-

κδξ δθζηίαξ. 

   aútu - aútă(πθδε. aútsî - aúte) 1. αμφηδξ - 

αμφηζζα, αοηυξ(-ή) πμο ηαηάβεηαζ απυ ηδκ Μζ-

ηνά Αζία 2. (ιηθ.) πνυζςπμ πμο έπεζ ιεθαρή 

επζδενιίδα. 

   avandadjî´(πθδε. avandadjádzî) 1. αοηυξ  

πμο ακεαάγεζ ηζξ ηζιέξ ζε δδιμπναζία 2. ααα- 

κηαδυνμξ, ηνάπηδξ  

   avándă(πθδε. avánde) 1. ααακηάγ, πθεμκέ-

ηηδια 2. πνμηένδια 3. (ζηδ θν. dáu ~ !) α. 

πνμςεχ, πνμάβς, ελεθίζζς (ηπ.) β. ελορχκς, 

εηεεζάγς (ηπ.) γ. ηαεζζηχ (ηη.) πθεμκεηηζηυ 4. 

(ζηδ θν. ĺáu ~!) πνμάβμιαζ, πνμμδεφς, ακα-

πηφζζμιαζ. 

   avărĝăséscu(avărĝăs/-íre,-í,-ítă) αναπκζά-

γς. 

   avărĝăsîre(πθδε. avărĝăsíri) ανάπκζαζια  

   ávdu1
(avdz/-î´re,-î´i,-î´tă) 1. αημφς. α. ιπμ-

νχ ηαζ ακηζθαιαάκμιαζ ήπμοξ ιε ημ αζζεδηή-

νζμ υνβακμ ηδξ αημήξ β. ακηζθαιαάκμιαζ ήπμ, 

αθμοβηνάγμιαζ γ. αηνμχιαζ, παναημθμοεχ ιε 

πνμζμπή, δίκς ζδιαζία ζε αοηά πμο θέβμκηαζ 

δ. οπαημφς 2. (me ~) αημφβμιαζ, βίκμιαζ βκς-

ζηυξ 3. (ιε ανκδη. ιυνζμ nu ~) δεκ έπς ακάβηδ, 

δεκ επδνεάγμιαζ, ακηέπς.  

   ávdu2
(πςν. πθδε.) αημή, δ δοκαηυηδηα κα 

ακηζθαιαάκμιαζ ήπμοξ ιε ημ αζζεδηήνζμ υνβα-

κμ ηδξ αημήξ.  

   avdzî´re(πθδε. avdzî´ri) 1. ζηακυηδηα αημ-

ήξ 2. ηοπαίμ άημοζια, υηζ πθδνμθμνείηαζ ηα-

κείξ πνμθμνζηά ή απυ δζαδυζεζξ, θήιεξ  3. (βζα 

ιμοζζηυ υνβακμ) μ ήπμξ πμο πανάβεζ. 

   avdzî´tu(πςν. πθδε.) αημή, δ ζηακυηδηα 

πμο έπεζ ηάπμζμξ κα ακηζθαιαάκεηαζ έκακ ήπμ .  

   aveáre(πθδε. avéri) πενζμοζία, αζμξ, πθμφ-

ημξ. 

   avélă(πθδε. avéle) αδέθθα. 

   avináre(πθδε. avinắri) 1. ηοκήβζ, εήνα 2. 

ηοκήβδια, ηαηαδίςλδ 3. ηοκδβδηυ (παζδζηυ 

παζπκίδζ) 4. επίιμκδ ηαζ ζοζηδιαηζηή πνμζπά-

εεζα.  

   avínu(avin/-áre,-ái,-átă) 1. ηοκδβχ α. ηαηά-

δζχης ηάπμζμκ β. (βζα γχα) εδνεφς 2. πνμζπα-

εχ κα βμδηεφζς ηάπμζμκ ενςηζηά 3. ηάκς ηπ. 

κα ηνέλεζ 4. επζζπεφδς 5. δζχπκς, απμιαηνφκς 

6. (βζα δμοθεζά) επζδζχης κα έπς πάκηα, επζ-

δζχης κα ενβάγμιαζ ζοκεπχξ 7. επζεοιχ, επζ-

γδηχ ηάηζ ιε πάεμξ 8. επζδζχης, επζγδηχ, ακα-

γδηχ.  

   avláche(πθδε. avlắchi) αοθάηζ α. ανδεοηζ- 

ηυ ηακάθζ β. ηεπκδηυ υνοβια πανμπέηεοζδξ κε-

νμφ.  

   avlonítu(πςν. πθδε.) μκμιαζία ημο αμνεζ- 

μδοηζημφ ακέιμο. 

   avişinó(πθδε. avişinádzî) πανςκφιζμ ηδξ 

πθδεοζιζαηήξ μιάδαξ ηςκ βφθηςκ.  

   avráre(πςν. πθδε.) δνυζζζια, δ επζηνάηδ-

ζδ δνμζενμφ ηαζνμφ. 

   ávră(πςν. πθδε.) 1. ημ πνςζκυ αενάηζ, δ 

πνςζκή δνμζζά (πνζκ ηδκ ακαημθή ημο δθίμο) 2.  
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δνμζζά, ημ ήπζμ ρφπμξ 3. ιένμξ ιε ίζηζμ, δνμ-

ζενυ ιένμξ.  

   avrédzu(avr/-áre,-ái,-átă) 1. (me ~) δνμζί-

γμιαζ 2. (βζα ημ ηθίια) δνμζίγεζ, βίκεηαζ δνμζε-

νυ.  

   avróhe(πθδε. avróhe) 1. δίπηο βζα ράνεια 

δ ζφθθδρδ γχςκ 2. (ιηθ.) παβίδα, πθεηηάκδ. 

   avucáre(πθδε. avucắri) 1. πθμοηζζιυξ, δ 

απυηηδζδ πθμφημο 2. πθμφημξ. 

   avuchédzu(avuc/-áre,-ái,-átă,) πθμοηίγς.  

   avĝulíe(πςν. πθδε.) αζμθί.  

   Ávĝustu(πθδε. ávĝuste) Αφβμοζημξ, μ υ-

βδμμξ ιήκαξ ημο έημοξ.   

   avĝutárahu(πθδε. avĝutárahe) αοβμηάνα- 

πμ. 

   axeádhă(ζε ενβαζία) ζηακυηδηα, επζδελζυ-

ηδηα  

   axiuséscu(axius/-íre,-í,-ítă) 1. εεςνχ ηπ. 

άλζμ βζα ηη., ηνίκς υηζ ημο αλίγεζ ηάηζ 2. αλζχ-

κμιαζ, ηαηαθένκς (κα ηάκς ηη.) πμο επζεοιχ.   

   axiusíre(πθδε. axiusíri) ηαηαλίςζδ.  

   axizéscu(axiz/-íre,-í,-ítă) 1. αλίγς, έπς αλί-

α 2. αλίγς, είιαζ άλζμξ.  

   axizíre(πςν. πθδε.) ημ κα αλίγεζ ή κα ημζηί-

γεζ ηη.  

   áĝalmă(πθδε. aĝálmate) άβαθια.  

   aĝapiticó – agapiticheáo & aĝapiti-

coáńe(πθδε. aĝapiticádzî - aĝapiticoáńe) 

αβαπδηζηυξ - αβαπδηζηζά, εναζηήξ - ενςιέ-

κδ.  

   aĝarinó(πθδε. aĝarinádzî) ζηθδνυξ, αά-

καοζμξ άκενςπμξ (ζοκδε. ςξ πνμζςκοιία ηςκ 

«ηανααακάνδδςκ»(ιεηαθμνείξ ιεβάθςκ απμ-

ζηάζεςκ). 

   aĝathó(πθδε. aĝathádzî) είδμξ λοθμονβζημφ 

ενβαθείμο.  

   aĝắ(πθδε. aĝádzî) 1. αβάξ 2. (ιηθ.) αοηυξ 

πμο γεζ άκεηα, ιε πμθοηέθεζα, πμο απμθαιαάκεζ 

ηζξ οπδνεζίεξ άθθςκ.  

   aĝắchi(πςν. εκ.) 1. ενςηζηή ζπέζδ 2. ενς-

ημηνμπία.  

   aĝăĺiséscu(aĝăĺis/-íre,-í,-ítă) ελακηθμφιαζ,  

απμδοκαιχκμιαζ ζςιαηζηά 

   aĝăĺisíre(πθδε. aĝăĺisíri) ελάκηθδζδ, ζςι- 
ιαηζηή απμδοκάιςζδ. 

   aĝăpséscu(aĝăps/-íre,-í,-ítă) αβαπχ (ενς-

ηζηά). 

   aĝăpsíre(πθδε. aĝăpsíri) δ εηδήθςζδ αζ-

ζεδιάηςκ, (ενςηζηήξ) αβάπδξ. 

   aĝăstiráru - aĝăstiráră(πθδε. aĝăstirári 

- aĝăstiráre), ιαβαγάημναξ, ηαηαζηδιαηάνπδξ- 
βοκαίηα ηαηαζηδιαηάνπδξ 

   aĝăstíru(πθδε. aĝăstíre) ιαβαγί, ειπμνζηυ 

ηαηάζηδια.  

   aĝóye(πθδε. aĝóye) αβχβζ.  

   aĝrăpiníe(πθδε. aĝrăpiníe) 1. αβνφπκζα, 

λαβνφπκζα 2. αβνοπκία, δ εηηθδζζαζηζηή ηεθε-

ηή πμο βίκεηαζ ηδ κφπηα. 

   aĝréscu(aĝr/-íre,-í,-ítă) αβνζεφς α. ελα-

βνζχκμιαζ α.  απμηηχ πνςηυβμκεξ ζοκήεεζεξ γ. 

(βζα ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ ή ηαηαζηάζεζξ) επζδεζ-

κχκμιαζ, ιεηααάθθμιαζ πνμξ ημ πεζνυηενμ.  

   aĝriádhă(πθδε. aĝrédzî) αβνζάδα, είδμξ 

παναζζηζημφ θοημφ.  

   aĝrídhe(πςν. πθδε.) αμζηυημπμξ ιε ηαηήξ  

πμζυηδηαξ πυνημ.   

   aĝríme(πθδε. aĝríńi) αβνίιζ, εδνίμ.  

   aĝríre(πθδε. aĝríri) αβνίεια, ηαηάζηαζδ 

ελμνβζιμφ, ελαβνίςζδξ   

   aĝríşte(πθδε. aĝríşte) 1. είδμξ αβνζυπμνημο 

2. αμζηυημπμξ ιε ηαηήξ πμζυηδηαξ πυνημ.  

   áĝro, ζοκεεηζηυ θέλεςκ πμο δδθχκμοκ 1. α. 

(βζα γχμ) υηζ δεκ είκαζ ελδιενςιέκμ π.π. ayru-

cálu(άβνζμ άθμβμ) β. (βζα θοηυ) υηζ είκαζ 

αοημθοέξ (υπζ ηαθθζενβδιέκμ) ή υηζ δεκ ηαθθζ-

ενβείηαζ π.π. aĝruméru(αβνζμιδθζά) 2. (ιηθ.) α. 

έθθεζρδ ηαθθζένβεζαξ, αβέκεζα π.π. aĝruómu ( 

αβνζάκενςπμξ) β. αβνζάδα ηαζ αθμζονυηδηα 

π.π. ayrubréscu(αβνζμημζηάγς) 3. (βζα ηυπμ) υηζ 

έπεζ ηα παναηηδνζζηζηά ημο αθζθυλεκμο, ημο 

απυημιμο: π.π. aĝrulócu(αβνζυημπμξ). 

   áĝru → áĝro 

   aĝrνbréscu & aĝrubréscu (aĝrubr/-íre,-

í,-ítă) αβνζμημζηάγς.  

   áĝrνcápră(πθδε. aĝrucắpri) αβνζυβζδμ. 

   áĝrνcătúşă & áĝrucătúşă(πθδε. ayru-

cătúşe) αβνζυβαηα.  

   áĝrνcocótu & áĝrucocótu(πθδε. aĝru-

cocótsî) άβνζμξ πεηεζκυξ. 

   aĝrνmutréscu & aĝrumutréscu (a-

ĝrumutr/-íre,-í,-ítă) αβνζμημζηάγς, ημζηάγς ιε 

αθμζονυ αθέιια. 

   aĝrνómu & aĝruómu(πθδε. aĝruoáme-

ńi) αβνζάκενςπμξ. 

   aĝropórcu(πθδε. aĝrupórci) αβνζμβμφνμο-

κμ.  

   aĝrubréscu → áĝrobréscu.  

   áĝrubríre(πθδε. aĝrubríri) αβνζμημίηαβια, 

αθμζονυ ημίηαβια.  

   áĝrucálu(πθδε. aĝrucáĺi) ζππμεζδέξ πμο δεκ 

έπεζ δαιαζηεί.  

   áĝrucápră(πθδε. aĝrucắpri) →  aĝrocápră 

   áĝrucăstî´ńe(πθδε. aĝrucăstî´ńe) αβνζμηά-

ζηακμ.  

   áĝrucăstî´ńu(πθδε. aĝrucăstî´ńi) αβνζμηα- 
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ζηακζά.  

   áĝrucătúşă → aĝrμcătúşă.  

   áĝrucătúşu(πθδε. ayrucătúşî) αβνζυβαημξ.  

   áĝrucocótu → aĝrμcocótu.  

   áĝrueápă(πθδε. aĝrueápe) άβνζα θμνάδα 

   áĝrulócu(πθδε. aĝrulócuri) αβνζυημπμξ, 

δφζααημξ ή άβμκμξ ηυπμξ.  

   áĝruméru1
(πθδε. aĝrumeáre) αβνζυιδθμ.    

   áĝruméru2
(πθδε. aĝruméri) αβνζμιδθζά.  

   áĝruméranu - áĝrumérană(πθδε. a- 

ĝrumérańi - aĝrumérane) (ιεζςη.- ζηςπη.) πα-

ναηηδνζζιυξ πμο απμδίδμκηακ απυ ημοξ ιεηζμ-

αίηεξ πνμξ ημοξ ηαημίημοξ ημο υιμνμο μζηζ-

ζιμφ ιδθζά.  

   áĝrumúlă(πθδε. aĝrumúle) άβνζμ ιμοθάνζ 

εδθοημφ βέκμοξ.  

   áĝrumúlu(πθδε. aĝrumúĺi) άβνζμ ιμοθάνζ 

ανζεκζημφ βέκμοξ.  

   aĝrumutréscu → aĝrμmutréscu 

   aĝrumutríre(πθδε. aĝrumutríri) αβνζμημί-

ηαβια, αθμζονυ ημίηαβια.  

   aĝruómu → aĝroómu. 

   áĝrupéru1
(πθδε. aĝrupeáre) άβνζμ απθάδζ.  

   áĝrupéru2
(πθδε. aĝrupéri) άβνζα απζδζά.  

   áĝruprúnă(πθδε. aĝruprúne) αβνζμημνυ-

ιδθμ.  

   áĝruprúnu(πθδε. aĝrupruńi) αβνζμημνμ-

ιδθζά  

   áĝrutrantáfilă(πθδε. aĝrutrantáfiĺe) άβνζ-

μ ηνζακηάθοθθμ..    

   áĝrutrantáfilu(πθδε. aĝrutrantáfiĺi) άβνζα 

ηνζακηαθοθθζά.   

   áĝruyíte(πθδε. ayruyítsî) ηθήια πμο δεκ 

πανάβεζ ζηαθφθζα.  

   aĝunéscu(aĝun/-íre,-í,-ítă) 1. δζχπκς, απυ-

ιαηνφκς ιε αίαζμ ηνυπμ (ηπ./ηη.) απυ ημκ πχ-

νμ πμο ανίζηεηαζ 2. εηδζχης, απμπέιπς, απυ-

ιαηνφκς (ηπ.) απυ ηδκ εέζδ πμο ηαηέπεζ.  

   aĝuníre(πθδε. aĝuníri) 1. δζχλζιμ, απμιά- 

ηνοκζδ ιε αίαζμ ηνυπμ 2. εηδίςλδ, απμπμιπή.  

   aĝurídhă(πθδε. aĝurídzî) αβμονίδα. 

   áya & áyi & áyu(αηθ.) θελζηυ πνυεδια 

ηονίςκ μκμιάηςκ ανζεκζημφ βέκμοξ πμο δδθχ-

κεζ 1. άβζμ ηδξ εηηθδζίαξ 2. ημπςκφιζμ ή καυ 

πμο θένεζ ημ υκμια ημο αβίμο 

   Ayanío & yanío(αηθ.) δ εμνηή ημο Αζ-

Γζάκκδ ημο ηθήδμκα ζηζξ 24 Ημοκίμο.   

   Ayasána(αηθ.) δ εμνηή ηδξ Αβίαξ Άκκαξ 

ζηζξ 9 Γεηειανίμο.  

   ayázmă(πςν. πθδε.) αβίαζια, ημ αβζαζιέ- 

 

 

κμ κενυ. 

   ayazmó(πςν. πθδε.) αβζαζιυξ, δ ηεθεηή 

ημο ηαεαβζαζιμφ. 

   ayéle(πθδε. ayéle) ημπάδζ απμηεθμφιεκμ α-

πυ ζππμεζδή 

   ayésmu(πςν. πθδε.) δουζιμξ.  

   áyi → áya  

   áyisă(πθδε. áyise) αβία.  

   ayo, θελζηυ πνυεδια ηονίςκ μκμιάηςκ, 

ζεαάζιζμξ, ηαπεζκυξ.   

   ayoáră(πθδε. ayμóri) βζμφθζ, ιεκελέξ.  

   ayochére & ayuchére(πθδε. ayochéri & 

ayuchéri) ηενί.  

   ayodhímă(πςν. πθδε.) ημ άβζμ αήια.   

   áyu1 
→ áya.   

   áyu2
(πθδε. áyi) άβζμξ.  

   Αyudhumítri(αηθ.) Οηηχανζμξ, μ ιήκαξ 

ημοξ Αβίμο Γδιδηνίμο  

   ayuchére → ayochére.  

   áyumistírya(αηθ.) ηα άβζα (άπνακηα) ιο-

ζηήνζα.  

   ayuséscu1
(ayus/-íre,-í,-ítă) 1. αζάγς, επζ-

ζπεφδς(ηη.) 2. ( me ~), αζάγμιαζ, επείβμιαζ. 

   ayuséscu2
(ayus/-í,-ítă) αβζάγς. 

   ayusíne(πςν. πθδε.) αβζμζφκδ, αβζυηδηα 

(ηον. ςξ πνμζαβυνεοζδ ηθδνζημφ ή δθζηζςιέ-

κμο πνμζχπμο). 

   áyusíre(πθδε. ayusíri) αζαζφκδ, αζάζδ, 

ζπμοδή. 

   Αyutreádhă(πθδε. ayutrédzî) 1. Αβία Σνζ-

άδα 2. (πθδε.) ημ βζμνηαζηζηυ ηνζήιενμ ημο 

αβίμο πκεφιαημξ. 

   azburáre(πθδε. azburắri) πέηαβια, πηήζδ.  

   azbóru(azbur/-áre,-ái,-átă) 1. πεηχ, ίπηαιαζ 

2. (ιηθ.) θεφβς, απμιαηνφκμιαζ απυ ηάπμο μ- 
νζζηζηά.  

   azéfhe(πθδε. azéfhiuri) 1. ηαθμπέναζδ, ημ 

κα πενκά ηακείξ ηδκ χνα ημο εοπάνζζηα, λέ-

κμζαζηα ηαζ δζαζηεδαζηζηά 2. (εζδζηυη.) δζα-

ζηέδαζδ, ροπαβςβία 3. (εζδζηυη. ηαηά ηδκ ε-

ηηέθεζδ ενβαζίαξ) άκεζδ, απμοζία ημφναζδξ,  

δοζημθίαξ ή άβπμοξ.  

   azmánu → asmánu 

   azvestareáo(πθδε. azvestaréi) αζαεζηα-

νζά.  

   azvéste(πςν. πθδε.) αζαέζηδξ. 

   ázvu(πθδε. ázvuri) 1. αζαυξ 2. ημιάνζ αζ- 
αμφ (ημπμεεημφκηακ ζημ ιέηςπμ ημο αθóβμο 

βζα κα ημ πνμζηαηέρεζ απυ ημ ηαηυ ιάηζ αθθά 

ηαζ βζα μιμνθζά). 
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Β 

 
   bába(πςν. πθδε.) πνδζζιμπμζείηαζ ιειμκς-

ιέκα ή ςξ θελζηυ πνυεδια ηονίςκ μκμιάηςκ 1. 

ιπάνιπαξ, εείμξ 2. (ζοκεηδ.) ζοββεκήξ ή βκς-

ζηυξ ιεβάθδξ δθζηίαξ.  

    bábă(πθδε babe) 1. (παθαζυη.) δμηάνζ ημ-

πμεεηδιέκμ μνζγυκηζα ζηδκ απυθδλδ ημο οδνα-

βςβμφ ημο κενυιοθμο 2. (παθαζυη.) ηάεε oνζγυ-

κηζμ δμηάνζ ηδξ θένμοζαξ ηαηαζηεοήξ ημο 

ιακηακζμφ(αθ.θ.)..  

   babanátsă(πθδε babanắtsă) ρδιέκμξ πο-

θυξ απυ ανααυζζημ. 

   babaúşu(πθδε. babaúşańi) βένμξ, ιπαιπυ-

βενμξ.   

   babeşáo(πθδε babeşéi) ιπαιπεζζά  

   bácă(πςν. πθδε.) ζηεκμπχνζα, ζανάηζ.  

   bacacócă(πςν. πθδε.) 1. ηνοθμημίηαβια 2. 

(εζδζηυη.) ιάηζ, ιπακζζηήνζ. 

   bacabondyáo(πθδε. bacabondyéi) ιπαβα-

ιπμκηζά, ηαηενβανζά. 

   bacaĺáru(πςν. πθδε.) 1. ιπαηαθζάνμξ 2. 

(ζοκεηδ.) ημ ράνζ αοηυ ιαβεζνειέκμ.   

   badjaryó(πθδε. badjaryádzî) ιζηνυ ηονμ-

ημιείμ ζηάκδξ.  

   bádju1
(πθδε. bádjańi) ηονμηυιμξ.  

   bádju2
(πθδε. bádje) ηονί πςνίξ θίπμξ. 

   bágu(băg/-áre,-ái,-átă) 1. (βεκζηυη.) αάγς, 

ημπμεεηχ 2. (εζδζηυη.) αάγς, ημπμεεηχ (ηη.) 

ιέζα (ζε ηάηζ άθθμ) 3. (βζα θαβδηά ηαζ πμηά) 

νίπκς ή βεκζηυη. πνμζεέης 4. ςεχ (ηπ.) κα ηά-

κεζ (ηη.) 5. ακαεέης (ζε ηπ.) κα ηάκεζ (ηη.) 6. ε-

πζδίδμιαζ ζε ηη. 7. αάγς ζημπυ, ζημπεφς 8. 

πνμιδεεφμιαζ, εθμδζάγμιαζ 9. παπαίκς 10. θμ-

νάς 11. δζμνίγς 12. (βζα εδάθδ ή ηηίζιαηα) 

ηαηαηάεμιαζ, ηαεζγάκς. 

   bálicu(bălic/-áre,-ái,-átă) (βζα γχα) ημπνί-

γς, αθμδεφς.   

   báĺu(băĺ/-áre,-ái,-átă), (βζα αζδμίμ) εηηνίκς, 

πφκς. 

   báră(αηθ.) ζηδ θν. tşáră-báră! "άκς ηάης, 

ακάηαηα, πςνίξ ζεζνά, ηάλδ".    

   bairáme(πθδε. bairắmi) ζπέζδ, ζοκακα-

ζηνμθή.  

   báire(αηθ.) ζηδ θν. şúire-báire! θφνδδκ ιί-

βδδκ, άκς ηάης, ακάηαηα.  

   báiru(πθδε. báire) 1. πενζδέναζμ, 2. θάθθα-

ββα, ζεζνά, βναιιή 3. ανιαεζά. 4. (ζε βναπηυ 

ηεί-ιεκμ) βναιιή, ζεζνά.  

   baláşă(πθδε. baláşe) 1. ζηφθα ιε πονυλα- 

κεμ ηνίπςια. 2. βοκαίηα ιε πονυλακεμ ιαθί 3. 

(παθαζυη.) βοκαζηείμ υκμια.  

   bálă1 (πθδε. bále) ιέηςπμ, ημφηεθμ.  

   bálă2
(πθδε. bắĺuri & bắĺi) δέια πυνημο.  

   balcóne(πθδε. balkóne) ιπαθηυκζ  

   bále(πθδε. bắĺi) 1. ζάθζμ 2. ηάεε οβνή ηαζ 

ημθθχδδξ μοζία.   

   bálică(πθδε. bắlici) αθυδεοια γχμο, ημπνζ-

ά.   

   báltă1
(πθδε. bắltsî) 1. θίικδ 2. ηέκαβμξ, αά-

θημξ.  

   báltă2
(πθδε. bắltsî) 1. (βζα νμφπμ, φθαζια ή 

ζηδιυκζ) λεπεζθςιέκμ, παθανυ.  

   baĺái(πθδε.baĺáeańi) ζαθζάνδξ.  

   bámńe(πθδε. bắmńi) ιπάιζα. 

   bánă(πθδε. bắnuri) γςή, αίμξ.    

   bándă(πθδε. bắndzî ) οθακηυ βζα ηδκ δζα-

ηυζιδζδ ημίπμο. 

   bandéră(πθδε. bandére) πακηζένα, ζδιαία.  

   bangańótă(πθδε. bangańóte) δζαεέζζιμ 

πνδιαηζηυ ηεθάθαζμ. 

   bángă(πθδε. bắngi) 1. ηνάπεγα 2. (παθαζ-

υη. - ηαηά ηδκ μεςιακζηή  πενίμδμ) εζδζηή ηάζ-

ζα πμο πνδζζιμπμζμφκηακ ςξ ανπεζμθοθάηζμ 

απυ ηζξ ημζκμηζηέξ ανπέξ ημο Μεηζυαμο.  

   bángu(πθδε. bánguri) πάβημξ.  

   banóze(πςν. πθδε.) μηζδήπμηε έπεζ ζηθδνή 

ηαζ ζοιπαβή οθή  

   barácă(αηθ.) ζηδ θν. me adrái tşáca bará-

că! " έβζκα tşáca bará-că! ".υηακ ηάπμζμξ θμφ-

ζηςκε απυ ημ πμθφ θαβδηυ".  

   báră(πθδε. bắri & bắruri) 1. θζικμφθα ιε 

πδβαίμ κενυ 2. θαηημφαα ιε κενυ ηαζ πνδζζ-

ιεφεζ ςξ πμηίζηνα βζα ηα γχα.  

   barbarósu(πθδε. barbaróşî) ημ πμοθί ημη-

ηζκμθαίιδξ. 

   barbaróză(πθδε. barbaróze) ανιπανυνζγα.  

   bárbă1 
(πθδε. bárbe) πζβμφκζ.  

   bárbă2
(πθδε. bắrghi) 1. βέκζ, ιμφζζ 2. ηνα-

κυξ, ιεβάθμξ, αθέκηδξ 3. ζηδ θν. ámu te bá-

rbă(únu)! ζέαμιαζ, οπμθμβίγς (ηπ.).  

   barbăriséscu(barbăris/-íre,-í,-ítă) πενζπμζ-

μφιαζ ηζξ ηνίπεξ ημο πνμζχπμο ιμο, λονίγμιαζ 

ή ημονεφμιαζ.  

   barbărisíre(πθδε.barbărisíri) πενζπμίδζδ  
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ηςκ ηνζπχκ ημο πνμζχπμο, ημφνεια ηαζ λφνζ-

ζια.  

   barbeái(πθδε. barbeáeańi) βεκεζμθυνμξ,   

ιμοζάημξ.  

   barbéru1
(πθδε. barbéreańi) ιπανιπένδξ, 

ημονέαξ.  

   barbéru2
(πθδε. barbéri) ιπανιπένζημ, 

ημονείμ.  

   baríse(πςν. πθδε.) ζοκακαζηνμθή, μζηεζυ-

ηδηα, θζθζηή ζπέζδ.  

   baró(πςν. πθδε.) μ ζπζημκμζημηφνδξ ζηδκ 

ζοκεδιαηζηή βθχζζα ηςκ μζημδυιςκ.  

   bartsóle & bratsóle(πθδε. bratsóĺi & bar-

tsóĺi) είδμξ πεζνμπνίμκμο. 

   başapórta(πθδε. başapórte) παζαπυνηζ, 

δζαααηήνζμ. 

   báşcă(πθδε. bắşti) 1. πμηάνζ, ημ ιαθθί πμο 

πνμένπεηαζ απυ ημ ημφνεια εκυξ πνμαάημο 2. 

ημ ηνζπςηυ πμο θένεζ ηάπμζμ ιένμξ ημο ακενς-

πίκμο ζχιαημξ.   

   başchío(πθδε. başchíuri) ημ ηονί ηαζένζ ζε 

ιία πνχζιδ ιμνθή ηδξ ηαηενβαζίαξ ημο. 

   báşu1
(băş/-áre,-ái,-átă) 1. θζθχ, αζπάγμιαζ 

2. αββίγς 3. (βζα πμηάιζ ή δνυιμ) ζιίβς, 

ακηαιχκς.  

   báşu2
(πθδε. báşuri) ζμθάξ.   

   bátă1
(πθδε. báte) θοζζηή παβίδα, θοζζηυξ 

πχνμξ πμο πνδζζιμπμζμφκηακ βζα ηδκ παβίδεο-

ζδ γχςκ. 

   bátă2
(πθδε. bắtsî) 1. παβίδα 2. (εζδζηυη.) πμ-

κηζημπαβίδα.  

   batecoáderă(πθδε. batecoáde-re) βοκαίηα 

πμο ημοκάεζ ηδκ μονά ηδξ, πμο πνμηαθεί ενς-

ηζηά.  

   bátsă(πθδε. bắtsî) 1. ζθαθζάνα 2. θεηέξ 3. 

(πθδε. δζπθυ, ~ - ~) αάρζιμ πμο δεκ πέηοπε ηαζ 

ειθακίγεζ δζαθμνεηζηήξ εκηάζεςξ. απμπνχζεζξ   

   bátu(băt/-eáre,-úi,-útă) 1. πηοπχ, ημπακχ 2. 

ημοκχ, ιεηαηζκχ 3. (me ~)ηζκζέιαζ, δναζηδνζμ-

πμζμφιαζ 4. ηνμφς, αανχ 5. ζείς/ζείμιαζ 6. 

ζπανηανάς 7. (βζα ιμοζζηά υνβακα) παίγς 8. 

(βζα πηδκυ) ηεθαδδχ 9. (βζα επζπείνδζδ) απμδί-

δς ηαθφηενα. 

   băbăéscu(băbă/-íre,-í,-ítă) 1. ιπμοπηίγς, α-

παοδχ 2. αβακαηηχ, δοζακαζπεηχ. 

   băbăíre(πθδε. băbăíri) ιπμφπηζζια, ημ κα 

έπς απδοδήζεζ.   

   băbălédzu(băbăl/-idzáre,-idzái & -í,-idzátă 

&-ítă) 1. ρεθθίγς, ιζθχ ζοκεπχξ ηαζ αηαηάθδ-

πηα 2. ιζθάς αηαηάζπεηα, πμθοθμβχ, θθοανχ 

3. (βζα θαβδηά) δμηζιάγς, αββίγς 

   băbălidzáre(πθδε. băbălidzắri) ρέθθζζια, 

αηαηάθδπηδ μιζθία.  

   băcáloańă & băcăloańe(πθδε. băcăloá-

ńe) ιπαηάθζζζα, πακημπχθζζζα.  

   băcăloańe → băcăloáńă. 

   băcálu(πθδε. băcáleańi & băcăládzî) ιπα-

ηάθδξ, πακημπχθδξ. 

   băcălíche(πθδε. băcălíchiuri) ιπαηαθζηή, 

ημ επάββεθια ημο ιπαηάθδ. 

   băcătáru(πθδε. băcătári) μ αμζηυξ ηςκ μζ-

ηυζζηςκ πνμαάηςκ εκυξ μζηζζιμφ.  

   băcătăríe(πθδε. băcătăríuri) άπνδζημ ακηζ-

ηείιεκμ, βζα πέηαια.  

   băclăvắ(πθδε. băclăvádzî) ιπαηθααάξ.     

   băcî´re(πθδε. băcî´ri) ιπαηίνζ, παθηυξ.    

   băcşắ1
(πθδε. băcşádzî) ιπαλέξ, ακευηδπμξ.  

   băcşắ2
(πθδε.băcşádzî) 1. φθαζια πμο πνδ-

ζζιμπμζείηαζ βζα πενζηφθζβια δέιαημξ ιε νμφπα 

2. ιπυβμξ ιε νμφπα.  

   băcşivánu(πθδε. băcşiváńi) ηδπμονυξ. 

   băcşî´şe(πθδε. băcşî´şe) ιπαλίζζ, θζθμδχ-

νδια 

   bădjănácu(πθδε. bădjănáci) ιπαηγακάηδξ, 

ζφβαιπνμξ.  

   băgínă(πθδε. băgíne) παναηηδνζζιυξ οθζ-

ημφ πμο έπεζ απμηηήζεζ ζοιπαβή ηαζ ζηθδνή 

οθή.  

   băgáre(πθδε. băgắri) 1. ημπμεέηδζδ, ημ κα 

αάθς ηάηζ ηάπμο 2. (βζα εδάθδ ή ηηίζιαηα) 

ηαείγδζδ.  

   băiráche(πθδε. băirắchi) ιπασνάηζ.   

   băíre(πθδε.băíruri) 1. πενζυημπμξ 2. (εζδζ-

ηυη.) πένζμξ αβνυξ.  

   bălătínă(πθδε. bălătíne) ιεβάθδ κζθάδα 

πζμκζμφ.  

   bălcáne(πθδε. bălcắni). 1. εηηεηαιέκμξ ηαζ 

επίπεδμξ ηυπμξ πμο  πενζηθείεηαζ απυ αμοκά ή 

δάζδ 2. αβνυηηδια, μζηυπεδμ, αμζηυημπμξ ή 

μπμζαδήπμηε άθθδ πνδζηζηή έηηαζδ βδξ πμο 

έπεζ ιεβάθεξ δζαζηάζεζξ.  

   băldắ(πθδε. băldádzî) 1. ιπαθηάξ ηνεμπς-

θείμο 2. ιζηνυξ οθμημιζηυξ πέθεηαξ (θένεζ 

πθαηζά θεπίδα).  

   bălicáre(πθδε. bălicắri) ηυπνζζια, θοζζηή 

θίπακζδ. 

   băltăséscu(băltăs/-íre,-í,-ítă) ελμοεεκχκμ-

ιαζ, ελακηθμφιαζ 

   băltăsíre(πθδε. băltăsíri) ελάκηθδζδ, ελμο-

εέκςζδ. 

   băltuséscu(băltus/-íre,-í,-ítă) 1. αοείγμιαζ, 

πχκμιαζ ζε κενά 2. πθδιιονίγς 

   băltusíre(πθδε. băltusíri) 1. αφεζζδ ζε κε-

νά 2.  πθδιιφνζζια.  

   băĺáre(πθδε. băĺắri) δ έηηνζζδ οβνχκ απυ 
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ημ αζδμίμ.  

   bănáre(πθδε. bănắri) ημ γδκ, ημ κα γς..  

   bănédzu(băn/-áre,-ái,-átă) 1. γς 2. πενκχ 

ηδ γςή ιμο 3. ηαημζηχ, δζαιέκς 4. ζοβηαημζ-

ηχ, ζοιαζχκς 

   băndắ(πθδε. băndắńi) θεοηυπνςιμ θμο-

θμφδζ πμο θφεηαζ ηάης απυ πολάνζα ; 

   bărbátu(πθδε. bărbátsî) άκδναξ.  

   bărbăteátsă(πςν. πθδε.) 1. ακηνεζμζφκδ, 

βεκκαζυηδηα 2. ακδνμπνέπεζα.  

   bărbăteáme(πςν. πθδε.) πθήεμξ ακδνχκ.  

   bărbătícu & bărbătítşu(πθδε. bărbătí-

tşî) 1. ιζηνυζςιμξ άκδναξ 2. ακδνάηζ, παζδί 

ιεβαθςιέκμ πνυςνα (οπμημν. ημο bărbátu )   
   bărbătítşu → bărbătícu    

   bărbătuloáme(πθδε. bărbătuléńi) → bă-

rbăteáme.  

   bărbărúşă(πθδε. bărbărúşe) (παθαζυη.) α-

κδνζηυ ηάθοιια ηεθαθήξ.  

   bărbuĺuséscu(bărbuĺus/-íre,-í,-ítă) ηοθίβς, 

ηαθφπης ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ημο ηεθαθζμφ 

ιε ιακηίθα.  

   bărbuĺusíre(πθδε. bărbuĺusíri) ηάθορδ 

ημο ιεβαθφηενμο ιένμοξ ημο ηεθαθζμφ ιε ια-

κηίθα.   

   bărbútă(πθδε. bărbúte) αμθαυξ θοημφ.   

   bărcátşă(πθδε. bărcắtşî) ηαηηάαζ.  

   bărcătşî´că(πθδε. bărcătşî´ce) ιζηνυ ηα-

ηάαζ(οπμη. ημο bărcátşă) 

   bărcíre(πθδε. bărcíri) ημηνχκα.  

   bărdhălácă(πθδε. bărdhălắci) ακδνάηθα, 

βθζζηνίδα.  

   bărdhăluséscu(bărdhălus/-íre,-í,-ítă) 1. 

ηαεζζηχ (ηη.) πμθφπνςιμ, πανδαθυ 2. ηαείζηα-

ιαζ πμθφπνςιμξ. 

   bărdhălusíre(πθδε. bărdhălu-síri) ημ κα 

ηαηαζηήζς ηάηζ πμθφπνςιμ, πανδαθυ.  

   bărúte(πςν. πθδε.) ιπανμφηζ. 

   băseárică(πθδε. băsérici) 1. εηηθδζία, κα-

υξ 2. (ζοκεηδ.) θεζημονβία.   

   băsmắ(πθδε. băsmádzî) 1. ιακηίθα πμο ημ-

πμεεηείηαζ ζηδκ πθάηδ ηςκ βοκαζηχκ υηακ θμ-

νμφκ ηδκ επίζδιδ παναδμζζαηή εκδοιαζία 2. 

ημιιάηζ οθάζιαημξ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ςξ 

ζηέπαζια δίζηςκ ιε εδέζιαηα πμο πνμζθέ-

νμκηαζ ζε εεζιμηοπζηέξ ηεθεημονβίεξ 3. ιακηήθζ 

πμο πενζδέκεηαζ ςξ γχκδ απυ ημκ αθάιδ ηαζ 

ημκ βαιπνυ ηαηά ηδκ ηεθεημονβία ημο βάιμο.  

   băstúne(πθδε. băstúne) ιπαζημφκζ. 

   băşáre(πθδε. băşắri) θίθδια, αζπαζιυξ. 

   băştărdhipséscu(băştărdhips/-íre,-í,-ítă) 

κμεεφς.    

   băştărdhipsíre(πθδε. băştărdhipsíri) δζα- 

ζηαφνςζδ γχςκ. 

   băşturíe(πθδε. băşturíuri) αθδηάηζ, παζδί 

ιε ακάνιμζηδ ζοιπενζθμνά.   

   băşurlíche(πθδε. băşurlíchi) ιαηνυζηεκμ 

ιζκηένζ.. 

   bătáĺu(πθδε. bătắĺuri), (παθαζυη.) ιάθθζκμ 

φθαζια ηαηαζηεοαζιέκμ ιε δζπθυ ιζηάνζ (έκα 

γεοβάνζ ιζηανζχκ).  

   bătăcşîlíche(πθδε. bătăcşîlíchi) ιπαηαλζθί-

ηζ, απάηδ, απαηεςκζά.  

   bătăníe(πθδε. bătăníe) ιπαηακία.    

   bătătóru(πθδε. bătătóri) 1. μνβακμπαίηηδξ 

2. πνυζςπμ ελεζδζηεοιέκμ ζημ ηίκαβια ηανπμ-

θυνςκ δέκδνςκ (ηον. ηανοδζχκ) 3. ηυπακμξ  

   bătătúră(πθδε. bătătúre) 1. μ ήπμξ πμο 

πανάβεηαζ ηαηά ημ ημπάκζζια ηςκ νμφπςκ ιε 

ημκ ηυπακμ 2. πίθδζζξ, δ έηδανζδ ιάθθζκμο 

νμφπμο ή οθάζιαημξ ζημ ιακηάκζ.    

   băteáre(πθδε. bătéri) 1. πηφπδια, ημπά-

κζζια 2. ηνμφζδ, αάνεια 3. ιεηαηίκδζδ 4. δνα-

ζηδνζμπμίδζδ 5. παίλζιμ ιμοζζημφ μνβάκμο 6. 

(ζοκεηδ.) δ ιεθςδία πμο παίγεηαζ απυ ηπ. ιμο-

ζζηυ υνβακμ 7. ζεζζιζηή δυκδζδ 8. ζπανηά-

νζζια.    

   beáu & biáu (bieáre/ beúi & biúi / biútă & 

biútă) 1. πίκς 2. (βζα έδαθμξ) νμοθχ, απμννμ-

θχ (κενυ, οβναζία).  

   becátsă(πθδε. becátsî) ιπεηάηζα.  

   becheáru(πθδε. becheáreańi) ιπεηζάνδξ, 

ενβέκδξ. 

   becherlíche(πςν. πθδε.) ενβέκζηδ γςή.   

   bedéĺe(πθδε. bedéĺi) 1. (παθαζυη.) είδμξ θυ-

νμο πμο πθδνχκμκηακ ηαηά ηδκ μεςιακζηή πε-

νίμδμ 2. (ιηθ.) άπνδζημξ άκενςπμξ 

   behlivánu & pehlivánu - behlivánă & 

pehlivánă(πθδε. behliváńi & pehliváńi -

behliváne & pehliváne) δοκαηυξ ηαζ δναζηήνζμξ 

άκδναξ - δοκαηή ηαζ δναζηήνζα βοκαίηα.  

   beifắ(πθδε. beifádzî) εββφδζδ, εκέπονμ, ο-

πμεήηδ.   

   béisă(πθδε. béise) 1. ιπέζζζα 2. (ιηθ.) βο-

καίηα πμο γεζ άκεηα, ιε πμθοηέθεζα, πμο απυ-

θαιαάκεζ ηζξ οπδνεζίεξ άθθςκ. 

   beldé(πθδε. beldádzî) πεθηέξ.   

   béle(αηθ.) ζηδ θν. nu u bágu béle! δεκ κμζά-

γμιαζ, δεκ ζημηίγμιαζ βζα ηάηζ.  

   belidjî´che(πθδε. belidjî´chi) 1. ηζιαθθή, 

πνοζαθζηυ 2. (ιηθ. ) πηοπίμ. 

   beléscu(bel/-íre,-í,-ítă) 1. βδένκς 2. πεθε-

ηχ, πηοπχ, δένκς 3. ηαηαζπανάγς 4. ηαηαπμ-

κμφιαζ απυ ηάπμζμ θοζζηυ θαζκυιεκμ 5. (ιηθ.) 

θεδθαηχ, θδζηεφς.  
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   belíre1
(πθδε. belíri) 1. βδάνζζιμ 2. δάνζζ- 

ιμ, πηφπδια 3. ηαηαζπάναλδ.  

   belíre2
(πθδε. belíri) θεφηακζδ οθάζιαημξ.  

   béliş(αηθ.) → béle. 

   benéche(πςν. πθδε.) οπμγφβζμ πμο πνδζζ-

ιμπμζείηαζ βζα ηαααθίηεια  

   beníze & biníze(πθδε. benízuri & binízu-

ri) (παθαζυη. - ηαηά ηδκ μεςιακζηή πενίμδμ) 

ακδνζηή εκδοιαζία ηςκ ακςηένςκ ημζκςκζηχκ 

ζηνςιάηςκ.    

   berbeácă(πθδε. berbeáce) (ιηθ.) ηαθμγςζ-

ζιέκδ ηαζ βενμδειέκδ βοκαίηα.  

   berbecáru(πθδε. berbecári) αμζηυξ ημπα-

δζμφ ιε ηνζάνζα.   

   berbécu(πθδε. berbéci) 1. ηνζάνζ 2. (ιηθ.) 

ηαθμγςζζιέκμξ ηαζ βενμδειέκμξ άκηναξ.   

   berbecúşă(πθδε. berbecúşe) (ιηθ.) ηαθμ-

γςζζιέκμ ηαζ βενμδειέκμ ημνίηζζ.  

   berbecúşu(πθδε. berbecúşî) 1. ηνζανάηζ 

(οπμημν. ημο berbécu) 2. (ιηθ.) ηαθμγςζζιέκμ 

ηαζ βενμδειέκμ αβυνζ.  

   berdé(πθδε. berdádzî) ημονηίκα.  

   berichéte(πςν. πθδε) αθεμκία, ηάηζ πμο 

πανάβεηαζ ή οπάνπεζ εκ αθεμκία.    

   bértă(πθδε. bérte) ιπένηα.   

   beryáme(πθδε. beryéńi) ιπνζάιζ.  

   besalî´- besaloáńe(πθδε. besaládzî - be-

saloáńe) ιπεζαθήξ - ιπεζαθμφ. 

   bésă(πςν. πθδε.) ιπέζα, ειπζζημζφκδ.   

   beselmé(πθδε. beselmádzî) λφθζκδ ζθήκα.  

   bésu1
(beş/-î´re,-î´i,-î´tă) 1. ηθάκς, πένδμιαζ 

2. (ιηθ.) οπμηζιχ ηάπμζμκ.  

   bésu2
(πθδε. bésuri) πμνδή, ηθακζά.  

   beşî´că(πθδε. beşî´ce) 1. θθφηηαζκα, θμο-

ζηάθα ημο δένιαημξ 2. θοηυπενδμ, είδμξ άβνζ-

μο ιακζηανζμφ.   

   beşî´nă(πθδε. beşî´ne) πμνδή, ηθακζά 

   beşî´re(πθδε. beşî´ri) ηθάζζιμ. 

   beşudéru - beşudéră(πθδε. beşudéreańi 

- beşudére) πνμζςκοιία ιζηνμφ παζδζμφ ή α-

βμνζμφ - ιζηνμφ ημνζηζζμφ. 

   betărnédzu & betărnéscu & betrăné-

scu(betărn & betrăn/-íre,-í,-ítă) 1. (βεκζηυη.) 

παθζχκς 2. (εζδζηυη. βζα ακενχπμοξ) ζζηεφς, 

παθζχκς, ιπαβζαηεφς 3. (εζδζηυη. βζα γχα) πα-

θζχκς, βενάγς 4. (εζδζηυη. βζα θαπακζηά ή ηα-

νπμφξ) παναςνζιάγς, παναβίκμιαζ 5. (εζδζηυη. 

βζα θφθθςια) απμηηχ ζημφνμ πνάζζκμ πνχια, 

ανίζημιαζ έκα ζηάδζμ πνζκ ημ ηζηνίκζζια 6. 

(εζδζηυη. βζα δέκδνα) παθζχκς, έπς ζηαιαηήζεζ 

κα ηανπμθμνχ.  

   betărnéscu → betărnédzu.  

   betărníre & betrăníre(πθδε. betărníri & 
betrăníri) 1. (βζα ακενχπμοξ) ζίηεια, πάθζςια, 

ημ κα βίκς ιεζήθζηαξ 2. (βζα γχα) πάθζςια, 

βήνακζδ 3. (βζα θαπακζηά ή ηανπμφξ) πανα-

βίκςια 4. (βζα δέκδνα) βήνακζδ, ζηαιάηδια 

ηανπμθμνίαξ.   

   betrănéscu → betărnédzu 

   betrăníre → betărníre. 

   bétşu - bétşă(πθε. bétşî - bétşe) μκμια-ζία 

ανζεκζημφ - εδθοημφ ιμοθανζμφ ιε πνοζμ-

ηυηηζκμ ηνίπςια.  

   béu(πθδε. béi & béańi) 1. ιπέδξ 2. άκδναξ 

πμο γεζ άκεηα, ιε πμθοηέθεζα, πμο απμθαιαάκεζ 

ηζξ οπδνεζίεξ άθθςκ. 

   béze(πθδε. bézi) φθαζια πμο ημπμεεηείηαζ, 

ηαηά ηδκ δζάνηεζα ημο βεφιαημξ, ηάης απυ ημ 

ηναπέγζ χζηε κα ιαγεφεζ ηα ηνίιαηα ή ηα απυ-

θάβζα  πμο πέθημοκ.  

   bezesténe(πθδε. bezesténuri) αβμνά, ηέ-

κηνμ, πζάηζα.  

   biáu → beáu 

   biáre(πθδε. biéri) δ πυζζξ, ημ κα πίκς.  

   bícă1
(πθδε. bíce) ημζθζά (ζηδ βθχζζα ηςκ 

κδπίςκ αθθά ηαζ ζε θνάζεζξ ιε ζηςπηζηή δζά-

εεζδ).  

   bícă2
(πθδε. bíci) 1. ημοημοκάνζ 2. (ιηθ.) α-

κμφζζα θυβζα 3. μ ζπάδζηαξ (ηχκμξ) ημο ηαθα-

ιπμηζμφ πςνίξ ημοξ ηανπμφξ 4. πχια ιπμοηα-

θζχκ ή αανεθζχκ ηαηαζηεοαζιέκμ απυ ηχκμ 

ηαθαιπμηζμφ 3. ημ ημηζάκζ ημο θάπακμο.  

   bicănáru(πθδε. bicănáre) ηφπμξ ημοδμο-

κζμφ πμο έθενακ ηα βηεζέιζα.  

   bichiónă(πθδε. bichióne) δμπείμ ιεηάββζ-

ζδξ ηαζ ιέηνδζδξ οβνχκ( ηον. ημο βάθαημξ).  

   bicúşă & bricúşă(πθδε. bicúşe & bricúşe) 

(πασδεοη.) ημζθίηζα, δ ημζθζά ηςκ κδπίςκ.    

   biduéscu(bidu/-íre,-í,-ítă) 1. ιζθχ ιυκμξ 

ιμο, ιμκμθμβχ 2. ακηαθθάζζς θυβζα, δζαπθδ-

ηηίγμιαζ θεηηζηά.  

   biduíre(πθδε. biduíri) ημοαέκηα, ζοκμιζθία 

πμο αημφβεηαζ απυ ηάπμζα απυζηαζδ.  

   bidzî´re(πθδε. bidzî´ruri) ζοιπαβέξ λίβηζ 

πμο πενζαάθεζ ημ έκηενμ.  

   bietúră(πθδε. bietúre) πμηυ.  

   bijdeágu(πθδε. bijdeáguri) ακχιαθδ επζ-

θάκεζα, βειάηδ ελμβηχιαηα.  

   biĺe(πθδε. biĺádzî) ιπεθάξ. 

   bímsă(πθδε. bímse) ηθεζζηυ ζημηεζκυ οπυ- 
βεζμ (πνδζζιμπμζείημ ςξ απμεήηδ δζαηήνδζδξ 

πνμσυκηςκ). 

   binắ(πθδε. binádzî) 1. ζςιαηζηή δφκαιδ 2. 

ημ πίζς ιένμξ ημο ζηνχιαημξ εκυξ ζαιανζμφ.  
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   bíngu(πθδε. ;) ιζηνυ ζθονί εζδζηυ βζα ημ 

ζπάζζιμ ηδξ πέηναξ.   

   biníze → beníze.       

   birbíĺe(πθδε. birbíĺe) (ιηθ.) πανζηςιέκμ 

ημνίηζζ.   

   birbíĺu(πθδε. birbíĺi) 1. αδδυκζ 2. (ιηθ.) 

πανζηςιέκμ αβυνζ.  

   bírbilu(πθδε. bírbile) είδμξ ζθαζνζηήξ ηα-

κάηαξ ιε ηαπάηζ .   

   bírtşu - bírtşă(πθδε. bírtşe - bírtşî) πανα-

ηηδνζζιυξ άκδνα - βοκαίηαξ πμο έπεζ παπφκεζ.  

   bişnácu - bişnácă(πθδε. bişnáci - bişná-

ce) 1. ηθακζάνδξ - ηθακζάνα 2. (ιηθ.) θμαδ-

ηζζάνδξ- θμαδηζζάνα, δεζθυξ - δεζθή. 

   biştarónă(πθδε. biştaróne) 1. ιεβάθμ αζ-

δμίμ, ιμοκάνα 2. (ιηθ.) πμθφ υιμνθμ εδθοηυ.  

   biştavécă(πθδε. biştavéche) αοηή πμο θέ-

νεζ αζδμίμ ηαζ ηαη’ επέηη. δ βοκαίηα, ημ εδθο-

ηυ.  

   bíştă(πθδε. bíşte) αζδμίμ, ιμοκί.  

   biştócă(πθδε. biştóce) 1. ιζηνυ αζδμίμ, 

ιμοκάηζ 2. αζδμίμ κεανήξ βοκαίηαξ 3. (ιηθ.) 

κεανή βοκαίηα.  

   bişúrdhă(πθδε. bişúrdhe) ανβυζπμθδ βο-

καίηα, αοηή πμο δεκ ζηνχκεηαζ πμηέ βζα δομ-

θεζά.  

   bíthu(πςν. πθδε.) ζηδ θν. scótu bíthulu! λε-

παηχκς, λεεεχκς ηπ.  

   bitiséscu(bitis/-íre,-í,-ítă) απμηάικς, ελακ-

ηθμφιαζ, ιε εβηαηαθείπμοκ μζ δοκάιεζξ ιμο. 

   bitisíre(πθδε. bitisíri) ελάκηθδζδ, εβηαηά-

θεζρδ  δοκάιεςκ.  

   biz(αηθ.) είδμξ μιαδζημφ παζπκζδζμφ. 

   bizaróladhu(πθδε. bizaróladhe) θάδζ βζα 

ηδκ επάθεζρδ λφθςκ.   

   bizbíĺe(πθδε. bizbiĺe) πέηνα ιε ηναπζά οθή. 

   bizdáne(πςν. πθδε.) θοθαηή.     

   bizéĺe(πθδε. bizéĺi) ιπζγέθζ.    

   bizerséscu(bizers/-íre,-í,-ítă) 1. αανζέιαζ, 

αζζεάκμιαζ πθήλδ 2. αανζέιαζ, δεκ ιπμνχ κα 

οπμθένς (ηπ./ηη.), αζζεάκμιαζ ιπμφπηζζια 

   bizersíre(πθδε. bizersíri) αανειάνα, πθή-

λδ. 

   bizérye(πςν. πθδε.) 1. αανειάνα, πθήλδ 2. 

νμοηίκα.    

   bîcáme(πθδε. bîcắńi) ααθή ιαφνμο πνχια-

ημξ.  

   bî´dă(πθδε. bî´de) 1. αζδμίμ 2. (ιηθ.) βοκαί-

ηα, εδθοηυ.   

   blahavónă(πςν. πθδε.) μκμιαζία πμζηζθί-

αξ άζπνμο ζηαθοθζμφ.  

   blánă(πθδε. blắni) 1. ιζζυ ημφηζμονμ, ημ έ- 

κα απυ δφμ ηειάπζα εκυξ ημφηζμονμο πμο ηε-

ιαπίγεηαζ ηαηά ιήημξ 2. (ιηθ.) άκενςπμξ ημφ-

ηζμονμ, ακεπίδεηημξ ιαεήζεςξ 3. (ιηθ.) ακ-

ενςπμξ ιε ιμκμηυιιαημ, πμκηνμημιιέκμ ζχ-

ια.   

   blánu(πθδε. bláne & blánuri) ιεβάθδ νμηά-

κα, πθάκδ.    

   blástimu & blăstimédzu (blăstim/-áre,-

ái,-átă) ηαηανζέιαζ. 

   blăniséscu(blănis/-íre,-í,-ítă) πθακίγς.  

   blănisíre(πθδε. blănisíri) πθάκζζια. 

   blăstému(πθδε. blăstéńi) ηαηάνα.  

   blăstimáre(πθδε. blăstimắri) ημ κα δίκς 

ηαηάνεξ. 

   blăstimédzu → blástimu 

   blídu(πθδε. blíde) πζάημ.  

   blihuzúre(πθδε. blihuzúri) 1. ελοπδνέηδ-

ζδ, εηδμφθεοζδ 2. θαζανία, δοζάνεζηδ ηαηά-

ζηαζδ.  

   bliĝúru(πςν. πθδε.) πθζβμφνζ.  

   blî´ngă(πθδε. blî´ngi) αθθενβζηυ ελάκεδια.  

   boáce(πθδε. boáce) θςκή. 

   boáhă(πθδε. boáhă) ιπυπα, ανχια.  

   bóbă(πθδε. bóbe) ζηναβάθζ.  

   bobóĺu(πθδε. bobóĺe) 1. άαναζηα ή ιζζμ-

αναζιέκα υζπνζα ή δδιδηνζαηά 2. ηνμθή πμο 

έπεζ ζαμθζάζεζ.  

   bóbu(πθδε. bóbe) γαπανςηυ, ημοθέημ.  

   bóci(πςν. εκ.) ιμζνμθυβζα  

   bóe(πςν. πθδε.) ιπυζ, ακάζηδια.  

   boeáră & boiáră(πθδε. boeáre & boiáre) 

1. ζφγοβμξ γεοβά 2. βοκαίηα ιέθμξ ημο ημζκς-

κζημφ ζηνχιαημξ ηςκ βεςνβχκ.   

   boeáru & boiáru(θδε. boeári & boiári) 1. 

γεοβάξ 2. επαββεθιαηίαξ γεοβάξ, αοηυξ πμο 

μνβχκεζ λέκα πςνάθζα 3. άκηναξ ιέθμξ ημο 

ημζκςκζημφ ζηνχιαημξ ηςκ βεςνβχκ 4. (πθδε.) 

ημ ημζκςκζηυ ζηνχια ηςκ βεςνβχκ.  

   boiáră → boeáră. 

   boiáru → boeáru. 

   boílă(πςν. πθδε.) δοζςδία πμο πνμένπεηαζ 

απυ ημ ζηάαθζζια αμδζχκ.  

   bómbă(πθδε. bómbe) 1. αυιαα 2. (ιηθ.) 

ηη.  πμο απμηεθεί πνμσυκ ελαπάηδζδξ.   

   bóndu1(πθδε. bónduri) βεθονμζακίδα, ζα-

κίδα ζηαθςζζάξ.  

   bóndu2
(πθδε. bónduri) εηαημζηυιεηνμ, πυ-

κημξ, ααειυξ.  

   bóngu(πθδε. bónguri) ιπυβμξ, ιεβάθμ δε-

ια.  

   boldúme(πθδε. boldúńi) πθαηφξ ζιάκηαξ 

πμο ημπμεεηείηαζ ζηα ηαπμφθζα ημο αθυβμο. 
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   bóră(πθδε. bóre) 1. επενπυιεκδ ηαηαζβίδα 
2. (ιηθ.) ζοιθμνά. 

   bórjă(πθδε. bórjuri) πνέμξ, μθεζθή πνδιαηζ-

ημφ πμζμφ.  

   bótu(πθδε. bóturi) 1. παβμφνζ, θμνδηυ δμ-

πείμ κενμφ 2. (παθαζυη.) οδνία, δ ζηάικα ηαζ 

βεκζηά ιζηνυ πήθζκμ δμπείμ οβνχκ. 

   botícu & botítşu (πθδε. botítşî) 1. παβμο-

νάηζ 2. ζηαικάηζ (οπμη. ημο bótu).  

   botítşu → botícu  

   bóu(πθδε. bói) 1. αυδζ 2. (ιηθ.) πμκηνμηέ-

θαθμξ, πμκηνυιοαθμξ, άκενςπμξ ακεπίδεηημξ 

ιαεήζεςξ. 

   bóză(πθδε. bóze) πυγα, επζηδδεοιέκμ ή α-

ηαηάδεηημ φθμξ. 

   brádu(πθδε. brádzî) έθαημ.   

   brátsă(αηθ.) 1. αβηαθζά 2. (în ~, ςξ επίνν.) 

αβηαθζά 2. (de/ di ~) ιπνάηζμ ιε ιπνάηζμ, 

αβηαγέ.    

   bratsóle → bartsóle. 

   brátsu1
 (πθδε. brátsî) 1. αναπίμκαξ, ιπνά-

ηζμ 2. (de/di ~) αβηαγέ 3. ζηήνζβια, ένεζζια, 

οπμζηήνζβια.  

   brátsu2
(πθδε. brátsî & brátsuri) μνβζά, ιμ-

κάδα ιήημοξ ίζδ ιε ηδκ απυζηαζδ ηςκ πενζχκ 

ηεκηςιέκςκ ζηα πθάβζα 

   brădícu(πθδε. brădíci) έθαηάηζ (οπμη. ημο 

brádu). 

   brắnu(πθδε. brắnuri) 1. οθαζιάηζκδ ή οθα-

κηή γχκδ. 2. βεκζά α. άκενςπμζ πμο έπμοκ βεκ-

κδεεί ηδκ ίδζα πνμκζηή πενίμδμ, ζοκμιήθζημζ β. 

πνμκζηή πενίμδμξ ιίαξ βεκζάξ 3. γχκδ κεθχκ 4. 

δμηάνζ πμο ημπμεεηείηαζ ζημκ ημίπμ ςξ ζεκάγζ.  

   bréndză & brî´ndză(πθδε. brî´nge & 

brî´nge) ιογήενα πςνίξ θίπμξ, άπαπδ ιογήενα 

θηζαβιέκδ απυ ηονυβαθμ. 

   bréscu(br/-íre,-í,-ítă) 1. ημζηχ 2. ελεηάγς 3. 

θνμκηίγς.  

   bríchiu(πθδε. bríche)1. ιπνίηζ 2. ηφπμξ ηα-

κάηαξ ιε ηαπάηζ.  

   brícu(πθδε. bríci) 1. μιθαθυξ 2. (ζοκεηδ.) 

ημζθζά 3. ιέζδ, ημ ηεκηνζηυ ηιήια εκυξ ημπζ-

ημφ ή πνμκζημφ δζαζηήιαημξ 4. πονήκαξ, ημ ε-

ζςηενζηυ ηιήια θοημφ..  

   bricúşă → bicúşă.  

   brilánde(πθδε. brilắndzî) 1. ιπνζθάκηζ 2. 

(ιηθ.) μηζδήπμηε έπεζ ηδ ζηζθπκυηδηα ηδκ ηαεα-

νυηδηα ηαζ ηδκ δζαφβεζα ημο ιπνζθακηζμφ 3. 

(ιηθ.) άκενςπμξ πμο δζαηνίκεηαζ βζα ηδκ αηε-

ναζυηδηα ημο παναηηήνα ημο. 

   bríme(πθδε. bríme) 1. ζηεκή θςνίδα άζηα-

θηδξ βδξ ιεηαλφ βαζμηηδζζχκ (μνίγεζ ηα υνζα 

ηαζ ηαοηυπνμκα πνδζζιεφεζ ςξ δζάδνμιμξ ηο-

ηθμθμνίαξ ιεηαλφ ηςκ θοηεζχκ) 2. (παθαζυη.) 

ημίπςια απυ θάζπδ πμο έηθεζκε ηδκ ιία 

πθεονά ηδξ δελαιεκήξ ημο οδνμηίκδημο λοθμο-

νβείμο.  

   bríre(πθδε. bríri) 1. ημίηαβια 2. ελέηαζδ 3. 

θνμκηίδα.      

   brisíme(πθδε. brisíńi) ιπνζζίιζ.   

   brítu(πθδε. bríte) αθέιια, μ ηνυπμξ πμο 

ημζηάεζ ηακείξ. 

   brî´gĺe(πθδε. brî´gĺe) λοθυπηεκμ ανβαθεζμφ.   

   brî´ndză → bréndză. 

   broáticu(πθδε.broátici) αάηναπμξ.   

   bróscu & broáscă(πθδε. bróşti & broáşte) 

αάηναπμξ (ανζεκζηυ ααηνάπζ) - ααηναπίκα (εδ-

θοηυ ααηνάπζ). 

   brúdju & brúju(πθδε. brúdjuri & brújuri) 

ιπνμφκηγμξ.   

   brúfă(πθδε. brúfe) ιπανμφθα.   

   brúju → brúdju.  

   brujulánu(πθδε. brujuláne) είδμξ ιεηαθθζ-

ηήξ ηακάηαξ.  

   brumánică(πςν. πθδε.) άβνζμ θάπαημ, δ 

λζκήενα.  

   brumáre(πθδε. brumắri) πάπκζαζια 

   brumáru(πςν. πθδε) 1. δ πνμκζηή πενίμ-

δμξ πμο ζοιπίπηεζ ιε ημ ηέθμξ θεζκμπχνμο ηαζ 

ηζξ απανπέξ ημο πεζιχκα 2. Νμέιανζμξ, μ εκδέ-

ηαημξ ιήκαξ ημο έημοξ:  

   brúmă(πθδε. brúme) πάπκδ.   

   brumeádză(brum/-áre,-ái,-átă) (απνυζ.)  

πέθηεζ πάπκδ.     

   bruscáme & bruscheáme(πςν. πθδε.) 

πθήεμξ ααηνάπςκ.  

   bruscheáme → brúscháme 

   bruschícă & bruschícu(πθδε. bruscíce 

& bruschíci) ααηναπάηζ (οπμη. ημο bróscu).  

   bruschícu → bruschícă.  

   brúşcu(πθδε. brúşche) ιπνμφζημ ηναζί.  

   búbă(πθδε. búbe) 1. γςφθζμ, έκημιμ 2. 

ιπαιπμφθαξ, θακηαζηζηυ ηέναξ πμο πνδζζιμ-

πμζείηαζ βζα θυαδηνμ ηςκ ιζηνχκ παζδζχκ 3. 

(ιηθ.) ηέναξ, άκενςπμξ ιε άζπδιδ ή ηνμιενή 

ειθάκζζδ 4. (εκ.) ηαημηαζνία, άζπδιμξ ηαζνυξ  

5. (εκ.) ζοκμοζία 6. ημ ηνζπςηυ ημο αζδμίμο 7. 

(πθδε.) ρεφηζηα θυβζα 8. (πθδε.) ιοβάηζα, ηα 

ιζηνά ζηίβιαηα πμο αθέπμοιε ιπνμζηά ιαξ, 

ζακ κα ηαθφπημοκ ηα ιάηζα ιαξ.   

   bubúche & bumbúche(πθδε. bubúchi & 

bumbúchi) ιπμοιπμφηζ, άκεμξ. 

   bubulícu(πθδε. bubulíci) 1. μηζδήπμηε έπεζ 

ιζηνυ ηαζ ζθαζνζηυ ζπήια, 2. (εζδζηυη.) ζαχ-

θμξ 3. (εζδζηυη.) ηανπυξ ηέδνμο 4. (εζδζηυη.) 

ηυπνακμ βίδαξ.  
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   bubuneádză & bumbuneádză(bubu-

nidz & bumbunidz/-áre,-ái,-átă) (απνυζ.) ιπμο-

ιπμοκίγεζ. 

   bubunidzáre & bumbunidzáre(πθδε. 

bubunidzắri & bumbunidzắri) ιπμοιπμοκδηυ, 

αζηναπυανμκημ.   

   bubureácu(πθδε. bubureáce) 1. κεθνυ 

ζθαβίμο πμο έπεζ ηαεανζζηεί απυ ηα πενζαάθ-

θμκηα θίπδ βζα κα πνδζζιμπμζεί ςξ ηνμθή 2. 

αάθακμξ.  

   búcă(πθδε. búci) 1. ιπμοηζά 2. ηειάπζμ, 

ημιιάηζ, ηιήια 3. ζηυια 4. (ιηθ.) μηζδήπμηε έ-

πεζ ιζηνυ ιέβεεμξ 5. (ιηθ.) μηζδήπμηε απμηε-

θείηαζ απυ ιζηνή πμζυηδηα 6. (ςξ επίνν.) εθά-

πζζημ, θίβμ.  

   bucăcícă( πςν. πθδε.) ημιιαηάηζ (οπμη. 

ημο búcă). 

   buchítsă(πθδε. buchíce) 1. ιπμοηίηζα, 

ιζηνή ιπμοηζά 2. ημιιαηάηζ  

   búclă(πθδε. búcle) ιπμφηθα.  

   búclítsă(πθδε. búclítşî) ιπμοηθίηζα..  

   (πθδε.)  

   bucóĺu & bucoáĺe(πθδε. bucóĺi & bucoá-

ĺe) πμκηνμιπαθάξ - πμκηνμιπαθμφ. 

   búcumă(πθδε. búcume) πχια, αμφθςια, 

ηάπα.  

   bucuséscu(bucus/-íre,-í,-ítă) 1. ιπμοηχκς 

(απυ ημ πμθφ θαβδηυ) 2. ιπμοηχκς, δεκ ιπμνχ 

κα ακαπκεφζς 3. (βζα ζςθήκεξ) αμοθχκς.   

   bucusíre(πθδε. bucusíri) 1. ιπμφηςια (α-

πυ ημ πμθφ θαβδηυ) 2. αμφθςια.   

   budărắ - budareáo & búdă(πθδε. bu-

darádzî - budareále & búde) παναηηδνζζιυξ ακ-

δνα - βοκαίηαξ πμο ηάεεηαζ αιίθδημξ(-δ) ηαζ 

αβέθαζημξ(-δ).    

   budagdío(πθδε. budagdíuri) ηζαηιάξ.  

   budalắ - budaloáńe(πθδε. budaládzî - 

budaloáńe) ιπμοκηαθάξ - ιπμοκηαθμφ.  

   búdră(πθδε. búdre) πμφδνα. 

   budrúme(πθδε. budrúńi) 1. ιπμοκηνμφιζ, 

οπυβεζα ηαζ ζημηεζκή θοθαηή. 2. οπυβεζμξ ηαζ 

ζημηεζκυξ πχνμξ  

   budzăróńu - budzăroáńă & budză- 

roáńe(πθδε. budzăróńi - budzăroáńe) αοηυξ - 

αοηή πμο έπεζ ιεβάθα πείθδ.  

   búdză(πθδε. búge & búgî) 1. πείθμξ 2. ηάεε 

πενζμπή ηδξ ζάνηαξ πμο ανίζηεηαζ βφνς απυ έ-

κα θοζζηυ άκμζβια ημο ζχιαημξ 3. (ιηθ.) ιε-

νμξ ζημ μπμίμ απμθήβεζ ιία επζθάκεζα ή 

ηεθεζχκεζ ημ ζπήια εκυξ ζχιαημξ, δ άηνδ ημο.  

   bueáo & buiáo (πθδε. buéi) 1. ιπμβζά, αα- 
θή 2. πνχια 3. (ιηθ.) ιεθαρυξ άκενςπμξ. 

   Βueásă 1. δ μκμιαζία ημο πμηαιμφ Αχμο 

ζημ αθαπζηυ ζδίςια ημο Μεηζυαμο 2. δ μκμ-

ιαζία ημο πςνζμφ Βςαμφζα ζημ αθαπζηυ ζδίς-

ια ημο Μεηζυαμο 

   búfă(πθδε. búfe & búhe ) ακυδηδ βοκαίηα.  

   búfu(πθδε. búhi) 1. ιπμφθμξ (ημ πμοθί) 2. 

ιπμφθμξ, αθάηαξ.  

   bufutsánu(πθδε. bufutşańi) είδμξ πμοθζμφ;  

   bugícă(πθδε. bugíce) πεζθάηζ.  

   bugjoáńe(πθδε bugjoáńe) βοκαίηα πμο έ-

πεζ ημκ εεζιμηοπζηυ νυθμ ημο «θφθαηα ηδξ κφ-

θδξ» ηαηά ηδκ ηεθεημονβία ημο βάιμο. 

   bugjî´(πθδε bugjádzî) 1. θφθαηαξ, θνμονυξ 

2. άκδναξ πμο έπεζ ημκ εεζιμηοπζηυ νυθμ ημο 

«θφθαηα ηδξ κφθδξ» ηαηά ηδκ ηεθεημονβία ημο 

βάιμο 3. (ιηθ.) ιπάζηαηαξ, πνυζςπμ πμο ζηέ-

ηεηαζ ζε έκα πχνμ ειπμδίγμκηαξ ή εκμπθχκηαξ.   

   buharé(πθδε. buharádzî) ηαπκμδυπμξ, θμο-

βάνμ.  

   buiáo→ bueáo. 

   buítşu(πθδε. buítşî) αμσδάηζ, ηαονί δθζηίαξ 

απυ 2 έςξ ηνζχκ ή ηεζζάνςκ εηχκ( οπμη. ημο .  
bóu) 

   bujácu(πθδε. bujáci) 1. πμκηνμημιιέκμξ 

άκενςπμξ 2. πμκηνμηέθαθμξ άκενςπμξ.  

   bulbichédzu & búlbicu(bulbic/-áre,-ái,-

átă) 1 (βζα ιαθθί πνμαάηςκ) απμηαεαίνς απυ 

λέκα ζχιαηα (αβηάεζα, ημπνζέξ) 2. (βζα δδιδ-

ηνζαηά) απμηαεαίνς απυ γζγάκζα 3. (βζα πμνηα-

νζαζιέκα εδάθδ) απμηαεαίνς ιαγεφμκηαξ ημ 

πυνημ (βζα ηνμθή ηςκ γχςκ).  

   bulbicáre(πθδε. bulbicắri) 1 απμηάεανζδ 

ημο πμηανζμφ απυ αβηάεζα, ημπνζέξ η.θπ. 2. α-

πμηάεανζδ δδιδηνζαηχκ απυ ηα γζγάκζα 3. α-

πμηάεανζδ εκυξ ηυπμο απυ ημ θοζζηυ ημο 

πυνημ.   

   búlbicu → bulbichédzu. 

   bulétu(πθδε. buléte) επίζδιμ έββναθμ.  

   bulúche(πθδε. bulúchi) 1. ιπμοθμφηζ, μιά-

δα ακενχπςκ 2. ζοκενβαηζηή μιάδα ηεπκζηχκ 

3. αβέθδ ημπάδζ 4. ζιήκμξ πμοθζχκ 5. ημπάδζ 

πνμαάηςκ πμο αυζηεζ πςνζζηά.   

   bultócu(πθδε. bultoáce) ααεοπήειεκδ θζ- 

ικμφθα πμο ζπδιαηίγεηαζ επί ηδξ ημίηδξ πμηα- 
ιμφ πμο νέεζ ζε πεδζκυ έδαθμξ.  

   bulúmbăşă(πθδε. bulumbaşádzî) 1. ιπμο-

θμφηιπαζδξ, ηαπεηάκζμξ 2. (ιηθ.) άημιμ πμο 

απμθαιαάκεζ ηζξ οπδνεζίεξ άθθςκ. 

   bumbácu(πθδε. bumbáci) ααιαάηζ.  

   bumbáru(πθδε. bumbáre) ιπμοιπάνζ (εί-

δμξ θαβδημφ)  

   bumboroáşă(πθδε. bumboroáşe) 1. ημο-

θα, δέζιδ θμοθμοδζχκ πμο έπεζ ακείζεζ ζημ  

έδαθμξ 2. οθζηυ πμο ζαυθζαζε, πμο ιεηαηνά- 
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πδηε ζε ζθαζνζηή ιάγα.   

   bumbúche → bubúche.  

   bumbunáru(πθδε. bumbunári) 1. πνοζμ-

ηάκεανμξ 2. ζηαεάνζ.   

   bumbuneádză → bubuneádză.    

   bumbunédzu & bumburédzu (bumbu-

nidz & bumburidz/-áre,-ái,-átă) 1. ακάας δοκα-

ηή θςηζά 2. αολάκς ηδκ έκηαζδ ηδξ θςηζάξ 3. 

(ιηθ.) ελαπαηχ ηάπμζμκ, ημο ηδκ θένκς 4. 

(ιηθ. βζα άκδνα) ημκ/ηδ πχκς, ζοκμοζζάγμιαζ.  

   bumbunidzáre1 → bubunidzáre. 

   bumbunidzáre2 & bumburidzáre 

(πθδε. bumbunidzắri & bumburidzắri) αφλδζδ 

ηδξ έκηαζδξ ηδξ θςηζάξ.  

   bumburédzu → bumbunédzu.    

   bumburidzáre → bumbunidzáre
2  

   bunătáte(πςν. πθδε.) ηαθμζφκδ, αβαευηδ-

ηα. 

   bunăteátsă(πθδε. bunătétsî) 1. ηένρδ, εο-

πανίζηδζδ, απυθαοζδ 2. (πθδε.) αβαεμενβία 3. 

ηαθμζφκδ, αβαεμζφκδ 4. εοβέκεζα, ηαθή ζοι-

πενζθμνά 5. πάνδ, ελοπδνέηδζδ 6. (πθδε.) 

αθεμκία οθζηχκ αβαεχκ. 

   búnu(πθδε. búne) 1. ημ ηαθυ, δ ηαθή πνάλδ 

2. υθεθμξ 3. (πθδε.) ηα ηαθά, ηα βζμνηζκά νμφ-

πα 4. αβαευ, ηαθμφδζ 5 πάνδ, ελοπδνέηδζδ 6. 

(ιηθ.) εοπή, εοθμβία 7. (πθδε.) αθεμκία οθζηχκ 

αβαεχκ. 

   buńácu - buńácă (πθδε. buńáci - buńáce) 

1. μνθακυξ - μνθακή. 2. (ανζ.) παθζυπαζδμ.  

   buneátsă(πςν. πθδε.) ηαθμηαζνία, ιπμο-

κάηζα, κδκειία.  

   burbúĺu(πθδε. burbúĺe) ζαμθζαζιέκδ ηνμ-

θή.   

   burdéńe(πθδε. burdéńi) αζθυδεθμξ.  

   búrdhă(πθδε. búrdhe) ιεβάθμξ ζάημξ.  

   bureáte(πθδε. burétsî) 1. ιακζηάνζ 2. άηνμ 

(πένζ ή πυδζ) πμο έπεζ ιμοθζάζεζ.   

   búru(πςν. πθδε.) βεκκαίμξ, παθζηάνζ (πνδ-

ζζιμπμζείηαζ ιυκμ ζε εηθνάζεζξ παζνεηζζιμφ).  

   bustáne(πθδε. bustắńi) ιπμζηάκζ, πενζαυθζ.  

   buşáca & buşî´că & buşúcă(πθδε. bu- 

şî´ce & buşúce) (πασδεοη.) πενάηζ παζδζμφ ή 

ιςνμφ (ημ ηιήια απυ ημκ ηανπυ έςξ ηα δάπηο- 

θα), (οπμη. ημο búşă) 

 

 

 

   buşî´că → buşácă  

   búşă(πθδε. búşe) πένζ, ημ ηιήια απυ ημκ 

ηανπυ έςξ ηα δάπηοθα. 

   búşu(πθδε. búşî) 1. βνμεζά, δ παθάιδ ημο 

πενζμφ υηακ είκαζ ηθεζζηή 2. (ζοκεηδ.) ημ πηφ-

πδια πμο πνμένπεηαζ απυ ηθεζζηή παθάιδ 3. 

πενζά, δ πμζυηδηα πμο πςνά ζηδκ πμφθηα ηά-

πμζμο.   

   buşúcă → buşácă 

   buşulédzu(buşul/-íre,-í,-ítă) ιπμοζμοθχ. 

   buşulíe(πθδε. buşulíi & buşulíuri) 1. ηα-

νμφιπαθμ 2. ελυβηςια 3. (εζδζηυη.) ελςηενζηυξ 

υβημξ ζηδκ επζθάκεζα ημο ζχιαημξ.  

   buşulíre(πθδε. buşulíri) ιπμοζμφθζζια.   

   búte(πθδε.bútsî) 1. αανέθζ 2. ιπμφηςια ηδξ 

ιφηδξ, δοζημθία ακαπκμήξ.  

   butícă(πθδε. butitşî) αανεθάηζ (οπμη. búte). 

   butináru(πθδε. butinári) (παθαζυη.) ημ ά-

ημιμ πμο ακαθαιαάκεζ ημ ηηφπδια ημο βά-

θαημξ ηαηά ηδκ δζαδζηαζία ηδξ παναζηεοήξ ημο 

αμοηφνμο.  

   butinélu(πθδε. butinéĺi) (παθαζυη.) εζδζηυξ 

ηάδμξ υπμο ηηοπζέηαζ ημ βάθα βζα κα πανα-

ζηεοαζηεί ημ αμφηονμ.  

   bútşicu - bútşică(πθδε. bútşichi - bútşi-

che) ηνζάνζ - πνμααηίκα ιε άζπνμ ιαθθί ηαζ 

ηαθεηζά ζηίβιαηα ζηδ ιμφνδ. 

   butşónu(πθδε. butşóńi) είδμξ ζπμονβζηζμφ..  

   bútşumu(πθδε. bútşuńi) 1. αηαηένβαζημ 

ημφηζμονμ 2. (ιηθ.) αζμοθμφπςημξ άκενςπμξ  

   bútu(πθδε. búturi) ιπμφηζ, ιδνυξ.  

   butsîflácă(πθδε. butsîfláche) βοκαίηα ιε 

πμκηνυ ηαζ πθαδανυ ζχια.  

   búvalu(πθδε. búvaĺi) αμοαάθζ.  

   buĝắ(πθδε. buĝádzî) ηαφνμξ.    

   buĝáze(πθδε. buĝắzi) ζηεκμπμνία, ζηεκυ 

πέναζια ακάιεζα απυ αμοκά ή ορχιαηα. 

   buyadjî´(πθδε. buyadjádzî) ιπμβζαηγήξ, 

ααθέαξ, εθαζμπνςιαηζζηήξ. 

   buyícu(πθδε. buyíci) πέηνζκμ «νάθζ» πανα-

πθεφνςξ ηδξ εζηίαξ ημο ηγαηζμφ.  

   buyurdíe(πθδε. buyurdíuri) 1. ιπμοβζμο-

νκηί, έββναθμ ακχηενδξ ανπήξ ιε δοζάνεζημ 

βζα ημκ παναθήπηδ πενζεπυιεκμ 2. (ιηθ.) ηάεε 

δοζάνεζημ έββναθμ.   
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C 
 
   cacaidhúsu - cacaidhúsă(πθδε. cacai-

dhúşî - cacaidhúse) πέζηδξ - πέζηνα, δεζθυξ ακ-

ενςπμξ.  

   cacáo(πςν. πθδε.)ηαηάμ.  

   cácă1
(πςν. πθδε.) ηα πενζηηχιαηα, ζημ θε-

λζθυβζμ ηςκ κδπίςκ.  

   cácă2
(πςν. πθδε.) ζηδ θν. nu ńi fáce cácă! 

"δεκ εκμπθεί, δεκ πάεζ παιέκμ". 

   cácă3
(πθδε. cắci) ηαηάδζ, δ λδναιέκδ αθέκ-

κα ηδξ ιφηδξ.  
   (πθδε.) δεζθή  

   cáche(πθδε. cáchi) ηάηδηα, επενυηδηα.  

   cácită(πθδε. cácite) ηνυημξ (πμχδεξ θοηυ).  

   caciyáni(πθδε. caciyáńańi) ζηαεάνζ.  

   cácu(căc/-áre,-ái,-átă) 1. αθμδεφς, απμπαηχ 

2. πανάβς (ηη.) ιε ηαφζδ 3. (ιηθ.) πενζθνμκχ 

(ηπ.) 4. (ιηθ.) απμηοπαίκς κα ηάκς ηη., ηα 

ζηαηχκς.  

   cacurizicheáo(πςνίξ πθδε.) 1. ηαημιμζ-

νζά, ιζγένζα 2. αηαηαζηαζία, ακμνβακςζζά.  

   cádhru(πθδε. cádhre) 1. θςημβναθία 2. 

πίκαηαξ γςβναθζηήξ.  

   cádu(căd/-eáre,-zúi,-zútă) 1. πέθης 2. ημ-

ηχκμιαζ 3. παναηαθχ, ζηεηεφς 4. (ηνζημπνυζ.) 

θαπαίκεζ, ηοπαίκεζ 5. ακαθμβχ 6. είιαζ, ανίζημ-

ιαζ. 7. οπμπνεχκς (ηπ.) κα ηάκεζ ηάηζ. 8. οπμ-

πνεχκμιαζ ζε ηάπμζμκ.   

   cáfcalu(πθδε. cáfcale) ηαφηαθμ, απμβο-

ικςιέκμ ηνακίμ.  

   café(πθδε. cafádzî) 1. ηαθέξ, ηανπυξ ημο 

ηαθευδεκδνμο 2. (ζοκεηδ.) ημ ίδζμ ημ ηαθευ-

δεκδνμ 3. (ζοκεηδ.) ημ νυθδια πμο πνμηφπηεζ 

απυ ημ ανάζζιυ ημο.  

   cafedjî´(πθδε. cafedjádzî) ηαθεηγήξ.  

   cafené(πθδε. cafenádzî) ηαθεκείμ.  

   cáfhimă(πςν. πθδε.) ηαφπδια, ηαιάνζ. 

   cáftu(căft/-áre,-ái,-átă) 1. γδηχ, αζημφιαζ 2. 

απαζηχ 3. γδηζακεφς 4. απαζηχ, πνμτπμεέης 5. 

ακαγδηχ, βονεφς 6. ενεοκχ, ελεηάγς 7. γδηζέ-

ιαζ, είιαζ επζεοιδηυξ 8. εηηζιάς/-ιμφιαζ 9. 

δμηζιάγς 10. πνμζπαεχ.  

   cahrílă(πθδε. cahríle) παναηηδνζζιυξ άπα-

νδξ ηαζ ακηζπαεδηζηήξ βοκαίηαξ.  

   caimacánu(πθδε. caimacáńi) 1. ηασιαηά-

ιδξ 2. (ιηθ.) πνυζςπμ πμο δζαηάγεζ.  

   cáiru(πθδε. cáire) 1. ημοθμφπα, ημφθα απυ 

ηαηενβαζιέκμ ιαθθί πμο πνμμνίγεηαζ βζα βκέ- 

ζζιμ ιε ηδκ νυηα 2.  (ιηθ.)  ηυιδ  πμο  έπεζ α- 

ζπνίζεζ. 

   cairúşu(πθδε. cairúşe) ιζηνμφ ιεβέεμοξ  

ημοθμφπα (οπμη. ημο cáiru)  

   calamaryáo(πθδε. calamaryéi) ιεθακμδμ-

πείμ.  

   cálcinu(πθδε. cálcine) ηφπμξ ιάθθζκμο ο-

θάζιαημξ.  

   cálcu(călc/-áre,-ái,-átă) 1. παηχ 2. πενκάς, 

δζαααίκς έκα ιένμξ 3. (βζα δθζηία) ζοιπθδνχ-

κς 4. (βζα έδαθμξ) ενεοκχ ηδκ ηαηαθθδθυηδηά 

ημο 5. δζαπνάηης ιμζπεία, απαηχ 6. (βζα βαζμ-

ηηδζία) ηαηαπαηχ, μζηεζμπμζμφιαζ πανακυιςξ 

7. ηαηαθαιαάκς, ηονζεφς 8. πδβαίκς ζε έκα 

ιένμξ, ειθακίγμιαζ (ηάπμο) 9. ηάκς ηάηζ εκηα-

ηζηά 10. (βζα γχα) δαιάγς, ελδιενχκς 11. αά-

γς ζθναβίδα.    

   cále(πθδε. cắĺuri) 1. δνυιμξ 2. δ μδυξ ζηδκ 

μπμία ανίζηεηαζ ημ ζπίηζ, δ ηαημζηία ηάπμζμο 

3. δζαδνμιή 4. δζαδνμιή, δ ιεηάααζδ απυ έκα 

ηυπμ ζε άθθμ 5. δνμιμθυβζμ 6. δ απυζηαζδ πμο 

δζακφεζ ηάπμζμξ 7. πμνεία 8. (βζα πνυζ.) αάγς 

ζε ζεζνά, ηάλδ, ηαηημπμζχ 9. ηνυπμξ γςήξ 10. 

θφζδ, επζθμβή, δοκαηυηδηα 11. ηνυπμξ, ιέεμ-

δμξ βζα κα εκενβήζς 12. πνμζακαημθζζιυξ, δ 

ζςζηή πμνεία 13. ηαλίδζ 14. (ηαηά ηδκ ιεηα-

θμνά πναβιάηςκ) δυζδ, ηαεμνζζιέκδ δζαδνμ-

ιή 15. (ςξ επίνν.) πςνίξ δζαημπή, ιε ηδ ιία, ιε 

ιία πνμζπάεεζα 16. δζάδνμιμξ, ιαηνυζηεκμ 

παθί 17. ζοκέπεζα, ιέθθμκ, ημ κα αημθμοεεί ηαζ 

άθθμ 18. (παθαζυη. ζημ ιδπακζζιυ  ημο κενμ-

πνίμκμο) δ νάβα υπμο πάκς ηδξ ηζκείηαζ εζδζηυ 

ααβμκέημ. 

   caléme(πθδε. caléńi) ηαθέιζ, ζιίθδ βζα ηδ 

θάλεοζδ πεηνχκ.  

   caléşu - caléşă(πθδε. caléşî - caléşe) ηνζ-

άνζ - πνμααηίκα ιε άζπνμ νφβπμξ πμο θένεζ 

ιαφνα ζηίβιαηα. 

   cálfă(πθδε. calfádzî) ηάθθαξ. 

   calfudhíke(πθδε. călfudhíchi) εήηδ βζα ηδ 

δζαθφθαλδ ηαζ ιεηαθμνά ηςκ ζφκενβςκ ημο 

πεηαθςηή.   

   calivárdhă(πςν. πθδε.) πνχια ιε ααεο-

ηυηηζκμ ηυκμ, ημ ηναζάημ.  

   cálu(πθδε. cáĺi) 1. άθμβμ 2. (ζημκ πθδε.) ο-

πμγφβζα 3. (ζημκ πθδε.) ζππμεζδέξ (άθμβμ, 

ιμοθάνζ η.θπ.).  

   caluĝreáo(πθδε. caluĝreále) 1. ηαθυβνζα, 

ιμκαπή 2. (ιηθ.) βοκαίηα πμο δζάβεζ αζηδηζηυ 
αίμ. 
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   cámă1
(πθδε. cámate) δέζιδ ιάθθζκςκ οθα- 

δζχκ πμο πνμμνίγεηαζ βζα αάρζιμ ή πμο έπεζ 

ααθηεί.   

   cámă2(πθδε. cáme) είδμξ ζπαεζμφ.  

   cambanaryó(πθδε. cambanaryádzî) ηα-

ιπακανζυ.  

   cámbutu(πθδε. cámbute) πμκηνυ ααιαα-

ηενυ φθαζια.   

   camidhócu & cămidhócu(πθδε. cami-

dhócuri & cămidhóchi & cămidhócuri) θεββί-

ηδξ. 

   camómate(πςν. εκ.) ηαιχιαηα.. 

   cánalu(πθδε. cánale) 1. αβςβυξ δζμπέηεο-

ζδξ οδάηςκ· εζδζηυη. 2. οδνμζςθήκαξ 3. οδνα-

βςβυξ οδνμηίκδημο ιδπακζζιμφ 4. οδνμννμή, 

θμφηζ.  

   canapé(πθδε. canapádzî) ηακαπέξ. 

   candilonáftu - candilonáftă(πθδε. ca-

ndilonáftsî - candilonáfte) ηακηδθακάθηδξ - ηα-

κηδθακάθηζζζα. 

   cándjă(πθδε. cắndjî) 1. βάκηγμξ 2. ( πα-

θαζυη. ζηζξ οδνμηίκδηεξ πνζμκμημνδέθεξ) ζζδε-

νέκζμ ααβμκέημ πμο ηζκμφκηακ ιε βνακάγζα.  

   cáne(πθδε. cắni) ηάκδ..  

   canélă(πθδε. canéle) ζηνυθζββα ηάκμοθα, 

νμοιπζκέξ. 

   canelí & canelíν(πςν. πθδε.) ημ ηαθέ 

πνχια.  

   canelíν → canelí.  

   cánghelă(πθδε. cánghele) ηάβηεθμ. 

   cánulă(πθδε. cánule) ζςθδκμεζδήξ ή διζ-

ζεθδκμεζδήξ ηαηαζηεοή πμο πνδζζιμπμζείηαζ 

βζα ηδκ εηνμή οβνχκ (απυ ανφζδ, αανέθζ, πδ-

βή).  

   cánumă(πθδε. cánume) αιανηία. 

   cánură(πθδε. cắnuri) ιάθθζκμ οθάδζ βζα φ-

θακζδ ζημκ ανβαθεζυ.   

   capátsu - capátsă(πθδε capátşî - capáce) 

1. ηαπάηζμξ - ηαπάηζα 2. ζηακυξ , επζδέλζμξ - ζ-

ηακή, επζδέλζα. 

   capatsusíne(πςν. πθδε.) 1. ηαπαηζμζφκδ 

2. επζδελζυηδηα. 

   capélă(πθδε. capéle) 1. ηαπέθμ 2. ημογζκέημ 

πμο ζηδνίγεζ ηδ πενζζηνεθυιεκδ άηναηημ ημο 

κενμπνίμκμο.  

   capetánu(πθδε. capetáńi) 1. ανπδβυξ, ηε-

θαθή, μ επζηεθαθήξ 2. (ζημ ζηναηυ) αλζςια-

ηζηυξ.  

   capitáĺiu(πθδε. capitáĺe) πνδιαηζηυ πμζυ, 

ηεθάθαζμ.  

   cápitu1
(πθδε. cápite):1. ηειάπζμ, ημιιάηζ, 

ηιήια (ζηενεμφ ζχιαημξ ή εδάθμοξ) 2. (ςξ ε- 

πίνν.) θίβμξ, εθάπζζημ πνυκμξ (πμο απέιεζκε βζα 

κα απμπεναηςεεί ιία ενβαζία) 3. πχνμξ ή  

ιζηνυηενμ απυ ημ θοζζμθμβζηυ, ιζηνυ ηαζ άαμ- 
θμ 4. άηνδ κήιαημξ πμο πθέηεηαζ (ιε άθθεξ) 

βζα κα ηαηαζηεοαζηεί ιία ηνζπζά.  

   cápitu2
(πθδε. cápite) 1. ημ ηένια ιία έηηα-

ζδξ, ημ υνζμ πμο ηεθεζχκεζ 2. ημ ηένια ημο δνυ-

ιμο, ημ ζδιείμ πμο ηεθεζχκεζ 3. ημ ακχηενμ 

ζδιείμ εκυξ αμοκμφ, δ ημνοθήξ.  

   cápră(πθδε. cắpri) 1. βίδα, ηαηζίηα 2. 

(ιηθ.) αβνμίηα βοκαίηα, πςνίξ ηνυπμοξ. 

   cápu(πθδε. cápite) 1. ηεθάθζ ακενχπμο ή 

γχμο) 2. (ζοκεηδ.) ημ ιοαθυ ςξ ηέκηνμ ηςκ δζ-

ακμδηζηχκ θεζημονβζχκ 3. εαοηυξ 4. δ ακενχ-

πζκδ γςή 5. δ δεζηή ηαζ ροπζηή οπυζηαζδ εκυξ 

ακενχπμο 6. (ζοκεηδ.) ηα παναηηδνζζηζηά ημο 

βκςνίζιαηα 7. ηεθαθή, ανπδβυξ 8 (ζοκεηδ. 

ζημκ πθδε.) πνυζςπμ ή γχμ πμο απμηεθεί ιία 

ιμκάδα ζοκυθμο, πθήεμοξ ή ημπαδζμφ 9. εδθή, 

νχβα ιαζημφ 10. ζηενευ ηνυθζιμ ιε ζηνμββο-

θυ ή ζθαζνζηυ ζπήια 11. δ πεπθαηοζιέκδ άηνδ 

ηδξ ζηάθδξ ηςκ δδιυζζςκ ανοζχκ 12. ημνοθή 

αμοκμφ 13. δ ανπή, ημ πνχημ ζδιείμ εδαθζηήξ 

έηηαζδξ, δνυιμο ή κήιαημξ 14 ανπή πμνμφ, 

θάθαββαξ ή πανάηαλδξ 15. ανπή πνμκζηήξ πε-

νζυδμο ή επμπήξ 16. (în ~, ςξ επίνν.) αηνζαχξ 

17. (sti ~) εοεφκδ, θνμκηίδα βζα ηπ./ηη. 18. δ 

αάθακμξ ημο πέμοξ 19. ηεθαθάνζ, πδβή 20. ημ-

ημξ 21. ηειάπζμ, ημιιάηζ, ηιήια ζηενεμφ ζχ-

ιαημξ 22. ηεκηδηυ δζαημζιδηζηυ ιμηίαμ ηδξ ε-

πίζδιδξ παναδμζζαηήξ θμνεζζάξ ηςκ βοκαζηχκ 

ημο Μεηζυαμο. 

   cára(αηθ.) ζηδ θν. ci cára! δ μπμία δδθχκεζ 

έηπθδλδ ή απμνία ηαζ ιπμνεί κα απμδμεεί ιε 

ηζξ εθθδκ. θν. ηζ πανάλεκμ!, ηζ πανάδμλμ!, ηζ 

δζάμθμ! 

   carabáşu - carabáşă(πθδε. carabáşî - 

ca-rabáşe) μκμιαζία ηνζανζμφ - πνμααηίκαξ πμο 

έπεζ ιαφνμ ηεθάθζ ηαζ άζπνμ ζχια.  

   carabínă(πθδε. carabíne) ηαναιπίκα.  

   carabueáo(πθδε. carabuéi) 1. ιαφνδ ααθή 

2. (ιηθ. ςξ επίε.) ιεθαρυξ.  

   caracáxă(πθδε. cărăcắxi) 1. ηαναηάλα, 

ηίζζα 2. (ιηθ.) βοκαίηα ιε ιεθαιρυ δένια.  

   caraghiózi(πθδε. caraghiózia-ńi) 1. ηανα-

βηζυγδξ 2. (ζοκεηδ.) ημ εέαηνμ ζηζχκ 3. (ιηθ.) 

αζπδιμιμφνδξ.  

   caramánă(πθδε. caramáne) μκμιαζία 

πνμααηίκαξ πμο θένεζ ιαφνα ζηίβιαηα βφνς α-

πυ ηα ιάηζα. 

   caramánu(πθδε. caramáńi) μκμιαζία ηνζ- 

ανζμφ πμο θένεζ ιαφνα ζηίβιαηα βφνς απυ ηα 
ιάηζα.  

   caramanghiólă(πθδε. caramanghióle)  

ηανιακζυθα, θαζιδηυιμξ. 
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   caramúză(πθδε. caramúze) ηαναιμφγα.  

   carásă(πθδε. caráse) αοηή πμο έπεζ ιεθα-

ρή - ημηηζκςπή επζδενιίδα 2. μκμιαζία βεθά-

δαξ ή ιμοθανζμφ.  

   carfítsă(πθδε. cărfíce) ηανθίηζα.  

   cárne(πθδε. cắrnuri) ηνέαξ α. δ ζάνηα ηςκ 

γχςκ β. (εζδζηυη. βζα ημ ακενχπζκμ ζχια) δ 

ζάνηα, υβημξ ιοχκ ηαζ θίπμοξ γ. ημ ηνέαξ ηςκ 

ζθαβίςκ δ. ημ ηνέαξ ηςκ ζθαβίςκ, παναζηεοα-

ζιέκμ ηαζ ιαβεζνειέκμ ςξ θαβδηυ.   

   carótsă(πθδε.carótsî) ηανυηζζ, ηανμηζάηζ. 

   cárpinu(πθδε. cárpińi) βαφνμξ, είδμξ δεκ-

δνμο.  

   cárte(πθδε. cắrtsî) 1. πανηί 2. επζζημθή, 

βνάιια 3. έββναθδ ηαηαπχνδζδ 4. (πθδε.) έβ-

βναθα, κημημοιέκηα 5 (πθδε.) ηναπμοθυπανηα 

6. αζαθίμ 7. πηοπίμ, δίπθςια, απμθοηήνζμ.  

   cártu(πθδε. cárturi) 1. (βεκζηυη.) ηέηανημ, 

ηαεέκα απυ ηα ηέζζενα ίζα ιένδ, ζηα μπμία δζ-

αζνείηαζ έκα ζφκμθμ· (εζδζηυη.) 2. ηέηανημ ημο 

ηζθμφ (δζαηυζζα πεκήκηα βναιιάνζα) 3. ηέηα-

νημ, δεηαπέκηε θεπηά ηδξ χναξ.  

   cartútşu(πθδε. cartútşî) ηανημφηζμ, ιζηνυ 

δμπείμ ηναζζμφ πμο πςνά πμζυηδηα ίζδ ιε ημ 

¼ ημο ηζθμφ.  

   cáru(πθδε. cáre & cáruri) ηάνμ.  

   carucéru(πθδε. carucéreańi) ηανμηζένδξ, 

μ μδδβυξ ηάνμο.  

   casáru & căsắru(πθδε.;) ενβαθείμ ιε 

πθαηζά (δνεπακμεζδμφξ ζπήιαημξ) θεπίδα πνμ-

ζανιμζιέκδ ζε λφθζκδ θααή, πμο ημ πνδζζιμ-

πμζμφκ βζα ηδκ ημπή αβνζυπμνηςκ, αάηςκ ή θε-

πημθοχκ δέκδνςκ.  

   cásă(πθδε. cắsi) 1. ζπίηζ (ημ ηηίζια) 2. (ζο-

κεηδ.) ημ ζφκμθμ ηςκ αηυιςκ πμο ηαημζημφκ 

ζε αοηυ ημ ηηίζια ηαζ πμο ζοκδέμκηαζ ιε ζοβ-

βεκζημφξ δεζιμφξ 3. μζημβεκεζαηή γςή, μζημβε-

κεζαηή ηαηάζηαζδ 4. (ηαη’ επέηη.) ζπζηζηυ, κμζ-

ημηονζυ 5 ημφθςια, ημ πθαίζζμ πυνηαξ, πανα-

εφνμο 6. δ μπή ιεηαθθζηήξ θεπίδαξ (ηζεημο-

νζμφ, ζθονζμφ η.θπ.) εκηυξ ηδξ μπμίαξ ζηενζχ-

κεηαζ ημ ζηεζθζάνζ 7. ηαεζζηζηυ, θίαζκβη – νμοι.  

   casére(πθδε. caséruri) ηαζένζ.  

   casónă(πθδε. casóne) 1. ηαζυκζ, λφθζκμ ηζ-

αχηζμ βζα ηδκ ιεηαθμνά πνμσυκηςκ ή οθζηχκ 2. 

λφθζκμ ηζαχηζμ ημ μπμίμ πνδζζιμπμζείηαζ ςξ 

ηαθμφπζ βζα ηδκ δζαιυνθςζδ ημο ημιιέκμο πυ-

νημο ζε ιπάθεξ.  

   castóre1
(πςν. πδε.) ηαζηυνζ.  

   castóre2 
&

 castórye(πςν. πθδε.) απυεεια,  

ηάηζ πμο έπεζ απμεδηεοηεί ή θοθαπηεί, βζα κα  

πνδζζιμπμζδεεί ιεθθμκηζηά  

   castórye→ castóre
2
.  

   cástru(πθδε. cástre) ηάζηνμ. 

   catafaeáo(πςν. πθδε.) δ αημοζηζηή δοκα- 

ηυηδηα, δ δοκαηυηδηα κα αημφξ.  

   catafheanó - catafheanoáńe(πθδε. ca-

tafheanádzî - catafheanoáńe) επζηήδεζμξ άκδναξ 

– επζηήδεζα βοκαίηα, ηαηαθενηγήξ – ηαηαθε-

νηγμφ δζπθςιάηδξ – δζπθςιάηζζζα. 

   cataráctu(πςν. πθδε.), (παθζυη.) μ λοθμ-

πνζζηζηυξ ιδπακζζιυξ εκυξ κενμπνίμκμο. 

   catholicó(πθδε. catholicádzî), (εηηθ.) θεζ-

ημονβία πμο ηεθείηαζ ηαηά ηδκ παναιμκή εκυξ 

ικδιυζοκμο.  

   cathóre(πςν. πθδε.) 1. ηαηαηθοζιυξ 2. ρα-

θαζιυξ, ηαηαζηνμθή.  

   catí(πθδε. catádzî) δζηαζηήξ  

   catofidháche(πθδε. catofidhắchi) ηεκηδηυ 

ιμηίαμ απυ ιαφνμ αεθμφδμ πμο δζαημζιεί ηδκ 

επίζδιδ παναδμζζαηή βοκαζηεία θμνεζζά ημο 

Mεηζυαμο.  

   catufé(πθδε. catufádzî) φθαζια απυ αεθμφ-

δμ.   

   catráńa(πθδε. catráńańi) ρεφηδξ, αζοκεπήξ 

άκενςπμξ.  

   cautşúc(αηθ.) ηαμοηζμφη.  

   cávuru(πθδε. cávuri) ηάαμοναξ.  

   cazánă(πθδε. cazánańi) πμκηνμηέθαθμξ, 

πμκηνυιοαθμξ.  

   cazanaryó(πθδε. cazanaryiádzî) ημ ηηίζια 

υπμο ζηεβάγμκηακ μ απμζηαηηήναξ βζα ηδκ πα-

ναζηεοή ημο ηζίπμονμο.  

   cazmíre(πθδε. căzmíruri) ηαζιίνζ.  

   căbăĺuséscu(căbăĺus/-íre,-í,-ítă) ζοιαζαά-

γμιαζ, οπμπςνχ, απμδέπμιαζ ιία ηαηάζηαζδ 

(βζα κα ιδκ μλοκεμφκ ηα πνάβιαηα).  

   căbăĺusíre(πθδε. căbăĺiusíri) ζοιαζαα-

ζιυξ, οπμπχνδζδ 

   căcáre(πθδε. căcắri) αθυδεοζδ, πέζζιμ.  

   căcátu(πθδε. căcátsî) 1. ζηαηυ, ηυπνακα 2. 

(ιηθ.) ςξ δήθςζδ απμηοπίαξ. 

   căcărándză(πθδε. căcărắndzî) ηυπνακα 

βίδαξ ή πμκηζηζμφ. 

   căcărédzu(căcăridz/-áre,-ái,-átă) ηαηανί-

γς.  

   căcăridzáre(πθδε. cărcăridzắri) ηαηάνζ-

ζια.  

   căcăruséscu(căcărus/-íre,-í,-ítă) ηνμιάγς 

πμθφ, ηα ηάκς πάκς ιμο απυ ημκ θυαμ. 

   căcărusíre(πθδε. căcărusíri) αθυδεοζδ 

πμο πνμηθήεδηε απυ λαθκζηυ ηνυιαβια.  

   căcăstóru(πθδε. căcăstóri) 1. πμκηζημημφ-

ναδμ 2. (ιηθ.) ηζπμηέκζμξ, άκενςπμξ πςνίξ αλία 

3. (ιηθ.) πμθφ θίβδ, εθάπζζηδ πμζυηδηα ζηενε- 
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άξ ηνμθήξ.. 

   căcătícu - căcătícă(πθδε. căcătici – că- 

cătice) 1. (ανζ.) ζηαημοθάηζ (οπμη. ημο căcátu) 

2. (ιηθ.) αβμνάηζ - ημνζηζάηζ 3. (ιεζςη.) άπεζ-

νμξ κεανυξ - άπεζνδ κεανή.   

   căcătóru(πθδε. căcătóri) αθμδεοηήνζμ, α-

πμπςνδηήνζμ. . 

   căcătósu - căcătoásă(πθδε. căcătóşî – 

căcătoáse) αοηυξ - αοηή πμο πάεζ ζοπκά βζα 

αθυδεοζδ  

   căcătúră(πθδε. căcătúre) 1 ηυπνακα, πνμσ-

υκ απμπάηδζδξ 2. (ιηθ.) ακυδημξ θυβμξ, ιαθα-

ηία, αθαηεία  

   căcî´cu(πθδε. căcî´ci) ιοηενή απυθδλδ· εζ-

δζηυη. 1. αηζδςηή απυθδλδ θεζημκζμφ 2. ημνο-

θή αμοκμφ 3. δζαημζιδηζηυ ιμηίαμ ζε επζθά-

κεζα λφθμο πμο ημ έπμοκ ζηαθίζεζ 4. (ηαηά ηδ 

δζαδζηαζία ηδξ άθεζδξ) δ ημνοθή ηδξ ποναιί-

δαξ πμο ζπδιαηίγεηαζ απυ ημ αθεφνζ πμο πέθηεζ 

ζηδκ αθεονμεήηδ ημο ιφθμο 5. (ζοκεηδ.) μ α-

θνυξ ημο αθεονζμφ, ημ εηθεηηυηενμ πμζμηζηά α-

θεφνζ  

   căfáse(πθδε. căfắsi) (παθαζυη.) δζηηοςηυ 

πθέβια πμο ημπμεεημφκηακ  ζηδκ πνυζμρδ ημο 

βοκαζηςκίηδ ηάεε εηηθδζίαξ. 

   căftáre(πθδε. căftắri) 1. γδηζακζά 2. δήηδ-

ζδ, αβμναζηζηυ εκδζαθένμκ βζα ηάπμζμ πνμσυκ 

3. έκημκδ επζεοιία, πάεμξ βζα ηη. 4. (βζα πνμζ. 
πμο εεςνείηαζ ακαβηαίμ ή ζδιακηζηυ) α. πένα-

ζδ, απμδμπή β. δ επζδίςλδ βζα επζημζκςκία ή ε-

παθή ιαγί ημο.  

   căhă(πςν. πθδε.) ζηεκμπχνζα  

   căhî´re(πθδε. căhî´ruri) ζηεκμπχνζα, θφπδ, 

εθίρδ.  

   căidhiséscu(căidhis/-íre,-í,-ítă) 1. απμθα-

ζίγς α.  ηάκς ηδκ ηεθζηή επζθμβή ακάιεζα ζε 

δφμ ή πενζζζυηενεξ δοκαηυηδηεξ πμο ιμο πνμ-

ζθένμκηαζ, ιεηά απυ ζηέρδ ή ζογήηδζδ β. ηα-

εμνίγς ή επζαάθς αοηυ πμο πνέπεζ βίκεζ 2. 

(ζοκεηδ.) ημθιχ. 

   căidhisíre(πθδε.căidhisíri) δ θήρδ απυθα-

ζδξ. 

   căíche(πθδε. căíchi) ηαΐηζ.   

   căimáche(πθδε. căimáchiuri & căimắchiu-

ri) 1. (ζημκ ηαθέ) ηασιάηζ 2. (ζημ βάθα) αθνυ-

βαθα, ηνέια, παπφνεοζημ ζηνχια πμο ζπδια-

ηίγεηαζ ζηδκ επζθάκεζα αναζιέκμο ή πηοπδιέ-

κμο βάθαηημξ.  

   căiréte(πςνίξ πθδε.) ηoονάβζμ, ροπζηή δφ- 

καιδ.  

   căjácă(πθδε. căjắci) εζδζηυ (λφθζκμ) θμ- 
νείμ βζα ημ ημοαάθδια πέηναξ. 

   căláe(πθδε. călắi) 1. ηαθάζ 2. (ιηθ.) ιάθς-

ια, επίπθδλδ. 

   căláme(πθδε. călắńi) 1. ηαθάιζ (αοημθοέξ 

θοηυ) 2. ηαθάιζ πμδζμφ, ημ ακηζηκήιζμ.     

   căláru(πθδε. căláre) 1. ηαααθάνδξ, μνζγυ-

κηζμξ ζηφθμξ ζηδκ ημνοθή ζηέβδξ 2. (în ~, ςξ 

επζνν.) ηααάθα, ζππεφμκηαξ (άθμβμ ή άθθμ ο-

πμγφβζμ) ηαεζζιέκμξ ζηδκ πθάηδ γχμο.   

   călăbălíche(πθδε. călăbălíchi) 1. πθήεμξ, 

ηυζιμξ 2. θαζανία, ακαζηάηςζδ 3. μηζδήπμηε 

απμηεθεί αάνμξ ή εκμπθδηζηή αζπμθία    

   călăiséscu(călăis/-íre,-í,-ítă) ηαθαΐγς, βα-

κχκς. 

   călăisíre(πθδε. călăisíri) ηαθάσζια.    

   călăndjî´(πθδε. călăndjádzî) βακςηήξ.   

   călărúşu(πθδε. călărúşe) (παθαζυη. ςξ ελά-

νηδια ημο ανβαθεζμφ) είδμξ λφθζκδξ ηνμπαθίαξ.  

   călcáre(πθδε. călcắri) 1. πάηδια, ημ κα πα-

ηά ηακείξ (ηπ./ηη.) 2. πενπάηδια, μ ηνυπμξ αα-

δίζιαημξ 3. ακίπκεοζδ εδάθμοξ πνμηεζιέκμο 

κα δζαπζζηςεεί δ ηαηαθθδθυηδηά ημο ή δ ααηυ-

ηδηά ημο 4. (βζα γχμ) ελδιένςζδ α 5. ηαηάθδ-

ρδ, ηονίεοζδ 6. (βζα πνμζ.) μ ενπμιυξ, δ ειθά-

κζζή ημο  ζε έκα πχνμ.  

   călcắńu(πθδε. călcắńi) 1. θηένκα 2. α. 

ζηνζθηυ θφθθμ γφιδξ πμο  πενζαάθεζ είδμξ  θα-

πακυπζηαξ  β. (pítă di ~) είδμξ θαπακυπζηαξ πμο 

θένεζ ζηα άηνα ηδξ ζηνζθηυ θφθθμ γφιδξ     3. 

εκζζποιέκδ γχκδ θίεςκ ημπμεεηδιέκδ εβηά-

νζζα ζημκ ηάεεημ άλμκα εκυξ ηαθκηενζιζμφ. 

   călcătúră(πθδε. călcătúre) 1. παηδιαζζά, 

πάηδια, ίπκμξ απυ αήια 2. ακηζηείιεκμ πμο ημ 

πνδζζιμπμζχ βζα κα παηχ 3. ζηαθμπάηζ.  

   căldáre(πθδε. căldắri) 1. θέαδηαξ, ηαγάκζ ( 

ζοκήε. απυ παθηυ) 2. ημίθςια ακάιεζα απυ 

ορχιαηα ή αμοκά. 

   căldărúşă(πθδε. căldărúşe) ιζηνυξ θέαδ-

ηαξ (οπμη. ημο căldáre).   

   căldúră(πθδε. căldúre, 1. γέζηδ 2. (πθδε). 

γέζηεξ, πενίμδμξ ημο πνυκμο ιε ορδθέξ εενιμ-

ηναζίεξ.   

   căldureátsă(πθδε. căldurétsî) 1. γεζηυ νυ-

θδια, αθέρδια 2. εενιυ επίεεια πμο ημπμεε-

ηείηαζ ζημ ζηήεμξ βζα ηδκ ηαηαπμθέιδζδ ζοι-

πηςιάηςκ ηνομθμβήιαημξ 3. γέζηδ, γεζηαζζά.   

   căldurédzu(căldur/-áre,-ái,-átă), (βζα πνυ-

ζςπα ή πχνμοξ) α. γεζηαίκς, εενιαίκς β. ( me 

~ ) γεζηαίκμιαζ, εενιαίκμιαζ. 

   căléscu(căl/-íre,-í,-ítă) 1. (me ~) δέπμιαζ ο-

ρδθή εενιμηναζία, βίκμιαζ ηαοηυξ 2. εενιαί-

κς ηάπμζα φθδ βζα κα ηδκ επελενβαζηχ 3. (βζα 

ιαβεζνζηυ ζηεφμξ) εενιαίκς βζα κα παναζηεο-

άζς θαβδηυ 4. (ιηθ. ηνζημπνυζ., βζα έδαθμξ) 

λεναίκμιαζ (θυβς ακμιανίαξ ή ορδθήξ εενιμ-

ηναζίαξ).  

   călícă & călítşă(πθδε.călítşe) δνμιάημξ 
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(οπμη. ημο cále) 

   călícu(πθδε.călíci) αθμβάηζ. 

   călíre(πθδε.călíri) εένιακζδ φθδξ ζε θςηζά 

βζα κα οπμζηεί επελενβαζία.  

   călítşă  călícă.  

   călívă(πθδε. călíyi) ηαθφαα.  

   călíváru(πθδε. călivári) μ θνμκηζζηήξ ηδξ 

ηηδκμηνμθζηήξ εβηαηάζηαζδξ ηςκ πεζιαδζχκ.  

   călivícă & călivítşă(πθδε. călivítşe) ηα-

θοαάηζ. 

   călivítşă  călivícă 

   căloáre(πθδε. călóri) γέζηδ, ορδθή εενιμηνα-

ζία.  

   căltşî´ńe(πθδε. căltşî´ńi) ηενθίηζ.  

   călúgru(πθδε. călúgri) 1. ηαθυβενμξ, ιμκα-

πυξ 2. (ιηθ.) ακφπακηνμξ άκδναξ 3. μ ηαθέξ 

ζηδκ ζοκεδιαηζηή βθχζζα ηςκ μζημδυιςκ. 

   călúfe(πθδε. călúhi) 1. ιαλζθανμεήηδ 2. 

εήηδ βζα ραθίδζα.  

   călúpe(πθδε. călúchi) 1. ηειάπζμ ζαπμοκζμφ 

2. ηαθαπυδζ 3. ημιιάηζ ζαπυπεηναξ δ μπμία 

πνδζζιμπμζμφκηακ βζα ημ ηνίρζιμ ηαζ ηαεά-

νζζια παηςιάηςκ ηαζ εονχκ 4. ηαθμζπδ-

ιαηζζιέκδ πέηνα 5. θοζζμβκςιία, θάηζα 6. ιμ-

νθή, ζπήια.  

   căluĝrítsă(πθδε. căluĝríce) βονίκμξ  

   căĺăríu(πθδε. căĺăríuri) πθήεμξ οπμγοβίςκ.  

   cămidhócu → camidhócu. 

   cămáră1
(πθδε. cămắri) 1. ηαιάνα, ανπζηε-

ηημκζηυ ηυλμ 2. ημ ηιήια ημο πέθιαημξ ημο πμ-

δζμφ πμο έπεζ ημίθμ ζπήια 3. μκμιαζία δζαημ-

ζιδηζημφ ιμηίαμο οθακημφ.  

   cămáră2
(πθδε. cămắri) 1. ηαιάνζ, πενδ-

θάκζα 2. ηαιάνζ, ηαφπδια. 

   cămátu(πθδε. cămáturi) λφθμ πεφημο πμο 

δεκ πενζέπεζ δαδί. 

   cămăruséscu(cămărus/-íre,-í,-ítă) ηαια-

νχκς 

   cămărusíre(πθδε. cămărusíri) ηαιάνςια.  

   cămbáne(πθδε. cămbắni) ηαιπάκα.  

   cămbícu & cămbítşu(πθδε. cămbítşî & 

cămbítşuri) ιζηνυξ ηάιπμξ (οπμη. ημο cắmbu). 

   cămbítşu → cămbícu.  

   cămbláhe(πθδε. cămblắhi) ηαθοιιαφπζ.  

   cămbíe(πθδε. cămbíuri) ηάιπμξ, επίπεδμ,  
πεδζκυ ιένμξ.  

   cắmbu & cắmpu(πθδε. cắmburi & cắ-

mpuri) 1. ηάιπμξ, ιεβάθδ πεδζάδα 2. ηάιπμξ, 

επίπεδμξ, πεδζκυξ ηυπμξ 3. (ζοκεηδ.) δ πεδζκή 

πενζμπή ηδξ Θεζζαθίαξ. 

   cămeáşă(πθδε. căméşî) 1. πμοηάιζζμ 2. (πα-

θαζυη.) πμοηαιίζα, ηφπμξ εζχνμοπμο ηςκ βοκαζηχκ.  

   cămeşícă(πθδε. cămeşíce) πμοηαιζζάηζ 

(οπμη. ημο cămeáşă).  

   cắmpu → cắmbu. 

   cămúră(πθδε. cămúre) ζοκκεθυηαια.  

   cănále(πςν. πθδε.) ενβαθείμ βζα ημ ζηάθζ-

ζια ηςκ λφθςκ.  

   cănátă(πθδε. cănắtsî) πακηγμφνζ δίπςξ μπέξ 

ημπμεεηδιέκμ ζηδκ εζςηενζηή πθεονά ημο πα-

ναεφνμο.  

   cănălícu(πθδε. cănălítşî) ελάνηδια ημο ιδ-

πακζζιμφ ημο κενυιοθμο.   

   cănăplíche(πθδε. cănăplíche & cănăplí-

chiuri) ζηνςζίδζ βζα ιαηνυζηεκμ ιζκηένζ.   

   cănărắ(πθδε. cănărádzî) ημπάδζ εηηνεθυ-

ιεκςκ γχςκ πμο πνμμνίγμκηαζ βζα ζθαβή.  

   cănărínă(πθδε. cănăríńe) ηακανίκζ  

   cănăryiséscu(cănăryis/-íre,-í,-ítă) 1. ανβμ-

πμνχ, ηαεοζηενχ 2. εκενβχ ιε ανβμφξ νο-

ειμφξ. 

   cănăryisíre(πθδε. cănăryisíri) ανβμπμνία, 

ηαεοζηένδζδ.  

   cănăvátsă(πθδε. cănăvắtsî) ηακααάηζα.  

   cănăvúru(πςνίξ πθδε.) ηακκααμφνζ. 

   căndílă(πθδε. căndíle) 1. ηακηήθζ 2. (ιηθ.) 

πμηυ 3 (ιηθ.) ανζζζά 4. έκημκδ ανμπυπηςζδ 5. 

(ιηθ.) δ γςή (ςξ αζμθμβζηυ βεβμκυξ).  

   căndínă(πθδε. căndíne) ηακηίκα, λφθζκμ 

πανάπδβια πχθδζδξ. 

   cắndu(cănd/-áre,-ái,-átă) 1. ηναβμοδχ 2. 

(βζα κεηνυ) ενδκχ, ιμζνμθμβχ 3. (βζα ηυημνα) 

θαθχ 4. (ιηθ.) ηα ρέθκς ζε ηάπμζμκ, ημκ επζ-

πθήηης αοζηδνά 5. (ιηθ.) ακαββέθθς (έκα κέμ) 

6. (ιηθ.) πνεχκς, ημζημθμβχ. 

   cănghéĺu(πθδε. căngheáĺe) 1. εθζημεζδήξ 

δνυιμξ, βειάημξ ζηνμθέξ 2. μκμιαζία οθακημφ 

ή ηεκηδημφ δζαημζιδηζημφ ιμηίαμο ηςκ οθα-

κηχκ, ηςκ νμφπςκ ηαζ ηςκ παναδμζζαηχκ 

ζημθχκ.  

   căníscu(πθδε. căníscuri) ζφκμθμ ζηεοχκ 

ιε θαβδηά ηαζ εδέζιαηα, πμο έπμοκ παναζηεο-

αζηεί βζα ιία ημζκςκζηή εηδήθςζδ (βάιμξ, 

ικδιυζοκμ η.θπ.) ηαζ ζηέθκμκηαζ ζε ζπίηζα 

ζοββεκχκ ή μζηείςκ πνμζχπςκ πμο αδοκαημφκ 

κα παναανεεμφκ ζηδκ εηδήθςζδ ή θηςπχκ 

ακενχπςκ ςξ έκδεζλδ ημζκςκζηήξ αθθδθεβ-

βφδξ.  

   cănítşu - cănítşă(πθδε. cănítşî - cănítşe) 

1. ζηοθάηζ - ζηοθίηζα, ιζηνυ ανζεκζηυ - εδθο-

ηυ ζηοθί (οπμη. ημο cî´ne) 2. (ιηθ.) παναηηδ-

νζζιυξ επζηήδεζμο άκηνα - επζηήδεζαξ βοκαίηαξ 

   cănsáru(πθδε. ;) ενβαθείμ απμηεθμφιεκμ 

απυ ζπαζηυ (αβηζζηνμεζδμφξ ζπήιαημξ) ιεηαθ-

θζηυ ζηέθεπμξ πνμζανιμζιέκμ ζε λφθζκδ θααή,  
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πμο ημ πνδζζιμπμζμφκ βζα ηδ ιεηαηίκδζδ ηαζ 

ηφθζζδ ημφηζμονςκ. 

   căntáre(πθδε. căntắri) 1. ηναβμφδδια 2. 

ηναβμφδζ, άζια 3. θάθδια πεηεζκμφ.   
   (πθδε.) ηναβμοδίζηνζα, πμο ηναβμοδάεζ 

ςναία 

   căntătóru - căntătoáră(πθδε. căntătóri 

- căntătoáre) ηναβμοδζζηήξ – ηναβμοδίζηνζα, 

αοηυξ - αοηή πμο ηναβμοδάεζ ςναία. 

   cắnticu(πθδε. cắntici) 1. ηναβμφδζ 2. πμίδ-

ια 3. (ιηθ. ζημ πθδε.) δοζημθίεξ. 

   căńínă1
(πθδε. căńíne) ηαιίκζ, ημ ζζδδνμο-

νβείμ. 

   căńínă2
(πθδε. căńíne) πζηνμθάπαημ, είδμξ 

εδχδζιμο θοημφ.    

   căpáche(πθδε. căpắchi) 1. ηαπάηζ 2. οπεν-

ηνμθζηυ πείθμξ αζδμίμο 3. αθέθανμ ιαηζμφ.  

   căpămắ(πθδε. căpămádzî) ποθυξ πανα-

ζηεοαζιέκμξ απυ κενυ, ζζηάθεονμ, θάδζ ηαζ 

ηζζβανζζηυ ζηυνδμ. 

   căpáru(πςν. πθδε.) ηαπάνμ.  

   căpăruséscu(căpărus/-íre,-í,-ítă) ηαπανχ-

κς, αβηαγάνς, ελαζθαθίγς (ηπ./ηη.).  

   căpărusíre(πθδε. căpărusíre) ηαπάνςια, 

αβηαγάνζζια.   

   căpestăráru & căpistăráru(πθδε. că-

pestărári & căpistărári), (παθαζυη.) ηαηαζηεοα-

ζηήξ ζηαθζδζχκ.  

   căpestărícă & căpestărúşă(πθδε. cape-

stăríce & căpestărúşe) ιζηνή ζηάθδ (οπμη. ημο 

căpesteáre).  

   căpestărúşă→ căpestărícă.  

   căpesteáre(πθδε.căpestéri) ζηάθδ.   

   căpéstru(πθδε. căpeástre) 1. ηαπίζηνζ 2. μ 

παθζκυξ ημο πέμοξ, ημ «πεηζάηζ», δ πηοπή ημο 

δένιαημξ πμο ζοκδέεζ ηδ αάθακμ ιε ημ ηφνζμ 

ζχια ημο πέμοξ. 3. (ιηθ.) ημοιάκημ, δ δζαπεί-

νζζδ (ιίαξ ηαηάζηαζδξ) μ έθεβπμξ επάκς ζε 

ηη./ηπ. 4. (ιηθ. βζα πνμζ.) παθζκαβχβδζδ, πενζ-

μνζζιυξ. 

   căpetănátă(πθδε. căpetănáte) ηαπεηακάημ, 

δ ελμοζία, δ ανπή ημο căpetánu (αθ. θ.)  

   căpetăńítsu(πθδε. căpetăńíce) ιαλζθανά-

ηζ, ιζηνυ πνμζηέθαθμ (οπμη. ημο căpitắńu).  

   căpícu & căpítşu(πθδε. căpitşî) ηεθαθάηζ 
(οπμη. ημο cápu).  

   căpistăráru → căpestăráru.  

   căpitắńu(πθδε. căpitắńi) 1. ιαλζθάνα, ιε-

βάθμο ιεβέεμοξ ιαλζθάνζ 2. πνμζηέθαθμ 3. 

(ιηθ. ) ηπ./ηη. πμο ανίζηεηαζ δζανηχξ δίπθα 

ιαξ, πμο ημ αθέπμοιε ή ημ αζζεακυιαζηε δζα-

νηχξ 4. (παθαζυη.) ηάεε ηιήια οδνμηίκδημο  

ιδπακζζιμφ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ςξ αάζδ βζα  

ηδ ζηήνζλδ ηαζ ζηαεενμπμίδζδ εκυξ ελανηήια-

ημξ.  

   căpítşu → căpicu.   

   căplămắ(πθδε. căplămádzî) ηαπθαιάξ.  

   căpráru - căpráră(πθδε. căprári- căprá-

re) 1. μ βζδμαμζηυξ - δ βζδμαμζηυξ (βοκαίηα 

αμζηυξ βζδζχκ) 2. (ιηθ.) αβνμίημξ - αβνμίηα.  

   căprăríe(πςν. πθδε.) αζβμηνμθία, δ επαβ-

βεθιαηζηή εηηνμθή ηαηζζηζχκ.  

   căprăríu(πθδε. căprăríuri) ημπάδζ εηηνε-

θυιεκςκ ηαηζζηζχκ.  

   căpreáme(πθδε. căpréńi) πθήεμξ βζδχκ.  

   căpreátsă(πθδε. căprétsî) 1. αζβμζηάζζμ, 

βζδμιάκηνζ, ημ ιακηνί ηςκ βζδζχκ 2. (ιηθ.) βζδί-

θα, μζιή αζβμζηαζίμο  

   căprícu - căprícă & căprítşă & căpri-

şî´că(πθδε. căprítşî - căprítşe & căprişî´ce) κε-

ανυ ανζ. ηαηζίηζ - βζδμφθα, κεανυ εδθ. ηαηζί-

ηζ.   

   căprílă(πςν. πθδε) βζδίθα, μζιή βίδαξ.   

   căprínă(πθδε. căprine) βζδυιαθθμ.   

   căprioáră(πθδε. căprioáre) 1. αίβαβνμξ 2. 

(ιηθ.) αβμνμηυνζηζμ..  

   căprişî´că → căprică.  

   căprítşă → căprică.  

   căprítşu(πθδε. căpritşe) 1. πείζια, άπηζ, 

έκημκδ επζεοιία κα ηάκς ηάηζ 2. ζημπυξ, δ 

ηεθζηή πνυεεζδ ηαζ επζδίςλδ ηάπμζμο.  

   căpritşuséscu(căpritşus/-íre,-í,-ítă) μνβί-

γμιαζ. 

   căpritşusíre(πθδε. căpritşusí-ri) μνβή.  

   căpsálă(πθδε. căpsále) ηιήια δάζμοξ πμο 

έπεζ ηαεί.  

   căpsánă(πθδε. căpsắni) 1. ελςηενζηή ηζέ-

πδ ζημ φρμξ ημο ζηήεμοξ 2. (παθαζυη.) θμνδ-

ημφ νμθμβζμφ.   

    căpsúdhu(πθδε. căpsúdhe), (παθαζυη.) 

ζηεφμξ υιμζμ ιε ηυζηζκμ πμο έθενε δενιάηζκμ 

πάημ πςνίξ μπέξ (πνδζζιμπμζμφκηακ βζα ημ ηα-

εάνζζια ηυηηςκ δδιδηνζαηχκ ή ςξ ιμκάδα 

ιέηνδζδξ αθεφνςκ).    

   căpúĺe(πςν. εκ.) 1. ηαπμφθζα 2. (ιηθ.) μπί- 

ζεζα.  

   căpúşu1
(πθδε. căpúşî)

 
→ αθ. θ. căpícu. 

   căpúşu2
(πθδε. căpúşî) ηζζιπμφνζ.  

   căráre(πθδε. cărắrí) 1. ζηεκυξ, δνυιμξ, ιμ-

κμπάηζ 2 (ιηθ.) δζέλμδμξ, θφζδ.  

   căráve(πθδε. cărắyi) 1. ηανάαζ 2. ηανααά- 
κζ.  

   cărăghiozilíche(πθδε. cărăghiozilíchi) 

 ηαναβηζμγζθίηζ. 

   cărăcăípe(πςν. πθδε.) ζοκήε. ζηδ θν. me 
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fácu ~ " βίκμιαζ άθακημξ, ελαθακίγμιαζ"  

   cărăcămbíe(πθδε. cărăcămbíuri) εηηεηα-

ιέκμξ ηάιπμξ.  

   cărăcuséscu(cărăcus/-íre,-í,-ítă) πζάκμιαζ, 

παναθφς ζςιαηζηά (θυβς ηαηαπυκδζδξ ή ηνο-

χιαημξ).  

   cărăcusíre(πθδε. cărăcusíri) πζάζζιμ, ιοσ-

ηή δοζηαιρία θυβς ηαηαπυκδζδξ ή ηνοχια-

ημξ.  

   cărăcúze(πςν. πθδε) νεοιαηζζιυξ, πάεδζδ 

ηςκ ανενχζεςκ.  

   cărăndáne(πθδε. cărăndắni) 1. (παθαζυη.) 

πάθηζκμ κυιζζα ιζηνήξ αλίαξ 2. (ζοκεηδ.) ηάεε 

ιδδαιζκήξ αλίαξ κυιζζια 3. (ιηθ βζα ιεηαθ-

θζηυ ζηεφμξ ή ενβαθείμ) άπνδζημ, ιδ πνήζζιμ 

4. (ιηθ. βζα πνμζ.) άπνδζημ, ακίηακμ κα πνμ-

ζθένεζ   

   cărărícă(πθδε. cărăríce) ιμκμπαηάηζ ( οπμ-

η. ημο căráre). 

   cărăúĺe(πθδε. cărăúĺi) 1. ζημπζά, θνμονά 

2. παναηδνδηήνζμ ζε ρδθυ ζδιείμ 3. ημ ρδθυ-

ηενμ ζδιείμ αμοκμφ ή θυθμο απυ υπμο δζαεέης 

πακμναιζηή εέα.  

   cărăyídhă(πθδε. cărăyídzî) 1. ηανααίδα 2. 

(ιηθ.) ζηεβκή, αδοκαηζζιέκδ βοκαίηα ιε ιεθα-

ρυ δένια 3. (ιηθ.) ηνοθυ απυεεια πνδιάηςκ.  

   cărbunáme(πςν. πθδε.) πμζυηδηα ηά-

ναμοκςκ. 

   cărbunáru & cărbuńáru(πθδε. cărbu-

nári & cărbuńári) ηαναμοκζάνδξ, παναβςβυξ 

λοθάκεναηα.  

   cărbúne(πθδε. cărbúńi) 1. ηάναμοκμ 2. 

(ιηθ.) ηη. πμο έπεζ ηαπκζζηεί ή ηαεί  3. (ιηθ.) 

ηη. πμο είκαζ ηαηάιαονμ.  

   cărbunícu(πθδε. cărbúńíci) ηαναμοκάηζ 

(οπμη. ημο cărbúne).  

   cărbuńáru  cărbunáru  

    cărcándzalu & cărcándzală(πθδε. că-

rcándzaĺi & cărcándzale) παναηηδνζζιυξ ακά-

πμδμο ανζεκζημφ - εδθοημφ..  

   cărcălétsu(πθδε. cărcălétsuri) 1. ημηίηδξ 

2. επίιμκμξ ηαζ λενυξ αήπαξ.  

   cărcăndínă(πθδε. cărcăndíne) απμζηεοή.  

   cărcănắchi(πςν. εκ.), (εζνςκ.) θακηαζηζηυ 

έδεζια πμο πνμηείκμκηακ ζε ηάπμζμκ ζε ηπ.  

πμο δοζηνμπμφζε ιε ημ θαβδηυ ημο.  

   cărcărédzu(cărcăridz/-áre,-ái,-átă) παζημ-

βεθχ, παπακίγς.  

   cărcăridzáre(πθδε. cărcăridzắri) παπάκζ- 
ζια.  

   cărínte(πθδε. căríntsî) 1. ηοκυδμκηαξ 2. 

(ιηθ.) ιέζμ, οπμζηήνζλδ 3. (ιηθ.) επζαανοκηζηυ 

ζημζπείμ εζξ αάνμξ ηάπμζμο 4. (ιηθ.) εθάπζζηδ  

πμζυηδηα θαβδημφ 5. (πθδε.) δ πνζμκςηή ηυρδ 

πμο απμηηά ιία θεπίδα υηακ έπεζ παθάζεζ 6. 

(ιηθ.) μ εαοηυξ ιαξ, ημ πνμζςπζηυ ζοιθένμκ.  

   cărchéĺu(πθδε. cărcheáĺe) 1. ηνίημξ 2. αέ-

να, δαηηοθίδζ αννααχκςκ 3. (πθδε.) πεζνμπέ-

δεξ 4. ζημοθανίηζ πμο έπεζ ζπήια ηνίημο 5. 

ηαεεηί πμο έπεζ ζπήια δαηηοθίμο.    

   cărlámbă(πθδε. cărlámbe), (παθαζυη. ζηδ 

ηηδκ.) λφθμ (ζπήιαημξ ηεθαθαίμο βνάιιαημξ 

Γ) πμο πνδζζιμπμζμφκηακ βζα κα ηνειμφκ ηδ 

πφηνα πάκς απυ ηδκ θςηζά (ζηδ ζηάκδ ή ζε 

οπαίενζμ πχνμ).   

   cărlăşíe & cărlăşî´e(πθδε. cărlăşíuri & 

cărlăşî´i) 1. ζαιαηάξ πμο δδιζμονβείηαζ απυ 

ηδκ ζοβηέκηνςζδ ακενχπςκ ζε έκα πχνμ 2. 

πακδβφνζ, βθέκηζ 3. αηαηαζηαζία, δ έθθεζρδ 

ηάλδξ ζε έκα πχνμ. 

   cărlăşî´e  → cărlăşíe. 

   cărleágă(πθδε. cărlégi) ημ δεφηενμ ζαααα-

ημηφνζαημ ηδξ απμηνζάξ (ημ ζααααημηφνζαημ 

πνζκ ηδκ εαδμιάδα ηδξ ηονζκήξ).  

   cărlibánă(πθδε. cărlibáne) βηθίηζα.  

   cărlígă(πθδε. cărlíge) (παθαζυη.) βοκαζηεία 

πακηυθθα ιε λφθζκδ ζυθα. 

   cărlígu(πθδε., cărlíge) 1. βηθίηζα 2. δ θααή 

ηδξ βηθίηζαξ 3. (ηηδκ.) λφθζκδ ανπάβδ δ μπμία 

πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδ ζφθθδρδ ηςκ πνμαάηςκ 

4. (παθαζυη. ζηδ ηηδκ.) ζημζκί πμο θένεζ ζηζξ 

άηνεξ ιεηαθθζημφξ βάκηγμοξ (πνδζζιμπμζμφ-

κηακ ζηζξ ηηδκμηνμθζηέξ ηαθφαεξ βζα κα ηνε-

ιμφκ ηδκ πφηνα πάκς απυ ηδκ θςηζά) 5. 

ανπάβδ απμηεθμφιεκδ απυ ιαηνφ λφθζκμ ημ-

κηάνζ πμο θένεζ ζηδκ άηνδ ημο άβηζζηνμ (πνδ-

ζζιμπμζείηαζ βζα κα ςεμφκ ή κα ηνααμφκ ηα ο-

θακηά ζημκ ηάδμ ηδξ κενμηνζαήξ) 6. ζζδενέκζα 

ανπάβδ δ μπμία πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ ιε-

ηαηίκδζδ ηςκ ηάναμοκςκ ζημκ θμφνκμ.  

   cărnátu(πθδε. cărnátsî) θμοηάκζημ.   

   cărnăşî´ńe & cărnăşî´ńu(πθδε. cărnă-

şî´ńe & cărnăşî´ńi) ημονέθζ, νάημξ.  

   cărnăşî´ńu→ cărnàşî´ńe.  

   cărtéĺu(πθδε. cărteáĺe) ηνίημξ.  

   cărtéscu(cărt/-íre,-í,-ítă) 1. πεζνάγς, εκμ-

πθχ 2. αθάπης, ηάκς ηαηυ 3. πνμζαάθς, είβς, 

θένμιαζ ηαηά ηνυπμ οανζζηζηυ, ιεζςηζηυ απέ-

κακηζ ζε ηπ./ηη., 4. (ηνζημπνυζ.) ιε εκδζαθένεζ, 

ιε ιέθεζ, ιε κμζάγεζ 5. δοζανεζημφιαζ ιε ηπ.  

   cărtícă & cărtítşă(πθδε. cărtítşe) πανηάηζ 

(οπμη. ημο cárte). 

   cărtíre(πθδε. cărtiri) 1. πείναβια 2. πνμ- 
ζαμθή, οανζζηζηή ζοιπενζθμνά, πνάλδ (πμο εί-

βεζ ηδκ ηζιή, ηδκ οπυθδρδ, ημ ηφνμξ η.θπ.). 

   cărtítşă → cărtícă.  

   cărtitúră(πθδε. cărtitúre) αθ. θ. cărtíre ζηδ  
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ζδι. 2. 

   cărtşălíu & crătşîlío & gărtşălíu & în-

gărtşălíu(πθδε. cărtşălíuri & crătşîlíuri & gă-

rtşălíuri & îngărtşălíuri) ημνοθή, ημ ορδθυηενμ 

ζδιείμ ημο αμοκμφ. 

   cărútă(πθδε. cărúte) 1. (παθαζυη.) ιεβάθμξ 

λφθζκμξ ηάδμξ ζημκ μπμίμ απμεδηεφμοκ ηα 

ζηέιθοθα ηαζ ημκ ποιυ πμο ελάβεηαζ απυ ημ 

πάηδια ηςκ ζηαθοθζχκ πνμηεζιέκμο κα οπμ-

ζηεί αθημμθζηή γφιςζδ ηαζ κα ιεηααθδεεί ζε 

ηναζί 2. (παθαζυη.) μ οδναβςβυξ ζημοξ οδνμηί-

κδημοξ ιδπακζζιμφξ.  

   cărváne(πθδε. cărvắni) ηανααάκζ ιεβάθςκ 

απμζηάζεςκ.  

   cărvănáru(πθδε. cărvănári) ηάημπμξ ηα-

νααακζμφ ηαζ ηαη’ επέηηαζδ αβςβζάηδξ ιεβά-

θςκ απμζηάζεςκ.  

   cărvătínă(πθδε. cărvătíne) 1. ηνεααηίκα, 

μνζγυκηζμ πθαίζζμ ζημ μπμίμ ιπθέηεηαζ ηαζ ζηε-

νεχκεηαζ δ ηθδιαηανζά 2. (ζοκεηδ.) δ ηθδ-

ιαηανζά.  

   cărveáĺe(πθδε. cărvéĺi) 1. ηαναέθζ, ρςιί 

ζηνμββοθμφ ζπήιαημξ 2. ζθαζνμεζδήξ ιάγα α-

πυ lútu (αθ. θ.) 3. (ιηθ. ζημκ πθδε.) ηα ζηήεδ.  

   căsắru → casáru. 

   căscărícă(πθδε. căscăríche) 1. γδιζά, πά-

εδια 2. θάνζα, ηαγμφνα.  

   căsícă(πθδε. căsíci) ζπζηάηζ, μζηίζημξ (οπμ-

η. ημο cásă)..  

   căsístră(πθδε. căsístre) ημηέηζζ.  

   căstî´ńe(πθδε. căstî´ńe) ηάζηακμ. 

   căstî´ńu(πθδε. căstî´ńi) ηαζηακζά.  

   căstrăvétşu(πθδε.căstrăvétşî) 1. αββμφνζ 

2. (ιηθ.- πασδεοη.) ιζηνυ παζδί.  

   căşáru1
(πθδε.căşári) ηονμηυιμξ.  

   caşáru2
(πθδε.căşári) είδμξ ανπαηηζημφ πηδ-

κμφ απυ ηδκ μζημβέκεζα ηςκ αεηζδχκ;   

   căşáre & căşăríe(πθδε. căşắri & căşăríi) 

ηονμημιείμ. 

   căşátă(πθδε. căşáte) είδμξ ηονυπζηαξ. 

   căşărétu(πθδε. căşărétsî) ρδιέκμξ ζπυνμξ 

ηαθαιπμηζμφ, πμπ-ηυνκ. 

   căşăríe → căşáre. 

   căşărlíche(πςνίξ πθδε.) 1. ηονμημιία, δ ε- 

καζπυθδζδ ιε ηδκ παναβςβή ηαζ ηδκ ειπμνία 

ηονζμφ 2. δ ηονμημιζηή ηέπκδ. 

   căşcăvále(πθδε. căşcăvắĺi) 1. δ ιεηαθμνά 

ημο başchío (ηφπμξ ηονζμφ, αθ. θ) ιε οπμγφβζα 

απυ ηδκ ζηάκδ ζημ ηονμημιείμ 2. (ζοκεηδ.) ημ 

ηονί başchío.  

   căşméte(πθδε. căşmétsî) 1. ηφπδ 1. ζηήνζ-

λδ, εοκμσηή ακηζιεηχπζζδ. 

   căştígă(πςνίξ πθδε.) 1. εοεφκδ 2. θνμκηίδα, 

ιένζικα 3. επζιέθεζα 4. ειπζζημζφκδ. 

   căştighédzu(căştig/-áre,-ái,-átă) 1. ααζί-

γμιαζ, ζηδνίγμιαζ (ζε ηπ.) 2. ααζίγμιαζ, δείπκς 

ειπζζημζφκδ (ζε ηπ.).  

   cătănắ(πθδε. cătănádzî) 1. άπνδζημ άθμβμ, 

αοηυ πμο ηνέθεηαζ πςνίξ κα πνδζζιμπμζείηαζ ζε 

ενβαζίεξ 2. (ιηθ. βζα πνμζ.) παναιμθάδξ.  

   cătărăíu(πθδε. cătărăíuri) παναπθδβία. 

   cătăvălắ(πθδε. cătăvăládzî) 1 (βζα οθζηά ή 

πνάβιαηα) αοηυ πμο ιέκεζ άπνδζημ, πμο δεκ 

ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί πμοεεκά 2. (βζα ε-

ιπυνεοια) αοηυ πμο ιέκεζ παεδηζηυ, ημ αδζά-

εεημ, ημ απμφθδημ 3. (βζα πνυζ.) αοηυξ πμο α-

πμηεθεί αάνμξ, πμο πνμηαθεί εκυπθδζδ, πμο 

επζαανφκεζ/ημονάγεζ (ηπ.) ιε ηδκ πανμοζία ημο 

4. αάνμξ, δ οπμπνέςζδ πμο επςιίγεηαζ ηακείξ.   

   cătínă(πθδε. cătíne) 1. θεηάκδ, ημζθυηδηα 

ζημ ηαηχηενμ ηιήια ημο ημνιζμφ 2. (εζδζηυη.) 

ημ ηιήια ηδξ θεηάκδξ πμο πενζθαιαάκεζ ημκ 

ηυηηοβα ηαζ ημοξ θαβυκεξ 3. (πθδε.) μζ θαβυ-

κεξ. 

   cătráne(πςν. πθδε.) 1. ηαηνάιζ 2. (ιηθ. ςξ 

επίε.) ηαηάιαονμξ.   

   cătsáo(πθδε. cătsále) 1. ζηφθα 2. (ιηθ.) 

δφζηνμπδ βοκαίηα.  

   cătsălícu(πθδε. cătsălíci) ζηοθάηζ (οπμη. 

ημο cătsắlu).  

   cătsắlu1
(πθδε. cătsắĺi) 1. ημοηάαζ, ημ κέμ-

βκυ ημο ζηφθμο. 2. ελάκεδια ζημ ηάης ιένμξ 

ηδξ βθχζζαξ πμο απμηεθεί ζφιπηςια δαβηχ-

ιαημξ απυ θοζζαζιέκμ ζηοθί.  

   cătsắlu2
(πθδε. cătsắĺi) ζηεθίδα ζηυνδμο.  

   cătsălúşu - cătsălúşă(πθδε. cătsălúşî – 

cătsălúşe) ανζ. ζηοθάηζ - ζηοθίηζα (οπμη. ημο 

cătsắlu).  

   cătsămóru(πθδε. cătsămóri) 1. ηζζιπμφνζ, 

πανάζζημ πμο ημθθάεζ ζημ δένια ηςκ γχςκ ηαζ 

ημοξ νμοθάεζ ημ αίια 2. (μζη.) άκενςπμξ πμο 

ιε ηδ ζοκεπή πανμοζία ημο ή ιε ηζξ επίιμκεξ 

απαζηήζεζξ ημο βίκεηαζ εκμπθδηζηυξ, θμνηζηυξ  

   cătsănáşu(πςν. πθδε.) ημνοθμβναιιή πμο 

πνμελέπεζ.  

   cătşúlă(πθδε. cătşúle) 1. ηάεε ηφπμξ ηα-

θφιιαημξ ηδξ ηεθαθήξ 2. ηαθθςπζζηζηυ ηά-

θοια ηεθαθήξ (απμηεθεί ζημζπείμ ηδξ, επίζδ-

ιδξ, παναδμζζαηήξ θμνεζζάξ ηςκ βοκαζηχκ ημο 

Μεηζυαμο) 3. (ιηθ. ) ακαθμνά, ημ κα θές ζε 

ηπ. θεπημιενχξ υηζ ζπεηίγεηαζ ιε ηη. 4. (ιηθ. - 

εζνςκ.) ανααείμ, ανάαεοζδ.  

   cătşulícă(πθδε. cătşulíce) ηάεε, ιζηνμφ ιε- 
βέεμοξ ηάθοιια ηδξ ηεθαθήξ (οπμη. ημο cătşú-

lă).  

   cătúnă(πθδε. cătúne) 1. πνμζςνζκή ζηνα- 
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ημπέδεοζδ, πνμζςνζκή ηαηάθοζδ, πνυπεζνμξ 

ηαηαοθζζιυξ 2. ιεηαηζκμφιεκμξ ηηδκμηνμθζηυξ 

ηαηαοθζζιυξ 3. (ζοκεηδ.) o ηζκδηυξ ελμπθζζιυξ 

ιίαξ ηηδκμηνμθζηήξ εβηαηάζηαζδξ 4. δ μζημ-

ζηεοή, μ ηζκδηυξ ελμπθζζιυξ εκυξ ζπζηζμφ. 

   cătuşópulu(πθδε. cătuşópuĺi) βαηάηζ. 

   cătúşu - cătúşă(πθδε. cătúşî - cătúşe) 1. 

βάημξ - βάηα 2. (εδθ. ιηθ.) έλοπκμξ άκενςπμξ 

3. (εδθ.) μκμιαζία δζαημζιδηζημφ ιμηίαμο ο-

θακημφ. 

   căúră(πθδε. căúre) 1. δ βάκα πμο δδιζμο-

νβείηαζ ζηα ιεηαθθζηά ζηεφδ πμο ημπμεεημφ-

κηαζ ζε θςηζά 2. ζηνχια ηάπκαξ πμο επζηά-

εεηαζ πάκς ζε ιία επζθάκεζα. 

   căválă(πθδε. căvắĺi) 1. ηαααθανία, μιάδα 

ζππέςκ 2. (πθδε.) ιεηαθμνά ακενχπςκ πάκς 

ζε άθμβα 3 (ζοκεηδ. ζημ πθδε.) δ επαββεθια-

ηζηή εκαζπυθδζδ ιε ηδ ιεηαθμνά ακενχπςκ 

πάκς ζε άθμβα 4. (πθδε.) μιάδα ακενχπςκ 

πμο ιεηαθένεηαζ ιε άθμβα. 

   căvăláru - căvăláră(πθδε. căvălári –că-

văláre) 1. ηαααθάνδξ, ζππέαξ - ηαααθάνζζζα 2. 

(ανζ.) μκμιαζία δζαημζιδηζημφ ιμηίαμο ο-

θακημφ. 

   căvúle(πθδε. căvúĺi) ζοκήε. ζηδ θν. cu ~ , 

"οπυ υνμοξ, ιε μνζζιέκεξ πνμτπμεέζεζξ"· εζδζ-

ηυη. α. (βζα πνυζ.) ιε δμηζιή, ιε ηδκ ζοιθςκία 

κα ζηαιαηήζεζ δ ζοκενβαζία ακ απμδεζπηεί α-

ηαηάθθδθμ β. (βζα γχμ, πνάβια) ιε ηδκ ζοι-

θςκία υηζ δεκ εα πάεεζ ηη.  

   căvĝắ(πθδε. căĝádzî) ηαοβάξ.    

   căvĝădjî - căvĝădjoáne(πθδε. căvĝădjá-

dzî – căvĝădjoáne) ηααβαηγήξ - ηααβαηγμφ.   

   căzáne1
(πθδε. căzắńi) ηαγάκζ, ιεβάθμο ιε-

βέεμοξ θέαδηαξ.  

   căzáne2
(πθδε. căzắńi) ιζηνυ μνμπέδζμ ζε 

πθαβζά αμοκμφ.  

   căzănséscu(căzăns/-íre,-í,-ítă) ηαγακηίγς, 

αβάγς θεθηά, ηάκς πενζμοζία. 

   căzănsíre(πθδε. căzănsíri) ηαγάκηζζια  

   căzmắ(πθδε. căzmádzî) ηαζιάξ.  

   ceáfe(πςν. πθδε) παβςκζά, έκημκμ ρφπμξ. 

    ceápă(πθδε. ceápe) ηνειφδζ. 

   ceáră(πθδε. ceáre) ηενί. 

   ceáre1  
&  duceáre(πθδε. céri & ducéri) 1. 

πδβαζιυξ, ημ κα πάς ηάπμο 2. (ζοκεηδ.) δνυ-

ιμξ, ηαλίδζ. ρόιην: ημ ceáre απμηεθεί ζοκηε-

ηιδιέκμ ηφπμ ημο duceáre. 

   ceáre2 & dzîceáre(πθδε. céri & dzîcéri) 1. 
ημ εζπείκ, ημ κα πς ηάηζ 2. ιίθδια, ημ κα ιζθχ 

3. (πθδε. ) θυβζα, ημοαέκηεξ· ζρόιην: ημ ceáre 

απμηεθεί ζοκηεηιδιέκμ ηφπμ ημο dzîceáre. 

   cérchiu(πθδε. ceárche) 1. ηζένηζ, ιεηαθθζ- 

ηή ζηεθάκδ πενίζθζλδξ ηαζ ζοβηνάηδζδξ ηςκ 

λφθςκ ημο αανεθζμφ ηαζ άθθςκ ζηεοχκ ιε ηο-

ηθζηή πενζθένεζα 2. (παθαζυη.) παζπκίδζ ιε ιε-

ηαθθζηυ ζηεθάκζ 3. μ δαηηφθζμξ πμο ζπδια-

ηίγεηαζ βφνς απυ ημ θεββάνζ. 

   cérpu(πθδε. cérpuri) εθάθζ. 

   céte(πθδε;) ηειάπζμ λφθμο πμο θένεζ πάκς 

ημο εβημπέξ μζ μπμίεξ ζζμδοκαιμφκ ζηζξ οπμδζ-

αζνέζεζξ ημο ιέηνμο (πνδζζιμπμζείηαζ ηον. απυ 

ημοξ λοθμονβμφξ βζα ημκ οπμθμβζζιυ ημο πά-

πμοξ ηςκ ζακίδςκ). 

   cevúră(πθδε. cevúri) παβςκζά, έκημκμ ρφ-

πμξ.  

   cheádhinu(πθδε. cheádine) 1. κήια 2. 

ζπμζκί 3. ζπάβημξ. 

   cheaftédhă(πθδε. cheftédzî) ηεθηέξ. 

   cheále(πθδε. chéĺi) 1. δένια 2. ημιάνζ, βδα-

νιέκμ δένια γχμο 3. αζηί 4. (παθαζυη.) δένια 

απυ ηεθάθζ γχμο πμο πνδζζιμπμζείηαζ ςξ ηα-

ηάπθαζια 5. (ιηθ.) ζημιάπζ 6. (ιηθ.) πνυζςπμ 

πμο εκενβεί έλοπκα ή πμκδνά. 

   cheaméte(πθδε. cheamétsî) 1. (βζα έιρ., 

πνάβι., βεβμκυηα) πθήεμξ, ιεβάθμ ζφκμθμ 2. 

(βζα οθζηά, ανμπή, πζυκζ) ιεβάθδ πμζυηδηα 3.  

ναβδαία ανμπή, ηαηαηθοζιυξ 4. ηαηαζηνμθή 

5. ζοκηέθεζα, παθαζιυξ 6. παιυξ, ηαηάζηαζδ 

ιεβάθδξ έκηαζδξ ηαζ ακαηαναπήξ. 

   cheándză(πθδε. cheándză) ήνα, γζγάκζμ 

ηςκ ζζηδνχκ.  

   cheáptine1
(πθδε. cheáptińi) 1. πηέκζ 2. έκα 

απυ ηα ενβαθεία ημο θζεμλυμο 3. (ιηθ.) ποηκμ-

θοηειέκμ δάζμξ 4. (ιηθ.) μηζδήπμηε πανμοζζά-

γεζ ποηκή δζάηαλδ.  

   cheáptine2
(πθδε. cheáptsîńi) θακάνα, ε-

νβαθείμ βζα ημ λάζζιμ ημο ιαθθζμφ  

   cheáptinu(cheptin/-áre,-ái,-átă) 1. α. πηεκί-

γς β. (me ~) πηεκίγμιαζ 2. λαίκς, θακανίγς.  

   cheáre(πθδε. chéruri) 1. ακήθζμξ ηυπμξ 2. δ 

δοηζηή ή αμνεζμδοηζηή πθαβζά αμοκμφ ή ορχ-

ιαημξ  

   cheástere(πθδε. chésteri) λοθμονβζηυ ε-

νβαθείμ (πνδζζιμπμζείηαζ βζα ημ ίζζςια ηδξ ε-

πζθάκεζαξ ημο λφθμο).  

   Cheáre, δ αθαπζηή μκμιαζία ημο (υιμνμο  

ιε ημ Μέηζμαμ) πςνζμφ Aκήθζμ. 

   cheátră(πθδε. chétri) 1. πέηνα. 2. ανάπμξ, 

θζεάνζ.  

   chebré & chibré(πςν. πθδε.) 1. ζμαάξ 2. 

(ιηθ. ζηδ θν. dáu ~) ηνίας ηα βεκκδηζηά ιμο υ- 

νβακα πνμηεζιέκμο κα πνμηαθέζς μνβαζιυ, 

αοκακίγμιαζ.  

   chefalareáo(πθδε. chefalaréi), (παθαζυη.) 

δένια απυ ηεθάθζ γχμο ημ μπμίμ πνδζζιμ-

πμζείηαζ  ςξ ηαηάπθαζια.  
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   chéfe(πθδε. chéhi) ηέθζ α. ηαθή ή πανμφ-

ιεκδ δζάεεζδ β. δζάεεζδ, υνελδ βζα ηη. 

   chehaé - chehaoáńe(πθδε. chehaeádzî - 

chehaoáńe) 1. (ανζ.) πνμσζηάιεκμξ, μ δζεοεφ-

κςκ ζε έκα πχνμ ενβαζίαξ 2. (ανζ. ζηδ ηηδκ.) 

οπεφεοκμξ, μ δζεοεφκςκ έκα ηζεθζβηάημ 3. 

(ιεζςη.) άκδναξ - βοκαίηα πμο επζιέκεζ κα εθέ-

βπεζ ηδκ ενβαζία ή ηδ ζοιπενζθμνά ηάπμζμο.   

   chehribáre(πθδε. chehribắri) 1. ηεπνζιπά-

νζ 2. (ιηθ.) παναηηδνζζιυξ πνμζχπμο ιε εοβε-

κζηυ παναηηήνα.  

   chelepúre(πθδε. chelepúri) ηεθεπμφνζ, εο-

ηαζνία, πνμζθμνά.  

   chelepurdjî´ & chelepurdjoáńe(πθδε. 

chelepurdjoáńe & chelepurdjádzî) άκηναξ - βο-

καίηα πμο ακαγδηεί εοηαζνίεξ.   

   chelícă(πθδε. chelíci)ιζηνυ αζηί εκυξ ιέπνζ 

δφμ ηζθχκ (οπμη. ημο cheále ). 

   chelibetiséscu & chilibetiséscu(cheli-

betis & chilibetis/-íre,-í,-ítă,) 1. βοικχκς, βδφ-

κς 2. (me ~) βδφκμιαζ, λεβοικχκμιαζ.  

   chelibetisíre & chilibetisíre(πθδε. che-

libetisíri & chilibetisí-ri) βδφζζιμ, λεβφικςια.  

   chelibisitúră(πθδε. chelibisi-túre) 1. βδφ-

ζζιμ, αθαίνεζδ νμφπςκ 2. (βζα εζςηενζημφξ 

πχνμοξ) βφικζα, απμοζία ελμπθζζιμφ.  

   chélmu(πθδε. chélmuri) λφθζκμ θεηακάηζ 

(πνδζζιμπμζμφκηακ ςξ δμπείμ θφθαλδξ ημο 

πνμγοιζμφ, ςξ αθαημδμπείμ ηαζ υπμο αθθμφ 

πνεζαγυηακ).  

   chéndă(πθδε. chéndzî) δμηάνζ πμο ημπμεε-

ηείηαζ ζε πθάβζα εέζδ ζημ εζςηενζηυ ιίαξ ζηε-

πήξ.  

   chendrăséscu(chendrăs/-íre,-í,-ítă) 1. (βζα 

φθαζια) ηεκηχ, δζαημζιχ 2. (βζα λφθμ) ζηαθί-

γς, ζιζθεφς παναζηάζεζξ ή ιμνθέξ. 

   chendrăsíre(πθδε. chendrăsíri) 1. (βζα φ-

θαζια) ηέκηδια, δζαηυζιδζδ ιε ζπέδζα. 2. 

(βζα λφθμ) ζηάθζζια, ζιίθεοζδ παναζηάζεςκ δ 

ιμνθχκ.   

   chendrăsitúră(πθδε. chendrăsitúre) 1. ηέ-

κηδια, ενβυπεζνμ φθαζια δ ζπέδζμ πμο έπεζ 

δζαημζιδεεί ιε αεθυκζ ηαζ ηθςζηή 2. ηάθζ-

ζια, πανάζηαζδ δ ιμνθή πμο έπεζ ζιζθεοηεί.  

   cheníhe & chiníhe(πθδε. chiníhi & chení-

hi)  αθ. θ. chenósu.  

   chenósu & chinósu(πθδε. chenóse & chi-

nóse) ενβαθείμ ιαναβημφ (ημ πνδζζιμπμζεί  βζα 

κα ακμίβεζ παημφνεξ ζε πανάεονα). 

   cheolhané(πθδε. cheolhanádzî) ηδθήκαξ, 

αηαιάηδξ, ηειπέθδξ. 

   cheondicáră(cheondic/-áre,-ái,-átă), (ηνζ- 

ημπνυζ. βζα ιαθθζά) ζηθδναίκμοκ, βίκμκηαζ ά- 

βνζα, ποηκά. 

   cheondicáre(πθδε. cheondicắri), (βζα ιαθ- 
θζά) ημ κα έπμοκ βίκεζ ζηθδνά, άβνζα ηαζ πο-

ηκά.  

   cheósche(πθδε. cheóschi) ηζυζηζ.  

   cheptináre(πθδε. cheptinắri) 1. πηέκζζια 

2. θακάνζζια..  

   cheptinícu & cheptinítşu(πθδε. chepti-

nítşî) πηεκάηζ ( οπμη. ημο cheáptine
1) 

   cheptinítşu → cheptinícu  

   chéptu(πθδε. chépturi) 1. ζηήεμξ, ημ πνυ-

ζεζμ ιένμξ ημο εχναηα ακενχπςκ δ γχςκ 2. 

(ζοκεηδ.) μθυηθδνμξ μ εχναηαξ ηαζ ηα υνβακα 

πμο πενζηθείεζ 3. μζ ιαζημί ηδξ βοκαίηαξ.  

   cherămídhă(πθδε. cherămídzî) ηεναιίδζ.  

   cheradjî´ - cheradjoáńe(πθδε. chera-

djádzî & cheradjoáńe) αβςβζάηδξ. αβςβζάηζζα. 

   cheradjîlíche(πθδε. cheradjîlíchi) ημ ε-

πάββεθια ημο αβςβζάηδ.  

   cherameryó(πθδε. cherameryádzî) ηενα-

ιμονβείμ.  

   cheráo(πθδε. cherále) ηονά, ανπυκηζζα, α-

θέκηνα. 

   cherătắ - cherătoáńă(πθδε. cheratádzî- 

cheratoáńe) πμκδνυξ, ηαηενβάνδξ άκδναξ – πμ-

κδνή, ηαηενβάνα βοκαίηα. 

   cherdhăséscu & încherdhăséscu(che-

rdhăs & încherdhăs/-íre,-í,-ítă) ηενδίγς α. κζηά-

ς β. ςθεθμφιαζ (απυ ηπ.). 

   cherdhăsíre & încherdhăsíre(πθδε. 

cherdhăsíri & încherdhăsíri) 1. ημ κα ηενδίγς, 

κα κζηχ ηάπμζμκ 2. ημ κα ηενδίγς, κα ςθεθμφ-

ιαζ απυ ηπ.  

  cherdeáre(πθδε. cherdéri) παζμφνα, μζημ-

κμιζηή γδιζά.  

   chérdu(cherd/-eáre,-úi,-útă) 1. πάκς α. ηα-

ηαθήβς κα ιδκ έπς ηάηζ β. παφς κα έπς ηδκ 

ηονζυηδηα ή ηδκ ζδζμηηδζία πνάβιαημξ γ. αδο-

καηχ κα δζαηδνήζς ή κα ζοβηναηήζς ηάηζ δ. 

ζηενμφιαζ (ηη.) ε. απμζηενμφιαζ (ηάπμζμκ αβα-

πδιέκμ) θυβς εακάημο ζη. δεκ πνμθαααίκς 

(ηη.) θυβς ανβμπμνίαξ ε. δηηχιαζ (ζε ηη.) ζ. 

οθίζηαιαζ ήηηα κζηζέιαζ η. ιμο λεθεφβεζ (ηπ./ 

ηη.) ηα. ζηενμφιαζ ηάηζ ζδιακηζηυ 2. (me ~) 

πάκμιαζ α. παφς κα θαίκμιαζ, αβαίκς απυ ημ 

μπηζηυ πεδίμ ηάπμζμο β. ηθείκμιαζ, δεκ ει-

θακίγμιαζ δ. δεκ έπς επζημζκςκία ιε ηπ. ε. θζ-

πμεοιχ, ιε εβηαηαθείπμοκ μζ αζζεήζεζξ ιμο.  

   cheresté(πςνίξ πθδε.) 1. λοθεία 2. Πνχηδ 

φθδ, οθζηυ 

   cherişótu & cherişoátă(πθδε. cherişótsî 
& cherişoáte), (μ, δ) ηάημζημξ ημο πςνζμφ Che- 
áre (αθ .θ.) 
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   cheríre(πθδε. cheríri) 1. ελαθάκζζδ (πνμζ. 

ή πνάβι.) 2. παιυξ, αθακζζιυξ 3. ηαηαζηνμθή 

4. (βζα ακενχπμοξ) εάκαημξ 5 (βζα γχα) ρυθμξ 

6 έκημκμ ηαζνζηυ θαζκυιεκμ 7. πάγεια, άζημπδ 

ζπαηάθδ πνυκμο. 

   cherítă(πςνίξ πθδε.) δ δφζδ, ημ ααζίθεια 

ημο δθίμο.    

   cheritúră(πθδε. cheritúre) 1. παιυξ, α-

θακζζιυξ 2. ηαηαζηνμθή 3. παναηιή, έθθεζρδ 

πνμυδμο 4. άζημπδ, ακχθεθδ πνάλδ, εκένβεζα 

ή ενβαζία 5. ακμφζζα ζπαηάθδ πνυκμο 6. α-

κμφζζα ηαηάζηαζδ.  

   cheró(πθδε. cherádzî) 1. ηαζνυξ α. δ ηαηά-

ζηαζδ ηδξ αηιυζθαζναξ β. ηθίια γ. ηθζιαηζηέξ 

ζοκεήηεξ ζοβηεηνζιέκδξ επμπήξ δ. δ ιεηααμθή 

ημο ηθίιαημξ (ζοκήεςξ υηακ επζδεζκχκεηαζ) 2. 

ηαζνυξ α. πνυκμξ β. πνμκζηή πενίμδμξ (ζημ 

πανεθευκ, ημ πανυκ, ημ ιέθθμκ) γ. πνμκζηυ 

δζάζηδια μνζζιέκδξ δζάνηεζαξ δ. μ δζαεέζζιμξ 

πνυκμξ 3. (πθδε.) δ επμπή, μζ ζοκεήηεξ γςήξ μζ 

πενζζηάζεζξ.  

   chéru(cher/-íre,-í,-ítă) 1. πάκμιαζ, ελαθακί-

γμιαζ, παφς κα οπάνπς 2. αθακίγμιαζ, ελαθεί-

θμιαζ 3. πάκμιαζ, ελαθακίγμιαζ, δεκ ειθακίγμ-

ιαζ 4. αθακίγς, νδιάγς, ηαηαζηνέθς/-θμιαζ 

5. πεεαίκς 6. ζημηχκμιαζ (ζε πυθειμ) 7. πα-

γεφς, παγμθμβχ 8. (βζα επζπεζνδιαηζηή δναζηδ-

νζυηδηα) παναηιάγς, δεκ απoδίδς 9. (βζα κενυ) 

απμννμθχιαζ (απυ ημ έδαθμξ) 10. (βζα γχμ) 

ρμθχ 11. (βζα ημκ ήθζμ) δφς.    

   cheruséscu(cherus/-íre,-í,-ítă) ηενχκς, α-

θείθς ιε ηενί. 

   cherusíre(πθδε. cherusíri) ηένςια, δ ηά-

θορδ θζηζθζμφ ιε ηενί.    

   chesáte(πθδε. chesắtsî) ηεζάηζ, ακαδμο-

θεζά.   

   cheş(αηθ.) ζθάλζιμ, ζθαβή.  

   chetrăgeáo(πθδε. chetrăgeále) 1. αυηζαθμ 

2. (πθδε.) παζδζηυ παζπκίδζ.    

   chetrícă & chetrítşă(πθδε. chetrítşî) πε-

ηνμφθα.  

   chetrítşă → chetrícă. 

   chibré → chebré.  

   chicáre(πθδε. chicắri) 1. ζηάλζιμ, δ πηχζδ 

ηαζ νμή ζηαβυκςκ 2. θέηζαζια απυ ζηαβυκεξ ο-

βνχκ 3. ζηεκμπχνζα πμο πνμηθήεδηε απυ ηπ./ 

ηη. πμο ιε έπεζ εκμπθήζεζ 4. (βζα δδιδηνζαηά) 

ζηάποαζια.   

   chícă(πςν. πθδε.) ζηαθζά, δ εθάπζζηδ πμζυ-

ηδηα οβνμφ πμο πίκεηαζ.  

   chicătúră(πθδε. chicătúre) ζηάθαβια, ηδ-

θίδα, θεηέξ πμο πνμήθεε απυ ζηάλζιμ. 

   chichiríche(πθδε. chichiríche) (ζηςπη.) ημ 

πνήια ςξ κμιζζιαηζηή ιμκάδα  

   chichindóna(πθδε. chichindóne) 1. είδμξ 

πμοθζμφ; 2. (ιηθ.) παναηηδνζζιυξ ιζηνμφ ημνζ-

ηζζμφ πμο είκαζ ηζαππίκζημ, υιμνθμ ηαζ πανζ-

ηςιέκμ.  

   chícu(chic/-áre,-ái,-átă) 1. ζηάγς, ζηαθάγς, 

αθήκς κα πέζεζ (οβνυ) ζηαβυκα-ζηαβυκα 2. 

ζηάγς, πέθης ζηαβυκα-ζηαβυκα 3. ηδθζδχκμ-

ιαζ, θεηζάγμιαζ (απυ ζηαβυκεξ οβνχκ) 4. πζηά-

νμιαζ, ιμο ηαημθαίκεηαζ 5. (βζα δδιδηνζαηά) 

ζηαποάγς.  

   chícută(πθδε. chícute) 1. ζηάθα, ζηαθα-

βιαηζά 2. (ςξ επίνν.) ιμφζηεια, πμθφ ανεβιέ-

κμξ.  

   chihlăéscu &tşîhlăéscu(chihlă  &tşîhlă /-

íre,-í,-ítă) αζεεκχ εθαθνά. 

   chihlăíre(πθδε. chihlăíri) ημ κα αζεεκχ ε-

θαθνά.    

   chilibetiséscu → chelibetiséscu. 

   chilibetisíre → chelibetisíre.   

   chilíme(πθδε. chilíńi) ηζθίιζ,παθί.  

   chimére(πθδε. chiméri) ηειένζ.      

   chimitíru(πθδε. chimitíre) ημζιδηήνζμ. 

   chimolíe & chimulíe(πθδε. chimolíe & 

chimulíe) ηζιςθία.  

   chimulíe → chimμlíe.    

   chindináru(πθδε. chindinắri) δ ηαηά θά-

θαββα δζάηαλδ ηςκ ιεθθχκ ιίαξ μιάδαξ.  

   chinắri(εκ.;) μζ πνχηεξ ζακίδεξ πμο πανά-

βμκηαζ ηαηά ηδκ πνίζδ εκυξ ημφηζμονμο (έπμοκ 

εθθεζρμεζδή επζθάκεζα επεζδή πνμένπμκηαζ απυ 

ημ ελςηενζηυ ηαιποθςηυ ιένμξ ημο ημφηζμο-

νμο).   

   chinétu(πθδε. chinéturi) πεοηυδαζμξ, πεο-

ηχκαξ.  

   chíngră(πθδε. chíngre), (παθαζυη.) πμφθζα, 

ιζηνυξ ιεηαθθζηυξ δίζημξ πμο πνδζζιμπμζμφ-

κηακ βζα ηδ δζαηυζιδζδ βοκαζηείςκ ιακηδθζχκ 

ή απμηεθμφζε ελάνηδια ζημοθανζηζχκ.  

   chinicélu(πθδε. chinicéĺi) πεοηάηζ (οπμη.  

ημο chínu).  

   chinícu & chinítşu(πθδε. chinítşî) αθ. θ. 

chinicélu. 

   chiníhe → cheníhe.  

   chinişóru(πθδε. chinişóri) αθ. θ. chinicélu. 

   chinítşu → chinícu. 

   chinósu → chenósu.  

   chinóte(πςν. πθδε.). ημζκυηδηα, ημ κμιζηυ 

πνυζςπμ ηδξ ημπζηήξ ανπήξ εκυξ μζηζζιμφ.   

   chínu(πθδε. chíńi) πεφημ.  

   chiosé & chiusé(πθδε. chiosádzî & chiu-

sádzî) 1. αηνμβςκζαίμξ θίεμξ 2. αβηςκάνζ.   

   chiparíse(πθδε. chiparíse) ηοπανίζζζ.  
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   chipénghe(πθδε. chipénghi) (παθαζυη.) ηα 

ζονηανςηά πανάεονα ηςκ ζαπκζζζχκ.  

   chipiráre(πθδε. chipirắri) 1. ηζζιπζά (ζημ 

δένια) ιε ηα δάπηοθα 2. ημ ζδιάδζ πμο αθήκεζ 

δ ηζζιπζά.   

   chipirătúră(πθδε. chipirắtúre) 1. ηζζιπζά 

(ζημ δένια) ιε ηα δάπηοθα 2. ημ απμηφπςια 

πμο αθήκεζ (ζημ δένια) δ ηζζιπζά 3. (βζα θα-

βδηυ) ίπκμξ απυ ηζζιπμθυβδια.   

   chípiru(chipir/-áre,-ái,-átă) 1. ηζζιπχ (ηπ.) 

ιε ηα δάπηοθα 2. κζχες ηζίιπδια, απυημιμ ε-

θαθνυ πυκμ 3. (βζα θαβδηά) ηζζιπχ, ηζζιπμθμ-

βάς. 

   chípru & chípuru(πθδε. chípre & chípu-

re) 1. ημοδμφκζ 2. (ζοκεηδ.) μ ήπμξ ημο ημοδμο-

κζμφ 3. ηοπνί, ηφπμξ ημοδμοκζμφ (δζαθυνςκ ιε-

βεεχκ) πμο ηνέιμκηακ απυ ημκ θαζιυ ηςκ αθυ-

βςκ, ηςκ ιμοθανζχκ, ηςκ ηνάβςκ ηαζ ηςκ ηα-

ηζζηζχκ 4. ημοδμφκζ πυνηαξ 5. (παθαζυη.) 

ιπνμφηγζκμξ ηχκμξ πμο ηάθοπηε ηδκ ηάης ά-

ηνδ ηδξ αηνάηημο ημο ιδπακζζιμφ ημο κενυ-

ιοθμο.  

   chipurítşu(πθδε. chipurítşî) ιζηνυ ηοπνί, 

ηφπμξ ιζηνμφ ημοδμοκζμφ πμο ηνέιμκηακ απυ 

ημκ θαζιυ ηςκ ηαηζζηζχκ (οπμη. ημο chípuru).  

   chípuru. → chipru. 

   chísă(πςνίξ πθδε.) ααεφ ζημηάδζ.  

   chisáre(πθδε. chisắri) 1. ζημφιπζζια 2. δ 

ζοιπίεζδ, πνάβιαημξ, βζα κα πςνέζεζ ηάπμο.. 

   chisătúră(πθδε. chisătúre) ήπμξ ζημοιπί-

ζιαημξ.   

   chischinádhă(πςνίξ πθδε.) 1. εοηζκδζία 

2. ηαεανζυηδηα.   

   chisédzu(chis/-áre,-ái,-átă) 1. ζημοιπίγς, 

ημπακίγς, ζοκεθίας 2. ζοιπζέγς, πζέγς (ηη.) 

βζα κα πςνέζεζ ηάπμο 3. (ιηθ.) δένκς (ηπ.) πμ-

θφ.  

   chişapódhu & chişapódhă(πθδε. chişa-

pódzî & chişapódhe) 1. ηαημονθήξ - ηαημονθμφ 

2. (ιηθ.) δεζθυξ - δεζθή. 3. (εδθ. βζα πνχια) 

εαιπυ 

   chişáre(πθδε. chişắri) 1. ηαημφνδια, δ μφ-

νδζδ 2. ηαημφνδια, δ ακάβηδ κα μονήζεζ 

ηακείξ.    

   chişátu (πθδε. chişátsî) ηάημονμ, ηα μφνα.   

   chişătóru(πθδε. chişătóri) μονδηήνζμ 

   chişătúră(πθδε. chişătúre) πνμσυκ μφνδ-

ζδξ. 

   chíşu1
(chiş/-áre,-ái,-átă) 1. ηαημονχ, 

απμαά-θς ηα μφνα ιμο 2. ανέπς (ηπ) ιε ηα 

μφνα ιμο 3. (me ~) ηαημονζέιαζ, δεκ ιπμνχ κα 

ζοβηνα-ηήζς ηα μφνα ιμο 4. (ιηθ). δείπκς ηδκ 

πενζθνυκδζή ιμο, απαλζχκς (ηη.) 5. (ιηθ.) 

ζηαθάγς, ζηάγς 6. (βζα γχμ) εηζπενιαηχκς.  

   chíşu2
(πςν. πθδε.) ζηδ θν. scólu chíşulu! 1. 

λεεαννεφς 2. λζπάγς ηπ.    

   chitráre(πθδε. chitrắri) ηζαιπί (ημ θήιια 

πνδζζιμπμζείηαζ βζα υθμοξ ημοξ ηανπμφξ ιε 

ελαίνεζδ ημκ αυηνο ημο ζηαθοθζμφ πμο απμηα-

θείηαζ arápunu). 

   chítră(πθδε. chítre) ηίηνμ, μ ηανπυξ ηδξ ηζ-

ηνζάξ.  

   chiúche(πθδε. chiúche) παναηηδνζζιυξ εδ-

θοημφ ιε ςναία ειθάκζζδ. 

   chiúnghe(πθδε. chiúnghe) ηζμφβηζ, πήθζ-

κμξ οδνμζςθήκαξ.  

   chiúpe(πθδε. chiúpe) ηζμφπζ, πζεάνζ. 

   chiusé → chiosé.  

   chiustéθe(πθδε. chiustéke) αθοζζδςηυ επζ-

ζηήεζμ ηυζιδια ηδξ παναδμζζαηήξ θμνεζζάξ 

ηςκ ακδνχκ. 

   chiusteré(πθδε. chiusterádzî) ενβαθείμ ια-

ναβημφ βζα ηδκ δζάκμζλδ παημφναξ ζηζξ πυνηεξ    

   (πθδε.).   

   chiutí - chiutoáńe(πθδε. chiiutádzî – chiu-

toáńe) ηζμηήξ, μ δεζθυξ - δεζθή βοκαίηα. 

   chiutipséscu(chiutips/-íre,-í,-ítă) 1. απμβμ-

δηεφμιαζ, πάκς ημ ημονάβζμ ιμο 2. οπμηάζ-

ζμιαζ. 

   chiutipsíre(πθδε. chiutipsíri) απμβμήηεο-

ζδ, δ απχθεζα ημο ημονάβζμο.  

   chízdă(πθδε. chizde) αζδμίμ. 

   cíce(πςνίξ πθδε.) 1. ηζζηζί, ημ ηνέαξ υηακ α-

πεοεοκυιαζηε ζε ιςνά ή ιζηνά παζδζά 2. 

(ζηςπη.) ημ ηνέαξ.   

   cicibeáo(πθδε. cicibeále) είδμξ πμοθζμφ;.  

   cicoáră(πθδε. cicóri) 1. αηνίδα 2. (ιηθ.) 

έβκμζα, ζημημφνα  

   cimbúnă(πθδε. cimbúne) ζθονίπηνα.   

   cimbúse(πθδε.cimbúse) ηζζιπμφζζ, θαβμ-

πυηζ, ζοιπυζζμ:  

   cimbídhă(πθδε. cimbídhe) ηζζιπίδα βζα 

ηδκ αθαίνεζδ αβηίδςκ.     

   cinceáre(πθδε. cincéri) ηάκοζια (νμφπμο, 

οθάζιαημξ η.η.μ.) πμο έπεζ ιαγεοηεί. 

   cínganu(πθδε. cíngańi) ημ πμοθί παπα- 

δίηζα ή ηαθυβενμξ (ηαη’ μνζζιέκμοξ μ ιεθζζ-

ζμθάβμξ).   

   cingeáre(πθδε. cingéri) 1. γχζζιμ, πενί-

γςζδ 2. ζηέβαζδ, ημπμεέηδζδ ζηέβδξ ζε μζημ-

δμιή.  

   cíngu1
(cingeáre,címpşu,címptă) 1. α. γχκς, 

πενζγχκς (ηπ/ηη.) β. (me ~) γχκμιαζ (ιε ηη.) 2. 

πενζαάθς, ηαθφπης ηη., είιαζ βφνς απυ ηη. 3. 

(βζα μζημδμιή) ζηεβάγς, ημπμεεηχ ζηέβδ.  

   cíngu2
(πθδε.cínguri) ηζίβημξ.  
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   cíntu(cinceáre,címpşu,címptă) 1. ηεκηχκς 

ηη. πμο έπεζ ιαγεοηεί ( ηον. βζα νμφπμ, φθαζια 

η.η.υ.) 2. (βζα πμνυ) ακμίβς, δζαπθαηφκμιαζ.  

   cińíe(πθδε. cińíi) είδμξ ρανζμφ ημο βθοημφ 

κενμφ.  

   cípă(πθδε. cípe) 1. ηζειπένζ, ιακηήθζ 2. 

(ιηθ.) δ κηνμπή 3. ηνμφζηα ζηδκ επζθάκεζα 

οβνχκ ή θαβδηχκ 4. ηαηαννάηηδξ, κυζμξ ηςκ 

ιαηζχκ 5. (ιηθ.) φθαζια ιε πμθφ θεπηή οθή.  

   cipúne(πθδε. cipune) ηάεε ιία απυ ηζξ δφμ 

πενζζηεθίδεξ ηδξ παναδμζζαηήξ εκδοιαζίαξ 

ηςκ ακδνχκ.  

   cípură(πθδε. cípure) ηζίπμονμ, ζηέιθοθμ, 
υ,ηζ απμιέκεζ ιεηά ημ πάηδια ηςκ ζηαθοθζχκ 

ηαζ ηδκ αθαίνεζδ ημο ιμφζημο.   

   ciritsángală & ciritsángană(πθδε. ciri-

tsángale & ciritsángane) 1. ζδζμηνμπία 2. 

(πθδε.) ηαιχιαηα, ηυθπα. 

   ciritsángană → ciritsángală.   

   cirótu(πθδε. ciróte) ηζζνυημ.   

   círu(πθδε. círe) ηυζηζκμ ιε ιζηνέξ ηνφπεξ 

2. (ιηθ.) ακηζηείιεκμ βειάημξ ηνφπεξ  

   cítă(πθδε. cíte) είδμξ οθάζιαημξ.  

   citáche(πθδε. citắchi) είδμξ οθάζιαημξ. 

   cívală(πθδε. cívale) 1. ζηενευ οπυθεζιια 

ιεηά απυ ηδκ επελενβαζία (εναφζδ ή ημπή) ε-

κυξ οθζημφ 2. εναφζια 3. (ιηθ. βζα πνυζ.) ε-

λμοεέκςζδ, αίζεδζδ έκημκδξ ζςιαηζηήξ ηαηά-

πυκδζδξ.   

   civetuséscu(civetus/-íre,-í,-ítă) 1. Δπζδζμ-

νεχκς, επζζηεοάγς 2. α. εθμδζάγς/ελμπθίγς 

(έκακ πχνμ) ιε ημκ απαναίηδημ ζιαηζζιυ β. 

(me ~) εθμδζάγμιαζ ιε ημκ απαναίηδημ ζιαηζ-

ζιυ. 

   civetusíre(πθδε. civetusíri) επζδζυνεςζδ, 

επζζηεοή. 

   ciĝáră(πθδε. ciĝắri) ηζζβάνμ.   

   ciĝărídhă(πθδε. ciĝắridzî) οπυθεζιια απυ 

θζςιέκμ λφβηζ πμο έιπαζκε ζηα θαβδηά.  

   ciĝrăpséscu(ciĝrăps/-íre,-í,-ítă) ηζζβανίγς, 

ζμηάνς.  

   ciĝrăpsíre(πθδε. ciĝrăpsíri) ηζζβάνζζια.   

   cîh(αηθ.) αάζακμ, ζηεκμπχνζα.  

   cî´ne(πθδε. cî´ńi) 1. ζηοθί 2. (ιηθ. βζα 

πνμζ.) (α) ηαηενβάνδξ (β) ζηθδνυξ, άζπθαπκμξ 

(γ) ζηθδνυξ, ακεεηηζηυξ. 

   cî´ńi(πςν. εκ.) πνήιαηα, θεθηά. 

   cîrtsănéscu(cîrtsăn/-íre,-í,-ítă) 1. πηοπχ, 

ημπακχ, δένκς ηπ. (ιε ημ πένζ ή ιε ηη.) 2. εκ-

ηοπςζζάγς, θάιπς, αηηζκμαμθχ 3. α. πδβαίκς, 

ηαηεοεφκμιαζ (πνμξ ηα ηάπμο)  β. πμνεφμιαζ, 
δζακφς ιζα απυζηαζδ γ. ηδκ ημπακάς, θεφβς 

(ζοκ. ηνοθά) 4. ελαπαηχ ηπ. πμοθχκηαξ ημο  

ζηάνημ πνάβια 5. (βζα γχμ) ημ λαιμθχ, ημ α-

θήκς εθεφεενμ εκηυξ ζοβηεηνζιέκμο πχνμο 6. 

(βζα ακηζηείιεκμ) πεηχ, νίπκς. 

   cîrtsăníre(πθδε. cîrtsăníri) 1. πηφπδια, δά-

νζζιμ 2. μ εκηοπςζζαζιυξ πμο πνμηαθχ (ζο-

κήε. υηακ κηφκμιαζ) 3. ( βζα άπνδζηα πνάβι.) 

πέηαβια, νίρδ 4. (βζα γχμ) λαιυθθδια ημ κα ημ 

αθήζς εθεφεενμ εκηυξ ζοβηεηνζιέκμο πχνμο. 

   cî´scă(πςν. πθδε.) ζηαζίθα, έκημκδ εθίρδ 

ηαζ δοζανέζηεζα.  

   cîscîrî´tă(πθδε. cîscîrî´te) 1. αήια, δζαζηε-

θζζιυξ, δναζηεθζά, ημ άκμζβια ηςκ πμδζχκ ηαηά 

ημ αάδζζια ή ημ ηνέλζιμ 2. ιμκάδα ιέηνδζδξ εδα-

θζηχκ εηηάζεςκ ζζμδφκαιδ ιε ηδκ απυζηαζδ 

ημο ακμίβιαημξ ηςκ πμδζχκ ζημ πενπάηδια.   

   cî´şă(πθδε. cî´şe) παναηηδνζζιυξ αηδιέθδ-

ηδξ βοκαίηα  

   cîtşămácă(πθδε. cîtşămáce) είδμξ ποθμφ 

(παναζηεοάγεηαζ απυ ηαθαιπμηίζζμ αθεφνζ, 

γάπανδ ηαζ θάδζ).  

   cîtşîéscu(cîtşî/-íre,-í,-ítă) 1. ηυας, ηειαπί-

γς ιία ζάνηα ιε ιαπαίνζ 2. ζθάγς, ζημηχκς 

άκενςπμ ή γχμ ηυαμκηαξ (ημ θαζιυ ημο) ιε ημ 

ιαπαίνζ.  

   cîtşîíre(πθδε. cîtşîíri) 1. ζθάλζιμ 2. ηεια-

πζζιυξ ζάνηαξ ιε ιαπαίνζ. 

   cî´tşu(πθδε. cî´tşî) (πασδεοη.) βάζδανμξ. 

   clápă(πθδε. clápe) 1. ηάεε είδμξ εθάζια-

ημξ, δαηηοθίμο ή πθαζζίμο πμο πενζαάθεζ, ζηε-

νεχκεζ ή δεζιεφεζ έκα ζηενευ ακηζηείιεκμ 2. 

δεζιά, αθοζίδεξ 3. πεζνμπέδδ 4. (παθαζυη.) εί-

δμξ πέδζθμο πμο ημπμεεημφκηακ ηάης απυ ηα 

παπμφηζζα πνμηεζιέκμο ηάπμζμξ κα πενπαηά ζε 

πζμκζζιέκδ επζθάκεζα πςνίξ κα αμοθζάγεζ.  

   clarínă (πθδε. clarine) ηθανίκμ.  

   clăpitóru(πθδε. clăpitoáre) πθαζηανζά, 

πθαηζά ζακίδα (ηον. ηοηθζημφ ζπήιαημξ) πμο 

πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδ παναζηεοή θφθθςκ γφ-

ιδξ.  

   clíră(πθδε. clíre) αζεάθδ, ηαπκζά.  

   clironomíe(πςν. πθε.) ηθδνμκμιζά.  

   clironómu & clironómómă(πθδε. cli- 

ronómańi & clironóme) άκδναξ  ηθδνμκυιμξ - 

βοκαίηα ηθδνμκυιμξ.   

   clistó(πθδε. clistádzî) ηιήια ηδξ παναδμ-

ζζαηήξ θμνεζζάξ ηςκ βοκαζηχκ ημο Μεηζυαμο   

   clítşu(πθδε. clítşe) ελάνηδια ημο ιδπακζ-

ζιμφ αζθάθζζδξ ηδξ πυνηαξ.  

   clopotícu & clopotítşu(πθδε. clopotítşî) 

1. ημοδμοκάηζ (οπμη. ημο clópotu) 2. ηφπμξ ιζ-

ηνμφ ημοδμοκζμφ πμο ημ ηνειμφκ ζημ θαζιυ α-

νκζχκ δθζηίαξ έςξ δφμ εηχκ.  

   clopotítşu→ clopoticu. 
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   clópotu(πθδε. cloápote) 1. ημοδμφκζ 2. 

(ζοκεηδ.) μ ήπμξ ημο ημοδμοκζμφ 3. ηφπμξ ημο-

δμοκζμφ (δζαθυνςκ ιεβεεχκ) πμο ημ ηνειμφκ 

ζημ θαζιυ ιεβάθςκ πνμαάηςκ 4. (ιηθ.) μ αυι-

αμξ ηςκ αοηζχκ 5. (ιηθ.) ζημημφνα, έβκμζα 6. 

(ιηθ.) νεγζθίηζ, λεοηίθα.  

   clótşă(πθδε. clótşă) ηθχζα, δ ηυηα πμο 

ηθςζά ηα αοβά ηδξ.  

   clotşî´re(πθδε. clotşî´ri) ηθχζζδια, επχα-

ζδ.   

   clótsu(πθδε. cloátsă) ηθςηζζά.  

   cludhupínacu & curdhupínacu(πθδε. 

cludhupínace & curdhupínace) (παθαζυη.) ηθεζ-

δμπίκαημ, ιζηνυ λφθζκμ δμπείμ, πμο έηθεζκε 

πμθφ ηαθά ηαζ πμο ημ πνδζζιμπμζμφζακ βζα ηδ 

ιεηαθμνά θαβδημφ.  

   clutsuéscu(clutsu/-íre,-í,-ítă) 1. ηθμηζχ, 

δίκς ηθμηζζά 2. (ιηθ.) ηα παναηάς, εβηαηαθεί-

πς (οπυεεζδ ή δμοθεζά) 3. ζηνααμπαηχ, δεκ 

αημοιπχ ζςζηά ημ πέθια ζημ έδαθμξ. 

   clutsuíre(πθδε. clutsuíri) ηθυηζδια  

   clutşắscu(cl/-otşî´re,-otşî´i&-utşî´i,-μtşî´tă) 

1. ηθςζχ, επςάγς 2. (ιηθ.) ηαεοζηενχ, ανβμ-

πμνχ (κα ηάκς ηη.) 3. (ιηθ.) ηειπεθζάγς, ηά-

εμιαζ πςνίξ κα ηάκς ηίπμηα 4. (ιηθ. βζα αζεε-

κή) είιαζ ηαηάημζημξ. 

   cĺáe(πθδε. cĺéi) 1. ηθεζδί 2. ηθείδςζδ, δ άν-

ενςζδ ηςκ μζηχκ 3. παβίδα, θοζζηή αδζέλμδμξ 

ή ηέπκαζια πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ αηζκδ-

ημπμίδζδ ηαζ ηδ ζφθθδρδ ακενχπμο ή γχμο 4. 

(ζοκεηδ.) ηάεε ηέπκαζια πμο απμζημπεί ζημ 

κα λεβεθάζεζ ή κα παναζφνεζ ηπ. 5. (βζα επζ-

πείνδζδ, ηαηάζηδια, μζηζζιυ) βεςβναθζηυ ζδ-

ιείμ πμο εοκμεί ηδκ ακάπηολή ημο 6. (παθαζυη.) 

λφθζκμξ ζθζβηηήναξ πμο πενίγςκε ημ ημίπςια 

οδναβςβμφ ιε ηεηνάβςκδ δζαημιή 7. (παθαζυη.) 

ελάνηδια ημο ιδπακζζιμφ ημο ιακηακζμφ. 8. 

πμηζζηζηυ αοθάηζ εκηυξ ηδξ έηηαζδξ εκυξ αβ-

νμφ 9. μκμιαζία δζαημζιδηζημφ ιμηίαμο οθα-

κημφ. 

   cĺágu(πθδε. cĺáguri) 1. ποηζά 2. παναηηδ-

νζζιυξ θαβδημφ πμο έπεζ βίκεζ πδπηυ 3. (ιηθ.)  

ιαβζά, δ αάζδ απυ ηδκ μπμία εα λεηζκήζεζ ηαζ 

εα ακαπηοπεεί ηάηζ.  

   cĺeáscă(πθδε. cĺéşti) ζοκήε. ζηδ θν. bágu 

tu cĺeáscă! "παβζδεφς ηαζ ζοθθαιαάκς ηπ.".    

   cĺémáre(πθδε. cĺemắri) 1. ηάθεζια, πνυ-

ζηθδζδ πμο απεοεφκεηαζ ζε ηπ. βζα κα ζοι-

ιεηάζπεζ ζε ιζα ημζκή εηδήθςζδ ή πνμζπάεεζα 
2. πνμζηθδηήνζμ, επίζδιδ πνυζηθδζδ, ζοκήε. 

βζα βάιμ ή αάπηζζδ.   

   cĺému(cĺem/-áre,-ái,-átă) 1. ηαθχ, πνμζηα-

θχ, γδηχ απυ ηπ. κα ένεεζ, κα πανεονεεεί, κα 

ζοιιεηάζπεζ ζε ιζα ημζκςκζηή εηδήθςζδ ζδζς- 

ηζημφ ή δδιυζζμο παναηηήνα,2. μκμιάγς, απυ-

ηαθχ 3. μκoιαηίγς, δίκς υκμια 4. ζδιαίκς, έ-

πς ζοβηεηνζιέκδ ζδιαζία.  

   cĺínu
1
(πθδε. cĺíne) 1. πηοπή οθάζιαημξ, δί-

πθα, πζέηα 2. θαβηζυθζ. . 

   cĺínu2
(πθδε. cĺínuri) εοιυξ, μνβή.  

   coácă(πθδε. coáce) 1. εβημπή 2. εζμπή 3. δ 

εζμπή πμο ζπδιαηίγεηαζ ιεηαλφ δφμ ημνοθχκ 

εκυξ αμοκμφ 4. θανάββζ, εδαθζηυ πάζια 5. 

(παθαζυη.) εβημπή (ζπήιαημξ ιζζμθέββανμο) 

πμο βζκυηακ ζημ αοηί ημο πνμαάημο (πνδζίιεοε 

ςξ ζδιάδζ ακαβκχνζζήξ ημο απυ ημκ ζδζμηηήηδ 

ημο) 6. α. (ζηδ θν. fácu/ámu ~, βζα ηδκ πα-

ναβςβζηή απυδμζδ πνμσυκημξ) πανμοζζάγς/ 

έπς ηάιρδ, πηχζδ, ανζειδηζηή ιείςζδ β. (ζηδ 

θν. feáce ~, βζα απυεεια ηνμθίιςκ, πνμσυκηςκ, 

οθζηχκ) ελαθακίζηδηε (θζβυζηερε ή ηεθείςζε 

θυβς πανάκμιδξ αθαίνεζήξ ημο, οπελαίνεζδξ, 

ηθμπήξ η. θπ.) γ. (ζοκεηδ., ζηδ θν. feáceră ~, 

βζα ζφκμθα. έιρ.) πέεακακ, ρυθδζακ, αθακί-

ζηδηακ 7. ζηυιζμ (δμπείμο, αββείμο ή ιαβεζνζ-

ημφ ζηεφμοξ) απυ ημ μπμίμ βίκεηαζ δ ιεηάββζζδ 

ημο οβνμφ. 9. αεθoκάηζ πθελίιαημξ.  

   coácăză(πθδε. coácăze) είδμξ θοημφ ; 

   coácinu - coácină(πθδε. coácińi – coáci-

ne) μκμιαζία ηνζανζμφ πνμαάημο ιε ακμζπηυ 

ηαθεηί ιαθθί.  

   coádă(πθδε. coáde) 1. μονά 2. μ ιίζπμξ ηα-

νπμφ, θφθμο, ημ ημηζάκζ 3. ημ θφθθμ ημο πνά-

ζμο ηαζ ημο ηνειιοδζμφ 4. οπυθεζιια ζηενεμφ 

οθζημφ (ζοκήε. ιεηά ηδκ επελενβαζία ημο) 5. 

(ιηθ.) ηάηζ ημ ιδδαιζκυ, πςνίξ αλία, αζήιακημ 

6 (ιηθ.) ημ πίζς άηνμ πνάβιαημξ ή ζεζνάξ 7. 

(ζοκεηδ.) ημ ηέθμξ, ημ (πνμκζηυ ή ημπζηυ) ζδ-

ιείμ ζημ μπμίμ ηεθεζχκεζ ηάηζ 8. αθεηνμπυδζ.  

   coájă(πθδε. cójî) 1. θθμζυξ, θθμφδα· εζδζ-

ηυη. α. δέκδνςκ β. ηανπχκ ιε ζηθδνυ πενίαθδ-

ια 2. (ιηθ.) ημ δένια.   

   coálă(πθδε. coále) 1. ηυθθα, μοζία πμο έπεζ 

ηδκ ζδζυηδηα κα ημθθά 2. ηυθθα πανηζμφ, αηέ-

ναζμ θφθμ πανηζμφ.    

   coámă(πθδε. coáme) 1. παίηδ γχςκ 2. ηυ-

ιδ, παίηδ, ημ ιαθθί πμο πέθηεζ ζημοξ χιμοξ 

εκυξ ακενχπμο 3. παπφ ζηνχια πζμκζμφ.  

   coápsă(πθδε. coápse) 1. ζζπίμ, βμθυξ 2 ημ 

ζδιείμ υπμο εκχκεηαζ μ πάημξ ηαζ ημ ημίπςια 

εκυξ αανεθζμφ.  

   coárdhă1
(πθδε. coárdhe) 1. κήια, ηαζκία ή 

ζιάκηαξ ηαηαζηεοαζιέκμξ απυ δέζιδ ζκχκ ή 

ηθςζηχκ 2. (εζδζηυη.) ηάεε είδμοξ ημνδυκζ 3. δ 

δέζιδ ηςκ κδιάηςκ ημο ζηδιμκζμφ πμο πνμμ-

νίγμκηαζ βζα φθακζδ 4. (ζε ιδπακέξ) ημνδέθα ή 

ζιάκηαξ ιεηάδμζδξ ηδξ ηίκδζδξ 5. ζιάκηαξ, ηαζ-

κία, κήια ή ζφνια. πμο έπεζ ηεκηςεεί, απθςεεί 

6. πενίθναλδ απμηεθμφιεκδ απυ ηεκηςιέκεξ 



 78 

ηνζπζέξ, ηαζκίεξ, ζφνιαηα η.η.υ. 7. ηοηθζηυ πενί-

θναβια ηαηαζηεοαζιέκμ ιε λφθα ή ηθαδζά 

πμο πνδζζιεφεζ ςξ ηαθμηαζνζκυξ ηαηαοθζζιυξ 

πνμαάηςκ 8. δεκδνμζημζπία 9. μιάδα ειρφπςκ 

παναηαβιέκδ ζε θάθαββα 10. πμνδή ιμοζζημφ 

μνβάκμο.  

   coárdhă2
(πθδε. córdzî) ημνζυξ. 

   coárnă(πθδε. coárne) ηνάκμ, μ ηανπυξ ηδξ 

ηνακζάξ.   

   coástă(πθδε. coáste) 1. παΐδζ, πθεονυ ακ-

ενχπμο ή γχμο 2. πασδάηζ, ρδιέκμ παΐδζ 3. 

πθαβζά αμοκμφ 4. ιαηνφ λφθζκμ νααδί ηαηάθ-

θδθμ βζα ημ νάαδζζια ηςκ ηανπμθυνςκ δεκ-

δνςκ 5. (παθαζυη.) ιαηνυζηεκμ λφθμ πμο ζοκέ-

δεε ημκ γοβυ ιε ηδκ ζαάνκα επζηοβπάκμκηαξ  

ηδκ έθλδ ηδξ 7. μ ιίζπμξ ηςκ ακεχκ 8. πμθφ θε-

πηυ ηθαδί.  

   cocáche(πθδε. cocắki) είδμξ δακηέθαξ πμο 

πθαζζίςκε ιακηήθζ.  

   coceáre(πθδε. cocéri) 1 ρήζζιμ ζε θμφνκμ 

2. ςνίιακζδ α. ηανπμφ β. ακενχπμο.  

   cocotícu(πθδε. cocotíci) 1. ημημνάηζ (οπμη 

. ημο cucótu) 2. (ιηθ.) αβυνζ πμο έπεζ λεπεηα-

πεεί, πμο ζοιπενζθένεηαζ ζακ εκήθζημξ.     

   cocotşáru(πθδε. cocotşári) κεανυξ ηυημ-

ναξ, πεηεζκάνζ (ζοκήε. αοηυξ πμο έπεζ επζεεηζηή 

ζοιπενζθμνά).  

   cócu(coceáre/cópşu/coáptă) 1. θμονκίγς, 

ρήκς ζημκ θμφνκμ 2. (βζα ηανπμφξ) ςνζιάγς 

3. (βζα πνυζ.) ςνζιάγς α. βίκμιαζ ροπζηά ηαζ 

πκεοιαηζηά χνζιμξ β. βίκμιαζ εκήθζημξ 4. (βζα 

λφθμ) ζηεβκχκς ηαζ ειθακίγς νςβιέξ. 

   cócu(αηθ.) ζηδ θν. bóbu-cócu nắşte măngá-

i! "απυ εδχ απυ εηεί ηάηζ έθαβα".  

   codítsă(πθδε. codíce) 1. μονίηζα (οπμη. 

ημο coádă) 2. ηυηηοβαξ, μζ ηεθεοηαίμζ ζπυκδο-

θμζ ζημ ηάης ιένμξ ηδξ ζπμκδοθζηήξ ζηήθδξ 
ημο ακενχπμο 3. κευαβαθημ θφθθμ πνάζμο ή 

ηνειιοδζμφ.  

   códuru(πθδε. códuri) 1. (βζα πίηα) ηειάπζμ, 

ημιιάηζ 2. (βζα αβνυ) ηιήια, ηειάπζμ 3. (βζα μζ-

ηία) ηιήια, ιενίδζμ 4. (βζα έηηαζδ) ημ ηέκηνμ, 

ημ ιέζμ ή πενίπμο ημ ιέζμ εκυξ πχνμο. 

   cófă(πθδε.cófe) παναηηδνζζιυξ ζηνμοιπμο-

θήξ βοκαίηαξ.  

   cofétă(πθδε. coféte) ημοθέημ. 

   cójacu(πθδε. cójaci) αναπχδεξ ή πεηνχδεξ 

έδαθμξ.  

   cojăchínă(πςν. πθδε.) έδαθμξ ιε πεηνχδδ 

ζφζηαζδ. 

   cochínă(πθδε. cochíne) μκμιαζίαξ βεθάδαξ 

ιε ημηηζκςπυ-ηαθεηί ηνίπςια.  

   colástră(πθδε. colắstri)  πνςηυβαθα,  ημ 

πνχημ βάθα πμο αβαίκεζ απυ ημοξ ιαζημφξ ηςκ 

πνμαάηςκ ηαζ ηςκ βζδχκ ιεηά ηδκ βέκκα.  

   colácu(πθδε. coláci) 1. ημοθμφνζ 2. ημο-

θμφνα, ρςιί ιε ζηνμββοθυ ζπήια ηαζ ηνφπα 

ζηδ ιέζδ 3. ημοθμφνα ζφνιαημξ, κήιαημξ 

η.η.μ. 4. (ζηςπη.) ημ ιδδέκ ςξ ζπμθζηυξ ααειυξ 

5. πενίηθεζζημ μνμπέδζμ ζημ παιδθυηενμ ζδ-

ιείμ ιίαξ μνεζκήξ ημζθάδαξ (ζοκήε. ημκηά ζηδκ 

ημίηδ ηςκ πμηαιχκ πμο δζαζπίγμοκ ηζξ μνεζκέξ 

ημζθάδεξ) 6. (παθζυη.) ιεηαθθζηυξ δαηηφθζμξ ιε 

ημκ μπμίμ επζηοβπάκμκηακ δ ζοκάνιμζδ ημο 

ζηααανζμφ ημο ανυηνμο ιε ημκ γοβυ.   

   coláne(πθδε. colắńi) 1. δείβια πθεηημφ 2. 

πθεηηυ ιε απθή πθέλδ 3. οθαζιάηζκδ θςνίδα 

πμο νάαεηαζ ζηδκ άηνδ νμφπμο 4. (πθδε.) νί-

βεξ, εοεείεξ βναιιέξ ζε ζπέδζμ νμφπμο.    

   coláru(πθδε. coláre) ημθάνμ.  

   cólase(πςν. πθδε) 1. ηυθαζδ 2. (ιηθ.) πενζ-

ζηάζεζξ, ζοκεήηεξ γςήξ ιέζα ζηζξ μπμίεξ οπμ-

θένεζ ηαζ δοζηοπεί ηακείξ.   

    colaúzu - colaúză(πθδε. colaújî - colaú-

ze) 1. μδδβυξ, πνυζςπμ πμο δείπκεζ ζε άθθμοξ 

πςξ πνέπεζ κα πνάλμοκ. 2. (ανζ., παθαζυη.) πα-

ναηνεπάιεκμξ, οπδνέηδξ βζα ελςηενζηέξ ενβα-

ζίεξ ζε ανπμκηυζπζηα.  

   colcídhă(πθδε. colcídhe) 1. ημθθζηζίδα, 

θοηυ πμο πενζέπεζ ημθθδηζηή μοζία 2. (ιηθ.) 

ημθηζίδα, αδέθθα, θμνηζηυξ άκενςπμξ.   

   coleándză(πθδε. coléndzuri) 1. είδμξ α-

ζεέκεζαξ; 2. (ζοκεηδ.) αζεέκεζα, αννχζηζα.   

   colímbe(πςν. πθδε.) ημθφιπζ.  

   colimbisíre(πθδε. colimbisíri) ημθφιαδζδ.   

   colimbíthră(πθδε. colimbíthre) ημθοιπή-

ενα.  

   colínde(πθδε. colínde) 1. Υνζζημφβεκκα, μζ 

διένεξ ηςκ εμνηχκ ηςκ Υνζζημοβέκκςκ 2. ηα 

ηάθακηα. 

   colinditóru(πθδε. colinditóri) (παθαζυη.) 

ημφηζμονμ πμο έηαζβε αδζαθείπηςξ ζημ ηγάηζ 

απυ ηδ παναιμκή Υνζζημοβέκκςκ ιέπνζ ηαζ ηδ 

παναιμκή θχηςκ (οπήνπε δ δμλαζία υηζ ιε 

αοηυκ ημκ ηνυπμ μζ ηαθζηάκηγανμζ δεκ εα πθδ-

ζίαγακ ημ ζπίηζ).  

   coloséscu(colosíre/culosí/colosítă) ημθάγμ-

ιαζ.  

   colosíre(πθδε. colosíri) ημ κα ημθαζηχ.  

   coĺástrăndă(πθδε. coĺástrande) πνζιμφθα, 

πμχδεξ δζαημζιδηζηυ θοηυ ιε ηίηνζκα άκεδ.  

   cóĺu(πθδε. coáĺe) υνπζξ, ανπίδζ.  

   comátă(πθδε. comắtsî) 1. ημιιάηζ, ηιήια 

ακηζηεζιέκμο (ζοκδε. ζηενεμφ) 2. (εζδζηυη.) 

ηιήια πνάβιαημξ ή ακηζηεζιέκμο πμο έζπαζε 

3. θέηα ρςιζμφ.  

   comnicătúră  &  cumnicătúră(πθδε. 
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comnicătúre & cumnicătúre) δ Θεία Κμζκςκία, 

δ ιεηαθααζά.  

   condáche1
(πςν. πθδε.) υνζα, θναβιμί (δεζ-

ημί, ημζκςκζημί, αζμθμβζημί) ηα μπμία δεκ πνέ-

πεζ κα οπενααίκεζ ηάπμζμξ.   

   condáche2
(πθδε. condắki) ημκηάηζμ υ-

πθμο.   

   condélă(πθδε. condéle) ημ ηέθμξ ιίαξ θά-

θαββαξ, ιίαξ ιαηνάξ ζεζνάξ ακενχπςκ ή γχςκ, 

πμο πνμπςνμφκ πνμξ ιία ηαηεφεοκζδ.  

   condiĺáo(πθδε. condiĺéi) δ βναιιή πμο 

ηνααάιε ιε βζα κα ζαήζμοιε ηάηζ πμο έπεζ 

βναθηεί. 

   condíĺu(πθδε. condíĺe) 1. (παθαζυη.) 

βναθίδα, ηαθαιέκζμ υνβακμ βναθήξ, 2. (παθαζ-

υη.) δ βναθίδα απυ ζπζζηυθζεμ ιε ηδκ μπμία έ-

βναθακ μζ ιζηνμί ιαεδηέξ πάκς ζηδκ πθάηα.     

   condináre → acundináre.  

   condinédzu → acundinédzu.  

   condóşu(πθδε. condóşî) (παθαζυη.) είδμξ 

ιάθθζκμο οπεκδφηδ.  

   cóndră(πςν. πθδε.) .ηυκηνα, ακηζπανάεε-

ζδ. 

   conóscu & cunóscu(cono & cuno/-şteá-

re,-scúi,-scútă) 1. βκςνίγς 2. λένς, ηαηέπς, 3. 

(βζα πνυζ.) βκςνίγς, ηάκς βκςνζιία 4. ακα-

βκςνίγς, ηαηαθαααίκς ηδκ ηαοηυηδηα ηάπμζμο 

5. ακαβκςνίγς, επζανααεφς, εηθνάγς ή δείπκς 

εηηίιδζδ ή εοβκςιμζφκδ ζε ηπ.  6. ακαβκςνί-

γμιαζ, βίκμιαζ βκςζηυξ 7. βκςζημπμζχ 8. ζο-

ζηήκμιαζ 9. (me ~) θαίκμιαζ, βίκμιαζ δζαηνζηυξ 

10. αθέπς, δζαηνίκς ηάηζ.  

   conoşteáre & cunoşteáre(πθδε. cono- 

ştéri & cunoştéri) 1. ημ κα αθέπς, λεπςνίγς, 

δζαηνίκς ηάηζ ιε ηδκ υναζδ 2. βκςνζιία, ημ 

βκςζηυ πνυζςπμ, μ βκχνζιμξ.  

   conoştóru & cunoştóru & cunuştóru 

- cνnνştoáră & cunoştoáră & cunuştoá-

ră(πθδε. cunuştóri - cμnμştoáre & cunuştoáre) 

1. βκχζηδξ, εζδζηυξ, ζπεζζαθίζηαξ – βκχζηνζα, 

ζπεζζαθίζηνζα 2. αοηυξ - αοηή πμο βκςνίγεζ πμ- 

θφ ηυζιμ.    

   contrátu(πθδε. contráte) ζοιθςκία (ζοκή-

εςξ επζπεζνδιαηζηή).   

   cońácă(πθδε. cońétsî) ημκζάη. 

   cópanu(πθδε. cópane) λφθζκμ ζθονί ιανα-

βημφ.  

   copătşî´nu(πθδε. copătşî´ńe & copătşî´ńi) 

1. δέκδνμ ιε θεπηυ ημνιυ 1. πεζιέκμ ηθαδί δέ-

κδνμο 2. οπμθείιιαηα ηθαδζχκ οθμημιδιέκμο 

δεκδνμο.  

   copíe & cupíe (πθδε. copíi & cupíi) 1. ημ-

πάδζ, πμίικζμ 2. ημ ζφκμθμ ηςκ πνμαάηςκ πμο 

 ηαηέπεζ ημ ηάεε ιέθμξ εκυξ ηζεθζβηάημο 3. μ-

ιάδα, ιπμοθμφηζ ακενχπςκ.  

   copríe(πθδε. copríi) ημπνζά α. αηαεανζίεξ 

πμο απμηεθμφκηαζ απυ πενζηηχιαηα γχςκ β. ηα 

απμλδναιέκα πενζηηχιαηα μζηζαηχκ γχςκ πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ γςζηυ θίπαζια. 

   copriséscu(copris/-íre,-í,-ítă) ημπνίγς, θζ-

παίκς ιε ημπνζά. 

   coprisíre(πθδε. coprisíri) ηυπνζζια, θίπα-

κζδ ιε ημπνζά.  

   copríşte 1. δ απμλδναιέκδ ημπνζά πμο έπεζ 

ζςνεοηεί ζε ηάπμζμ ιένμξ (ηον. ζε ημπμεεζία 

πμο οπήνλε ζηάκδ) 2. ημπνχκαξ, ηυπμξ υπμο 

οπάνπεζ ζοζζχνεοζδ απμλδναιέκδξ ημπνζάξ 

3. (ιηθ.) ιένμξ βειάημ αηαεανζίεξ  

   copuéscu(copu/ -íre,-í,-ítă) αμθμημπχ.  

   copuíre(πθδε. copuíri) αμθμηυπδια.  

   copuséscu(copus/-íre,-í,-ítă) ημπζάγς, έ-

νπμιαζ, επζζηέπημιαζ (ηπ.). 

   copusíre(πθδε. copusíri) άθζλδ, επίζηερδ.    

   córacu(πθδε. córaci) ηυναηαξ. 

   corastáre & curastáre (πθδε. corastắri  

& curastắri), (παθαζυη.) είδμξ πεζνμπνίμκμο. 

   corcáre(πθδε. corcắri) ημηηάνζ.   

   cordheáo(πθδε. cordhéi) βανδμφιπα.  

   cordhéĺe(πθδε. cordhéĺi) (παθαζυη.) είδμξ 

παπμοηζζμφ πςνίξ ημνδυκζα. 

   cormuĺáre & curmuĺáre(πθδε. curmu-

ĺéri. & curmuĺéri) 1. ηάεεημξ ηειαπζζιυξ λφθςκ 

ή ημνιχκ πεζιέκςκ δέκδνςκ 2. πυκμξ ζηα 

ζπθάπκα. 

   cormuĺédzu & curmuĺédzu(cormuĺ & 

curmuĺ /-áre,-ái,-átă) 1. (βζα λφθα ή ημνιμφξ 

πεζιέκςκ δέκδνςκ) ηυας, ηειαπίγς ηάεεηα 2. 

κζχες πυκμ ζηα ζπθάπκα. 

   corníză(πθδε. corníze) ημνκίγα. 

   córnu1
(πθδε. coárne) ηέναημ (γχμο). 

   córnu2
(πθδε. córńi) ηνακζά, ημ θοηυ   

   córnu3
(πθδε. córnuri) βςκία.  

   corpolóye & curpolóye(πθδε. corpolóye 
& curpolóye) ηνζηνάκζ πμο πνδζζιμπμζμφκηακ 

ζημ αθχκζ ςξ θζπκζζηήνζ.  

   córte(πθδε. córturi) ηυνηε, ενςημηνμπία, 
θθένη. 

   cortiséscu(cortis/-íre,-í,-ítă) 1. νοειίγς, 

ηακμκίγς, μνβακχκς 2. ελμνβίγς, εηκεονίγς 

(ηπ.) 3. δδιζμονβχ, θηζάπκς, ηαηαζηεοάγς 4. 

απμηηχ 5. (βζα νμθυζ) ημονδίγς.  

   cortisíre(πθδε. cortisíri) 1. νφειζζδ, δζεο-

εέηδζδ 2. μνβάκςζδ.  

   córu(πθδε. córuri) πμνυξ α. ημ κα πμνεφεζ 

ηακείξ β. ζοβηεηνζιέκμξ ζοκδοαζιυξ αδιάηςκ,  
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ηζκήζεςκ ημο ημνιμφ ηαζ ηςκ άηνςκ γ. (ζοκε-

ηδ.) ημ ζφκμθμ ηςκ αηυιςκ πμο πμνεφμοκ δ. 

ημζκςκζηή εηδήθςζδ πμο ααζίγεηαζ ζημκ πμνυ.  

   coseáre(πθδε. coséri) 1. νάρζιμ 2. (ζοκε-

ηδ.) δ αιμζαή ημο νάθηδ, ηα ναθηζηά 3. ημ κα 

πηοπήζς ηάπμζμκ ιε βνμεζά ή ζθαθζάνα.    

   cosítsă(πθδε. cosítsă) 1. ημηζίδα 2. (ιηθ.) 

κήιαηα πμο έπμοκ πενζπθεπεεί ιεηαλφ ημοξ 3. 

πθελμφδα απυ ηνειιφδζα ή ζηυνδα.  

   cosoráfe(πθδε.;) ενβαθείμ βζα ηδ θείακζδ 

λφθςκ πμο πνμμνίγμκηαζ βζα  ζηάθζζια.   

   cosotóru(πθδε. cosotóri) νάθηδξ.  

   cóstinu(πθδε. cóstine) βοική ηαζ πεηνχδδξ 

πθαβζά (ζοκήε. ακάιεζα απυ δάζδ).   

   costruĝắ(πθδε. costruĝádzî) 1. ιζηνή εήηδ 

2. (παθαζυη.) εήηδ νμθμβζμφ 3. πμνημθυθζ 

   cósu(cos/-eáre,-úi,-útă) 1. νάας 2. ηαεδθχ-

κμιαζ, αηζκδημπμζμφιαζ 3. νίπκς βνμεζά ή ζθα-

θζάνα.  

   cosúltu(πθδε. cosúlte) ζοκέθεοζδ, ζφζηε-

ρδ.  

   cosutúră(πθδε. cosutúre) 1. ναθή α. μ ηνυ-

πμξ ιε ημκ μπμίμ είκαζ ναιιέκμ ηάηζ β. δ βναι-

ιή ζηδκ μπμία ζοκεκχκμκηαζ ιαγί λεπςνζζηά 

ημιιάηζα οθάζιαημξ ή άθθμο οθζημφ 2. (ιηθ.) 

θοηά δ δέκηνα πμο έπμοκ πενζπθεπεεί ιεηαλφ 

ημοξ  

   coşădjî´(πθδε. coşădjádzî) επαββεθιαηίαξ 

πμο έημαε ηα πυνηα ηςκ θζααδζχκ.  

   cóşăfă & cóşăvă(πθδε. cóşăfe & cóşăve) 

ηυηζοθαξ. 

   cóşăvă →cóşăfă.  

   cóşchinu - cóşchină(πθδε. cóschińi – 

cóschine) ηζζββάκμξ - ηζζββάκα 

   coştu(πθδε. cóşti) ημ πμοθί ηζίπθα 

   cóşu(πθδε. cóşî) 1. (παθαζυη. ζημ ιδπακζ-

ζιυ ημο ιφθμο) α. ηυθζκμξ, ηάδμξ ζπήιαημξ 

ακεζηναιιέκδξ ποναιίδαξ υπμο νίπκμκηακ μ 

πνμξ άθεζδ ηανπυξ β. ζηαθμεζδήξ ηνμοκυξ ημ-

πμεεηδιέκμξ μνζγυκηζα ζημ ηάης ζηυιζμ ημο 

ηυθζκμο απυ υπμο ένεε μ ηανπυξ πνμξ ηδ ιο-

θυπεηνα. 2. ημ ζπεζνμεζδέξ ηέθοθμξ ημο ζαθζ-

βηανζμφ.  

   cóşuru(πθδε. cóşuri) άζπνμ ζημοθήηζ πμο 

εκδδιεί ζημ δένια ηςκ ηαηζζηζχκ.  

   cotédzu(cotedz/-áre,-ái,-átă) ημθιχ.  

   cotedzáre(πθδε. cotedzắri) ηυθιδια. 

   cóthru(πθδε. coáthre) 1. πεπθαηοζιέκδ 

ηθίιαηα ηςκ ηαηδθμνζηχκ ηαθκηενζιζχκ 2. 

λφθζκδ ζηεθάκδ ιε ηδκ μπμία δέκμοκ ημ ημο-

δμφκζ ζημ θαζιυ ημο γχμο 3. (παθαζυη.) πθαηφ 

ζηεθάκζ πμο πνδζζιμπμζμφκηακ ζηδκ ηαηα-

ζηεοή ημο ηεθαθμηονζμφ.  

   cótsală(πθδε. cótsale) οπυθεζιια ηαβήξ, 

(ηον. ζακμφ) πμο δεκ έπεζ θαβςεεί απυ ημ γχμ.   

   cótşanu(πθδε. cótşani) ηo ζανηχδεξ ζηέθε-

πμξ ημο θάπακμο. 

   cótşină(πθδε. cótşine) 1. ηαθφαζ 2. (εζδζ-

ηυη.) ζπζηάηζ ζηφθμο 3. (εζδζηυη.) ημηέηζζ 2. 

(ιηθ.-πασδεοη.) δ ηαημζηία, ημ ζπίηζ. 

   cotşinícă(πθδε. cotşiníci) ηαθοαάηζ (οπμη. 

ημο cótşină).  

   cótşu(πθδε. coátşă & coátşe) 1. ηυηζζ, α-

ζηνάβαθμξ 2. (πθδε.) παζδζηυ παζπκίδζ 3. 

(πθδε.) ιζηνά ημιιάηζα λφθμο ή οπμθείιιαηα 

απυ ημιιέκμ λφθμ ή ζακίδα 4. (παθαζυη. ζημ 

πθδε.) ελάνηδια ημο ιδπακζζιμφ ημο κενυιο-

θμο πμο νφειζγε ηδ νμή ημο ηανπμφ απυ ημκ 

ηυθζκμ ζημ ζηυιζμ ηδξ ιοθυπεηναξ 5. μκμιαζία 

δζαημζιδηζημφ ιμηίαμο οθακημφ.  

   cótu1
(πθδε. coáte) 1. αβηχκαξ 2. ιμκάδα 

ιέηνδζδξ ιήημοξ.  

   cótu2
 (πθδε. cóturi) βςκία.   

   crácu(πθδε. crácuri) απυημιδ ηαζ ηαημηνά-

παθδ πθαβζά αμοκμφ.  

   crácanu & crácană(πθδε. crácańi & crá-

cane) άκδναξ - βοκαίηα ιε θεανιέκδ υρδ 

(ζζπκή ή ηαζ ιαονζζιέκδ) θυβς αννχζηζαξ ή 

ηαηαπυκδζδξ.      

   cráhtu - cráhtă(πθδε. cráhtsî - cráhte) 

αοηυξ - αοηή πμο επζαάθθεηαζ ιε ηζξ θςκέξ.  

   crăcărédzu(crăcăridz/-áre,-ái,-átă), (βζα ηα 

λφθα υηακ ηαίβμκηαζ ) ηνίγς, πανάβς ηνζβιυ.  

   crăcăridzáre(πθδε. crăcăridzắri) μ ηνζ-

βιυξ πμο πανάβμοκ ηα ηαζυιεκα λφθα.  

   crắsi(πςν. εκ.) μ πνςιαηζηυξ ηυκμξ ηδξ επζ-

δενιίδαξ (ηον. ημο πνμζχπμο) 

   creáscă(πθδε. créşti) θονί. 

   creáştitu(πθδε. creáştice & creáştici) πςνί-

ζηνα.  

   crătşîlío → cărtşălíu.    

   crémă(πςν. πθδε.) αθνυβαθα, παπφνεοζημ  

ζηνχια πμο ζπδιαηίγεηαζ ζηδκ επζθάκεζα πηο-

πδιέκμο βάθαηημξ.  

   crémase(πςν. πθδε.) 1. ημ ζδιείμ υπμο 

εδνάγεηαζ μ επζηθζκήξ οδναβςβυξ ηάεε οδνμηί-

κδημο ιδπακζζιμφ 2. δ ορμιεηνζηή δζαθμνά 

ηδξ οδαηυπηςζδξ ςξ ζημζπείμ οπμθμβζζιμφ ηδξ 

οδνμζηαηζηήξ πίεζδξ πμο αζηείηαζ ζε έκακ ο-

δνμηίκδημ ιδπακζζιυ.   

   crepáre(πθδε. crepắri) 1. ζηάζζιμ α. νς-

βιή, άκμζβια ζε ιία επζθάκεζα β. ορδθή εε-

νιμηναζία πμο πνμηαθεί δοζθμνία γ. θμφζης-

ια, απυ ημ πμθφ θαβδηυ 2. ζηεκμπχνζα 3. νά-

βζζια 4. (πθδε.) ζηαζίθεξ, κάγζα 5. έηνδλδ. 6. 

πάναβια, λδιένςια 7. αζθολία.   
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   crepătúră(πθδε. crepătúre) αθ.θ. crepáre 

ζηζξ ζδι. 1α. & 3.    

   crépu(crep/-áre,-ái,-átă) 1. ζηάς α. ειθακί-

γς νςβιέξ, ακμίβς ζηδκ επζθάκεζά ιμο β. ακά-

ας, κζχες πμθφ γεζηυξ (θυβς ορδθήξ εενιμ-

ηναζίαξ) γ. θμοζηχκς, ιπαθζάγς (απυ ημ πμ-

θφ θαβδηυ) δ. ζςπαίκς, παφς κα ιζθχ 2. (βζα 

ηανπμφξ ή επζδενιίδα) λεθθμοδίγς 3. ναβίγς 

4. εηνήβκοιαζ 5. (βζα γχα) ρμθχ 6. (ιηθ.) πε-

εαίκς (απυ ζηεκμπχνζα) 7. ζηεκμπςνχ/-νζέιαζ 

8. (ηνζημπνυζ.) πανάγεζ, λδιενχκεζ 9. παεαίκς 

αζθολία 10. (βζα θοηά ή δέκδνα) ακμίβς, ακεμ-

θμνχ  

   créscu(cre/-şteáre,-scúi,-scútă) 1. ιεβαθχ-

κς α. βίκμιαζ πζμ ιεβάθμξ ςξ πνμξ ηζξ δζαζηά-

ζεζξ β. βίκμιαζ πζμ ιεβάθμξ ζε δθζηία 2. ακα-

ηνέθς 3. (βζα γχα) εηηνέθς 4. δζεονφκς, επε-

ηηείκς 5. αολάκς 6. ανίζημιαζ ζε δθζηία ζς-

ιαηζηήξ ακάπηολδξ, ανίζημιαζ ζηδκ εθδαεία 7. 

(βζα θοηά ή δέκδνα) ακαπηφζζμιαζ 8. (βζα επζ-

πεζνδιαηζηή δναζηδνζυηδηα) ελεθίζς/-ζμιαζ, 

ακαπηφζζς/-ζμιαζ.  

   creşteáre(πθδε. creştéri) 1. (βζα δζαζηά-

ζεζξ) ιεβάθςια, αφλδζδ 2. (βζα δθζηία) ιεβά-

θςια 3. ακαηνμθή, αβςβή 4. (βζα γχα) εηηνμ-

θή 5. δζεφνοκζδ, επέηηαζδ 6. αφλδζδ 7. (βζα 

θοηά, δέκδνα) ακάπηολδ 8. (βζα επζπεζνδιαηζηή 

δναζηδνζυηδηα) ακάπηολδ, ελέθζλδ.    

   creváte & criváte(πθδε. crevắtsî & crivắ-

tsî) 1. ηνεαάηζ 2. ζηαθςζζά.   

   crímă(πςν. πθδε.) άδζημ, αδζηία.  

   criméze(πςν. πθδε.) ηνειέγζ.   

   crínă(πθδε. críne) 1 βεκζηή μκμιαζία βζα 

δζάθμνα είδδ ηαθαεζχκ ή ημθζκζχκ 2. εζδζηυ 

πθέβια απυ λφθα πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα κα 

πζάκμοκ ράνζα 3. ηάεε πθεηηυ ζηεφμξ.   

   crinícă & crinítşă(πθδε. crinítşe) ηαθα-

εάηζ (οπμη. ημο crínă). 

   crinítşă → crinícă.  

   críse(πθδε. crísi) δίηδ. 

   criséscu(cris/-íre,-í,-ítă) 1. δζηάγς 2. ηαηα-

δζηάγς. 

   crisíre(πθδε. crisíri) 1. οπαβςβή ζε δίηδ 2. 

δζηαζηζηή πμζκή.  

   crişteáme(πςν. πθδε.) πθήεμξ πνζζηζακχκ.  

   criştinătáte(πςν. πθδε.) 1. δ πνζζηζακμζφ- 
κδ, ημ ζφκμθμ ηςκ πνζζηζακχκ 2. πνζζηζακζηυ 

πκεφια, πίζηδ ζημ πνζζηζακζζιυ.  

   criştínu - criştínă(πθδε. criştíńi – criştí-

ne) 1. πνζζηζακυξ - πνζζηζακή 2. μ ηαθυξ πνζζηζ-

ακυξ - δ ηαθή πνζζηζακή, αοηυξ - αοηή πμο εθα-

νιυγεζ ζηδ γςή ημο ηδ πνζζηζακζηή δζδαζηαθία.  

   criváte → creváte. 

 

   crî´pă(πθδε. crî´pe) 1. νάημξ, ημονέθζ 2. θμο-

νίδα, νεηάθζ οθάζιαημξ 3. θφθθμ θάπακμο 4. άηνδ, 

θςνίδα πμο απμηυπηεηαζ απυ ηδκ επζθάκεζά ρδιέ-

κμο ηνέαημξ 5. άηνδ ρςιζμφ, ημιιαηάηζ πμο απμηυ-

πηεηαζ απυ ηδκ επζθάκεζά ημο.   

   crî´tsă(πθδε. crî´ce) 1. ημ ηναβακυ ιένμξ 

ιίαξ ζηενεάξ ηνμθήξ 2. ηυνα ημο ρςιζμφ 3. 

ηνμφζηα απυ θαζπυκενα.  

   crîtsănéscu(crîtsăn/-íre,-í,-ítă) ηνίγς.  

   crîtsăníre(πθδε. crîtsăníri) ηνίλζιμ.  

   cromídhă & crumídhă & curmídhă 

(πθδε. cromidzî & crumidzî & curmidzî) ηνει-

ιφδζ. 

   crúce(πθδε. crúce) 1. ζηαονυξ α. ημ ζηαο-

νμεζδέξ ζπήια β. ακηζηείιεκμ ζηαονμεζδμφξ 

ζπήιαημξ γ. ημ υνβακμ ηδξ ζηαφνςζδξ ημο 

Υνζζημφ 2. δζαζηαφνςζδ δνυιςκ 3. ημ ζδιείμ 

ημο ιεηχπμο ακάιεζα απυ ηα θνφδζα ηαζ ηδ νί-

γα ηδξ ιφηδξ 4. (παθαζυη.) ημ ζδιείμ υπμο βί-

κεηαζ δ ζοκάνιμζδ ημο ζηααανζμφ ημο ανυηνμο 

ιε ημ γοβυ.  

   crucícă(πθδε. crucíce) ζηαονμοδάηζ (οπμη. 

ημο crúce). 

   cruéscu(cru/-íre,-í,-ítă) 1. (βζα φθαζια) ηυ-

ας ημιιάηζα (αάζδ ζπεδίμο) βζα κα ηαηαζηεο-

άζς νμφπμ 2. λεηυας, θές ηάηζ ιε απμθαζζζηζ-

ηυ ηνυπμ, λεηαεανίγς ηδκ εέζδ ιμο 3. δζαζα-

θδκίγς 4. μνίγς, ηαεμνίγς 5. ζπεδζάγς, ζηζ-

ηζάνς 6. ζπεδζάγς, ιεθεηχ, ζημπεφς 7. πνμμ-

νίγς 8. νίπκς ζθαθζάνα 9. ηαηαδζηάγς, επζαά-

θς πμζκή 10. δζαιμζνάγς.  

   cruíre(πθδε. cruíri) 1. δ ημπή (αάζδ ζπε-

δίμο) ημιιαηζμφ οθάζιαημξ βζα κα ηαηαζηεο-

αζηεί νμφπμ 2. δ δζαζάθδζδ ηδξ εέζδξ ιμο 

ζπεηζηά ιε έκα γήηδια 3. ημ λεηαεάνζζια ιίαξ 

οπυεεζδξ 4. μνζζιυξ, ηαεμνζζιυξ 6 ζπεδίαζδ, 

ζηζηζάνζζια 7. νίρδ ζθαθζάναξ 8. ηαηαδίηδ, 

επζαμθή πμζκήξ 10. ιμίναζια.  

   cruitúră(πθδε. cruitúre) 1. ζπέδζμ, ζπεδία-

ζια 2. παηνυκ.   

   crumídhă → cromidhă.  

   crúnă(πθδε. crúne) 1. ζηέιια, ημνχκα 2. 

ζηεθάκζ βάιμο 3. ζηεθάκζ απυ θμοθμφδζα 4. μ 

δαηηφθζμξ πμο ζπδιαηίγεηαζ βφνς απυ ημ θεβ-

βάνζ. 

   Cruşuyítsă, δ αθαπζηή μκμιαζία ημο (υ-

ιμνμο ιε ημ Μέηζμαμ) πςνζμφ Υνοζμαίηζα. 

   cruşuyítsánu - cruşuyítsánă(πθδε. 

cruşuyítsáńi - cruşuyítsáne) μ-δ ηάηoζημξ ημο 

πςνζμφ Cruşuyítsă (αθ. θ). 

   cucắ(πθδε. cucádzî) βοάθζκδ θμκηακζένα ιε 

αζδιέκζα επέκδοζδ.  

   cucóju(πθδε. cucoájî) ηανφδζ.  

   cucónu - cucónă(πθδε. cucóne - cucóńi) 
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παναηηδνζζιυξ α. υιμνθμο άκδνα - υιμνθδξ 

βοκαίηαξ ιε θεπημηαιςιέκμ ζχια β. (εδθ.) 

ημιρά κηοιέκδξ βοκαίηαξ γ. (εδθ.) υιμνθμο 

ιμηνμφ ημνζηζζμφ.   

   cucótu(πθδε. cucótsî) 1. ηυημναξ, πεηεζκυξ 

2. (ιηθ.) παναηηδνζζιυξ ακενχπμο πμο πανε-

ιααίκεζ ζε ζογδηήζεζξ ή δζεκέλεζξ.  

   cúcu1
(πςν. πθδε.), (εζνςκ.) ημ βεκκδηζηυ υ-

νβακμ ημο ακδνυξ.  

   cúcu2
(πςν. πθδε.) ζηδ θν. şắdu/stáu ca cú-

cu! 1. ζηέημιαζ υνεζμξ 2. ηάεμιαζ υνεζμξ ηαζ 

αηίκδημξ ιπνμζηά απυ ηάπμζμκ πνμηαθχκηαξ 

ημο δοζθμνία. 

   cúcu3
(πθδε. cúce), (παθαζμη.) ηάθοια ηεθα-

θήξ απυ ανκυιαθθμ.  

   cúcu4
(πθδε. cúci) ημφημξ. 

   cucubéu(πθδε. cucubéi) 1. ίνζδα, ημ μονά-

κζμ ηυλμ 2. ευθμξ.  

   cucúlă(πθδε. cucúle) ζημφθμξ πμο ηαθφ-

πηεζ μθυηθδνμ ημ ηεθάθζ εηηυξ απυ ηα ιάηζα.   

   cúculétă(πθδε. cuculéte) ημοημφθα.  

   cúculítşu(πθδε. cuculítşă) 1. μ ζπάδζηαξ 

ημο ηαθαιπμηζμφ 2. ηυπζ οθάζιαημξ 3. ζπά-

νβακμ ηοθζβιέκμ βφνς απυ ημ ζχια ιςνμφ.  

   cucúĺe & cucúĺu (πθδε. cucúĺi) ημοημφθζ  

   cucúĺu1
(πςν. πθδε.) παναηηδνζζιυξ ιαθ-

θζμφ πνμαάημο ιε απαθή οθή. 

   cucúĺu
2
 → cucúĺe.      

   cucurétşu(πθδε. cucureátşî) 1. ημημνέηζζ 

2. (ιηθ. ) ηυπμξ.   

   cucurícu(πθδε. cucuríci) ημνοθή, ημ ρδ-

θυηενμ ζδιείμ 

   cucurúdzu(πθδε. cucurúdzî) ημ ζχια ημο 

ακενχπμο ζε ζηάζδ ζφιπηολδξ, υηακ έπεζ ηα 

πένζα ηαζ ηα πυδζα ιαγειέκα (θυβς ηνφμο, πυ-

κμο ή υηακ ημζιάηαζ)  

   cúcuveáo(πθδε. cucuveále) ημοημοαάβζα.   

   cúdharu(πθδε. cúdhari) 1. μζημδυιμξ, ηηί-

ζηδξ 2. (πθδε.) δ επαββεθιαηζηή μιάδα ηςκ μζ-

ημδυιςκ ςξ ημζκςκζηυ ζηνχια.  

   cudóşu - cudóşă(πθδε. cudóşî - cudóşe)  

ακαηαηχζηνδξ, νμοθζάκμξ - ακαηαηχζηνα,  

νμοθζάκα.  

   cuduşîlíche(πθδε.cuduşîlíchiu-ri) ημοηζμ-

ιπμθζυ.  

   cuduşulédzu(cuduşul/-íre,-í,-ítă) ημοηζμ-

ιπμθεφς.  

   cuduşulíre(πθδε. cuduşulíri) νμοθζακζά.  

   cufálă(πθδε. cufắĺi) 1. ημοθάθα 2. (ιηθ.) 

βοκαίηα πμκηνή ηαζ ανυιζηδ.  

   cúfă(πθδε.;) ηφπμξ ζηεπανκζμφ ηαηάθθδθμ 

βζα ηδκ επελενβαζία ημίθςκ επζθακεζχκ.  

   cufhiséscu(cufhis/-íre,-í,-ítă) ημοθχκς α. 

απoηηχ ή ζπδιαηίγς ααεμφθςια β. δδιζμονβχ 

(ζε ηη.) ααεμφθςια, ηνφπα. 

   cufhisíre(πθδε.cufhisíri) δ δδιζμονβία ημζ-

θυηδηαξ ιε ηδκ πνήζδ ενβαθείμο.   

   cufoáre(πθδε. cufóri) δζάννμζα.  

   cufuéscu(cufu/-íre,-í,-ítă) 1. ημοθαίκς 2. 

λεημοθαίκς.  

   cufuíre(πθδε. cufuíri) ηχθςζδ, ηςθυηδηα.  

   cúfumă(πθδε. cúfume) 1. ημοθάνζ, πηχια 

ακενχπμο ή γχμο 2. (ζοκεηδ.) πηςιαΐκδ, ιο-

νςδζά πηχιαημξ πμο ανίζηεηαζ ζε απμζφ-

κεεζδ.   

   cufuréscu(cufur/-íre,-í,-ítă) παεαίκς δζάν-

νμζα, απμαάθς ηυπνακα ζε νεοζηή ηαηάζηαζδ.  

   cufuríre(πθδε. cufuríri) ημ κα πάες δζάν-

νμζα.    

   cufuscépară(πθδε. cufuschépare) αθ. θ. 

cúfă. 

   cuibáru(πθδε. cuibáre) 1. θςθζά ηυηαξ, ημ 

ζδιείμ ημο ημηεηζζμφ πμο βεκκάεζ δ ηυηα ηα 

αοβά 2. θχθζ, αοβυ ή μιμίςια αοβμφ πμο 

ημπμεεηείηαζ ζηδκ θςθζά ηδξ ηυηαξ βζα κα ηδκ 

πνμζεθηφζεζ κα βεκκήζεζ εηεί.  

   cúibu(πθδε. cúibe) 1. θςθζά πμοθζχκ ή ά-

βνζςκ ιεθζζζχκ 2. (ιηθ.- παΐδεοη.) ημ ζπίηζ 3. 

(ιηθ.) ημ αζδμίμ 4. ζςνυξ απυ θφθθα δδιζμο-

νβδιέκμξ απυ ημ θφζδια ημο ακέιμο.  

   culăchítşu(πθδε. culăchítşî) ημοθμονάηζ 

(οπμη. ημο colácu). 

   culcáre(πθδε. culcắri) ηαηάηθζζδ, ημ λά-

πθςια ζημ ηνεαάηζ.  

   cúlcu(culc/-áre,-ái,-átă)1. α. ημζιίγς ηπ. β. 

(me ~) ημζιάιαζ 3. (ιηθ.) πεεαίκς 4. λαπθχκς 

5. (βζα θοηά ή δέκδνα) βένκς πμθφ, έπς πάνεζ 

ιεβάθδ ηθίζδ.  

   culcutéscu(culcut/-íre,-í,-ítă) 1. αοείγς ηη.  

ζε οβνυ ηαζ ημ ηαναημοκχ 2. (βζα οβνυ εκηυξ 

δμπείμο) ηαναημοκζέιαζ, ηοιαηίγς 3. (βζα ζημ-

ιάπζ βειάημ κενυ) ημ αζζεάκμιαζ κα ιεηαηζκεί-

ηαζ 4. (ιηθ. βζα ημ ιοαθυ) ημονημοηζάγς.  

   culcutétşu(πθδε. culcutétşî) ηεκεηεδέκζα 

εήηδ βειάηδ κενυ εκηυξ ηδξ μπμίαξ δζαθοθάζ- 
ζμκηακ ημ αηυκζ βζα ημ ηνυπζζια ηδξ ηυζαξ  

   culcutíre(πθδε. culcutíri) δ ηαναημφκδζδ 

οβνμφ πμο ανίζηεηαζ ιέζα ζε δμπείμ. 

   cúlmu1
(πθδε. cúlmuri) κήια πμο πθέηεηαζ 

(ιαγί ιε άθθα) βζα κα ηαηαζηεοαζηεί ηνζπζά.  

   cúlmu2
(πθδε. cúlńi) 1. λενυηθαδμ, ηθαδί 

δέκδνμο ή εάικμο πμο έπεζ λεναεεί 2. λενυ-

ηθαδμ πμο είκαζ πεζιέκμ ζημ έδαθμξ. 

   culóviu(πθδε. culóvie) πμοθυαεν.  

   cultúmbă(πθδε. cultúmbe) ηςθμημφιπα, 
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ηοαίζηδζδ.  

   cuĺáşu(πθδε. cuĺáşuri) 1. ημονημφηζ, ποθυξ 

απυ αθεφνζ, κενυ ηαζ αθάηζ 2. (ηαη. επέηη.) θα-

βδηυ πμο έπεζ ποθχζεζ 3. οβνυ ιε παπφννεο-

ζηδ οθή 3. εμθυ κενυ, βειάημ πχιαηα 5. (ιηθ.) 

δ βθχζζα υηακ έπεζ ποηζάζεζ 6. (ιηθ.) ζςιαηζ-

ηή ελάκηθδζδ.   

   cúĺe(πθδε. cúĺi) (ιηθ.-ειθαη.) ζπίηζ, ηαημζ-

ηία.   

   cumándu(πθδε. cumánduri) 1. ημοιάκημ, 

δζμίηδζδ 2. εκένβεζα, πνμζπάεεζα βζα κα πνα-

βιαημπμζδεεί ηη. 

   cumáse(πθδε. cumắsi) 1. πμζνμζηάζζμ 2. 

(ιηθ.) ζηέηζ, θδιένζ.  

   cumắ(πθδε. cumádzî) 1. έπζπθμ ζημ μπμίμ 

ημπμεεημφζακ πζαηζηά ή ζεναίηζζα 2. δζαηνζηή 

πνμζεήηδ πχνμο ζημ ηφνζμ ζχια εκυξ ζπζηζμφ 

   cumăndărdjî´ - cumăndărdjoáne 

(πθδε. cumăndărdjádzî - cumăndărdjoáne) 1. 

ημοιακηαδυνμξ, πνυζςπμ πμο έπεζ ημ βεκζηυ 

πνυζηαβια, πνμσζηάιεκμξ 2. (ανζ.) δζμνβακς-

ηήξ, δζαπεζνζζηήξ.  

   cumăndărsécu(cumăndărs/-íre,-í,-ítă) 1. 

ηάκς ημοιάκημ 2. δζμνβακχκς, ηακμκίγς, θνμ-

κηίγς.  

   cumăndărsíre(πθδε. cumăndărsíri) ημο-

ιακηάνζζια.  

   cumătícă(πθδε. cumătíci) θεημφθα ρς-

ιζμφ (οπμη. ημο  comátă).   

   cumbăráre(πθδε. cumbărắri) 1. αβμνά, 

απυηηδζδ (δζαθυνςκ εζδχκ) ιε ηαηααμθή πνδ-

ιαηζημφ πμζμφ 2. ρχκζα 3 ελαβμνά 4. δ πθδ-

νςιή, δ ηαηααμθή πνδιαηζημφ πμζμφ βζα ηδκ 

απυηηδζδ δζαθυνςκ εζδχκ.  

   cumbărắ(πθδε. cumbarádzî) ημοιπανάξ. 

   cumbúră(πςν. πθδε.) ημοιπμφναξ, ακεπί-

δεηημξ ιαεήζεςξ.  

   cumbúre(πθδε. cumbúre) ημοιπμφνζ.  

   cúmburu(cumbur/-áre,-ái,-átă) 1. αβμνάγς  

2. ρςκίγς 3. ελαβμνάγς (ηπ.) 4. (βζα πθδνμ-

θμνίεξ) εηιαζεφς, απμζπχ  

   cumburyáo(πθδε. cumburyéi) ημοιπμο-

νζά.   

   cumérche(πθδε. cuimérchiuri) δαζιυξ.  

   cumínicu(cumnic/-áre,-ái,-átă) ιεηαθαααί-

κς, ημζκςκχ.  

   cumnátu - cumnátă(πθδε. cumnátsî – 

cumnáte) ημοκζάδμξ. ημοκζάδα. 

   cumnicáre(πθδε. cumnicắri) ιεηάθδρδ, ημ 

κα ιεηαθάας.  

   cumnicătúră→ comnicătúră. 

   cunáche(πθδε. cunắchi) 1. ημκάηζ, πνμζς- 

νζκυ ηαηάθοια 2. (ιηθ.) ηαημζηία 3. (ιηθ.) θδ- 

ιένζ, ζηέηζ.  

   cunáve(πθδε. cunắyi) ημοκάαζ.  

   cundináre → acundináre. 

   cundinédzu → acundinédzu. 

   cundrovénalu(πθδε. cundrovénale) ιεβά-

θμ αεθυκζ βζα νάρζιμ ηςκ ζηνςιάηςκ. 

   cunduryáscă(πθδε. cunduryéşti) θάεμξ, 

ζθάθια.  

   cunóscu → conóscu.  

   cunoşteáre → cμnoşteáre.      

   cunoştóru & cunuştóru - cunoştoáră 

& cunuştoáră → cμnμştóru - conoştoáră. 

   cúo(πθδε. cúe) 1. ηυνα 2. ηνμφζηα.  

   cúpă(πθδε. cúpe) 1. πμηήνζ 2. ζζηφα, αε-

κημφγα.  

   cupáńe(πθδε. cupắńi) 1. ιεβάθδ (λφθζκδ ή 

πέηνζκδ) ζηάθδ ηςκ δδιμζίςκ ανοζχκ 2. (πα-

θαζυη.) ζηάθδ ιακηακζμφ (ημνιυξ δέκδνμο 

ζηαιιέκμξ εζςηενζηά ηαζ ημπμεεηδιέκμξ μνζ-

γυκηζα ζηδ θένμοζα ηαηαζηεοή ημο ιακηακζμφ) 

3. (παθαζυη.) αθεονμεήηδ, ιαηνυζηεκμ ηζαχηζμ 

ζηδ πνυζεζα υρδ ημο ιδπακζζιμφ ημο ιφθμο 

εκηυξ ημο μπμίμο έπεθηε ημ αθεφνζ πμο ελέ-

νπμκηακ απυ ηζξ ιοθυπεηνεξ 4. πμηίζηνα 5. 

ζηαθμεζδέξ πδθμθυνζ. 

   cupańítsă(πθδε. cupańici) ιζηνυ ζηαθίδζ 

(οπμη. ημο cupáńe).   

   cupáru(πθδε. cupáreańi) ημ πνυζςπμ πμο 

δζεκενβμφζε ηδκ ηαηαιέηνδζδ ημο γςζημφ ηε-

θαθαίμο ηάεε ημπαδζμφ πνμηεζιέκμο κα επζ-

αθδεμφκ ηέθδ αυζηδζδξ.  

   cupátşu(πθδε. cupátşî) 1. κεανυ δαζζηυ δε-

κδνμ ιε θεπηυ ηαζ εοεφ ημνιυ 2. (ηαη. επέηη.) 

λφθμ πμο πνμένπεηαζ απυ ηδκ οθμηυιδζδ ημο 

ημνιμφ ημο ακχηενμο δέκδνμο 3. (ηαη. επέηη.) 

εοεφξ ημνιυξ κεανμφ ηαζ θεπημφ δέκδνμο πμο 

πνδζζιμπμζείηαζ ςξ ζηήνζβια (ηον. ζημοξ θα-

πακυηδπμοξ) θοημφ 4. (πθδε.) ηα δέκδνα πμο 

ζοβηνμημφκ έκα δάζμξ 5. (ιηθ.) δοζηίκδημξ 

άκενςπμξ 6. (ιηθ. βζα πένζα) δοζηίκδηα, ιδ 

επζδέλζα.  

   cupătşáru - cupătşáru(πθδε. cupătşeári 

cupătşeáre) 1. (ανζ.) μ πνμιδεεοηήξ ηςκ κμζ-

ημηονζχκ ιε cupátşî (αθ. θ.) 2. μ εθθδκυθςκμξ 

- δ εθθδκυθςκδ ηάημζημξ ηςκ Υαζίςκ ηαζ ηςκ 

ακαημθζηχκ απμθήλεςκ ηδξ Πίκδμο ζηδκ πενζμ- 
πή ηςκ Γνεαεκχκ. 

   cupícă & cupítşă(πθδε. cupítşî) πμηδνάηζ 

(οπμη. ημο cúpă).   

   cupídhe(cupídzî) ημπίδζ, ηαθέιζ.  

   cupíe → copíe. 

   cupítşă → cupícă. 

   curamánă(πθδε. curamáne) 1. ημοναιάκα 
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2. (ιηθ.) μζ απμθααέξ απυ ενβαζία. 

   curabé(πθδε. curabédzî) ημοναιπζέξ. 

   curáiu(πθδε. curáiuri) ημονάβζμ.  

   curáo(πθδε. curắi) 1. θμονί, δενιάηζκδ γχ-

κδ 2. δένια βζα ηδκ ηαηαζηεοή ζιάκηςκ ή δε-

νιάηζκςκ θςνίδςκ 3. θαζιανζά ζηφθμο 4. δε-

νιάηζκδ ζηεθάκδ απυ ηδκ μπμία ηνέιεηαζ ημ 

ημοδμφκζ ζημ θαζιυ εκυξ γχμο 4 (ιηθ.) εάννμξ 

5. (παθαζυη. ζημκ πθδε.) ιεηαθθζηυ ελάνηδια 

πμο αμδεμφζε ηδκ ζοκάνενςζδ ημο ανυηνμο 

ιε ημκ γοβυ.  

   curazé(πθδε. curazádzî) είδμξ νζβςημφ ο-

θάζιαημξ. 

   curáre1
(πθδε. curắri) ζηάλζιμ. 

   curáre2
(πθδε. curắri) 1. ηαεάνζζια 3. 

αμηάκζζια 3. λεηαεάνζζια, δζαζάθδζδ.  

   curasáne(πθδε. curasắni) 1. ημοναζάκζ 2. 

(ιηθ.) ηνμφζηα ανχιαξ.  

   curastáre → corastáre.  

   curătúră(πθδε. curătúre) 1. ζηάθαβια, 

πηχζδ ηαζ νμή ηςκ ζηαβυκςκ 2. θεηέξ.    

   curbáne(πθδε. curbắńi) 1. ημονιπάκζ, εεζ-

ιζηή εοζία γχμο 2. ζθάλζιμ γχμο ιεηά βεφ-

ιαημξ βζα κα εμνηαζηεί ηη.  

   curbétu - curbétă(πθδε. curbétsî – cur-

béte) παναηηδνζζιυξ πενζπθακχιεκμο άκηνα -  

πενζπθακχιεκδξ βοκαίηαξ. 

   curcubétă(πθδε. curcubéte) 1. ημθμηφεζ 2. 

(ιηθ.- εζνςκ.) ιεβάθμ ηεθάθζ.  

   curcubetaméntu - curcubetaméntă 
(πθδε. curcubetaméntsî - curcubetaménte) ημο-

θζμηέθαθμξ, εθαθνυιοαθμξ άκδναξ -.ημοθζμ-

ηέθαθδ, εθαθνυιοαθδ βοκαίηα. 

   curcubetúşu(πθδε. curcubetúşî) ημθμηο-

εάηζ (οπμη. ημο curcubétă).  

   curcuféxală(πθδε. curcuféxale) ημοναθέ-

λαθα, ακμδζία.  

   curcumáre(πθδε. curcumắri) αμφνηςια.  

   curcumédzu(curcum/-áre,-ái,-átă) αμο-

νηχκς.  

   curcusúre(πθδε. curcusúri) ακαηάηςια, 

ναδζμονβία, ημοηζμιπμθζυ.  

   curcusúru - curcusúră(πθδε. curcusúri 

- curcusúre) ακαηαηςζζάνδξ –ακαηαηςζζάνα.  

   curdhupínacu → cludhupinacu. 

   curétu - curétă(πθδε. curétsî - curéte) 

ηςθανάξ - ηςθανμφ.  

   curétşu(πθδε. curétşî) ηςθανάημξ, ηςθα-

νάηζ (οπμη. ημο cúru
3)

.   

   curícu & curítşu(πθδε. curítşî) αθ. θ. 

curétşu 

   curíe & curíu(πθδε. curíi & curíuri) θυ-

πιδ, ηυπμξ βειάημξ ποηκμφξ εάικμοξ.  

   curítşu → curícu.  

   curíu → curíe.  

   curmáre(πθδε.curmắri) 1. ηυρζιμ, ηειάπζ-

ζια ιε ηα πένζα 2. ημφναζδ ηυπςζδ 3. αημκία, 

ημιιάνα 4. ζηαιάηδια, παφζδ 5. ζηαιάηδια, 

ακαπαίηζζδ, ακαημπή 6. πενζημπή 7. (βζα ηα-

νδζά) ακαημπή 8. (βζα πνμζ.) α. απμημπή, 

απμιάηνοκζδ (απυ ζοκακαζηνμθή, δναζηδνζυ-

ηδηα) β. απυννζρδ 9. (βζα ημ βάθα) α. αθθμίς-

ζδ ηδξ ζφκεεζήξ ημο, ημ κα παθάζεζ β. αβαθα-

ηηία, αδοκαιία παναβςβήξ βάθαημξ 10. (υηακ 

πενπαηχ) αθθαβή πμνείαξ, ηυρζιμ δνυιμο 11. 

(βζα εδαθζηή γχκδ) πνμζδζμνζζιυξ ηδξ αβνμηζ-

ηήξ ηδξ πνήζδξ 12. (βζα πνμσυκ) ηαεμνζζιυξ 

ηδξ ηζιήξ ημο 13. (βζα αβνμηζηή γδιζά) μζημ-

κμιζηή εηηίιδζή 14. (βζα ιζζευ) ηαεμνζζιυξ 

ημο φρμοξ ημο 15. ιείςζδ, εθάηηςζδ 16. ( βζα 

ηζιή ειπμνεφιαημξ) έηπηςζδ 17. πυκμξ ζηα 

ζπθάπκα 18. (ηηδκ.)  απμημπή ανκζμφ απυ ηδ 

ιάκα ημο 19 απμημπή, απυζπαζδ 20. (ηηδκ.) 

ανάζζιμ ημο ηονυβαθμο βζα κα παναπεεί ιογή-

ενα. 

   curmareáo1
(πθδε. curmaréi) ημρίδζ.  

   curmareáo2
(πθδε. curmaréi) ημοιανζά. 

   cúrmaru & cúrmuru(πθδε. cúrmari & 

cúrmuri) ημφιανμ.  

   curmătúră(πθδε. curmătúre) 1. αημκία, 

ημιιάνα 2. ιαφνδ βναιιή πμο ζπδιαηίγεηαζ 

ηάης απυ ηα ιάηζα υηακ είκαζ ημιιέκα (θυβς 

ατπκίαξ ή άθθςκ παεμθμβζηχκ αζηίςκ) 3. φθε-

ζδ ηαζνζηχκ θαζκυιεκςκ 4. βμονβμφνζζια ζημ 

ζημιάπζ ή ηα έκηενα 5. νήβια, πάζια ζε εδα-

θζηή επζθάκεζα 6. ημιιέκμ ημιιάηζ ζηενεάξ 

ηνμθήξ, ημρίδζ, θέηα, θεθί 5. (ζε δνυιμ). ημ 

ζδιείμ υπμο ηυαεζξ βζα κα ζοκημιεφζεζξ ηδ δζ-

αδνμιή 

   curmídhă →cromidhă.  

   cúrmu(curm/-áre,-ái,-átă) 1. ηυας, ηειαπί-

γς (ηη.) ιε ηα πένζα 2. (me ~) ημονάγμιαζ, κζχ-

ες ηυπςζδ, ελάκηθδζδ 3. ζηαιαηχ, ακαπαζηί-

γς, ακαηυπης 4. (me ~) ζηαιαηχ, δζαηυπης, 

παφς κα ηάκς ηάηζ 5. ζηαιαηχ, πενζηυπης, 

ηυας 6. (βζα ηανδζά) παεαίκς ζοβημπή 7. (me 

~) απμηυαμιαζ, λεηυας, απμιαηνφκμιαζ 8. 

(βζα βάθα) ηυας, παθάς, αθθμζχκεηαζ δ ζφκεε-

ζή ιμο 9. λεηυας, λεηαεανίγς ηδκ εέζδ ιμο 

10. (υηακ πενπαηχ) ηυας δνυιμ, αθθάγς πμ-

νεία 11. (βζα εδαθζηή γχκδ) πνμζδζμνίγς ηδκ 

αβνμηζηή ηδξ πνήζδ 12. (βζα πνμσυκ) ηαεμνίγς 

ηζιή 13. (βζα αβνμηζηή γδιζά) εηηζιχ ημ ηυζημξ 

ηδξ 14. (βζα ιζζευ) ηαεμνίγς ημ φρμξ ημο 15. 

ιεζχκς, εθαηηχκς 16. (βζα ηζιή) εηπίπης, ηά-

κς έηπηςζδ 17. (βζα ηαζνζηά θαζκυιεκα ή θθυ- 

βα) ηαθιάνς, ιεζχκμιαζ ςξ πνμξ ηδκ έκηαζδ 

18. κζχες πυκμ ζηα ζπθάπκα 19. (me ~) ηαηά-
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αάθθμιαζ, ηζαηίγμιαζ (ροπζηά ή ζςιαηζηά) 20. 

απμννίπης ηπ. 21. ηαηανβχ. 22. (βζα ανκί) ημ 

πςνίγς απυ ηδ ιάκα, ημ απμηυας 23. απμηυ-

πης, απμζπχ. 

   curmuĺáre → cμrmuĺeáre.   

   curmuĺédzu → cormuĺédzu. 

   cúrmuru → cúrmaru. 

   curńahtó(πθδε. curńeahtádzî) ημονκζαπηυξ  

   cúrpinu(πθδε. cúrpińi) αβνάιπεθδ.  

   curpińóru(πθδε. curpińóri) είδμξ ακαννζ-

πδηζημφ θοημφ; 

   curpolóye→ corpolóye. 

   cúrsu(πθδε. cúrsuri) ζογήηδζδ, δζάθμβμξ 

ζε ορδθμφξ ηυκμοξ. 

   cursúmu & cursúme(πθδε. cursúńi & 

cursúme) παναηηδνζζιυξ άκδνα βοκαίηαξ ιε 

ζηνμοιπμοθυ ηαζ ζθζπηυ ζχια  

   cúru1
(cur/-áre,-ái,-átă) 1. ηαεανίγς εζδζηυη. 

α. ηαηημπμζχ, ζοβονίγς β. απαθθάζζς απυ λέ-

κα, πενζηηά ακεπζεφιδηα ζχιαηα γ. αμηακίγς, 

λεαμηακίγς δ. λεθθμοδίγς, αθαζνχ ηδκ θθμφδα 

2. απμζαθδκίγς, δζαζαθδκίγς, λεηαεανίγς, δζ-

εοηνζκίγς.  

   cúru2
(cur/-áre,-ái,-átă) 1. ζηάγς 2. (βζα κε-

νά) νές, ηοθχ, ηνέπς 3 (ιηθ.) ανέπς 4. (βζα μζ-

ημκμιζηή δναζηδνζυηδηα) απμδίδς, απμθένς 

ηένδμξ.  

   cúru3(πθδε. cúri & cúruri) 1. ηχθμξ, μ πνς-

ηηυξ 2. (ηαη’ επέηη.) μ πζζζκυξ, μ πνςηηυξ ηαζ 

δ βφνς απυ αοηυκ πενζμπή, 3. πάημξ ζηεοχκ ή 

δμπείςκ 4. ημ ηάης ιένμξ ημνιμφ δέκδνμο πμο 

απμιέκεζ ιεηά ηδκ ημπή ημο.   

   cúrvu - cúrvă(πθδε.cúryi - cúrve) πυνκμξ 

- πυνκδ.   

   cuscreáme(πθδε. cuscréńi) ζοββέκεζα ελ 

αβπζζηείαξ  

   cuscríĺe(πςν. πθδε.) δ ζοββεκζηή ζπέζδ 

ιεηαλφ ηςκ ζοιπεεένςκ. 

   cúscru - cúscră(πθδε. cúscri - cúscre) 1. 

ζοιπέεενμξ - ζοιπεεένα 2. (ιηθ.-εζνςκ.) θμ-

νηζηυξ άκηναξ - θμνηζηή βοκαίηα 

   cuscúne(πθδε. cuscúne) ζιάκηαξ πμο ημπμ-

εεηείηαζ ηάης απυ ηδκ μονά οπμγοβίμο βζα κα 

ηναηεί ημ ζαιάνζ.  

   cuseáo(πθδε. cuséi) 1.  ηυζα,  ιεβάθμ  δνε- 

πάκζ ηαηάθθδθμ βζα ηδκ ημπή ημο πυνημο 2. 

ζμοβζάξ 3. (ιηθ.) ημ πέμξ ημο βασδάνμο  

   cusóru(πθδε. cusoáre) 1. ενβαθείμ ηθαδέ-

ιαημξ απμηεθμφιεκμ απυ δφμ δνεπακμεζδείξ 

θεπίδεξ 2. (ιηθ.) μ άκενςπμξ ζε ηονηή ζηάζδ.. 

   custáre(πςν. πθδε.) απυδμζδ, παναβςβζηυ- 
ηδηα.  

   custédzu(cust/-áre,-ái,-átă) απμδίδς, πανά- 

βς, είιαζ απμδμηζηυξ, παναβςβζηυξ.  

   custiséscu(custis/-íre,-í,-ítă) 1. ημζηίγς, 

ζημζπίγς 2. (ιηθ.) έπς (δοζαάζηαπημ) ηίιδια.  

   custisíre(πθδε. custisíri) 1. (βζα πνμσυκηα) 

ημ κα έπς ηυζημξ, ημ κα ημζηίγς 2. (ιηθ.) ημ 

κα έπς (δοζαάζηαπημ) ηίιδια.  

   custúme(πθδε. custúńi) ημοζημφιζ.  

   custúră(πθδε. custúri) ζμοβζάξ.     

   cusúre(πθδε. cusúri & cusúruri) 1. ημοζμφ-

νζ, αηέθεζα εθάηηςια 2. (εζδζηυη.) ημ ζςιαηζηυ 

ή ηαζ πκεοιαηζηυ εθάηηςια πμο ειθακίγεζ ηά-

πμζμξ.  

   cusurínu - cusurínă(πθδε. cusuríńi - 

cusuríne) 1. ζοββεκήξ - ζοββέκζζζα, άκδναξ -

βοκαίηα ιε ηoκ/ηδκ μπμίμ/μπμία έπεζ ηακείξ 

ζοββέκεζα 2. λάδεθθμξ - λαδέθθδ 3.(πθδε.) 

ζοββεκείξ, πνυζςπα ιε ηα μπμία έπεζ ηακείξ 

ζοββέκεζα 4. (πθδε.) λαδέθθζα, ζοββέκεζα ιε-

ηαλφ λαδεθθχκ.    

   cuşáfe(πθδε. cuşáhi) ημιπυζηα.   

   cuşuberítsă(πςν. εκζη.) μζ πμθφ θεπηέξ κζ-

θάδεξ πζμκζμφ πμο πέθημοκ ηαηά ηα πνχημ 

ζηάδζμ ηδξ πζμκυπηςζδξ.  

   cuşúgu(πθδε. cuşúgi) 1. ηάεε είδμοξ κημο-

θάπζ (βζα νμφπα, ζηεφδ η.ά) 2. ενιάνζμ ζηδκ 

άηνδ ημο ικήιαημξ ζημ μπμίμ ημπμεεηείηαζ ημ 

ηακηήθζ ηαζ δ θςημβναθία ημο κεηνμφ 3. ημ 

ηζαχηζμ ηδξ θακάναξ 4. ημ λφθζκμ ημοηί ηδξ 

ηορέθδξ 5. (ιηθ.) αίζεδζδ ηεκμφ ζημ ζημιάπζ 

(θυβς πείκαξ ή αννχζηζαξ)   

   cútă(πθδε. cúte) (πασδεοη.) ζηοθί.   

   cutáru(πθδε. cutáre) διίηθεζζημ (ιε πενί-

θναλδ) ηιήια ζημ εζςηενζηυ ηδξ ζηνμφβηαξ υ-

πμο εζζένπμκηακ ηα πνυααηα πνζκ ημ άνιεβια 

2. ιζηνυ πενίθναβια υπμο εβηθχαζγακ ηα α-

νκζά ή ηα ηαηζζηάηζα πμο πνεζάγμκηακ εηπαί-

δεοζδ πνμηεζιέκμο κα ιάεμοκ κα εδθάγμοκ. 

   cutelítşu & cutilítşu(πθδε. cutilítşî & cu-

tilítşî) 1. ζηνμββοθυ ιεηαθθζηυ ημοηάηζ 2. 

(ιηθ.) ιζηνυ ηαζ ημιρυ ζπίηζ 

   cutíe(πθδε. cutie & cutíi) 1. ηάεε είδμοξ 

ημοηί 2. (εζδζηυη.) ηάζα κεηνμφ 3. (εζδζηυη.) πζ-

καηςηή.  

   cutilítşu → cutelítşu.    

   cutiníe(πθδε. cutiníe) είδμξ νζβςημφ οθά-

ζιαημξ.  

   cutítşă(πθδε. cutitşî) ημοηάηζ (οπμη. ημο 

cutie) 

   cútră(πθδε. cútre) δμπείμ ιεηάββζζδξ ηαζ 

ιέηνδζδξ οβνχκ (ζδίςξ ημο βάθαημξ) πμο ζζμ-

δοκαιμφζε ιε δφμ μηάδεξ).   

   cutruĺáo(πθδε. cutruĺei) πμζηζθία ζζηανζμφ.  

   cutruberáre(πθδε. cutruberắ-ri) ευθςια, 
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ευθςζδ.  

   cutruberédzu & cutrúberu(cutruber/-

áre,-ái,-átă) 1. (βζα οβνά) εμθχκς 2. (βζα ημ 

ιοαθυ) εμθχκς, πάκς ηδκ πκεοιαηζηή ιμο δζ-

αφβεζα.  

   cutrúberu → cutruberédzu. 

   cutsáche(πθδε. cutsắchi) 1. ημλμεζδήξ απυ-

θδλδ ζημ πίζς ιένμξ ημο ζαιανζμφ 2. (ιηθ.) 

ιαζηυξ βοκαίηαξ.  

   cutsî´tu(πθδε. cutsî´te) 1. ιαπαίνζ 2. (ιηθ.) 

ζμοαθζά, ζθάπηδξ, μλφξ δζαπεναζηζηυξ πυκμξ   

   cutsîtícu(πθδε. cutsîtíce) ιαπαζνάηζ (οπμη. 

ημο cutsî´tu). 

   cutsuráră(πθδε. cutsuráre) εζδζηυ ηζεημφ-

νζ πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ έθλδ ημφηζμο-

νςκ.  

   cútsuru(πθδε. cútsuri) ημφηζμονμ.    

   cutsurícu(πθδε. cutsurici) ιζηνυ ημφηζμο-

νμ (οπμη. ημο. cútsuru).  

   cutşáftă(πθδε. cutşáfte) πνυααημ ή βίδα 

πμο έπεζ ημιιέκδ ηδκ άηνδ ημο αοηζμφ (πνδζί- 

ιεοε ςξ ζδιάδζ ακαβκχνζζήξ ημο απυ ημκ ζδζμ- 

ηηήηδ ημο)  

   cutşaftiséscu(cutşaftis/-íre,-í,-ítă) αηνμημ-

ιχ, ηυας ηδκ βςκία ή ηδκ άηνδ πνάβιαημξ. 

   cutşaftisíre(πθδε. cutşaftisíri) ημ ηυρζιμ 

βςκίαξ ή άηνδξ εκυξ πνάβιαημξ.   

   cutşánu(πθδε. cutşáńi) 1. θάπακμ 2. ημ νζ-

γζηυ ζφζηδια ηςκ δδιδηνζαηχκ 3. (ιηθ.) ρέια.  

   cútşubu & cútşubă(πθδε. cútşubi & cú-

tşube) 1. ημφηζμονμ βειάημ ελμβηχιαηα 2. μ 

λοθχδδξ ημνιυξ ημο ηθήιαημξ ημο αιπεθζμφ 3. 

(ιηθ.) άκενςπμξ ιε πμκηνμημιιέκμ ζχια.   

   cutúche(πθδε. cutúci) (ζε μζημδμιή) δμηά- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

νζ πμο πνμελέπεζ ζημ ζδιείμ πμο εκχκεηαζ δ 

ιανηίγα ιε ημκ ημίπμ. 

   cutuĺátsă(πθδε. cutuĺétsî) 1. κήια ημο ιζ-

ηανζμφ 2. ζθάθια ηαηά ημ ιζηάνςια.  

   cutunduróşu(πθδε. cutunduróşî) ημ αβυνζ 

ζηδκ μνμθμβία ημο παζπκζδζμφ horhóńu cu hu-

rhoáńea (αθ .θ.) 2. (ζοκεηδ.) αβυνζ  

   cuvắ(πθδε. cuvádzî) ημοαάξ.  

   cuváru(πθδε. cuváre) ημοαανίζηνα. 

   cuvátă(πθδε. cuvắtsî) 1. ααεφ ζηεφμξ (ζο-

κδε. λφθζκμ) δζαθυνςκ ιεβεεχκ βζα ημ ζεναίνζ-

ζια θαβδημφ 2. ααεμοθυ λφθζκμ ζηεφμξ ιε ηα-

πάηζ ζημ μπμίμ θοθάζζεηαζ ηάπμζμ ζοζηαηζηυ 

ιαβεζνζηήξ (αθάηζ, νίβακδ η.ά) 3. θοζζηυ ημί-

θςια πμο ζοβηναηεί κενυ ημ μπμίμ πίκμοκ ηα 

γχα.   

   cuvărdhắ - cuvărdhoáńe(πθδε. cuvă-

rdhádzî - cuvărdhoáńe) πμοαανκηάξ – πμοαα-

νκηoφ. 

   cuvărdhălíche(πθδε. cuvărdhălíchiuri) 

πμοαανκηαθίηζ.  

   cuvătícă(πθδε. cuvătíce) οπμη. ημο cuvátă 

(αθ. θ.)  

   cuvéĺe(πθδε. cuvéĺi) ιέηνμ πςνδηζηυηδηαξ 

ηςκ ζζηδνχκ.  

   cuvéndă(πθδε. cuvéndzî) 1. ημοαέκηα, ζο-

γήηδζδ, ζοκμιζθία, δζάθμβμξ 2. ηάεε ηζ πμο θέ-

εζ ηακείξ, θυβμξ, θυβζα 4. θέλδ, θνάζδ 5. εκημ-

θή.  

   cuvérnu(πθδε. cuvérnuri) 1. ηοαένκδζδ 2. 

(ιηθ.) δζαπείνζζδ. 

   cuvértă(πθδε. cuvértsî) είδμξ οθάζιαημξ 

ιε ημ μπμίμ ζηέπαγακ ηα ηαπμφθζα ηςκ αθυβςκ  

   cuvítşu(πθδε. cuvítşă) δμπείμ κοηηυξ  
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D 

 
   dácă(πθδε. dắci) ηειάπζμ ημφηζμονμο  

   dádă(πθδε. dáde) ιάκα, ιδηένα  

   dádere(πθδε. dádere) 1. λφθμ, λοθμθυνης-

ια 2. ζθαθζάνα.  

   daí - daí(πθδε. daídzî - dăioáńe) κηαήξ, γυ-

νζημξ, παθζηανάξ - γυνζηδ βοκαίηα. 

   dailíche(πθδε. dăilíchi) κηασθίηζ.  

   dairé(πθδε. dairádzî) κηέθζ.  

   dalavére(πθδε. dălăvéri) κηαθααένζ, ζο-

καθθαβή, δμζμθδρία.   

   dalcắ(πθδε. dalcádzî) κηαθηάξ, ένςηαξ, ηα-

διυξ.  

   daĺánu - daĺánă(πθδε. daĺáńi - daĺáne) 

ηαθμθηζαβιέκμξ άκδναξ, ςναίμξ ηαζ θεαέκηδξ.-  

ηαθμζπδιαηζζιέκδ βοκαίηα, ρδθή, υιμνθδ ηαζ 

θεαέκηζζζα. 

   dámcă(πθδε. dámce) 1. ζδιάδζ, απμηφπς-

ια 2. (εζδζηυη.) ζδιάδζ πμο ηάκμοκ ζηα γχα βζα 

κα ιδκ παεμφκ 3. (εζδζηυη. ) ζθναβίδα, απμηφ-

πςια ζθναβίδαξ 4. ζδιάδζ απυ θεηέ, θένα 5. 

ηνεαημεθζά, ζπίθμξ 6. (βζα νμφπμ ή φθαζια 

πμο δεκ αάθηδηε μιμζυιμνθα) δ απυπνςζδ, μ 

δζαθμνμπμζδιέκμξ πνςιαηζηυξ ηυκμξ.   

   dánă(πθδε. dáne) κηάκα.  

   dápie(πθδε. dắpii) κηάπζα. 

   dardánă(πθδε. dardáne) κηανκηάκα.  

   dáre & dideáre(πθδε. dắri & didéri) 1. 

δυζζιμ, ημ κα δχζς ηάηζ 2. δυζζιμ, πθδνςιή 

3. ζεναίνζζια 4. (βζα ημκ ήθζμ) α. ακαημθή β. 

έκημκδ αηηζκμαμθία 5. (βζα αβνμηζηή έηηαζδ) 

απυδμζδ, παναβςβή 6. (ζε επζπείνδζδ) απμθα-

αέξ, έζμδα 7. (βζα ανμπή ή πζυκζ) νίλζιμ, ημ κα 

νίπκεζ 8. (βζα θςηεζκή πδβή) θέλζιμ, ημ κα θς-

ηίγεζ 9. αημφιπδια, άββζβια 10. (βζα ηαιπάκα) 

πηφπδια 11. ιφνζζια, ημ κα ακαδίδεηαζ ιονς-

δζά 12. (βζα επζθάκεζα) αάρζιμ 13. αάνεια, 

πηφπδια 14. ηαηάδμζδ 15. πνμζπάεεζα, δμηζ-

ιή.   

   dare - lνáre(αηθ.) αθζζαενίζζ, ζοκαθθαβή, 

δμζμθδρία.   

   darífa(πθδε. darífe) 1. ηαεμνζζιυξ ηζιήξ ή 

αιμζαήξ 2. ηθείζζιμ, ζοιθςκία 3. (ιηθ.) δμζμ-

θδρία ζοκαθθαβή. 

   dáşu - dáşă(πςν. πθδε.) μκoιαζία α-

νζεκζημφ - εδθοημφ ιμοθανζμφ ιε ηαθέ-

ηυηηζκμ ηνίπςια.  

   dátă1
(πςν. πθδε.) δ ακαημθή (ημο ήθζμο). 

   dátă2
(πθδε. dáte) έεζιμ, πανάδμζδ. 

   dáu(dáre & dideáre/dédu/dátă) 1. δίκς α. i. 

αάγς ζημ πένζ ηάπμζμο ηη. ή ημ θένκς ημκηά 

ημο, έηζζ χζηε κα ιπμνεί κα ημ πνδζζιμπμζήζεζ 

ii. παναπςνχ ζε ηπ./ηη. πμο ιμο ακήηεζ, βζα κα 

ημ πνδζζιμπμζήζεζ β. παναπςνχ ζε ηπ. ηδκ ηο-

νζυηδηα εκυξ πνάβιαημξ γ. i. πανίγς, πνμζθέ-

νς ηη. πςνίξ ακηάθθαβια. ii.  πνμζθένς ηη. ςξ 

εθεδιμζφκδ, ςξ αμήεεζα 2. (βζα θοηά) ακείγς, 

ακεμθμνχ 3. (ζε δαζζηή ή αβνμηζηή δναζηδνζ-

υηδηα) πανάβς 4. (απνμζ. βζα ανμπή ή πζυκζ) 

νίπκεζ 5. (βζα γχα) ηα ςεχ κα θφβμοκ, ηα απυ-

ιαηνφκς 6. (ζηδ θν. car’ deáde de), "ιυθζξ/ζακ 

άνπζζε/λεηίκδζε κα" (βίκεηαζ, ζοιααίκεζ, ζοκ-

ηεθείηαζ ηη.) 7. (βζα ημκ ήθζμ) ακαηέθθς 8. (βζα 

θςηζζηζηυ ζχια) θάιπς, θέββς 9. α.(~ de/di) 

i. ζοκακηχ, πέθης πάκς ζε ηπ./ηη. ii . (εζδζηυη. 

βζα ζηοθί) εκημπίγς ηπ./ηη. β. (me ~) ακηαιχ-

κμιαζ, ανίζημιαζ ιε ηπ. 10. πδβαίκς α. (iĺ ~ 
cắtră) i. ηαηεοεφκμιαζ (πνμξ ιία πενζμπή)  ii. (iĺ 

~ pri tu/prin ) πνμνεφμιαζ (ιέζς ιίαξ πενζμ-

πήξ) β. (ĺi u ~) θεφβς (απυ ηάπμο) 11. α. (~ 

de/di) αββίγς, αημοιπάς ηπ./ηη. β. (βζα επμπή 

ημο έημοξ, ιε ηδ θν. deádimu di) ηδκ πνμ-

ζεββίζαιε, ηδκ αββίλαιε, ανζζηυιαζηε ζηδκ α-

νπή ηδξ 12. (βζα δυκηζα) ηα πηοπχ (επεζδή ηνο-

χκς) 13. (βζα ςνμθυβζ ιε εηηνειέξ ή βζα ηα-

ιπάκα) ζδιαίκς, πηοπχ 14. (ńi u ~) δζαπθδ-

ηηίγμιαζ, ηζαηχκμιαζ 15. ιονίγς, ακαδίδς 

(ηάπμζα) ιονςδζά 16. (βζα επζθάκεζα) αάθς 17. 

(me ~) ζθαδάγς, ζπανηανχ, πηοπζέιαζ 18. αα-

νχ, πηοπάς 19. ειθακίγς ιία απυπνςζδ 20. 

ηαηαδίδς 21. πνμζθένς, παναπςνχ 22. πνμ-

ζπαεχ, δμηζιάγς 23. θές, απεοεφκς (ηάπμζμκ) 

παζνεηζζιυ 24. (~ zbóru) δίκς ημκ θυβμ ιμο, ο-

πυζπμιαζ, 25. (ηνζημπνυζ. βζα ζηοθί, ~ sti) 

βααβίγεζ (ζε ηπ./ηη.) 26. α. (βζα κεανή ημπέθα, 

ζηδ θν. me ámu dátă) έπς λεπανεεκεοηεί β. 

(βζα βοκαίηα ζηδ θν. (me ~) εκδίδς, δέπμιαζ κα 

ζοκμοζζαζηχ 27. (ĺi u dáu) ημκηνάνς, έκα-

κηζχκμιαζ 28. (εοπέξ ή ηαηάνεξ) θές, απεοεφ-

κς 29. ηαηαπζάκμιαζ ιε ηη., έπς ααθεεί κα 

ηάκς ηη. 30. (ζε εηδδθχζεζξ) ζεναίνς 31. έπς 

μιμζυηδηα, ζοκάθεζα, ζπεηίγμιαζ 32. (me ~) ο-

πμηφπης 33. (βζα ιαβεζνζηυ ζηεφμξ) ζοβηναηχ 

ηδκ θίβδα, δεκ ηαεανίγμιαζ εφημθα απυ ημ ια-

βεζνζηυ θίπμξ 34. αθείθς ηη. 35. (βζα πνάλδ, ε-

κένβεζα) ζοκεπίγς 36. εέθς, επζεοιχ κα ηάκς 

ηάηζ 37. πνμζθένς, ςθεθχ 38. πνμζθένς, θζ-
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θεφς 49. μ ηφπμξ ημο βενμοκδίμο dắndale ιεηα-

λφ άθθςκ απμδίδεζ ηαζ ημ επίννδια αίαζα/αζαί-

ςξ. 

   dávanu(πθδε. dánańi) κηάαακμξ.  

   davadjî´- davadjoáne(πθδε. davadjádzî 

- davadjoáne) άκδναξ - βοκαίηα ηαηήβμνμξ ή 

ζοκήβμνμξ.  

   davadjîlíche(πθδε. davadjîlíchi) 1. ηαηαβ-

βεθία, αβςβή, ιήκοζδ 2. (ιηθ.) πνμλεκζυ.  

   davandjî´(πθδε. davandjádzî) ιαναβηυξ. 

   davérnă(πθδε. davérne) ηααένκα.  

   daverńáru - daverńáră(πθδε. daverńá-

reańi - daverńáre) ηααενκζάνδξ – ηααενκζάνζζ-

ζα.  

   dădănắ(πςν. πθδε.) 1. κηυνμξ 2. δζάδμζδ, 

δζαηοιπάκζζδ, δδιμζίεοζδ.  

   dăeáche(πθδε. dăéchi) ηάηζ πμο πνδζζιμ-

πμζείηαζ ςξ ακηένεζζια, ακηζζηήνζβια ή οπμ-

ζηφθςια. 

   dăhănéscu → adăhnécu.  

   dăhnéscu → adăhnéscu. 

   dăhăníre → adăhníre.  

   dăhníre → adăhníre.  

   dăicuséscu(dăicus/-íre,-í,-ítă) οπμζηοθχ-

κς, οπμζηδνίγς, ζηδνίγς (ηη.) απυ ηάης. 

   dăicusíre(πθδε. dăicusíri) οπμζηήθςζδ, δ 

ημπμεέηδζδ ζηδνίβιαημξ.   

   dălăúră(πςν. πθδε.) 1. πθήεμξ ακενχπςκ 

2. (ζοκεηδ.) μπθμαμή, θςκέξ απυ ζοβηεκηνς-

ιέκμ πθήεμξ 3. ακαηαναπή. 

   dămáră(πθδε. dămắri) 1. κηαιάνζ 2. (βζα 

γχα) νάηζα, θοθή 3. (βζα ακενχπμοξ) βέκμξ, 

ηαηαβςβή, ζυζ. 

   dămărdjî´(πθδε. dămărdjádzî) κηαια-

νηγήξ.  

   dămblắ(πθδε. dămbládzî) κηαιπθάξ, ζμη.  

   dămblărắ - dămblăroáńe(πθδε. dăm-

blărádzî - dămblăroáńe) ανβμηίκδημξ, δοζηί-

κδημξ άκδναξ - ανβμηίκδηδ, δοζηίκδηδ βοκαί-

ηα 

   dămblărócănă(πςν. πθδε.) ενβαθείμ βζα 

ηδ ηαηαζηεοή ηαιπθάδςκ.  

   dămcuéscu(dămcu/-íre,-í,-ítă) 1. (βζα γχα) 

ζδιαδεφς 2. (βζα έββναθα) ζθναβίγς 3. (ιηθ.) 

θενχκμιαζ.   

   dămcuíre(πθδε. dămcuíri) 1. (βζα γχα) ζδ-

ιάδεια 2. (βζα έββναθα) ζθνάβζζια 3. (ιηθ.) 

θένςια.  
   dăngălắ - dăngăloáńe(πθδε. dăngăládzî 

- dăngăloáńe) κηαβθανάξ- κηαβθανμφ.  

   dăngănéscu → adăhnéscu.  

   dăngăníre →. adăhníre.  

   dănglănéscu(dănglăn/-íre,-í,-ítă) ακηδπχ, 
ακηζθαθχ. 

   dănglăníre(πθδε. dănglăníri) ακηήπδζδ, 

ακηίθαθμξ. 

   dăngoáńe(πθδε. dăngoáńe) (παθαζυη.) βο-

καίηα πμο κηφκμκηακ ιμκηένκα, πμο δεκ θμ-

νμφζε ηδκ παναδμζζαηή θμνεζζά  

   dănguéscu(dăngu/-íre,-í,-ítă) απμαθαηχ-

κμιαζ.  

   dănguíre(πθδε. dănguíri) απμαθάηςζδ.   

   dăńiséscu(dăńis/-íre,-í,-ítă) 1. οπμιέκς, 

ηάκς οπμιμκή 2. οπμιέκς, ακέπμιαζ (ηη./ ηπ.) 

3. ακηέπς ζε ιία ακηζλμυηδηα 4 (βζα ηνμθή) 

ζοκηδνχ, δζαηδνχ/-νμφιαζ (ακαθθμίςηδ, θνέ-

ζηζα) 5. (βζα θμοθμφδζα) ακηέπς, δεκ έπς λενα-

εεί 6. (βζα πνμκζηυ δζάζηδια) δζανηχ, ηναηχ.  

   dăńisíre(πθδε. dăńisíri) 1. οπμιμκή 2. οπμ-

ιμκή, ακμπή 3. ακημπή, ακεεηηζηυηδηα.   

   dărdăλiséscu & dărdăńiséscu(dărdă-

nis & dărdăńis/-íre,-í,-ítă) 1. δζαζηεδάγς, βθε-

κηχ 2. εοεοιχ. 

   dărdănisíre & dărdăńisíre(πθδε. dă-

rdănisíri & dărdăńisíri) ηέθζ, εοεοιία.  

   dărlăcuséscu(dărlăcus/-íre,-í,-ítă) κηενθζ-

ηχκς. 

   dărlăcusíre(πθδε. dărlăcusíri) ημ κα κηε-

νθζηχζς.  

   dăváne(πθδε. dăvắńi) ηααάκζ.   

   dăvănlíche(πςν. πθδε.) ημ επζηήδεοια ημο 

ιαναβημφ.  

   dăvănuséscu(dăvănus/-íre,-í,-ítă) ηααακχ-

κς, ηαηαζηεοάγς ηααάκζ.  

   dăvănusíre(πθδε. dăvănusíri) ηααάκςια, 

ηαηαζηεοή ηααακζμφ,  

   dăvăntúră(πθδε. dăvăntúre) κηααακημφνζ, 

θαζανία.  

   dăvărî´tu - dăvărî´tă(πθδε. dăvărî´tsî - 

dăvărî´te), (ιεζςη.-ζηςπη.) παναηηδνζζιυξ πμο 

απμδίδμκηακ πνμξ ημοξ ηαημίημοξ ημο (υιμνμο 

πνμξ ημ Μέηζμαμ) πςνζμφ Μδθζά.  

   dăvrăndiséscu(dăvrăndis/-íre,-í,-ítă) 1. α-

καηάιπης, απμηηχ λακά ηζξ δοκάιεζξ ιμο, ημ 

ζθνίβμξ ιμο 2. ακηέπς (ιία ημπζαζηζηή ηαηά-

ζηαζδ ) πςνίξ κα πάζς ημ ζθνίβμξ ιμο, ηδκ 

γςηζηυηδηά ιμο.    

   dăvrăndisíre(πθδε. dăvrăndisíri) 1. δ α-

κάηηδζδ ηςκ ζςιαηζηχκ δοκάιεςκ, ημο ζθνί-

βμοξ 2. (ζε ιία ημπζαζηζηή ηαηάζηαζδ) ημ κα 

ακηέλς πςνίξ κα πάζς ηδκ γςηζηυηδηα.   

   deápiru(depir/-áre,-ái,-átă) 1. (βζα θηενά ή 

θφθθα) ιαδάς, λενζγχκς 2. απμιαηνφκς ακε-

πζεφιδηεξ ηνίπεξ (απυ πηέκζ, νμφπα, η. θπ.) 3. 

(βζα θαβδηυ) ηζζιπμθμβχ, ηζζιπχ 4. ζπανάγς  
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5. (βζα νμφπμ) θεείνς 6. (ιηθ.. me ~) δένκμιαζ, 

πηοπζέιαζ ιε ηάπμζμκ. 

   décă(πθδε. déce) ημ άθμβμ ζηδκ βθχζζα 

ηςκ κδπίςκ. 

   delbedéru & delbidéru - delbedéră & 

delbidéră(πθδε. delbedéri & delbidéri – de-

lbedére & delbidére) αθήηδξ, αθάκζ - αθήηζζζα, 

αθακζάνα.  

   delbidéru & delbidéră → delbedéru. 

   délfe(πςν. πθδε.) κηέθζ.. 

   dénghe(πθδε. dénghi) θμνηίμ οπμγοβίςκ, 

ιπυβμξ πμο ιεηαθένεηαζ ιε οπμγφβζα.  

   depiráre(πθδε. depirắri) 1. (βζα θοηά ή 

θφθθα) ιάδδζδ, λενίγςια 2. ηαεάνζζια, απμ-

ιάηνοκζδ ακεπζεφιδηςκ ηνζπχκ απυ πηέκζ, 

νμφπα η.η.υ. 3. ηζίιπδια, ηζζιπμθυβδια θαβδ-

ημφ 4. ζπάναβια 5. (βζα νμφπμ) θεμνά 6. (ιηθ.) 

ζοιπθμηή ιε πηοπήιαηα.  

   depirătúră(πθδε. depirắtúre) 1. ηζζιπμθυ-

βδια θαβδημφ 2. ίπκμξ απυ ηζζιπμθυβδια 

θαβδημφ 3. βναηζμοκζά.  

   deréche(πθδε. deréchi) 1. λφθζκδ ημθυκα δ 

μπμία πνδζζιμπμζείηαζ ςξ οπμζηάηδξ. 2. (ιηθ.) 

κηενέηζ, δοκαηυξ, βενυξ ηαζ ρδθυξ άκενςπμξ 3. 

(ιηθ.) ιεβάθμ ηαζ ζηδηυ πέμξ.  

   dérte(πθδε. dértsî) 1. ιενάηζ, εκδζαθένμκ 

βζα ηη.  2. κηένηζ, ηαδιυξ    

   dervénaĝa(πθδε. dervénayi) δεναέκαβαξ.  

   dervéne(πθδε. dervéńi) δεναέκζ.    

   (πθδε  

   dervísu - dervísă(πθδε. dervíşî - dervíse) 

λδβδιέκμξ, κηυιπνμξ άκδναξ - λδβδιέκδ, κηυ-

ιπνα βοκαίηα. 

   desdzî´cu(desdzî´şu) λεθές, ακαζνχ. 

   destupáre(πθδε. destupắri) 1. λεαμφθςια, 

απυθναλδ 2. εηπςιάηζζδ, αθαίνεζδ πχιαημξ 

3. αθαίνεζδ (απυ ημ ζχια) πενζηηχκ νμφπςκ 4. 

λε-ανυιζζια, αθαίνεζδ αηαεανζζχκ. 

   destúpu(destup/-áre,-ái,-átă) 1. λεαμοθχκς 

α. εηπςιαηίγς, αθαζνχ πχια β. απμθνάγς 3. 

(βζα πχνμοξ) εηηεκχκς, αδεζάγς 4. απαθθάζ-

ζμιαζ απυ ηπ. 5. αθαζνχ απυ πάκς ιμο πενζη-

ηά νμφπα 6. ηαεανίγς, λεανμιίγς (ηπ./ηη.). 

   deşăláre(πθδε. deşălái) ηαηαπυκδζδ ηςκ 

ιοχκ (θυβς θοζζηήξ δναζηδνζυηδηαξ).   

   deşălédzu(deşăl/-áre,-ái,-átă) πνμηαθχ ηα-

ηαπυκδζδ ηςκ ιοχκ (θυβς θοζζηήξ δναζηδνζυ-

ηδηαξ). 

   deşteptáre & dişteptáre(πθδε. deşteptắ-

ri & dişteptắri)  λφπκδια α. απυ ημκ φπκμ β. ημ 

κα βίκς εοθοέζηενμξ. 

   detunáre & ditunáre(πθδε. detunắri & 

ditunắri) 1. δυκδζδ, ηαναημφκδια 2. (ιηθ.) λε- 

ηίκαβια, ημ κα ηαηαζηνέρς ηάπμζμκ μζημκμ-

ιζηά 3. ηηφπδια, λοθμθυνηςια 4. λεπάηςια, 

ζςιαηζηή ελάκηθδζδ 5. ζπαζιυξ.  

   detúnu & ditúnu(detun & ditun/-áre,-ái,-

átă) 1. α. ζείς, ηαναημοκχ, δμκχ β. (me ~) ζεί-

μιαζ, ηαναημοκζέιαζ, δμκμφιαζ 2. (ιηθ.) ηαηά-

ζηνέθς (ηπ.) μζημκμιζηά, ημκ λεηζκάγς 3. (me 

~) ελακηθμφιαζ ζςιαηζηά, λεπαηχκμιαζ.  

    dévră(πθδε. dévre) βφνα, αυθηα.  

   dháfnă→ adháfnă.  

   dhahtilíthră(πθδε. dhahtilí-thre) δαηηο-

θήενα.   

   dhálă(πθδε. dhắluri & dhắĺi) λζκυβαθμ.  

   dhamáschină(πθδε. dhamáschine) δαιά-

ζηδκμ, ηανπυξ δαιαζηδκζάξ.  

   dháscalu - dhascálă(πθδε dháscaĺi – 

dhascále) δάζηαθμξ - δαζηάθα. 

   dhăscălíche(πςν. πθδε.) δαζηαθίηζ 

   dhăscălipséscu(dhăscălips/-íre,-í,-ítă) εη-

παζδεφς, δαζηαθεφς, ζοιαμοθεφς. 

   dhăscălipsíre(πθδε. dhăscăleipsíri) εηπαί-

δεοζδ, δαζηάθεια.  

   dhecáră(πθδε. dhecắri) (παθαζυη.) δεηάνα, 

κυιζζια αλίαξ δέηα θεπηχκ.  

   dhecatiséscu(dhecatis/-íre,-í,-ítă) 1. θμνμ-

θμβχ, παναηζχκς 2. (ιηθ. βζα ηανπμφξ) ζμο-

θνχκς, ηθέας. 

   dhecatisíre(πθδε. dhecatisíri) 1. θμνμθυβδζδ, 

πανάηζςια 2. (ιηθ. βζα ηανπμφξ) ηθέρζιμ, ζμφ-

θνςια  

   dhécatu(πθδε. dhécate) 1. ηέθμξ, δαζιυξ 2. 

(ζοκεηδ.) θυνμξ.   

   dhefterádhă(πθδε. dhefterắdzî) δεοηενμ-

βεκέξ αθάζηδια, αοηυ πμο θοηνχκεζ λακά ιεηά 

ηδκ ημπή ημο.  

   dheftére(πθδε. dheftéri) 1. δεθηένζ 2. 

(ιηθ.) πθήνδξ βκχζδ ηςκ πνάλεςκ ηάπμζμο.  

   dhemonipséscu(dhemonips/-íre,-í,-ítă) 

δαζιμκίγμιαζ, παναθένμιαζ, ελμνβίγμιαζ.  

   dhemonipsíre(πθδε. dhemonipsíri) ημ κα 

δαζιμκζζηχ, ημ κα ελμνβζζηχ ηαζ κα παναθε-

νεχ. 

   dhemonlíche(πςν. πθδε.) δζααμθζά, ηαηή 

πνάλδ. 

   dhémonu - dhémonă(πθδε. dhémońi – 

dhémone) 1 (ανζ.) ζαηακάξ δαίιμκαξ 2. άκδναξ 

πμο ηάκεζ δζααμθζέξ - δζααυθζζζα, δζααμθμβο-

καίηα. 

   dhémonuómu(πθδε. dhemonuoámeńi) 

δζααμθάκενςπμξ. 

   dhermóne(πθδε. dhermóne) είδμξ ηυζηζ-

κμο ιε ηεκεηεδέκζμ πάημ (πνδζζιμπμζείηαζ ζημκ  

ηαεανζζιυ ημο ζζηανυζπμνμο ηαζ ημο ηναπα- 



 90 

κά). 

   dhése(πθδε. dhése) δέζδ, ηαηαζηεοή πμο 

απμζημπεί ζηδκ ζοβηέκηνςζδ ηαζ εηηνμπή ημο 

κενμφ απυ ηδ θοζζηή ημο νμή πνμξ έκα ηεπκδηυ 

ηακάθζ.   

   dhespóti(πθδε. dhespotádzî) δεζπυηδξ.  

   dhícană(πθδε. dhícane) δίηακκμ.  

   dhicăséscu(dhicăs/-íre,-í,-ítă) ηαηαδζηάγς, 

επζαάθς πμζκή.  

   dhicăsíre(πθδε. dhicăsíri) ηαηαδίηδ επζαμ-

θή δζηαζηζηήξ πμζκήξ.    

   dhíche(πςν. πθδε.) 1. δίηζμ α. βζα βκχιδ ή 

βζα εκένβεζα πμο παναηηδνίγεηαζ ςξ μνεή β. ημ 

δζηαίςια πμο είκαζ ζφιθςκα ιε ημ δίηαζμ 2. 

δίηδ, δ δζηαζηζηή δζαδζηαζία.  

   dhichéĺe(πθδε. dhchéĺi) δζηέθθζ. 

   dhíchiu(πςν. πθδε.) αθ. θ. dhíche ζηδ ζδι. 

1.  

   dhichiĝóru(πθδε. dhichiĝóri) δζηδβυνμξ.´ 

   dhiconíe(πςν. πθδε.) δζαημκζά.  

   dhicońáru & dhicońáră(πθδε. dhicońá-

ri & dhicońeáre) δζαημκζάνδξ – δζαημκζάνα. 

   dhihálă(πθδε. dhihále) 1. ηα δφμ ζηέθδ ζε 

έκα δίπαθμ ενβαθείμ 2. (ζε ηθαδί) δ δζπάθα πμο 

ζπδιαηίγεηαζ ζημ ζδιείμ πμο αοηυ δζαηθαδί-

γεηαζ 3. ζθεκηυκα 4. (ιηθ.) ημ αζδμίμ  

   dhímtă(πθδε. dhímte) 1. νμφπμ ηαηαζηεο-

αζιέκμ απυ δίιζημ (ηφπμξ ιάθθζκμο οθάζια-

ημξ) 2. (ζοκεηδ.) δ επίζδιδ παναδμζζαηή ακ-

δνζηή θμνεζζά.  

   dhimteái(πθδε. dhimteáeańi) 1. μ θμνχκ 

ηδ dhímtă (αθ. θ.) 2. (ζοκεηδ.) αοηυξ πμο έπεζ 

ηδκ εοπένεζα κα θμνά ζοκεπχξ ηδ dhímtă ζοκε-

πχξ κα ιδκ ενβάγεηαζ. 

   dhímtu(πθδε. dhímturi) δίιζημ, ιάθθζκμ φ-

θαζια ηαηαζηεοαζιέκμ απυ δφμ γεφβδ ιζηα-

νζχκ (πνδζζιμπμζμφκηακ ηονίςξ ζηδκ ηαηα-

ζηεοή επίζδιςκ νμφπςκ).   

   dhiótu(πθδε. dhiótsî) πμοθάνζ δφμ εηχκ.  

   dhíplomă(πθδε. dhiplómate) δίπθςια, 

πηοπίμ. 

   dhixéscu(dhix/-íre,-í,-ítă) 1. γοβίγς 2. γο-

βζάγς, ζηαειίγς, οπμθμβίγς.   

   dhixíre(πθδε. dhixíri). 1. γφβζζδ, γφβζζια 

2. γφβζαζια, οπμθμβζζιυξ.  

   dhoáră(πθδε. dhoáre) δχνμ, δχνδια  

   dhóhe & dóhe (πθδε. dhóhi & dóhi) ηα ιο-

ζηζηά, ηα πνμζςπζηά γδηήιαηα. 

   dhóxă(πςν. πθδε.) δυλα.   

   dhoxoloyíe(πθδε.  dhoxoloyíi) δμλμθμβία, 

δ εηηθδζζαζηζηή θεζημονβία πμο βίκεηαζ ζε ζδ-

ιακηζηέξ ενδζηεοηζηέξ εμνηέξ ή πενζζηάζεζξ.   

   dhoxuséscu(dhoxus/-íre,-í,-ítă) 1. δμλάγς 

2. ηζιχ (ηάπμζμκ) 3. εηηζιχ, ακαβκςνίγς (ηπ.).  

   dhoxusíre(πθδε. dhoxusíri) δυλαζια, ελφ-

ικδζδ, ηίιδζδ.   

   dhráme(πθδε. dhrắńi) (παθαζυη.) δνάιζ, ο-

πμδζαίνεζδ ηδξ μηάξ 2. (ιηθ.) δ πμθφ ιζηνή 

πμζυηδηα, ζηαθζά, ζηαβυκα 3. (ιηθ.) δ θεπημ-

ιένεζα. 

   dhululátru - dhululátră(πθδε. dhulu-

látsrî - dhululátre) 1. εζδςθμθάηνδξ - εζδςθμθά-

ηνζζζα 2. (ιηθ.) άκδναξ - βοκαίηα πμο δεκ πδ-

βαίκεζ ζηδκ  εηηθδζία.   

   dhyácu(πθδε. dhyáci) δζάημκμξ. 

   dhyaforáo(πθδε. dhyaforéi) δζαθμνά, έθ-

θεζρδ μιμζυηδηαξ.  

   dhyáforu(πθδε. dhyáfure) δζάθμνμ, αοηυ 

πμο ηανπχκεηαζ ηακείξ ςξ ηένδμξ.  

   dhyamánde(πθδε. dhyamắndzî) δζαιάκηζ.  

   dhyavátu(πθδε. dhyavátsî) πεναζηζηυξ, 

αοηυξ πμο πενκά απυ ηάπμο πςνίξ κα εβηα-

είζηαηαζ.  

   dhyavaşáo(πθδε. dhyăvăşéi) είδμξ θίις-

ηνμο βζα ηδκ ηζεάζεοζδ γχμο (απμηεθείηαζ απυ 

δφμ λφθα ημπμεεηδιέκα πανάθθδθα ηαζ δειέκα 

ζημ νφβπμξ ημο γχμο).  

   dhyávă(πθδε. dhyáve) 1. δζάααζδ, δζέθεο-

ζδ απυ πενζμπή ζε πενζμπή 2. πέναζια, ζδιείμ 

υπμο θαιαάκεζ πχνα δ δζέθεοζδ ακ-ενχπςκ ή 

γχςκ 3. δζάδνμιμξ, δίμδμξ πμο δζεο-ημθφκεζ 

ζηδκ πνυζααζδ ζημοξ δζάθμνμοξ πχ-νμοξ εκυξ 

ηηζνίμο.  

   dhyivăséscu(dhyivăs/-íre,-í,-ítă) δζααάγς 

α. ακαβζβκχζης β. ιεθεηχ γ. (βζα ζενέα) απαβ-

βέθθς εοπέξ, εοθμβχ. 

   dhyivăsíre(πθδε. dhyivăsíri) δζάααζια α. 

ακάβκςζδ β. ιεθέηδ 3. ακάβκςζδ εοπήξ απυ ζε-

νέα δ. ράθζζιμ κεηνχζζιδξ αημθμοείαξ.  

   dicofónu(πςν. πθδε.) έηθναζδ έκημκδξ 

δζαιανηονίαξ ή απεζθήξ εκακηίμκ ηάπμζμο.   

   dideáre → dáre.  

   dihále(πςν. πθδε.) 1. ζοιιυνθςζδ, πεζεά-

νπδζδ 2. παθζκαβχβδζδ, έθεβπμξ 3. Σαηημπμί-

δζδ, ηακυκζζια. 

   dijáye(πθδε. dijắyi) είδμξ ναθζμφ ή ιπά-

βημο. 

   dilálu(πθδε. dilálańi) ηεθάθδξ.   

   dimăndáre(πθδε. dimăndắri) 1. εζδμπμί-

δζδ, ιήκοια 2. οπυδεζλδ, ζφζηαζδ 3. πανάββε-

θια 4. ακαημίκςζδ, βκςζημπμίδζδ.  

   dimắndu(dimănd/-áre,-ái,-átă) 1. ηάκς ζφ- 
ζηαζδ, οπμδεζηκφς 2. πνμεζδμπμζχ 3. βκςζημ-

πμζχ, ακαημζκχκς 4. παναββέθθς δζαιδκφς, 

ιδκφς 5. δζαηάγς, πνμζηάγς.  
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   dimneátsă(πθδε. dimnétsî & dimnétsuri) 1. 

πνςί 2. πνςζκυ, αοβή.  

   dincáre(πθδε. dincắri) 1. ημιιάηζαζια, δζ-

αιέθζζδ ιε ηα πένζα 2. αίαζδ ζφβηνμοζδ, ιαηε-

θεζυ 3. λέζηζζια, ηαηαζπάναλδ απυ γχμ 4. 

ζθαδαζιυξ, αίζεδζδ έκημκμο πυκμο. 

   dincătúră(πθδε. dincătúre) 1. θαβδηυ δζα-

ιεθζζιέκμ ζε ιζηνά ημιιάηζα χζηε κα ηαηαπί-

κεηαζ εφημθα 2. (εζδζηυη.) παπάνα. 

   dindáne(πθδε. dindắńi) νάιθμξ.   

   dínde(πθδε. díndzî) 1. δυκηζ 2. αζπιδνή πνμε-

λμπή ζηεφμοξ ή ενβαθείμο 3. (βζα αμοκά, ορχιαηα, 

θυθμοξ) νάπδ, ημνοθμβναιιή, ημνοθή 4. (βζα ανά-

πμ, ηείπμξ, ημίπμξ) ημνοθή, ημ ακχηενμ ζδιείμ 5. 

(ιηθ.) ιέζμ, δοκαηυηδηα ακηζιεηχπζζδξ (ηάπμζμο) 6. 

ιμκάδα ιέηνδζδξ πμζυηδηαξ ζπυνμο ζζμδφκαιδ ιε 

έκα θθζηγάκζ ημο ηαθέ   

   dińícu(dinc/-áre,-ái,-átă) 1. ηυας ηη. ζε 

ιζηνά ημιιάηζα, ηαηαηειαπίγς. 2. (βζα γχα) 

λεζηίγς, ηαηαζπανάγς 3. αζζεάκμιαζ έκημκμ 

πυκμ, ζθαδάγς 4. ζοβηνμφμιαζ αίαζα (ιε ηπ.) 

   diocĺeáre(πθδε. diocĺéri) ιάηζαζια.   

   diocĺédzu(diocĺ/-áre,-ái,-átă) ιαηζάγς, αα-

ζηαίκς.   

   dipuneáre(πθδε. dipunéri) 1. ηαηέααζια, 

α. ημ κα πδβαίκς απυ έκα ρδθυηενμ ζδιείμ ζε 

παιδθυηενμ β. ηαηδθυνζζια, ηαηάααζδ γ. (ζο-

κεηδ.) ηαηάααζδ, ιένμξ απυ υπμο ηαηεααίκεζ 

ηακείξ δ. ημ κα θένκς ηη. απυ ρδθυηενμ ζδ-

ιείμ ζε παιδθυηενμ 2. (βζα οδάηζκδ νμή) θμφ-

ζηςια, άκμδμξ ηδξ ζηάειδξ ηςκ οδάηςκ 3. 

βηνέιζζια, ηαηεδάθζζδ 4. (βζα ηζιέξ πνμσυ-

κηςκ) ηαηέααζια, ιείςζδ.  

   dipúnu(dip/-uneáre,-úşu,-úsă) 1. ηαηεααί-

κς, ηαηένπμιαζ 2. ηαηεαάγς 3. (βζα πμηάιζα, 

πείιαννμοξ η.η.υ.) θμοζηχκς, ακεαάγς ηδ 

ζηάειδ ηςκ οδάηςκ 4. ηαηδθμνίγς 5. Καηεδα-

θίγς, βηνειίγς 6. (βζα ηζιέξ αβαεχκ) ιεζχκς, 

παιδθχκς 7. (me ~) απμαζαάγμιαζ (απυ ιεηα-

θμνζηυ ιέζμ) 8. πθδνχκς, δίκς πνήιαηα, ηα 

ζηάγς.   

   dipuprắndzu(πςν. πθδε.) απυβεοια.   

   díră(πθδε. dire) 1. δίμδμξ, ιμκμπάηζ, ημ ιε-

νμξ απυ υπμο ιπμνεί ηακείξ κα πενάζεζ απυ 

έκα ηυπμ ζε άθθμκ 2. ζηεκή δζάααζδ, ιμκμπάηζ 

πμο ακμίβεηαζ απυ ημ πέναζια ακενχπςκ δ 

γχςκ 3. (ζοκεηδ.) βναιιή ιε παηδιαζζέξ πμο 

ζπδιαηίγεηαζ απυ ημ πέναζια ακενχπςκ ή γχ-

ςκ 4. (ζοκεηδ.) ημ ίπκμξ πμο δζαβνάθεηαζ ζημ 

έδαθμξ υηακ ζένκμοιε ηη. 4. δζέλμδμξ, δίμδμξ, 

πέναζια.  

   dírlă(πςν. πθδε.) ζηδ θν. dáu dírlă! α. λε- 
ηάκς ηη., ημ πεηάς β. δζχπκς, απμιαηνφκς ηπ. 

γ. απμδεζιεφς, απεθεοεενχκς, αθήκς κα θφ-

βεζ δ. (βζα ηνμθή) ηαηακαθχκς ε. (βζα ενβαζία) 

επζζπεφδς, επζηαπφκς, αολάκς ηδκ έκηαζδ ηδξ 

πνμζπάεεζαξ πνμηεζιέκμο κα ηεθεζχζς βνδβμ-

νυηενα  

   diságă(πθδε. disắgi) 1. δζζάηζ 2. (ιηθ. ζημκ 

πθδε.) υνπεζξ.  

   discácuru(discăcăr/-áre,-ái,-átă) ακμίβς ηα 

ζηέθζα.  

   discálicu(discălic/-áre,-ái,-átă) αθζππεφς.  

   discáltsu(discălts/-áre,-ái,-átă) 1. αβάγς ηα 

παπμφηζζα 2. (βζα οπμγφβζα) αθαζνχ ηα πέηαθα. 

   discárcu(discărc/-áre,-ái,-átă) 1. λεθμνηχ-

κς, αθαζνχ ημ θμνηίμ 2. (me ~) λεθμνηχκμιαζ, 

απαθθάζζμιαζ απυ ημ θμνηίμ ιμο, ιμο αθαζ-

νμφκ ημ θμνηίμ ιμο 3. (ιηθ. βζα πνυζ., me ~) 

λεημθθάς (απυ ηάπμο), θεφβς, λεημοιπίγμιαζ 

4. (ιηθ.) πονμαμθχ 5. λειπθέης, απαθθάζζς/-

ζμιαζ (απυ ηπ./ηη.) 6. (me ~) αθμδεφς 7. (me 

~) λεεοιαίκς, λεζπάς ζε ηπ. (ιε θυβζα).  

   discáre(πθδε. discắri) 1. ημ κα ζπίγεηαζ ηη. 

ζηα δφμ 2. (εζδζηυη. βζα λφθα) ζπίζζιμ ή πνζυκζ-

ζια 3. (εζδζηυη. βζα δένια) ααεφ βδάνζζιμ 4. 

(εζδζηυη. βζα επζθάκεζα) νςβιή 5. (βζα γχμ) λέ-

ζηζζια, ηαηαζπάναλδ 6. (ιηθ.) πμκμηεθάθζα-

ζια, έκημκδ ζηέρδ βζα ηάηζ 7. (ιηθ.) έκημκδ 

πνμζπάεεζα 8. (ιηθ.) αίαζμξ ηζαηςιυξ 9. (ιηθ.) 

λέζηζζια, ζελμοαθζηή πνάλδ ιε έκημκμ ή αίαζμ 

ηνυπμ.  

   discátă(πςν. πθδε.) ηφπμξ ζδιαδέιαημξ 

ζημ αοηί πνμαάηςκ(πνδζίιεοε ςξ ζδιάδζ ακα-

βκχνζζήξ ημο απυ ημκ ζδζμηηήηδ ημο).  

   discátşu(discătş/-áre,-ái,-átă) 1. (βζα ιαθ-

θζά) λεπθέης. 2. (me ~) ζοιθζθζχκμιαζ, θζθζχ-

κς ιε ηάπμζμκ.  

   discăcăráre & discăcărătúră(πθδε. 

discăcărắri & discăcărătúre) ημ άκμζβια ηςκ 

ζηεθχκ.   

   discăcărătúră → discăcăráre.   

   discălicáre(πθδε. discălicắri) λεηαααθίηε-

ια, αθίππεοζδ  

   discăltsáre(πθδε. discăltsắri) 1. δ αθαίνε-

ζδ ηςκ παπμοηζζχκ 2. δ αθαίνεζδ ηςκ πεηά-

θςκ εκυξ οπμγοβίμο.  

    discărcáre(πθδε. discărcắri) 1. λεθυνης-

ια, αθαίνεζδ θμνηίμο 2. (βζα πνάβι.,  ακενχ-

πμοξ πμο ανίζημκηαζ ζε εζςηενζηυ πχνμ) εηηέ-

κςζδ, άδεζαζια 3. απαθθαβή απυ ηπ./ηη. 4. 

(ιηθ.) αθυδεοζδ 5. λέζπαζια, λεεφιαζια μ-

νβήξ (ιε θυβζα).  

   discărcătóru - discărcătóroáră(πθδε.  
discărcătóri - discărcătoáre) εηθμνηςηήξ, αοηυξ 

πμο λεθμνηχκεζ - αοηή πμο λεθμνηχκεζ.   

   discărcătúră(πθδε. discărcătúre) 1. εηθυ-

νηςζδ, αθαίνεζδ θμνηίμο 2. θμνηίμ πμο ημ 

έπμοκ λεθμνηχζεζ.  
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   discărfusécu(discărfus/-íre,-í,-ítă) λεηα-

νθχκς.  

   discărfusíre (πθδε. discărfusíri) λεηάνθς-

ια, αθαίνεζδ ηανθζμφ. 

   discătşáre(πθδε. discătşắri) 1. θίθζςια, 

ζοιθζθίςζδ 2. (βζα ιαθθζά) λέπθεβια.  

   discătşătúră(πθδε. discătşătú-re) αθ. θ. 

discătşáre ζηδ ζδι. 2.   

   discătşóru(πθδε. discătşóri) πηέκα (ιε α-

ναζά δυκηζα) βζα ημ λέπθεβια ηςκ ιαθθζχκ.  

   discătúră(πθδε. discătúre) 1. ζπζζιή, νς-

βιή 2 (ζοκεηδ. βζα ηδκ επζθάκεζα ηδξ βδξ) θο-

ζζηυ άκμζβια ηάεε ιεβέεμοξ (πακηάηζ, αάνα-

ενμ, θανάββζ η.ά).  

   discheádhicu(dischedhic/-áre,-ái,-átă) 1. 

απειπθέης ηπ. απυ ηη. πμο ημκ ειπμδίγεζ κα 

ηζκδεεί 2. (me ~) απειπθέημιαζ απυ ηη. πμο ιε 

ειπμδίγεζ κα ηζκδεχ. 

   dischedhicáre(πθδε. dischedhicắri) απε-

ιπθμηή απυ ηη. πμο ιε ειπμδίγεζ κα ηζκδεχ. 

   disclotşoáre(πθδε. disclotşắri) δζαημπή 

ηδξ επχαζδξ ηςκ αοβχκ. 

   disclótşu(disclotş/-oáre/-ái,-átă) δζαηυπης 

ηδκ επχαζδ αοβχκ. 

   discĺáre(πθδε. discĺéri) 1 λεηθείδςια 2. 

λεημφιπςια 3. ελάνενςζδ μζηχκ.  

   discĺéu(discĺ/-áre,-ái,-átă) 1. λεηθεζδχκς 2. 

α. λεημοιπχκς β. (me ~) λεημοιπχκμιαζ 3. 

(βζα επζθάκεζεξ) ειθακίγς νςβιή, ζηάζζιμ, ά-

κμζβια 4. (βζα μζηά) παεαίκς ελάνενςζδ 5. 

(ιηθ.) δζαθφμιαζ, ελμοεεκχκμιαζ . 

   discĺideáre(πθδε. discĺidéri) 1. άκμζβια 

(πυνηαξ, πανάεονμο η.η.υ.) 2. άκμζβια, αθαίνε-

ζδ ηαθφιιαημξ, πχιαημξ 3. λάκμζβια, επέηηα-

ζδ ιίαξ μζημκμιζηήξ δναζηδνζυηδηαξ 4. πθάηε-

ια, αφλδζδ ημο εφνμοξ 5. άκμζβια πνχιαημξ, 

ημ κα βίκεζ θζβυηενμ ζημφνμ. 

   discĺídu(discĺ/-ideáre,-ísu,-ísă) 1. ακμίβς 

(πυνηα, πανάεονμ η.η.υ.) 2. ακμίβς, αθαζνχ 

ηάθοιια, ζηέπαζια, πχια 3. (ιηθ. βζα ζπμθεί-

μ, επζπείνδζδ η.η.υ.) ακμίβς, ηάκς έκανλδ 4. 

(βζα πέναζια) ακμίβς, δδιζμονβχ 5. (βζα ημκ 

ηαζνυ) αζενζάγς, βίκμιαζ αίενζμξ 6. (βζα θοηά, 

δέκδνα) ακείγς 7. (βζα μζημκμιζηή δναζηδνζυ-

ηδηα, me ~) λακμίβμιαζ, επεηηείκμιαζ 8. πθα-

ηαίκς (ηη.), αολάκς ημ εφνμξ ημο 9. (βζα πμηά-

ιζ, δνυιμ) πθαηαίκς, βίκμιαζ πθαηφηενμξ 10. 

(βζα πμνυ) ακμίβς, απθχκς 11. (βζα πένζ) απθχ-

κς, ηεκηχκς 12. (βζα πνχια) ακμίβς, ημ ηαεζ- 

ζηχ θζβυηενμ ζημφνμ 13. (me ~) απμηηχ ζπέ- 
ζεζξ ιε ηπ.  

   discĺináre & discĺinătúră & dizgĺiná-

re & dizgĺinătúră(πθδε. discĺinắri & discĺi- 

nătúre & dizgĺinắri & dizgĺinătúre) ηαηαπυκδζδ 

ημο ζχιαημξ(θυβς θοζζηήξ δναζηδνζυηδηαξ).  

   discĺinătúră(πθδε.) → discĺináre. 

   discĺinédzu & dizgĺinédzu(discĺin & 

dizgĺin /-áre,-ái,-átă) πνμηαθχ ηαηαπυκδζδ ημο 

ζχιαημξ (θυβς θοζζηήξ δνα-ζηδνζυηδηαξ ).  

   discĺitúră(πθδε. discĺitúre) 1. (βζα θμοθμφ-

δζ) άκεζζια 2. (βζα επζθάκεζα εδάθμοξ) νήβια 

3. (βζα ημίπμξ) νςβιή 4. (ζε δάζμξ) πέναζια, 

δζέλμδμξ δζαθοβήξ.  

   discoseáre(πθδε. discoséri) λήθςια ιίαξ 

ναθήξ.  

   discosătúră(πθδε. discosotúre) ναθή πμο 

έπεζ λδθςεεί.   

   discósu(discos/-eáre,-úi,-útă) λδθχκς, απμ-

ζοκδές ηζξ ναθέξ πμο εκχκμοκ ηα ημιιάηζα ε-

κυξ ναιιέκμο νμφπμο. 

   discréu(discr/-eáre,-eái,-eátă) 1. λεβνάθς, 

δζαβνάθς 2. ζηαθίγς, ζηάας εθαθνά ημ πχια 

βζα κα ακακεςεεί (ηον. ζε θοηεοηζημφξ αφθα-

ηεξ). 

   discríre(πθδε. discríri) 1. δζαβναθή 2. 

(ηον. ζε θοηεοηζημφξ αφθαηεξ) εθαθνυ ζηά-

θζζια, ζηάρζιμ ημο πχιαημξ βζα κα ακακεςεεί.  

   discultsáre(πθδε. discultsắri)  1. δ αθαίνε-

ζδ ηςκ ηαθηζχκ 2. ακάηνζζδ 3. μιμθμβία, απυ-

ηάθορδ ιοζηζημφ.  

   discúltsu(discults/-áre,-ái,-átă) 1. αβάγς ηζ 

ηάθηζεξ ιμο 2. ακαηνίκς (ηπ.) 3. μιμθμβχ, 

λενκχ, θακενχκς ιοζηζηυ. 

   discumbăráre(πθδε. discumbărắri) ιεηα-

πχθδζδ. 

   discúmburu(discumbur/-áre,-ái,-átă) πμο-

θχ, εηπμζχ.  

   disdiucĺáre(πθδε. disdiucĺéri) λειάηζαζια.  

   disdiucĺédzu(disdiucĺ/-áre,-ái,-átă) λεια-

ηζάγς. 

   disdjugáre(πθδε. disdjugắri) δ αθαίνεζδ 

ημο γοβμφ.  

   disdjughédzu & disdjúgu(disdjug/-áre,-

ái,-átă) λεγεφς. 

   disdjúgu → disdjughédzu 

   disfácu(disf/-ăceáre,-étşu,-áptă) 1. ακμίβς 

(πυνηα, πανάεονμ η.η.υ.) 2. ακμίβς, αθαζνχ 

ηάθοιια, ζηέπαζια, πχια 3. α. λεημοιπχκς 

β. λεημοιπχκμιαζ 4. θφκς, λεδέκς 5. ειθακί-

γς ζπίζζιμ, νςβιή, μπή 6. (βζα πνχια) ακμίβς, 

ημ ηαεζζηχ θζβυηενμ ζημφνμ 7. (βζα νμφπμ πμο 

έπεζ πζαζηεί) λεζηαθχκς, λειπθέης 8. λεηυας, 

παφς κα έπς ζπέζεζξ ιε ηπ. 9. ηυας ιία ζοκή-

εεζα 10. παφς, δζαηυπης ηπ. απυ ιία δναζηδ-

νζυηδηα 11. (βζα γχα) θφκς, απεθεοεενχκς 12. 

(me ~) απαθθάζζμιαζ (απυ ηπ. ή απυ ηπ.  πνυ-

αθδια) 13. (βζα επζπεζνδιαηζηή δναζηδνζυηδ-

ηα) εέης ηένια, ηδκ δζαθφς 14. (βζα πμνυ) 
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δζαθφς 15. (βζα οπυεεζδ) λειπθέης, λεδζαθφ-

κς 16. (ηνζημπνυζ. βζα ημπάδζ, se ~) απθχκε-

ηαζ, ζημνπάεζ ζηαδζαηά ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ 

αυ-ζηδζδξ.  

   disfáşu(disfăş/-eáre,-eái,-eátă) αθαζνχ ηζξ 

θαζηζέξ ημο ιςνμφ. 

   disfăceáre(πθδε. disfăcéri) 1. άκμζβια 

(πυνηαξ, πανάεονμο η.η.υ.) 2. άκμζβια, αθαί-

νεζδ ηαθφιιαημξ, πχιαημξ 2. λεημφιπςια 3. 

θφζζιμ 4. δδιζμονβία ζπζζιήξ, νςβιήξ, μπήξ 6. 

άκμζβια πνχιαημξ, ημ κα βίκεζ θζβυηενμ ζημφ-

νμ 7. δζαημπή, παφζδ ιίαξ ζπέζδξ 8. (βζα  επζ-

πεζνδιαηζηή δναζηδνζυηδηα) δζάθοζδ, ηενια-

ηζζιυξ 9. ζηαδζαηυ άπθςια, ζηυνπζζια, εκυξ 

ημπαδζμφ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ αυζηδζδξ 10. 

(βζα εδαθζηή έηηαζδ) πνμεημζιαζία (ηον. ζηά-

ρζιμ) βζα κα ιεηαηναπεί ζε αβνυ.  

   disfăşáre & disfăşătúră(πθδε. disfăşắri 

& disfăşătúre) αθαίνεζδ ηςκ θαζηζχκ απυ έκα 

ιςνυ.. 

   disfăşătúră →  disfăşáre.  

   disfingeáre(πθδε. disfingéri) δ ιεηάπθαζδ 

ηδξ γφιδξ, δ απυζπαζδ ημιιαηζχκ γφιδξ πνμ-

ηεζιέκμο κα γοιςεμφκ εη κέμο.    

   disfíngu(disf/-ingeáre-ímşu,-ímtă) ιεηα-

πθάζζς, απμζπχ ημιιάηζα γφιδξ βζα κα ηα 

πθάζς εη κέμο. 

   disfondédzu & disfúndu (disfund/-áre,-

ái,-átă) 1. (βζα δμπείμ ηαηαζηεοαζιέκμ ιε 

ζοκάνιμζδ ζακίδςκ) παθανχκς, θαζηάνς 

ζημοξ ανιμφξ ηαζ ακμίβς 2. (me ~) ακαημο-

θίγμιαζ απμαάθθμκηαξ μφνα.   

   disfundáre(πθδε. disfundắri) παθάνςζδ 

ηαζ άκμζβια ηςκ ανιχκ ζε δμπείμ πμο έπεζ ηα-

ηαζηεοαζηεί ιε ζοκάνιμζδ ζακίδςκ (αανέθζ η. 

ά.) 

   disfúndu → disfμndédzu. 

   disícu(disc/-áre,-ái,-átă) 1. ζπίγς (ηη.) ζηα 

δφμ 2. βδένκμιαζ ααεζά, παεαίκς εηδμνέξ 3. 

(βζα επζθάκεζα) ακμίβς ζηδκ ιέζδ, ειθακίγς 

νςβιή, ζπζζιή. 4. (βζα γχμ) ηαηαζπανάγς, 

λεζηίγς 5. πμκμηεθαθζάγς (βζα ηη.), ζηφας ημ 

ιοαθυ ιμο, ζηέθημιαζ έκημκα. 6. ηαηααάθς 

ιεβάθεξ πνμζπάεεζεξ 7. δείπκς ιεβάθδ πνμεο-

ιία (κα ελοπδνεηήζς ηάπμζμκ) 8. (βζα ηυπμ) δζ-

αζπίγς 9. ηζαηχκμιαζ (ιε ηπ.) έκημκα 10. α. 

πηοπάς αίαζα (ηπ.) β. πηοπζέιαζ αίαζα (ιε ηπ.) 

11. εηηεθχ ζελμοαθζηή πνάλδ ιε έκημκμ δ 

αίαζμ ηνυπμ 12. ελμοεεκχκμιαζ, ημονάγμιαζ 

οπεναμθζηά 13. (βζα πμηάιζ) δζαπςνίγμιαζ, ζπδ- 

ιαηίγς δζπθή ημίηδ 14. (βζα λφθμ) πνζμκίγς ή  
ζπίγς. 

   dislásu(dislăs/-áre,-ái,-átă), 1. (me~) λεζο-

κδείγς α. εβηαηαθείπς ιία ζοκήεεζα β. (βζα 

επάββεθια, ηέπκδ η. θπ. ) λειαεαίκς 2. (me~) 

πέθης ζε ιεβάθδ αημκία 3. (me~)παθανχκς 

νζθαλάνς 4. (βζα γχκδ, ηνζπζά η.η.υ.) λεζθίββς, 

παθανχκς 5. (ηνζημπνυζ. βζα πνάβι., se ~) λε-

παναάθςζε, θάζηανε. 

   dislăchéscu(dislăch/-íre,-í,-ítă) 1. λεημθ-

θχ, α. απμημθθχ (ηη.) β. i. (απυ ηάπμο), παφς 

κα επζζηέπημιαζ ή κα ζοπκάγς ζε ηπ. ηυπμ. ii. 

(απυ ηπ.) παφς κα έπς ζπέζεζξ ιαγί ημο. γ. 

παφς κα είιαζ ημκηά ή κα αββίγς ηάπμζμκ 2. 

(βζα ζηοθί) παφς κα ζοκμοζζάγμιαζ 

   dislăchíre(πθδε. dislăkíri) 1. απμηυθθδζδ, 

λεηυθθδια 2. λεημθθδιυξ α. παφζδ ηςκ ζπέ-

ζεςκ ιε ηπ. πνυζςπμ β. ημ κα παφζς κα επζ-

ζηέπημιαζ ή κα ζοπκάγς ηάπμο.  

   dislăchitúră & dizlăchitúră(πθδε. dis-

lăchitúre & dizlăchitú-re) ζδιείμ υπμο έπεζ 

απμημθθδεεί ηάηζ.  

   dislăsáre(πθδε. dislăsắri) 1. παθάνςια, 

ιείςζδ ημο άβπμοξ ηαζ ηδξ έκηαζδξ πμο 

αζζεάκμιαζ 2. (βζα γχκδ, ηνζπζά η.η.υ) παθάνς-

ζδ 3. (βζα πνάβι.) θαζηάνζζια, έθθεζρδ ζφκδε-

ζδξ, ζοκμπήξ ηςκ ιενχκ.   

   dislăsătúră(πθδε. dislăsătúre) ημ κα πα-

νμοζζάγεζ έκα ακηζηείιεκμ, παθάνςζδ, θαζηά-

νζζια.  

   dislăxéscu(dislăx/-íre,-í,-ítă) 1. λεκηφκμ-

ιζα, αβάγς ηα νμφπα ιμο  2. (εζδζηυη.) αθαζνχ 

απυ πάκς ιμο αβάγς ηα επίζδια νμφπα 

   dislăxíre(πθδε. dislăxíri) 1. έηδοζδ,  μέ-

κηοια, 2. (εζδζηυη.) δ αθαίνεζδ απυ πάκς ιμο 

ηςκ επίζδιςκ νμφπςκ. 

   dislegáre(πθδε. dislegắri) 1. θφζζιμ ηυ-

ιπςκ, κδιάηςκ η.η.υ 2. θφζδ, επίθοζδ εέια-

ημξ, οπυεεζδξ.  

   dislegătúră(πθδε.dislegătúre) 1. αοηυ πμο 

θφκμοιε βζα λεδεεεί ηάηζ 2. αθ. θ. dislegáre ζηδ 

ζδι. 2.  

   dislégu(disleg/-áre,-ái,-átă) 1. θφκς, λεδέ-

κς (ηυιπμοξ, κήιαηα η.η.υ.) 2. επζθφς, δίκς 

θφζδ (ζε ηη.) 3. ζηαιαηάς μνζζηζηά (κα ηάκς 

ηη.) 4. (me ~) απμδεζιεφμιαζ απυ ιία οπυ-

ζπεζδ πμο έπς δχζεζ 5. (me ~) λεηυας απυ 

ηπ., παφς κα έπς ζπέζεζξ 6. (βζα επαββεθια-

ηζηή ζπέζδ, ζοκενβαζία, εηαζνεία) θφς. 

   dismurtsắscu(dismurts/-î´re,-î´i,-î´tă) 

λειμοδζάγς.  

   dismurtsî´re(πθδε. dismurtsî´ri) λειμφ-

δζαζια. 

   dispártu(dispărts/-î´re,-î´i,-î´tă) 1. πςνίγς, 

απμιαηνφκς ηπ./ηη. απυ ηπ./ηη. 2. λεπςνίγς α. 
δζαπςνίγς β. δζαηνίκς 3. (me ~) λεηυας, απμ-

ιαηνφκμιαζ απυ ηπ. ή απυ ηάπμο 5. (me ~) 

παίνκς δζαγφβζμ ή δζαηυπης ζοκαζζεδιαηζηή 

ζπέζδ 6. ιμζνάγς, δζαιμζνάγς, ηαηακέις 7. 
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(βζα επζπεζνδιαηζηή δναζηδνζυηδηα) δζαζπχ/-

μιαζ.  

   dispăltéscu(dispălt/- íre,-í,-ítă) λεπθέης. 

   dispăltíre(πθδε. dispăltíri) λήθςια πθε-

βιέκμο νμφπμο.  

   dispăltitúră(πθδε. dispăltitú-re) ζδιείμ 

ημο νμφπμο πμο έπεζ λεπθεπηεί.  

   dispăndicáre(πθδε. dispăndicắri) λεημί-

θζαζια.  

   dispăndichédzu & dispắndicu(dispă-

ndic/- áre,-ái,-átă) λεημζθζάγς.  

   dispắndicu → dispăndichédzu. 

   dispărlicháre(πθδε. dispărlicắri), (βζα 

ζπμζκζά, κήιαηα, έκηενα η.η.υ.) λειπένδεια, 

λέιπθεβια.   

   dispărlichédzu(dispărlic/-áre,-ái,-átă) 1. 

(βζα ζημζκζά, κήιαηα, έκηενα η.η.υ.) λειπε-

νδεφς, λειπθέης 2. (εζδζηυη. βζα έκηενα) βμο-

νβμονίγς. 3. (βζα υνπεζξ) παεαίκς μνπεμηήθδ.      

   dispărtsătúră(πθδε. dispărtsătúre) πςνζ-

ζιυξ, απμιάηνοκζδ ιεηαλφ πνμζχπςκ.   

   dispărtsî´re(πθδε. dispărtsî´ri) 1. μεπχ-

νζζια, δζαπςνζζιυξ 2. πςνζζιυξ α. δζάηνζζδ β. 

θήρδ δζαγοβίμο 3. θφζδ επαββεθιαηζηήξ ζπέ-

ζδξ 4. ιμζναζζά, ηαηακμιή. 

   dispărtsîtóńu & dispărtsîtóru – dis-

părtsîtoáńe & dispărtsîtoáră(πθδε. dis-

părtsîtóńi & dispărtsîtóri – dispărtsîtoáńe & dis-

părtsîtμáre) 1. άκδναξ - βοκαίηα πμο πνδζζ-

ιμπμζεί ναδζμονβίεξ βζα κα δζαθφζεζ ηζξ ζπέζεζξ 

ηςκ ακενχπςκ 2. (εζδζηυη.) αοηυξ - αοηή πμο 

μδδβεί ζε πςνζζιυ έκα γεοβάνζ.   

   dispărtsîtóru & dispărtsîtoáră → dis-

părtsîtóńu.  

   dispeáticu(dispetic/-áre,-ái,-átă) αθαζνχ 

ιπαθχιαηα απυ έκα νμφπμ.      

   dispeducĺáre(πθδε. dispeducĺéri) λερεί-

νζζια. 

   dispeducĺédzu(dispeducĺ/-áre,-ái,-átă) 

λερεζνζάγς.  

   dispeticáre(πθδε. dispeticắri) αθαίνεζδ 

ιπαθχιαημξ.  

   dispeticătúră(πθδε. dispeticătúre) ιπά-

θςια πμο έπεζ απμημθθδεεί.  

   dispeturáre(πθδε. dispeturắri) 1. δ ιεηα-

θμνά δζαιμνθςιέκςκ θφθθςκ γφιδξ απυ ηδκ 

πθαζηανζά ζημ ηαρί 2. (βζα ζμαά ) απμηυθθδζδ 

λεθθμφδζζια.  

   dispéturu(dispetur/-áre,-ái,-átă) 1. ιεηαθέ- 
νς δζαιμνθςιέκα θφθθα γφιδξ απυ ηδκ πθα-

ζηανζά ζημ ηαρί 2. (ηνζημπνυζ. βζα ζμαά, se ~) 

απμημθθζέιαζ,  λεθθμοδίγς.  

   dispindzuráre(πθδε. dispindzurắri) λε- 

ηνέιαζια.  

   dispíndzuru(distindzur/-áre,-ái,-átă) λε-

ηνειχ. 

   dispipejáre & dispipijáre(πθδε. dispi-

pejắri & dispipijắri), (βζα δέκδνμ ή ηανπυ ιε 

ζηθδνυ θθμζυ.) λεθθμφδζζια  

   dispipejắscu & dispipijắscu(dispipej & 

dispipij/-áre,-ái,-átă) (βζα ηανπυ ή δέκδνμ ιε 

ζηθδνυ θθμζυ) α. απμθθμζχκς β. (ηνζημπνυζ. 

se ~) λεθθμοδίγεζ.  

   dispipijáre → dispipejáre 

   dispipijắscu → dispipejắscu. 

   dispoĺédzu & dispóĺu(dispuĺ/-áre,-ái,-á-

tă) 1. (me ~) βδφκμιαζ 2. (βζα εζςηενζηυ πχνμ) 

απμβοικχ-κς, αθαζνχ ημκ ελμπθζζιυ ημο 3. 

(βζα δέκδνμ) ημ απμβοικχκς απυ ημοξ ηα-

νπμφξ, ημο αθαζνχ ημοξ ηανπμφξ 4. (ιηθ.) α. 

λεπαναδζάγς (ηπ.) β. (me ~) λεπαναδζάγμιαζ 5. 

(ιηθ.) θδζηεφς (ηπ./ ηη.) 6. λεζηεπάγς ηπ., ημκ 

ηάκς κα απμηαθφ-ρεζ ηα ιοζηζηά ημο 7. θης-

παίκς.   

   dispoĺetúră(πθδε. dispuĺetúre) 1. (βζα ε-

ζςηενζηυ πχνμ) βοικυηδηα, έθθεζρδ ελμπθζ-

ζιμφ 2. θηχπεζα, απμνία, ακέπεζα.   

   dispóĺu → dispoĺédzu  

   dispuĺáre(πθδε. dispuléri) 1. λεβφικςια 2. 

θηχπεια.   

   dispumáre(πθδε. dispumắri) λάθνζζια, 

αθαίνεζδ αθνμφ απυ ηάπμζμ οβνυ πμο ανάγεζ.  

   dispumédzu(dispum/-áre,-ái,-átă) λαθνί-

γς, αθαζνχ ημκ αθνυ απυ ηάπμζμ οβνυ πμο 

ανάγεζ. 

   disputsắscu & dispútu(disputs/-î´re,-î´i,-

î´tă) 1. λεανμιίγς, αθαζνχ ηδ ανμιζά 2. (me ~) 

λεανμιίγμιαζ, ηαεανίγμιαζ.  

   disputsî´re(πθδε. disputsî´ri) λεανυιζζια, 

αθαίνεζδ ανμιζάξ.  

   dispútu → disputsắscu. 

   disteĺáre(πςν. πθδε.), (βζα πνμζ. πμο εες-

νχ εκμπθδηζηυ) απμιάηνοκζδ, απμπμιπή.  

   distéĺu(disteĺ/-áre,-ái,-átă) 1. (βζα πνμζ.  

πμο εεςνχ εκμπθδηζηυ) ηάκς πένα, απμια-

ηνφκς, λαπμζηέθκς 2. (me ~) λεημοιπίγμιαζ, 

απμιαηνφκμιαζ απυ ηάπμο (υηακ αζζεάκμιαζ 

υηζ βίκμιαζ αάνμξ).  

   distingeáre(πθδε. distingéri) ελάθεζρδ, α-

θακζζιυξ.  

   distíngu(dist/-ingeáre,-éşu,-eásă) ελαθείθς, 
αθακίγς. 

   distórcu(dist/-ortsî´re,-urceái & -órşu,-oá-

rsă), (βζα αδνάπηζ ή ηζζηνίηζ) ακαζηνέθς, ζηνέ-

θς πνμξ ακηίεεηδ θμνά.  

   distornáre(πθδε. distornắri) ακαπμδμβφ- 
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νζζια, ακαζηνμθή. 

   distórnu(dist/-ornáre,-ornái & urnái,-orná-

tă) ακαπμδμβονίγς, ακαζηνέθς.  

   distortsî´re (πθδε. distortsî´ri), (βζα αδνά-

πηζ ή ηζζηνίηζ) ακαζηνέθς, ημ ζηνέθς πνμξ 

ακηίεεηδ θμνά. 

   distringeáre(πθδε. distringéri), (βζα γχκδ, 

ζιάκηα η.η.υ) παθάνςια, θαζηάνζζια. 

   distríngu(distr/-ingeáre,-éşu,-eásă), (βζα 

γχκδ, ζιάκηα η.η.υ.) λεζθίββς, παθανχκς, 

θαζηάνς.  

   disufláre(πθδε. disuflắri) 1. λεθμφζηςια 

2. (υηακ πνμπςνχ ή ηνέπς) λαπυζηαια, παφζδ 

βζα κα πάνς ακάζα.    

   disúflu(disufl/-áre,-ái,-átă) 1. λεθμοζηχκς 

2. παίνκς ακάζα, λαπμζηαίκς.  

   dişărtáre(πθδε. dişărtắri) 1. άδεζαζια, 

εηηέκςζδ 2. (βζα πχνμ, ηυπμ) εηηέκςζδ, ενή-

ιςζδ, ενδιζά 3. λαθάθνςια, ακαημφθζζδ απυ 

ροπμθμβζηυ αάνμξ 4. αθυδεοζδ 5. (βζα ανφζδ) 

εηζθεκδυκζζδ ιεβάθδξ πμζυηδηαξ κενμφ 6. 

(βζα οδάηζκδ επζθάκεζα) οπενπείθζζδ.   

   dişắrtu(dişărt/-áre,-ái,-átă) 1. αδεζάγς, εη-

ηεκχκς 2. (ηνζημπνυζ. βζα πχνμ, ηυπμ, se ~) 

εηηεκχκμιαζ, ενδιχκς 3. (me ~) λεθαθνχκς, 

ακαημοθίγμιαζ (απυ ροπμθμβζηυ αάνμξ) 4. (me 

~) ηεκχκς, αθμδεφς 5. (βζα μονακυ) νίπκς ιε-

βάθμ υβημ ανμπήξ 6. (βζα ανφζδ) εηζθεκδμκίγς 

ιεβάθδ πμζυηδηα κενμφ 7. (βζα οδάηζκδ νμή ή 

οδάηζκδ επζθάκεζα) οπενπεζθίγς, πφκμιαζ έλς 

8. (ιηθ.) λεζημιίγς θυβζα εκακηίμκ ηάπμζμο 9. 

(ιηθ.) (me ~) θεφβς απυ ηάπμο, ηδκ ημπακάς.  

   dişteptáre→ deşteptáre. 

   diştéptu(diştept/-áre,-ái,-átă) λοπκχ α.  ηπ. 

πμο ημζιάηαζ β. παφς κα ημζιάιαζ γ. βίκμιαζ 

εοθοέζηενμξ.   

   dişternătúră(πθδε. dişternătúre) δ αθαί-

νεζδ ζηνςιάηςκ, οθακηχκ ηαζ ηαθοιιάηςκ 

απυ έκακ εζςηενζηυ πχνμ βζα κα βίκμοκ ενβα-

ζίεξ.  

   dişterneáre(πθδε. dişternéri) λέζηνςια. 

   diştérnu(diştern/-eáre,-úi,-útă) λεζηνχκς.  

   dişutsî´re(πθδε. dişutsî´ri) 1. ακαζηνμθή, 

βφνζζια ακάπμδα 2. ακαπμδμβφνζζια, ακαηνμ-

πή, ημοιπάνζζια 3. (βζα κήιαηα, ηνζπζέξ η.η.υ.) 

ακαζηνμθή, ακηζζηνμθή (βζα κα λειπενδεο-

ημφκ) 4. (βζα αίδα) λεαίδςια 5. (βζα πνμζ.  πμο 

έπεζ λαπθχζεζ) βφνζζια ημο ημνιζμφ ζε ακηί-

εεηδ θμνά απυ ηδκ πνμδβμφιεκδ εέζδ ημο 6.  

ακαβμφθζαζια, ηάζδ βζα ειεηυ 7. ημ κα δζα-

θεείνς ηάπμζμκ.. 

   dişutsîtóru & dişutsîtoáră(πθδε. dişu-

tsîtóri & dişutsîto-áre) άκδναξ - βοκαίηα πμο 

ιζθά ιε πενζζηνμθέξ.  

   dişutsîtúră(πθδε. dişutsîtúre) πενζζηνμθή, 

δ απμιάηνοκζδ απυ ημ ηονίςξ εέια ιίαξ ζο-

γήηδζδξ.   

   dişútsu(dişuts/-î´re,-î´i,-î´tă) 1. ακαζηνέθς, 

βονίγς ακάπμδα (ηη.) 2. (me ~) ακαπμδμβονί-

γς, ακαηνέπμιαζ, ημοιπάνς 3. (βζα κήιαηα, 

ηνζπζέξ η.η.υ.) ακαζηνέθς, ακηζζηνέθς βζα κα 

ημ λειπενδέρς 4 (βζα αίδεξ) λεαζδχκς 5. (υηακ 

είιαζ λαπθςιέκμξ, me ~) βονίγς ημ ημνιί ιμο 

ζε ακηίεεηδ θμνά απυ ηδκ πνμδβμφιεκδ εέζδ 

ημο 6. (ζηδ θν. ńi si dişutsî´ bríclu) α. ακαβμο-

θζάγς, έπς ηάζδ βζα ειεηυ β. αδδζάγς, αζ-

ζεάκμιαζ απέπεεζα 8. δζαθεείνς (ηπ.) 9. ιζθάς 

ιε πενζζηνμθέξ 10. (βζα θυβμ) αεεηχ. 

   ditunáre → detunáre  

   ditúnu → detúnu.  

   dizbáiru(dizbir/-áre,-ái,-átă) 1. λδθχκς 2. 

αβαίκς έλς απυ βναιιή, ζεζνά, θάθαββα 3. λε-

ηυας απυ ιία μιάδα ακενχπςκ.  

   dizbetáre(πθδε. dizbetắri) ημ κα έπεζ λειε-

εφζεζ ηάπμζμξ. 

   dizbétu(dizbet/-áre,-ái,-átă) λειεεχ.  

   dizbiráre(πθδε. dizbirắri) 1. λήθςια 2. Έ-

λμδμξ απυ ιία βναιιή, ζεζνά ή θάθαββα.   

   dizbirătúră(πθδε. dizbirătúre) ζδιείμ 

πθεπημφ ή οθακημφ πμο έπεζ λδθςεεί.  

   dizgărdíre(πθδε.dizgărdíri) 1. λέθναβια, 

αθαίνεζδ πενίθναλδξ 2. (ιηθ.) θακένςζδ, 

απμηάθορδ.  

   dizgărdéscu(dizgărd/-íre,-í,-ítă) 1. λεθνά-

γς, αβάγς ηδκ πενίθναλδ 2. α. θακενχκς, 

απoηαθφπης ηπ./ηη. β. (me ~) θακενχκς, απo-

ηαθφπης, ιανηονχ ηπ. ιοζηζηυ.   

   dizgărditúră(πθδε. dizgărdi-túre) ζδιείμ 

θνάπηδ/πενζθνάβιαημξ/ηαθφααξ πμο έπεζ ακμί-

λεζ ή έπεζ παθάζεζ.   

   dizgărligáre(πθδε. dizgărligắri), (βζα κή-

ια, ζφνια,  ηνζπζά η.η.υ) λεηφθζβια.  

   dizgărlighédzu(dizgărlig/-áre,-ái,-átă) 

(βζα κήια, ζφνια, ηνζπζά η.η.υ) λεηοθίβς.  

   dizgărlimáre(πθδε. dizgărlimắri) 1. λε-

ηνέιαζια 2. λεζηάθςια, απεθεοεένςζδ ακηζ-

ηεζιέκμο πμο έπεζ πζαζηεί ηάπμο 3. λεηυθθδια, 

απαβηίζηνςζδ απυ βζα ακεπζεφιδημ πνυζςπμ.  

   dizgărlímu(dizgărlim/-áre,-ái,-átă) 1. λε-

ηνειάς (ηη. πμο έπεζ ακανηδεεί) 2. λεζηαθχ-

κς, απεθεοεενχκς (ηη. πμο έπεζ πζαζηεί). 3. 

(βζα ακεπζεφιδημ πνμζ.) λεημθθάς, απαβηζ-

ζηνχκς, απμιαηνφκς 4.( me ~) λειπθέης (απυ 

ιία δφζημθδ ηαηάζηαζδ).  

   dizgărnédzu(dizgărn/-íre,-í,-ítă) 1. (βζα 

νμφπμ, γχκδ η.η.υ.) λεημοιπχκς, λεζθίββς, 

παθανχκς 2. α.  θακενχκς,  απμηαθφπης ηπ.  

ιοζηζηυ β. (me ~) θακενχκμιαζ, απμηαθφπημ- 
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ιαζ.  

   dizgărníre(πθδε. dizgărníri) 1. (βζα νμφπμ, 

γχκδ η.η.υ.) λεημφιπςια, παθάνςια  2. θακέ-

νςζδ, απμηάθορδ.  

   dizgărnitúră(πθδε. dizgărnitúre) αθ. θ. 

dizgărníre ζηδ ζδι. 1  

   dizgĺetsáre(πθδε. dizgĺetsắri) 1. λεπάβς-

ια, απυρολδ 2. θζχζζιμ πάβμο ή λοβηζμφ 3. 

(βζα πνυζ.) επακαθμνά ζε ζηδκ ηακμκζηή 

εενιμηναζία ημο πενζαάθθμκημξ, ημ κα είιαζ 

παβςιέκμξ ηαζ κα γεζηαεχ. 

   dizgĺétsu(dizgĺets/-áre,-ái,-átă) 1. απυ-

ρφπς, λεπαβχκς (ηη.) 2. (βζα πάβμ, λφβηζ) 

θεζχκς 3. (βζα πνμζ., me ~) επακένπμιαζ ζηδκ 

ηακμκζηή εενιμηναζία ημο πενζαάθθμκημξ, εί-

ιαζ παβςιέκμξ ηαζ γεζηαίκμιαζ.  

   dizgĺináre → discĺináre.   

   dizgĺinătúră → discĺinătúră.  

   dizgĺinédzu →discĺinédzu.  

   dizgolitúră(πθδε. dizgolitúre) 1. ( βζα πχ-

νμ, δμπείμ, ζηεφμξ η. θπ.) δ απμοζία πενζε-

πμιέκμο 2. (βζα εζςηενζηυ πχνμ) δ ακοπανλία 

ελμπθζζιμφ 3. απεκηανία. 

   dizgropáre & dizgrupáre(πθδε. dizgro-

pắri &  dizgrupắri) 1. λέεαια 2. (εζδζηυη. βζα κε-

ηνυ) λέεαια, εηηαθή 3. ζηάρζιμ, εηπςιάηςζδ, 

αθαίνεζδ πχιαημξ (βζα κα ακμίλς θαηημφαα, 

ηάθνμ η.η.υ.) 5 δ επακαθμνά ζηδκ επζθάκεζα 

γδηήιαημξ πμο έπεζ λεπαζηεί.  

   dizgropătúră & dizgrupătúră(πθδε. 

dizgropătúre & dizgrupătúre) ίπκμξ απυ εηζηα-

θή, εηπςιάηςζδ.  

   dizgrópu(dizgrop & dizgrup/-áre,-ái,-átă) 

1. λεεάας 2. (εζδζηυη. βζα κεηνυ) λεεάας, ηάκς 

εηηαθή 3. ζηάας, εηπςιαηχκς, αθαζνχ πχια 

(πνμηεζιέκμο κα ακμίλς θαηημφαα, ηάθνμ 

η..η.υ.) 4. θένκς ζηδκ επζθάκεζα ηη. θδζιμκδ-

ιέκμ. 

   dizgrupáre → dizgropáre.  

   dizgrupătúră → dizgropătúră.  

   dizgrutşuláre(πθδε. dizgrutşulắri) 1. (βζα 

ηθαδζά, κήιαηα η.ά.) λέιπθεβια, λειπένδεια 

2. (εζδζηυη. βζα ζηαονςιέκα πένζα) λέιπθεβια, 

άκμζβια.      

   dizgrutşulédzu(dizgrutşul/-áre,-ái,-átă) 1. 

(βζα ηθαδζά, κήιαηα η.ά.) λειπθέης, λει-

πενδεφς 2. (εζδζηυη. βζα ζηαονςιέκα πένζα) 

λειπθέης, ακμίβς.  

   dizguléscu(dizgul/-íre,-í,-ítă) 1. ( βζα πχ-

νμ, δμπείμ, ζηεφμξ η. θπ.)  εηηεκχκς, αδεζάγς 

εκηεθχξ απυ ημ πενζεπυιεκμ 2. (βζα πχνμ βε-

ιάημ ζημοπίδζα) ηαεανίγς 3. (ιηθ.) ιέκς απέ-

κηανμξ 4. (ιηθ.) απμηαθφπης, θακενχκς (ιο-

ζηζηά).  

   dizgulíre(πθδε. dizgulíri) 1. (βζα πχνμ, δμ-

πείμ, ζηεφμξ η. θπ.)  πθήνεξ άδεζαζια ημο πενζ-

επμιέκμο ημο 2. (βζα πχνμ βειάημ ζημοπίδζα) 

ηαεάνζζια 3. (ιηθ.) ημ κα ιείκς απέκηανμξ.     

   dizlăchitúră → dislăchítúră.  

   diznăuráre(πθδε. diznăurắri) 1. Ξεζοκκέ-

θζαζια 2. (ιηθ. βζα πνυζ.) δ παφζδ ημο εοιμφ, 

ημ κα λεεοιχζς.  

   diznăurédzu(diznăur/-áre,-ái,-átă) 1. (βζα 

ημκ μονακυ) λεζοκκεθζάγς, βίκμιαζ αίενζμξ 2. 

(ιηθ. βζα πνυζ.) λεεοιχκς.  

   diznodáre (πθδε. diznodắri) δ θφζδ εκυξ 

ηυιπμο.   

   diznodédzu & diznódu(diznod/-áre,-ái,-

átă) θφκς ηυιπμ. 

   diznódu → diznodédzu. 

   dizvăléscu(dizvăl/-íre,-í,-ítă) 1. Ξεζηεπά-

γς, αθαζνχ ζηέπαζια ή ηάθοιια 2. ακα-

ηαθφπης, ανίζης (ηπ.) πμο είκαζ ηνοιιέκμξ 3 

(ιηθ.) απμηαθφπης, θακενχκς.  

   dizvălíre(πθδε. dizvălíri) 1. λεζηέπαζια, 

αθαίνεζδ ζηεπαζιάηςκ ή ηαθοιιάηςκ 2. 

(ιηθ. βζα πνυζ.) απμηάθορδ, θακένςζδ.    

   dizvălítóru - dizvălítoáră(πθδε. dizvă-

litóri - dizvălitoáre) 1. αοηυξ - αοηή πμο λεζηε-

πάγεηαζ εφημθα ζημκ φπκμ 2. (ςξ επίε.) ιανηο-

νζάνδξ - ιανηονζάνα..  

   dizvălitúră(πθδε. dizvălitúri)  1. αθαίνε-

ζδ ζηέβδξ 2. (ζοκεηδ.) αηάθοπημ ζδιείμ ιίαξ 

ζηέβδξ.  

   dizvărligáre(πθδε. dizvărligắri) 1. λεηφθζ-

βια (κήιαημξ, ιακηδθζμφ, ημοαανζμφ η.η.υ.) 2. 

(βζα ηθαδζά) λέιπθεβια 3. (βζα θνάπηδ) αθαί-

νεζδ, αβάθζζιμ. . 

   dizvărligătúră(πθδε. dizvărligătúre) (βζα 

κήια, ζπμζκί, ηνζπζά η.η.υ.) λεηφθζβια  

   dizvărlighédzu(dizvărlig/-áre,-ái,-átă) 1. 

λεηοθίβς, ακμίβς μηζδήπμηε ηοθζβιέκμ (ιακηή-

θζ, ημοαάνζ, θςνίδα η.η.υ.) 2. (βζα ηθαδζά) λε-

ιπθέης 3. (βζα θνάπηδ) αβάγς, αθαζνχ.  

   dizvărtéscu(dizvărt/-íre,-í,-ítă) 1. (βζα πε-

νζηφθζβια) λεηοθίβς, ημ αθαζνχ 2. (βζα κήια 

πμο έπεζ ιπθεπηεί) λειπενδεφς 3. (ηνζημπνυζ. 

βζα ηηίζια, se ~) πάκεζ ηδ ζηέβδ ημο (ηον. ε-

λαζηίαξ ζθμδνμφ θοζζημφ θαζκμιέκμο) 4. (βζα 

ζηέπαζια, me ~)λεζηεπάγμιαζ, ημ ιεηαηζκχ α-

πυ πάκς ιμο.  

   dizvărtíre(πθδε. dizvărtíri) 1. βζα πενζηφ-

θζβια) λεηφθζβια, δ αθαίνεζδ ημο 2. (βζα κήια 

πμο έπεζ ιπθεπηεί) λειπένδεια 3. (βζα ζηέβδ) δ 

απχθεζα ηδξ (ηον. ελαζηίαξ ζθμδνμφ θοζζημφ 

θαζ-κμιέκμο) 4. (βζα ζηέπαζια) ημ κα ημ ιε-

ηαηζκήζς απυ πάκς ιμο.  
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   dizvéscu(dizv/-eşteáre,-escúi,-escútă) 1. λε-

κηφκς ηπ., ημο αβάγς ηα νμφπα 2. (me ~) λε-

κηφκμιαζ, αβάγς ηα νμφπα ιμο 3. (ιηθ.) απμβο-

ικχκς (πχνμ ή άκενςπμ) δζα ηδξ ηθμπήξ, ηα-

ηαθδζηεφς.  

   dizveşteáre(πθδε. dizveştéri)  1. έηδοζδ, 

λέκηοια 2. (βζα εζςηενζηυ πχνμ) δ αθαίνεζδ 

ηςκ ηαθοιιάηςκ ημο. 

   dizvetsáre(πθδε. dizvetsắri) 1. ημ κα  θδ-

ζιμκήζς ηη, πμο έπς ιάεεζ 2. λεζοκήεζζια.  

   dizvétsu(dizvets/-áre,-ái,-átă) 1. λειαεαίκς 

2. λεζοκδείγς.  

    dizvocáre(πθδε. dizvocắri) 1. έκημκδ ζς-

ιαηζηή ηαηαπυκδζδ, λεπάηςια, ζιπανάθζα-

ζια, λεεέςια, 2. (εζδζηυη. ζε ενήκμ) ελμοεέ-

κςζδ (θυβς ημο έκημκμο μδονιμφ). 

   dizvocătúră(πθδε. dizvocătúre) 1. (βζα φ-

θαζια ή νμφπμ) θεμνά, δζάθοζδ, ημονέθζαζια 

2. (βζα πθεηηυ ή ναθή) λήθςια. 

   dizvócu(dizv/-ocáre,-μcái & ucái,-ocátă) 1. 

α. (βζα έιρ.) λεζηίγς, λεπαηχκς, λεεεχκς, δζ-

αθφς, ηαηαπμκχ οπεναμθζηά (θυβς επζαμθήξ 

έκημκδξ ζςιαηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ) β. (me ~) 

λεζηίγμιαζ, λεπαηχκμιαζ, λεεεχκμιαζ, δζαθφμ-

ιαζ, ζιπαναθζάγς, ηαηαπμκμφιαζ οπεναμθζηά 

(θυβς έκημκδξ ζςιαηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ γ. 

(εζδζηυη. ζε ενήκμ, me ~) δζαθφμιαζ, ελμοεε-

κχκμιαζ (θυβς ημο έκημκμο μδονιμφ) δ. (εζδζ-

ηυη., ηνζημπνυζ. βζα ζηοθί, se ~) λεζηίζηδηε, 

ελμοεεκχεδηε (θυβς ημο έκημκμο βαοβίζιαημξ 

2. α. (ζε λοθμδανιυ) πηοπάς ηπ ιε ζθμδνυ-

ηδηα β. (me ~) πηοπζέιαζ (ιε ηπ.) ιε ζθμδνυ-

ηδηα 3. (βζα ζηοθί) βααβίγς έκημκα 4. (βζα φ-

θαζια, νμφπμ) α. θεείνς, δζαθφς, ημονεθζάγς 

β. (ηνζημπνυζ. se ~) θεάνεδηε, δζαθφεδηε, 

ημο-νεθζάζηδηε 5. (βζα πθεηηυ, ναθή) λδθχκς 

6. (ηνζημπνυζ. βζα ηνίπςια/ιαθθί γχμο η.η.υ., 

se ~) απμζπάηαζ, ηυαεηαζ αίαζα (ζοκήε. υηακ 

πε-νκάεζ ιέζα απυ αάηα). 

   dizvruséscu(dizvrus/-íre,-í,-ítă) λεημονά-

γμιαζ, ακαπαφμιαζ.  

   dizvrusíre(πθδε. dizvrusíri) λεημφναζδ, 

ακάπαοζδ. 

   dizĝrăpséscu(dizĝrăps/-íre,-í,-ítă) λεβνά-

θς, δζαβνάθς.  

   dizĝrăpsíre & dizĝrăpsitúră(πθδε. diz-

ĝrăpsíri & dizĝrăpsitúre) δζαβναθή.  

   dizĝrăpsitúră → dizĝrăpsíre.  

   dî´ngă(πςν. πθδε.) ζηδ θν. u áu dî´ngă  

lúmea tútă! "ημ έιαεακ υθμζ", "έπεζ βίκεζ πα-

κημφ βκςζηυ".  

   dîngăéscu(dîngă/-íre,-í,-ítă) θμοθάνς, ηζ-

βηάνς. 

   dîngăíre(πθδε. dîngăíri) θμοθάνζζια. 

   djadé(πθδε. djeadádzî) δδιμζζά, ηεκηνζηυξ 

δνυιμξ.  

   djádju - djádjă(πθδε. djádjańi - djádje) 

βένμξ - βνζά.  

   djáe(πθδε. djắi) 1. πηδκυ πμο ακήηεζ ζηδκ 

μζημβέκεζα ηςκ ηεθαθάδςκ (πζεακυκ ημ είδμξ 

αεημιάπμξ;) 2. (ιηθ.) βοκαίηα ιε υιμνθμ πα-

νάζηδια. 

   djáhte(αηθ.) άπηζ α. έκημκδ επζεοιία, θα-

πηάνα βζα ηάηζ β. ιακία εηδίηδζδξ.  

   djamío(πθδε. djamíuri) ηγαιί..  

   djanabétu - djanabétă(πθδε. djanabé-

tsî - djanabéte) ηγακαιπέηδξ δφζηνμπμξ ηαζ α-

κοπυηαηημξ άκδναξ - ηγακαιπέηζζζα, δφζηνμ-

πδ ηαζ ακοπυηαηηδ βοκαίηα. 

   djáră(πςν. πθδε.) θθυβα, ιεβάθδ πονά.  

   djavéli(πςν. πθδε.) μκμιαζία ζηφθμο ιε 

εκαθθαβέξ ζημ ηνίπςια απυ άζπνεξ ηαζ ιαφνεξ 

αμφθεξ.  

   djăĺátu(πθδε. djăĺátsî) 1. δήιζμξ 2. (ιηθ.) 

άκενςπμξ πμο επζαάθθεηαζ ιε θςκέξ ή απεζθέξ. 

   djărămătepsécu(djărămătips/-íre,-í,-ítă) 

1. (ζε δζηαζηήνζμ) επζαάθς πνδιαηζηή πμζκή, 

πνυζηζιμ 2. (ιηθ.) ακαβηάγς ηπ. κα λμδέρεζ 

πνήιαηα.  

   djărămătipsíre(πθδε. djărămă-tipsíri) 1. 

ζε δζηαζηήνζμ) επζαμθή πνδιαηζηήξ πμζκήξ, 

πνμζηίιμο 2. (ιηθ.) ακεπζεφιδηδ πθδνςιή.  

   djărămoáńe(πθδε. djărămμáńe) άπνδζηδ 

βοκαίηα, παναιμθάζζζα. 

   djărămé(πθδε. djărămádzî) 1. πνδιαηζηή 

πμζκή, πνυζηζιμ 2. αδζηαζμθυβδηδ μζημκμιζηή 

επζαάνοκζδ ή γδιζά 3. (ιηθ.) άπνδζημξ άκδναξ, 

παναιμθάδξ.   

   djărdjăfé(πθδε. djărdjăfádzî) 1. πθαίζζμ 

ηγαιανίαξ 2. μ ζηεθεηυξ ηςκ βοαθζχκ πμο θμ-

νάιε ζηα ιάηζα 3. παναεονυθοθθμ 4. ηγαιανία 

5. (ζοκεηδ.) πανάεονμ  

   djărdjăfícu(πθδε.. djărdjăfíci) ιζηνυ πα-

ναεονυθοθθμ ή ιζηνή ηγαιανία (οπμη. ημο djă-

rdjăfé) 

   djî´fă & dzî´fă & dzuf & dzúfu(πςν. πθδ-

ε.) 1. οπελαίνεζδ, ηθμπή εκυξ ακηζηεζιέκμο 2. 

ελαθάκζζδ, απχθεζα ακενχπμο ή πνάβιαημξ 3. 

απμζζχπδζδ ιίαξ οπυεεζδξ. 

   djîfuéscu(djîfu/-íre,-í,-ítă) ηθέας (ηον. 

πνάβιαηα).  

   djîfuíre(πθδε. djîfuíri) ηθμπή (ηον. ακηζ-

ηεζιέκςκ).  

   djî´pe(πθδε. djî´chi) ηζέπδ.  

   djî´dja(πςν. πθδε.) δ θςηζά ζηδκ βθχζζα 

ηςκ κδπίςκ.  

   djocáre(πθδε. djocắri) 1. παίλζιμ, παζπκίδζ 
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2. πθάηα, θάνζα 3. εηιεηάθθεοζδ 4. ειπαζ-

βιυξ, ημνμσδία.  

   djócu1
(dj/-ocáre,-ocái & ucái, -ocátă) 1. παί-

γς 2. (ιηθ.) παγεφς 3. εηιεηαθθεφμιαζ (ηπ.) 4. 

ημνμσδεφς, ειπαίγς 5. παζδεφς ηαθαζπςνχ 6. 

απμθαιαάκς ηπ. ζελμοαθζηά.  

   djócu2
(πθδε. djócuri) 1. παζπκίδζ α. ακηζηεί-

ιεκμ πμο πνμμνίγεηαζ βζα ροπαβςβία ή δζαζηέ-

δαζδ β. δναζηδνζυηδηα πμο ζημπεφεζ ζηδκ ρο-

παβςβία ηαζ ζηδ δζαζηέδαζδ 2. πθάηα, θαπηά-

να, γδιζά 3. πθάηα, θάνζα αζηείμ.  

   djóe & djói(πθδε. djóe) Πέιπηδ, δ πέιπηδ 

ηαηά ζεζνά (ανπίγμκηαξ απυ ηδκ Κονζαηή) διέ-

να ηδξ εαδμιάδαξ  

   djogíe(πθδε. djogíi) γεφβμξ, γεοβάνζ, δφμ 

υιμζα ή ηαζνζαζηά πνάβιαηα.  

   djógu(πθδε. djióguri) ζθάπηδξ, ζμοαθζά, 

έκημκμξ ηαζ μλφξ πυκμξ ζε ηάπμζμ ζδιείμ ημο 

ζχιαημξ.  

   djói → djóe. 

   djóne - djóne(πθδε. djóńi - djóne) κέμξ, 

παθθδηάνζ, θεαέκηδξ - κέα, θεαέκηζζζα, αοηή 

πμο θένεζ υθα ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ κεανήξ 

δθζηίαξ.    

   djudicáre & djudicătúră(πθδε. djiudi-

cắri & djudicătúre) θζθμκζηία, ακηζδζηία.  

   djudicătúră → djudicáre 

   djúdicu(djudic/-áre,-ái,-átă) 1. (me ~) θζ-

θμκζηχ, ενίγς, ακηζδζηχ 2. ειπθέης, πανα-

ζφνς ηπ. (ζε δοζάνεζηδ οπυεεζδ) 3. αββανεφ-

ς, επζθμνηίγς (ηπ.) ιε ακεπζεφιδηδ ενβαζία. 4. 

(ιηθ.) αννααςκζάγς. 

   djueápe(πςν. πθδε.) 1. απάκηδζδ 2. απυ-

θμβία  

   djugáre(πθδε. djugắri) 1. (βζα γχμ) γέρζιμ 

δ πνμζανιμβή ημο ζε γοβυ 2. (ιηθ.) οπμηαβή, 

πεζεάνπδζδ.  

   djugástru(πθδε. djugástre) ζθεκηάιζ  

   djugắ(πθδε. djiugádzî) ηαιαηενυ, αυδζ πμο 

πνδζζιμπμζείηαζ βζα ημ υνβςια. 

   djugăreále & djugureále(πςν. εκζη.) α-

ζηενζζιυξ απμηεθμφιεκμξ απυ έλζ αζηένζα;    

   djughédzu(djug/-áre,-ái,-átă) 1. (βζα γχμ) 

γεφς 2. (ιηθ.) αββανεφς, οπμπνεχκς (ηπ.) κα 

δμοθέρεζ 3. (ιηθ.) πακηνεφς. 

   djugleáre(πθδε. djugléri) αίζεδζδ έκημκμο 

ηαζ μλέμξ πυκμο ζε ηπ. ζδιείμ ημο ζχιαημξ.  

   djuglédzu(djugl/-eáre,-eái,-eátă) κζχες 

έκημκμ ηαζ μλφ πυκμ ζε ηάπμζμ ζδιείμ ημο 

ζςιαηυξ ιμο.   

   djúgu(πθδε. djúguri) 1. γοβυξ γχμο 2. 

αοπεκμδζάααζδ, πέναζια πάκς απυ ημκ αοπέκα 

εκυξ αμοκμφ 3. ημ παθθυιεκμ ηιήια ιίαξ γοβα- 

νζάξ, ηα ελανηήιαηα πμο ακεαμηαηεααίκμοκ 4. 

(εζδζηυη.) μ ζζδδνμφξ ηακυκαξ ημο ηακηανζμφ 5. 

εφεθθα 6. ζςνεοιέκδ ιάγα πζμκζμφ 7. (ζοκεηδ.) 

πζμκμζηζαάδα 7. μκμιαζία ημο ακαημθζημφ ακέ-

ιμο 8. (παθαζυη. ζημκ ιδπακζζιυ ημο κενμπνί-

μκμο.) λφθζκδ θααίδα πμο ζοβηναημφζε ηδκ θε-

πίδα ηαζ ημκ ηαηαηυνοθμ δζςζηήνα ημο. 

   djugureále → djugăreále. 

   djumuhúre(πθδε. djumuhúruri) μπθμαμή, 

μπθαβςβία.  

    djuneáme(πςν. πθδε.) 1. πθήεμξ κεανχκ, 

κεμθαία 2. κευηδηα, κζάηα, δ κεανή δθζηία.  

   djuneápinu(πθδε. djuneápińi) ηέδνμξ 

   djuneátsă(πςν. πθδε.) 1. βεκκαζυηδηα, πα-

θζηανμζφκδ, θεαεκηζά 2. δφκαιδ, νςιαθευηδηα 

3. ζηακυηδηα.  

   djungắ(jungádzî) γεοβάξ.  

   doágă(πθδε. doáge) αανεθμζάκζδμ.   

   dóhe → dhóhe . 

   Doátă → Dótu  

   domátă(πθδε. domắtsî) χνζιδ ημιάηα.  

   dómină(πθδε. dómine) κηυιζκμ (ημ παζπκί-

δζ.)  

   dómnu - doámnă(πθδε. dómńi - doá-

mne) ηφνδξ, αοεέκηδξ - ηονά, αθέκηνα 2. (α-

νζ.) πνμζςκοιία ημο Υνζζημφ 3. (εδθ.) πνμζς-

κοιία ηδξ Πακαβίαξ. 

   Domnidzắ & Dumnidzắ(πθδε. Domni-

dzádzî & Dumnidzádzî) Θευξ.  

   domúzu - domúză(πθδε. domújî - do-

múze) ζηοενςπυξ άκδναξ - ζηοενςπή βοκαί-

ηα. 

   doreáre(πθδε. doréri) πυκμξ (ζςιαηζηυξ).   

   dórmu(dorń/-íre,-í,-ítă) 1. ημζιάιαζ 2. απo-

ημζιίγς, ημζιίγς α. ηάκς ηάπμζμκ ημζιδεεί β. 

3. (ιηθ.) ειπμδίγς (ηπ.) κα ζηέθηεηαζ 4. (ιηθ. 

βζα ηαηάζηαζδ ή οπυεεζδ) ανίζηεηαζ ζε αδνά-

κεζα, δεκ ελεθίζζεηαζ.   

   dorńíre & durńíre(πθδε. dorńíri & durńí-

ri) 1. φπκμξ 2. απμημίιζζδ, α. ημ κα αάθς ηπ. 

κα ημζιδεεί β. ημ κα ειπμδίζς ηπ. κα ζηέθηε-

ηαζ.   

   dóru1
(dor/-eáre,-úi,-útă) 1. πμκχ, αζζεάκμ-

ιαζ ζςιαηζηυ πυκμ, οπμθένς 2. αβαπάς 3. Νμ-

ζηαθβχ, απμεοιχ 4. κμζάγμιαζ, εκδζαθένμιαζ 

5. ζοιπαεχ, ζοιπμκχ, ζοιπάζπς.  

   dóru2
(πθδε. dóruri) 1. επζεοιία 2. αβάπδ,  

θαηνεία 3. απμεοιζά, κμζηαθβία 4. πάεμξ   

   dósă(πςν. πθδε.) 1. εάννμξ 2 ποβιή  

   dósu - dósă(πθδε.dóşî - dose) πυνκμξ, α-

κήεζημξ άκδναξ - πυνκδ, ακήεζηδ βοκαίηα. 

   doşîlíche(πθδε. doşîlíchi) πμνκεία, ακδεζ-

ηυηδηα. 
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   doteáme(πςν. πθδε.) πθήεμξ απυ Dótsî 

(Ααακζηυαθαπμζ), αθ. θ. Dótu.  

   Dótu - Doátă(πθδε. Dótsî - Doáte) Aναα-

κζηυαθαπμξ – Aναακζηυαθαπα, άκδναξ – βοκαί-

ηα  πμο ακήηεζ ζηδκ εεκμπμθζηζζιζηή μιάδα 

ηςκ Ανακζημαθάπςκ ( Βθάπμζ πμο ηαηάβμκηαζ 

ή γμοκ ζημκ Αθαακζηυ πχνμ).  

   dovóricu - dovórică(πθδε. dovórici - do-

vórice) 1. (ηηδκ.) α. ανζεκζηυ - εδθοηυ γχμ 

πμο αυζηεζ πςνζζηά απυ ημ ημπάδζ β. ανζεκζηυ 

- εδθοηυ γχμ πμο λειέκεζ πίζς απυ ημ ημπάδζ 

2. ιμκήνδξ άκδναξ – ιμκή-νδξ βοκαίηα, αοηυξ 

– αοηή πμο δεκ ζοκακαζηνέθεηαζ άθθμοξ ακ-

ενχπμοξ 

    drácu(πθδε. dráci) 1. δζάαμθμξ, δαίιμκαξ, 

ζαηακάξ 2. (ζοκεηδ.) μ ηυπμξ πμο ανίζηεηαζ μ 

δζάαμθμξ 3. ηαηυξ άκενςπμξ 4. ηαηή πνάλδ 5. 

(πθδε.) ηα δζαυθζα, δ μνβή 6. (ιηθ.) ιπεθάξ, 

ιπθέλζιμ 6. (υηακ ηνχς) πενίδνμιμξ, ιεβάθδ 

πμζυηδηα θαβδημφ  

   dracuéscu(dracu/-íre,-í,-ítă) ηαηαανμπεί-

γς, ηαηαπίκς θαίιανβα. 

   dracuíre(πθδε. dracuíri) ηαηαανυπεζζια, 

ημ κα ηαηαπζχ ηη. θαίιανβα.   

   draĝumánu - draĝumánă(πθδε. dra-

ĝumáńi - draĝumáne) άκδναξ - βοκαίηα πμο 

ιεηαθένεζ ζε ηνίημοξ υζα αημφεζ ζε ζογδηή-

ζεζξ.  

   drávalu(πθδε. drávale) πνυαθδια, ιπεθάξ, 

κηνάααθα. 

   drăcuéscu(drăcu/-íre,-í,-ítă) δαζιμκίγμιαζ, 

παναθένμιαζ, ελμνβίγμιαζ.  

   drăcuíre(πθδε. drăcuíri) ημ κα δαζιμκζ-

ζηχ, ημ κα ελμνβζζηχ ηαζ κα παναθενεχ. 

   drămăliséscu(drămălis/-íre,-í), ηναιπαθί-

γμιαζ, παίγς ιε ηδκ ηναιπάθα. 

   drămălisíre(πθδε. drămălisíri) ηναιπάθζ-

ζια.   

   drijálă(πθδε. drijắĺi) θαζανία α. έκημκμξ 

ευνοαμξ β. εμνοαχδεξ επεζζυδζμ, ακαζηάηςζδ.   

   drî´mă(πθδε. drî´me) ιζηνυ ηαζ θεπηυ ηθα-

δί.  

   drîşteálă(πθδε. drîştéĺi) 1. κενμηνζαή, δ 

εβηαηάζηαζδ ηαζ ηαη’ επέηη. μ ηυπμξ υπμο 
οπάνπεζ κενμηνζαή 2. (ιηθ.) ιμφζηεια, πμθφ 

ανεβιέκμξ. 

   drîştiĺáru - drîştiĺáră(πθδε. drîştiĺári - 
drîştiĺáre) 1. πεζνζζηήξ - πεζνίζηνζα ηδξ κενμηνζ-

αήξ ηδξ κενμηνζαήξ 2. ζδζμηηήηδξ - ζδζμηηήηνζα  

κενμηνζαήξ. 3. (εδθ.) δ ζφγοβμξ ημο πεζνζζηή 

ηδξ κενμηνζαήξ. 

   dróbole(πθδε. dróboĺi) (βζα πνυζ.) πηχια, 

ηαηάημπμξ πμθφ ημοναζιέκμξ, ελακηθδιέκμξ 

ζςιαηζηά. 

   drúgă(πθδε. drúge) δθαηάηδ πςνίξ δζπάθα. 

   drumálă(πθδε. drumále) ηναιπάθα.  

   dublónă(πθδε. dublóne), (παθαζυη.) ιεκηα-

βζυκ απμηεθμφιεκμ απυ ηαδέκα απυ ηδκ μπμία 

ηνέιμκηακ δμοαθυκζ (είδμξ παθζμφ κμιίζια-

ημξ).  

   duceáre → ceáre.  

   duchéscu(duch/-íre,-í,-ítă) 1. ηαηαθαααί-

κς, εκκμχ, ιπαίκς ζημ κυδια 2. ηαηακμχ, ζοκ-

αζζεάκμιαζ (ηπ.) 3. ακηζθαιαάκμιαζ, παίνκς 

είδδζδ 4. (βζα ζςιαηζηυ πυκμ) αζζεάκμιαζ, 

κζχες. 

   duchíre(πθδε. duchíri) 1. ηαηακυδζδ, πθή-

νδξ ζαθήξ ηαζ ζε αάεμξ ακηίθδρδ 2. ακηζθδπηζ-

ηυηδηα. 

   duchitóru - duchitoáră(πθδε. duchi-

tóri - duchitoáre) άκδναξ - βοκαίηα ιε ακηζθδ-

πηζηή ζηακυηδηα. 

   dúcu(ceáre & duceáre/dúşu/dúsă) 1. (me ~) 

πδβαίκς, δζακφς ιζακ απυζηαζδ βζα κα θηάζς 

ηάπμο, αημθμοεχ ιζα δζαδνμιή, ιζα πμνεία 2. 

ηεθεζχκς, πανένπμιαζ 3. πάκμιαζ 4. (me ~) 

ανίζημιαζ ζε μνζζιέκδ ηαηάζηαζδ ή έπς 

ζοβηεηνζιέκδ ελέθζλδ ή ηαηάθδλδ 5. πεεαίκς.  

   dufáne(πθδε. dufắńi) εφεθθα, άκειμξ ιε 

ανμπή.     

   duguríre(πθδε. duguríri) 1. ηαράθζζια 2. 

πονάηηςζδ. 

   duguréscu(dugur/-íre,-í,-ítă) 1. α. ηαρα-

θίγς β. (me ~) ηαραθίγμιαζ 2. ποναηηχκς.  

   dulămắ(πθδε. dulamádzî) είδμξ οθάζια-

ημξ. 

   dulbíu(πθδε. dulbíe) ηζάθζ  

   dulceáme(πθδε. dulcéńi) 1. βθφηζζια, 

βθοηυ 2. (ιηθ.) βθφηα, αανυηδηα, ηνοθενυηδηα 

3. (ςξ παναηηδνζζιυξ βζα πνμζ.) βθφηα, πανζ-

ηςιέκμξ, αοηυξ πμο βεκκά αζζεήιαηα ηνοθε-

νυηδηαξ ηαζ ζοιπάεεζαξ.  

   Dumínică(πθδε. dumínice & dumínici) 

Κονζαηή, δ πνχηδ διένα ηδξ εαδμιάδαξ. 

   Dumnidzắ → Domnidzắ. 

   dumuşlíche(πθδε. dumuşlichi) επζαήημ-

ναξ, ανζεκζηυ γχμ πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ 

ακαπαναβςβή.    

   duńáo(πςν. πθδε.) 1. κημοκζάξ, ηυζιμξ, δ 

ακενςπυηδηα 2. (ζοκεηδ.) α. (βζα ακενχπμοξ 

ηαζ πνάβι.) πθήεμξ, πθδεχνα β. (βζα οθζηά) 

ιεβάθδ πμζυηδηα 3. (ςξ επίνν.) πμθφ, ζε ιεβά-

θμ ααειυ.   

   dúphe(πθδε. dúphe) 1. είδμξ παθζμφ κμιί-

ζιαημξ 2. (ιηθ.) παναηηδνζζιυξ υιμνθδξ βο-

καίηαξ. 

   durdúfă(πθδε. durdúfe) παηάηα.  
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   durdufeáme(πθδε. durduféńi) θοηεία ιε 

παηάηεξ.  

   durlápe(πθδε. durlắchi) δνμθάπζ, ηαηαζβί-

δα.   

   durńíre  → dorńíre. 

   duséche(πθδε. duséchi) ζηέηζ, θδιένζ, ημ 

ιένμξ ζημ μπμίμ ζοπκάγεζ ηακείξ.  

  (πθδε.) βοκαί-ηα επενυξ. 

   duşmánu - duşmánă(πθδε. duşmáńi - 

duşmáne) μ-δ επενυξ.  

   duvaéńe(πθδε. duvaéńi) ημιιάηζ οθάζια-

ημξ ιε ημ μπμίμ πενζηοθίβμοκ, ηοθίβμοκ ή ηαθφ-

πημοκ ζηεφδ ιε ηνμθέξ, εδέζιαηα ή βθοηά.  

   duvleácu - duvleácă(πθδε. duvleáceańi 

- duvleáce) πθαηοηέθαθμξ άκδναξ - πθαηοηέ-

θαθδ βοκαίηα. 

   duvléte(πθδε. duvléturi) κημαθέηζ, ηνάημξ, 

ηοαένκδζδ. 

   duĝrămắ(πθδε. duĝrămádzî) ηαδνυκζ. 

   duzínă(πθδε. duzíne) 1. μ γοβυξ ανζειυξ 2. 

κημογίκα, δ δςδεηάδα 3. (ςξ επίνν.)  εθανιμ-

ζηά, ηαζνζαζηά  

   dzádă(πθδε. dzắduri) 1. δαδί 2. (ιηθ.) θζχ-

ια απυ ιεεφζζ.  

   dzámă(πθδε. dzắńi) 1. γμοιί, ποιυξ, θοζζ-

ηυ οβνυ πμο πενζέπεηαζ ή πανάβεηαζ απυ γς-

κηακυ μνβακζζιυ, ηον. θοηζηυ 2. γςιυξ, γμοιί 

απυ αναζιέκμ θαβδηυ 3. (ζοκεηδ. ζημκ πθδε.) 

αναζηυ θαβδηυ 4. είδμξ θαβδημφ απμηεθμφ-

ιεκδ απυ κενυ, ηνζιιέκμ ρςιί, ηονί ηαζ αμφηο-

νμ 5. (ιηθ.) μοζία, κυδια, εκδζαθένμκ, ημ ζδ-

ιακηζηυ πενζεπυιεκμ εκυξ πνάβιαημξ. 

   dzădícă(πθδε. dzădíce) δαδάηζ (οπμη. ημο 

dzádă).  

   dzămícă(πθδε. dzămíci) γμοιάηζ (οπμη. 

ημο dzámă) 

   dzămáră(πθδε. dzămáre) ηγαιάνα, είδμξ  

ιαηνζάξ θθμβέναξ.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   dzămătúră(πθδε. dzămătúre) 1. θαβδηυ 

πμο έπεζ πμθφ γμοιί 2. αναζηυ θαβδηυ.   

   dzămuéscu(dzămu/-íre,-í,-ítă) λεγμοιίγς, 

αβάγς ημ γμοιί, ημκ ποιυ (απυ ηη.). 

   dzămuíre(πθδε. dzămuíri) 1. λεγμφιζζια, 

δ αθαίνεζδ γμοιζμφ, ποιμφ 2. (ιηθ. βζα πνυζ.) 

πίεζδ, ααζακζζιυξ βζα κα απμηαθφρεζ ηάηζ.  

   dzîceáre → ceáre
2. 

   dzî´cu(ceáre & dzîceáre/dzî´şu/dzî´să) 1. θέ-

ς, δζαηοπχκς ηη. ζε πνμθμνζηυ θυβμ, εηθνά-

γμιαζ πνμθμνζηά, ιζθχ 2. ιεηααζαάγς ιήκοια 

3. ζογδηχ 4. ελδβχ 5. παναηδνχ, εθέβπς ηπ. 

θεηηζηά 6. πζζηεφς, κμιίγς 7. δζαηείκμιαζ, 

ζζπονίγμιαζ 8. ακαθένς, ιζθχ βζα ηπ. 9. ακα-

θένμιαζ (απυ ηάπμζμοξ) 10. ζδιαίκς, δδθχκς, 

εκκμχ 11. (ζηδ θν. ńi u dzî´ce) έπς εάννμξ, 

ιμο ααζηάεζ   

   dzî´fă → djî´fă  

   dzîlămúrdhă(πθδε. dzîlămúrdhe) 1. ηονυ-

βαθμ πμο πενζέπεζ ιίβια θζςιέκμο ηονζμφ 2. 

(ιηθ.) κενμοθή, ποθςιέκδ μοζία.  

   dzî´ru(πθδε. dzî´ruri) ηονυβαθμ.  

   dzî´ză(αηθ.) ζηαζίθα, δοζακαζπέηδζδ 

   dzuf → djî´fă. 

   dzúfu → djî´fă.  

   dzúo(πθδε. dzî´le) 1. διένα α. ημ πνμκζηυ 

δζάζηδια πμο δζανηεί απυ ηδκ ακαημθή ςξ ηδκ 

δφζδ ημο δθίμο β. (ζοκεηδ.) δ δθζμθάκεζα, ημ 

θςξ ημο δθίμο ηαηά ηδκ δζάνηεζα αοημφ ημο 

πνμκζημφ δζαζηήιαημξ γ. ημ ζφκμθμ ηςκ ηαζνζ-

ηχκ ζοκεδηχκ πμο επζηναημφκ ηαηά ηδκ δζά-

νηεζα εκυξ εζημζζηεηναχνμο δ.  ημ εζημζζηεηνά-

ςνμ ε. πνμκζηυ δζάζηδια επαββεθιαηζηήξ απα-

ζπυθδζδξ ίζμ ιε έκα διενμιίζεζμ ζη. εζημζζηε-

ηνάςνμ πμο αθζενχκεηαζ ζε ζοβηεηνζιέκμ εζδζ-

ηυ ζημπυ (δναζηδνζυηδηα, εμνηαζιυ, θαηνεία) 

2. (ςξ επίνν.) ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ διέναξ 3. 

διενμιδκία πμο μνίζηδηε κα βίκεζ ηάηζ.  
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   eáju(πθδε. eáje) μ οπμδυνζμξ ζζηυξ.  

   Eánă (ηα) Γζάκκζκα ζημ αθαπζηυ ζδίςια ημο 

Μεηζυαμο.  

   eápă(πθδε. eápe) 1. θμνάδα 2. (ιηθ.) γςδ-

νή βοκαίηα  

   eárbă(πθδε. érghi) 1. πμνηάνζ, πθυδ, πναζζ-

κάδα 2. (ζοκεηδ.) ημ ιένμξ πμο ηαθφπηεηαζ απυ 

πυνημ, ημ βηαγυκ 3. δ παιδθή αθάζηδζδ πμο 

πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηνμθή γχςκ 4. ζακυξ 5. 

αυηακμ 6. (ιηθ. ) άκμζημ θαβδηυ.  

   eárnă(πθδε. érnuri) 1. πεζιχκαξ α. ιία απυ 

ηζ ηέζζενεζξ επμπέξ ημο έημοξ β. δ επζηνάηδζδ 

άζπδιςκ ηαζνζηχκ ζοκεδηχκ 2. (ιηθ.) άκενς-

πμξ ιε δφζηνμπμ παναηηήνα 3. (ιηθ ) άζπδιδ 

βοκαίηα.  

   eáscă(πθδε. éschi) 1. ίζηα 2. (ιηθ.) 

ζζπκυξ άκενςπμξ 3. (ιηθ.) λεναιέκδ ηαζ άκμ-

ζηδ ηνμθή.  

   (πθδε. ηαηζζηάηζ  

   edítşu - edítşă(πθδε. edítşî - edítşă) ανζε-

κζηυ - εδθοηυ ηαηζζηάηζ(οπμη. ημο édu – eádă). 

   édu - eádă (πθδε. édzî - eáde) ανζεκζηυ - 

εδθοηυ ηαηζίηζ. 

   efharístise(πςν. πθδε.) εοπανίζηδζδ, ζηα-

κμπμίδζδ, εοανέζηεζα.   

   efhéliu(πιεζ. efheále) εοπέθαζμ.  

   efhíe(πθδε. efhíe) εοπή. 

   efhiséscu(efhis/-íre,-í,-ítă) εφπμιαζ, δίκς 

εοπέξ. 

   efhisíre(πιεζ. erfhisíri) ημ κα δίκς εοπέξ.  

   eftinătáte(πθδε. eftinătắtsî) θηήκζα, δ ηα-

ηάζηαζδ ηαηά ηδκ μπμία μζ ηζιέξ είκαζ παιδθέξ. 

   ehtró - ehtroáńe(πθδε. ehtrádzî – ehtro-

áńe) 1. (ανζ.) επενυξ, αοηυξ πμο ηνέθεζ ηαηέξ 

δζαεέζεζξ εκακηίμκ άθθμο 2. άκδναξ - βοκαίηα 

πμο επζδεζηκφεζ επενζηή δζάεεζδ. 

   eléfandu(πθδε. eléfandzî) εθέθακηαξ. 

   eléńe(πθδε. eléńi) θεηάκδ. 

   embóriu & emborlíche(πςν. πθδε.) ε-

ιπυνζμ.     

   emborlíche → embóriu.  

   émboru(πθδε. émbori) έιπμνμξ.  

   epícă(πθδε. epíce & epíci) θμναδίηζα (οπμ-

η. ημο eápă). 

   epistátu(πθδε. epistátsî) επζζηάηδξ.  

   epitáfiu(πθδε. epitáfii) επζηάθζμξ.   

   epitropíe(πθδε. epitropíi) επζηνμπή. 

   epítropu(πθδε. epitropádzî) επίηνμπμξ.   

   eplíche(πθδε. epliche) δοζηοπία, ηα δεζκά. 

   erimńáo(πθδε. erimńéi) ενδιζά α. ενδιυ-

ημπμξ β. (εζδζηυη.) ενδιζά, απμοζία ακενχπςκ.  

   érize & érze(πςν. πθδε.) αλζμπνέπεζα α. ημ 

αίζεδια ηδξ ηζιήξ (ηάπμζμο) β. εοβέκεζα ήεμοξ.    

   ermotáte(πςν. πθδε.) αθ. θ. erimńáo.  

   ermuxéscu(ermux/-íre,-í,-ítă) ενδιχκς. 

   ermuxíre(πθδε. emuxíri) 1. ενήιςζδ, ημ 

κα ηάκς ηάηζ ένδιμ 2. ημ κα ιείκς ιυκμξ 3. 

(ζοκεηδ.) ενδιζά, απμοζία ακενχπςκ   

   érze → érize. 

   ésu(eş/-î´re,-î´i,-î´tă) 1. αβαίκς, ελένπμιαζ 2. 

ειθακίγμιαζ 3. (εζδζηυη. βζα ημκ ήθζμ) ακαηέθ-

θς 4. ηαηαθήβς 5. ηεθεζχκς ή δζαηυπης ηη. 

πμο ηάκς. 6. βίκμιαζ, απμηηχ έκα παναηηδνζ-

ζηζηυ ή ιία ζδζυηδηα 7. απμηνααζέιαζ 8. αθμ-

δεφς 9. (βζα οπυζπεζδ) αεεηχ, πανααζάγς 10. 

(υηακ ιζθχ) αβαίκς εηηυξ κμήιαημξ 11. (βζα 

πμηάιζ) λεπεζθίγς. 12. ακηεπελένπμιαζ μζημκμ-

ιζηά, ηα ηαηαθένκς 13. γοβίγς, δείπκς (ζηδκ 

γοβανζά) μνζζιέκμ αάνμξ 14. παεαίκς ελάν-

ενςζδ 15. θακενχκμιαζ, πανμοζζάγμιαζ 16 

(βζα θοηά, θφθθα, πυνηα) θοηνχκς 17. Πνμηφ-

πης 18. (βζα φθαζια) λεαάθς 19. (υηακ πανημ-

παίγς) κζηχ.  

   eşî´re(πθδε. eşî´ri) 1. έλμδμξ α. δ ηίκδζδ α-

πυ ιέζα πνμξ ηα έλς β. έλμδμξ, ημ κα αβεζ ηα-

κείξ απυ ημ ζπίηζ ημο βζα ροπαβςβία 2. αθυδεο-

ζδ.  

   eşî´tă(πςν. πθδε.) 1. ηέθμξ, ηένια, ημ πνμκζ-

ηυ ή ημπζηυ ζδιείμ ζημ μπμίμ ηη. ηεθεζχκεζ, 

μθμηθδνχκεηαζ 2. (εζδζηυη. βζα ημ θεββάνζ) δ 

πάζδ 3. ( εζδζηυη. βζα ημκ ήθζμ) δ δφζδ 4. (ζε 

μζημδμιή) έλμδμξ, δ πυνηα απυ ηδκ μπμία ιπμ-

νεί ηακείξ κα αβεζ έλς.  

   étă(πθδε. éte) 1. γςή α. δ ακενχπζκδ γςή 

(ςξ πνμκζηή δζάνηεζα), μ ημο αίμο πνυκμξ β μ 

ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ γεζ ηακείξ, μζ ζοκεήηεξ 

ζηζξ μπμίεξ γεζ 2. (εκ.) πνμκζά (ςξ πνμκζηυ δζά-

ζηδια υπμο ζοκέαδ ή εα ζοιαεί ηάηζ).   

   éxarhu(πθδε. exarhádzî) έλανπμξ, ακηζπνυ-

ζςπμξ παηνζανπείμο ζε εηηθδζζαζηζηή πενζθέ-

νεζα ιε εζδζηή (εηηθδζζαζηζηή ηαζ δζμζηδηζηή) 

απμζημθή  

   évă(πθδε. éve) (ιηθ.) δ βοκαίηα  
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   fábrică(πθδε. fábrici) θάιπνζηα, ενβμ-

ζηάζζμ. 

   fáchelu(πθδε. fáchele) θάηεθμξ.  

   fachióle(πθδε. fachióli) θαηζυθζ. 

   fácu1
(făceáre/fétşu/fáptă) 1. ηάκς α. πνάηης 

β. δζαπνάηης γ. ηαηαζηεοάγς δ. πναβιαημπμζχ 

5. (ηνζημπνυζ.) βίκεηαζ, ζοιααίκεζ, θαιαάκεζ  

πχνα 6. ιεηαηζκχ, ιεηαημπίγς ηη. απυ ηδκ εέ-

ζδ ημο 7. (βζα πνμκζηυ δζάζηδια) δζακφς 8. 

ιπμνχ, είκαζ επζηνεπηυ (κα ηάκς ηάηζ) 9. (me 

~) βίκμιαζ 10. θένμιαζ, ζοιπενζθένμιαζ 11. 

(me ~) α. εκενβμφιαζ αθμδεφς β. πέγμιαζ, ηα 

ηάκς πάκς ιμο 12. (βζα ηυπμ, θοηά) πανάβς 

13. ημζηίγς 14. πνμζπαεχ, δμηζιάγς, απμπεζ-

νχιαζ 15. δδιζμονβχ 16. ηακμκίγς, ηαηημπμζχ 

17. (βζα μζημβέκεζα) απμηηχ, δδιζμονβχ 18. 

πείες 19. (me ~) θενχκμιαζ 20. α. βεκκάς β. 

(me ~) βεκκζέιαζ 21. (ηνζημπνυζ., βζα ηανπυ) 

ςνζιάγεζ 22. α. θέβς β. απμηνίκμιαζ, απακηχ 

23. ηαηεοεφκμιαζ 24. ιέκς (βζα ηάπμζμ πνμκζ-

ηυ δζάζηδια) ηάπμο 25. ζπεηίγμιαζ, ζοκδέμιαζ 

26. (me ~) έπς ζπέζδ (ιε ηπ./ηη.) 27. πανζζηά-

κς 28. (ηνζημπνυζ. βζα νμφπα, ńi ~) εθανιυγεζ, 

ηαζνζάγεζ 29. είιαζ πνήζζιμξ, ηαηάθθδθμξ 30. 

(βζα θαβδηυ) πνμεημζιάγς 31. (βζα αβνμηζηή 

έηηαζδ) ηαθθζενβχ 32. θές, ζζπονίγμιαζ.  

   fácu2
(făceáre/fépşu/fáptă) αάθς.  

   fágă(πθδε. fáge) ηανπυξ μλζάξ.  

   fagícu(πθδε. făgíci) ιζηνή μλζά (οπμη. ημο 

fágu).   

   fágu(πθδε.fági) μλζά. 

   fálagu(πςν. πθδε.), (παθαζυη.) είδμξ γοβμφ 

(απμηεθμφζε ηιήια ζηεοήξ πμο πνμζάνιμγακ 

ζε άθμβα βζα ηδκ έθλδ οθμημιδιέκςκ οθμημ-

ιδιέκςκ ημφηζμονςκ). 

   falaméntu & faliméntu(πθδε. falaménte 
& faliménte) 1. θαθζιέκημ, πηχπεοζδ, πνεμημ-

πία 2. λέηαια, λεπμφθδια πενζμοζζαημφ ζημζ-

πείμο 3. ηαηαηνυπςζδ, ήηηα 4. επζπεζνδιαηζηή 

απμηοπία. 

   fálcă(πθδε. fălci) 1. βκάεμξ, ζζαβυκα 2. ημ 

ιπνμζηζκυ ηιήια ηδξ παημφζαξ.  

   falcétă(πθδε. falcéte) θαθηζέηα. 

   faliméntu → falaméntu 

   fanatizmó(πθδε. fanatizmádzî)    θακαηζ- 
ζιυξ.  

   fanó(πςν. πθδε.) ειθάκζζδ, πανμοζζαζηζηυ, 

δ ελςηενζηή εζηυκα πμο πανμοζζάγεζ ηπ./ηη. 2. 

(ζηδ θν. dáu ~) ειθάκζζδ, πανμοζίαζδ, ημ κα 

ειθακζζηχ ηάπμο.  

   fáo(πθδε. fále) 1. ημοηί, ηφαιμξ 2. ηυηηζκμ 

ζηίβια ακαθοθαλίαξ.  

   faraó - faraoáńe(πθδε. faraóńi - faraoá-

ńe) πνμζςκοιία βφθημο - βφθηζζζαξ..  

   fáră(πθδε. fắri) 1. έεκμξ, θοθή 2. δ μιάδα, 

ημ ζζκάθζ.  

   fármacu
1
(fărmăc/-áre,-ái,-átă) 1. δδθδηδ-

νζάγς 2. πζηναίκς, πζηάνς 3. πενζδνμιζάγς 4. 

(ιηθ. βζα πνήιαηα) ανπάγς, αάγς πένζ. 

   fármacu
2
(πθδε. fármace) 1.  θάνιαημ, θα-

νιαηεοηζηή μοζία 2. θανιάηζ, δδθδηήνζμ 3. 

(ιηθ.) πζηνία, εθίρδ.  

   fáşă(πθδε. fắşî,) 1. οθαζιάηζκδ ηαζκία ή 

θμονίδα. 2. επίδεζιμξ 3. θαζηζά, ζπάνβακμ 4. 

ζδιάδζ, απμηφπςια ζημ ζχια απυ αμονδμο-

θζά, ηκδζιυ ή πηφπδια. 

   fátsă(πθδε. fắtsî) 1. θάηζα, πνυζςπμ 2. υ-

ρδ α. ημ ακενχπζκμ πνυζςπμ ηαζ ζδίςξ δ έη-

θναζή ημο β. θοζζμβκςιία γ. ημ ελςηενζηυ 

ιένμξ πνάβιαημξ δ. (ζε επζθάκεζα) αοηυ πμο 

θαίκεηαζ 3. ιάβμοθμ 4. (βζα ηδ πίζς πενζμπή 

ηδξ θεηάκδξ) βθμοηυξ, ηςθμιένζ 5. (βζα μζημ-

δμιή) πνυζμρδ 6. ζεθίδα 7. (ςξ επίνν.) αηνζ-

αχξ απέκακηζ, ακηζηνζζηά.  

   fáĝusă(πςν. πθδε.) ζηδ θν. scótu fáĝusa! 

"δοζθοιχ, θές άζπδια θυβζα βζα ηάπμζμκ". 

   făceáre1
(πθδε. făcéri) 1. πνάλδ 2. πναβια-

ημπμίδζδ 3. θηζάλζιμ, ηαηαζηεοή 4. δδιζμο-

νβία 5. (πθδε.) δμοθεζέξ, αζπμθίεξ, δναζηδνζυ-

ηδηεξ 6. ζπέζδ, επαθή 7. (βζα πνυζ.) θφζδ, πα-

ναηηήναξ 8. θένζζιμ ζοιπενζθμνά 9. (βζα α-

βνυ) ηαθθζένβεζα.   

   făceáre2
 (πθδε. făcéri) αάρζιμ.   

   făéscu(fă/-íre,-í,-ítă) αημφς  

   făíre(πθδε. făíri) ζηακυηδηα αημήξ, ημ κα 

ιπμνεί κα αημφεζ ηακείξ. 

   făgétu(πςν. πθδε.) δάζμξ ιε μλζέξ. . 

   făíe(πθδε. făíe) θαβί, θαβδηυ.  

   fălcáre(πθδε. fălcắri) ηζεθζβηάημ. 

   fămeĺítu(πθδε. fămeĺítsî) μζημβεκεζάνπδξ, 

θαιεθίηδξ, ανπδβυξ πμθοιεθμφξ μζημβέκεζαξ 

ιε παιδθυ ζοκήε. εζζυδδια. 

   fănáre(πθδε. fănắri) θακάνζ. 

   fănărúşă(πθδε. fănărúşe) θακανάηζ (οπμη. 
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ημο fănáre).  

   fănătéscu(fănăt/-íre,-í,-ítă) 1. βειίγς 
ηη. πθήνςξ, θοζηάνς, ηζβηάνς 2. ιπμοηχκς, 

θμοζηχκς (απυ θαβδηυ ή πμηυ). 

   fănătíre(πθδε. fănătíri) 1. πθήνεξ βέιζζια, 

θμοθάνζζια 2. ιπμφηςια, θμφζηςια (απυ 

θαβδηυ ή πμηυ).  

   făndắnă & făntắnă(πθδε. făndắni & fă-

ntắni) 1. θοζζηή πδβή κενμφ 2. ανφζδ α. ηνήκδ 

β. ηαηαζηεφαζια πμο πνμζανηάηαζ ςξ ελά-

νηδια εβηαηάζηαζδξ πανμπήξ κενμφ 3. (ςξ 

επίνν. βζα οβνά) ζε ιεβάθδ πμζυηδηα, αθεμκία.  

   făntắnă(πθδε. făntắni) → făndắni.  

   făntănícă & făntănítşă(πθδε. făntănítşe) 

1. πδβμφθα 2. ανοζμφθα (οπμη. ημο făntắnă) 

   făntănítşă → făntănícă.  

   făntăsitúră(πθδε. făndăsitúre) θακηαζία.  

   făptúră(πθδε. făptúre) βεκκδημφνζα, βεκκή-

ζεζξ, ηεηκμπμίδζδ.  

   fărăşánu(πθδε.fărăşáne) 1. θανάζζ 2. 

(ιηθ.) ημφηεθμ, ιέηςπμ 3. (ιηθ.) ηεθάθζ, ιοα-

θυ 4 (ιηθ.) ημκηή βοκαίηα. 

   fărfăĺáru & fărfăĺósu & fărfărắ - fă-

rfăĺáră & fărfăĺoásă & fărfăroáńe(πθδε. 

fărfăĺári & fărfăĺóşî & fărfăróńi - fărfăĺáre & fă-

rfăĺoáse & fărfăroáńe) θαθθαηάξ, θθφανμξ – 

θαθθαημφ, θθφανδ . 

   fărfăĺósu & fărfăĺoásă→fărfăĺáru. 

   fărfărắ & fărfăroáńe → fărfăĺáru. 

   fărfărédzu(fărfăr/-íre,-í,-ítă) θθοανχ.  

   fărfăríre(πθδε. fărfăríri) θθοανία.  

   fărfuríe (πθδε. fărfuríi) πμνζεθάκδ.   

   fărínă(πθδε. fărínuri) 1. αθεφνζ 2. ηάεε 

οθζηυ πμο έπεζ οθή αθεονζμφ, ζακ θεπηή ζηυ-

κδ.  

   fărmăcáre(πθδε. fărmăcári) θανιάηςια, 

α. δδθδηδνίαζδ β. (ιηθ.) δ πνυηθδζδ ιεβάθδξ 

πίηναξ.  

   fărmăzónu - fărmăzónă(πθδε. fărmă-

zóńi - fărmăzóne) 1. (αξζ.)ιαζυκμξ 2. (ιηθ.) 

ακηζημζ-κςκζηυξ άκδναξ - ακηζημζκςκζηή 

βοκαίηα 

   fărtátu & frătátu(πθδε. fărtátsî & frătátsî) 

1. αθάιδξ, πνυζςπμ ιε επζηεθζηυ νυθμ ζηδκ 

ηεθεηή ημο βάιμο 2. (ιηθ.) εναζηήξ 3. (ιηθ.) 

ακεπζεφιδημξ άκενςπμξ 4. (ιηθ.) ζοκεηαίνμξ, 

ζοιιέημπμξ. 

   făsúĺe(πθδε. făsúĺi) 1. θαζυθζ 2. θαζμθζά. 

   făsuĺénuri(πςν. εκ.) θοηεία ιε θαζμθζέξ.    

   fătărlícu(πθδε. fătărlíce) ηθεζημνίδα.  

   feárică(πθδε. férici) θηένδ.  

   feátă(πθδε. feáte) 1. ημνίηζζ, ημπέθα 2. (εζ-

δζηυη.) ηέηκμ εδθοημφ βέκμοξ, ηαη’ ακηζδζα-

ζημθή πνμξ ημ ανζεκζηυ, ημ αβυνζ 3. ακφπα-

κηνδ βοκαίηα. 4. μκμιαζία δζαημζιδηζημφ ιμ-

ηίαμο οθακημφ.  

   félură(πθδε.félure) (παθαζυη.) ηφπμξ ζδια-

δζμφ ζημ αοηί πνμαάημο πμο βίκμκηακ ηυαμκηαξ 

βςκζαηά ηδκ άηνδ ημο (πνδζίιεοε ςξ ζδιάδζ 

ακαβκχνζζήξ ημο απυ ημκ ζδζμηηήηδ ημο).  

   féńu(πθδε. féńi & féńuri) ημοκμφπζ.   

   ferestróńu(πθδε. ferestróńi), (παθαζυη.) 

ηάεε ιία απυ ηζξ πεθεηδηέξ δζαημζιδηζηέξ πέ-

ηνεξ πμο πθαζζίςκε πενζθενεζαηά ημ πανάεονμ 

ιίαξ μζηίαξ.   

   feregé(πθδε. feredjádzî) θενεηγέξ.  

   ferimídhă(πθδε. ferimídzî) εθδιενίδα.  

   ferticó & ferticoáńe(πθδε. ferticádzî & 

ferticoáńe) αθθμδαπυξ.- αθθμδαπή, αοηυξ -αοηή 

πμο έπεζ ένεεζ απυ άθθμ/λέκμ ηυπμ.   

   fése(πθδε. fésuri) 1. θέζζ 2. (ιηθ.) ακελυ-

θθδημ πνέμξ.  

   festareáo(πθδε. festaréi) θςηαρία, θςηα-

βχβδζδ, θςημποζία. 

   féstă(πθδε. féste) θζέζηα, βζμνηή, πακδβο-

νζηή εηδήθςζδ πμο βίκεηαζ βζα ημκ εμνηαζιυ 

βεβμκυημξ.     

   fetáĺu(πςν. πθδε.) 1. (ηηδκ. βζα ημπάδζ γχ-

ςκ) βεκκδημφνζα 2. βέκκδια γχμο.  

   fetáre(πθδε. fetắri) βέκκδζδ (ημ θήιια πνδ-

ζζιμπμζείηαζ ιυκμ βζα έιανομ ακενχπμο).  

   fetătúră(πθδε. fetătúre) 1. βέκκα, ημηεηυξ 

(ημ θήιια πνδζζιμπμζείηαζ ιυκμ βζα έιανομ 

ακενχπμο) 2. βέκκδια, βυκμξ, ηάηζ πμο ιυθζξ 

έπεζ βεκκδεεί.  

   feteái & fiteái (πθδε. feteáeańi & fiteáeańi) 

εδθοπνεπήξ, βοκαζηςηυξ.   

   fetícă & fetítşă & fitícă & fitítşă(πθδε. 

fetíce & fetíci & fitíce)ημνζηζάηζ, ημνίηζζ ζε 

παζδζηή δθζηία (οπμη. ημο feátă) 2. μκμιαζία 

δζαημζιδηζημφ ιμηίαμο οθακημφ. 

   fetítşă→ fetícă. 

   fetoríuri(πςν. εκ.) ζφκμθμ ημνζηζζχκ.  

   fetotóru - fetotoáră(πθδε. fetotóri - fe-

totoáre) ανζεκζημφ βέκμοξ κεμβκυ ακενχπμο – 

εδθοημφ βέκμοξ κεμβκυ. ακενχπμο.  

   fétu(fet/-áre,-ái,-átă) 1. α. βεκχ β. (me ~) 

βεκκζέιαζ, ένπμιαζ ζημκ ηυζιμ 2. (βζα μζημκμ-

ιζηή δναζηδνζυηδηα) απμδίδς, θένκς ηένδδ 3. 

(ιηθ. βζα πνήιαηα) απμδίδς ηυημ 4. (βζα ιοα-

θυ) επζκμχ, πανάβς ιε ηδκ ζηέρδ 5. (ιηθ. βζα 

ημίπμ) είκαζ εημζιυννμπμξ.  

   féxe(πθδε. féxuri) θςξ  α.  θέββμξ     β. θςηζ- 
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ζιυξ, ημ ζφκμθμ ηςκ θςηεζκχκ απηίκςκ πμο εη-

πέιπμκηαζ απυ ηεπκδηή θςηεζκή πδβή γ. (ζοκ-

εηδ.) ηάεε ηεπκδηή θςηεζκή πδβή.    

   fexéscu(fex/-íre,-í,-ítă) θςηίγς, θέββς.  

   fexíre(πθδε. fexíri) θχηζζια, θςηζζιυξ, δ 

πανμπή θςηυξ  

   fhionghítsu(πθδε. fhionghíce) θζμβηάηζ 

(οπμη. ημο fhióngu). 

   fhióngu(πθδε. fhioánge & fhiónguri) 1. 

θζυβημξ 2. μκμιαζία δζαημζιδηζημφ ιμηίαμο  

οθακημφ. 

   fidáne(πθδε. fidắńi) θοκηάκζ. 

   fíldişu(πςν. πθδε.) θίθκηζζζ.   

   filíe(πθδε. filíi) 1. ηoιάηζ απυ ζηενεά ηνμ-

θή ή βθοηυ 2. (δζπθυ, ~ - ~) ημιιάηζα. 

   filihále(πςν. πθδε.) ζηδ θν. sti filihále di 

oáră! ζε πμθφ ζφκημιμ πνμκζηυ δζάζηδια, πμθφ 

βνήβμνα, αιέζςξ.    

   filipséscu(fillips/-íre,-í,-ítă) θζθεφς. 

   filipsíre(πθδε. filipsíri) θίθεια, ηναηάνζ-

ζια. 

   filótimíe(πθδε. filotimíi) θζθμηζιία, πνμεο-

ιία βζα εηηέθεζδ εκημθήξ, ηαεήημκημξ.  

   filurídhă(πθδε. filurídhe) 1. θςνίδα βδξ 2. 

ημιιάηζ πίηαξ 3. (ιηθ.) ηη. πμο έπεζ ιζηνέξ δζα-

ζηάζεζξ.  

   filusufíă(πθδε. filusufíe) θζθμζμθία, αζα-

θήξ πενίπθμημξ ηαζ ανηεηά βεκζηυθμβμξ ζοθ-

θμβζζιυξ . 

   fiĺóru(πθδε. fiĺioáre) 1. θςνίδα, ηαζκία πα-

κζμφ ή οθάζιαημξ 2. κήια πμο ηνέιεηαζ απυ 

νμφπμ 3. ηζμοθμφθζ, ημφθα ιαθθζχκ 4. δέζιδ 

πυνηςκ ή δδιδηνζαηχκ.  

   findjáne(πθδε. findjắńi) θθζηγάκζ ημο ηα-

θέ. 

   fínu(πςνίξ πθδε.) ιεβάθμο ιήημοξ λάζια 

απυ ιαθθί πνμαάημο ηαηάθθδθμ βζα ηδκ πανα-

βςβή ζηδιμκζμφ. 

   fíră(πθδε. fire) θφνα, ιείςζδ ημο υβημο ή 

ημο αάνμοξ πνμσυκημξ.   

   firmáne(πθδε.firmắńi) 1. θζνιάκζ 2. (ζης-

πη.) ηθήζδ, ηθήηεοζδ.  

   fírmă(πθδε. fírme) 1. θίνια, επςκοιία επζ-

πεζνήζεςξ 2. (ιηθ.) πμκδνυξ, έλοπκμξ, ηαηαθε-

νηγήξ. 

   físe(πςνίξ πθδε.) 1. θφζδ, ημ θοζζηυ δ ζδζμ-

ζοβηναζία ημο ηάεε ακενχπμο 2. παναηηήναξ, 

μ άκενςπμξ ακαθμνζηά ιε ηδκ ζοιπενζθμνά 

ημο 3. ημ βεκεηζηυ υνβακμ ημο άκδνα.  

   fistóne(πθδε. fistóne) θεζηυκζ 

   fiteái → feteái. 

   fitícă → fetícă.  

   fitíĺiu(πθδε. fitíĺe) 1. θζηίθζ 2. θζηζθζά, ηαηυ- 
αμοθδ δζαζπμνά πθδνμθμνζχκ.   

   fitítşă → fetícă. 

   fítşă(πθδε. fítşe) αζδμίμ.   

   fítşără(πθδε. fítşăre) είδμξ πμοθζμφ;   

   fítşu(πθδε. fitşî) 1. ζηενευ ακηζηείιεκμ (πέ-

ηνα, ηάθοηαξ ζθαίναξ ή αζηνάβαθμξ γχμο) 

πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζε παζδζηυ παζπκίδζ 2. 

(ιηθ.) μ ζηνμββοθμπνυζςπμξ.  

   fiĝúră(πθδε. fiĝúre) θζβμφνα, επίδεζλδ πμο 

απμζημπεί ζημκ εκηοπςζζαζιυ.  

   flámpură(πθδε. flắmburi) 1. θθάιπμονμ 2. 

ζηδ θν. flắmbură di năóri! "γχκδ κεθχκ". 

   Fleváru(πςν. πθδε.) Φθεαάνδξ.  

   fliscuéscu(fliscu/-íre,-í,-ítă) 1. αζηζίγς 2. 

ιαζηζβχκς 3. (me ~) βδένκμιαζ, βναηγμοκζέιαζ 

(απυ θοηά, αβηάεζα η.η.μ.). 

   fliscuíre (πθδε. fliscuíri) 1. αίηζζζια 2. ια-

ζηίβςια 3. βναηζμφκζζια, βδάνζζιμ (απυ θο-

ηά, αβηάεζα η.η.μ.). 

   fliscuitúră(πθδε. fliscuitúre), 1. ζδιάδζ 

ζημ δένια πμο πνμηθήεδηε απυ αίηζζζια ή ια-

ζηίβςια 2. ζδιάδζ ζημ δένια πμο πνμηθήεδηε 

απυ βναηζμφκζζια ή βδάνζζιμ (απυ θοηά, α-

βηάεζα η.η.μ.)   

   flítu(πθδε. flíture & flíturi) θφηνμ. 

   flituráre(πθδε. fliturắri) 1. πανά 2. ιηθ. 

βζα ηδκ ηανδζά) ζηίνηδια. .  

   flítură(πθδε. flíture) πεηαθμφδα.  

   fliturédzu & flíturu(flitur/-áre,-ái,-átă) 1. 

παίνμιαζ, είιαζ πανμφιεκμξ 2. (ιηθ. βζα ηδκ ηα-

νδζά) ζηζνηχ.  

   flíturu → fliturédzu  

   floáră(πθδε. flóri) 1. θμοθμφδζ, άκεμξ 2. 

(ζοκεηδ.) ημ πμχδεξ θοηυ πμο λεπςνίγεζ απυ ημ 

άκεμξ ημο (π.π. ηνίκμξ, ιεκελέξ, ιανβανίηα η. 

θπ.) 3. (ιηθ.) ςναίμ πνυζςπμ 4. (ιηθ.) άκενς-

πμξ ιε εοάθςηδ οβεία. 

   flocátă(πθδε. flocáte) πζεαιή, δ απυζηαζδ 

απυ ηδκ άηνδ ημο ακηίπεζνα ημο πενζμφ ςξ ημ 

άηνμ ημο ιζηνμφ δαηηφθμο, υηακ δ παθάιδ εί-

καζ ακμζηηή.   

   flócu(πθδε. floáce) 1. ημφθα απυ οπυθεζιια 

πμηανζμφ ιεηά ημ ημφνεια εκυξ πνυααημο 2. 

πκμφδζ ή ίκα απυ λάζια ή οθάδζ 3. θθυηζ 4. 

ημφθα πυνημο.  

   flocutínă(πθδε. flocutíne) θθμηάηδ, ηθζκμ-

ζηέπαζια ιε θθυηζα.   

   floráme(πθδε. florắńi) πθήεμξ θμοθμοδζχκ,   

   florăcănútă(πςν. πθδε) βίδα ιε βηνίγμ- 

άζπνμ ηνίπςια.  

   florícă & florítşă(πθδε. floríce) θμοθμο-

δάηζ (οπμη. ημο floáră).  
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   florítşă → florícă.   

   Flóru δ αθαπζηή μκμιαζία ημο (υιμνμο  

ιε ημ Μέηζμαμ) πςνζμφ Φθαιπμονάνζ. 

   flueáră(πθδε. fluéri) 1. θθμβένα 2. (ιηθ. 

βζα πνμζ.) αθάηαξ, δθίεζμξ.  

   flúminu(πθδε. flúmińi) 1. πονηαβζά, δο-

καηή θςηζά 2 (βζα θςξ) έκημκμ, δοκαηυ 3. (βζα 

κενυ) υβημξ 4. (ιηθ. βζα πνυζ.) μνβζζιέκμξ 4. 

πθδεχνα, πθήεμξ 5. πθεζμρδθία, πθεζμκυηδηα 

6. ζφκμθμ. 

   fluríe(πθδε. fluríi) 1. θθμονί 2. κυιζζια 

αλίαξ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ςξ ηυζιδια.  

   flurícă & flurítşă(πθδε. fluríce  & flurítşe) 

θθμονάηζ (οπμη. ημο. fluríe) 

   flurítşă → flurícă. 

   foále(πθδε. fóĺi) 1. αζηί, ημοθμφιζ 2. (ιηθ.) 

παπφξ άκενςπμξ 3. (ιηθ.) ημζθζά πμο έπεζ πα-

πφκεζ. 

   foáme(πςν. πθδε.) πείκα, ημ αίζεδια πμο 

ιαξ πθδνμθμνεί υηζ μ μνβακζζιυξ ιαξ έπεζ ακά-

βηδ απυ ηνμθή ηαζ ιαξ παναηζκεί κα θάιε. 

   foártică(πθδε. foártice) ραθίδζ.  

   fóche(πθδε. fochi) θφθμ ηαθαιπμηζμφ.  

   fócu(πθδε. fócuri) 1. θςηζά 2. (ζοκεηδ.) δ 

βθχζζα ημο πονυξ, δ θθυβα 3. (ηαη’ επέηη.) 

πονηαβζά πμο ακάαεηαζ ηοπαία ή ζηυπζια ηαζ 

πνμλεκεί ηαηαζηνμθέξ 4. (ιηθ.) ηαοηενή ηνμθή 

5. (ιηθ.) έκημκδ γέζηδ 6. (ιηθ.) πάεμξ, έκημκδ 

πνμζπάεεζα βζα ιάεδζδ 7. (ιηθ.) μνβή, εοιυξ 8 

(ιηθ.) ακαζηάηςζδ 9. (ιηθ.) ορδθυξ πονεηυξ 

10. (ιηθ.) θθυβςζδ 11 (ιηθ.) πνυαθδια, ζηε-

κμπχνζα.  

   focurínă(πθδε. focuríne) 1. εζηία, μ πχνμξ 

υπμο ακάαμοιε θςηζά βζα εένιακζδ ή βζα ια-

βείνεια 2. (εζδζηυη.) ημ ηιήια ημο ηγαηζμφ, ημο 

θμφνκμο ή μ πχνμξ ηάης απυ ζηεφδ ιαβεζνζ-

ηήξ ηαζ εένιακζδξ υπμο ηαίεζ δ θςηζά πμο ηα 

εενιαίκεζ. 3. εζηία θςηζάξ, ζδιείμ υπμο είπε 

ακαθηεί ή ηαίεζ αηυιδ ιία θςηζά. 

   fólă(πθδε. fóle) 1. ημοιπί νμφπμο 2. (ζε πα-

πμφηζζ) ιπάθςια, ιζηνυ ημιιάηζ δένιαημξ πμο 

νάαεηαζ πάκς ζε θεανιέκμ ιένμξ οπμδήιαημξ.  

   folícu(πθδε. folíci) ιζηνυ αζηί (οπμη. ημο 

foále). 

   fóĺínă(πθδε.foĺíne) 1. (παθαζυη.) δενιάηζκδ 

ηζάκηα (ζε ζπήια ιεβάθμο πμοβηζμφ) βζα ηδ 

ιεηαθμνά ιζηνμακηζηεζιέκςκ 2. θεανιέκμ α-

ζηί πμο έπεζ παθανχζεζ ηαζ ιονίγεζ άζπδια 3. 

(ιηθ.) ηάηζ πμο ιονίγεζ άζπδια 4. (ιηθ.) νμφπμ 

δ παπμφηζζ πμο έπεζ λεπεζθχζεζ. 

   fóĺu(πθδε. fóĺi) (παθαζυη.) θοζδηήναξ, θο-

ζενυ ηαιζκζμφ 

   fońé(πθδε. fońiádzî) θμκζάξ, δμθμθυκμξ. 

 

   forfuráre(πθδε. forfurắri) ηκδζιυξ, θα-

βμφνα.   

   forfurédzu(forfur/-áre,-ái,-átă) αζζεάκμ-

ιαζ θαβμφνα, ηκδζιυ.  

   fórtomă1 & fórtumă(πθδε. fortómate), 

(παθαζυη.) θμνηίμ εκυξ οπμγοβίμο ζζμδφκαιμ 

ιε 80 μηάδεξ 2. (ζοκεηδ.) ιμκάδα ιέηνδζδξ 

αάνμοξ ζζμδφκαιδ ιε 80 μηάδεξ.  

   fórtomă
2
 & fórtumă(πθδε. fórtume) 1. 

ιεβάθμο ιήημοξ ηνζπζά εζδζηή βζα ημ δέζζιμ μ-

βηςδχκ θμνηίςκ ζηα οπμγφβζα 4. (ζοκεηδ.) 

ιεβάθμο ιήημοξ ηνζπζά πμο πνδζζιμπμζμφκηακ 

ςξ ιμκάδα ιέηνδζδξ ιήημοξ ηαζ ζζμδοκαιμφζε 

ιε 12 μνβζέξ (πνδζζιμπμζμφκηακ ηον. ζηδ ιε-

ηνδζδ εδαθζηχκ εηηάζεςκ.)  

   fortotíre & furtutíre(πθδε. fortotíre & 

furtutíre) λφθμ πμο δζπαθχκεζ ζηδκ άηνδ ημο 

ηαζ πνδζζιμπμζείηαζ βζα ημ θυνηςια οπμγοβί-

ςκ.  

   fórtsă(πςν. πθδε.) 1. θυνα 2. μνιή 3. δφ-

καιδ.  

   fórtumă
1
 → fórtomă

1
 

   fórtumă
2 

→ fórtomă
2
 

   fósfuru(πςν. πθδε.) θχζθμνμξ.   

   fotắ(πθδε. fotádzî) είδμξ πμδζάξ  

   frángă(πθδε. fránge) θνάμοθα. 

   frangoméru(πθδε. frangomeáre) άβμονδ 

κημιάηα.   

   frangoráftu(πθδε. frangoráftsî)  θναβημ-

νάθηδξ.   

   frángu(πθδε. frángi) δναπιή.   

   frápsimu(πθδε. frápsińi) θνάλμξ, ιεθζά.  

   fráte(πθδε. frátsî) 1. αδεθθυξ 2. μ άκδναξ 

ιε ημκ μπμίμ ζοκδέεηαζ ηακείξ ιε ααεζά ζπέζδ 

θζθίαξ 3. πνυζςπμ (ανζεκζημφ βέκμοξ) ιε ημ 

μπμίμ έπεζ ηακείξ ζζπονμφξ ημζκμφξ δεζιμφξ 4. 

ςξ μζηεία πνμζθχκδζδ πνμξ εκήθζημ άκδνα 5. 

ιίζπμξ θμοθμοδζμφ.  

   frămintáre(πθδε. frimintắri) 1. πθάζζιμ 

ηδξ γφιδξ 2. εκενβμπμίδζδ, δναζηδνζμπμίδζδ 

3. ιεηαηίκδζδ ακενχπμο ή γχμο απυ ζδιείμ, 

ιένμξ ή ηυπμ πμο έπεζ ιείκεζ βζα μνζζιέκμ πνμ-

κζηυ δζάζηδια 4. (βζα ημ ιοαθυ) ζηφρζιμ 5. 

ραπμφθεια, ράλζιμ ζημ εζςηενζηυ ηζέπδξ.  

   frắmptu(πθδε. frắmpte) (ζε πνυααημ) ημ 

ηιήια ηδξ ιεηςπζαίαξ πχναξ πμο ανίζηεηαζ πά-

κς απυ ηδκ μθεαθιζηή ηυβπδ. 

   frămptătúră & frămptúră(πθδε. fră-

mptătúre & frămtpúre) 1. νάβζζια ζε βοαθί 2. 

(πθδε.) εναφζιαηα 3. (πθδε.) ζπαζιέκα ηθα-

δζά.  

   frămptúră → frămptătúră.   

   frắndză(πθδε. frắndzî) 1. θφθθμ α. θοημφ 
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β. πανηζμφ 2. παναεονυθοθθμ 3. (βζα ηζίβημ) 

ημιιάηζ 4. εθδιενίδα 5. (ιηθ. βζα πνμζ.) α. 

ακάθαθνμξ, εοηίκδημξ β. (εζδζηυη. ζε ενβαζία) 

βνήβμνμξ ηαζ απμηεθεζιαηζηυξ. 6. (ιηθ. ζηδ 

θν. tórnu frắndză) αθθάγς βκχιδ, άπμρδ. 

   frăndzắscu(frăndz/-î´re,-î´i,-î´tă) 1. θοθ-

θμθμνχ, ζπδιαηίγς θφθθςια, αβάγς θφθθα 2. 

(βζα κήιαηα) ηα αάθς ζημ πνχια ηςκ θφθθςκ.  

   frăndzătúră(πθδε. frăndzătú-re) ζςνυξ α-

πυ πεζιέκα θφθθα 

   frăndzî´re(πθδε. frăndzî´ri) ζπδιαηζζιυξ 

θοθθχιαημξ  

   frăngeáme(πθδε. frăngéńuri) 1. θφθθςια, 

θοθθςζζά 2. πθήεμξ πεζιέκςκ θφθςκ.  

   frăngeáre(πθδε. frăngéri) 1. ζπάζζιμ, 

εναφζδ 2. ηάηαβια 3. (βζα κενυ) ημ κα βίκεζ 

πθζανυ 4. θήρδ πμζυηδηαξ ηνμθήξ ζηακήξ κα 

ιεηνζάζεζ ηδκ πείκα.  

   frắngere(πςν. πθδε) (οανζζη.) ζηδ θν. "la 

frắngere!" πμο ακηζζημζπεί ζηζξ εθθδκζηέξ θν.  

"ζηα ηζαθίδηα!, ζην δηάνιν!, ζηα θνκκάηηα!. " 

   frắngu(frăngeáre/frédju & frắmpşu/ frắ-

mptă) 1. ζπάς, εναφς, ημιιαηζάγς (ηη.) 2. 

(me ~) παεαίκς ηάηαβια 3. (ηνζημπνυζ. βζα 

κενυ, se ~) βίκεηαζ πθζανυ, παφεζ κα είκαζ ηνφμ 

4. (ηνζημπνυζ. βζα γέζηδ ή ρφπμξ, se ~) πέθηεζ, 

παφεζ κα είκαζ έκημκμ 5. αθθάγς ηαηεφεοκζδ, 

ζηνίας 6. (ιηθ. ηνζημπνυζ. βζα ηανπμθυνμ δέκ-

δνμ, se ~) πανάβεζ πμθθμφξ ηανπμφξ 7. (me ~) 

θεφβς, λεημοιπίγμιαζ 8 δζχπκς (ηπ.) 9. (me ~) 

ηάιπημιαζ, θοβίγς, πάκς ηδκ γςηζηυηδηά ιμο 

10. (βζα υρδ, me ~) αβάγς νοηίδεξ 11. (ηνζημ-

πνυζ. βζα κφπηα, se ~) έπεζ ηαθφρεζ ημ ιεβαθφ-

ηενμ ηιήια ηδξ, απμιέκεζ ιζηνυηενμ πνμκζηυ 

δζάζηδια βζα κα λδιενχζεζ. 12. (ιηθ. ζηδ θν. 

frắngu ínima) α. ζηεκμπςνχ, πζηναίκς ηπ. β. 

(ńi si frắnge ínima) ζηεκμπςνζέιαζ, πζηναί-

κμιαζ 13. (βζα πείκα) ηδκ ιεηνζάγς, ηνχς υζμ 

κα ιδκ πεζκάς 14. ημζιάιαζ βζα θίβμ 15 (me ~) 

ελακηθμφιαζ, ηαηααάθθμιαζ απυ ηδκ ημφναζδ 

16. (ηνζημπνυζ. βζα ημ ζχια, ńi si~ ) ζηεανχ-

κεζ, ηαιπμονζάγεζ 17. (me ~) ηζαηίγμιαζ, ηαηά-

αάθς έκημκδ πνμζπάεεζα βζα κα πάς ή κα ένες 

απυ ηάπμο 18. (me ~) ηζαηίγμιαζ, δείπκς ιε-

βάθδ πνμεοιία, βίκμιαζ εοζία 19. (βζα ιμοζζηυ 

υνβακμ) παίγς ιεθςδζηά, ιε εκαθθαβέξ, δεκ 

παίγς ιμκυημκα 20. (ηνζημπνυζ. βζα ηνμοζηυ 

ιμοζζηυ υνβακμ, se ~) πηοπά δοκαηά ηαζ ιε 

δζά-νηεζα 21. (βζα πνήιαηα) παθχ, ηάκς ρζθά, 

θζα-κά.  

   frătátu → fărtátu.  

   frătícu(πθδε. frătíci) αδεθθμφθδξ (πθδε. 

ημο fráte).  

   frécu(fric/-áre,-ái,-átă) 1. ηνίας 2. ηαεανί- 

γς ιε ηνίρζιμ 2. α. πασδμθμβχ β. (me ~) πασδμ-

θμβζέιαζ 3. (ιηθ.) δναπεηεφς, ημ ζηάς 4. 

(ηνζημπνυξ. βζα πνάβιαηα, εδάθδ) θεείνμιαζ, 

θεζχκς (απυ ηνζαή ή πνήζδ) 5. (ιηθ. me ~) α-

πμηηχ πείνα.  

   fremíntu & frimíntu(fr/-ămintáre,-emi-

ntái &-imintái,-ămintá-tă) 1. (βζα γφιδ) πθάες, 

δίκς ζπήια 2. (βζα έιρ.) α. ηζκχ, ιεηαηζκχ ηπ. 

(απυ ζδιείμ, ιένμξ ή ηυπμ πμο έπς ιείκεζ βζα 

πμθφ πνυκμ) β. (me ~) ηζκμφιαζ, ιεηαηζκμφιαζ 

(απυ ζδιείμ, ιένμξ ή ηυπμ πμο έπς ιείκεζ βζα 

πμθφ πνυκμ) 3. (βζα ενβαζία) δζχπκς, απμθφς 

(ηπ.) 4. (βζα ιοαθυ) ημ ζηφας, ημ πζέγς κα ζηε-

θηεί 5. (υηακ είιαζ λαπθςιέκμξ, me ~) ζηνζθμ-

βονκχ 6. (βζα ηζέπδ) ραπμοθεφς ιε ημ πένζ 

ιμο κα ανς ηάηζ.  

   fricáre(πθδε. fricắri) 1. ηνίρζιμ 2. ηαεά-

νζζια ιε ηνίρζιμ 3. πασδμθυβδια 4. ζηάζζιμ, 

δναπέηεοζδ.    

   fricătúră(πθδε. fricătúre) 1. θεανιέκμ έ-

δαθμξ, πςνίξ πυνημ ή πχια 2. θεανιέκμ φ-

θαζια, ηζυθζ, ημονέθζ.   

   frigeáre(πθδε. frigéri) 1. ρήζζιμ ηνεάηςκ 

2. ηάρζιμ, ημ κα εηπέιπς έκημκδ εενιυηδηα.  

   frighítşu(πςν. πθδε.) εθαθνυ ηνφμ (οπμη. 

ημο frígu).   

   frígu
1
(fr/-igeáre,-rípşu,-íptă) 1. (βζα ηνέαξ) 

ρήκς 2. γεζηαίκς πάνα πμθφ, οπενεενιαίκς 3. 

ηαίς, εηπέιπς ιεβάθδ εενιυηδηα 4. (βζα πνυζ. 

me ~) ςνζιάγς, απμηηχ πείνα 5. (βζα ρφπμξ) 

ειθακίγς δνζιφηδηα.  

   frígu
2
(πθδε. fríguri) 1. ηνφμ, ρφπμξ 2. ηνο-

μθυβδια 3. ρφλδ. 

   friguráre(πθδε. frigurắri) 1. ηνφςια, δ αί-

ζεδζδ ημο ηνφμο 2. (ζοκεηδ.) ηνφςια, ηνο-

μθυβδια 

   frigurédzu(frigur/-áre,-ái,-átă) ηνοχκς, 

ρφπμιαζ.  

   frimíntu → fremíntu. 

   friptáĺu(πθδε. friptáĺe) 1. ιένμξ υπμο ρή-

κεηαζ ηνέαξ 2. (ζοκεηδ.) ρδζηανζά, ζηεφμξ υ-

πμο ρήκεηαζ ηνέαξ 3. (ζοκεηδ.) δ ακάθδρδ ημο 

ρδζίιαημξ ηςκ ηνεάηςκ ζε ιία εηδήθςζδ.  

   friptúră(πθδε. friptúre) 1. ρδηυ ηνέαξ 2. 

δνζιφ ρφπμξ.  

   frî´ngu(πθδε. frî´ngi) μκμιαζία δζαημζιδ-

ηζημφ ιμηίαμο οθακημφ.  

   frósală & frúsală(πθδε. frósale & frúsale) 

νμηακίδζ.  

   frúsală → frósală.  

   ftexéscu(ftex/-íre,-í,-ítă) θηαίς.  

   ftéximu(πςν. πθδε.) 1. θηαίλζιμ, οπαζηζυ-

ηδηα 2.  ζθάθια, πανάπηςια.  
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   fterotíră & fterotíre(πθδε. fterotíre) θηε- 
νςηή, πηενοβζμθυνμξ ηνμπυξ πμο ζηνέθεηαζ ιε 

ηδκ πίεζδ ημο κενμφ ηαζ εέηεζ ζε ηίκδζδ έκακ 

ιδπακζζιυ.  

   fterotíre → fterotíră  

   ftohíĺe(πθδε. ftohíĺuri) θηχπεζα, πεκία, 

έκδεζα.  

   ftşorácu(πθδε. ftşoráci) ιεβάθμ αβυνζ, ζηα 

υνζα ηδξ εθδαζηήξ δθζηίαξ.  

   ftşoreáme & ftşureáme(πςν. πθδε.) 1. 

πθήεμξ αβμνζχκ 2. παζδμιάκζ, πθήεμξ παζδζχκ.  

   ftşoreátsă(πςν. πθδε.) αθ. θ. ftşoreáme 

ζηδ ζδι. 1..  

   ftşorícu(πθδε. ftşoríci) αβμνάηζ (οπμη. ημο 
ftşóru).  

   ftşóru(πθδε. ftşóri) 1. αβυνζ, ανζεκζηυ 

ηέηκμ 2. ηάεε κεανήξ δθζηίαξ άημιμ ακδνζημφ 

θφθμο 3. παζδί 4. (πθδε.) ηέηκα, παζδζά 5 μκμ-

ιαζία δζαημζιδηζημφ ιμηίαμο οθακημφ.  

   ftşureáme → ftşμreáme. 

   ftşuríuri(πςν. εκ.) 1. μιάδεξ, ζφκμθα αβμ-

νζχκ 2. μιάδεξ, ζφκμθα παζδζχκ.   

   fturáre(πθδε. fturắri) 1. ημ κα είιαζ ανηε-

ηυξ, κα θηάκς (ηαζ κα πενζζζεφς) 2. (βζα  μζημ-

κμιζηή δναζηδνζυηδηα) ημ κα έπς απυδμζδ, 

παναβςβζηυηδηα  

   fturédzu & ftúru(ftur/-áre,-ái,-átă) 1. πα-

νάβς πάκς απυ ημ ηακμκζηυ, έπς οπενπαναβς-

βή 2. (βζα μζημκμιζηή δναζηδνζυηδηα) απμδίδς, 

απμθένς (ηένδμξ) 3. είιαζ παναβςβζηυξ, αβά-

γς δμοθεζά 4. είιαζ ανηεηυξ, θηάκς ηαζ πε-

νζζζεφς 5. ιέκς ακαθθμίςημξ, δεκ έπς θεανεί 

απυ ηδκ πνήζδ 6. ηναηχ, δζανηχ.  

   ftúru → fturédzu.  

   fucărắ & fucăroáńe(πθδε. fucărádzî & 

fucăroáńe θηςπυξ) θηςπή.  

   fúgă(πθδε. fúge & fúgi) 1. θοβή, ακαπχνδ-

ζδ 2. (ιηθ.) μ εάκαημξ 3. θεοβάθα, αζαζηζηή 

θοβή 4 ηνεπάθα, ηνέλζιμ.  

   fugíre(πθδε. fugíri) 1. θοβή α. ακαπχνδζδ 

β. απμιάηνοκζδ απυ έκακ ηυπμ βζα ιεβάθμ 

πνμκζηυ δζάζηδια 3. ηνέλζιμ, ηνεπάθα. 

   fúgu(fug/-íre,-í,-ítă) 1. θεφβς 2. ακαπςνχ 

3. απoδνχ, ημ ζηάς 4. λεθεφβς, δζαθεφβς. 5. 

(βζα πχνμ ενβαζίαξ) απμπςνχ, εβηαηαθείπς 6. 

(ιηθ.) πανένπμιαζ, πενκχ (πνμκζηά) 7. (εο-

θδι.) πεεαίκς 8. ηνέπς 9. (βζα οβνά) ηνέπς, 

νές 10. απμιαηνφκς, δζχπκς (ηπ.) 11. απμθφς 

(ηπ. απυ ηδκ ιία δμοθεζά ημο) 12. δζαθένς 13. 

ηαηαπμκμφιαζ, ελακηθμφιαζ, (ιενζηχξ ή μθζ-

ηχξ) 14. (βζα πυδζα) παναπαηχ, δεκ παηχ ζς-

ζηά. 15. (βζα πένζα) δζαεέης εοηζκδζία.  

   fultáche(πθδε. fultắchi)  θμοζηάθα,   θθφ- 

ηηαζκα ιε κενυ.   

   fumeáĺe(πθδε. fuméĺi) μζημβέκεζα α. μιάδα 

αηυιςκ πμο ζοκδέμκηαζ ιεηαλφ ημοξ ιε δε-

ζιμφξ αίιαημξ, βάιμο ή οζμεεζίαξ ηαζ δζαιέ-

κμοκ ηάης απυ ηδκ ίδζα ζηέβδ β. ζφκμθμ αηυ-

ιςκ πμο έπμοκ ημζκή ηαηαβςβή, ημ ζφκμθμ ηςκ 

ζοββεκχκ. 

   fumeĺítsu(πθδε. fumeĺítsuri) κήπζμ.  

   fuméĺu(πθδε. fuméĺi) 1. παζδί 2. (βεκζηυη.) 

ημ ιζηνήξ δθζηίαξ άημιμ, ημο μπμίμο δ ζςια-

ηζηή ηαζ πκεοιαηζηή ακάπηολδ δεκ έπεζ μθμ-

ηθδνςεεί. 

   fúmu(πθδε. fúmuri) 1. ηαπκυξ 2. ηαπκζά, 

αζεάθδ 3. ηαπκζά, δ ιμοκηγμφνα πμο ζπδιαηί-

γεηαζ πάκς ζε δζάθμνεξ επζθάκεζεξ απυ ημκ 

ηαπκυ 4. ηάπκζζια, ηζζβάνμ 5. (ιηθ. βζα πνυζ.) 

μνβζζιέκμξ, εοιςιέκμξ 6. (ιηθ. βζα έδαθμξ) 

πμθφ ζηεβκυ, λεναιέκμ.    

   fundáre(πθδε. fundắri) 1. αφεζζδ, θμοκηά-

νζζια 2. δ ημπμεέηδζδ πάηςκ ζε αανέθζ.  

   fúndă(πθδε. fúnde) 1. θμφκηα, ζφκμθμ 

ηθςζηχκ ίζμο ιάηνμοξ, δειέκεξ ιαγί 2. μ εφ-

ζακμξ ημο ηαθαιπμηζμφ 3. ηζμοθμφθζ πμο 

αθήκμοιε ζε γχμ βζα μιμνθζά 4. μ ζθαζνζηυξ 

ηανπυξ ημο πθάηακμο.   

   fundédzu & fúndu(fund/-áre,-ái,-átă) 1. 

αοείγς (ηη./ηπ. ζε οβνυ) 2. (me ~) αοείγμιαζ, 

αμοηάς (ζε οβνυ) 3. (ιηθ.) θοθαηίγς, πχκς 

ζηδκ θο-θαηή (ηπ.) 4. (ιηθ. βζα άκδνα) ημκ 

πχκς, ζοκ-μοζζάγμιαζ 5. (βζα μφνα, me ~) 

πζέγμιαζ κα ηα απμαάθς 6. (βζα αανέθζ) 

ημπμεεηχ πάημοξ 7. (βζα ημίπμ) θμοζηχκς 

θυβς οβναζίαξ.  

   fundícă & fundítşă(πθδε. fundíce) θμο-

κηίηζα (οπμη. ημο fúndă). 

   fundítşă→fundícă.  

   fúndu1 → fundédzu. 

   fúndu2
(πθδε. fúnduri) ποειέκαξ δμπείμο 

ηον. ημο αανεθζμφ  

   fúne(πθδε. fúne) ηνζπζά.  

   funícă & funítşă(πθδε. fuńíce) θεπηή ηαζ 

ιζ-ηνή ζε ιέβεεμξ ηνζπζά (οπμη. ημο fúne).  

   funítşă → fuńícă.  

   funipséscu(funips/-íre,-í,-ítă) πηοπζέιαζ 

πμθφ, ηναοιαηίγμιαζ (ζε ηάπμζμ ζδιείμ ημο 

ζχιαημξ). 

   funipsíre(πθδε. funipsíri) ημ κα πηοπήζς 

πμθφ (ζε ηάπμζμ ζδιείμ ημο ζχιαημξ).  

   furáre(πθδε. furắri) 1. ηθερζά, ηθέρζιμ,  

ηθμπή 2. δ απαβςβή βοκαίηαξ ιε ζημπυ ημκ 

βάιμ  

   fúrcă(πθδε. fúrce ) 1. δζηνάκζ 2. νυηα ιε δζ-

παθςηή απυθδλδ 3. λφθμ ιε δζπαθςηή άηνδ 
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πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα ημ θυνηςια ηςκ οπμ-

γοβίςκ 4. (παθαζυη. ζημκ ιδπακζζιυ ημο κενμ-

πνίμκμο) μ ηαηαηυνοθμξ ηαζ μ μνζγυκηζμξ δζς-

ζηήναξ 5. (παθαζυη. ζημκ ιδπακζζιυ ημο ια-

κηακζμφ) ηάεε ιία απυ ηζξ δζπαθςηέξ αάζεζξ 

ζηζξ μπμίεξ εδνάγμκηαζ μζ άλμκεξ πμο δζαπε-

νκμφκ εβηάνζζα ηζξ ημνοθέξ ηςκ ημπάκςκ 6. 

(ηηδκ.) ηφπμξ ζδιαδζμφ πμο βζκυηακ ζημ αοηί 

πνμαάημο (πνδζίιεοε ςξ ζδιάδζ ακαβκχνζζήξ 

ημο απυ ημκ ζδζμηηήηδ ημο).  

   furchiséscu(furchis/-íre,-í,-ítă) α. θμο-

νηίγς ελμνβίγς β. (me ~) θμονηίγμιαζ, ελμνηί-

γμιαζ.  

   furchisíre(πθδε. furchisíri) ελυνβζζδ.   

   furchítsă(πθδε. furchíce) οπμη. ημο fúrcă 

(αθ. θ.).  

   furdhománică(πθδε. furdhománice) θα-

νδμιάκζημ, ηφπμξ θανδζμφ ιακζηζμφ ζηδ πανα-

δμζζαηή εκδοιαζία ηςκ ακδνχκ.  

   furfúĺu(πθδε. furfúĺe) 1. πμθφ θεπηυ ηθαδί, 

ζπίγα ή αβηίδα 2. απμιεζκάνζ απυ λφθμ πμο ηυ-

πδηε 3. πνμζάκαιια   

   furicáre1
(πθδε. furicắri) 1. ηνυπζζια, αηυ-

κζζια 2. πάναλδ ιοθυπεηναξ. 

   furicáre2
(πθδε. furicắri) λεβθίζηνδια, ημ 

κα θφβς ηνοθά απυ ηάπμο.  

   furicătúră(πθδε. furicătúre) οπυθεζιια 

πέηναξ πμο πενζέπεηαζ ζε αθεφνζ πμο είπε αθε-

ζηεί αιέζςξ ιεηά ηδ πάναλδ ηςκ ιοθυπεηνςκ. 

   furicheáme(πςν. πθδε.) πθήεμξ ηθεθηχκ.  

   furichédzu(furic/-áre,-ái,-átă) 1. ηνμπίγς, 

αημκίγς 2. (εζδζηυη. βζα ιοθυπεηνα) πανάζζς.   

   fúricu(furic/-áre,-ái,-átă) λεβθζζηνχ, λεθεφ-

βς, θεφβς ηνοθά απυ ηάπμο.  

   furícu - furícă(πθδε. furíci - furíce) ηθε-

θηάημξ, άκδναξ πμο ηθέαεζ ιζηνμακηζηείιεκα - 

βοκαίηα πμο ηθέαεζ ιζηνμακηζηείιεκα (οπμη. 

ημο fúru
2
). 

   fúrnaru & furnedjî´- fúrnară & fu-

rnedjoáńe(πθδε. fúrnari & furnedjádzî - fú-

rnare & furnedjoáńe) θμφνκανδξ - θμονκάνζ-

ζα. 

   furnedjoáńe → fúrnară.  

   furnedjî → fúrnaru. 

   furnélă(πθδε.furnéle) θμονκέθμ. 

   furnicélu(πθδε. furnicéĺi & furniceáĺe) δμ-

εζήκαξ, ηαθυβενμξ, θθεβιμκχδεξ ποχδεξ ελά-

κεδια ημο δένιαημξ  

   furnicheáme(πςν. πθδε.) πθήεμξ ιονιδ-

βηζχκ. 

   furnígă(πθδε. furnígi) 1. ιονιήβηζ 2. 

ιονιήβηζαζια, αίζεδζδ εθαθνμφ ηζζιπήιαημξ 

ή ιμοδζάζιαημξ ζε πενζμπή ημο ζχιαηυξ ιμο.  

   fúrnu(πθδε. fúrnuri) 1. (παθαζυη.) θμφνκμξ, 

ηηζζηή ηαηαζηεοή, ιέζα ζηδκ μπμία βίκμκηακ 

ημ ρήζζιμ ημο ρςιζμφ, θαβδηχκ ηαζ βθοηχκ 2. 

θμφνκμξ, ανημπμζείμ.  

   fúrtu
1
 - fúrtă(πθδε. fúrtsî & fúrte) ηθε-

θηανάξ -. ηθεθηανμφ. 

   fúrtu
2
(πθδε. fúrturi) ηθέρζιμ, ηθμπή  

   furtúnă(πθδε. furtúne) 1. πζμκμεφεθθα 2. 

ηαημηοπία 3. ιπεθάξ, ζημημφνα 4. (ςξ επίνν.) 

ιε μνιή, ιε θυνα, ιε δφκαιδ, ιε ζθμδνυηδηα.  

   furtutíre → fortotíre 

   (πθδε.) α. 

   fúru1
(fur/-áre,-ái,-átă) 1. ηθέας 2. (βζα πνμ-

ζ.) απάβς 3. α. (βζα βοκαίηα) απάβς βζα κα ηδ 

κοιθεοεχ β. (me ~) ηθέαμιαζ (βζα ενςηεο-

ιέκμοξ πμο θεφβμοκ ηνοθά) 4. εηιαζεφς, απυ-

ζπχ (απυ ηπ.) πθδνμθμνίεξ 5. ακαπανάβς θέλδ 

ή θνάζδ πμο δζαηοπχεδηε απυ άθθμκ 6. απμ-

ημζιάιαζ 7. λεθεφβς, λεβθζζηνάς θεφβς ηνο-

θά (απυ ηάπμο).  

   fúru
2
 - fúră(πθδε. fúri - fúre) 1. ηθέ-θηδξ 

- ηθέθηνα, πνυζςπμ πμο δζαπνάηηεζ ηθμπή 2. 

(παθαζυη., ανζ.) θδζηήξ, ιέθμξ ζοιιμνίαξ πμο 

δνμφζε ζηδκ φπαζενμ ηον. ζηζξ μνεζκέξ πενζμ-

πέξ ηαζ θήζηεοακ πεναζηζημφξ ή ημοξ απήβα-

βακ βζα κα γδηήζμοκ θφηνα 3. (ανζ., πθδε.) εί-

δμξ μιαδζημφ παζπκζδζμφ.    

   furúşu(πθδε. furúşî) θμονμφζζ.  

   fúscă(πθδε. fúşte & fúşti) θμφζηα, ιπαθυκζ.   

   fustáne(πθδε. fustắni) 1. ημ ηφνζμ ημιιάηζ 

ηδξ παναδμζζαηήξ βοκαζηείαξ θμνεζζάξ ημο 

Μεηζυαμο 2. (ζοκεηδ.) δ επίζδιδ παναδμζζα-

ηή θμνεζζά ηςκ βοκαζηχκ ημο Μεηζυαμο. 

   fustanélă(πθδε. fustanéle) θμοζηακέθα.  

   fústă(πθδε. fúste) 1. θμφζηα 2. (παθαζυη.) 

ημιιάηζ ηδξ ηαεδιενζκήξ θμνεζζάξ ηςκ βοκαζ-

ηχκ ημο Μεηζυαμο.  

   fúsu(πθδε. fúse) 1. αδνάπηζ, ηοθζκδνζηυ ε-

νβαθείμ βζα ημ βκέζζιμ ημο οθακηζημφ οθζημφ 

2. (ζοκεηδ.) ημ νμιαμεζδέξ ημοαάνζ πμο ζπδια-

ηίγεηαζ απυ ημ ηφθζβια ημο κήιαημξ πάκς ζημ 

αδνάπηζ 3. (παθαζυη. ζημ ιδπακζζιυ ημο κενυ-

ιοθμο) δ ηαηαηυνοθδ πενζζηνεθυιεκδ άηνα-

ηημξ πμο ζοκδέεζ ηδκ θηενςηή ιε ηδκ επάκς 

ιοθυπεηνα 4. (παθαζυη. ζημ ιδπακζζιυ ημο κε-

νμπνίμκμο) δζαθυνςκ εζδχκ άλμκεξ 5. (παθαζ-

υη. ζημ ιδπακζζιυ ημο ιακηακζμφ) πενζζηνεθυ-

ιεκμξ άλμκαξ πμο θένεζ έηηεκηνα.   

   fuşáche(πθδε. fuşắchi) 1. θοζέηζ, θοζίββζ 

2. (ιηθ.) ζχια ή ηιήια ημο ζχιαημξ πμο είκαζ 

ζηνμοιπμοθυ ηαζ ζθζπηυ 3. ημζθζά πμο έπεζ δζμ-

βηςεεί ιεηά απυ πμθφ θαβδηυ. 

   fuşăclíche(πθδε. fuşăclíchi) θοζεηθίηζ, 

θοζζββζμεήηδ.  
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   fúştă(πθδε. fúşte) αίηζα (ηον. απυ ηθαδί 

πεφημο) πμο έθενε ζηδκ άηνδ θμφκηα απυ πεο-

ημαεθυκεξ. 

   fuştáre(πθδε. fuştắri) ζελμοαθζηή δζέβε-

νζδ, θμφκηςια 2. (εζδζηυη. βζα ημ πέμξ) ζηφζδ, 

ζήηςια.  

   fúşte(πθδε. fúşte) θεπηυ ηαζ οβνυ λφθμ πμο 

ηαίβεηαζ δφζημθα  

   fuştédzu(fuşt/-áre,-ái,-átă) 1. θμοκηχκς, 

δζεβείνμιαζ ζελμοαθζηά 2. (εζδζηυη. βζα ημ 

πέμξ) έπς ζηφζδ 3. (ιηθ.) ιμο ένπεηαζ λαθκζ-

ηή επζεοιία κα ηάκς ηάηζ. 

   futeáre(πθδε. futéri) 1. ζοκμοζία   2. (ιηθ.  

βζα πνυζ.) ελυκηςζδ, ηαηαζηνμθή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

    fútu(fut/-eáre,-úi,- útă) 1. α. βαιχ β. (me 

~) βαιζέιαζ 2. (ιηθ.) ελαπαηχ, ημνμσδεφς 3. 

(ιηθ.) ηαηαζηνέθς (ηπ.) 4. (ιηθ.) ηαηαπμκχ, 

ημονάγς, λεπαηχκς (ηπκ) 5. (ιηθ. βζα ενβα-

ζία) ηαεοζηενχ, ανβμπμνχ 6. (ιηθ.) δζαηυπης 

ηάπμζμκ πμο ιζθάεζ.  

   (πθδε.). 

   fututóru - fututoáră(πθδε. fututóri futu-

toáre) βαιζάξ.- βαιζυθα 

   fututúră(πθδε. fututúre) ανμιμδμοθεζά, 

αηζιία.  

   futuĝráfu(πθδε. futuĝráfańi) θςημβνά-

θμξ.  

   fúzmă(πθδε. fúzme) θυνα, μνιή, ηαπφηδηα.   
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G 

 
   gáe(πθδε. gắi) 1. ηάνβζα, ηαθζαημφδα 2. 

(ιηθ.) πήνμξ 3. (ιηθ. βζα πνóζ.) α. λεναηζακυξ 

β. αοηυξ πμο έπεζ ιεθαρυ δένια 

   gágă(πθδε. gágeańi) παγυξ, αθάηαξ, ακυδ-

ημξ. 

   gáidă(πθδε. gắide) βηάζκηα. 

   gajdélu - gajdélă(πθδε. gajdéĺeańi- ga-

jdéle) πνμζςκοιία άκδνα βφθημο - βοκαίηαξ 

βφθηζζαξ. 

   gálbină(πθδε. gálbine) πνοζυ κυιζζια 

(ηον. δ θίνα).  

   gálbinu(πθδε. gálbińi) ημ πμοθί ζοημθά-

βμξ. 

   gárdu(πθδε. gárduri) θνάπηδξ.  

   garífală(πθδε. gărífale) βανφθαθθμ (ημ θο-

ηυ).  

   garifăĺáo(πθδε. garifaĺéi) βανοθαθθζά. . 

   garúfală(πθδε. garúfale) βανφθαθθμ (ημ 

ιπαπανζηυ), ιμζπμηάνθζ.   

   gavétşu(πθδε. gavétşî) είδμξ πμοθζμφ ; .  

   gavomaítu - gavomaítă(πθδε. gavoma-

ítsî - gavomaíte), (ιεζςη.- ζηςπη.) παναηηδ-

νζζιυξ πμο απμδίδμκηακ απυ ημοξ ιεηζμαίηεξ 

πνμξ ημοξ ηαημίημοξ ημο Ακδθίμο (υιμνμξ 

πνμξ ημ Μέηζμαμ μζηζζιυξ).    

   gazoteneché(πθδε. gazotenecheádzî) 1. 

βηαγμηεκεηέξ, o ηεκεηέξ πμο πενζέπεζ πεηνέθαζ-

μ 2. (ιηθ.) ηεκεηέξ, αθάηαξ.  

   gázu(πςν. πθδε.) πεηνέθαζμ. 

   gazucándilă(πθδε. gazucándile) θοπκάνζ 

πεηνεθαίμο.  

   gădăífe(πθδε. gădăífe) ηακηαΐθζ. 

   gădăligáre(πθδε. gădăligắri) 1. βανβάθδ-

ια 2. εκυπθδζδ, θαβμφνα απυ νμφπμ πμο αββί-

γεζ ημ ζχια ιμο 3. πασδμθυβδια, ενςηζηυ πάδζ 

4. ηαθυπζαζια, ηακάηεια. 

   gădălígu(gădălig/-áre,-ái,-átă) 1. α. βανβα-

θχ β. (me ~) βανβαθζέιαζ 2. (me ~) κζχες 

θαβμφνα, εκυπθδζδ, ενεείγμιαζ (απυ ηη. πμο 

αββίγεζ ημ ζχια ιμο) 3. (me ~) ζοιπενζθένμ-

ιαζ ηαηά ηνυπμ πνμηθδηζηυ, πάς βονεφμκηαξ 

4. (me ~) επζδίδμιαζ ζε ενςηζηέξ εςπείεξ, πασ-

δμθμβζέιαζ (ιε ηπ.) 5. παναπασδεφς, ηαημια-

εαίκς (ηάπμζμκ). 

   gădjánu - gădjánă(πθδε. gădjáni - gă-

djáne), (μ,-δ) ηάημζημξ ημο Μεηζυαμο πμο δεκ 

ακήηεζ ζηδκ πθδεοζιζηή μιάδα ηςκ βφθηςκ. 

   găgî´ĺe(πθδε. găgî´ĺi) παναηηδνζζιυξ πνμ-

ζχπμο ιε ςναία ειθάκζζδ. 

   găílă(αηθ.) πθήεμξ απυ ηάνβζεξ.  

   gălbádză(πθδε. gălbắdzî & gălbắdzuri) 

ηθαπάηζα, δζζημιίαζδ (ιία απυ ηζξ αζεέκεζεξ 

ηςκ πνμαάηςκ) 2. (ιηθ.) δ αννχζηζα.   

   gălbináre & îngălbeníre(πθδε. gălbinắri 
& îngălbeníri) 1. (ζαην.) πνοζή, ίηηενμξ 2. μ 

ηνυημξ ημο αοβμφ. 

   gălbinăteátsă & gălbineátsă(πθδε. găl-

binătétsî & gălbinétsî) ηζηνζκάδα, δ ηίηνζκδ απυ-

πνςζδ.  

   gălbinătúră(πθδε. gălbinătúre) θθέια, 

πηφεθμ, απυπνειια ή οβνά ειεημφ πμο έπμοκ 

ηίηνζκδ απυπνςζδ.    

   gălbineátsă(πθδε. gălbinétsî) 1. αθ. θ. găl-

binăteátsă 2. πθμιάδα, ςπνυηδηα 3. πνάβιαηα/ 

ακηζηείιεκα ηίηνζκμο πνχιαημξ.  

   gălbinédzu & gălbinéscu & îngălbi-

nédzu & îngălbinéscu(gălben & gălbin & 

îngălben & îngălbin/-íre,-í,-ítă) 1. ηζηνζκίγς α. 

δίκς ζε ηη. ηίηνζκδ απυπνςζδ β. απμηηχ ηίηνζ-

κμ πνχια 2. πθμιζάγς 3. (βζα έδαθμξ) λεναί-

κμιαζ.   

   gălbinéscu → gălbinédzu.  

   gălbiníre & îngălbiníre (πθδε. gălbiníri 
& îngălbiníri) 1. ηζηνίκζζια 2. πθυιζαζια. 

   gălduríme(πθδε. gălduríńi) ηαθκηενίιζ.  

   găleátă(πθδε. gălétsî) 1. ηανδάνζ, ημ δμπείμ 

υπμο ανιέβμοκ ημ βάθα 2. (ιηθ., cu ~) ηάηζ πμο 

πανέπεηαζ ή ηαηακαθχκεηαζ ζε ιεβάθδ πμζυηδ-

ηα, ιε αθεμκία, πθμοζζμπάνμπα.  

   gălimódhu(πθδε. gălimódzî), (βζα πενίη-

ηςια ακενχπμο) αοηυ πμο είκαζ ιαηνμοθυ ηαζ 

έπεζ ζοιπαβή οθή.  

   găléscu(găl/-íre,-í,-ítă), (βζα ημκ μονακυ) 

αζενζάγς.  

   gălíre(πθδε. gălíri), (βζα ημκ μονακυ) ά-

κμζβια, λεζοκκέθζαζια.   

   gălitúră(πθδε. gălitúre) ηιήια ημο μονα-

κμφ πμο είκαζ ηαεανυ, ακέθεθμ.  

   gălvăníe(πθδε. gălvăníuri) βηθααακή, ηα-

ηαπαηηή.  

   găĺináme(πθδε. găĺińéńi) πθήεμξ απυ ηυ-

ηεξ.  

   găĺináru - găĺináră(πθδε. găĺinári. – gă-

ĺináre) 1. άκδναξ - βοκαίηα πμο έπεζ ηδκ εοεφ-
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κδ ηδξ εηηνμθήξ ηςκ πμοθενζηχκ εκυξ ζπζηζμφ 

2. (ιηθ.) άκδναξ - βοκαίηα πμο ιαγεφεηαζ ημ 

ανάδο κςνίξ ζημ ζπίηζ ημο/ηδξ.  

   găĺínă1
(πθδε. găĺíne) 1. ηυηα 2. (ιηθ.) μ νυ- 

βπμξ ηςκ πκεοιυκςκ. 

   găĺínă2
(πθδε. găĺíne) 1. ζηεκμπχνζα 2. α-

βςκία, ακδζοπία, άβπμξ.  

   găĺinúşă(πθδε. găĺinúşe) ημημφθα (οπμη. 

ημο găĺínă).  

   gămílă(πθδε. gămíle) 1. βηαιήθα 2. (ιηθ. ) 

ηνορίκμοξ άκενςπμξ.  

   gămoáĺe(πθδε. gămóĺi) ιαηνμοθή πέηνα 

ιε αηακυκζζηδ επζθάκεζα. 

   găngăníu(πςν. πθδε.) ζηδ θν. "petrécu la 

găngăníu! ", "ελμνίγς, εηημπίγς ηάπμζμκ".  

   găráte(πθδε. gărắtsî) 1. (ηηδκ.) λφθζκμ (ηε-

ηναβςκζηήξ δζαημιήξ) πθαίζζμ πμο πενζηθείεζ 

πθέβια απυ αένβεξ (πνδζζιμπμζείηαζ ζηδκ ηα-

ηαζηεοή ηηδκμηνμθζηχκ πενζθναβιάηςκ) 2. 

(ζοκεηδ.) πυνηα ζε ηηδκμηνμθζηυ πενίθναβια 

ηαηαζηεοαζιέκδ ηαηά ημκ ακςηένς ηνυπμ.  

   gărăguneáme(πςν. πθδε.) πθήεμξ απυ 

gărăgúńi (αθ. θ.). 

   gărăgúnu - gărăgúnă(πθδε. gărăgúńi - 

gărăgúne) 1. ηαναβημφκδξ - ηαναβημφκα, (μ,-

δ) εθθδκυθςκμξ αβνυηδξ - αβνυηζζζα ημο εεζ-

ζαθζημφ ηάιπμο 2. (ανζ. ζημκ πθδε.) δ πθδ-

εοζιζαηή μιάδα ηςκ gărăgúńi. 

   gărăvéĺu(πθδε. gărăvéĺi) ημ πμοθί ρανυκζ, 

ημ ιαονμπμφθζ.  

   gărbóĺu - grobóĺu(πθδε. gărboáĺe -gro-

boáĺe) 1. βνυιπμξ, μ ζαχθμξ, πμο ζπδιαηίγεηαζ 

απυ ηπ. οθζηυ 2. βνμοιπμφθζ, ελυβηςια ζηδκ 

επζθάκεζα ημο ζχιαημξ 3. (εζδζηυη.) ηανμφιπα-

θμ.  

   gărbińóru(πθδε. gărbińóri) ενβαθείμ ηςκ 

ζζδδνμονβχκ (είδμξ ζζδενέκζαξ θααίδαξ).   

   gărdeĺáru(πθδε. gărdeĺeári) πνυζςπμ πμο 

έπεζ ακαθάαεζ ηδκ αμζηή εκυξ gărdéĺu (αθ. θ.).  

   gărdéĺu(πθδε. gărdeáĺe) 1. (ηηδκ.) μθζβάνζ-

ειμ ημπάδζ (ζοκήε. απυ 10 έςξ 40 ηεθάθζα) 2. 

(ιηθ. βζα ηα ηέηκα πμο έπεζ απμηηήζεζ έκαξ βμ-

κέαξ) ηζμφνιμ, πθήεμξ, ιεβάθμξ ανζειυξ.  

   gărdícu(πθδε. gărdíci) ιζηνυξ θνάπηδξ (ο-

πμη. ημο gárdu).  

   gărdináme & gărdineáme(πθδε. gărdi-

ńéńi) πθήεμξ ηήπςκ.   

   gărdínă(πθδε. gărdíne) ηήπμξ (ηον. μ θα-

πακυηδπμξ).  

   gărdineáme → gărdináme.   

   gărdinétu(πθδε. gărdinéturi) ημπμεεζία ιε 
ηήπμοξ.  

   gărdinícă(πθδε. gărdiníce) ηδπάημξ (οπμ-

η. ημο. gărdínă).   

   gărdiótşu(πθδε. gărdiótşî) ιζηνή ιάκηνα, 

ιζηνήξ έηηαζδξ πενίθναβια.  

   gărnucícu(πθδε. gărnucíci) 1. ζπονάηζ α. 

ιζηνυ ελάκεδια β. ιζηνυξ ζπυνμξ θοημφ 2. 

ιζηνή νχβα ζηαθοθζμφ (οπμη. ημο gărnútsu).  

   gărnutsáre & îngărnutsáre(πθδε. gă-

rnutsắri & îngărnutsắri) ζπφνζαζια α. ημ κα 

βειίζς ζπονζά, ελακεήιαηα β. (βζα ζζ-ηδνά) 

ηανπμθμνία.  

   gărnutsắscu & îngărnutsắscu(gărnuts 
& îngărnuts/-áre,-ái,-átă) 1. ζπο-νζάγς, αβάγς 

ζπονζά, ελακεήιαηα 2. (βζα δδιδηνζαηυ) ηα-

νπμθμνχ, βειίγς ζπυνμοξ.  

   gărnútsu(πθδε. gărnutsă) 1. ζπονί α. ελά-

κεδια β. ηυηημξ, μ ζπυνμξ ηςκ θοηχκ 2. νχβα 

ζηαθοθζμφ  

   gărtşălíu → cărtşălíu.    

   găvălínă(πθδε. găvălíne) ηυπνακα πνμαά-

ημο.   

   găvójdu & găvójdru & gîvójdru(πθδε. 

găvójdri. & găvójdri & gîvójdri) πεηαθυηανθμ, 

ηανθί πμο ιπαίκεζ βζα ζηενεςεεί ημ πέηαθμ ημο 

αθυβμο.  

   găvuéscu(găvu/-íre,-í,-ítă) ηοθθχκμιαζ, 

δεκ αθέπς ηαθά.  

   găvojdélu(πθδε. găvojdéĺi), (ζαην.) ελά-

κεδια ακειμαθμβζάξ.  

   găvójdru → găvódju. 

   găvrămắ(πθδε. găvrămádzî) πζηάκηζημ πα-

ναζηεφαζια πμο βζκυηακ ιε ηδ ιίλδ νίβακδξ, 

ηυηηζκμο πζπενζμφ, ηνζιιέκςκ ηανοδζχκ, ζηυ-

νδμο ηαζ αθαηζμφ.   

   găvuíre(πθδε. găvuíri) ηφθθςζδ.  

   geáditu(πθδε. geádite) 1. δάπηοθμ 2. (ζοκε-

ηδ.) α. πμζυηδηα ιε φρμξ υζμ ημ πάπμξ εκυξ 

δάπηοθμο β. φρμξ υζμ ημ πάπμξ εκυξ δάπηοθμο. 

   geágiru & gegirédzu(gegir/-áre,-ái,-átă) 

παβχκς, αζζεάκμιαζ έκημκμ ρφπμξ.  

   geánă1
(πθδε. geáne) θνφδζ. 

   geánă2
(πθδε. génuri) 1. νάπδ αμοκμφ, 

ημνοθμβναιιή 2. αμοκμημνθή, αηνχνεζα.   

   gegiráre(πθδε. gegirắri) πάβςια, ημ κα αζ-

ζεάκμιαζ έκημκμ ηνφμ. 

   gegirédzu → geágiru. 

   gegitícu(πθδε. gegitíci) δαπηοθάηζ α. ιζηνυ 

δάηηοθμ β. ημ πζμ ιζηνυ απυ ηα πέκηε δάπηοθα 

(οπμη. ημο geáditu).  

   genósu - genoásă(πθδε. genóşî - genoá-

se) θνοδάξ -.θνοδμφ, αοηυξ - αοηή πμο έπεζ ιε-

βάθα, ποηκά θνφδζα. 
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   genícă(πθδε. geníce) 1. ναπμφθα 2. αμοκα- 
θάηζ, ορςιαηάηζ (οπμη. ημο. geánă

2
) 

   genucĺáre & îngenucĺeáre(πθδε. genu-

cĺéri & îngenucĺéri) 1. βμκάηζζια, βμκοηθζζία 2. 

(ζοκεηδ.) πνμζηφκδια 3. δ εμνηή ηδξ Πεκηδημ-

ζηήξ  

   genúcĺu & ginúcĺu(πθδε. genúcĺe & ge-

núcĺi - ginúcĺe & ginúcĺi) 1. βυκαημ 2. ιμκάδα 

ιέηνδζδξ ημο φρμοξ ημο πζμκζμφ.  

   ghélă(πθδε. ghéle) 1. θαβδηυ 2. (ζοκεηδ.) 

βαζηνμκμιζηή ζοκεφνεζδ.   

   ghéldu - ghéldă(πθδε. ghéldańi - ghélde) 

1. ανζζημηνάηδξ - ανζζημηνάηζζζα 2. (ζοκεηδ.) 

πνυζςπμ πμο έπεζ αηνζαά ηαζ ελεγδηδιέκα 

βμφζηα 3. (ζοκεηδ.) ζπάηαθμξ άκενςπμξ.  

   ghéslnă & ghésnă(πθδε. ghéslne & ghé-

sne) 1. ημνίηζζ γςδνυ, απείεανπμ 2. βοκαίηα 

γυνζηδ, ακοπυηαηηδ ηαζ επζεεηζηή. 

   ghésnă → géslnă.  

   ghésu - ghésă(πθδε. ghéşî - ghése) μκμια-

ζία ανζεκζημφ - εδθοημφ γχμο πμο θένεζ ηνί-

πςια ιε ιαφνεξ ηαζ ηαθέ απμπνχζεζξ  

   ghesúli(πςν. πθδε.) μκμιαζία ζηοθζμφ ιε 

ιαφνμ ηνίπςια.  

   ghétă(πθδε. ghéte & ghétsî) βηέηα.  

   ghidére(πθδε. ghidéri) 1. ζοιθμνά 2. Θθί-

ρδ, ζηεκμπχνζα 3. δοζηοπία.  

   ghideripséscu(ghiderips/-íre,-í,-ítă) δο-

ζηοπχ.  

   ghideripsíre(πθδε. ghiderepsí) δοζηοπία.  

   ghíde(αηθ.) υνμξ πμο ζοκμδεφεζ θνάζεζξ 

ηαζ πνμζδίδεζ ιεζςηζηή, ανκδηζηή ζδιαζία ζε 

αοηυ πμο εηθνάγεζ. 

   ghigóru(πθδε. ghigoáre) 1. πςνυθζεμξ 2. 

πμονί, ημ αζαεζημφπμ οπυθεζιια πμο επζηάεε-

ηαζ ζε δμπείμ ιε ημκ αναζιυ ή ζε ζςθήκεξ 3. 

έδαθμξ βειάημ ιζηνμζημπζηά πεηναδάηζα 4 ζο-

ηχηζ πμο πανμοζζάγεζ θζείαζδ.  

   ghinătáte(πθδε. ghinătắtsî) 1. εοηοπία 2. 

εοδιενία 3. εογςία, ηαθμπέναζδ, εοδαζιμκία. 

   ghióle(πςν.πθδε.) 1. θίικδ 2. (ιηθ.) δμπείμ 

οβνμφ έπεζ ηαηαηθοζηεί, πθδιιονίζεζ, οπενηα-

θοθηεί. 

   ghióni(πθδε. ghióńi) βηζυκδξ.  

   ghioşanítu - ghioşanítă → ghióşanu.   

   ghióşanu & ghioşanítu - ghióşană & 

ghioşanítă(πθδε. ghióşańi & ghióşanítsî -

ghióşane & ghióşaníte) 1. (μ,-δ) ηάημζημξ ηςκ 

ακαημθζηχκ ζοκμζηζχκ ημο Μεηζυαμο 2. ά-

κδναξ -βοκαίηα ιέθμξ ηδξ ημζκςκζηήξ μιάδαξ 

ηςκ ghióşańi 3. (μ πθδε. ghióşańi) μζ ακαημ-

θζηέξ ζοκμζηίεξ ημο Μεηζυαμο 4. (μ πθδε. 

ghióşańi) μζ ηάημζημζ ηςκ ακαημθζηχκ ζοκμζηζ-

χκ ημο Μεηζυαμο ςξ ζδζαίηενδ ημζκςκζηή μιά-

δα.   

   ghiríze(πθδε. ghiríze & ghirízuri) οδναβς-

βείμ 

   ghiuldáne(πθδε. ghiuldắni) 1. βζμνκηάκζ  

2. (ιηθ.) πνμβμφθζ.  

   ghiulémi(πθδ. ghiulémeańi) παναηηδνζ-

ζιυξ πμκηνμηέθαθμο ακενχπμο.    

   ghiulé(πθδε.;) (παθαζυη.) ζθαζνζηυ αθήια 

ηακμκζμφ  

   ghiúlse(πςν.πθδε.) νμδυκενμ.  

   ghiúme(πθδε. ghiúńi), 1. ιεηαθθζηυ δμπείμ 

ιεηαθμνάξ βάθαημξ 2. (ζοκεηδ.) δμπείμ ιέηνδ-

ζδξ πμζμηήηςκ βάθαημξ 3. ιεβάθμ πάθηζκμ δμ-

πείμ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ςξ αναζηήναξ κενμφ 

4. (ιηθ.) πμκηνμηέθαθμξ, αοηυξ πμο δφζημθα 

ιαεαίκεζ ή ηαηαθαααίκεζ.  

   ghiumícă & ghiumítşă (πθδε. ghiumítşî) 

ιζηνυ ghiúme (αθ. θ.), (οπμη. ημο. ghiúme). 

   ghiumítşă → ghiumícă.   

   ghiuzdáne(πθδε. giuzdắńi) 1. θοθαηή 2. 

δεζιά, δ αθοζίδα ηδξ θοθαηήξ  

   ghivétşu(πθδε. givétşî) 1. βζμοαέηζζ, πθαηφ 

ηαζ παιδθυ ιαβεζνζηυ ζηεφμξ 2. (ιηθ.) θανδφ 

ιάβμοθμ.   

   ghíză(πθδε. ghize) ιογήενα. 

   ghizáru & ghizáră(πθδε. ghizári & ghizá-

re) 1. (ιεζςη.) άκδναξ - βοκαίηα ιέθμξ ηδξ ημζ-

κςκζηήξ μιάδαξ ηςκ ηηδκμηνυθςκ 2. (ιηθ.) ά-

κηναξ - βοκαίηα πμκδνυξ/-ή ηαζ άλεζημξ/-δ 3. 

(ανζ. ζημκ πθδε.) ημ ημζκςκζηυ ζηνχια ηςκ 

ηηδκμηνυθςκ  

   ghizărínă(πθδε. ghizărine), (ιεζςη.) βοκαί-

ηα ιέθμξ ηδξ ημζκςκζηήξ μιάδαξ ηςκ ηηδκμ-

ηνυθςκ.  

   ghízdă(πθδε. ghízde) αζδμίμ.  

   ghizdoásă & ghizdónă(πθδε. ghizdoáse 

& ghizdóne) βοκαίηα ιε εθηοζηζηυ αζδμίμ. 

   ghizdónă → ghizdoásă..  

   ghizirséscu(ghizirs/-íre,-í,-ítă) παγεφς, πα-

ζμιενχ. 

   ghizirsíre(πθδε. ghizirsíri) πάγεια. 

   gífră(πθδε. gífre) ηγίθνα. 

   gigéru(πςνίξ πθδε.) 1. ρφπμξ, παβςκζά 2. 

ηνομπάβδια.  

   gimánu - gimánă(πθε. gimáńi - gimáne) 

άκδναξ - βοκαίηα ηγζιάκζ, εοθοέξ άημιμ, δαζ-

ιυκζμξ/-α.   

   gínere(πθδε. ginirádzî) βαιπνυξ (ημ θήιια 
δδθχκεζ ηδ ζοββεκζηή ζπέζδ άκδνα πμο έπεζ 

πακηνεοηεί ηαζ υπζ ημκ ιεθθυκοιθμ ή κευκοι-

θμ άκδνα.  

   gíngere(πθδε. gingire) ηγίηγζηαξ.  
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   gingíe(πθδε. gingíe) μφθμ. 

   ginirácu(πθδε. giniráci) μ κευηενμξ ηςκ 

βαιπνχκ ζε έκα ζοββεκμθυζ (οπμη. ημο gínere).  

   ginúcĺu → genúcĺu. 

   gî´lă(πθδε. gîle) παναηηδνζζιυξ ρδθυθζ-

βκδξ βοκαίηαξ πμο δεκ έπεζ πάνδ.     

   gîrdelánu & gîrdilánu(πθδε. gîrdeláne 

& gîrdiláne) θάνοββαξ..  

   gîrdilánu → gîrdelánu. 

   gî´rdu(πθδε. gî´rde & gî´rduri) ημ ιπνμζηζ-

κυ ηιήια ημο θαζιμφ.  

   gîróiu(πςν. πθδε.)  ζηδ θν. ócĺi di gîróiu!,  

" πνδζιέκα δ πεηαβιέκα ιάηζα . 

   gî´ştă(πθδε. ghî´şte) 1. πκεφια, θάκηαζια, 

λςηζηυ 2. (ιηθ. βζα βοκαίηα) ακεπζεφιδηδ, 

βνμοζμφγα.  

   gîtî´ńu → gutî´ńu.  

   gîvójdru → găvójdu.  

   glávă(πθδε. gláve) βηθάαα, ημ ηεθάθζ  

   glăreátsă(πθδε. glărétsî) ημοηαιάνα, ακμ-

δζία, αθαηεία.  

   glăréscu(glăr/-íre,-í,-ítă) απμαθαηχκμιαζ, 

απμημοηζαίκς, ακμδηαίκς.  

   glăríre(πθδε. glăríri) απμαθάηςζδ, λεημφ-

ηζαζια.  

   glétă(πθδε. gléte) (παθαζυη.) ενβαθείμ ιε ημ 

μπμίμ βζκυηακ δ ιεηαηυπζζδ ημο ημφηζμονμο 

πμο ημπμεεημφκηακ ζημ ααβμκέημ ημο κενμ-

πνίμκμο.  

   glingótşu(πθδε. glingoátşă) λφθμ βειάημ 

νυγμοξ.  

   gĺému(πθδε. gĺeáme) ημοαάνζ.  

   gĺétsu(πθδε. gĺeátsă & glétsuri) 1. πάβμξ 2. 

δ παβςιέκδ επζθάκεζα οδάηζκμο υβημο 3. ιάγα 

πάβμο 4. (ιηθ.) μηζδήπμηε βίκεηαζ αζζεδηυ ςξ 

ελαζνεηζηά ηνφμ ή πνμηαθεί ρφλδ 5. παβςκζά, 

έκημκμ ρφπμξ 6. ηνφζηαθθμ, ημιιάηζ απυ δζα-

θακή ηαζ ηαεανυ πάβμ.  

   gĺináre(πθδε. gĺinắri) 1. ημοηζμφθδια 2 

(ιηθ.) οπμηίιδζδ, ημ κα δείλς πενζθνυκδζδ ζε 

ηπ.   

   gĺinátu(πθδε. gĺinátsî) ημοηζμοθζά, πενίη-

ηςια πηδκμφ.   

   gĺínde(πθδε gĺínde & gĺínduri) αεθακίδζ.  

   gĺíndură & îngĺíndură (πθδε. gĺíndure & 

îngĺíndure) 1. αδέκαξ 2. αιοβδαθή, θειθμεζδήξ 

αδέκαξ ζηδ αάζδ ημο μονακίζημο. 

   gĺinédzu(gĺin/-áre,-ái,-átă) 1. (βζα πηδκυ) 

ημοηζμοθχ 2. (ιηθ.) οπμηζιχ, δείπκς πενζθνυ-

κδζδ βζα ηάπμζμκ.  

   gĺítsu(πθδε. gĺítsuri) 1. δ θάζπδ πμο ζπδ-

ιαηίγεηαζ ζηδκ επζθάκεζα ημο εδάθμοξ ιεηά α-

πυ ανμπή ή οπεναμθζηυ πυηζζια 2. θαβδηυ πμο 

έπεζ βίκεζ παπφννεοζημ, ζακ θεπηή θάζπδ 3. δ 

παπφννεοζηδ ζίεθμξ ημο ζαθζβηανζμφ.  

   goárdză(πθδε. goárge) βηυνηζμ, μ ηανπυξ 

ηδξ αβνζαξ απθαδζάξ.   

   gófu(πθδε. gófuri) γμθυξ, ζζπίμ. 

   góngolă(πθδε. góngole) 1. ήνα, γζγάκζμ 

ηςκ ζζηδνχκ 2. ζηνμββοθή πέηνα ιε αηακυκζ-

ζηδ επζθάκεζα.   

  górdzu(πθδε. górdzî) βημνηγζά, δ άβνζα α-

πθαδζά.   

   gorovíză & gurovíză(πθδε. gorovíze & 

gurovíze) 1. (ηηδκ.) γχμ ιε ιεβάθμοξ ιαζημφξ 

2. βοκαίηα ιε ιεβάθα ζηήεδ. 

   gótă(πςν. πθδε.) 1. ηυπμξ, ιυπεμξ 2. (ζοκ-

εηδ.) δοζημθία, δοζπένεζα, γυνζ.   

   gráfe(πθδε. grắhi) ιπμοηάθζ. 

   gráiu(πθδε. gráie) 1. θςκή, θαθζά 2. θυβμξ, 

μιζθία, δ πνμθμνζηή έηθναζδ 3. θυβμξ, ημοαέ-

κηα, μηζδήπμηε θέβεηαζ.  

   grándzală(πθδε. grándzale) 1. άβμονδ, ηα-

πεηηζηή ηαζ λζκή νχβα ζηαθοθζμφ 2. (ζοκεηδ.) 

ιζηνή νχβα ζηαθοθζμφ. 

   grátă & gráte(πθδε. gráte), (παθαζυη. ζε 

οδνμηίκδημ λοθμονβείμ) λφθζκδ ή ιεηαθθζηή 

ζηάνα πμο ειπυδζγε κα εζζέθεμοκ ζημκ οδνα-

βςβυ ηα παναζονιέκα απυ ημ κενυ οθζηά.  

   gráte → grátă.   

   gră(πθδε. grádzî) βηναξ.  

   grắnu(πθδε. grắnuri) 1. ζζηάνζ 2. (ζοκεηδ.) 

μ ηανπυξ ημο παναπάκς θοημφ 3. (ζοκεηδ.) 

ζηάνζ, ηα ηυθθοαα. 

   grăseáme(πθδε. grăséńi) πάπμξ, λίβηζ, θί-

πμξ οπέναανμο ζχιαημξ.   

   greáo(πθδε. greále) έβηομξ, ηομθμνμφζα, 

εβηοιμκμφζα.   

   greátsă(πθδε. grétsî & greétsî) αάνμξ α. 

ηάεε αανφ ζχια β. ημ δοζάνεζημ ζοκαίζεδια 

πμο έπεζ ηάπμζμξ. ζε ιένμξ ημο ζχιαηυξ ημο γ. 

πνυζςπμ πνάβια ή οπμπνέςζδ πμο πνμηαθεί 

πνυαθδια 2. αανειάνα, ηειπεθζά 3. δοζπένεζα, 

δοζημθία 4. ηαημηαζνία.  

   Grébene, (ηα) Γνεαεκά ζημ αθαπζηυ ζδίς-

ια ημο Μεηζυαμο.  

   Grebenítsĺi, δ αθαπζηή μκμιαζία ημο 

(υιμνμο ιε ημ Μέηζμαμ) πςνζυ Γνεαεκίηζ.       

   grebenitşánu - grebenitşánă(πθδε. 

grebenitşáńi - grebenitşáne), (μ,-δ) ηάημζημξ 

ημο πςνζμφ Grebenítsĺi(αθ. θ).  

   grébu(πθδε. greábe) ημίπμξ, κημοαάνζ.  

   grebuéscu(grebu/-íre,-í,-ítă) ημζπίγς, πενζ-

ημζπίγς. 

   grebuíre(πθδε. grebuíri) ημίπζζδ, πενζημζ- 
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πζζιυξ. 

   greburíńu(πθδε. greburíńi) 1. ημζπίμ, 

ημζπάηζ 2. βηνειζζιέκμξ ημίπμξ. 

   Grécu - Greácă(πθδε. Gréci - Ggreáce) 

Έθθδκαξ -Eθθδκίδα. 

   gréuşu(πθδε. gréuşî) θοθίηζ, είδμξ ήιενμο 

πνίκμο.  

   gremúră(πθδε. gremúre) βηνειυξ.  

   gréscu(gr/-íre,-í,-ítă) 1. θςκάγς 2. ηαθχ 3. 

πνμζηαθχ 4. ηνέκς, απεοεφκς ημκ θυβμ 5. 

ιζθχ 6. πνμλεκεφς 7. ηάκς ζφζηαζδ 8. επζ-

πθήηης, ιαθχκς 9. θές, απμηαθχ, μκμιάγς 

10. ακαημζκχκς, ακαββέθθς. 

   gribuéscu(gribu/-íre,-í,-ítă) (βζα πνμζ.) ηο-

νηχκς, ηαιπμονζάγς. 

   gribuíre(πθδε. gribuíri), (βζα πνμζ.) ηφν-

ηςια, ηαιπμφνζαζια).  

   gríju(πθδε. gríjuri) 1. (πθδε.) ανάπζα, ανα-

πχδεζξ ζπδιαηζζιμί 2. αναπχδεξ έδαθμξ 3. 

(ιηθ. βζα ηεθάθζ) δοκαηυ, ζηθδνυ.  

   gríre(πθδε. gríri) 1. θςκή, θαθζά 2. δοκαηή 

θςκή, θχκαβια 3. (πθδε.) θςκέξ, ευνοαμξ απυ 

θςκαζηίεξ 4. ιίθδια, ημ κα απεοεφκς ημκ θυβμ 

ζε ηάπμζμκ 5. ζφζηαζδ (ζε πνμζ.) 6. επίπθδλδ, 

ιπάθςια 7. πνμλεκζυ 8. μκμιαζία, πνμζαβυ-

νεοζδ, πνμζθχκδζδ.  

   grítu(πςνίξ πθδε.) 1. θςκή, θαθζά 2. θυβμξ, 

μιζθία, ηνυπμξ έηθναζδξ.  

   grî´ndenă(πθδε. grî´ndene) παθάγζ.  

   grî´pă(πςν. πθδε) ζηδ θν. ńi eşî´/sărí grî´-

pa! "έπς ελακηθδεεί πμθφ, ιμο αβήηε δ ρο-πή".  

   groápă1
(πθδε. groápe) ηάθμξ.  

   groápă2
(πθδε. gróchi) 1. θάηημξ, θαηημφ-

αα, βμφαα 2. θάηηα, θάηηςια. 

   grobóĺu → gărbóĺu. 

   gróhtu(πθδε. groáhte) εδαθζηυ ελυβηςια. 

   gropícă gropítşă(πθδε. gropítşe) 1. Λαη-

ημοαίηζα, ιζηνυξ θάηημξ 2. θαηηάηζ, πηφπςζδ 

ή ααεμφθςια πμο ζπδιαηίγεηαζ ζε δζάθμνα 

ζδιείμ ημο ζχιαημξ (οπμη. ημο groápă).    

   gropítşă → gropícă. 

   grópure & grópuri(πςν. εκ.) απμπθφια-

ηα πμο επακαπνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ημ πθφζζιμ 

πμθφ ανχιζηςκ νμφπςκ.  

   grópuri → grópure. 

   grúnde(πθδε. grúndzî) 1. ηοαμεζδέξ ημι-

ιάηζ ζηενεάξ ηνμθήξ (ηον. ηονζμφ) 2. Κνοζηαθ-

θχδδξ ηφαμξ αθαηζμφ ή λζκμφ.  

   grundícă & grundítşă(πθδε. grundítşă) 

ημιιαηάηζ ηονζμφ (οπμη. ημο grúnde). 

   grundítşă → grundícă.  

   grúndzî(πςνίξ εκ.) πίηονα.   

   grúńu(πθδε. grúńe) 1. πνυζςπμ, υρδ, ιμφ-

ηνα 2. ενυιαμξ, βνυιπμξ πμο ζπδιαηίγεηαζ 

ζηδκ επζθάκεζα εκυξ οθακημφ θυβς εθαηηςια-

ηζηήξ φθακζδξ.     

   grúpatu(πθδε. grúpate) ααεμφθςια, ιεβά-

θμ εδαθζηυ ημίθςια.  

   gudábă(πςν.πθδε.) πμζηζθία ηυηηζκμο ζηα-

θοθζμφ.  

   gudiliséscu(gudilis/-íre,-í,-ítă) 1. ημθαηεφ-

ς, ηαθμπζάκς, εςπεφς 2. παίνκς ηπ. ιε ημ ηα-

θυ.  

   gudilisíre(πθδε. gudilisíri) 1. ημθαηεία, 

εςπεία 2. ηαθυπζαζια, ημ κα πάνς ηπ. ιε ημ 

ηαθυ..  

   (πθδε.) ηυθαηαξ , 

   gudilitóru & gudilitoáră(πθδε. gudili-

tóri & gudilitoáre) άκδναξ - βοκαίηα ηυθαηαξ.  

   gudío(πθδε. gudíe) (βζα βοκαίηα) ημοηή, α-

θεθήξ, αβαεή.     

   gudjábă(πθδε. gudjábăńi) 1. ημηγαιπάζδο 

2. (ιηθ.) πνυζςπμ πμο γεζ άκεηα 3. (ιηθ.) άημ-

ιμ πμο επζαάθθεηαζ. 

   gudúmbă & guldúmbă(πθδε. gudúmbă-

ńi & guldúmbăńi) ιπμοιπμφκαξ.  

   gugútă(πθδε. gugúte) 1. ηχκεζμ (ημ θοηυ) 2. 

(ιηθ.) ζζπκυξ ηαζ πςνίξ πάνδ άκενςπμξ 3. 

(ιηθ.) άκενςπμξ πμο δεκ δζαεέηεζ ζςιαηζηή 

δφκαιδ.  

   gugútşă(πθδε. gugútşă) 1. κάνηζζζμξ (ημ 

θοηυ) 2. (ιηθ.-εζνςκ.) ανκδηζηυξ παναηηήναξ, 

ιπμοιπμφηζ.  

   guldúmbă → gudúmbă.  

   gulédzu & guléscu(gul/-íre,-í,-ítă) 1. α-

δεζάγς, εηηεκχκς 2. (me ~) ηεκχκς, αθμδεφς 

3. απμβοικχκς, ηαηαθδζηεφς 4. (βζα πχνμοξ) 

απμβοικχκς, αθαζνχ ηα πνάβιαηα πμο ανί-

ζημκηαζ ιέζα ημοξ 5. (βζα δέκδνα, ηαθθζέ-

νβεζεξ) απμβοικχκς, αθαζνχ ημοξ ηανπμφξ 6. 

(ηνζημπνυζ. βζα δάζμξ, se ~) απμβοικχεδηε, 

λο-θεφηδηε εζξ αάεμξ 7. (βζα πνήιαηα) ιέκς 

νέ-ζημξ 8. (ιηθ. me ~) θεφβς, λεημοιπίγμιαζ.  

   guléscu → gulédzu 

   gulíre(πθδε. gulíri) 1. άδεζαζια, εηηέκςζδ 

2. αθυδεοζδ 3. απμβφικςζδ, αθαίνεζδ ηςκ 

ακηζηεζιέκςκ απυ έκακ πχνμ 4. ημ κα ιείκς 

απέκηανμξ.  

    gulitúră(πθδε. gulitúre) 1. πενζεπυιεκμ 

δμπείμο ή ζηεφμοξ ημ μπμίμ ημκηεφεζ κα αδεζ-

άζεζ, ανίζηεηαζ ζημ ηέθμξ 2. δμπείμ ή ζηεφμξ 

πμο είκαζ ηεκυ, έπεζ αδεζάζεζ απυ ημ πενζεπυ-

ιεκυ ημο 3. δάζμξ πμο δεκ πνμζθένεζ οθζηυ βζα 

λφθεοζδ.   

    guĺátsă(πθδε. gulétsî) 1. ενδιζά, απμοζία 

ακενχπςκ 2. ηεκυ, ιενζηή ή πακηεθήξ έθθεζρδ 
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πενζεπμιέκμο ζε δμπείμ, ζηεφμξ, έπζπθμ, ηζέπδ 

η.θ.π. 3. άδεζαζια, ηέκςζδ, ημ κα έπεζ αδεζά-

ζεζ ηη. 4. (βζα έδαθμξ) βοικυηδηα, έθθεζρδ 

αθάζηδζδξ  

   gúpsă(πθδε. gúpse) λφθζκδ βααάεα (ζακ 

ζαθαηζένα)  

   gúră(πθδε. gúre) 1. ζηυια 2. μ ηνυπμξ πμο 

ιζθά ηακείξ 3 (εζδζηυη.) μ άζπδιμξ, μ ποδαίμξ 

ηνυπμξ μιζθίαξ 4. (ζηδ βεκ.) θαβχζζιμ 5. θς-

κή, ιζθζά, 6. (ιηθ.) ζηυιζμ, ιπμφηα, μηζδήπμηε 

ιμζάγεζ ιε ζηυια 6. δ μπή απυ υπμο εηνέεζ ημ 

οβνυ απυ έκα ηθεζζηυ δμπείμ 7. βθχζζα, ηχδζ-

ηαξ επζημζκςκίαξ, μ ηνυπμξ ακηίθδρδξ ηαζ πνμ-

ζέββζζδξ ηςκ πναβιάηςκ.  

   gurbádju(πθδε. gurbádjuri) ηαιηζίηζ.   

   gurgulédzu & gurlédzu(gurgulidz/-áre,-

ái,-átă & gurl/-edzáre &-idzáre,-í,-edzátă &-

idzátă), (βζα ζημιάπζ, έκηενα) βμονβμονίγς.  

   gurgulidzáre gurledzáre gurlidzáre 

(πθδε. gurgulidzắri & gurledzắri & gurlidzắri) 

βμονβμφνζζια ζημ ζημιάπζ ή ηα έκηενα.   

   gurgúĺu(πθδε. gurgúĺe) 1. ζαχθμξ, βνυ-

ιπμξ 2. ημ ιήθμ ημο αδάι, δ πνμελμπή ημο εο-

νμεζδμφξ πυκδνμο ζημκ θάνοββα 3. ακηζηείιεκμ 

ιε ζθαζνμεζδέξ ζπήια.  

   gurlédzu → gurgulédzu. 

   gurledzáre → gurgulidzáre..  

   gurlidzáre →  gurgulidzáre.  

   gurlítsă(πςν. πθδε.) λαθκζηυξ ηαζ έκημκμξ 

λενυαδπαξ. 

   gurícă & gurítşă(πθδε. gurítşă) 1. ημια-

ηάηζ. 2. ζημιίδζμ (οπμη. ημο gúră)  

   gurítşă → gurícă.  

   gurmádzu & gurmátsu(πθδε. gurmá-

dzuri & gurmátsuri) 1. ημ ειπνυζεζμ ηιήια ημο 

θαζιμφ 2. (εζδζηυη.) ημ εζςηενζηυ ιένμξ ημο ει- 

πνυζεζμο ηιήιαημξ ημο θαζιμφ πμο πενζθα-

ιαάκεζ ημκ θάνοββα, ημκ θάνοββα, ηζξ αιοβδα-

θέξ, ηζξ θςκδηζηέξ πμνδέξ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   gurmátsu → gurmádzu.  

   gurovíză → gμroviză  

   gúşă(πθδε. gúşe) 1. θαζιυξ, ημ ιένμξ ημο 

ζχιαημξ ηςκ ακενχπςκ ή ηςκ γχςκ πμο εκχ-

κεζ ημκ ημνιυ ιε ημ ηεθάθζ) 2. ημ ζηεκυ ηιήια 

δμπείμο ή θζάθδξ απυ ημ μπμίμ αβαίκεζ ημ οβνυ 

3. δ ηκήιδ 4. ημ ηιήια ηδξ ηάθηζαξ πμο πενζ-

αάθεζ ηδκ ηκήιδ 5. μπή ιεηαθθζηήξ θεπίδαξ 

(ηζεημονζμφ, ζθονζμφ η. θπ.) εκηυξ ηδξ μπμίαξ 

ζηενζχκεηαζ ημ ζηεζθζάνζ 6. επζιήηδξ αοπέκαξ 

αμοκμφ 7. αιαθεία ηαζ ηαιανμεζδήξ εζμπή ζημ 

ζδιείμ υπμο δ δμηυξ ημο γοβμφ αββίγεζ ημκ 

αοπέκα ημο γχμο.  

   guşteríţă(πθδε. guşteríce) βμοζηενίηζα, 

πνάζζκδ ζαφνα, 2. (ιηθ.)  εοηίκδημξ άκενςπμξ.  

   gutî´ńe (πθδε. gutî´ńe) 1. ηοδχκζ 2. (ιηθ.) 

γυνζ, δοζημθία.  

   gutî´ńu & gîtî´ńu(πθδε. gutî´ńi & gîtî´ńi) 

ηοδςκζά.  

   gúvanélă & guvícă & guvítşă(πθδε. gu-

vanéle & guvítşe) ηνοπμφθα (οπμη. ημο gúvă).   

   gúvă(πθδε. gúve) 1. ηνφπα, μπή 2. ζπδθζά.  

   guvăstóru(πθδε. guvăstóri) ηφπμξ ζηεπα-

νκζμφ ηαηάθθδθμ βζα ηδκ επελενβαζία ημίθςκ 

επζθακεζχκ.  

   guvícă → guvanélă,  

   guvítşă → guvanélă  

   guzgunédzu & guzgunipséscu (guzgu-

nidz/-áre,-ái,-átă & guzgunips/-íre,-í,-ítă) 1. ρά-

πκς ημ εζςηενζηυ (ημοηζμφ, ηζέπδξ η.η.υ.) 2. 

(ιηθ. βζα οπμεέζεζξ) ακαζηαθεφς, ακαηζκχ, 

ζηαθίγς, ακαιμπθεφς.  

   guzgunidzáre & guzgunipsíre(πθδε. 

guzgunidzắri & guzgunipsíri) 1. ράλζιμ ζημ ε-

ζςηενζηυ ημοηζμφ, ηζέπδξ η.η.μ 2. (ιηθ. βζα 

οπυεεζδ) ακαιυπθεοζδ.    

   guzgunipséscu → guzgunédzu. 

   guzgunipsíre → guzgunidzáre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 116 

H 

 
   háche(πςν. πθδε.) δίηζμ, δζηαίςζδ   

   hadúmu - hadúmă(πθδε. hadúńi - hadú-

me) 1. παναηηδνζζιυξ άκδνα - βοκαίηαξ ιε 

αθμζονυ φθμξ 2. (ανζ.) ηνζάνζ πμο δεκ βμκζιμ-

πμζεί ηζξ πνμααηίκεξ. 

   hahámu(πθδε. hahameańi & haháńi) 

παπάιδξ.  

   háhă(πθδε. háhańi & háhane) άκδναξ – βο-

καίηα πάπαξ  

   halcomătắ(πθδε. halcomatádzî) παθηςια-

ηάξ, παθημονβυξ.   

   hálcomă(πθδε. halchómate) 1. παθηυξ 2. 

(ζοκεηδ..) πάθηζκμ ζηεφμξ.  

   halcustúche(πθδε. halcustúche) ζανάαα-

θμ, ακηζηείιεκμ πμο έπεζ απνδζηεοηεί.  

   haldúpu - haldúpă(πθδε. haldúpeańi - 

haldúpe) παναηηδνζζιυξ ) άκδναξ - βοκαίηαξ 

πμο ηνχεζ θαίιανβα. πμο ηαηαανμπείγεζ ημ 

θαβδηυ ιε απθδζηία.      

   hále(πθδε. hắĺi & hắĺuri) 1. πάθζ α. γδιζά, 

ζοιθμνά β. δοζηοπία γ. ηαηάκηδια δ. (βζα ει-

θάκζζδ) άζπδιμξ 2. (πθδε.) ακδεζηυηδηεξ, ακή-

εζηεξ πνάλεζξ 3. (πθδε.) ποδαία θυβζα.   

   halé & havalé(πςν. πθδε.) ιπάγα.  

   hamómilu(πθδε. hamómile) παιυιδθμ. 

   hándaca(πςν. πθδε.) 1. (ζε οδάηζκδ επζθά-

κεζα) ποειέκαξ 2. ημ ηνίζααεμ, ημ πζμ ααεφ 

ζδιείμ.  

   handáche(πθδε. handắki) 1. ηάθνμξ, πα-

κηάηζ 2. αοθάηζ,  

   handăcuséscu(handăcus/-íre,-í,-ítă) 1. (me 

~) αοείγμιαζ, ηαηαπμκηίγμιαζ (ζε οδάηζκδ επζ-

θάκεζα) 2. (me ~) πχκμιαζ, αοείγμιαζ (ζε θα-

ζπενυ έδαθμξ) 3. (βζα ζηάιια, έδαθμξ) ααεαί-

κς 4. (ιηθ.) α. πνμηαθχ ηδκ ηαηαζηνμθή ηά-

πμζμο. β. (me ~) ηαηαζηνέθμιαζ. 

   háne(πθδε. hắńi) πάκζ.  

   hanúmsă(πθδε. hanumse) πακμφιζζζα. 

   hańáticu(πθδε. hańátici), (παθαζυη.) πα-

κζάηζημ, ακηίηζιμ δζαιμκήξ ζε πάκζ.   

   háphe(πθδε. hắphi) πάπζ.  

   hápsă(πθδε. hápse) εεζιζηυ παζπκίδζ ηδξ 

απμηνζάξ. 

   háracă(πθδε. hárace) ζπμθζηυξ πάναηαξ.  

   haráme(πθδε. harắńi) 1. ηάηζ πμο έπεζ απμ- 

ηηδεεί πςνίξ ηυπμ, πςνίξ πνμζπάεεζα 2. άκενς- 

πμξ πμο απμηεθεί άπνδζημ αάνμξ, πμο δεκ πνμ- 

ζθένεζ ηη.     

   haráo(πθδε. haréĺi) 1. πανά 2. (πθδε.) πα-

νέξ, βάιμξ, ημζκςκζηή εηδήθςζδ. 

   háre(πθδε. hắri) 1. πάνδ, μιμνθζά, εοπα-

νίζηδζδ 2. δ πάνδ ηδξ πακαβζάξ ή εκυξ αβίμο.   

   haréme(πθδε. haréńi) 1. πανέιζ 2. (ιηθ.) 

ημ ζφκμθμ ηςκ αηυιςκ ιε ηα μπμία ζπεηίγεηαζ 

ηάπμζμξ ενςηζηά.   

   hártu(πθδε. hárturi) 1. βεςβναθζηυξ πάνηδξ 

2. (ιηθ. πθδε.) απμηοπχιαηα ανςιζάξ ζε εζχ-

νμοπμ.  

   hárvală -hárvalu(πθδε. hárvale – hárva-

ĺi) πάνααθμ.  

   háru(πθδε. háruri) πάνμξ, μ εάκαημξ   

   hasaparió(πθδε. hasapariádzî) παζάπζημ  

   (πθδε.)  

   háscu1
(hăsc/-áre,-ái,-átă) παζιμονζέιαζ.  

   háscu2 - háscă(πθδε. háschi hásche) παζμ-

ιένδξ-παζμιένζζζα, ηειπέθδξ - ηειπέθα. 

   hasé(πςν. πθδε.) είδμξ οθάζιαημξ.  

   háşă(αηθ.) ζηδ θν. acátsu háşă! "ανκμφιαζ 

κα ηάκς ηάηζ". 

   háu(πςν. πθδε.) πανάδνα, ιεβάθμ εδαθζηυ 

πάζια. 

   havalé1
 → halé     

   havalé2
 ιπεθάξ, αάνμξ, πνυαθδια.   

   háze(πθδε. hắzi), 1. εοπάνζζημ εέαια 2.  

θναζηζηυ αζηείμ. 

   házmă1 & hăsmălíche & hăşmălíche 

(πθδε hăsmălichi & hăsmălichiuri & hăşmăli-

chiuri) επενυηδηα, ακηζπαθυηδηα.  

   házmă2
(πςν. πθδε.) εδαθζηυ πάζια. 

   hăbáre(πθδε. hăbắri) 1. είδδζδ, κέμ 2. πθδ-

νμθμνία 3. (πθδε.) θυβζα, εεςνίεξ.   

   hăbrăséscu(hăbrăs/-íre,-í,-ítă), (ιε ανκδη. 

ιυνζμ) δεκ οπμθμβίγς, δεκ θαιαάκς οπυρδ, 

δεκ ζέαμιαζ (ηπ.).  

   hăbrăsíre(πθδε. hăbrăsíri) ημ κα οπμθμ-

βίγς, κα ζέαμιαζ ηπ.  

   hăeátă(πθδε. hăétsî) 1. οπυζηεβμ 2. δεο-

ηενεφμκ ηηίζια ημκηά ζηδκ ηφνζα ηαημζηία πμο 

πνδζζιμπμζείηαζ ςξ ημογίκα, πθοζηα-νζυ ή 

απμεήηδ.  

   hăhăéscu(hăhă/-íre,-í,-ítă)   παπακίγς,    πα- 

ζημβεθχ.  
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   hăhăíre(πθδε. hăhăíri) παπάκζζια.   

   hăilíke(πςν. πθδε.) ηαηζζυ, ηειπεθζά, ηα-

θμπέναζδ 

   hăíre(πθδε. hăíri) 1. υθεθμξ 2. πνμημπή, 

πνυμδμξ.   

   hăiripséscu(hăirips/-íre,-í,-ítă) πνμηυ-ας, 

πνμμδεφς  

   hăiripsíre(πθδε. hăiripsíri) πνμημπή, πνυ-

μδμξ. 

   hălvắ(πθδε. hălvádzî) παθαάξ.  

   hălăéscu(hălă/-íre,-í,-ítă) μονθζάγς, θςκά-

γς δοκαηά.  

   hălăíre(πθδε. hălăíri) θχκαβια, δοκαηή 

θςκή.  

   hăĺósu - hăĺoásă(πθδε. hăĺoáse - hăĺióşî)  

άκδναξ – βοκαίηα πμο ποδαζμθμβεί.  

   hămálu- hămálă (πθδε. hămáĺi - hămále) 

παιάθδξ - βοκαίηα πμο δμοθεφεζ ζηθδνά, ζακ 

παιάθδξ. 

   hămáme(πθδε. hămáme) παιάι. 

   hămălíche(πθδε. hămălíchiuri) παιαθίηζ.    

   hăndăcusíre(πθδε. hăndăcusí-ri) 1. αφεζ-

ζια, πυκηζζια 2. αάεεια 3. ημ κα ηαηαζηνέρς 

ηπ.  

   hăndjáru(πθδε. hăndjắri) 1. πακηγάνζ 2. 

πακηγάνα, ημ παζαπμιάπαζνμ 3. είδμξ ιπαθηά 

ιε ημκ μπμίμ έημαακ λφθα.  

   hăndjî´ - hăndjoáńe(πθδε. hăndjádzî - 

hăndjoáńe) πακηγήξ.- ζδζμηηήηνζα ή δζαπεζνί-

ζηνζα πακζμφ. 

   hăráche(πθδε. hărắcki) παναηζά, δ εοεεία 

βναιιή πμο ηνααά ηακείξ ιε ημκ πάναηα. .   

   hăráre(πθδε. hărắri), (παθαζυη.) ιεβάθμξ  

ζάημξ πμο πνδζζιμπμζμφκηακ βζα ηδ ιεηαθμνά 

(ιε οπμγφβζμ) ημο ιαθθζμφ ηαηά ηδκ ημονά ηςκ 

πνμαάηςκ (πςνμφζε ιαθθί 50 πνμαάηςκ).   

   hărămidjî´- hărămidjoáne(πθδε. hără-

midjádzî - hărămidjoáne) παναιμθάδξ - πανα-

ιμθάζζζα. 

   hărbálă(πθδε. hărbắĺi) θθέβια, νμπάθα  

   hărbăĺósu - hărbăĺoásă(πθδε. hărbăĺó-

şî - hărbăĺoáse) αοηυξ - αοηή πμο αβάγεζ ζοπκά 

θθέιαηα.  

   hărchéscu(hărch/-íre,-í,-ítă) νμπαθίγς.  

   hărchíre(πθδε. hărchíri) 1. νμπαθδηυ 2. 

νυβπμξ ηςκ πκεοιυκςκ.     

   hărdjîlíche(πθδε. hărdjîlíchi) πανηγζθίηζ.  

   hărhăruséscu(hărhărus/-íre,-í,-ítă) 1. λε-

πανααθχκς, ζαναααθζάγς. 2. (βζα νμφπμ) λε- 

πεζθχκς 3. (ζε χνα ενβαζίαξ) παθανχκς, θα- 

ζηάνς, δμοθεφς παθανά. 

   hărhărusíre(πθδε. hărhărusíri) 1. λεπαναά 

-θςια, ζανααάθζαζια 2. (βζα νμφπμ) λεπείθς-  

ια 3. (ζε χνα ενβαζίαξ) παθάνςια, θαζηά-

νζζια.  

   hărnéscu(hărn/-íre,-í,-ítă) 1. α. ηνέθς, ηαΐ-

γς, εηηνέθς α. (me ~) ηνέθμιαζ 2. θνμκηίγς, 

επζιεθμφιαζ (ηπ.) 3. δζαηδνχ, ζοκηδνχ 4. α. 

θοθάς, πνμθοθάζζς, πνμζέπς ηπ./ηη. β. (me 

~) πνμθοθάζζμιαζ (απυ ηπ./ηη.) 5. θοθάς, 

θνμονχ 6. παναθοθχ, ηανηενχ, πενζιέκς 7. 

ηναηχ, δεζιεφς ημκ πνυκμ (ηάπμζμο) ηαεζζηχ-

κηαξ οπμπνεςηζηή ηδκ πανμοζία ημο 8. ηναηχ, 

δεζιεφς ηπ.  

   hărníre(πθδε. hărníri) 1. ηάσζια 2. θφθα-

βια, πνμθφθαλδ, πνμζμπή 3. θνμκηίδα 4. δζα-

ηήνδζδ, ζοκηήνδζδ 5. θφθαβια, θνμφνδζδ.  

   hărséscu(hărs/-íre,-í,-ítă) 1. παίνμιαζ, απυ-

θαιαάκς ηη. 2. (ςξ εοπεηήνζα έηθναζδ, me ~) 

(παίνμιαζ, κα παίνεηαζ ηπ. (βζα ηη. πμο απέηηδ-

ζε) 3. (ζε ακηαθθαβή παζνεηζζιμφ, me ~) παί-

νμιαζ, πάνδηα.  

   hărsíre(πθδε. hărsíri) πανά, ημ κα παίνμιαζ.  

   hărtuséscu(hărtus/-íre,-í,-ítă) ζηενεμπμζχ 

ιία απονέκζα ηαηαζηεοή πθέημκηαξ ηδκ ιε λφ-

θζκεξ αένβεξ.  

   hărtusíre(πθδε. hărtusíri) ζηενεμπμίδζδ 

ιίαξ απονέκζαξ ηαηαζηεοήξ ιε πθεβιέκεξ αέ-

νβεξ.  

   hărvăĺuséscu(hărvăĺus/-íre,-í,-ítă) 1. (βζα 

μζημδμιή) ενεζπχκς, ζαναααθζάγς (ιενζηχξ ή 

μθζηχξ) 2. (ζε χνα ενβαζίαξ) θαζηάνς, δμο-

θεφς παθανά.  

   hărvăĺusíre(πθδε. hărvăĺusíri) 1. (βζα μζ-

ημδμιή) ιενζηή ή μθζηή ενείπςζδ 2. (ζε χνα 

ενβαζίαξ) θαζηάνζζια, παθάνςια.  

   hăryíe(πςν. πθδε.) παναοβή, πάναια.  

   hărzéscu(hărz/-íre,-í,-ítă) δςνίγς, δίκς (ηη. 

) ςξ δχνμ.  

   hărzíre(πθδε. hărzíri) πάνζζια, δχνδια.  

   hăsáne(πθδε. hăsắńi) ιεβάθμ ηαζ ααεφ πζά-

ημ, ζακ ζμοπζένα.  

   hăsápu(πθδε. hăsáchi) παζάπδξ. 

   hăsăplíche(πθδε. hăsăplíchi) ημ επάββε-

θια ημο παζάπδ.   

   hăscáre(πθδε. hăscắri) παζιμονδηυ.  

   hăsmălíche → házmă 

   hăşmălíche → házmă  

   hătî´ră(πθδε. hătî´re) παηίνζ, πάνδ, ελοπδ-

νέηδζδ. 

   hăvádhe(πθδε. hăvắdzî) είδμξ ιεηαλςημφ 

οθάζιαημξ.  

   hăváne(πθδε. hăvắni) βμοδί.  

   hăvắ(πςν. πθδε.) 1. ηαζνυξ, δ ηαηάζηαζδ 

ηδξ αηιυζθαζναξ 2. ηθίια, μζ ηθζιαημθμβζηέξ 
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ζοκεήηεξ 3. (ζοκεηδ.) επμπή, πνμκζηή πενίμδμξ 

πμο παναηηδνίγεηαζ απυ ζδζαίηενεξ ηαζνζηέξ 

ζοκεήηεξ 4. (ιηθ.) ηθίια, δ πενζννέμοζα αηιυ-

ζθαζνα, ημ ζφκμθμ ηςκ ζοκεδηχκ πμο επζηνα-

ημφκ ζε έκακ πχνμ, ημιέα δνάζδξ.  

   hăvyáre(πςν. πθδε.) πααζάνζ.  

   hăznắ(πθδε. hăznádzî) εβημπή ζηδκ εζςηε-

νζηή πθεονά ζαιανζμφ. 

   hăzuéscu(hăzu/-íre,-í,-ítă) 1. παγεφς, ημζ-

ηάγς ηη. βζα κα πενάζεζ δ χνα 2. αθαζνμφιαζ 

3. παγεφς, λεημοηζαίκς.  

   hăzuíre(πθδε. hăzuíri) 1. πάγεια, ημ κα 

ημζηάγς ηη. αζήιακημ αθθά εοπάνζζημ βζα κα 

πενάζεζ δ χνα 2. πάγεια, ημ κα αθαζνμφιαζ.   

   heáră1
(πςν. πθδε.) δεζιά, υνβακα πμο 

πενζ-μνίγμοκ ηδ εθεοεενία ηάπμζμο.  

   heáră2
(πθδε. heáre), πμθή, δ πμθδδυπμξ ηφ-

ζηδ.  

   heárhică(πθδε. heárhice) νμδάηζκμ.  

   heárhicu(πθδε. hearhici) νμδαηζκζά.  

   heávră1
(πθδε. hévri) 1. πονεηυξ 2. (ιηθ. 

βζα πνυζ.) αάνμξ, ιπεθάξ.   

   heávră2
(πθδε. hévri)

 
πεηαθμφδα.  

   hédi - hédă(πθδε. hédeańi - héde) 1. (βζα α-

νζ. - εδθ. πνμζ.) γςδνυ, ακάπμδμ, ακοπάημομ 

2. ηαημκηοιέκμξ άκηναξ - ηαημκηοιέκδ βοκαί-

ηα.  

   helidhónă(πθδε. helidhóne)  (παθαζυη.) ζζ-

δενέκζμ έθαζια πμο ζηενέςκε ηαζ πενζέζηνεθε 

ηδκ επάκς ιοθυπεηνα ημο κενυιοθμο.   
) εθαθνυξ πονεηυξ (οπμη. ημο heávră

1
).  

   herbătúră(πθδε. herbătúre) γεζηυ νυθδ-

ια, αθέρδια ή αναζηυ θαβδηυ πμο ηαηακαθχ-

κεηαζ ςξ εενιακηζηυ.  

   herbeáre(πθδε. herbéri) 1. ανάζζιμ, ανα-

ζιυξ 2. (ζοκεηδ.) ιεβάθδ γέζηδ, έκημκδ εενιυ-

ηδηα 3. (ζοκεηδ.) ημ κα ηαίς , κα γειαηάς.  

   hérbu(herbeáre, hérşu, heártă) 1. ανάγς, εε-

νιαίκς ζε ζδιείμ αναζιμφ (ηον. βζα οβνά) 2. 

ιαβεζνεφς ηη. εενιαίκμκηαξ ημ ιέζα ζε κενυ 3. 

(ζοκεηδ.- εηθναζη., me ~) γεζηαίκμιαζ πμθφ 4. 

(ζοκεηδ.- εηθναζη.) έπς ιεβάθδ εενιμηναζία, 

ηαίς, γειαηάς 5. ανίες 6. (ιηθ.) πανάβς νυ-

βπμ 7. (ιηθ.) ηαεοζηενχ, ανβχ, ανβμπμνχ 8. 

(ιηθ.- εηθναζη.) είιαζ έλαθθμξ, ανάγς απυ εο-

ιυ 9. δεκ ελςηενζηεφς (ηη.), ημ ηναηχ ιέζα 

ιμο 10. ηάεμιαζ, ηειπεθζάγς 11. (βζα πμηάιζ) 
αθνίγς, θμοζηχκς.  

   herburío(πθδε. herburíuri) 1. ηάεε ιεηαθ-

θζηυ ιαβεζνζηυ ζηεφμξ πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα 

ημ ανάζζιμ θαβδημφ 2. αναζηυ θαβδηυ.  

   herhécă(πθδε. herhéci) 1.(ιηθ.) ημ αζδμίμ 
2. (ζηςπη. ζημ πθδε.) ημ θαβδηυ.  

   hericéscu(heric/-íre,-í,-ítă) 1. παζνεηχ (δζά 

πεζναρίαξ) 2. (ιηθ.) λοθμθμνηχκς.  

   hericíre(πθδε. hericíri) 1. παζνεηζζιυξ δζα 

πεζναρίαξ 2. (ιηθ.) λοθζά, λοθμθυνηςια.  

   heriséscu(heris/-íre,-í,-ítă) 1. (βζα θαβδηυ) 

πάκς ημ γμοιί (θυβς αναζιμφ) 2. (ιηθ. βζα 

πνυζ.) (me ~) ιαγεφς, αδοκαηίγς 3. (ηνζημπν. 

βζα εθυδζα, πνμιήεεζεξ, se ~) έθεζζακ, θζβυζηε-

ρακ 4. (ηνζημπν. βζα ζφκμθμ ακενχπςκ, se ~) 

θζβυζηερε, ιεζχεδηε 5. (ηνζημπν. βζα πζυκζ, se 

~) θζβμζηεφς, θζχκς 6. α. θεφβς, απμια-

ηνφκμιαζ (απυ ηάπμο) β. (εζδζηυη. βζα ιέθμξ 

μζημβέκεζαξ) απμιαηνφκμιαζ, δζαηυπης ηζξ 

επαθέξ ιε ηα οπυθμζπα ιέθδ ηδξ μζημβέκεζαξ.  

   herisíre(πθδε. herisíri) 1. δ απχθεζα ημο 

γςιμφ εκυξ θαβδημφ θυβς οπεναμθζημφ ανα-

ζιμφ 2. (ιηθ. βζα πνμζ.) αδοκάηζζια.   

   héromă(πθδε.;) θοζζηυ ηαηαθφβζμ, ημ-

πμξ πμο πνμζθένεηαζ βζα πνμθφθαλδ απυ 

δοζιεκείξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ.  

   héru(πθδε. heáre) 1. ζίδενμ 2 (ζοκεηδ.) ηά-

εε υνβακμ, ζηεφμξ, ενβαθείμ ή άθθμ ακηζηεί-

ιεκμ πμο έπεζ ηαηαζηεοαζηεί απυ ζίδδνμ 3. 

(πθδε.) ηα ζζδενέκζα ηάβηεθα ημο ηεθζμφ ηδξ 

θοθαηήξ ηαζ ζοκεηδ. δ θοθαηή 4. (πθδε.) ζζδε-

νέκζα ενβαθεία 5. ζίδενμ ζζδενχιαημξ 6. ζζδε-

νέκζμξ ζφνηδξ.  

   hevrícă(πθδε. hevrici   hicátu(πθδε. 

hicáte) 1 ζοηχηζ, ήπαν 2. ημ ακηίζημζπμ υνβακμ 

γχμο παναζηεοαζιέκμ ςξ θαβδηυ 3. (ζοκεηδ. 

ζημκ πθδε.) ζπθάπκα, ηον. ηα υνβακα ημο 

πεπηζημφ ηαζ ημο ακαπκεοζηζημφ ζοζηήιαημξ.  

   hícă(πθδε. híce) 1. ζφημ 2. (ιηθ.) ημ αζδμίμ 

3.( (ιηθ. ) επζθάκεζα πμο έπεζ γανχζεζ, ιαγέρεζ 

4. (ιηθ.) πνυζςπμ πμο έπεζ γανχζεζ, ζμοθνχ-

ζεζ.  

   hícu(πθδε. híci) ζοηζά.  

   higeáre(πθδε. higéri)  1. πχζζιμ, ιπήλζιμ 

2. πχζζιμ, πανάπςια, εάρζιμ 3. (ιηθ.) ηνφρζ-

ιμ, ηαηαπχκζαζια 4. δζείζδοζδ.   

   hígu(higeáre/hípşu/híptă) 1. πχκς, ιπήβς 2. 

αάγς (ηη.) ιέζα ζε ηάηζ άθθμ 3. πχκς, πανα-

πχκς, εάας 4. (ιηθ.) ηνφας, ηαηαπχκς, ηαηά-

πςκζάγς 5. εζζένπμιαζ (ηάπμο), εζζδφς 6. εκ-

ηάζζμιαζ, ηαηαθένκς κα εζζαπεχ (ζε δμοθεζά) 

7. ελαπαηχ, νίπκς (ηπ.), ημο δίκς ζηάνηα πνά-

βιαηα 8. ιαεαίκς, ελμζηεζχκμιαζ (ιε ηη.). 

   hiĺástru - hiĺástră(πθδε. hiĺásţrî - hiĺástre) 
εεηυξ βζμξ, ροπμβζυξ - εεηή ηυνδ, ροπμηυνδ. 

   híĺe(πθδε. híĺe) ηυνδ.   

   híĺícă(πθδε. hiĺíce) ημνμφθα (οπμη. ημο hí-

ĺe).  

   híĺícu & hiĺítşu (πθδε. hiĺíci) οπμη. ημο hí- 

ĺu (α.θ.). 
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   hiĺítşu → hiĺícu. 

   hiĺórtă(πθδε. hiĺórtsî) βάκηζ. 

   híĺu(πθδε. híĺi) βζμξ. 

   himonícu(πθδε. himoníci) ηανπμφγζ.  

   hináră & hiunáră(πθδε. hinắri & hiunắri) 

αβνζυπδκα.   

   hióĺe(πθδε. hióĺi) πέθζ.  

   hirícu(πθδε. hiríci) 1. ηθςζημφθα (οπμη. 

ημο híru) 2. (ςξ επίνν.) θζβάηζ, θζβμοθάηζ, ζε 

ιζηνή πμζυηδηα.  

   hirotoniséscu(hirμtonis/-íre,-í,-ítă) πεζνμ-

ημκχ.  

   hirotonisíre(πθδε. hirtonisíri) πεζνμηυκδ-

ζδ.  

   híru(πθδε. hire) 1. ηθςζηή, κήια 2. (ςξ 

επίνν.) α. θίβμ, ζε ιζηνή πμζυηδηα, ζε ιζηνυ 

ααειυ β. (δζπθυ ζηδ θν. cu/de híru-híru!) "θίβμ-

θίβμ, ιε ημ ζηαβμκυιεηνμ, ζηάθα-ζηάθα" 3. (ςξ 

επίνν.) θίβμ, βζα ζφκημιμ πνμκζηυ δζάζηδια, 

βζα ιζα ζηζβιή 4. ( ςξ επίνν. δζπθυ ζηδ θν. de 

híru-híru!) " ηάκς ηη. ιε ζπμθαζηζηυηδηα, ιε 

ηάεε θεπημιένεζα, ακαθοηζηά" 5. (δζπθυ ~ - ~, 

ζημκ πθδε.) νίβμξ, ακαηνίπζαζια.  

   hítu(πθδε. híturi) 1. ηαιπμφνα 2 (ιηθ. βζα 

ημίπμ) ημζθζά, ελυβηςια.  

   híu(fúi, fútă) 1. είιαζ 2. ανίζημιαζ (ζε ιία 

ηαηάζηαζδ) 3. ανίζημιαζ (ζε ζοβηεηνζιέκδ 

εέζδ) 4. οπάνπς 5. εηθνάγς εηδδθχκς (ζο-

βηεηνζιέκδ ζοιπενζθμνά βζα ηη.) 6. ακήης 7. 

μζ ηφπμζ ημο βενμοκδίμο fúndale & híndale απυ-

δίδμοκ ηδκ ιεημπή "υκηαξ".  

   hiulícă & hiulítşă(πθδε. hiulíce) ιζηνυ 

πέθζ (οπμη. ημο. hióĺe). 

   hiulítşă  → hiulícă.    

   hiunáră → hináră.  

   hî´vră(πθδε. hîvre) 1. πανάδνα, θανάββζ 2. 

(ιηθ.) αζδμίμ.  

   hlăpuéscu(hlăpu/-íre,-í,-ítă) ηαηαανμπεί-

γς, πθαπαηίγς.   

   hlăpuíre(πθδε. hlăpuíri) ηαηαανυπεζζια, 

πθαπάηζαζια.  

   hoáră(πθδε. hoáre) 1. μζηζζιυξ ( ακελανηή-

ημο ιεβέεμοξ, πςνζυ ή πυθδ) ςξ ζφκμθμ μζηζ-

ζιέκμο πχνμο 2. μζηζζιυξ (ςξ ζφκμθμ εδαθζ-

ηχκ εηηάζεςκ μζηδιέκςκ ηαζ ιδ) ιε εκζαία 

δζμζηδηζηή ηαζ πμθζηζηή οπυζηαζδ 4. μζηζζιυξ 

ςξ κμιζηυ πνυζςπμ 5. μζηζζιυξ ςξ παηνίδα, βε- 

κέηεζνα, ηυπμξ ηαηαβςβήξ.  

   holivắ - holivoáńe(πθδε. holivádzî holi-

voáńe) αζμοθμφπςημξ άκδναξ - αζμοθμφπςηδ 

βοκαίηα. 

   hónemă(πςν. πθδε.) είδμξ ηαηαπθάζιαημξ 

απμηεθμφιεκμ απυ έκα πάκζκμ ζαημοθάηζ βε-

ιάημ ιε γειαηζζηά πίημονα απυ ζηάνζ.  

   horícă - horítşă(πθδε. horítşî) πςνζμοδά-

ηζ (οπμη. ημο hoáră). 

   horítşă → horícă 

   hrámu(πθδε. hrámuri) πνζμκίδζ. 

   hránă(πςν. πθδε.) ηνμθή, θαβδηυ. 

   hráspă(πθδε. hráspe) πακηάηζ, θοζζηή ηά-

θνμξ.   

   hráspu & hrî´spu - hráspă & hrî´spă 
(πθδε. hráschi & hrî´schi - hráspe & hrî´spe) 

ανπαηηζηυξ ηαζ άπθδζημξ άκδναξ - ανπαηηζηή 

ηαζ άπθδζηδ βοκαίηα. 

   hreáo(πθδε. hreále) πνέμξ, δεζηή οπμπνέ-

ςζδ, ηαεήημκ.    

   hríe(πςν. πθδε.) ζςιαηζηή ακάβηδ.  

   hrisáfe(πθδε. hrisắhi) πνοζάθζ.  

   hrisó(πθδε. hrisádzî) πνοζυξ.  

   Ηristó, (μ) Υνζζηυξ.  

   Ηristúo(πθδε. Ζristúuri) 1. Υνζζημφβεκκα, 

δ διένα ηδξ βέκκδζδξ ημο πνζζημφ 2. μζ διένεξ 

ηςκ εμνηχκ ηςκ Υνζζημοβέκκςκ. 

   hrisuséscu(hrisus/-íre,-í,-ítă) 1. πνοζχκς, 

δίκς ζε (ηπ.) πμθθά πνήιαηα 2. επζπνοζχκς.  

   hrisusíre(πθδε. hrisusíri) 1. πνφζςια, ημ 

κα δχζς (ζε ηπ.) πμθθά πνήιαηα 2.  επζπνφζς-

ια.  

   hrî´spă(πθδε) → hráspu.   

   hrî´spu(πθδε.) → hráspu   

   hrîzuéscu(hrîzu/-íre,-í,-ítă) 1. πνεζάγμιαζ 

2. πνδζζιεφς, ςθεθχ. 

   hrómă(πθδε. hrómate) πνχια.  

   hrúscu(πθδε. hrúscheańi) πνοζζηυξ, πνοζμ-

πυμξ. 

   húchi & húchimă(πθδε. húche & húchi-

me) πνμζπάεεζα, απυπεζνα.  

   húchimă → húchi. 

   hudjăré(πθδε. hudjărádzî) 1. δςιάηζμ ιε 

ακέζεζξ, ηαηάθθδθμ βζα ακάπαοζδ ηαζ απυθαο-

ζδ 2. (ζοκεηδ.) ημ επίζδιμ δςιάηζμ ημο ζπζ-

ηζμφ. 

   hudjétă & hudjéte(πςν. πθδε.) 1. ημ επί-

ζδιμ δςιάηζμ ημο ζπζηζμφ 2. (ιηθ.) ανααείμ, 

επζανάαεοζδ.  

   hudjéte → hudjétă.   

   hudjúne & hudjúre(πθδε. hudjúni & hu-

djúri) 1. άκεζδ, εοημθία 2. άκεζδ, ακάπαοζδ, 

ηαεζζζυ 3. νεπυ, λεημφναζδ ακάπαοζδ 4. (ζοκ- 

εηδ.) απυθαοζδ, ηαθμπέναζδ 5. πάνδ, δζεοηυ- 

θοκζδ, ελοπδνέηδζδ.  

   hudjúre → hudjúne. 

   hudjuripséscu(hudjurips/-íre,-í,-ítă) 1. 
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πμογμονεφς 2. ακαπαφμιαζ, ανβχ, ηάεμιαζ. 

   hudjuripsíre(πθδε. hudjuripsíri) 1. πμο-

γμφνεια  2. ακάπαοζδ, ηαεζζζυ.  

   húe(πθδε. húi) 1. πμφζ, ζοκήεεζα 2. ζοι-

πάεεζα, αδοκαιία βζα ηη. 3. παναηηήναξ.  

   huhludzắscu(huhludz/-î´re,-î´i,-î´tă) 1. 

(βζα κενά) ημπθάγς 2. (βζα θςηζά) ζζβμηαίς 3. 

(ιηθ.) πνμεημζιάγς ηάηζ ιε ιδπακμνναθίεξ, ιε 

ιοζηζηυ ηνυπμ, ηα ιαβεζνεφς 4. (απνυζ. βζα 

ημκ ηαζνυ) είκαζ έημζιμξ κα ανέλεζ ή κα πζμκί-

ζεζ.  

   huhludzî´re(πθδε. huhludzî´ri) 1. ηυπθα-

ζια 2. (ιηθ.) ιαβείνεια, ιδπακμνναθία.  

   huhutéscu(huhut/-íre,-í,-ítă) 1. αθαθάγς 

(απυ εκεμοζζαζιυ ή έηζηαζδ) 2. (ιηθ. βζα 

άκδνα) ημκ/ηδ πχκς, ζοκμοζζάγμιαζ 3. (ιηθ.) 

ελαπαηχ ηπ., ημο δίκς άπνδζημ πνάβια.  

   huhutíre(πθδε. huhutiri) 1. αθαθαβιυξ απυ 

εκεμοζζαζιυ ή έηζηαζδ  2. (ιηθ.) ζοκμοζία 3. 

(ιηθ.) γυνζ, δοζημθία.  

   huléră(πθδε. hulére) 1. πμθένα 2. (ιηθ. 

βζα πνυζ.) ιπεθάξ, ζοιθμνά 3. (ιηθ. βζα 

παζδί) άηαηημ, γςδνυ, ακάπμδμ.   

   hulíe(πθδε. hulíi) 1. εθίρδ, ζηεκμπχνζα 2. 

εθίρδ, ιεθαβπμθία.   

   huĺiséscu(huĺis/-íre,-í,-ítă) εθίαμιαζ, ζηε-

κμπςνζέιαζ.  

   huĺisíre(πθδε. huĺisíri) ζηεκμπχνζα, ημ κα 

εθίαμιαζ, κα ιεθαβπμθχ.  

   humaíu(πςν. πθδε.) είδμξ οθάζιαημξ. 

   hunére(πθδε. hunéri) 1. πμοκένζ, πάεδια, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

γδιζά 2. ηυθπμ, ημνμσδία, δμφθεια.   

   huníe(πθδε. huniuri) πςκί. 

   hunipséscu(hunips/-íre,-í,-ítă) 1. (βζα ηνμ-

θέξ) πςκεφς 2. (βζα έδαθμξ) απμννμθχ (ηον. 

κενυ) 3. (ηνζημπνυζ. βζα κενυ, se ~) απμννμθζέ-

ιαζ απυ ημ έδαθμξ 3. (ηνζημπνυζ. βζα ημπνζά, 

se ~) έπς απμζοκηεεεί ηαζ είιαζ ηαηάθθδθδ βζα 

θίπαζια. 4. (ιηθ. ιε ανκδη. ιυνζμ) δεκ πς-

κεφς, ακηζπαεχ ηπ.  

   hunipsíre(πθδε. hunipsíri) 1. (βζα ηνμθή) 

πχκεια 2. (βζα κενυ) απμννυθδζδ ημο απυ ημ 

έδαθμξ 3. δ απμζφκεεζδ ηδξ ημπνζάξ χζηε κα 

πνδζζιμπμζδεεί ςξ θίπαζια.  

   (πςν. πθδε. huhoáńe) δ, ζηδκ μνμθμβία ημο 

παζπκζδζμφ horhóńu cu hu-rhoáńea.  

   hurhóńu & hurhoáńe(πθδε. hurhóńi & 

hurhoáńe) μ μζημδεζπυηδξ/ζφγοβμξ - δ μζημδέ-

ζπμζκα/ζφγοβμξ ζηδκ μνμθμβία ημο παζπκζδζμφ 

horhóńu cu hurhoáńe.  

   hurmắ(πθδε. hurmádzî) πμονιάξ. 

   hurséscu(hurs-íre,-í,-ítă) 1. πνςζηχ, μθείθς 

2. έπς οπμπνέςζδ, δεζηή μθεζθή (ζε ηάπμζμκ).  

   hursíre(πθδε. hursíri) μθεζθή, ημ κα 

πνςζηχ.  

   huşméte(πθδε. huşmétsî) 1.  ελοπδνέηδζδ, 

εηδμφθεοζδ 2. οπδνεζία, εηηέθεζδ ενβαζίαξ 3. 

(ζοκεηδ.) ενβαζία, αζπμθία.  

   huşmicheáru & huşmicheáră(πθδε. 

huşmicheári & huşmicheá-re) 1. οπδνέηδξ οπδ-

νέηνζα 2. (ζοκεηδ.) άκδναξ - βοκαίηα πμο λε-

κμδμοθεφεζ.  
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Ι 

 
   ibréte(πθδε. ibrétsî) απεθπζζία, απμβμήηεο-

ζδ, αβακάπηδζδ. 

   icoánă(πθδε. icoáne) 1. εζηυκζζια, πίκαηαξ 

γςβναθζηήξ ιε ενδζηεοηζηυ εέια 2. (ζοκεηδ.) 

εζημκμζηάζζ ζπζηζμφ 3. θακηαζία, εζηυκα ιοα-

θμφ. 

   iconomíe(πςν. πθδε.) μζημκμιία, ζοβηνά-

ηδζδ ηςκ δαπακχκ.  

   idhíomă(πςν. πθδε.) παναηηδνζζηζηυ, ζδζυ-

ηδηα.  

   ihráme(πθδε. ihrắńi) 1. οθακηυ μθυζςιμ 

ζάθζ 2. οθακηυ ζηνςζίδζ βζα ζμθά.   

   íhea(πθδε. íhe) ζηζξ θν. ńi luáşî íhea! & ńi le 

măngáşî íhele! "ιε πέεακεξ, ιμο έαβαθεξ ηδκ 

ροπή".  

   ihó(πςν. πθδε.) ζημπυξ, νοειυξ, ιεθςδία   

   ílotu - ílotă(πθδε. ílotsî - ílote) 1. δμφθμξ - 

δμφθα 3. (ιηθ.) άκδναξ βοκαίηα πμο δμοθεφεζ 

ζηθδνά.  

   iĺátsă & ĺátsă(πθδε. iĺétsî & ĺétsî) 1. εενα-

πεία, βζάηνεια 2. βζαηνζηυ, θάνιαημ. 

   íĺe(πθδε. íĺi) 1. πθεονυ, δ πενζμπή ηςκ κε-

θνχκ 2. (ζοκεηδ. ζημκ πθδε.) δ ιέζδ 3. (ιηθ. 

βζα θαβδηυ) εθάπζζηδ, πμθφ ιζηνή πμζυηδηα.  

   imáne(πςν. πθδε.) 1. πίζηδ, ημ κα πζζηεφς 

ηη./ηπ. 2. ειπζζημζφκδ, ημ κα ειπζζηεφμιαζ ηπ.  

   imerádhe(πςν. πθδε.) αμζηυημπμξ ιε ηα-

θήξ πμζυηδηαξ πυνημ.  

   imereátsă & imeretáte(πςν. πθδε.) 

διενυηδηα, πναυηδηα δπζυηδηα.  

   imeretáte → imereátsă. 

   imeripséscu(imerips/-íre,-í,-ítă) διενεφς, 

ηζεαζεφς. 

   imeripsíre(πθδε. imeripsíri) ελδιένςζδ, 

ηζεάζεοζδ.  

   iméşu(πθδε. iméşî) οκί.   

   imnáre(πθδε. imnắri) 1. πενπάηδια, αάδζ-

ζια 2. (ζοκεηδ.) μδμζπμνία 3. (βζα μζημκμιζηή 

δναζηδνζυηδηα) πνμχεδζδ, ελέθζλδ.   

   imnátu(πςν. πθδε.) αήια, αδιαηζζιυξ, αά-

δζζια 

   ímnu(imn/-áre,-ái,-átă) 1. πενπαηχ, πνμπς-

νχ 2. πδβαίκς 3. ααδίγς, πμνεφμιαζ 4. (βζα μζ-

ημκμιζηή δναζηδνζυηδηα) πνμςεχ, ελεθίζζς. 

   ímoru(πθδε. ímori) 1. βεχιμνμ 2. (ιηθ.) 

θυνμξ.   

   ináte(πθδε. inắtsî) ζκάηζ.  

   índe & índere(πςν. πθδε.) ζηζξ θν. la 

índe! & la índere!," ζημκ αβφνζζημ". 

   índere → índe. 

   indráre & intráre(πθδε. indrắri & intrắri) 

1. είζμδμξ, δ ηίκδζδ απυ ελςηενζηυ ζε εζςηε-

νζηυ πχνμ 2. (ζοκεηδ.) ημ άκμζβια ή ημ πένα-

ζια απυ ημ μπμίμ εζζένπεηαζ ηακείξ ηάπμο 3. 

εζζπχνδζδ, δζείζδοζδ 4. (βζα νμφπμ πμο πθφ-

εδηε) ζοννίηκςζδ, ιάγεια 5. πίθδζδ, ημ απυ-

ηέθεζια ηδξ επελενβαζίαξ ηςκ οθακηχκ ζημ 

ιακηάκζ ή ηδκ κενμηνζαή. 

   indráta & intráta(πςνίξ πθδε.) 1. Δίζμ-

δμξ, ημ άκμζβια ή ημ πέναζια απυ ημ μπμίμ εζ-

ζένπεηαζ ηακείξ ηάπμο 2. δ ανπή ιίαξ πνμκζηήξ 

πενζυδμο, ημο ιήκα, ηδξ επμπήξ, ημο έημοξ.  

   índru & íntru(indr & intr /-áre,-ái,-átă) 1. 

ιπαίκς, εζζένπμ-ιαζ 2. (βζα δθζηία) ανπίγς κέμ 

πνυκμ 3. (βζα επμπή ή ιήκα) ιπαίκς, ένπμιαζ 4. 

ειθακίγμιαζ 5. εζζπςνχ (ζε ηη.) ιπήβμιαζ 6. 

εζζαάθθς 7. πχκμιαζ (ζε ηπ.) ημο επζηίεειαζ 

θναζηζηά ή ιε ζημπυ κα πηοπήζς 8. (ηνζημ-

πνυζ. βζα νμφπμ πμο πθφεδηε) ζοννζηκχεδηε, 

ιάγερε 9. ηαηαθαααίκς, ακηζθαιαάκμιαζ, πζά-

κς (υηζ ιμο θέκε) 10. ζοιιεηέπς (ζε ιία δνα-

ζηδνζυηδηα).  

   ínimă(πθδε. ínime) 1. ηανδζά 2. (ζοκεηδ.) 

ηάεε ηζ πμο έπεζ ημ ζπήια ηδξ ηανδζάξ 3. (ιηθ.) 

δ έδνα ηςκ πανμνιήζεςκ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ, 

ηςκ ζοβηζκδζζαηχκ ακηζδνάζεςκ, ηδξ ζοιπενζ-

θμνάξ ημο ακενχπμο 5. (ιηθ.) ημονάβζμ, οπμ-

ιμκή 6. δζάεεζδ, επζεοιία βζα ηάηζ.   

   ínińi(πςν. εκ.) ζηδ θν. di doáo ínińi! μ εηε-

νμεαθήξ αδεθθυξ/αδεθθή.   

   ínsu & ínsă(πθδε. ínşî & ínşe) ανζεκζημφ - 

εδθοημφ βέκμοξ άημιμ, πνυζςπμ 2 (ανζ. ζημκ 

πθδε.) άημια, ζφκμθμ αηυιςκ. ΄  

   intráre → indráre. 

   intráta→ indráta  

   íntru→ índru.  

   ípiryu(πθδε. ípiryi) ενβαθείμ, ζφκενβα. 

   ípsomă(πθδε. ipsómate) ζενμηεθεζηία πμο 

ηεθείηαζ απυ ημκ ζενέα ζημ ζπίηζ πνμζχπμο πμο 

έπεζ ηδκ μκμιαζηζηή ημο εμνηή.  

   iridjắ(πθδε. iridjádzî) 1. ιεζμθααδηήξ 2. 

(ζοκεηδ.) ιέζμ, δυκηζ .3. (ζοκεηδ.) πνμλεκδηήξ,  

ιεζμθααδηήξ ζε ζοκμζηέζζμ 4. (ιηθ.- πθδε.) αμ- 
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δεμί, οπμζηδνζηηέξ  

   irinătáte(πθδε. irinătắtsî) 1. εζνήκδ, απμο-

ζία ηαναπχκ ή πμθέιςκ 2. εζνήκεοζδ, μ ηενια-

ηζζιυξ ηςκ επενμπναλζχκ.  

   isihăséscu(isihăs/-íre,-í,-ítă) 1. δζοπάγς, 

δνειχ 2. εζνδκεφς  

   isihăsíre(πθδε. isihăsíri) ημ κα δζοπάγς, 

κα δνειχ  

   istoríe(πθδε. istoríe) ζζημνία, δ αθήβδζδ 

πναβιαηζηχκ ή θακηαζηζηχκ βεβμκυηςκ.  

   işáne(πθδε. işắńi) 1. πανάδμλμ, πανάλεκμ, 

ηη. ημ ακελήβδημ 2. εαφια, οπενθοζζηυ θαζκυ- 

ιεκμ 3. εαφια, ηάηζ πμο είκαζ εαοιάζζμ, οπένμ- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

πμ, ελαίζζμ 4. απμνία, αδοκαιία ελήβδζδξ ιε 

πεζζηζηυ ηνυπμ. 

   işédzu & işuséscu(işus/-íre,-í,-ítă) 1. ζζζχ-

κς 2. ζζμπεδχκς.   

   íşu(πςν. πθδε.) ίζμ, ζζμηνάηδια.  

   íşumă(πθδε. işómate) 1. ίζζςια, επίπεδμξ 

ιένμξ 2. μιαθυξ, ζηνςηυξ δνυιμξ.  

   işuséscu → işédzu. 

   işusíre(πθδε. işusíri) 1. ίζζςια, ημ κα ηάκς 

ηάηζ ίζζμ 2. ζζμπέδςζδ.   

   ízbă(πθδε. ízbe) οπυβεζμ, ηαηχβζ.   

   ízvuru(πθδε. ízvure) πδβή, ηεθαθάνζ.  
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Î 

 
   îmbáiru(îmbir/-áre,-ái,-átă) 1. ανπίγς, λε-

ηζκχ, αάγς ιπνμξ 2. ηάκς ηδκ ανπή (πνάλδξ, 

δναζηδνζυηδηαξ) 3. παναηάζζς, αάγς ζηδ ζεζ-

νά, βναιιή 4. (βζα πάκηνεξ) πενκχ ζε κήια. 5. 

μνβακχκς, νοειίγς 6. ημπμεεηχ, ζημζαάγς 7. 

(βζα παζδί) ιεβαθχκς, ακαενέθς. 

   îmbárdhă ζηδ θν. le adráşî lúcrele úrdhă 

îmbárdhă! "ηα έηακεξ εάθαζζα".  

   îmbártu & împártu(îmbărts & împărts/-

î´re,-î´i,-î´tă) 1. ιμζνάγς, δζακέις 2. (βζα πχνμ) 

δζαζνχ, δζαπςνίγς, πςνίγς 3. (βζα πενζμοζία) 

δζαιμζνάγς 4. ζοκμνεφς. 5. (ζηα ιαεδιαηζηά) 

δζαζνχ, εηηεθχ ηδκ πνάλδ ηδξ δζαίνεζδξ. 

   îmbăirătúră(πθδε. îmbăirătúre) ανπή, έ-

κανλδ, λεηίκδια (ένβμο, δζαδζηαζίαξ η.θπ.) 

   îmbăltéscu & împăltéscu(îmbălt & îm-

pălt/-íre,-í,-ítă) πθέης.  

   îmbăltíre & împăltíre(πθδε. îmbăltíri & 
împăltíri) πθέλζιμ. 

   îmbăltitoáră & împăltitoáră(πθδε. îm-

băltitoáre & împăltitoáre) βοκαίηα πμο είκαζ 

επζδέλζα ζημ πθέλζιμ.    

   îmbăltitúră & împăltitúră(πθδε. îmbă-

ltitúre & împăltitúre) πθεηηυ.   

   îmbărluéscu(îmbărlu/-íre,-í,-ítă) 1. (υηακ 

ιζθχ) ιπενδεφμιαζ, θές άθθα ακηί άθθςκ 2. 

(υηακ ηναβμοδχ) ιπενδεφμιαζ 3. (βζα κήιαηα) 

πενζπθέης, ιπθέης 4. (me ~) ακαηαηεφμιαζ, 

ιπενδεφμιαζ (ιε ημ πθήεμξ) 5. (me ~) πζάκμ-

ιαζ, ζοβηνμφμιαζ ιε ηπ. 6. (βζα ηαηαζηάζεζξ ή 

οπμεέζεζξ) ηα ιπαθχκς, δίκς πνυπεζνεξ θφ-

ζεζξ.  

   îmbărluíre(πθδε. îmbărluíri) 1. ιπένδεια, 

ημ κα θές άθθα ακηί άθθςκ υηακ ιζθχ ή ηνα-

βμοδχ 2. (βζα κήιαηα) πενζπθμηή, ιπθέλζιμ.    

   îmbărtsátu & îmbrătsátu & împă-

rtsátu(πθδε. îmbărtsáte & îmbărtsáturi & îm-

brătsáte & îmbrătsáturi & împărtsáte) αβηαθζά, 

δ πμζυηδηα ηςκ πναβιάηςκ πμο ιπμνεί κα 

ηναηήζεζ ηακείξ ιε ηα πένζα, ημ πενζεπυιεκμ 

ιζαξ αβηαθζάξ.   . 

   îmbărtsătúră & împărtsătúră(πθδε. 

îmbărtsătúre & împărtsătúre) 1. ιενίδζμ, ιένμξ, 

ημιιάηζ απυ έκα ζφκμθμ 2. ιενίδα, δ πμζυηδηα 

θαβδημφ πμο ακαθμβεί ζε έκα άημιμ 3. ιμζνα-

ζζά, ιενζζιυξ 4. (ζηα ιαεδιαηζηά) δ πνάλδ ηδξ 

δζαίνεζδξ 5. ζφκμνμ.  

 

   îmbărtsî´re & împărtsî´re(πθδε. îmbă- 

rtsî´ri & împărtsî´ri) 1. ιμίναζια, δζακμιή 2. 

αθ. θ îmbărtsătúră ζηδ ζδι. 4. .  

   îmbeáticu & împeáticu(îmbetic & împe-

tic/-áre,-ái,-átă) 1. ιπαθχκς 2. επζδζμνεχκς, 

επζζηεοάγς 3. (ιηθ) δζμνεχκς πνυπεζνα δοζά-

νεζηδ δ ακεπζεφιδηδ ηαηάζηαζδ, ηα ιπαθχκς.  

   îmbetáre & îmbetătúră(πθδε. îmbetắri 
& îmbetătúre) ιέεδ, ιεεφζζ 2. κάνηςζδ.  

   îmbetătóru & îmbétu - îmbetătoáră 

& îmbétă(πθδε. îmbetătóri & îmbétsî - îmbetă 

-toáre & îmbéte) ιεεφζηαηαξ, ιέεοζμξ, ιπε-

ηνήξ - ιπεηνμφ, αοηή πμο πίκεζ ζοπκά μζκμ-

πκεοιαηχδδ πμηά. 

   îmbetătúră → îmbetáre. 

   îmbeticáre & împeticáre(πθδε. îmbeti-

cắri & împeticắri) 1. ιπάθςια, δ ημπμεέηδζδ 

ιπαθχιαημξ 2. (ιηθ.) επζδζυνεςζδ, επζζηεοή.     

   îmbeticătóru & împeticătóru – îmbe-

ticătoáră & împeticătoáră(πθδε. îmbeti-

cătóri & împeticătóri - îmbeticătoáre & împeti-

cătoáre) 1. ιπαθςιαηήξ ιπαθςιαημφ 2. δζπθς-

ιάηδξ- δζπθςιάηζζζα, άκδναξ - βοκαίηα πμο 

λένεζ ιπαθχκεζ δοζάνεζηεξ ή ακεπζεφιδηεξ 

ηαηαζηάζεζξ.  

   îmbeticătúră & împeticătúră(πθδε. 

îmbeticătúre & împeticătúre) 1. ιπάθςια, ημι-

ιάηζ οθάζιαημξ πμο νάαεηαζ πάκς ζε ζηζζιέ-

κμ δ θεανιέκμ ζδιείμ νμφπμο, παπμοηζζμφ 

η.θπ. 2. ζδιείμ πμο έπεζ επζδζμνεςεεί ιε ιπά-

θςια.   

   îmbétu1
(îmbet/-áre,-ái,-átă) 1. (me ~) ιεεχ 

2. α. κανηχκς β. (me ~) κανηχκμιαζ 3. (ιηθ.) 

α. θακαηίγς β. (me ~) θακαηίγμιαζ 4. (ιηθ.) εί-

ιαζ πκζβιέκμξ, βειάημξ απυ πνμαθήιαηα, ζηε-

κμπχνζεξ η. θπ. 5. (βζα ηαθθζενβήζζιεξ εηηά-

ζεζξ) πθδιιονίγς, βειίγς (ιε κενά, ημπνζά ή 

θίπαζια).  

   îmbétu2- îmbétă → îmbetătóru 

   îmbiráre(πθδε. îmbirắri) 1. ανπίκδια, έκα-

νλδ, λεηίκδια (ένβμο δζαδζηαζίαξ η. θπ.) 2. 

πανάηαλδ ακενχπςκ ή γχςκ ζε ζεζνά, βναιιή.   

   îmbirátă(πθδε. îmbiráte) ανπή, αθεηδνία, 

ημ πνχημ ζδιείμ, απυ ημ μπμίμ λεηζκά πνάλδ, 

εκένβεζα, ηαηάζηαζδ ή βεβμκυξ.  

  îmbláhtu(ιηθ. îmbláhturi) έιπθαζηνμ, ηα-

ηάπθαζια.  
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   îmblăxéscu(îmblăx/-íre,-í,-ítă) ιπθέης, α-

καιεζβκφμιαζ (ζε ιία άζπδιδ ηαηάζηαζδ).  

   îmblăxíre(πθδε. îmblăxíri) ιπθέλζιμ, ακά-

ιεζλδ ζε ιία άζπδιδ ηαηάζηαζδ.    

   îmboĺáre & împoĺáre(πθδε. îmboĺéri & 

împoĺéri) 1. ιμφζηεια, ημ κα αοείζς ηη. ζε ο-

βνυ 2. (ιηθ. βζα άκδνα) ημ κα εζζδφζς ημ πέμξ 

ιμο.   

   îmboĺetúră & împoĺetúră(πθδε. Îmbo-

ĺetúre & împoĺetúre) 1. γμοιενυ θαβδηυ 2. 

ιμφζηεια, ημ κα έπς ιμοζηεοηεί επεζδή έπεζα 

ή αμφηδλα ζε οδάηζκδ επζθάκεζα.  

   îmboĺiséscu → amboĺiséscu.  

   îmboĺisíre → amboĺisíre.  

   îmboĺitúră → amboĺitúră. 

   îmbóĺu1 & împóĺu(îmboĺ & împoĺ/-áre,-

ái,-átă) 1. αμοηχ, ιμοζηεφς (ηη.) 2. αμοηχ, 

ημθο-ιπχ 3. θενχκμιαζ (απυ ζηυκδ, αθεφνζ 

η.η.υ.) 4. (ιηθ.) πμηίγς, ανέπς, ηαηαανέπς 5. 

(ιηθ. βζα άκδνα) ημκ/ηδ πχκς, ζοκμοζζάγμιαζ.  

   îmboĺu2 → ambóĺu.   

   îmbrătsátu → îmbărtsátu  

   îmbrătsăláre(πθδε. îmbrătsă-ắri) αβηά-

θζαζια, ημ ζθίλζιμ ηάπμζμο ζηδκ αβηαθζά. 

îmbrătsălédzu(îmbrătsăl/-áre,-ái,-átă) 1. 

(me ~) αβηαθζάγμιαζ (ιε ηπ.) 2. (me ~) έπς 

ηαηαπζαζηεί ιε ηάηζ, είιαζ απαζπμθδιέκμξ ιε 

ηη. 3. (me ~) ζοκακηχ (ηπ.) ηοπαία, πέθης ηο-

παία πάκς ζε ηάπμζμκ. 

   îmbrihiráre(πθδε. îmbrihirắri) 1. ημ πθαζ-

ζίςια (ημο πενζβνάιιαημξ εκυξ οθακημφ ή ε-

κυξ ιμηίαμο οθακημφ) ιε κήια δζαθμνεηζημφ 

πνχιαημξ χζηε κα δδιζμονβδεεί πνςιαηζηή 

ακηίεεζδ 2. πθαζζίςια, ημνκζγάνζζια ημιια-

ηζμφ οθάζιαημξ ιε οθαζιάηζκδ ηαζκία δακηέθα, 

ζημθίδζα ή μηζδήπμηε άθθμ.   

   îmbrihirătúră(πθδε. îmbrihirătúre) πενί-

βναιια οθακημφ ή ιμηίαμο οθακημφ δδιζμο-

νβδιέκμ απυ κήια δζαθμνεηζημφ πνχιαημξ χ-

ζηε κα οπάνπεζ πνςιαηζηή ακηίεεζδ 2. πθαίζζμ 

οθάζιαημξ δδιζμονβδιέκμ ιε οθαζιάηζκδ ηαζ-

κία, δακηέθα, ζημθίδζα ή μηζδήπμηε άθθμ.   

   îmbrihirédzu(îmbrihir/-áre,-ái,-átă) 1. 

πθαζζζχκς, πενζαάθς (ημ πενίβναιια οθακημφ 

ή ιμηίαμο οθακημφ) ιε κήια δζαθμνεηζημφ 

πνχιαημξ ( χζηε κα δδιζμονβδεεί πνςιαηζηή 

ακηίεεζδ) 2. πθαζζζχκς, ημνκζγάνς ημιιάηζ 

οθάζιαημξ ιε (οθαζιάηζκδ) ηαζκία, δακηέθα, 

ζημθίδζα ή μηζδήπμηε άθθμ 3. (βζα θοηυ) ακαν-

νζπχιαζ 4. (βζα ακαννζπυιεκμ θοηυ) πενζεθίζ-

ζμιαζ βφνς απυ ηη., πενζαάθς, ηοθίβς ηη. 

(ζπίηζ, θνάπηδ η.η.υ.). 

   îmbrostáre(πθδε. îmbrostắri) 1. ζηήζζιμ, 

δ ημπμεέηδζδ ζε υνεζα ζηάζδ 2. ημ ζηένζςια 

ζε υνεζα ζηάζδ ακηζηεζιέκμο ή ημίπμο 3. πνς-

ημαμοθία.  

   îmbrostáru(πθδε. îmbrostắri), 1. ημιιάηζ 

απυ αεθμφδμ πμο νάαεηαζ ζημ πνυζεζμ ηιήια 

ημο clistó (αθ.θ.) 2. ημ πνυζεζμ ηιήια ημο βζθέ-

ημο ηδξ παναδμζζαηήξ θμνεζζάξ ηςκ ακδνχκ 

ημο Μεηζυαμο.  

   îmbrostédzu(îmbrost/-áre,-ái,-átă) 1. (me 

~) ζδηχκμιαζ υνεζμξ 2. μνεχκς, ζηήκς (ηη.) 

υνεζμ 3. ζηενζχκς (ηη.) ζε υνεζα ζηάζδ 4. (βζα 

ηηίζια, ημίπμξ) ορχκς, ηηίγς 5. (βζα μζηζζιυ) 

δδιζμονβχ, ζδνφς 6. (βζα θοηυ) θοηεφς 7. (βζα 

ιςνυ, me ~) ζηήκμιαζ, ζηέημιαζ υνεζμξ ηαζ 

πενπαηχ 8. (me ~) ηαηαπζάκμιαζ (ιε ηη.), ανπί-

γς κα ηάκς ηη. 9. (me ~) εκηάζζμιαζ (ζε ιία 

δμοθεζά) 10. (me ~) ακηζζηέημιαζ, ακηζηάζ-

ζμιαζ 11. άβς, ηαηεοεφκς (ηπ.) 12. α. ηαηεο-

εκς ηπ. (πνμξ ζοβηεηνζιέκμ ιένμξ) β. (me ~) 

ηαηεοεφκμιαζ, πδβαίκς (πνμξ ζοβηεηνζιέκμ 

ιένμξ) 13. (me~) εκενβμπμζμφιαζ 14. (me ~) 

παίνκς πνςημαμοθία 15. (me ~) απεοεφκμιαζ 

(ζε ηπ. ακχηενυ ιμο) 16. ζηήκς (ηπ.) ημκ ηάκς 

κα πενζιέκεζ 17. (ηνζημπνυζ. βζα μζημκμιζηή 

δναζηδνζυηδηα, se ~) μνεμπμδεί, αεθηζχκεηαζ 

18. (βζα αζεέκεζα, me ~) ακαννχκς.  

   îmbrostélă(πθδε. împrostéle) 1. δενιάηζ-

κμξ ζιάκηαξ πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα κα ζοβ-

ηναηεί ημ ζαιάνζ εκυξ οπμγοβίμο ζε ακδθμνζηή 

πμνεία (ημπμεεηείηαζ ζημκ θαζιυ ημο γχμο) 2. 

(παθαζυη.) είδμξ κδπζαημφ βζθέημο πμο ημφ-

ιπςκε απυ πίζς, ζηδκ πθάηδ (πνδζζιμπμζμφ-

κηακ ςξ ζαθζάνα βζα κα ιδκ θενχκμκηαζ ηα 

κήπζα ηαεχξ ηνχκε) 3. δ ανπή, δ ηεθαθή ιίαξ 

θάθαββαξ, ιίαξ ιαηνάξ ζεζνάξ ακενχπςκ ή 

γχςκ, πμο πνμπςνμφκ πνμξ ιία ηαηεφεοκζδ.  

   îmbrosteĺáră(πθδε. îmbroste-ĺáre) (ηηδκ.) 

πνμααηίκα πμο πνμπμνεφεηαζ ηαζ μδδβεί ημ 

ημπάδζ.  

   îmbudzăráre(πθδε. îmbudzărắri) ζηο-

ενχπζαζια, ιμφηνςια. 

   îmbudzărédzu(îmbudzăr/-áre,-ái,-átă) 1. 

ζηοενςπζάγς, ιμοηνχκς 2. (ιηθ. βζα ημκ 

ηαζνυ) παθάς 3. (ιηθ. βζα αμοκυ) ηαθφπημιαζ 

απυ ζφκκεθα.  

   îmferéscu & îmfiréscu(îmfer/-íre,-í,-ítă) 

1. θοθάζζς, πνμζέπς (ηπ./ηη.) 2. (me ~) θοθά-

βμιαζ, πνμζέπς ημκ εαοηυ ιμο 3. (me ~) πνμ-

θοθάζζμιαζ, απμθεφβς (ηη./ηπ.).  

   îmferíre(πθδε. îmferíri) 1. πνμθφθαλδ, δ 

πνμζηαζία απυ ηη.  επζηίκδοκμ ή δοζάνεζημ 2. 

πνμθφθαλδ, πνμζμπή, επαβνφπκδζδ βζα επίθμ-

αδ, ακεπζεφιδηδ ελέθζλδ.   

   îmferitúră(πθδε. îmferitúre) πνμθφθαλδ. 

   îmfiréscu → îmferéscu. 

   împártu→ îmbártu.  
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   împăltéscu → îmbă-téscu  

   împăltíre →. îmbăltíre.  

   împăltitoáră → îmbăltitoáră  

   împăltitúră → îmbăltitúră.  

   împărtsátu → îmbărtsátu. 

   împărtsătúră →. împărtsătúră 

   împărtsî´re →. îmbărtsî´re 

   împeáticu → îmeáticu. 

   împercĺáre(πθδε. împercĺéri) 1. γεοβά-

νςια 2. (εζδζηυηt.) αννααχκζαζια ή πάκηνεια 

3. (βζα πακμιμζυηοπα ακηζηείιεκα) ηαίνζαζια, 

ζοκάνιμζδ ζε γεφβμξ.  

   împercĺédzu(împercĺ/-áre,-ái,-átă) 1. (me 

~) γεοβανχκς, βίκμιαζ γεοβάνζ ιε ηπ.2. (εζδζ-

ηυη.) α. αννααςκζάγς ή πακηνεφς β. (me ~) 

αννααςκζάγμιαζ ή πακηνεφμιαζ 3. έπς απυ-

ηηήζεζ έκα εδθοηυ ηαζ έκα ανζεκζηυ παζδί 4. 

(βζα πακμιμζυηοπα ακηζηείιεκα) ηαζνζάγς, ζοκ-

ανιυγς ζε γεφβμξ 5. (βζα οθάζιαηα) ζοννάπης 

6. (βζα δμιζηά οθζηά) ζοκδές, εκχκς 7. (βζα 

οπμγφβζα) ηα αάγς ζηδ ζεζνά δέκμκηάξ ηα ημ 

έκα πίζς απυ ημ άθθμ. 

   împerculáre(πθδε. împerculắri) ακαηνί-

πζαζια θυβς ηνυιμο ρφλδξ ή άθθδξ αζηίαξ.   

   împerculédzu(împercul/-áre,-ái,-átă) 1. α-

καηνζπζάγς, ιμο ζδηχκεηαζ δ ηνίπα (θυβς ηνυ-

ιμο, ρφπμοξ ή άθθδξ αζηίαξ) 2. (βζα αθαζηάνζ) 

αβαίκς απυ ημ πχια βζα πνχηδ θμνά. 

   împeruşáre(πθδε. împeruşắri) 1. ακαηνί-

πζαζια, αίζεδζδ θνίηδξ βζα ηη. πμο είδα δ ά-

ημοζα 2. ημ κα αζζεάκμιαζ νίβμξ θυβς ρφπμοξ 

ή πονεημφ 3. ηαναπή, ακαζηάηςζδ θυβς εκμπήξ 

4. ακαζηίνηδζδ ακαζηάηςζδ θυβς ενςηζηήξ 

έθλδξ.  

   împeruşắdzu(împeruş/-áre,-ái,-átă) 1. 

ακαηνζπζάγς, αζζεάκμιαζ θνίηδ (βζα ηη. πμο 

είδα ή άημοζα) 2. ηνέις, νζβχ (θυβς ρφπμοξ, 

πμονεημφ) 3. ηανάγμιαζ, ακαζηαηχκμιαζ (θυβς 

εκμπήξ) 4. ακανζβχ, ακαζηαηχκμιαζ (θυβς ε-

νςηζηήξ έθλδξ) 5. (βζα ρφπμξ) ειθακίγς αολδ-

ιέκδ δνζιφηδηα. 

   împeticáre → îmbeticáre. 

   împeticătóru & împeticătoáră → 

îmbeticătóru.  

   împeticătúră→ îmbeticătúră.     

   împionáre(πθδε. împionắri) 1. ακαβέκ-

κδζδ 2. (βζα εημζιμεάκαημ) γςκηάκεια, επακα-

θμνά ζηδ γςή 3.(βζα αζεεκή) ακάννςζδ 4. Δο-

ηνεπζζιυξ, ηαθθςπζζιυξ.   

   împionédzu(împion/-áre,-ái,-átă) 1. (me ~) 

ακαβεκκχιαζ 2. (βζα εημζιμεάκαημ) (me ~) γς-

κηακεφς, επακένπμιαζ ζηδκ γςή 3. (ηνζημ-

πνυζ. βζα ηδ θφζδ, se ~) ακαβεκκάηαζ, εάθεζ, 

ακεμθμνεί 4. (ηνζημπνυζ. βζα ηνίπεξ πμο έπμοκ 

πέζεζ, se ~) λακααβαίκμοκ, θοηνχκμοκ λακά 5. 

(βζα αζεεκή me ~) επακένπμιαζ, ακαννχκς 6. 

(βζα παζδί, me ~) λεπεηάβμιαζ, απμηηχ ζςιαηζ-

ηή δζάπθαζδ εκήθζηα 7. (ηνζημπνυζ. βζα θοηυ, 

δέκδνμ, se ~) ζπδιαηίγεηαζ, αβάγεζ θφθθα ηαζ 

ηανπμφξ 8. (ηνζημπνυζ. βζα ιςνυ, κεμζζυ, se 

~) ζηήεδηε, ηζκείηαζ ιυκμ (πςνίξ αμήεεζα εκή-

θζηα) 9. (βζα πνμζ., me ~) εοπνεπίγμιαζ, ηαθ-

θςπίγμιαζ.  

   împlínă(πςν. πθδε.) ζηδ θν. împlínă a lú-

năĺe! "πακζέθδκμξ".  

   împoĺáre → îmboĺáre.   

   împoĺetúră → îmboĺetúră  

   împóĺu1 
→ îmbóĺu. 

    împrimutáre(πθδε. împrimutắri) δακεζ-

ζιυξ.  

   împrimutédzu & împrimútu(împrimut 

/-áre,-ái,-átă) α. δακείγς β. (me ~) δακείγμιαζ. 

   împrimútu → împrimutédzu.  

   împutsînáre(πθδε. împutsînắri) ιείςζδ, 

εθάηηςζδ, πενζμνζζιυξ   

   împutsînédzu(împutsîn/-áre,-ái,-átă) 1. 

ιεζχκς, θζβμζηεφς, εθαηηχκς, ιζηναίκς, πενζ-

μνίγς 2. (βζα θαβδηυ) δεκ έπς υνελδ 4. (βζα 

ζχια, me ~) α. αδοκαηίγς β. ζοννζηκχκμιαζ, 

ιαγεφς.  

   încálicu & îngálicu(încălic & îngălic/-

áre,-ái,-átă) 1. ηαααθζηεφς, ζππεφς 2. έπς 

ηαηαθδθεεί, ηονζεοηεί απυ ηη. (φπκμ, ηειπεθζά 

η.η.υ.) πμο ιε ηαεζζηά α-δνακή 3. (βζα αμοκυ) 

δζαζπίγς ηδκ ημνοθή ημο 4. (βζα βδ, ηηήια) 

ηαηαπαηχ 5. οπμηάζζς (ηπ.) 6. (βζα πχνα, 

πενζμπή, μζηζζιυ) ηονζεφς, ηαηά-θαιαάκς 7. 

(ιηθ.) βαιχ, πδδχ.  

   încáltsu & îngáltsu(încălts & îngălts/-

áre,-ái,-átă) 1. πεηαθχκς 2. πμδέκς, παπμο-

ηζχκς 3. (βζα εδαθζηή επζθάκεζα) ηαθφπης ιε 

πθάηεξ ή πέηνεξ.  

   încápu & îngápu(încăp & îngăp/-eáre,-úi,-

útă) πςνχ α. ζοιπενζθαιαάκς, ειπενζηθείς β.  

πενζέπμιαζ, πενζθαιαάκμιαζ.   

   încárcu & îngárcu(încărc & îngărc /-áre,-

ái,-átă) 1. α. θμνηχκς β. (me ~) θμνηχκμιαζ, 

παίνκς πάκς ιμο ηάηζ αανφ 3. (ηον. βζα μπή-

ιαηα) παίνκς θμνηίμ 4. ακαθαιαάκς (ηη. δο-

ζάνεζημ) 5. (me ~) θενχκμιαζ 6. (εηθναζη.) 

δίκς (ζε ηπ.) ηάηζ ζε αθεμκία 7. (βζα ρέιαηα) 

θές οπεναμθζηά 8. (βζα πχνμοξ) βειίγς οπεν-

αμθζηά (ιε πνάβι.) 9. (ηνζημπνυζ. βζα δέκδνμ, 

s’~) έπεζ ιεβάθδ ηανπμθμνία 10. (βζα ροπή) 

αιανηαίκς.  

   încălicáre & îngălicáre(πθδε. încălicắri 

& îngălicắri) 1. ίππεοζδ, ηαααθίηεια 2. ηαηά-
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πάηδζδ βδξ, ηηήιαημξ 2. (ιηθ.) πήδδια, ζοκ-

μοζία 3. οπυηαλδ, ημ κα οπμηαπεεί ηπ.  

   încălicătúră & îngălicătúră(πθδε. în-

călicătúre & îngălicătúre) 1. πέναζια ειπμδίμο 

ιε ηαααθίηεια, πήδδια 2. ειπυδζμ πμο πνέπεζ 

κα πενάζμοιε ιε ηαααθίηεια 3. (ιηθ.) πήδδ-

ια, ζοκμοζία.  

   încăltsáre & îngăltsáre(πθδε. încăltắri & 

îngăltsắri) 1. πυδεια, παπμφηζςια 2. πεηάθς-

ια 3. (ιηθ.) ηάθορδ ηςκ ακαβηχκ ηςκ ιεθχκ 

ηδξ μζημβέκεζαξ.  

   încăluráre & îngăluráre(πθδε. încălu-

rắri & îngălurắri) 1. γέζηαια, ημ κα γεζηαίκμιαζ 

2. (βζα ημ ηθίια) εένιακζδ, άκμδμξ ηδξ εενιμ-

ηναζίαξ.   

   încălurédzu & îngălurédzu(încălur & 

îngălur/-áre,-ái,-átă) 1. (me ~) γεζηαίκμιαζ, εε-

νιαίκμιαζ. 2. (βζα ημ ηθίια) γεζηαίκς, ακεαάγς 

εενιμηναζία.  

   încăpătúră & îngăpătúră(πθδε. încă-

pătúre & îngăpătúre) 1. εονοπςνία 2. πςνδηζ-

ηυηδηα 3. ημ κα δζαεέης  πςνδηζηυηδηα.  

   încăpeáre & îngăpeáre(πθδε. încăpéri & 

încăpeáre) 1. πςνδηζηυηδηα, ημ ζφκμθμ ημο υ-

βημο, ηςκ πναβιάηςκ πμο ιπμνεί κα πενζθά-

αεζ έκα ημίθμ ζχια 2. ημ κα έπεζ (έκαξ πχνμξ) 

πςνδηζηυηδηα.  

   încărcáre & îngărcáre(πθδε. încărcắri & 

îngărcắri) 1. θυνηςζδ, δ πνάλδ ημο θμνηχ-

ιαημξ 2. θυνηςια, αοηυ πμο θμνηχκς 3. θένς-

ια 4. ημ θυνηςια εκυξ πχνμο ιε πμθθά πνά-

βιαηα 5. (βζα δέκδνμ) ημ κα έπεζ ιεβάθδ ηα-

νπμθμνία. 

   încărcătóru & îngărcătóru - încă-

rcătoáră & îngărcătoáră(πθδε. încărcă-

tóri & îngărcătóri - încărcătoáre & îngărcătoáre) 

θμνηςηήξ, άκδναξ- βοκαίηα πμο ακαθαιαάκεζ 

ηδ θυνηςζδ εκυξ θμνηίμο.  

   încărcătúră & îngărcătúră(πθδε. încă-

rcătúre & îngărcătúre) θμνηίμ οπμγοβίμο, μπή-

ιαημξ.  

   începáre & întsăpáre(πθδε. incepắri & 

întsăpắri) ανπίκδια, ημ κα λεηζκήζς κα ηάκς 

ηη. 2. (βζα θαβδηυ) λίκζζια  

   încercĺáre(πθδε. încercĺéri) 1. πενζηφηθς-

ζδ 2. πμθζυνηδζδ, ημ κα πενζηνζβονίγς ηπ. βζα 

ηπ. ζημπυ 3. εβηθςαζζιυξ, ημ κα παβζδεφς ηπ. 

ή κα παβζδεοηχ ηάπμο 4. (ζε πμνυ) ηφηθς-ζδ, 

ημ κα ζπδιαηίζς ηφηθμ.  

   încercĺédzu(încercĺ/-áre,-ái,-átă) 1. πενζ-

ηοηθχκς 2. πμθζμνηχ, πενζηνζβονίγς ηπ. 3. 

(βζα πμνυ) ηοηθχκς, ζπδιαηίγς ηφηθμ 4. (βζα 

αζεέκεζα) ειθακίγς ζοιπηχιαηα 5. (me ~) 

πζάκμιαζ πένζ ιε πένζ (βζα κα ιδκ παεχ ή βζα 

κα λεπενάζς θοζζηυ ειπυδζμ) 6. εβηθςαίγς, 

παβζδεφς (ηπ.) βζα κα ημκ πζάζς 7. (me ~) εβ-

ηθςαίγμιαζ, παβζδεφμιαζ (ηάπμο). 

   încerneáre(πθδε. încernéri) 1. ημζηίκζζια 

2. ελέηαζδ, δζενεφκδζδ πνμζχπμο ή οπυεεζδξ 

3. (υηακ ιζθχ) ιεθέηδ αοηχκ πμο θές, ζηέρδ 

πνζκ πς ηάηζ   

   încernitúră(πθδε. încernitúre) 1. ιεθέηδ 

οπυεεζδξ ή εββνάθμο 2. (βζα πνυζ.) ελέηαζδ, 

ακάηνζζδ  3. ένεοκα, ράλζιμ βζα κα ανς ηη. 4. 

οπυθεζιια οθζημφ (ηον. ζε ιμνθή ζηυκδξ) 5. 

(βζα λάζια ιαθθζμφ) οπυθεζιια  

   încérnu(încern/-eáre,-úi,-útă) 1. ημζηζκίγς 

2. ράπκς, ενεοκχ (κα ανς ηη.) 3. ελεηάζς δζε-

νεοκχ (ηπ./ηη.) 4. (υηακ ιζθχ) ιεθεηχ ηα θυβζα 

ιμο, ζηέθημιαζ πνζκ ιζθήζς 5. (βζα ζηεφδ, ζά-

ημοξ, δμπεία η.η.υ.) δζαπές, ζημνπίγς ηνζβφνς 

ημ πενζεπυιεκμ (επεζδή έπς ηνφπα) 6. (βζα θυ-

βζα, ιοζηζηά) δζαδίδς, ιεηαδίδς 7. (ιηθ. απνυ-

ζ.) ρζθμανέπεζ ή ρζθμπζμκίγεζ (ανπίγεζ κα ανέ-

πεζ ή κα πζμκίγεζ).   

   încheádhică & încheádhicu(πθδε. în-

cheádhice & încheádhici) ειπυδζμ α. ηάεε 

πνάβια πμο ειπμδίγεζ, δοζημθεφεζ ή απαβμ-

νεφεζ ιία πμνεία, ιία ηίκδζδ β. υηζ δοζημθεφεζ 

ή δεκ επζηνέπεζ, απαβμνεφεζ κα βίκεζ ηη. ή κα 

ηάκεζ ηπ. ηάηζ. 

   încheádhicu1
(închedhic-áre,-ái,-átă) 1. (me 

~) πεδζηθχκμιαζ, ζημκηάθης 2. πεδζηθχκς, 

αάγς πέδζηθμ (εζδζηυ δεζιυ ζηα πυδζα γχμο 

βζα κα ιδκ απμιαηνοκεεί) 3. ειπμδίγς, θνάγς, 

ημπμεεηχ ειπυδζμ 4. πανειπμδίγς, παναης-

θφς 5. (me ~) ανίζης, ηυθθδια, ιπθέης 6. 

(ιηθ. βζα οπυεεζδ, me ~) ζοκακηχ ειπυδζα, 

ιέκς ζηάζζιδ 7. (me ~) ζοκακηάς, ακηαιχκς 

(ηπ.) ηοπαία 8. επζιέκς, πζέγς κα βίκεζ ηη. (απυ 

ηπ.) 9. (ηνζημπνυζ. βζα βθχζζα, s’~) πζάκεηαζ, 

ιπενδεφεηαζ (υηακ ιζθχ).   

   încheádhicu2
→ încheádhică   

   închedhicáre & închidhicáre(πθδε. în-

chedhicắri & închidhicắri) 1. μηζδήπμηε ιε ει-

πμδίγεζ 2. πεδίηθςια, ζηυκηαιια  

   închedhicătóru & închedhicătoáră 
(πθδε. închedhicătóri & închedhicătoáre) ακ-

δναξ - βοκαίηα πμο ημθθάεζ βζα ελοπδνέηδζδ. 

   închedhicătúră(πθδε. închedhicătúre) 

ειπυδζμ, μηζδήπμηε ειπμδίγεζ παναηςθφεζ.  

   încherdhăséscu → cherdhăséscu. 

   încherdhăsíre → cherdhăsíre. 

   închicutáre(πθδε. închicutắri) ημ κα ρζ-

θμανέπμιαζ, ημ κα ανέπμιαζ εθαθνχξ.  

   închicutédzu(închicut/-áre,-ái,-átă), (me ~ 

) ρζθμανέπμιαζ, ανέπμιαζ εθαθνχξ.  

   închidhicáre → închedhicáre  
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   încĺáre(πθδε. încĺéri) 1. (βζα πυνηα) ηθεί-

δςια ιε ηθεζδί, ζφνηδ ή άθθμ ιδπακζζιυ 2. 

(βζα έκδοια) ημφιπςια, 3. (βζα ζοιθςκία) 

ηθείζζιμ, μνζζηζημπμίδζδ  

   încĺegáre & îngĺegáre(πθδε. încĺegắri & 
îngĺegắri) 1. πήλδ, ιεηααμθή οβνμφ ή νεοζημφ 

οθζημφ ζε ζηενευ 2. ζοιθςκία, μνζζηζημπμίδζδ 

δζαπναβιάηεοζδξ.  

   încĺégu & îngĺégu(încĺeg & îngĺeg/-áre,-

ái,-átă) 1. πήγς, ιεηααάθς (ηη.) απυ οβνυ ή 

νεοζηυ ζε ζηενευ δ παπφννεοζημ 2. (βζα ημ 

ιοαθυ) α. (ηνζημπνυζ. se ~) ςνζιάγεζ δζακμδηζ-

ηά β. ηαηακμχ, απμηοπχκς, πζάκς ιε ημ ιοαθυ 

ιμο (ηη. πμο ιμο θέκε ή ιμο δζδάζημοκ) 4. 

ζοιθςκχ, ηθείκς ζοιθςκία 5. (βζα άκενςπμ ή 

θοηυ) ιεβαθχκς, ζπδιαηίγμιαζ, απμηηχ ηακμ-

κζηή ιμνθή 6. (βζα μζημβέκεζα) μθμηθδνχκς 

(ημκ ζπδιαηζζιυ ηδξ), δεκ ζημπεφς κα απμηηή-

ζς άθθα παζδζά 7. (ηνζημπνυζ. βζα αθάζηδζδ, 

s’) ηαθφπης, βειίγς (έκακ ηυπμ) 8. (απνυζ. βζα 

πζμκυπηςζδ) πνμεημζιάγεηαζ, ηομθμνείηαζ 9. α-

πμημζιζέιαζ, ιε παί-νκεζ μ φπκμξ.  

   încĺetúră & încĺeitúră(πθδε. încĺetúre & 

încĺeitúre) αβηφθδ, δ ηθείδςζδ ημο αβηχκα ή 

ημο βμκάημο.  

   încĺeitúră → încĺetúră.  

   încĺéu(încĺ/-áre,-ái,-átă) 1. (βζα πυνηα) ηθεζ-

δχκς (ιε ηθεζδί, ζφνηδ ή άθθμ ιδπακζζιυ) 2. 

(βζα έκδοια) ημοιπχκς, ηθείκς 3. (βζα ζοι-

θςκία) μνζζηζημπμζχ 4. ηαεδθχκμιαζ ζε ηθεζ-

ζηυ πχνμ (θυβς ενβαζζαημφ θυνημο, αννχ-

ζηζαξ η.θ.π.). 

   încĺideáre(πθδε. încĺidéri) 1. ηθείζζιμ πυ-

νηαξ, πανάεονμο η.η.υ. 2. ηθείζζιμ ζονηανζμφ, 

επίπθμο, ζοζηεοήξ η.η.υ. 3. θοθάηζζδ 5. μνζ-

ζηζημπμίδζδ ζοιθςκίαξ 6. ηαηή ηαηάζηα-ζδ, 

ηαηέξ ζοκεήηεξ.  

   încĺiditúră(πθδε. încĺiditúre) 1. ιδπακζ-

ζιυξ ή ζφζηδια πμο ηθεζδχκεζ ηη. 2. (εζδζηυη. 

βζα πυνηεξ, έπζπθα η.η.υ ) ηθεζδανζά.   

   încĺídu(încĺ/-ideáre,-íşu,-ísă) 1. ηθείκς (πυ-

νηεξ, πανάεονα, η.η.υ.) 2 ηθείκς (ζονηάνζα, 

έπζπθα, ζοζηεοέξ η.η.υ.) 3. (βζα πζυκζα) απμ-

ηθείς, δζαηυπης ηδκ ζοβημζκςκία 4. (βζα δθζ-

ηία, πνυκζα) ζοιπθδνχκς 5. πενζμνίγς ηδκ ε-

θεοεενία ηάπμζμο 6. θοθαηίγς 7. ζοιθςκχ, 

μιμβκςιχ (ιε ηπ. ζε ηη.) 8. (βζα μζημκμιζηή 

ζοιθςκία) μνζζηζημπμζχ 9. ηείκς, νέπς 10. 

απμθαζίγς 11. (ηνζημπνυζ. βζα ημκ ήθζμ, se ~) 

ζημηεζκζάγεζ, δεκ αηηζκμαμθεί 12. (me~) ηθεί-

κμιαζ, ιέκς ιέζα (ζημ ζπίηζ) 13. ηθείκμιαζ 

(ζημκ εαοηυ ιμο) 14. (me ~) εηδδθχκς εζς-

ζηνέθεζα 15. (me ~) απμιμκχκμιαζ, παφς κα 

είιαζ ημζκςκζηυξ 16. (βζα επζπείνδζδ) πανμο-

ζζάγς ιεζςιέκδ ηίκδζδ ή ηενδμθμνία 17. 

(me~) εβηθςαίγμιαζ, ηθείκμιαζ (απυ θοζζηυ 

ειπυδζμ) 18. (me ~) θηάκς, ανίζημιαζ ζε αδζέ-

λμδμ.  

   încĺináre(πθδε. încĺinắri) 1. πνμζηφκδζδ 

α. ζενχκ ζοιαυθςκ α. οπυηθζζδ ιπνμζηά ζε 

ηπ. 2. (ιηθ.) ημθαηεία, ηαθυπζαζια 3. παναηά-

θεζια 4. κφζηα, ημ κα κοζηάγς 5. ηθίζδ, βέ-

νζζιμ.  

   încĺinătúră(πθδε. încĺinătúre) αθ. θ. încĺi-

náre ζηζξ ζδι. 1α. & 3.  

   încĺínu(încĺin/-áre,-ái,-átă) 1. (me ~) πνμ-

ζηοκχ α. εζηυκεξ, ζενά ζφιαμθα β. οπμηθίκμ-

ιαζ  (ιπνμζηά ζε ηπ.) 3. οπμηφπης, εκδίδς, 

οπμπςνχ 4. (me ~) οπμηάζζμιαζ, δδθχκς οπμ-

ηέθεζα 5. παναηαθχ 6. ζηεηεφς 7. κοζηάγς 8. 

(me ~) ηθίκς, έπς νμπή (πνμξ ηη.) 9. ηθίκς, 

βένκς 10. (me ~) πνμζεφπμιαζ 11. ζέαμιαζ 

(ηάπμζμκ) 12. (ιε ανκδη. ιμν., me ~) δεκ πνμ-

ζηοκχ ηακέκα, είιαζ πενήθακμξ.   

   încĺisúră(πςν. πθδε.) 1. ζηεκυηδηα πχνμο 

2. ζηεκυηδηα ηυπμο.  

   încĺitúră(πθδε. încĺitúre) 1. ιδπακζζιυξ ή 

ζφζηδια πμο ηθεζδχκεζ ηη. 2. (εζδζηυη.) ηθεζ-

δανζά, ιδπακζζιυξ ηθεζδχιαημξ 3. (βζα δμπείμ, 

ζηεφμξ) ηαπάηζ, ηάπα 4. ηθείζζιμ, μ ααειυξ 

ηθεζζίιαημξ πυνηαξ, ζηεφμοξ, επίπθμο η.θ.π. 5. 

ειπυδζμ, αδζέλμδμ.   

   încocotáre(πθδε. încocotắri) 1. (βζα παζδί) 

ημ κα ζοιπενζθένεηαζ ςξ ιεβάθμξ 2. δ εηδήθς-

ζδ οπενμπηζηήξ ζοιπενζθμνάξ.    

   încocotédzu(încocot/-áre,-ái,-átă) 1. (βζα 

παζδί, me ~) ζοιπενζθένμιαζ ζακ ιεβάθμξ, ια-

βηεφς 2. (me ~) ζδηχκς ιφηδ, αθαγμκεφμιαζ 

3. (βζα αζεεκή, me ~) ακαννχκς .  

   încorpuĺáre(πθδε. încorpuĺéri) ζοβηέ-

κηνςζδ, ιάγεια πνμζχπςκ ή πναβιάηςκ. 

   încorpuĺédzu(încorpuĺ/-áre,-ái,-átă) 1. 

ζοβηεκηνχκς, ιαγεφς (πνυζςπα ή πνάβι.) ζε 

ζοβηεηνζιέκμ ζδιείμ 2. (me ~) ζοζζςιαηχκς, 

εκχκς ζχια ιε ζχια (βζα κα ακηζιεηςπίζς 

επίεεζδ).  

   încrunáre(πθδε. încrunắri) 1. ζηέρδ, ζηε-

θάκςια 2. (ζοκεηδ.) πάκηνεια.  

   încrunătúră(πθδε. încrunătúre) αθ. θ. în-

crunáre ζηδ ζδι. 1.   

   încrúnu(încrun/-áre,-ái,-átă) 1. α. ζηεθα-

κχκς β. (me ~) ζηεθακχκμιαζ 2. (ζοκεηδ.) α. 

πακηνεφς β. (me ~) πακηνεφμιαζ 3. ζηδ θν. le 

încrúnu lúcrele "ζοκεκκμμφιαζ, ηα ανίζης, ηα-

ηαθήβς ζε ζοιθςκία (ιε ηπ.)" 4. (ιηθ., me ~) 

πνμζημθθχιαζ έκημκα ζε ηη.· εζδζηυη. α. ζε ιία 

ζδέα β. (βζα ενβαζία) πέθης ιε ηα ιμφηνα.  

   încuĺeşáre & încuĺişáre(πθδε. încuĺeşắri 

& încuĺişắri) 1. (ηον. βζα οθζηυ, θαβδηυ) ημ κα 
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ηαηαζηεί παπφνεοζημ, πδπηυ 2. (βζα ηδ βθχζ-

ζα) α. ζηέβκςια (ιεηά απυ πμθφ ιίθδια) β. ημ 

κα ανίζηεηαζ ζε παεμθμβζηή ηαηάζηαζδ πμο 

δεκ επζηνέπεζ ζημκ μιζθμφκηα κα εηθένεηαζ ηα-

εανά, ηαηαθδπηά (ηον. βζα πνυζςπμ πμο πε-

εαίκεζ ή έπεζ οπμζηεί εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ).   

   încuĺeşédzu & încuĺişédzu(încuĺeş & în-

cuĺiş/-áre,-ái,-átă), 1. (ηον. βζα οθζηυ, θαβδηυ) 

α. ηαεζζηχ παπφννεοζημ, πδπηυ β. (ηνζημπνυζ. 

se ~) βίκεηαζ παπφννεοζημ, πδπηυ 2. (ηνζημπνυ-

ζ. βζα ηδ βθχζζα, se ~) α. λεναίκεηαζ (ηον. απυ 

ημ πμθφ ιίθδια) β. ανίζηεηαζ ζε παεμθμβζηή 

ηα-ηάζηαζδ πμο δεκ επζηνέπεζ ζημκ μιζθμφκηα 

κα εηθένεηαζ ηαεανά, ηαηαθδπηά (ηον. βζα 

πνμζ. πμο πεεαίκεζ ή έπεζ οπμζηεί εβηεθαθζηυ 

επεζζυ-δζμ) 4. (ηνζημπνυζ. βζα ηα ιάηζα, se ~) 

βονίγμοκ, εμθχκμοκ (ηον. βζα ημκ εημζιμεά-

καημ). 

   încuĺişáre → încuĺeşáre.  

   încuĺişédzu→ încuĺeşédzu.  

   încuńáre(πθδε. încuńéri) 1. ηάπκζζια, ημ 

κα ακαδίδς ηαπκυ 2. ημ κα βειίγεζ έκαξ πχνμξ 

ιε κέθμξ ηαπκμφ.  

   încuńédzu & încúńu(încuń/-áre,-ái,-átă) 

1. α. ηαπκίγς, ακαδίδς ηαπκυ β. (me ~) ηαπκί-

γμιαζ, βειίγς ιε αζεάθδ, επζηάεεηαζ δ ηαπκζά 

πάκς ιμο 2. (ηνζημπνυζ. βζα πχνμ, se ~) βειί-

γεζ ιε κέθμξ ηαπκμφ, θθμιχκεηαζ ιε ηαπκυ 3. 

(ιηθ.) πηοπχ (ηπ.).  

   încúńu → încuńédzu. 

   încupăńáre(πθδε. încupăńéri) 1. ηφνης-

ια, ηαιπμφνζαζια 2. (βζα λφθμ ή ηαηαζηεοή 

απυ λφθμ) ζηέανςια 3. (βζα ημίπμ) ηφνηςια, 

ηαιπφθςια.  

   încupăńédzu(încupăń/-áre,-ái,-átă) 1. (me 

~) ζηεανχκς, ηονηχκς, ηαιπμονζάγς 2. (ηνζ-

ημπνυζ. βζα λφθμ ή ηαηαζηεοή απυ λφθμ, se ~) 

ζηεανχκεζ 3. (ηνζημπνυζ. βζα ημίπμ se ~) ηο-

νηχκεζ, ηαιποθχκεζ 4. (βζα νμφπα ή ακηζηεί-

ιεκα) ηα παναηάς (εκηυξ εκυξ πχνμο) αηαηημ-

πμίδηα, πςνίξ ηάλδ.  

   încurńáre(πθδε. încurńéri) ημφνκζαζια, 

θχθζαζια.  

   încurńédzu(încurń/-áre,-ái,-átă) ημονκζά-

γς, θςθζάγς.  

   încuscráre(πθδε. încuscrắri) ημ κα ζοιπε-

εενζάγς ιε ηπ.   

   încuscrédzu(încuscr/-áre,-ái,-átă) 1. (me ~ 

) ζοιπεεενζάγς 2. (ιηθ. me ~) ηθείκς ζοιθς-

κία (ιε ηπ.) βζα κα εηηεθέζεζ έκα ένβμ.  

   încusuráre(πθδε. încusurắri) ηφνηςια, ημ 

κα έπς ηαιποθχζεζ.   

   încusurédzu(încusur/-áre,-ái,-átă) 1. (me 

~) ηονηχκς, ηαιπμονζάγς 2. θοβίγς, βένκς  3. 

ηαιποθχκς, δίκς ηαιπφθμ ζπήια.  

   îndesáre & îndisáre(πθδε. îndesắri & în-

disắri) 1. ζηνίιςβια, ημπμεέηδζδ πνμζχπςκ ή 

πναβιάηςκ ζε πενζμνζζιέκμ πχνμ 2. ζφιπηολδ 

πφηκςζδ, ιείςζδ ηδξ απυζηαζδξ ιεηαλφ πνμ-

ζχπςκ ή πναβιάηςκ 3. ημ κα πςεχ ηάπμο (ζε 

πμηάιζ, θάζπδ, πζυκζ, αάηα).  

   îndesédzu & îndésu & îndisédzu (îndes 
& îndis/-áre,-ái,-átă) 1. ζηνζιχπκς, ημπμεεηχ 

(πνμζ. ή πνάβι.) ζε πενζμνζζιέκμ πχνμ 2. 

(ζοκεηδ.) αάγς, πχκς (ηάπμο) ιία πμζυηδηα 

πναβιάηςκ ή φθδξ 3. ζοιπηφζζς, ποηκχκς, 

ιεζχκς ηδκ απυζηαζδ ιεηαλφ πνμζχπςκ ή 

πναβιάηςκ 4. (me ~) ποηκχκς, βίκμιαζ πο-

ηκυξ, αδζαπέναζημξ 5. (me ~) πχκμιαζ, ιπαίκς 

ιέζα (ζε πμηάιζ, θάζπεξ, πζυκζα) 6. (me ~) πχ-

κμιαζ, ιπθέης (ζε αάηα) 7. θμοθάνς, ηζβηάνς 

8. (ιηθ.) νίπκς ζθαθζάνα 9. (ιηθ. βζα άκδνα) 

ημκ/ηδ πχκς, ζοκμοζζάγμιαζ 10. (ηνζημπνυζ. 

βζα πζυκζ) αάγεζ, ζηνχκεζ 11. (ιηθ. βζα θαβδηυ) 

ηαηαανμπείγς, ηαηεαάγς, νίπκς (ζημ ζημιάπζ) 

12. επζαανφκς, επζθμνηίγς (ηπ.) ιε αάνδ, δο-

ζημθίεξ, εοεφκεξ.   

   îndeséscu(înd/-esíre,-esí & isí,-esítă & isítă) 

ιπθέης, ακαιεζβκφμιαζ (ζε ιία άζπδιδ ηαηά-

ζηαζδ).  

   îndésimu & îndesíre(πθδε. îndésime în-

desíri) 1. ιπθέλζιμ α. δ ηαθαζπςνία πμο οθί-

ζηαιαζ ελαζηίαξ πενίπθμηδξ οπυεεζδξ ή επα-

θήξ ιε ηπ. πνυζςπμ β. ιπένδεια, ζφβποζδ πμο 

πνμηαθείηαζ υηακ πμθθμί άκενςπμζ πνμζπα-

εμφκ κα ηάκμοκ ηη. 2. ιπθελίιαηα, ιπεθάξ 

ακάιεζλδ ζε ιία δοζάνεζηδ ηαηάζηαζδ. 

   îndesíre→ îndésimu. .   

   îndésu → îndesédzu  

   îndirégu & îndrégu(îndr/-egeáre,-épşu,-

eáptă) 1. ηαηημπμζχ, ηακμκίγς α. αάγς ζε ηάλδ 

(πνάβιαηα, ακηζηείιεκα, η.θπ.) β. νοειίγς γ. 

ακαβηάγς ηπ. κα ζοιιμνθςεεί 2. (me ~) ηα-

ηημπμζμφιαζ α. εβηαείζηαιαζ (ζε έκακ πχνμ) β. 

απμηαείζηαιαζ, ελαζθαθίγμιαζ (μζημκμιζηά, ε-

παββεθιαηζηά) 3. α. εημζιάγς β. πνμεημζιάγς 

(ηη.), μνβακχκς γ. (me ~) εημζιάγμιαζ 4. (le ~) 

ηα ηακμκίγς, ένπμιαζ ζε ζοιθςκία (ιε ηπ.) 5. 

(le ~) ηα θηζάπκς, ζοκάπης ενςηζηή ζπέζδ 6. 

δζμνεχκς 7. (ιηθ.) βαιάς (ηπ.) 8. (βζα έιρ.) 

ιεζηχκς, αάγς ηνέαξ, παφς κα είιαζ ζζπκυξ 

13. (me ~) πνμζθαιαάκμιαζ (ζε ιία ενβαζία) 

14. (ηνζημπνυζ. βζα ημκ ηαζνυ, se ~) αεθηζχκμ-

ιαζ.  

   îndírse & îndirsíre(πθδε. îndírsi & îndi-

rsíri) 1. δζζηαηηζηυηδηα, αζδδιμζφκδ 2. κηνμπή, 

ζοζημθή.   

   îndirséscu(îndírse/ îndersí & îndirsí/îndi-

rsítă & îndirsítă) 1. δζζηάγς 2. κηνέπμιαζ.  
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   îndirsíre → îndirse. 

   îndisáre → îndesáre.  

   îndisédzu→ îndesédzu. 

   îndjugáre(πθδε. îndjugắri) 1. (βζα γχμ) 

γεφλδ, γέρζιμ 2. (βζα πνμζ.) πάκηνεια 3. ημ κα 

λεηζκήζς, κα εέζς ηζξ αάζεζξ βζα ηάηζ 4. Γφ-

ζημθμ, επίπμκμ εβπείνδια.  

   îndjughédzu & îndjúgu(îndjug/-áre,-ái,-

átă) 1. (βζα γχμ) γεφς 2. οπμηάζζς, ζηθααχκς 

3. (ιηθ.) δεζιεφς, αββανεφς, οπμπνεχκς (ηπ.) 

κα ηάκεζ ηη. 4. (ιηθ., me ~) δεζιεφμιαζ, ηαεδ-

θχκμιαζ (ζε ιία ενβαζία) 5. (ιηθ) ζογεοβκφς, 

πακηνεφς 6. (me ~) λεηζκχ, επζπεζνχ, ηαηαπζά-

κμιαζ (ιε δφζημθμ ή επίπμκμ εβπείνδια) 7. 

ηαηαθένκς, θένς εζξ πέναξ, απμπεναηχκς 

(δφζημθμ ή ημοναζηζηυ εβπείνδια) 8. γμνί-

γμιαζ, δοζημθεφμιαζ, (κα ηάκς ηη.).  

   îndjúgu → îndjughédzu. 

   îndjupáre(πθδε. îndjupắri) 1. βνάπςια, 

άνπαβια, ημ κα πζάζς ηπ./ηη. ζθζπηά 2. ηζάης-

ια, ζφθθδρδ πνμζχπμο ηδκ χνα πμο ηάκεζ 

(ηη.) ηαηυ 3. λάθνζζια, άνπαβια, ηθμπή 4. 

ηζαηςιυξ, ζοιπθμηή.    

   îndjupătúră(πθδε. îndjupătúre) αθ. θ. în-

djupáre ζηδ ζδι. 3. & 4.  

   îndjúpu(îndjup/-áre,-ái,-átă) 1. πζάκς ζθζ-

πηά ηαζ απυημια, βναπχκς, ανπάγς (ηη./ηπ.) 2. 

ηζαηχκς, ζοθθαιαάκς (ηπ.) κα ηάκεζ (ηη.) ηα-

ηυ 3. πεηοπαίκς, ανίζης (ηπ.) 4. (βζα αζεέκεζα) 

ειθακίγς ζοιπηχιαηα, ιε ηαηαθαιαάκεζ, ιε 

πζάκεζ 5. λαθνίγς, ανπάγς, ηθέας 6. ηζαηχκμ-

ιαζ, ένπμιαζ ζηα πένζα, ζοιπθέημιαζ. 

   îndjuráre(πθδε. îndjurắri) ανίζζιμ.  

   îndjúru(îndjur/-áre,-ái,-átă) ανίγς. 

   îndrăştédzu & îndrîştédzu(îndrăşt & 
îndrîşt/-íre,-í,-ítă) 1. (βζα οθακηυ) ημ ηαηενβά-

γμιαζ ζηδκ κενμηνζαή 2. (βζα νμφπμ) ιπάγς, 

ιαγεφς, ζοννζηκχκμιαζ (ιεηά απυ πθφζζιμ).  

   îndrăştíre & îndrîştíre(πθδε. îndrăştíri 
& îndrîştíri) 1. (βζα οθακηυ) α. δ επελενβαζία 

ημο ζηδ κενμηνζαή β. ημ απμηέθεζια ηδξ επε-

λενβαζίαξ ημο ζηδ κενμηνζαή 3. ιάγεια, ζοννί-

ηκςζδ νμφπμο ιεηά απυ πθφζζιμ. 

    îndrăştitúră & îndrîştitúră(πθδε. în-

drăştitúre & îndrîştitúre) αθ θ. îndrăştíre ζηδ 

ζδι. 1α..  

   îndrebáre & întrebáre(πθδε. îndrebắri 
& întrebắri) 1. ενχηδζδ 2. (ζοκεηδ. ζημκ πθδε.) 

πνμθμνζηή ακάηνζζδ, ελέηαζδ.   

   îndrebătóru & întrebătóru – îndre-

bătoáră & întrebătoáră(πθδε. îndrebătóri 

& întrebătóri - îndrebătoáre & întrebătoáre) πε- 

νίενβμξ - πενίενβδ, άκδναξ - βοκαίηα πμο νςηά- 

εζ αζηυπςξ.  

   îndrébu & întrébu(îndreb & întreb/-áre,-

ái,-átă) 1. νςηχ 2. (me ~) ακανςηζέιαζ, δζενς-

ηχιαζ.  

   îndregeáre & îndrigeáre(πθδε. îndregé-

ri & îndrigéri) 1. ηαηημπμίδζδ, ηακυκζζια α. ημ 

κα αάθς ζε ηάλδ πνάβιαηα, ακηζηείιεκα η.θπ. 

β. νφειζζδ οπμεέζεςκ γ. ζοιιυνθςζδ, ημ κα 

ηακμκίζς ηάπμζμκ 2. α. εημζιαζία β. πνμεημζ-

ιαζία γ. ημ κα μνβακχζς ηη. 3. (βζα έιρ.) ζίηε-

ια, ιέζηςια, πάποκζδ.    

   îndrégu→ îndirégu. 

   îndrigeáre→ îndregeáre.  

   îndrîştédzu → îndrăştédzu.  

   îndrîştíre → îndrăştíre.  

   îndrîştitúră→ îndrăştitúră.  

   îndrupáre(πθδε. îndrupắri.) ηνφπςια, ηα-

ηαπχκζαζια. 

   îndrupédzu(îndrup/-áre,-ái,-átă) 1. ηα-

ηαπςκζάγς, ηνοπχκς (ηη.) 2. (me ~) ηνοπχ-

κς, πχκμιαζ ηάπμο  

   îndúhu(πθδε. îndúhe) 1. θευκμξ 2. πμθή, 

μνβή ζοκδοαζιέκδ ιε ηαηία.   

   îndulcéscu(îndulc/-íre,-í,-ítă) 1. βθοηαίκς, 

ηάκς (ηη.) βθοηυ 2. (me ~) βεφμιαζ (ηη.) βθοηυ 

3. (me ~) βθοηαίκμιαζ, ζοκδείγς (ζε ηη. εοπά-

νζζημ), ηαθμιαεαίκς 4. (me ~) θζβχκμιαζ.  

   îndulcíre(πθδε. îndulcíri) ηαθυπζαζια, ημ 

κα πζάκς ηάπμζμκ ιε ημ ηαθυ.  

   îndulcitúră(πθδε. îndulcitúre)  1. δ βθοηζά 

βεφζδ 2. βθφηζζια, έδεζια ιε βθοηζά βεφζδ.  

   înduplicáre(πθδε. înduplicắri) 1. δίπθς-

ια, ημ κα θοβίζς ηάηζ 2. δίπθςια, ιάγεια ζηα 

δφμ 3. δίπθςια νμφπςκ 4. ζηφρζιμ 5. (βζα 

θαβδηυ) ηαηάπμζδ, ηαηέααζια, θάβςια 6. Ηδζ-

μπμίδζδ, ημ κα ηάκς ηη. δζηυ ιμο 7. οπμηαβή, 

ημ κα οπμηάλς ηάπμζμκ.  

   înduplicătúră(πθδε. înduplicătúre) δίπθα, 

πηοπή οθάζιαημξ.  

   îndúplicu(înduplic/-áre,-ái,-átă) 1. δζπθχ-

κς, θοβίγς (ηη.) 2. οπμηάζζς (ηπ.) 3 (βζα νμφ-

πμ) δζπθχκς 4. (me ~) δζπθχκμιαζ, ιαγεφμιαζ 

ζηα δφμ 5. (me ~) ζηφας 6. (ηνζημπνυζ. βζα 

πνάβι. se ~) βένκεζ, θοβίγεζ, ηάιπηεηαζ (θυβς 

αάνμοξ) 7. (βζα θαβδηυ) ηαηαπίκς, ηαηεαάγς, 

ηνχς 8. ζδζμπμζμφιαζ, ηάκς (ηη.) δζηυ ιμο 6. 

(βζα πνήιαηα) ζπαηαθχ, λμδεφς.  

   îndzácu(îndzăc/-eáre,-úi,-útă)  1. ηείημιαζ, 

είιαζ λαπθςιέκμξ 2. (me ~) λαπθχκς, ηαηά-

ηθίκμιαζ 3. είιαζ ηαηάημζημξ (θυβς αννχζηζαξ 

δ βδναηεζχκ) 4. (βζα ηθςκάνζ δέκδνμο) θοβίγς 

πνμξ ηα ηάης 5. (βζα πυκμ) δνειχ, παφς κα 

είιαζ μλφξ.  
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   îndzápu(îndzăp/-áre,-ái,-átă) 1. α. ηζζιπχ, 

αββίγς ή ηνοπχ ιε αζπιδνυ υνβακμ α. (me ~) 

ηνοπζέιαζ απυ αζπιδνυ υνβακμ 2. ηεκηνίγς, 

ηεκηχ (ιε αζπιδνυ υνβακμ) 3. (βζα θαβδηυ) 

ηζζιπχ, ηζζιπμθμβάς 4. παναηζκχ (ηπ. κα 

ηάκεζ ηη.) 5. πνμηαθχ ηαηαζηάζεζξ, ηάκς ίκ-

ηνζβηεξ 6. (υηακ ιζθχ) ηάκς οπαζκζβιμφξ, 

πεηάς ζπυκηεξ 7. εκμπθχ (ηπ.) 8. (ηνζημπνυζ., 

me ~) κζχες ηζίιπδια, απυημιμ εθαθνυ πυκμ 

9. (βζα δδιδηνζαηυ) αβάγς θφηνμ, αθαζηαίκς. 

   îndzăceáre(πθδε. îndzăcéri) ηαηάηθζζδ, 

λάπθςια.  

   îndzămáre(πθδε. îndzămắri) 1. (βζα δμ-

πείμ) ημ κα έπεζ δζαννμή 2. (βζα θνμφημ) ημ κα 

αβάγεζ ποιυ έκα 3. (βζα πθδβή  ή ζπονί) ημ κα 

αβάγεζ αίια ή πφμκ. 

   îndzămătúră(πθδε. îndzămătúre) 1. αθ. θ. 

îndzămáre ζηδ ζδι. (1.) 2. πνμσυκ δζαννμήξ, ημ 

οβνυ πμο δζαννέεζ απυ έκα δμπείμ.  

   îndzămédzu(îndzăm/-áre,-ái,-átă) 1. (βζα 

δμπείμ οβνχκ) έπς δζαννμή 2. (βζα θνμφημ, 

ηανπυ) αβάγς ποιυ 3. (βζα λφθμ, ζακίδα) εη-

ποθίγς ηάπμζα μοζία (νεηζίκζ η. θπ.) 4. (βζα 

ημίπμξ) οβναίκμιαζ, ειθακίγς οβναζία 5. (βζα 

πθδβή, ζπονί) αβάγς αίια ή πφμκ 6. (βζα 

έδαθμξ) αβάγς κενυ, πδβάγς.  

   îndzăpáre(πθδε. îndzăpắri) 1. ηζίιπδια, 

άββζβια ιε ιοηενυ ακηζηείιεκμ ηαζ ημ αίζεδια 

πμο αοηυ πνμηαθεί 2. παναηίκδζδ ηάπμζμο κα 

ηάκεζ ηη. 3. (βζα θαβδηυ) ηζζιπμθυβδια 4. 

(ιηθ.) απυημιμξ εθαθνυξ πυκμξ ή εκυπθδζδ ζε 

ιένμξ ημο ζχιαημξ.   

   îndzăpătóru - îndzăpătoáră(πθδε. în-

dzăpătóri - îndzăpă-toáre) δδηηζηυξ άκδναξ. - 

δδηηζηή βοκαίηα. 

   îndzăpătúră(πθδε. îndzăpătúre & îndzăpă-

túri) 1. ζδιάδζ απυ ηζζιπζά 2. ίπκμξ απυ ηζζ-

ιπμθυβδια ζε θαβδηυ 3. ημ κα ηάκς οπαζ-

κζβιμφξ, ημ κα πεηάς ζπυκηεξ υηακ ιζθχ 5. δ 

πνυηθδζδ ηαηαζηάζεςκ, ημ κα ηάκς ίκηνζβηεξ.  

   înfáşu & înfăşédzu(înfăş/-áre,-ái,-átă) 1. 

θαζηζχκς 2. πενζδέκς (ηάηζ ιε ηνζπζά, ηαζκία 

η.η.υ) 3. πενζηοηθχκς (ηπ.) βζα κα ημκ πζάζς.  

   înfămiĺáre(πθδε. înfămiĺắri) δ απυηηδζδ 

μζημβέκεζαξ, ημ κα βίκς μζημβεκεζάνπδξ.   

   înfămiĺédzu(înfămiĺ/-áre,-ái,-átă), (me ~) 

απμηηχ μζημβέκεζα, βίκμιαζ μζημβεκεζάνπδξ.  

   înfărináre(πθδε. înfărinắri) 1. αθεφνςια 

2. θένςια απυ αθεφνζ.  

   înfărinédzu(înfărin/-áre,-ái,-átă) 1. αθεο-

νχκς, παζπαθίγς ιε αθεφνζ 2. (me ~) θενχ-

κμιαζ απυ αθεφνζ.  

   înfăşáre(πθδε. înfăşắri) 1. θάζηζςια 2. πε- 

νίδεζδ ακηζηεζιέκμο ιε ηνζπζά ή ηαζκία 2. πενζ- 

ηφηθςζδ βζα ηδκ ζφθδρδ αηυιμο ή γχμο.  

   înfăşătúră(πθδε. înfăşắtúre) αθ.θ. înfăşáre 

ζηδ ζδι.1.   

   înfăşédzu → înfáşu 

   înfluráre(πθδε. înflurắri), (βζα θοηυ) άκεζ-

ζια.  

   înflurédzu(înflur/-áre,-ái,-átă), (βζα θοηυ) 

ακείγς  

   îngálicu→încálicu. 

   îngáltsu →încáltsu. 

   îngápu → încápu. 

   îngárcu → încárcu. 

   îngátşu(îngătş/-áre,-ái,-átă) 1. (me ~) ηζα-

ηχκμιαζ, θζθμκζηχ 2. επζπθήηης, ιαθχκς (ηπ.) 

3. (ηνζημπνμζ. βζα ιαθθζά, se ~) ιπθέημοκ, βί-

κμκηαζ ποηκά. 

   îngălbădjắscu(îgnălbădj/-î´re,-î´i,-î´tă)  1. 
(βζα αζβμπνυααηα) αννςζηαίκς απυ δζζημιία-

ζδ, ηθαπάηζα 2. (ιηθ. βζα άκενςπμ) αννςζηαί-

κς.  

   îngălbădjî´re(πθδε. îngălbă-djî´ri), (βζα 
γχμ) ημ κα αννςζηήζεζ απυ δζζημιίαζδ, ηθα-

πάηζα  

   îngălbeníre → gălbiníre.  

   îngălbinédzu→ gălbinédzu. 

   îngălbinéscu → gălbinédzu.  

   îngălbiníre → gălbiníre.  

   îngăldzắscu(îngăldz/-î´re,-î´i,-î´tă) 1. γε-

ζηαίκς, εενιαίκς (ηη.) 2. βίκμιαζ γεζηυξ 3. 

(me ~) γεζηαίκμιαζ, εενιαίκμιαζ, αζζεάκμιαζ 

γέζηδ 4. (ιηθ. βζα πνήιαηα) ελαζθαθίγς (ζδ-

ιακηζηυ πμζυ) 5. (ιηθ.) ανπίγς λακά (ζπέζδ ή 

επαθή) πμο είπε δζαημπεί. 

   îngăldzî´re(πθδε. îngăldzî´ri) γέζηαια, ημ 

κα εενιακεχ ή κα εενιάκς ηάηζ.  

   îngălicáre → încălicáre  

   îngălicătúră → încălicătúră  

   îngăltsáre→ încăltsáre.  

   îngăluráre→ încăluráre.  

   îngălurédzu→ încălurédzu.  

   îngănéscu(îngăn/-íre,-í,-ítă) αμβηχ, βμββφ-

γς.  

   îngăníre(πθδε. îngăníri) αμβηδηυ, βμββο-

ζιυξ.  

   îngăpătúră→ încăpătúră  

   îngăpeáre →. încăpeáre 

   îngărcáre→ încărcáre.   

   îngărcătóru & îngărcătoáră → încă-

rcătóru 

   îngărcătúră→ încărcătúră.  

   îngărdéscu(îngărd/-íre,-í,-ítă) 1.πενζθνάζ-

ζς 2. θνάγς, ειπμδίγς, απμηθείς. 
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   îngărdíre(πθδε. îngărdíri) → πενίθναλδ, 

θνάλζιμ.  

   îngărditúră(πθδε. îngărditúre) πενίθναλδ 

, πενίθναβια.  

   îngărédzu(îngăr/-íre,-í,-ítă) 1. βηανίγς 2. 

(ιηθ.) ηναοβάγς, αβάγς αβνζμθςκάνα.  

   îngărfuséscu(îngărfus/-íre,-í,-ítă) 1. Κα-

νθχκς, ζηενεχκς ηάηζ ιπήβμκηαξ ηανθί 2. ηα-

νθχκς, ηαηαδίδς 3. (ιηθ. βζα ημ πνήια) ηζζ-

βημοκεφμιαζ 4. (ιηθ., me ~) πνμζημθθχιαζ (ζε 

ηπ.) βζα κα ιε ελοπδνεηήζεζ. 5. (ιηθ., me ~) 

ηαεδθχκμιαζ, αηζκδημπμζμφιαζ (ζε έκα ιένμξ) 

6. (βζα ημ ηνφμ, me ~) ιμο πνμηαθεί ηνομθυ-

βδια. 

   îngărfusíre(πθδε. îngărfusíri) 1. ηάνθςια 

2. (ζοκεηδ.) ήπμξ ηανθχιαημξ. 

   îngărfăsitúră(πθδε. îngărfă-sítúre) 1. αθ. 

θ. îngărfusíre ζηδ ζδι. (1.) 2. πθήεμξ ηανθζχκ 

πμο έπμοκ ηανθςεεί. 

   îngăríre(πθδε. îngăríri) 1. βηάνζζια 2. 

(ιηθ.) ηναοβή, αβνζμθςκάνα.  

   îngărjắscu(îngărj/-î´re,-î´i,-î´  1. ιαθχ-

κς, επζπθήηης, αάγς ηζξ θςκέξ (ζε ηπ.) 2. βηνζ-

κζάγς, ιειρζιμζνχ, θςκάγς ζοκεπχξ εηθνάγμ-

κηαξ δοζανέζηεζα 3. (βζα γχμ) ανοπχιαζ (πνζκ 

επζηεεχ).  

    îngărjî´re & îngărjîtúră(πθδε. îngărjî´-

ri & îngărjîtúre) επίπθδλδ, ιάθςια, ημ κα αάγς 

ζε ηπ. ηζξ θςκέξ.  

   îngărjîtúră → îngărjî´re. 

   îngărligáre(πθδε. îngărligắri) 1. (βζα κή-

ια, ζφνια η.η.υ) πενζέθζλδ, πενζηφθζλδ, πενίδε-

ζδ 2.(βζα θοηυ) πενζέθζλδ, ακαννίπδζδ.  

   îngărligătúră(πθδε. îngărligătúre) πθέ-

βια (ηον. απυ λφθα) πμο πνδζζιμπμζείηαζ ςξ 

πενίθναλδ.. 

   îngărlighédzu(îngărlig/-áre,-ái,-átă) 1. 

(βζα κήια, ζφνια η. θπ.) πενζεθίζζς, πενζδέκς, 

πενζηοθίβς 2. (βζα κήια, ιαθθζά η. θπ.) πενζ-

πθέης, πθέης 3. (βζα ιαθθζά) ηαηζανχκς, 

ζβμοναίκς 4. (ηνζημπνυζ. βζα θοηυ se ~) πενζε-

θίζζεηαζ,  ακαννζπάηαζ.  

   îngărlimáre(πθδε. îngărlimắri) 1. ζηα-

νθάθςια, ακαννίπδζδ 2. ακάνηδζδ, ηνέιαζια 

απυ ηνειάζηνα 3. πνυζδεζδ, πνμζηυθθδζδ, ε-

λάνηδζδ απυ ηη./ηπ.   

   îngărlímu(îngărlim/-áre,-ái,-átă) 1. (me ~) 

ζηανθαθχκς, ακαννζπχιαζ 2. (me ~) βακηγχ-

κμιαζ, βναπχκμιαζ, πζάκμιαζ απυ ηάπμο 3. Α-

κανηχ, ηνειχ(ηη.) ζε ηνειάζηνα. 4. (ηνζημ-

πνυζ. βζα κήια, se ~) ζηαθχκμιαζ, πζάκμιαζ α-

πυ ηάηζ 5. (me ~) ααζίγμιαζ, ζηδνίγμιαζ (ζε 

ηπ.).  

   îngărnutsáre → gărnutsáre. 

   îngărnutsắscu → gărnutsắscu. 

   îngărtşălíu → cărtşălíu  

   îngăstruséscu(îngăstrus/-íre,-í,-ítă), (ηηδ-

κ.) δζαπςνίγς ηα εβηοιμκμφκηα πνυααηα απυ 

ημ οπυθμζπμ ημπάδζ.  

   îngăstrusíre(πθδε. îngăstrusí), (ηηδκ.) o 

δζαπςνζζιυξ ηςκ εβηοιμκμφκηςκ πνμαάηςκ α-

πυ ημ οπυθμζπμ ημπάδζ.   

   îngătsătóru & îngîtsătóru - îngătsă-

toáră & îngîtsătoáră(πθδε. îngătsătóri & 

îngîtsătóri - îngătsătoáre & îngîtsătoáre) άκδναξ 

- βοκαίηα πμο πεηάεζ ζπυκηεξ βζα κα πνμηαθέ-

ζεζ ιία ζογήηδζδ  

   îngătsuéscu(îngătsu/-íre,-í,-ítă) 1. πνμηνέ-

πς, παναηζκχ 2. επδνεάγς 3. ηζαηχκμιαζ. 

   îngătsuíre(πθδε. îngătsuíri) 1. παναηίκδ-

ζδ, πνμηνμπή 2. επδνεαζιυξ, ημ κα επδνεάγς 
ηπ. 3. ηζαηςιυξ. 

   îngătsuitúră(πθδε. îngătsuitúre) αθ. θ. în-

gătsuíre ζηδ ζδι. 1. 

   îngătşáre(πθδε. îngătşắri) 1. ηζαηςιυξ, θζ-

θμκζηία 2. επίπθδλδ, ημ κα ιαθχζς ηάπμζμκ 3. 

ιπθέλζιμ, πφηκςζδ ηςκ ιαθθζχκ. 

   îngătşătúră(πθδε. îngătşătúre) ηζαης-

ιυξ, ιάθςια, ηαοβάξ.  

   îngemáre(πθδε. îngemắri) 1. ζηεκαβιυξ, 

βμββοζιυξ 2.(ζοκεηδ.) ημ κα οπμθένς  

   îngemináră(πθδε. îngemináre) πνμααηίκα 

πμο αογαίκεζ δίδοια ανκζά. 

   îngému(îngem/-áre,-ái,-átă) 1. ζηεκάγς 2. 

(ζοκεηδ.) οπμθένς.  

   îngenédzu(îngin/-áre,-ái,-átă) 1. δζαζπίγς 

έκα αμοκυ πενκχκηαξ απυ ηδκ ημνοθή ημο, 

πενκχ απυ ηδκ ιία ζηδκ άθθδ πθεονά ημο 

αμοκμφ 2. ηζκμφιαζ χζπμο βίκμιαζ αεέαημξ, 

πάκμιαζ απυ ημκ μπηζηυ μνίγμκηα.   

   îngenucĺáre→ genucĺeáre   

   îngenucĺédzu(îngenucĺ/-áre,-ái,-átă) 1. βμ-

καηίγς 2. οπμηθίκμιαζ 3. πνμζηοκχ 4. α. οπμ-

ηάζζς β. (me ~) οπμηάζζμιαζ 5. θοβίγς, ηαηά-

αάθθμιαζ. 

   înghidháre(πθδε. înghidhắri)  1. ηνφπδια 

απυ αβηίδα  2. ηζαηςιυξ.  

   înghídhă(πθδε.înghídzî). αβηίδα, ζπίγα, α-

βηάεζ.  

   înghidhédzu(înghidh/-áre,-ái,-átă) 1. (me 

~) ηνοπζέιαζ απυ αβηίδα 2. (me ~) ηζαηχκμιαζ.  

   înghieáre(πθδε. înghéri) 1. ακάζηαζδ, ε-

πάκμδμξ ζηδ γςή 2. (βζα έιρ.) ιεβάθςια, λεπέ-

ηαβια.  

   înghiédzu(înghi/-eáre,-eái,-eátă) 1. (me ~) 

ακαζηαίκμιαζ, γςκηακεφς, επακένπμιαζ ζηδκ 

γςή 2. λακαγςκηακεφς, λακαβεκκζέιαζ 3. ειθα-
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κίγς έκηαζδ ηςκ θεζημονβζχκ ιμο, απμηηχ γς-

κηάκζα 4. (βζα έιρ. me ~) ιεβαθχκς, λεπεηά-

βμιαζ.  

   înghihoráre(πθδε. înghihorắri) ανέλζιμ, 

ημ κα αναπχ.    

   înghihorédzu(înghihor/-áre,-ái,-átă) 1. ( 

me ~) ανέπμιαζ 2. (ηνζημπνυζ. βζα ημκ ηαζνυ) 

βίκεηαζ κμηενυξ, εενιυξ ηαζ οβνυξ 3. (ηνζημπνυ-

ζ. βζα νμφπμ, ημίπμ, se ~) κμηίγεζ,  οβναίκεζ.  

   înghiĺitşáre & înghiĺitşî´re(πθδε. îngiĺi-

tşắri & îngĺitşî´ri) βοάθζζια α. ημ κα ηάκς ηάηζ 

βοαθζζηενυ β. ημ κα αζηνάθης.  

   înghiĺitşắscu & înghiĺítşu(înghiĺitş/-áre 

& î´re,-ái,-átă) 1. γοαθίγς α. ηάκς ηη. βοαθζ-

ζηενυ β. θάιπς, αζηνάθης 2. (βζα λφθμ, ζα-

κίδα) θεζαίκς, ελμιαθφκς.  

   înghiĺitşătúră(πθδε. înghi-ĺitşătúre) 1. αθ. 

θ. înghiĺitşáre ζηδ ζδι. 1α. 2. βοαθάδα, ζηζ-

θπκυηδηα. 

   înghiĺitşî´re → înghiĺitşáre. 

   înghiĺítşu → înghiĺitşăscu.   

   îngináre(πθδε. înginắri) ημ κα δζαζπίζς 

έκα αμοκυ πενκχκηαξ απυ ηδκ ημνοθή ημο, ημ 

κα πενάζς απυ ηδκ ιία ζηδκ άθθδ πθεονά ημο 

αμοκμφ. 

   înghisáre(πθδε. înghisắri) 1. μκείνεια, ημ 

κα μκεζνεφμιαζ 2. μκεζνμπυθδζδ, θακηαζζμημ-

πία.    

   înghisédzu(înghis/-áre,-ái,-átă) 1. (me ~) 

μκεζνεφμιαζ 2. (ιηθ. me ~) θακηάγμιαζ, μκεζ-

νμπμθχ 3. (ιηθ. me ~) επζεοιχ, θαπηανχ. 

   înghiséscu(înghis/-íre,-í,-ítă) λεηζκχ α. α-

καπςνχ απυ έκακ ηυπμ β. ανπίγς (ηη.). 

   înghisíre(πθδε. înghisíri) λεηίκδια α. ακα-

πχνδζδ απυ έκακ ηυπμ β. ημ κα ανπίζς ηάηζ.   

   îngisáre(πθδε. îngisắri) 1 ( βζα θαβδηυ) 

λίκζζια 2. πηςιαΐκδ, ιονςδζά ζήρδξ.  

   îngisătúră(πθδε. îngisătúre) αθ. θ. îngisá-

re ζηδ ζδι. 1.  

   îngisédzu(îngis/-áre,-ái,-átă) 1. (βζα θαβδ-

ηυ) λζκίγς, απμηηχ λζκή βεφζδ 2. (βζα πνάβι.) 

ιμοπθζάγς, ακαδίδς ιονςδζά ιμφπθαξ 3. (βζα 

κεηνυ) ειθακίγς ζήρδ 4. (βζα θνμφημ) ζέπμ-

ιαζ, ζαπίγς 5. (ιηθ.) ιέκς αδνακήξ, κςενυξ, 

ιμοπθζάγς.  

   îngî´ftu & îngî´ftă(πθδε. îngî´ftsî & îngî´-

fte) 1. βφθημξ - βφθηζζζα 2. (ιηθ.) γδηζάκμξ. - 

γδηζάκα.   

   îngî´fu & îngî´fă(πθδε. îngî´feańi & în-

gî´fe) άκδναξ - βοκαίηα ιε αημζκχκδηδ ζοιπε-

νζθμνά  

   îngîfuéscu(îngîfu/-íre,-í,-ítă), 1. απμιμκχ-

κμιαζ, ηθείκμιαζ (ηάπμο) 2. ημθθάς, πθδζζάγς 

πμθφ (ζε ηη.). 

   îngîfuíre(πθδε. îngîfuíri) ημ κα απμιμκς-

εχ, κα ζηαιαηήζς κα έπς επαθέξ.  

   îngîtsătóru & îngîtsătoáră → îngătsă-

tóru.  

   înglăpuéscu & înglătsuéscu (înglăpu & 

înglătsu/-íre,-í,-ítă) 1. πθαπαηίγς, ηαηαανμπεί-

γς 2. (ιηθ.) αμοηάς, ηθέας.  

   înglăpuíre & înglătsuíre(πθδε. înglăpu-

íri & înglătsuíri) 1. ηαηαανυπεζζια, πθαπάηζα-

ζια 2. (ιηθ.) αμφηδβια, ηθέρζιμ.  

   înglătsuéscu→ înglăpuéscu.  

   înglătsuíre → înglăpuíre.  

   înglistíru→ anglistíru. 

   îngĺegáre → încĺegáre.  

   îngĺégu → încĺégu. 

   îngĺetsáre(πθδε. îngĺetsắri) 1. πάβςια, λε-

πάβζαζια, αίζεδζδ έκημκμο ηνφμο 2. (βζα οθζ-

ηυ) πάβςια, ρφλδ. 

   îngĺetsătóru - îngĺetsătoáră(πθδε. în- 

ghĺetsătóri - înghĺetsătoáre)  άκδναξ  βοκαίηα 
πμο ηνοχκεζ ζοκεπχξ. 

   îngĺetsătúră(πθδε. înghĺetsătúre) παβς-

κζά, ρφπμξ, ηνφμξ ηαζνυξ.  

   îngĺétsu(îngĺets/-áre,-ái,-átă) 1. παβχκς, 

λεπαβζάγς, αζζεάκμιαζ έκημκμ ηνφμ 2. παβχ-

κς, ρφπς (ηη.). 

   îngĺideáre &îngĺitsî´re(πθδε. îngĺidéri & 

îngĺitsî´ri) ηαηάπμζδ, ηαηάπζμια.  

   îngĺídu & îngĺítsu(îngĺ/-ideáre,-itsî´i,-ísă 

& îngĺits/-î´re,-î´i,-î´tă) 1. ηαηαπίκς, ηαηεαάγς 

(ηνμθή ή πμηυ) απυ ημ ζηυια ηαζ ιέζς ημο θά-

νοββα ζημ ζημιάπζ 2. ηαηαπίκς, ηαηεαάγς (ηη.) 

ζημ ζημιάπζ απυ ημ ζηυια ηαζ ημ θάνοβ-βα.   

   îngĺíndură → glídură. 

   îngĺitsî´re→ îngĺideáre.   

   îngĺítsu
1
 → îngĺídu. 

   îngĺítsu
2
(îngĺits/-î´re,-î´i,-î´tă) μζηεζμπμζμφ-

ιαζ, ζδζμπμζμφιαζ (ηη.). 

   îngĺitsî´re
2
(πθδε. îngĺitsî´ri) μζηεζμπμίδζδ, 

ζδζμπμίδζδ.  

   îngĺitsîtúră(πθδε. îngĺitsîtúre) 1. παρζά 2. 

(ιηθ.) ημ κα θάς ιζηνή πμζυηδηα θαβδημφ  

   îngráşu(îngrăş/-áre,-ái,-átă) 1. παπαίκς, 

ηάκς (ηπ.) πζμ παπφ 2. (me ~) παπαίκς, βίκμιαζ 

πζμ παπφξ. 

   îngrămuéscu & îngrîmuéscu(îngrămu 

& îngrîmu /-íre,-í,-ítă) 1. βηνζκζάγς, ιειρζιμζ-

νχ 2. (ηον. βζα ιςνυ) βηνζκζάγς.  

   îngrămuíre & îngrîmuíre(πθδε. îngră-

muíri & îngrîmuíri) βηνίκζα, ημ κα βηνζκζάγς.  

   îngrăşáre(πθδε. îngrăşắri) πάποκζδ  

   îngrecáre(πθδε. îngrecắri) 1. επζαάνοκζδ 
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ιε πνυζεεημ αάνμξ 2. ημπμεέηδζδ οπεναμθζ-

ημφ αάνμοξ 3. αανοζημιάπζαζια 4. αανειάνα 

5. ημ κα βίκμιαζ πζεζηζηυξ, θμνηζηυξ ζε ηπ.  

   îngrecătúră(πθδε. îngrecătúre) 1. θμνηίμ 

2. αάνμξ, πνυαθδια, ζηεκμπχνζα 3. Βανζεζηζ-

ιάνα, έθθεζρδ δζάεεζδξ, υνελδξ. 4. αανζά κέ-

θςζδ 4. αάνδ, οπμπνέςζδ, εοεφκδ, δοζημθία.   

   îngrècu(îngrec/-áre,-ái,-átă) 1. παναθμνηχ-

κς, επζαανφκς (ηπ./ηη. ) ιε πνυζεεημ αάνμξ 2. 

ημπμεεηχ οπεναμθζηυ αάνμξ 3. αανοζημιαπζά-

γς 4. (βζα ημκ ηαζνυ) παθάς 5. επζαανφκς, επζ-

θμνηίγς, αββανεφς (ηπ.) κα ηάκεζ ηη. 6. ααναί-

κς, βίκμιαζ θζβυηενμ εοηίκδημξ 7. αανζέιαζ 8. 

βίκμιαζ πζεζηζηυξ, θμνηζηυξ (ζε ηπ.).   

   îngrî´jă(πθδε. îngrî´je) βηνίκζα, ιειρζιμζ-

νία 2. (βζα ιςνυ) βηνίκζα. 

   îngrîjắscu(îngrîj-î´re,-î´i,-î´tă) 1. βηνζκζά-

γς, ιειρζιμζνχ 2. (ηον. βζα ιςνυ) βηνζκζάγς. 

   îngrîjî´re & îngrîjîtúră(πθδε. îngrîjî´ri. 
& îngrîjîtúre) αθ. θ. îngrî´jă ζηδ ζδι. 1.  

   îngrîjîtúră → îngrîjî´re  

   îngrîmuéscu →îngrămuéscu.  

   îngrîmuíre → îngrămuíre. 

   îngrî´pşă(πθδε. îngrî´pşe) 1. δνομημθάηδξ 

2. θμνηζηυξ άκενςπμξ 2. απυημιμξ πυκμξ ζηδκ 

ημζθζαηή πχνα.  

   îngrîpuécu(îngrîpu/-íre,-í,-ítă) 1. ανπάγς, 

βναπχκς 2. (ηαη’ επέηη. ) ηθέας. 

   îngrîpuíre(πθδε. îngrîpuíri) 1. ανπαβή, 

βνάπςια 2. (ηαη’ επέηη.) ηθμπή.  

   îngrî´ńe(πςν. πθδε.) βηνίκζα.  

   îngropătúră(πθδε. îngropătú-re) μζ πμθ-

θέξ ηαθέξ ηαζ ζοκεηδ. μ εάκαημξ.  

   îngrópu(îngr/-opáre & upáre,-upái,-opátă & 

upátă) 1. εάας, εκηαθζάγς 2. πχκς, ημπμεεηχ 

ιέζα ζηδκ βδ 3. πνμηαθχ γδιζά ζε ηάπμζμκ. 

    îngroşáre(πθδε. îngroşắri) 1. πυκηνεια, 

ημ κα αάθς αάνμξ 2. ημ κα ηάκς ηη. πζμ παπφ 3. 

ημ κα ηαηαζηήζς έκα νεοζηυ οθζηυ παπφνεο-

ζημ 4. δ εκίζποζδ ηδξ βμκζιυηδηαξ ηήπμο ιε 

πχια ηαζ θίπαζια. 

   îngróşu(îngroş/-áre,-ái,-átă) 1. (me ~) πμ-

κηναίκς, παίνκς αάνμξ 2. (ηνζημπνυζ. βζα οβνή 

μοζία, se ~) βίκεηαζ παπφννεοζηδ 3. παπαίκς, 

ηάκς (ηη.) πζμ παπφ. 4. (ηνζημπνυζ. βζα θαπα-

κζηυ, ζπανηυ, se ~) παπαίκεζ, αολάκεζ ηδκ ιάγα 

ημο 5. (ιηθ.) ζηδ θν. le îngróşu lúcrele!" ηάκς 

πμθοηεθή γςή".  

   îngrupáre(πθδε. îngrupắri) 1. εάρζιμ, ηα-

θή 2. εάρζιμ, ημ κα εάρς ηάηζ ζημ πχια.   

   îngrutşulédzu(îngrutşul/-íre,-í,-ítă) 1. (βζα  

πένζα) ηα ζηαονχκς, ηα δέκς 2. α. αβηαθζάγς, 

πζάκς (ηη./ηπ.) ιε ηα δφμ ιμο πένζα β. (me ~) 

αβηαθζάγμιαζ, πζάκμιαζ ιε ηπ. ιε ηα δφμ ιμο 

πένζα 3. (ηνζημπνυζ. se ~) ζηαθχκς, πζάκμιαζ 

(ζε ηθανζά, εάικμοξ, αάημοξ η.η.υ.) 4. (βζα 

κήια, δέκδνμ, ηθανί) πενζπθέημιαζ, ιπθέης 5. 

(βζα ακαννζπδηζηυ θοηυ) πενζπθέημιαζ βφνς 

απυ ηη. 6. (βζα ηνζπζά, ζπμζκί) δέκς ζηαονςηά.   

   îngrutşulíre(πθδε. îngrutşulí-ri) ιπθέλζιμ 

κδιάηςκ, ηθαδζχκ η. θπ.  

   îngúsă(πθδε. îngúse) 1. δφζπκμζα 2. άβ-

πμξ 3. μζημκμιζηή δοζπένεζα 4. αάνμξ, δοζθμ-

νία 5. δοζημθία, ηυπμξ 5. ζηεκυηδηα έθθεζρδ 

πχνμο. 

   îngusédzu(îngus/-íre,-í,-ítă) 1. αζειαίκς, 

ακαπκές δφζημθα, θαπακζάγς 2. ιπαθζάγς 3. 

(me ~) θμοζηχκς, πνήγμιαζ(απυ ημ πμθφ θα-

βδηυ) 4. θμοθάνς, ηζβηάνς 5. πχκς, ηαηαπς-

κζάγς. 

   îngusíre(πθδε. îngusíri) θμφζηςια, πνήλζ-

ιμ απυ ημ πμθφ θαβδηυ. 

   îngustáre(πθδε. îngustắri) ζηέκεια.  

   îngusteátsă(πθδε. îngustétsî) ζηεκóηδηα. 

   îngustédzu(îngust/-áre,-ái,-átă) 1. ζηεκεφ-

ς, ηάκς ηη. ζηεκυ 2. (ζοκεηδ.) πνμηαθχ εκυ-

πθδζδ ή πυκμ ( ζε ηπ.) θυβς ζηεκυηδηαξ 3. (me 

~) βίκμιαζ ζηεκυξ 4. (ιηθ., ηνζημπνυζ. βζα ηα-

ηάζηαζδ, se ~) δοζημθεφεζ, βίκεηαζ πζεζηζηή.  

   îngustutúră(πθδε. îngustutúre) 1. ζηεκó-

ηδηα 2. (πθδε.) ζηεκά νμφπα.  

   înguváre(πθδε. înguvắri) ηνφπςια, ηαηά-

πχκζαζια. 

   înguvédzu(înguv/-áre,-ái,-átă) 1. ηαηαπς-

κζάγς (πνάβιαηα) ζε έκακ πχνμ 2. (me ~) ηνο-

πχκς, πχκμιαζ ηάπμο 3. (ιηθ. me ~) ημθθάς, 

ηαεδθχκμιαζ (ζε ιία δμοθεζά) 5. (βζα ζηεφδ) 

πςνχ, ειπενζηθείς.  

   înhevréscu & înhivréscu(înhevr & înhi-

vr/-íre,-í,-ítă) έπς πονεηυ.  

  înhevríre & înhivríre(πθδε. înhevríri & 

înhivríri) ημ κα έπς πονεηυ   

   înhivréscu → înhevréscu.   

   înhivríre → înhevríre.   

   înlăéscu(înlă/-íre,-í,-ítă) 1. ιαονίγς, ηάκς 

(ηη.) ιαφνμ 2. δίκς (ζε ηπ.) ιαονζδενυ πνχια 

3. (me ~) βίκμιαζ ιαφνμξ, απμηηχ ιαφνμ, ζημφ-

νμ πνχια 4. α. ιεθακζάγς. ιςθςπίγς β. (me ~) 

ιςθςπίγμιαζ 5. (βζα πέκεμξ, me ~) θμνχ ιαφ-

να νμφπα 6. (βζα πνχια/ααθή) ζημοναίκς 7. 

(ιηθ.- εηθναζη. βζα ηδκ ηανδζά) βειίγς δοζηο-

πία 8. αιαονχκς, αθάπης ηδκ θήιδ, ημ υκμια 

ηάπμζμο. 

   înlăíre(πθδε. înlăíri) 1. ιαφνζζια 2. ιεθά-

κζαζια, ιςθχπζζια 3.  αιαφνςζδ,  ημ κα αθά- 
ρς ηδκ θήιδ, ημ υκμια ηάπμζμο.  

   înlătáre(πθδε. înlătắri) δζεφνοκζδ, δζαπθά-

ηοκζδ  
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   înlătédzu(înlăt/-áre,-ái,-átă) 1. δζεονφκς, 

δζαπθαηφκς (ηη.) 2. (me ~) δζεονφκμιαζ, θα-

νδαίκς 3. (βζα επζπεζνδιαηζηή δναζηδνζυηδηα) 

επεηηείκς 4. (ηνζημπνυζ. βζα δάζμξ, se ~) ιεβα-

θχκς, επεηηείκμιαζ 5 (βζα θνάπηδ) ιεηαημ-

πίγς. 

   înlătsắscu(înlăts/-î´re,-ái & î´i,-î´tă) 1. α. 

δζεονφκς, επεηηείκς, ιεβαθχκς (ηη.) β. (me ~) 

δζεονφκμιαζ, επεηηείκμιαζ 2. (ηνζημπνυζ. βζα 

δέκδνμ, se ~) πθαηαίκς, πμκηναίκς 3. (βζα πνυ-

ζ. me ~) πμκηναίκς, παπαίκς. 

   înlătsătúră(πθδε. înlătsătúre) εονοπςνία. 

   înlătsî´re(πθδε. înlătsî´ri) 1. δζεφνοκζδ, 

επέηηαζδ, ιεβάθςια 2. (βζα δέκδνμ) πθάηεια, 

πυκηνεια 3. (βζα πνυζ.) πυκηνεια, πάποκζδ.  

   însárcinu & însărcinédzu(însărcin/-áre, 

-ái,-átă) 1. (βζα βοκαίηα, me ~) ιέκς έβηομξ 2. 

(me ~) θμνηχκμιαζ (ιε ηη) 3. (ιηθ.) θές (ζε 

ηπ.) οπεναμθζηά ρέιαηα ή θυβζα. 

   însáru(însăr/-áre,-ái,-átă) 1. αθαηίγς 2. 

(ιηθ. βζα ημ ιοαθυ) πήγς, ςνζιάγς. 3. (ιηθ βζα 

αβαεά) αηνζααίκς, ακεαάγς ηδκ ηζιή πχθδζδξ. 

   însănáre(πθδε. însănắri) δ ακάηηδζδ ηδξ 

ζςιαηζηήξ οβείαξ ιεηά απυ αζεέκεζα.  

   însănédzu(însăn/-áre,-ái,-átă) 1. εεναπεφ-

ς, βζαηνεφς (ηπ.) 2. βενεφς, βίκμιαζ ηαθά. 

   însăráre(πθδε. însărắri) αθάηζζια   

   însărătúră(πθδε. însărătúre) 1. άθιδ, αθ-

ιφνα, ζαθαιμφνα 2. αθιονή ηνμθή. 

   însărcináre(πθδε. însărcinắri) ημ κα εβηο-

ιμκήζς. . 

   însărcinătúră & însărcińíle & însă-

rtsăńile(πθδε. însărcinătúre & însărcińíli & 

însărtsăńili) εβηοιμζφκδ, ηομθμνία.  

   însărcinédzu → însárcinu. 

   însărcińíle → însărcinătúră 

   însărtsăńile → însărcinătúră  

   înscrumáre & scrumáre(πθδε. înscru-

mắri & scrumắri) 1. ηαράθζζια 2. (βζα θαβδηυ 

ή νμφπμ) εθαθνυ ηάρζιμ 3. (ιηθ.) αίζεδζδ έκ-

ημκδξ δίραξ, ημ κα έπς αθοδαηςεεί.       

   înscrúmu(înscrum/-áre,-ái,-átă) 1. α. ηα-

ραθίγς (ηη.) β. (me ~) ηαραθίγμιαζ 2. (ηνζημ-

πνυζ βζα θαβδηυ ή νμφπμ, se ~) ηαίβεηαζ 3. 

(ιηθ.) κζχες έκημκδ δίρα.   

   înseráre(πθδε. înserắri) ανάδζαζια, κφ-

πηςια.   

   înserátă(πςν. πθδε.) δείθζ, δεζθζκυ, ζμφ-

νμοπμ, δ χνα πμο ανπίγεζ κα αναδζάγεζ.   

   înserédzu(înser/-áre,-ái,-átă)1. (απνυζ.) 
αναδζάγεζ, πέθηεζ ημ ανάδο 2. αναδζάγς, κο-

πηχκς, ιε ανίζηεζ ανάδο 3.( ηηδκ.) ηάκς κο-

πηενζκή αυζηδζδ.  

   însoráre(πθδε. însorắri), (βζα άκδνα) κφι-

θεοζδ, ημ κα πάνς βοκαίηα. 

   însorináre(πθδε. însorinắri) θζάζζιμ, ημ κα 

εηηεεεί ηπ./ηη. ζηζξ δθζαηέξ αηηίκεξ  

   însorinédzu(însorin/-áre,-ái,-átă) 1. θζάγς, 

εηεέης (ηη.) ζηζξ δθζαηέξ αηηίκεξ 2. (me ~) 

θζάγμιαζ, ηάεμιαζ ζημκ ήθζμ 3. (βζα ημκ ήθζμ) 

αβαίκς, πνμαάθς.  

   însóru(însor/-áre,-ái,-átă), (βζα άκδνα, me ~ 

) κοιθεφμιαζ, παίνκς βοκαίηα.  

   întirédzu & întiréscu(întir/-íre,-í,-ítă) 1. 

(βεκζηυη.) ηαεζζηχ ηη. επίπεδμ, ίζζμ 2. (εζδζηυη. 

βζα επζθάκεζα) ζζζχκς, ελμιαθφκς 2. (εζδζηυη. 

βζα ηηίζια) ζζμπεδχκς 3. (εζδζηυη. βζα νμφπμ) 

α. λεηζαθαηχκς, λεγανχκς β. (υηακ ζζδενχ-

κς) παηχ, ζζδενχκς.  

   întiréscu → întirédzu. 

   întiríre(πθδε. întiríri) 1. (βεκζηυη.) ημ κα 

ηαηαζηήζς ηη. επίπεδμ, ίζζμ 2. (εζδζηυη. βζα 

επζθάκεζα) ίζζςια, ελμιάθοκζδ 3. (εζδζηυη. βζα 

ηηίζια) ζζμπέδςζδ 2. (εζδζηυη. βζα νμφπμ) α. 

λεηζαθάηςια, λεγάνςια β. (υηακ ζζδενχκς) 

πάηδια, ζζδένςια.  

   întrebáre → îndrebáre.  

   întrebătóru & întrebătoáră → îndre-

bătóru.  

   întrébu → îndrébu 

   întsápu(încep & întsăp/ áre, -úi, -útă) 1. 

(me ~) ανπίγς, λεηζκχ (κα ηάκς ηη.) 2. (ηνζημ-

πνυζ.) ανπίγεζ, λεηζκά κα βίκεηαζ ηη.(ηον. βζα 

θοζζηέξ δζαδζηαζίεξ πμο απαζημφκ πνυκμ, πμο 

μθμηθδνχκμκηαζ ζηαδζαηά)· εζδζηυη α. (βζα δδ-

ιδηνζαηά, πθυδ) θοηνχκεζ βζα πνχηδ θμνά, ει-

θακίγεζ ημ πνχημ αθαζηάνζ β. (βζα δέκδνμ) ακ-

είγεζ, ακμίβεζ, αβάγεζ ηα πνχηα θφθθα γ. ( βζα 

θμοθμφδζ) ιπμοιπμοηζάγεζ δ. (βζα ζηήεδ) ανπί-

γμοκ κα ζπδιαηίγμκηαζ, κα δζαιμνθχκμκηαζ 3. 

πεζνάγς, αββίγς, παίνκς ηη. πμο δεκ πνέπεζ ή 

δεκ ιμο ακήηεζ εζδζηυη. α. (βζα θαβδηυ.) πεζνά-

γς, δμηζιάγς, ηζζιπάς (πνζκ ζεναζνζζηεί) α.. 

(βζα ηανπμφξ πμο δεκ έπεζ βίκεζ δ ζοβημιζδή 

ημοξ) πεζνάγς, παίνκς, αάγς πένζ 4. α. (βζα πα-

νεέκα βοκαίηα) λεπανεεκεφς β. (βζα πανεέκμ 

άκδνα) ζοκμοζζάγμιαζ βζα πνχηδ θμνά 5. (βζα 

θαβδηυ) λζκίγς 

   întsăpáre→ începáre.  

   întsîlédzu → antsîlédzu. 

   întsîlî´re → antsîlî´re.  

   întşînuşáre(πθδε. întşînuşắri) 1. επάθεζρδ 

ή νάκηζζια ιε ζηάπηδ 2. θένςια απυ ζηάπηδ 3. 

ζηάπηςια, ημ κα πάνς ημ πνχια ηδξ ζηάπηδξ.  

   întşînuşédzu(întşînuş/-áre,-ái,-átă) 1. α-

θείθς ή νακηίγς (ηη.) ιε ζηάπηδ 2. (me ~) θε-

νχκμιαζ απυ ζηάπηδ 3. (me ~) ζηαπηχκς, παί-
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νκς ημ πνχια ηδξ ζηάπηδξ 4. (βζα ιαθθζά, me 

~) βηνζγάνς, αζπνίγς.  

   întunicáre(πθδε. întunicắri) 1. κφπηςια, 

α. ημ κα κοπηχζεζ β. ημ κα ιε ανεζ δ κφπηα, ημ 

ζημηάδζ 2. δ χνα πμο κοπηχκεζ, ζημηεζκζάγεζ.  

   întunicátă(πςν. πθδε.) ημ πνμκζηυ δζάζηδ-

ια πμο έπεζ πθέμκ ζημηεζκζάζεζ, πμο έπεζ πθέμκ 

επζηναηήζεζ δ κφπηα.  

   întunicătúră(πθδε. întunicătúre) 1. ζημ-

ηείκζαζια δ χνα πμο κοπηχκεζ 2. ζημηάδζ, δ α-

πμοζία θςηυξ.  

   întuneáricu(întunic/-áre,-ái,-átă) 1. κο-

πηχκς, ιε ανίζηεζ δ κφπηα 2. (απνυζ.) κοπηχ-

κεζ, πέθηεζ δ κφπηα 3. (ηνζημπνυζ. βζα ημκ μο-

νακυ) ζημηεζκζάγεζ, βίκεηαζ ζημηεζκυξ 4. (ιηθ. 

ηνζημπνυζ. βζα ιάηζα, se ~) ζημηεζκζάγμοκ, εμ-

θχκμοκ. 

   învărligáre(πθδε. învărligắri) 1. πμθζμνηί-

α 2. πενζηφηθςζδ, πενίγςζδ 3. πενίθναλδ 4. 

ζηάθςια, πζάζζιμ (ζε αάηα η.η.μ.) 5. Πενζηφ-

θζλδ.   

   învărligătúră(πθδε. învărli-gătúre) 1 (βζα 

κήια) δ πενζηφθζλδ ημο (βφνς απυ ηη.) βζα ιζα 

θμνά 2. (γηα μζηζζιυ ) δ πενίιεηνμξ.  

   învărlighédzu(învărlig/-áre,-ái,-átă) 1. πε-

νζηοηθχκς, πενζγχκς 2. πενζαάθθς, πενζηθείς 

3. πενζαάθθς, πενζθνάζζς 4. ηνζβονίγς, βονμ-

θένκς ηπ. (επζδζχημκηαξ ενςηζηή επαθή) 5. 

(ηνζημπνυζ. βζα αζεέκεζα, me ~) ηνζβονίγεζ, 

ειθακίγεζ ηα ανπζηά ζοιπηχιαηα 6. πενζδέκς, 

πενζζθίββς 7. (βζα μζημδμιή) ηηίγς, ακορχκς 

ημοξ ημίπμοξ 8. (me ~) ζηαθχκς, πζάκμιαζ (ζε 

αάηα η.η.μ) 9. πενζηοθίβς 10. ζοιπθέημιαζ, έ-

νπμιαζ ζηα πένζα 11. (me ~) ιπθέημιαζ, ιπε-

νδεφμιαζ.  

   înveástă(πθδε. înveáste) 1. κφθδ α. δ βο-

καίηα πμο πνυηεζηαζ κα πακηνεοηεί β. δ βοκαί-

ηα πμο πακηνεφεηαζ, ηον. ηαηά ηδκ διένα ημο 

βάιμο ηδξ ) γ. δ έββαιδ βοκαίηα ςξ πνμξ ημοξ 

ζοββεκείξ ημο άκδνα ηδξ 2. (ζοκεηδ.) μ βάιμξ, 

δ ηεθεηή ηαζ δ βζμνηή ημο βάιμο 

   învecĺédzu & învecĺéscu (învecĺ/-íre,-í,-

ítă) 1. παθζχκς, θεείνμιαζ ιε ημ πέναζια ημο 

πνυκμο ηαζ ηδ πνήζδ 2. (βζα πνυζ.) βενάγς. 

   învecĺéscu → învecĺédzu. 

   învecĺíre(πθδε. învecĺíri) 1. πάθζςια, 

παθαίςζδ 2. (βζα πνυζ.) βέναζια. 

   înveráre(πθδε. înverắri) λεηαθμηαίνζαζια, 

παναεένζζδ..  

   înverdzắscu(înverdz/-î´re,-î´i,-î´tă), (ηνζ-

ημπνυζ., se ~) 1. (βζα έδαθμξ) πναζζκίγεζ πθμά- 

γεζ, πμνηανζάγεζ 2. (βζα δέκδνμ) πναζζκίγεζ, 

αβάγεζ θφθθα 3. (βζα θοηυ) αβάγεζ πθςνυ αθα-

ζηάνζ.  

   înverdzî´re(πθδε. înverdzjî´ri) 1. (βζα έδα-

θμξ) πναζίκζζια, πμνηάνζαζια 2. (βζα δέκδνμ) 

πναζίκζζια, ημ κα αβάθς θφθθα 3. (βζα θοηυ) 

ημ κα αβάθς πθςνυ αθαζηάνζ.   

   înverédzu(înver/-áre,-ái,-átă) λεηαθμηαζ-

νζάγς, παναεενίγς. 

   înveridzáre(πθδε. înveridzắri) πίηνα, εθί-

ρδ, ζηεκμπχνζα.  

   înveridzắscu(înveridz/-áre,-ái,-átă) 1. α. 

πζηναίκς , εθίας ζηεκμπςνχ (ηπ.) β. (me ~) πζ-

ηναίκμιαζ, εθίαμιαζ, ζηεκμπςνζέιαζ 2. (me ~) 

ηαηααάθθμιαζ, κζχες ζςιαηζηή ηαζ ροπζηή ηα-

θαζπςνία,  

   învéscu(înv/-işteáre,-escúi,-escútă) 1. κηφ-

κς, θμνχ (ζε ηπ.) νμφπα 2. (me ~) κηφκμιαζ, 

θμνχ ηα νμφπα ιμο 3. επζιεθμφιαζ ημκ νμο-

πζζιυ (ηάπμζμο), εημζιάγς ημκ νμοπζζιυ ημο 4. 

επεκδφς, πενζαάθθς (ηη.) ιε πνμζηαηεοηζηυ 

ηάθοιια 5. (ιηθ. ηνζημπνυζ. se ~) α. (βζα 

έδαθμξ) πμνηανζάγεζ, ηαθφπηεηαζ ιε πθυδ 6. 

(βζα δέκδνμ) αβάγεζ θφθθα, θοθθμθμνεί 7. (βζα 

έδαθμξ ή δάζμξ) βειίγεζ ιε αβνζυπμνηα ή άβνζα 

αθάζηδζδ 8. (ιηθ., ηνζημπνυζ. βζα εδάθδ/ 

αμοκά η. θπ. υηακ πζμκίγεζ, se ~) ηαθφπημκηαζ 

(ιε πζυκζα) 9. (ηνζημπνυζ. βζα νμφπμ ή οθακηυ 

υηακ πθέκεηαζ, se ~) ιαγεφεζ 10. α. εθμδζάγς 

ελμπθίγς β. (me ~). εθμδζάγμιαζ, ελμπθίγμιαζ 

γ. (εζδζηυηενα βζα ηαηάζηδια) ημ εθμδζάγς ιε 

αβαεά.  

   învesteáme(πςν. πθδε.), (ζοκεηδ.) πθήεμξ 

βάιςκ. 

   învestícă(πθδε. învestíci) κοθμφθα (οπμη. 

ημο  înveástă).   

   învestidjắscu(învestidj/-î´re,-î´i,-î´tă) 1. 

ζμοθνχκς, γανχκς, πάκς ηδκ ζθνζβδθυηαηα 

ιμο (θυβς αζεέκεζαξ ή βήναημξ) 

   învestidjî´re(πθδε. învestidjî´ri) ζμφθνς-

ια θυβς αζεέκεζαξ ή βήνακζδξ..  

   înveştitúră(πθδε. înveştitúre) νμοπζζιυξ, 

ζιαηζζιυξ.  

   învetsáre(πθδε. învetsắri) 1. ιάεδζδ α. δ 

απυηηδζδ ή δ ιεηάδμζδ βκχζεςκ ή δελζμηήηςκ 

β. ιεθέηδ 2. ιάεδια, δ δζδαηηζηή δζαδζηαζία 3. 

ζοκήεεζα α. ημ κα απμηηήζς ζοβηεηνζιέκδ 

ζοκήεεζα, ηνυπμ ζοιπενζθμνάξ β. ελμζηείςζδ 

ιε ηη.  

   învetsătúră(πθδε. învetsătúre) 1. ιάεδζδ, 

δ απυηηδζδ ή δ ιεηάδμζδ βκχζεςκ ή δελζμ-

ηήηςκ 2. ιάεδια α. δ φθδ πμο δζδάζηεηαζ ζημ 

πθαίζζμ ζοβηεηνζιέκμο βκςζηζημφ ακηζηεζιέ-

κμο β. (εζδζηυη.) εκυηδηα πμο δίκεηαζ ζημοξ ια- 

εδηέξ ζε ζοβηεηνζιέκδ ιένα βζα ιεθέηδ γ. δ 

δζδαηηζηή  δζαδζηαζία.  

   învétsu
1
(învets/-áre,-ái,-átă) 1. ιαεαίκς α. 
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δζδάζημιαζ, απμηηχ βκχζεζξ ή δελζυηδηεξ β.  

δζδάζης, ηάκς ηπ. κα απμηηήζεζ βκχζεζξ ή 

δελζυηδηεξ γ. εηπαζδεφμιαζ, ζπμοδάγς (πάκς 

ζε ζοβηεηνζιέκμ ακηζηείιεκμ) δ. απμικδιμκεφ-

ς (ζοβηεηνζιέκδ βκχζδ) ε. ιεθεηχ, δζααάγς 

(βζα ημ ζπμθείμ, πακεπζζηήιζμ η. θπ.) 2. πθδνμ-

θμνμφιαζ, παίνκς πθδνμθμνίεξ (βζα ηπ./ηη.) 3 

εηπαζδεφς (ηπ.) κα θένεηαζ ιε ζοβηεηνζιέκμ 

ηνυπμ 4. (me ~) απμηηχ ζοβηεηνζιέκδ ζοκή-

εεζα, ηνυπμ ζοιπενζθμνάξ 5. (me ~) ζοκδείγς, 

ελμζηεζχκμιαζ ιε ηάηζ.  

   învétsu
2
(πθδε. învétsuri) 1. ζηακυηδηα ιά-

εδζδξ 2. πμφζ 3. ιάεδια, ειπεζνζηή βκχζδ, ή 

δελζυηδηα.  

   învinetsắscu(învinets/-î´re,-î´i,-î´tă) 1. (me 

~) ιεθακζάγς (απυ πηφπδια ή αζεέκεζα) 2. αά-

θς (ηη.) ιπθε ζημφνμ 3. (ηνζημπνυζ. βζα 

πνάβια, se ~ ) απμηηάεζ ιπθε ζημφνα απυπνς-

ζδ.  

   învinetsî´re(πθδε. învinetsî´ri) 1. ιεθάκζα-  

ζια (απυ πηφπδια ή αζεέκεζα) 2. ημ κα απμηηή-  

ζς ιπθε ζημφνα απυπνςζδ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   învişteáre(πθδε. înviştéri) 1. έκδοζδ, κηφ-

ζζιμ 2. επέκδοζδ ιίαξ επζθάκεζαξ ιε ηάθοιια.   

   învlăpséscu(învlăps/-íre,-í,-ítă) 1. (βζα 

πνυζ.) αθάπης, ημο πνμλεκχ ηαηυ 2. (ηνζημ-

πνυζ. βζα θαβδηυ, πμηυ) αθάπηεζ, πνμλεκεί 

πνυαθδια οβείαξ.   

   învlăpsíre(πθδε. învlăpsíri) 1. αθάρζιμ α. 

ημ κα αθάρς ηπ. β. (βζα θαβδηυ) ημ κα ιε 

αθάρεζ.   

   învlăpsitúră(πθδε. învlăpsitú-re) πνυκζα 

πάεδζδ.  

   învlăséscu(învlăs/-íre,-í,-ítă), 1. (ηνζημπνυ-

ζ. ńi ~ ) α. εοηαζνχ, έπς δζαεέζζιμ πνυκμ β. 

ιπμνχ, έπς ηδκ εοηαζνία (κα ηάκς ηη. ) γ. 

ιπμνχ, είιαζ ζε εέζδ, ιε παίνκεζ (κα ιζθήζς ή 

κα ακαθενεχ ζε ηη.) δ. δφκαιαζ, ιμο επζηνέ-

πμοκ μζ ζοκεήηεξ (κα ηάκς ηη.).2. (βζα πχνμ) 

α. ηζκμφιαζ άκεηα εκηυξ ημο, πςνίξ δοζημθία β. 

(ηνζημπνυζ.) δζαεέηεζ άκεζδ, εονοπςνία  

   învlăsíre(πθδε. învlăsíri) εοηαζνία, δζαεέ-

ζζιμξ πνυκμξ.  
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   jácă(πθδε. jắci) ηακκααέκζμξ ζάημξ.   

   jahméte(πθδε. jahmétsî) εοενβεζία, θζθά-

κενςπδ πνάλδ.  

   jále(πθδε. jắĺi) 1. πέκεμξ, ημ πνμκζηυ δζά-

ζηδια ηαηά ημ μπμίμ ενδκεί ηακείξ βζα ημκ εα-

καημ πνμζθζθμφξ πνμζχπμο ζφιθςκα ιε ηα 

ήεδ ηαζ ηα έεζια ηδξ ημζκςκίαξ 2. (ιηθ.) ααεζά 

εθίρδ.   

   jáyină(πθδε. jáyini) ανφα πμο ακαπηφζ-

ζμκηαζ ιέζα ζε κενά.  

   jămeáră(πθδε.  jămeáre) ανχζζιδ ηζμο-

ηκίδα ( έιπαζκε ζηζξ πίηεξ ).  

   jăpuéscu(jăpu/-íre,-í,-ítă) 1. μζηεζμπμζμφ-

ιαζ, ζθεηενίγμιαζ, ανπάγς 2. παίνκς (ηη.) πς-

νίξ κα ιε ηαηαθάαμοκ, ηθέας 3. ηζιςνχ, επζαά-

θθς πμζκή 4. πηοπχ, αανχ (ηπ.). 

   jăpuíre(πθδε. jăpuíri) 1. μζηεζμπμίδζδ, 

ζθεηενζζιυξ, άνπαβια 2. λοθμθυνηςια.   

   jbărnícu(πθδε. jbărníci) 1. (παθαζυη.) ιζ-

ηνυ δενιάηζκμ αζηί ζημ μπμίμ θοθάβμκηακ ημ 

ημθαηζζυ (ηον. ημ ηονί) 2. (ιηθ.) ιζηνμζημ-

πζηυξ άκενςπμξ.   

   jdăváră & jdîváră(πθδε. jdăváre & jdîvá-

re) πμκηνυ ηαζ αηαηένβαζημ λφθζκμ νααδί .    

   jdîváră → jdăváră. 

   jgνlováru(πθδε. jgólovári) (ηηδκ.) αοηυξ 

πμο έπεζ ακαθάαεζ ηδκ αυζηδζδ ημπαδζμφ πμο 

απμηεθείηαζ απυ jgólove (αθ. θ.)   

   jgólovu - jgólovă(πθδε. jgólovi & jgólo-

ve), (ηηδκ.) 1. ηνζάνζ - πνμααηίκα πμο ανίζηε-

ηαζ εηηυξ ηδξ παναβςβζηήξ δζαδζηαζίαξ (είκαζ 

κεμβέκκδημ/δ, άννςζημ/δ ή ακάπδνμ/δ) 2. 

(ανζ. ζημκ πθδε.) ημπάδζ ζπδιαηζζιέκμ απυ 

ηνζάνζα ή πνμααηίκεξ πμο ανίζημκηαζ εηηυξ ηδξ 

παναβςβζηήξ δζαδζηαζίαξ (απμηεθείηαζ απυ κε-

μβέκκδηα, άννςζηα ή ακάπδνα γχα).   

   jîlé(πθδε. jîlédzî) βζθέημ. 

   jî´mbu & jî´mbă(πθδε. jî´nghi & jî´mbe) 

θαθμφηδξ - θαθμφηα.   

   jîreáye(πθδε. jîréyi) ηιήια ηςκ κδιάηςκ 

εκυξ ζηδιμκζμφ ζοβηνμηδιέκα ζε δέζιδ .  

   jîrjắscu & jîrnédzu(jîrj & jîrn/-î´re,-î´i,-

î´tă) ακαζηαθεφς ηδ θςηζά, αναζχκς ποναηης- 

 

 

 

ιέκα λφθα ή ηάναμοκα βζα κα ακαγςπονςεεί ή 

κα απθςεεί δ θςηζά.  

   jîrjî´re & jîrnáre(πθδε. jîrjî´ri &. jîrnắri) 

ζηάθζζια ηδξ θςηζάξ  

   jîrnáre → jîrjî´re.   

   jîrnédzu → jîrjắscu. 

   jî´rnu(πθδε. jî´rnure & jî´rnuri) 1. ακενα-

ηζά, ενάηα 2. (ιηθ.) ηάεε ηζ πμο έπεζ εενιακεεί 

πμθφ.  

   jîvuéscu(jîvu/-íre,-í,-ítă) 1. ημοηζαίκς 2. 

(me ~) δζζηάγς α. έπς εκδμζαζιμφξ β. επζθο-

θάζζμιαζ (κα λεηζκήζς ιία μζημκμιζηή δνα-

ζηδνζυηδηα ή κα ακαιζπεχ ζε ιία οπυεεζδ) 3. 

(υηακ ααδίγς) ζηνίας, αθθάγς ηαηεφεοκζδ.   

   jîvuíre(πθδε. jîvuíri) ημφηζαια.  

   jî´ĝlă(πθδε. jî´ĝle) 1. γεφβθα 2. ζηέθμξ, ηα-

εέκα απυ ηα ηάης άηνα ημο ακενχπμο 3. 

(ζοκεηδ.) δναζηεθζά, δζαζηεθζζιυξ 4.(ζοκεηδ.) 

δναζηεθζά, αήια, δ απυζηαζδ ημο ακμίβιαημξ 

ηςκ πμδζχκ ςξ ιμκάδα ιήημοξ  

   jóndju(πθδε. jóndji) ημ δυκηζ ζηδκ κδπζαηή 

βθχζζα.   

   jóĝu(πθδε. jóĝuri) λφθζκδ θααίδα εζδζηή βζα 

ημ ζηάθζζια ηδξ θςηζάξ 

   juléscu1
(jul/-íre,-í,-ítă) (me ~) βναηγμοκζέ-

ιαζ, βδένκμιαζ, πθδβζάγς.  

   juléscu2
(jul/-íre,-í,-ítă) 1. πεκεχ, ανίζημιαζ 

ζε ηαηάζηαζδ πέκεμοξ 2. πεκεχ, θένς ηα ελς-

ηενζηά ζδιάδζα ημο πέκεμοξ.  

   julíre1
(πθδε. julíri) βναηζμφκζζια, βδάνζζ-

ιμ, πθήβζαζια .  

   julíre2
(πθδε. julíri) πέκεμξ, ημ κα ανίζημ-

ιαζ ζε ηαηάζηαζδ πέκεμοξ. 

   julíu(πςν. πθδε.) πενζηυκαζμ.   

   julitúră(πθδε. julitúre) αιοπή, βδάνζζιμ, 

εηδμνά, πθήβζαζια.   

   jupuléscu(jupul/-íre,-í,-ítă & eátă) 1. (me 

~) οπμρζάγμιαζ α. εεςνχ (ηπ./ηη.) φπμπημ β.  

πμκδνεφμιαζ, έπς οπμρίεξ, ιπαίκς ζε οπμρίεξ 

(βζα ηπ./ ηη.).  

   jupulíre(πθδε. jupulíri) ημ κα ιπαίκς ζε 

οπμρίεξ βζα ηάπμζμκ ή ηάηζ. 
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   lácu(πθδε. lácuri) 1. εδαθζηή ημζθυηδηα δ 

μπμία πενζέπεζ κενυ 2 (ιηθ.) μηζδήπμηε έπεζ ηα-

ηαηθοζηεί, πθδιιονίζεζ, οπενηαθοθηεί απυ κε-

νά 2. (ιηθ.) ημ κα βίκς ιμφζηεια  

   lácrămă(πθδε. lắcrińi) 1. δάηνο 2. (ιηθ.) 

ηαεανυξ, δζαοβήξ, δζαθακήξ, θαιπίημξ   

   ladhicó(πθδε. ladhicádzî) θαδζηυ.  

   láiu -láe(πθδε. lái - láe) αοηυξ - αοηή πμο 

ακήηεζ ζηδ ιαφνδ θοθή  

   lálă(πθδε. lălắńi) 1. εείμξ 2. άκδναξ ζε πνμ-

πςνδιέκδ δθζηία.    

   lamarínă(πθδε. lamaríne) θαιανίκα.  

   lámă(πθδε. láme) θάια, θεπίδα. 

   lámbă(πθδε. lámbe) 1. θάιπα 2. θοπκάνζ . 

   lámńe(πθδε. lắmńi) 1. ζηδ θν. gúră de 

lámńe! "πνυζςπμ πμο ηναοβάγεζ ζοκεπχξ 2. 

ανπαπηζηή βοκαίηα".  

   lángută(πθδε. lángute) ζηάθα, ζηαθαβια-

ηζά, ζηαβυκα 2. (ςξ επίνν.) ζηαθζά, θίβμ, θζβάηζ, 

ιζηνή πμζυηδηα.    

   lapórtu(πςνίξ πθδε.) 1. ζαηνζηή βκςιά-

ηεοζδ 2. ζηδ θν. dáu lapórtu! "απμθφς".  

   lápte(πθδε. lắpturi) 1. βάθα 2. μ βαθαηηχ-

δδξ ποιυξ ημο θοημφ βαθαηζίδα. 

   láre(πθδε. lắri) πθφζζιμ, θμφζζιμ, κήρζιμ.   

   láspe(πθδε. lắschi) θάζπδ α. πδθυξ β. πα-

νιάκζ. 

   lástihă(πθδε. lástihe) θάζηζπμ.   

   látsu(πθδε. látsă) 1. θάζμ 2. εδθζά, ανυπμξ 

3. (ζοκεηδ.) αβπυκδ 4. ανυπζ, παβίδα 5. (ιηθ.) 

ηαηακαβηαζιυξ, αζθοηηζηή πίεζδ 6. εδθζά 

πθέλδξ, αεθμκζά 3. εδθφηζ, ημοιπυηνοπα πμο 

ζπδιαηίγεζ πθέβια απυ ημ μπμίμ πενκά ημ ημο-

ιπί 7. μιθάθζμξ θχνμξ 8. αμοαχκαξ. 

   lásu(πθδε. láse) ηθδνμδυηδια.   

   lávă(πςν. πθδε.) αμοδηυ α. οπυηςθμξ ήπμξ 

β. ιαηνζκυξ ευνοαμξ.   

   láu(láre/lái/látă) 1. πθέκς (ηάπμζμκ/ηάηζ) 2. 

(me ~) πθέκμιαζ, θμφγμιαζ, κίαμιαζ 3. (ιηθ.) 

ηθέας, λαθνίγς 4. (ιηθ. βζα θαβδηυ) ημ ηνχς 

υθμ, ημ ηαεανίγς.  

   lávdu → alávdu. 

   laĝareáo(πθδε. laĝaréi) μ αμοαχκαξ ηςκ 

πίζς πμδζχκ ηςκ αθυβςκ, ημ άκς ηιήια ηςκ 

ιδνχκ ηςκ πίζς πμδζχκ ηςκ αθυβςκ.  

   lázenă(πθδε. lázene) 1.  δαζζηυ λέθςημ  2. 

 (ζοκεηδ.) αμζημηυπζ ζε λέθςημ ημο δάζμοξ.  

   lăcărrdíe(πθδε. lăcărdhíi & lăcărdhíuri) 

ζοκμιζθία, ημοαεκημθυζ.  

   lăcăsắ(πθδε. lăcăsádzî) ζηεφμξ ζεναζνί-

ζιαημξ ή παναζηεοήξ θαβδημφ (είκαζ ζακ θε-

ηακάηζ ή ζμοπζένα)  

   lăcrămáre & lăcrimáre(πθδε. lăcrămắri 
& lăcrimắri) δάηνοζια  

   lăcrămédzu & lăcrimédzu(lăcrăm & lă-

crim/-áre,-ái,-átă) 1. δαηνφγς 2. (ζοκεηδ.) ζοβ-

ηζκμφιαζ.  

   lăcrimáre→ lăcrămáre.   

   lăcrimédzu→ lăcrămédzu. 

   lăcúme(πθδε. lăcúńi) θμοημφιζ.  

   lăeátsă(πθδε. lăétsî) 1. ιαονίθα, δ ζδζυηδηα 

ημο ιαφνμο 2. ιαονίθα, ζημηεζκζά 2. ιαονάδζ, 

ιαφνμ ζδιάδζ ή ιεθακή ηδθίδα 3. (ιηθ.) εο-

ιυξ, μνβή 5. (ιηθ.) δοζηοπία, δεζκά, ηαημοπία.  

   lăftúră(πθδε. lăftúre) ημ κενυ πμο νίπκεηαζ 

απυ ημκ ζζδδνμονβυ ζημ ποναηηςιέκμ ιέηαθθμ 

βζα κα ζαήζεζ.  

   lắhi(πςν. εκ.) θυβζα πςνίξ μοζζαζηζηυ πενζ-

επυιεκμ, αενμθμβίεξ.  

   lăhtărséscu(lăhtărs/-íre,-í,-ítă) 1. θνίης, 

κζχες απμηνμπζαζιυ 2. ηνμιάγς.   

   lăhtărsíre(πθδε. lăhtărsíri) 1. θνίηδ, απμ-

ηνμπζαζιυξ 2. ηνμιάνα.  

   lăhumuséscu(lăhumus/-íre,-í,-ítă) θαπα-

κζάγς.  

   lăhumusíre(πθδε. lăhumusíri) θαπάκζα-

ζια.  

   lăitúră(πθδε. lăitúre) 1. ιεθάκζαζια 2. 

ιαονίθα, ζημηάδζ.  

   lăliséscu(lălis/-íre,-í,-ítă) ειθακίγμιαζ, πα-

νμοζζάγμιαζ, ηάκς αζζεδηή ηδκ φπανλή ιμο.   

   lălítsă(πθδε. lălítsă) μ ακευξ ηδξ αθνμλο-

θζάξ.  

   lămbícă & lămbítşă(πθδε. lămbítşî) 1. 

θαιπίηζα 2. θοπκανάηζ (οπμη.ημο lámbă). 

   lămbíe(πθδε. lămbíi) θάιρδ, θέββμξ.  

   lămbiséscu(lămbis/-íre,-í,-ítă) 1. θάιπς α. 

θεββμαμθχ β. ακηακαηθχ ημ θςξ, αζηνάθης 2. 

(ιηθ. βζα ηαεανζυηδηα.) θαιπμημπχ, βοαθίγς.  

   lămbisíre(πθδε. lămbisíri) 1. θεββμαυθδια 

2. θαιπμηυπδια. 

   lămbítşă → lămbícă. 
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   lắnă(πθδε. lắnuri) 1. ιαθθί, ημ ηνίπςια ηςκ 

γχςκ 2. ιμφπθα, κδιαημιφηδηεξ πμο ακαπηφζ-

ζμκηαζ ζηζξ αθθμζςιέκεξ μνβακζηέξ μοζίεξ.  

   lắndură(πθδε. lắndure) πεθζδυκζ 2. (ιηθ.) 

πανμφιεκμξ, εοδζάεεημξ άκενςπμξ.  

   lăndurícă & lăndurítşă (πθδε. lăndurí-

tşe) 1. πεθζδμκάηζ 2. (ιηθ.) γςκηακυ, γςδνυ 

παζδί (οπμη.ημο. lắndură).  

   lăndurítşă → lăndurícă.   

   lănghéru(πθδε. lăngheáre) ιεβάθδ ιεηαθ-

θζηή πζαηέθα.  

   lăngoáre(πθδε. lăngóri) αζεέκεζα.  

   lăpúdhă(πθδε. lăpúdzî) 1. ημ ηάης μνζγυ-

κηζμ ηιήια ηδξ ηάθηζαξ 2.  πθεηηυ ηάθοιια 

παπμοηζζμφ πμο θμνζέηαζ βζα κα ιεζςεεί δ 

μθζζεδνυηδηά ημο ζημ πζυκζ.  

   lăptúră(πθδε. lăptúre) 1. (εκ.) δ βαθαηημ-

παναβςβή 2. (εκ.) δ πμζυηδηα ημο παναβυιε-

κμο βάθαημξ 3. πνμσυκηα ημο βάθαηημξ .4. δ 

παναβςβή βαθαηημημιζηχκ.  

   lăpsánă - lăpsánă(πθδε. lăpsáńi - lăpsá-

ne) 1. άκδναξ - βοκαίηα θαβάκαξ, αδδθάβμξ - 

αδδθάβα 2. (ιηθ.) άκδναξ - βοκαίηα θαηαμφ-

θαξ, αδδθάβμξ - αδδθάβα, άπθδζημξ - άπθδ-

ζηδ.  

   lăpúşu(πθδε. lăpúşă) ημ θοηυ θθυιμξ.  

   lărgeáme(πςν. πθδε.) 1. απυζηαζδ, ημ δζ-

άζηδια πμο ιεζμθααεί ιεηαλφ δφμ ημπζηχκ 

ζδιείςκ 2. ημ ιήημξ ημο παναπάκς δζαζηήια-

ημξ 3. ημ κα απέπς απυ ηπ., κα οπάνπεζ απυ-

ζηαζδ ιεηαλφ ιαξ 4. ημ κα είιαζ ιαηνζκυξ ζοβ-

βεκήξ ιε ηπ. 5. ημ ιάηνμξ, ημ ιήημξ.  

   lărgéscu(lărg/-íre,-í,-ítă) 1. απμιαηνφκμιαζ, 

πδβαίκς ιαηνζά 2. (me ~) λειαηναίκς, απυ-

λεκχκμιαζ, δζαηυπης ηζξ επαθέξ. 

   lărgíre(πθδε. lărgíri) 1. απμιάηνοκζδ, ημ 

κα πάς ιαηνζά 2. απμλέκςζδ, δζαημπή επα-

θχκ.   

   lărgitúră(πθδε. lărgitúre) δ απυζηαζδ απυ 

έκα ζδιείμ ακαθμνάξ.  

   lărgitáte(πςν. πθδε.) δ απμιάηνοκζδ, δ 

απμζηαζζμπμίδζδ, δ απμημπή ηςκ επαθχκ ιε 

έκα πνυζςπμ.     

   lăspuséscu(lăspus/-íre,-í,-ítă) 1. θαζπχκς, 

αθείθς (ηη.) ιε θάζπεξ. 2. (me ~) θενχκμιαζ 

απυ θάζπδ. 

   lăspusíre(πθδε.  lăspusíri) θάζπςια.   

   lătsătúră & lătşătúră → alătsătúră.ε 

   lătúră(πθδε. lătúre) θένα, ανχια, αηαεα-

νζία. 

   lăvdáre → alăvdáre 

   lăvitúră(πθδε. lăvitúre) θμαζημφνα.  

   lăvlătoare(πθδε. lăvlătóri)  δ  ηαεδιενζκή, 

ενβάζζιδ ιένα ζε ακηζδζαζημθή πνμξ ηδκ Κο-

νζαηή ή ηδκ ανβία  

   lăvráche(πθδε. lăvrắchi) (ιηθ.) θαανάηζ, 

ιεβάθδ επζηοπία.  

   lăvrî´scă(πθδε. lăvrî´scă & lăvrî´sche) 1. 

ζηαθφθζ ηαηχηενδξ πμζυηδηαξ (άβμονμ, ηαπε-

ηηζηυ ηαζ ιε λζκή βεφζδ) ημ μπμίμ δεκ ιαγεφ-

εηαζ ζημκ ηνφβμ 2. (ζοκεηδ.) ηαηήξ πμζυηδηαξ 

ανχζζιδ νχβα ζηαθοθζμφ  

   lăvuéscu1
(lăvu/-íre,-í,-ítă) θααχκμιαζ, 

ηναοιαηίγμιαζ, πθδβχκμιαζ.  

   lăvuéscu2
(lăvu/-íre,-í,-ítă) θαιαάκς. 

   lăvuíre1
 (πθδε. lăvuíri) θάαςια, ημ κα πθδ-

βςεχ, κα ηναοιαηζζηχ.       

   lăvuíre2
(πθδε. lăvuíri) θήρδ.  

   lăvuítúră(πθδε. lăvuítúre) θααςιαηζά, 

ηναφια.  

   lăvútu(πθδε. lăvúte) θαμφημ.  

   lăĝărséscu(lăĝărs/-íre,-í,-ítă) 1. (βζα ηαζνυ) 

βίκμιαζ αίενζμξ 2. (βζα οβνυ) βίκμιαζ δζαοβέξ, 

θζθηνάνμιαζ, θαιπζηάνς 3. (βζα ηγάιζ) ηαεα-

νίγς, βοαθίγς. 

   lăĝărsíre(πθδε. lăĝărsíri) 1. (βζα ημκ ηαζνυ) 

ημ κα βίκεζ αίενζμξ 2. (βζα οβνυ) θζθηνάνζζια, 

ημ κα βίκεζ δζαοβέξ.  

   lăĝúme(πθδε. lăĝúńi) θαβμφιζ, οπυκμιμξ, 

μπεηυξ 2. (ιηθ.) ανχια.  

   lăyenícu & lăyenítşu(πθδε. lăyenítşî) ιζ-

ηνυ θαβίκζ, ηακαηάηζ (οπμη.ημο lăyínu). 

   lăyenítşu → lăyenícu.  

   lăyínu(πθδε. lăyíne) 1. θαβήκζ, πμνζε-

θάκζκμ ή πήθζκμ ηακάηζ 2. μκμιαζία δζαημζιδ-

ηζημφ ιμηίαμο οθακημφ. 

   leágunu1
 (legăn/-áre,-ái,-átă) 1. θζηκίγς, 

ημοκχ απαθά ηαζ νοειζηά 2. (me ~) ηαθακηεφ-

μιαζ, θζηκίγμιαζ 3. (me ~) πενπαηχ ηαιανςηά 

4. (ιηθ., me ~) ηαιανχκς, οπενδθακεφμιαζ 5. 

(ηηδκ.) ιεηαηζκχ ημ ημπάδζ ζε δζάθμνα ζδιεία 

βζα κα αμζηήζεζ.  

   leágunu2
(πθδε. leágăne) ημφκζα, αζχνα. 

   leáne(πςν. πθδε.) ηειπεθζά, ακία, αανε-

ιάνα. 

   léfcă(πθδε. léfci) θεφηα.  

   legáre(πθδε. legắri) 1. δέζζιμ, δ πνάλδ ημο 

δεζίιαημξ 2. (βζα πνυζ.) δέζιεοζδ, πενζμνζ-

ζιυξ ηδξ εθεοεενίαξ 4. ζπέζδ, ημ κα ζοκδέμιαζ 

ιε ηάπμζμκ 5. μνζζηζημπμίδζδ ζοιθςκίαξ.   

   legănáre(πθδε. legănắri) 1. θίηκζζια, απα-

θυ ηαζ νοειζηυ ημφκδια 2. θίηκζζια, ηαθά-

κηεοζδ 3. ηαιανςηυ πενπάηδια. 

   legătúră(πθδε. legătúre) 1. δέζζιμ, ημ α-

πμηέθεζια ημο δεζίιαημξ 2. ζοιθςκία, δ ζφκ-

αρδ ζοιθςκίαξ 3. ζπέζδ, ζοκάθεζα, δ ιεηαλφ 
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δφμ ή πενζζζμηένςκ οπάνπμοζα ακαθμβία ή μ-

ιμζυηδηα. 4. οπμπνέςζδ, δέζιεοζδ πμο απμν-

νέεζ απυ επαββεθιαηζηή ή ημζκςκζηή ζπέζδ 5. 

(βζα θυβζα) ζμαανά, αλζυπζζηα 6. ζπέζδ, ημ κα 

ζοκδέμιαζ ιε ηπ. 7. επαθή, αθζζαενίζζ 8. θα-

βδηυ πμο ζηακμπμζεί πθδνέζηενα ημ αίζεδια 

ηδξ πείκαξ.  

   legătúru(πθδε. ;) ανκί ή ηαηζζηάηζ, ηον. 

μνθακυ, πμο δίκεηαζ ζε λέκδ πνμααηίκα ή βίδα 

βζα εδθαζιυ.  

   légu(leg/-áre,-ái,-átă) 1. δέκς α. πενζαάθθς 

(ηπ./ηη.) ιε ζπμζκί, θμονί, η. θπ. β. ζηενεχκς 

ακηζηείιεκμ (ιε ζπμζκί, ηαζκία η. θπ.), ζοζηεο-

άγς, δειαηζάγς, παηεηάνς γ. πνμζανιυγς (ηη.) 

ζε ζηαεενυ ηαζ αηίκδημ ζδιείμ, πνμζδέκς δ. 

(βζα ηναφια ή ηάηαβια) πενζηοθίβς ιε επίδε-

ζιμ, επζδέκς 2. οπμπνεχκς (ηπ. κα ηάκεζ ηη.) 

6. (ηνζημπνυζ., se ~) α. (βζα άκεμξ ή θοηυ) ζπδ-

ιαηίγεζ ηανπυ ή ιεηααάθθεηαζ ζε ηανπυ β. (εζ-

δζηυη. βζα ηανπυ δδιδηνζαημφ) ζπδιαηίγεηαζ 7. 

(βζα ηαηαζηεοή, ηηίζια) δμιχ, ηαηαζηεοάγς, 

ηηίγς 8. ζηενζχκς, ηαεζζηχ (ηη.) ζηένεμ 9. 

(βζα ζοιθςκία, me ~) μνζζηζημπμζχ 10. (me ~) 

ααζίγμιαζ, ζηδνίγμιαζ (ζε ηπ.) 11. (βζα πνυζ.) 

δεζιεφς, πενζμνίγς ηδκ εθεοεενία ημο 12. Γε-

ζιεφς, αννααςκζάγς (ηπ.) 13. δέκς ιε ιάβζα, 

αζηχ (ζε ηπ.) ιαβζηή επζννμή 14. (ηνζημπνυζ. 

βζα ζχια ακενχπμο, se ~) ιεβαθχκεζ ηαζ δέκεζ 

15. (me ~) ζθζπημδέκμιαζ, βίκμιαζ ζθνζβδθυξ, 

ηαθμβοικαζιέκμξ 16. (βζα ζηέβδ) ζοκανιυγς 

(πθάηεξ, ηεναιίδζα, η.η.υ.) 17. (me ~) ζπεηί-

γμιαζ, ζοκδέμιαζ (ιε ηπ.) 18. ανενχκς, πνμ-

θένς, θέβς (ηη.) 19. βνάθς (επζζημθή, θνάζδ 

η. θπ.) 20. ζοζπεηίγς, ελεηάγς ιεεμδζηά 21. 

(βζα κυιμ) κμιμεεηχ  

   lehoánă(πθδε. lehoáne) θεπχκα. 

   lehoníĺe & lihońíle(πθδε. lehoniĺi) θμπεί-

α, δ πνμκζηή πενίμδμξ ηαηά ηδκ μπμία δ βοκαί-

ηα είκαζ θεπχκα.   

   lehúră & lihúră(πθδε. lehúre & lihúre), 

(παθαζυη.) είδμξ οθάζιαημξ πμο πνδζζιμπμζμφ-

κηακ α. ςξ ηάθοιια ηδξ ηεθαθήξ ηςκ βοκαζηχκ 

β. ζε επίζδιεξ εηδδθχζεζξ ςξ ηάθοιια δίζηςκ 

ιε εδέζιαηα γ. ςξ ηεθεημονβζηή γχκδ ημο βα-

ιπνμφ ηαζ ημο αθάιδ  

   léle(πςν. πθδε.) 1. ζοιθμνά, ηαηυ ζοιαάκ 

2. ιπυνα, πανμδζηυ ηαηυ.  

   lélecu(πθδε. léleci) 1. θεθέηζ 2. (ιηθ.) ακ-

ενςπμξ ρδθυξ ηαζ αδφκαημξ.  

   lemareáo(πθδε. lemaréi) 1. θαζιανβζά, 

πενζθαίιζμ γχςκ 2 πενζθαίιζμ, ηαζηυθ, ηαζ υηζ-

δήπμηε δέκεηαζ ζημκ θαζιυ βζα ημ ηνφμ ή ςξ 

δζαημζιδηζηυ ζημζπείμ.  

   lemăryíe(πςν.πθδε.)θαζιανβία.  

   lemneáme(πςν. πθδε.)  λοθεία,  πμζυηδηα 

λφθςκ.  

   lemnétu(πθδε. lemneturi) 1. δ λοθεία ςξ 
πνχηδ φθδ 2. πμζυηδηα λφθςκ. 

   lémnu(πθδε. leámne) 1. λφθμ. 2. (πθδε.) 

λοθεία 3. (ιηθ.) λφθμ, δανιυξ 3. (πθδε.) πάβς-

ια, λφθζαζια 4. (ιηθ.) άκενςπμξ πμο ζηέηε-

ηαζ αηίκδημξ ηαζ απαεήξ 5. (ιηθ.) ζφλοθμξ, 

άθςκμξ.  

   lemońáo(πθδε. lemońéi) θειμκζά.  

   lemóńe(πθδε. lemóńi) θειυκζ. 

   lemúră & limúră(πθδε. lemúre & limúre) 

πθζάηζζημ, θεδθαζία. 

   lendúră & lentúră(πθδε. lendúre & le-

ntúre), (βζα έδαθμξ) επζηθζκέξ ηαζ βειάημ πέ-

ηνεξ.  

   lentúră → lendúră.  

   leondáru(πθδε. leondári) θζμκηάνζ.  

   lepídhă(πθδε. lepídhe) θεπίδα.  

   lépră(πςν. πθδε.) 1. θέπνα 2. (ιηθ.) θμνηζ-

ηυξ, ακεπζεφιδημξ άκενςπμξ. 

   lepuráru(πθδε. lepurári) αεηυξ.  

   léşă(πθδε. léşî) 1. ηαηααεαθδιέκμξ, ακ-

ενςπμξ πμο αζζεάκεηαζ ιεζςιέκεξ ή ακφπα-

νηηεξ ηζξ ζςιαηζηέξ ημο δοκάιεζξ 2. πηχια, 

ηαηάημπμξ, πμθφ ημοναζιέκμξ 3. ακαίζεδημξ, 

θζπυεοιμξ 4. ηαηάημζημξ, λαπθςιέκμξ ηον. 

θυβς αζεέκεζαξ 5. (ιηθ.) ημ κα πέθης ιε ηα 

ιμφηνα, κα επζδίδμιαζ ιε γήθμ ηαζ αθμζίςζδ 

ζε ηη.  

   leşănáre & leşináre(πθδε. leşănắri & leşi-

nắri) 1. λεθίβςια, θζβμφνα, πείκα 2. λεθίβςια, 

ελάκηθδζδ 3. (βζα θαβδηυ) θίβςια.    

   leşănătúră & leşinătúră(πθδε. leşănă-

ture & leşinăture) 1. άκμζημ, άβεοζημ, ακμφζζμ 

θαβδηυ 2. θζβμφνα.  

   leşănédzu & leşinédzu (leşăn & leşin/-

áre,-ái,-átă) 1. (me ~) λεθζβχκμιαζ, αζζεάκμιαζ 

θζβμφνα, πείκα 2. (me ~) λεθζβχκμιαζ, ηάκς ή 

παεαίκς ηάηζ ζημκ οπένηαημ ααειυ 3. (βζα 

θαβδηυ me ~) θζβχκμιαζ.  

   leşináre → leşănáre.  

   leşinătúră → leşănătură. 

   leşinédzu → leşănédzu.  

   levándu(πθδε. levánduri) 1. θεαάκηα, ανς-

ιαηζηυ θοηυ 2. (ζοκεηδ.) ημ άνςια πμο πανα-

ζηεοάγεηαζ απυ θεαάκηα 3. (ζοκεηδ.) άνςια, 

ιονςδζηυ.  

   levéndu - levéndă(πθδε. levéndzî - levé-

nde) θεαέκηδξ - θεαέκηζζζα. 

   léĝră(πςν. πθδε.) εοθνάδεζα, εοβθςηηία  

   libéşu - libéşă(πθδε. libéşî - libéşe) 1. άκ-

ενςπμξ ημο δνυιμο 2. άκηναξ –  βοκαίηα  ηα- 
ημκηοιέκμξ/-δ.  
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   lichiséscu(lichis/-íre,-í,-ítă) 1. ημθθχ α. α-

δοκαηχ κα θένς ηάηζ εζξ πέναξ, ιπθμηάνς β. 

(me ~) παβζδεφμιαζ, αδοκαηχ κα ιεηαηζκδεχ γ. 

επζηεκηνχκς ημ ενςηζηυ ιμο εκδζαθένμκ ζε 

ζοβηεηνζιέκμ άημιμ 2. (βζα ζηοθί) ζοκμοζζά-

γμιαζ.   

   lichisíre(πθδε. lichisíri) 1. ηυθθδια, 

ιπθμηάνζζια, αδοκαιία κα θένς ηάηζ εζξ πέ-

ναξ 2. (βζα ζηοθί) ζοκμοζία.  

   lícu1
(πςν. πθδε.) ιακία, έκημκδ επζεοιία.  

   lícu2
(πθδε. líci) 1. ποβμθαιπίδα 2. πμθφ 

θίβμ θςξ, πμθφ ιζηνή θάιρδ. 

   licuníe(πθδε. licuníuri) 1. αβέθδ θφηςκ 2. 

(ιηθ.) μιάδα, ιπμοθμφηζ παζδζχκ.  

   lihúră → lehúră 

   lihoneáricu - lihoneárică(πθδε. lihone-

árici - lihoneárice) κεμβέκκδημ ανζεκζηυ - εδ-

θοηυ ανέθμξ.   

   lihonipsíre(πθδε. lihonipsíri) δ πενζπμί-

δζδ ηδξ θεπχκαξ.  

   lihońíle →lehoníĺe. 

   lihunipséscu(lihunips/-íre,-í,-ítă) 1. δζάβς 

πενίμδμ θμπείαξ 2. πενζπμζμφιαζ θεπχκα.  

   límă(πςν. πθδε.) θίια, οπεναμθζηά ιεβάθδ 

πείκα  

   límbă(πθδε. límbe) 1. βθχζζα α. ημ υνβακμ 

ηδξ ζημιαηζηήξ ημζθυηδηαξ β. ημ ζφκμθμ ηςκ 

θέλεςκ ηαζ θνάζεςκ πμο πνδζζιμπμζεί έκαξ 

θαυξ ή ιία μιάδα ακενχπςκ βζα κα ζοκεκ-

κμείηαζ γ. (ηαη’ επέηη.) μ ηαηά μιάδεξ, ηον. έ-

εκδ, ηαεζενςιέκμξ ηχδζηαξ επζημζκςκίαξ δ. 

ηάεε επζιένμοξ δζάθεηημξ ή ιμνθή αοημφ ημο 

ηχδζηα ε. θυβμξ, μιζθία ζη. μ ηνυπμξ ηαζ ημ φ-

θμξ ιε ημ μπμίμ εηθνάγεηαζ ηπ. ε. (ηαη’ επέηη.) 

μ θυβμξ πμο δζέπεηαζ απυ εναζφηδηα, έθθεζρδ 

θεπηυηδηαξ ή εοβέκεζαξ ζ. μηζδήπμηε έπεζ ζπή-

ια πανυιμζμ ιε ηδ βθχζζα απμηεθχκηαξ ακε-

λάνηδημ, επίιδηεξ ηιήια ημο ηον. ζχιαημξ ή 

υβημο ηάεε επζιήηδξ πνμέηηαζδ, πνμελμπή η. 

βθςζζίδζ, ηάεε υνβακμ ή ακηζηείιεκμ πμο έπεζ 

ζπήια βθχζζαξ. 2. ιζηνή θςνίδα βδξ, ιζηνυ 

ηειάπζμ εδάθμοξ 3. ιζηνυ ημιιάηζ α. ζηενεάξ 

ηνμθήξ β.  λφθμο 5. θφθθμ θαπακζημφ..  

   limbardhúsu - limbardhúsă(πθδε. li-

mbardhúşî - limbardhúse) θμβάξ, θθφανμξ - 

θμβμφ, θθφανδ. 

   limbéu(πθδε. limbéi) 1. υνπζξ γχμο 2. 

(ιηθ.) υνπζξ άκδνα.  

   limbícă & limbítşă & limbúşă(πθδε. li-

mbíce & limbúşe) βθςζζίηζα (οπμη. ημο lí-

mbă).   

   limbícu(πθδε. limbítşî) 1. υνπζξ ιζηνμφ 

γχμο 2. (ιηθ.) υνπζξ κδπίμο (οπμη. ημο limbéu).  

 

   limbiséscu(limbis/-íre,-í,-ítă) 1. (βζα οβνυ) 

βίκμιαζ δζαοβέξ, θζθηνάνμιαζ θαιπζηάνς 2. 

(βζα ημκ ηαζνυ) αζενζάγς, βίκμιαζ αίενζμξ 3. 

βοαθίγς (ηη.) ημ ηάκς κα αζηνάθηεζ απυ ηαεα-

νζυηδηα.  

   limbisíre(πθδε. limbisíri) βοάθζζια, ημ κα 

ηάκς ηάηζ κα αζηνάθηεζ απυ ηαεανζυηδηα. 

   limbisitúră(πθδε. limbisitúre) 1. αθ.θ. 

limbisíre 2. θάιρδ, θεββμαυθδια.  

   limbítşă→ limbícă  

   limbúşă → limbícă  

   limudhétă(πθδε. limudhéte) ηάεε ηζ πμο 

δέκεηαζ ζημ θαζιυ ςξ δζαημζιδηζηυ ζημζπείμ 

(ιακηήθζ, παπζβζυκ, θμοθάνζ, βνααάηα).  

   limtúră → alimtúră.   

   limúră → lemúră. 

   limuxéscu(limux/-íre,-í,-ítă) θζιμηημκχ.  

   limuxíre(πθδε. limuxíri) θζιμηημκία. 

   línde(πςν. πθδε.) 1. θαηή (ημ θοηυ) 2. μ 

ηανπυξ ημο παναπάκς θοημφ 3. θαηέξ (ημ θα-

βδηυ).  

   líndenă(πθδε. linde & líndene) ηυκζδα.  

   lingeáre → alingeáre. 

   lingitúră → alingitúră  

   língu → alíngu. 

   linguráru(πθδε.lingurári) ζηεφμξ εκηυξ 

ημο μπμίμο ημπμεεημφκηαζ ηα ιαπαζνμπίνμοκα. 

   língură(πθδε. língure) 1. ημοηάθζ, ημπθζ-

άνζμ 2. (ζοκεηδ.) ημοηαθζά, δ πμζυηδηα πμο 

πςνά ζηδκ ημζθυηδηα ημο ημοηαθζμφ 3. (ζοκ-

εηδ.) θαβδηυ πμο ηνχβεηαζ ιε ημοηάθζ 4. (πα-

θαζυη.) ηάεε έκα απυ ηα πηενφβζα πμο έθενε  δ 

θηενςηή ημο ιφθμο ή ημο ιακηακζμφ 5. (πα-

θαζυη.) ηάεε έκα απυ ηα έηηεκηνα πμο έθενε ή  

άηναηημξ ημο ιακηακζμφ.  

   lingureáme(πςν. πθδε.) 1. πθήεμξ ημοηα-

θζχκ 2. (ζοκεηδ.) ηα ιαπαζνμπίνμοκα. 

   lingurítşă(πθδε. lingurítşî) 1. ημοηαθάηζ 

(οπμη.ημο língură) 2. ζημιάπζ. 

   lipiscánică(πθδε. lipiscánice) 1. είδμξ ια-

κηζθζμφ ηδξ ηεθαθήξ 2. ελάνηδια ηδξ cătşúlă 

(αθ. θ.).  

   lipişáo(πςν. πθδε.) θίβδα.  

   lipsádhă(πςν. πθδε.) ακεπανηήξ παναβς-

βή.    

   lípsane(πςν. εκ.) θείρακα.   

   lípsă(πςν. πθδε.) ακεπάνηεζα έθθεζρδ επα-

νημφξ ανζειμφ ή πμζυηδηαξ.  

   lipséscu(lips/-íre,-í,-ítă) 1. θείπς, απμοζζά-

γς 2. οπμθείπμιαζ, εέθς θίβμ αηυιδ 3. (ηνζημ-

πνμζ.) ιμο θείπεζ, ζηενμφιαζ. 4. (ηνζημπνυζ.) 
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πνεζάγμιαζ, είκαζ ακαβηαίμ, απαναίηδημ 5. κμ-

ζηαθβχ ηπ. επζεοιχ κα δς.  

   lipsíre(πθδε. lipsíri) 1. έθθεζρδ, ζηένδζδ 2. 

έθθεζρδ, απμοζία. 

   lipsonévatu - lipsonévată(πθδε. lipso-

névatsî- lipsonévate) 1. παναηηδνζζιυξ πνμζχ-

πμο πμο ηνχεζ θίβμ 2. παναηηδνζζιυξ πνμζχ-

πμο πμο απμθεφβεζ ηάεε ημπζαζηζηή ενβαζία 3. 

παναηηδνζζιυξ αηυιμο ιε ιέηνζα ζςιαηζηή δζ-

άπθαζδ.  

   lipurdhónticu(πθδε. lipurdhóntici) δυκηζ 

πμο πανμοζζάγεζ οπενέηθοζδ, ανίζηεηαζ πένακ 

ημο ιαζδηζημφ πεδίμο. 

   líră(πθδε. lire) θίνα. 

   lísă(πθδε.) 1. θφζζα, ιακία, πανάθμνδ μνβή 

2. παναηηδνζζιυξ βζα οπεναμθζηά αθιονυ θα-

βδηυ.  

   lischetóru & lişchitóru(πθδε. lischeto-

áre & lişchitoáre) 1. εζδζηυ υνβακμ βζα ηδκ 

ιέηνδζδ ημο ζηδιμκζμφ 2. ζηέθμξ, ηαεέκα απυ 

ηα ηάης άηνα ημο ακενχπμο 3. θεπηυ λφθμ  

   lişăxéscu(lişăx/-î´re,-î´i,-î´tă) θοζζχ, έπς 

εκημκυηαηδ επζεοιία βζα (ηπ./ ηη.).  

   lişăxî´re(πθδε. lişăxî´ri) έκημκδ επζεοιία 

βζα ηπ./ ηη.. 

   lişáo(πθδε. lişéi), (παθαζυη.) λφθζκμ πθαίζζμ 

πμο έθενε πθέβια απυ πμκηνέξ αένβεξ ζοπκά  

ηαθοιιέκμ ιε άπονα ανίγαξ (πνδζζιμπμζμφ-

κηακ ζηδκ ηαηαζηεοή ηςκ ηηδκμηνμθζηχκ εβ-

ηαηαζηάζεςκ)  

   lişchitóru → lischetóru. 

   lişorédzu(lişur/-áre,-ái,-átă) 1. εθαθνφκς, 

απαθθάζζς (ηπ.) απυ έκα αάνμξ 2. αδεζάγς 

(απυ ηη.) ιέκς ηεκυξ 3. (me ~) λεθαθνχκς, α-

καημοθίγμιαζ 4. (ιηθ., me ~) ηαημονχ 5. (me 

~) αδοκαηίγς, πάκς ηζθά 6. δζεοημθφκς, αμδεχ 

(ηπ.) 7. (me ~) δζεοημθφκμιαζ, ιπμνχ κα εκε-

νβήζς ιε ιεβαθφηενδ άκεζδ 8. παγεφς, απυ-

αθαηχκμιαζ 9. (ηνζημπνυζ. βζα πενζεπυιεκμ, se 

~) ιεζχεδηε, θζβυζηερε 10. (ιηθ.) ηθέας 11. 

(βζα ηαζνυ) αεθηζχκμιαζ.   

   lişuráre(πθδε. lişurắri) 1. εθάθνοκζδ απυ 

ιεηαθενυιεκμ αάνμξ 2. λεθάθνςια, ακαημφ-

θζζδ 3. εοημθία, άκεζδ.  

   lişureáme 1. εοημθία 2. επζπμθαζυηδηα, 

αθαθνμιοαθζά.  

   lişureátsă(πθδε. lişurétsî)  εοημθία, άκεζδ, 

εοπένεζα.  

   litáre(πθδε. litári) ιζηνυ ημιιάηζ απυ ζπμζ-

κί.  

   liváde(πθδε. livắdzî) θζαάδζ, πμνημθζααδζηή 

έηηαζδ δ μπμία πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ απυ-

θδρδ πυνημο ή ςξ αμζημηυπζ. 

   lívă & lívu (πςν. πθδε.) λενμαυνζ, αμνζάξ  

   livídhe & livídhu & livídu(πθδε. livídzî) 

(βζα δέκδνμ) αοηυ πμο έπεζ εοεοηεκή ηαζ πμθφ 

ρδθυ ημνιυ.  

   livídhu→ livídhe. 

   livídu→ livídhe. 

   lívu → lívă. 

   livuşéscu(livuş/-î´re,-î´i,-î´tă), (υηακ θοζά-

εζ αμνζάξ) παβχκς, ρφπμιαζ.   

   livuşî´re(πθδε. livusî´ri) λεπάβζαζια πμο 

πνμηαθείηαζ απυ ημ θφζδια ημο αμνζά.  

   líĝdhă(πθδε. liĝdzî) 1. θίβδα, θζπχδδξ μο-

ζία 2. θοζζηυ θίπαζια  

   liĝdhuséscu(liĝdhus/-íre,-í,-ítă) 1. (βζα θα-

βδηυ) θζβδχκς 2. ( βζα ιαθθζά) θζβδζάγς.  

   liĝdhusíre(πθδε. liĝdhusíri) θίβδςια, θί-

βδζαζια   

   liĝdhutámburu - liĝdhutámbură (-

πθδε. liĝdhutámbur - liĝdhutámbure) παναηηδ-

νζζιυξ άπμνμο πνμζχπμο πμο πανζζηάκεζ ημ 

ζπμοδαίμ.  

   liĝonícu - liĝonícă(πθδε. liĝoníci - liĝo-

níce) ιζηνυ θαβςκζηυ ανζεκζημφ - εδθοημφ βέ-

κμοξ. (οπμη.ημο liĝónu- liĝónă). 

   liĝónu - liĝónă(πθδε. liĝóńi - liĝóne) 1. 

θαβςκζηυ, ηοκδβυζηοθμ, ανζεκζημφ εδθοημφ 

βέκμοξ 2. (ιηθ.) άκδναξ - βοκαίηα ζπαεάημξ/-δ, 

θοβενυημνιμξ/-δ.   

   liĝuséscu(liĝus/-íre,-í,-ítă) 1. λεθζβχκμιαζ, 

αζζεάκμιαζ θζβμφνα, πείκα 2. λεθζβχκμιαζ, 

ηάκς ή παεαίκς ηάηζ ζημκ οπένηαημ ααειυ 3. 

(βζα θαβδηυ) θζβχκμιαζ.   

   liĝusíre(πθδε. liĝusíri) 1. λεθίβςια, θζβμφ-

να, πείκα 2. λεθίβςια, ελάκηθδζδ  

   liĝusitúră(πθδε. liĝusitúre) θζβμφνα : 

   lîndzắscu(lîndz/-î´re,-î´i,-î´tă) αννςζηαί-

κς.  

   lîndzî´re(πθδε. lîndzî´ri) αννχζηζα, ημ κα 

αννςζηήζς.  

   lîngitúră(πθδε. lîngitúre) επζδδιία (αννχ-

ζηζαξ) 

   loáre(πθδε. lóri) 1. πάνζζιμ, θήρδ 2. πανα-

θααή 3. (βζα πνήια) ακάθδρδ 3. απμιάηνοκζδ, 

ιεηαηίκδζδ 4. έζμδα, ηένδμξ 5. αιμζαή 6. οι-

θένμκ, υθεθμξ. 

   lóbudă(πθδε. lóbude) πνοζμθάπακμ.  

   lócu(πθδε. lócuri) 1. ιένμξ, ηυπμξ α. ημπμ-

εεζία β. πενζμπή γ. ημ ιένμξ απυ υπμο ηα-

ηάβεηαζ ηακείξ 2. εέζδ α. μ πχνμξ πμο ηαηα-

θαιαάκεζ έκα ακηζηείιεκμ β. πυζημ 3. βδ α. 

πχια β. δ επζθάκεζα ηδξ βδξ γ. μζημοιέκδ δ. 

ακενςπυηδηα 4. ζδιείμ α. ηαεμνζζιέκμ ιένμξ 

β. υνζμ, ααειυξ ηαηάζηαζδξ ή εκένβεζαξ 5. ζηδ 
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θν. yínu la lócu!" επακένπμιαζ ζε ηακμκζηή, 

θοζζμθμβζηή ηαηάζηαζδ".  

   lóju(πθδε. lójă) 1. (βζα εδθαζηζηά) θςθζά 2. 

(ιηθ.) ημ ηνεαάηζ, μ πνμζςπζηυξ πχνμξ υπμο 

ημζιάηαζ ηακείξ 3. ζηέηζ, θδιένζ, ιένμξ υπμο 

ζοπκάγμοκ άκενςπμζ.  

   lóndjă(πςν. πθδε.) ζοκέθεοζδ, δδιυζζα δζ-

ααμφθεοζδ   

   lopudhítu - lopudhítă(πθδε. lopudhítsî 

- lopudhíte) θςπμδφηδξ. - θςπμδίηζζζα. 

   lóstru(πθδε. loástre) 1. θμζηυξ, θμζηάνζ 2. 

είδμξ ζφνηδ (λφθζκμ δμηάνζ πμο ζφνεηαζ ζε ιία 

μπή ημο ημίπμο).  

   lóthră(πθδε. lóthre), 1. μδμκηζηή νίγα 2. δ 

άηνδ ημο πεηαθυηανθμο υηακ πνμελέπεζ απυ 

ηδκ μπθή ημο γχμο.  

   lótu(πθδε. lóturi) θαπκυξ.  

   loĝuríe(πθδε. loĝuríi & loĝuríuri) 1. εέια, 

γήηδια, οπυεεζδ, πνυαθδια 2. οπυεεζδ, αζπμ-

θία, ενβαζία, δμζμθδρία 3. γήηδια, εέια δζα-

πναβιάηεοζδξ, ζογήηδζδξ, δζενεφκδζδξ 4. γή-

ηδια, πνυαθδια, μηζδήπμηε πνμηαθεί ή απμηε-

θεί θυβμ δζέκελδξ, ακηζπανάεεζδξ 5. θυβμξ, 

αζηία.  

   lνĝurséscu(loĝurs/-íre,-í,-ítă) 1. ιμβανζά-

γς, ηάκς οπμθμβζζιμφξ. 2. οπμθμβίγς, εηηζιχ 

ηαηά πνμζέββζζδ 3. οπμθμβίγς, θαιαάκς οπυ-

ρδ 4. ζέαμιαζ, θμαάιαζ (ηπ.) 5. ζοιπενζθα-

ιαάκς, ζοκοπμθμβίγς. 6. (me ~) ακαιεηνμφ-

ιαζ, θφκς ηζξ δζαθμνέξ ιμο ιε ηααβά.  

   lνĝursíre & lνĝursitúră(πθδε. lμĝursíri & 

lμĝursitúre) 1. θμβανζαζιυξ, ανζειδηζηυξ οπμ-

θμβζζιυξ 2. οπμθμβζζιυξ, εηηίιδζδ 3. ημ κα 

οπμθμβίγς, κα θαιαάκς οπυρδ. 

   lνĝursitúră→ lμĝursíre.   

   loyíe(πθδε. loyíi), (παθαζυη.) είδμξ παναδμ-

ζζαηήξ θμφζηαξ πμο θμνμφζακ ηζξ ηαεδιενζκέξ 

μζ βοκαίηεξ ημο Μεηζυαμο.   

   luceáfiră & luceáfere(πθδε. luceáfire) 

εςζθυνμξ, μ αοβενζκυξ.     

   luceáfere → luceáfiră  

   lucéche(πθδε. lucéchi) ιέηνμ πςνδηζηυ-

ηδηαξ ηςκ ζζηδνχκ.  

   lucráre(πθδε. lucrắri) 1. ενβαζία, ημ κα 

δμοθεφς 2. επελενβαζία, ηαηενβαζία 3. (βζα 

ιδπακή) ημ κα ανίζημιαζ ζε ηίκδζδ, κα θεζημο-

νβχ  

   lucrédzu(lucr/-áre,-ái,-átă) 1. δμοθεφς, ε-

νβάγμιαζ 2. (ηνζημπνυζ. βζα ιδπακή) ανίζηεηαζ 

ζε ηίκδζδ, ζε θεζημονβία 3. (ηνζημπνυζ. βζα ια-

βαγί) θεζημονβεί, είκαζ ακμζπηυ 4. πνδζζιμπμζχ, 

ιεηαπεζνίγμιαζ (ηη.) 5. (εζδζηυη. βζα ενβαθείμ) 

πεζνίγμιαζ 6. ημνμσδεφς 7. ηαηενβάγμιαζ, επε- 

λενβάγμιαζ (ηη.). 8 (ηνζημπνυζ. βζα ηδ βδ) απυ- 

δίδεζ, είκαζ βυκζιδ, εφθμνδ.  

   lúcru(πθδε. lúcre) 1. δμοθεζά, ενβαζία 2. 

(εζδζηυη.) δ ενβαηζηυηδηα 3. ένβμ, ηάηζ πμο 

πνέπεζ κα βίκεζ 4. πνάλδ 5. (ζοκεηδ.) ημ απμηέ-

θεζια ηδξ δμοθεζάξ 6. (ζοκεηδ.) μ πχνμξ ηαζ μ 

πνυκμξ ηδξ επαββεθιαηζηήξ απαζπυθδζδξ 7. 

(ζοκεηδ.) απαζπυθδζδ αζπμθία 8. δ επαββε-

θιαηζηή εκαζπυθδζδ, δ άζηδζδ επαββέθιαημξ 

9. (ζοκεηδ.) δ ημπζαζηζηή πνμζπάεεζα 10. δ 

αβμνμπςθδζία, μζ ζοκαθθαβέξ, δ ειπμνζηή ηί-

κδζδ 11. δ ανιμδζυηδηα, μ πχνμξ εοεφκδξ 12. 

ζπέζδ, ακαθμνά 13. πνάβια, ακηζηείιεκμ 14. 

πνάβια, μηζδήπμηε οπανηηυ ηαζ ζοκδε. άροπμ, 

(είηε απηυ είηε αθδνδιέκδ έκκμζα) ημ μπμίμ δεκ 

ηαεμνίγεηαζ ζαθχξ ζημκ θυβμ 15. ηα δεδμιέκα, 

ημ ακηζηείιεκμ πμο ιαξ απαζπμθεί 16. οπυ-

εεζδ, γήηδια 17. δ βεκζηή ηαηάζηαζδ, δ πνα-

βιαηζηυηδηα, ηα δεδμιέκα 18. ελοπδνέηδζδ, 

εηδμφθεοζδ 19. θυβμξ, αζηία 20. (πθδε.) αβαεά, 

ειπμνεφιαηα.  

   lucrutóńu - lucrutoáńe(πθδε. lucrutó-

ńi - lucrutoáńe) δμοθεοηανάξ - δμοθεοηανμφ. 

   luláche(πθδε. lulằchi) θμοθάηζ.  

   lúĺe(πςν. εκ.) πνήια.  

   lumáchiu(πθδε. lumằchi) ηθαδί, ηθςκάνζ 

2. μκμιαζία δζαημζιδηζημφ ιμηίαμο οθακημφ.   

   lumăchítşu(πθδε. lumachitşî) ηθαδάηζ 

(οπμη.ημο lumáchiu).  

   lumbádhă(πθδε. lumbắdzî) θαιπάδα.   

   lumbátu(πθδε. lumbáturi) ηφπδ, ηοπενυ  

   lumbắ(πθδε. lumbádzî) λφθζκμ πνέηζ πμο 

ημπμεεηείηαζ ζημ πάκς ιένμξ ηδξ πυνηαξ, ημο 

παναεφνμο ηαζ ζημοξ ελςηενζημφ ημίπμοξ ιίαξ 

μζημδμιήξ.  

   lumbrícu(πθδε. lumbríci) 1. έθιζκεα, 

ζημοθήηζ πμο γεζ παναζζηζηά ζημ έκηενμ ακ-

ενχπςκ ή γχςκ 2. (ιηθ.) πμθφ αδφκαημξ ακ-

ενςπμξ.  

   lúme(πςν. πθδε) ηυζιμξ α. πθάζδ, ηηίζδ β. 

μζημοιέκδ ακενςπυηδηα γ. μ ημζκςκζηυξ πενί-

βονμξ, δ ημζκή βκχιδ δ. δ γςή, μζ ακενχπζκεξ 

ζπέζεζξ ηαζ δναζηδνζυηδηεξ, δ ηαεδιενζκυηδηα 

ε. πθήεμξ ακενχπςκ ζη. (πενζθδπη.) μζ πεθά-

ηεξ, δ ηίκδζδ ζε έκα ιαβαγί. 

   lumíńu → alumíńu.  

   lúnă(πθδε. lúne) 1. θεββάνζ, δ ζεθήκδ 2. 

(ζοκεηδ.) ημ θςξ ηδξ ζεθήκδξ 3. (ζοκεηδ.) μ 

ζεθδκζαηυξ ιήκαξ 4. πνμζθχκδζδ ηνοθενυ-

ηδηαξ, ζημνβήξ πνμξ παζδί.   

   lúne(πθδε. lúne) δεοηένα, δ δεφηενδ διένα 

ηδξ εαδμιάδαξ. ανπίγμκηαξ απυ ηδκ Κονζαηή. 

   lungádhă(πθδε. lungằdzî) 1. θμονίδα βδξ, 

ζηεκυιαηνδ έηηαζδ εδάθμοξ 2. ηάεε επίιδηεξ 
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βεςιμνθμθμβζηυ ζημζπείμ (αμοκμζεζνά, θμθμ-

ζεζνά, η. θπ.) 3. βναιιή δέκδνςκ, δεκδνμζημζ-

πία.  

   lungáre & lunghíre(πθδε. lungằri & lu-

nghíri) επζιήηοκζδ, ημ κα ηάκς ηάηζ πζμ ια-

ηνφ.  

   lungáme & lungeáme(πθδε. lungắńi & 

lunghéńi) ιήημξ, ιάηνμξ.  

   lungátşu & rungátşu(πθδε. lungátşî & 

rungátşî) 1. (βζα άκδνα) α. μ ιμκυνπζξ β. άβμ-

κμξ, ζηείνμξ 2. (βζα ηνζάνζ). α. ιενζηχξ εοκμο-

πζζιέκμ β. άβμκμ, ζηείνμ. 

   lúngă(πςν. πθδε.) πάεδζδ ηαηά ηδκ μπμία 

ενεείγεηαζ ηάπμζμξ αδέκαξ ζημκ αμοαχκα.  

   lungeáme → lungáme. 

   lunghédzu(lung/-áre & híre,-ái & hí,-átă & 

hítă) 1. ιαηναίκς, επζιδηφκς, ηάκς (ηη,) πζμ 

ιαηνφ 2. (βζα έηηαζδ, ηηίζια, μζηζζιυ) επε-

ηηείκς/-κμιαζ 3. (ηνζημπνυζ. βζα ιένα, se ~) 

ιεβαθχκεζ, επζιδηφκεηαζ 3. (βζα πνυζ., me ~) 

ρδθχκς.  

   lunghíre → lungáre.  

   luńédzu(luń/-ináre,-ái,-átă) 1. θςηίγς α. 

θέββς, νίπκς θςξ β. θέββς, εηπέιπς θςξ γ.  

θάιπς 4. (ηνζημπνυζ.) θςηίγεζ, λδιενχκεζ, 

βίκεηαζ ιένα.  

   luńínă(πςν. πθδε.) 1. θςξ α. θέββμξ β. ημ 

ζφκμθμ ηςκ θςηεζκχκ αηηζκχκ πμο εηπέιπμ-

κηαζ απυ ηεπκζηή θςηεζκή πδβή γ. (ζοκεηδ.) ημ 

κα αθέπεζ ηακείξ, δ αίζεδζδ ηδξ υναζδξ 2. 

(ιηθ.) ηάηζ πμο βοαθίγεζ απυ ηαεανζυηδηα.  

   luńináre(πθδε. luńinắri) 1. θςηζζιυξ, δ 

πανμπή θςηυξ 2. θχηζζια, θεββμαυθδια δ 

εηπμιπή θςηυξ.   

   lupátă(πθδε. lupắtsî) 1. θηοάνζ, βεκζηή 

μκμιαζία βζα δζάθμνα είδδ θηοανζχκ 2. δζάθμ- 

να ενβαθεία ή ελανηήιαηα ιδπακζζιχκ πμο έ- 
πμοκ ζπήια θηοανζμφ.  

   lupătícă(πθδε. lupătíce) θηοανάηζ (οπμ-

η.ημο lupátă). 

   lupeáme(πςν. πθδε.) πθήεμξ θφηςκ.  

   lupícu & lupítşu(πθδε. lupítşî) 1. ιζηνυξ 

θφημξ (οπμη. ημο lúpu) 2. (ιηθ.) γςδνυ ηαζ αί-

αζμ παζδί.  

   lupítşu → lupícu. 

   lúpoańe(πθδε. lupoáńe) 1. θφηαζκα 2. (βζα 

βοκαίηα) ακήεζηδ παθζμβοκαίηα, βοκαίηα πυ-

νκδ β. (ιηθ.) ζηθδνή, αίαζδ γ. (ιηθ.) ανπαηηζ-

ηή. 

   lupóńu(πθδε. lupóńi) ανπαηηζηυξ άκδναξ. 

   lupópulu(πθδε. lupópuĺi)  θοηυπμοθμ,  ημ  

 

 

 

κεμβέκκδημ θφημο.  

   lúpu(πθδε. lúchi) 1. θφημξ 2. (ιηθ. βζα 

άκδνα) ζηθδνυξ, αίαζμξ  

   lúră(πθδε. lúre) 1. ιαηνφ λφθζκμ νααδί 

ηαηάθθδθμ βζα ημ νάαδζζια ηςκ ηανπμθυνςκ 

δεκδνςκ 2. λφθζκεξ αένβεξ (δζαθυνςκ ιδηχκ 

ηαζ δζαημιχκ) μζ μπμίεξ πνδζζιμπμζμφκηαζ 

ζηδκ ηαηαζηεοή πθεβιάηςκ.  

   luricáre(πθδε. luricắri) βθίζηνδια α. ημ 

πάζζιμ ηδξ ζζμννμπίαξ θυβς μθζζεδνυηδηαξ β.  

ημ κα βθζζηνάς ζε μθζζεδνή επζθάκεζα γ. (βζα 

επζθάκεζα) ημ κα έπς μθζζεδνυηδηα.  

   luricătúră(πθδε. luricătúre) 1. μθζζεδ-

νυηδηα 2. αθ. θ. lúricu
2 
 ζηδ ζδι. 2 .   

   lúricu1
(luric/-áre,-ái,-átă) 1. (me ~) μθζζεαί-

κς, πάκς ηδκ ζζμννμπία ιμο θυβς μθζζεδνυ-

ηδηαξ 2. (me ~) βθζζηνάς, ηζκμφιαζ ζε μθζζεδ-

νή επζθάκεζα 3. (ηνζημπνυζ. βζα επζθάκεζα) βθζ-

ζηνάεζ, είκαζ μθζζεδνή 4. (me ~) ζένκς ημ ζχ-

ια ιμο, ζαανκίγμιαζ, ηοθζέιαζ 5. (me ~) ιεηα-

ηζκμφιαζ πςνίξ κα βίκς ακηζθδπηυξ 6. (βζα ηη. 

πμο ηναηάς ιε ημ πένζ, se ~) βθζζηνάεζ, λεθεφ-

βεζ 7. ηαηαπίκς, ηνχς 8. (ιηθ. βζα άκδνα) 

ημκ/ηδ πχκς, ζοκμοζζάγμιαζ 9. ( βζα έδαθμξ, se 

~) ηαημθζζεαίκεζ 10. (ιηθ.) ζηδ θν. ńi si lúrică 

tşoár’le!"πενπαηχ "11. (ιηθ.) ανπάγς, ηθέας 

12. ηοθχ. ηαηναηοθχ. 

   lúricu2
(πθδε. lúrici) 1. ηζμοθήενα 2. (ζοκ-

εηδ.) μθζζεδνή επζθάκεζα  

   luschíδă(πθδε. luschidzî) 1 αβηίδα ή ζπίγα 

λφθμο 2. άβακμ ζζηδνμφ 3. πανςκοπίδα, αηνς-

κοπίδα 4. ηάεε ιοηενυ ζημοπζδάηζ πμο πενζέπε-

ηαζ ζε ζπυνμοξ δδιδηνζαηχκ ή ζηα υζπνζα ηαζ 

ηαεανίγεηαζ ιε ημ πένζ.  

   lustrínă(πθδε. lustríne) θμοζηνίκζ, βοαθζ-

ζηενυ αενκζηςιέκμ δένια πμθοηεθείαξ. 

   lustruséscu(lustrus/-íre,-í,-ítă) θμοζηνάνς.  

   lustrusíre(πθδε. lustrusíri) θμοζηνάνζζια.  

   lústru(πςν. πθδε.) θμφζηνμ, αενκίηζ.  

   lúsu(πθδε. lúse) 1. θμφζμ 2. πθζδή, πμθφ-

ηέθεζα.  

   lútsă(πςν. πθδε.) θμφηζα, ηαηαιμοζηειέκμξ  

   lútu(πθδε. lúturi) 1. (παθαζμη.) μνοηηυξ 

πδθυξ ιε ημκ μπμίμ επζπνίμκηακ μζ ημίπμζ (ηον. 

μζ εζςηενζημί) ηςκ μζημδμιχκ 2. (ιηθ.). ηάηζ 

πμο ιεηά απυ πθφζζιμ έπεζ βίκεζ πμθφ ηαεανυ 

3. (ιηθ. βζα ηδκ  υρδ.) άζπνδ, πθμιή  

   Lutşúnu(πςν. πθδε.) 1. δ διένα ηδξ εμ-

νηήξ ημο Αβίμο Λμοηά, ημο εοαββεθζζηή  2. 

πάκδδιμ ικδιυζοκμ ηςκ κεηνχκ πμο ηεθείηαζ 
ηδκ διένα ηδξ βζμνηήξ ημο Αβίμο Λμοηά. 
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   ĺanómate(πςν. εκ.) εκηυζεζα γχςκ, ηον. 

ηα έκηενα. 

   ĺanúră(πθδε. ĺanúri) λφθμ ιε θεπηή 

δζαημιή. 

   ĺápi(πςν. πθε.) μκμιαζία ζηοθζμφ. 

   ĺápu(πθδε. ĺápeańi) 1. θςκαηθάξ άκενςπμξ 

2. (εζδζηυη.) γςδνυ ηαζ θςκαηθάδζημ παζδί  

   ĺátă(πθδε. ĺáte) οθμημιζηυ ηζεημφνζ ιε πθα-

ηζά θεπίδα.  

   ĺátsă→ iĺátsă. 

   ĺáu(lo/-áre,-ái,-átă) 1. παίνκς, πζάκς ηαζ 

ημ θένκς ημκηά ιμο 2. θένκς (ζε ηάπμζμκ ηά-

ηζ) 3. (ζε ενβαζία) πνμζθαιαάκς 4. απμδέπμ-

ιαζ (ηπ.) κα ημκ ηάκς πανέα 5. δέπμιαζ, πανα-

θαιαάκς (ηη.) 6. πακηνεφμιαζ 7. (βζα ηυπμ ή 

μζηζζιυ) ηαηαθαιαάκς, ηονζεφς 8. (βζα εοεφ-

κδ, θνμκηίδα) ακαθαιαάκς 9. κζηάς 10. Ανπί-

γς, λεηζκχ κα ηάκς ηη. 11. ζηαιπάγς, ακηζθα-

ιαάκμιαζ 12. (βζα ζοβηεηνζιέκδ πμνεία) παί-

νκς, αημθμοεχ 13. (ηνζημπνυζ. βζα κφπηα ή 

ιένα η.η.υ, me ~) ιε ανίζηεζ, ιε πνμθαααίκεζ 

14. (ηνζημπνυζ. me ~)  θααχκμιαζ, πηοπζέιαζ 

(απυ αθήια, πέηνα η.θ.π.) 15. (me ~) παναθφς 

(ιενζηχξ ή μθζηχξ) 16. (βζα οβεία) παεαίκς ηά-

ηζ 17. πζζηεφς (ηα θεβυιεκα ηάπμζμο) 18. (ηνζ-

ημπνυζ. βζα ηνυθζια, se ~) αθθμζχκμιαζ 19. 

(βζα πνάλδ, εκένβεζα) ζοκεπίγς. 20. δμηζιάγς, 

πνμζπαεχ (κα ηάκς ηη.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ĺepureáme(πθδε. ĺepuréńi) πθή-εμξ 

θαβχκ. 

   ĺepurícu(πθδε. ĺepuríci) 1. θαβμοδάηζ 

(οπμη. ημο ĺépuru) 2. (ιηθ. ζηδ ζοκεδιαηζηή 

βθχζζα ηςκ μζημδυιςκ) παζδί ιε ηαεήημκηα 

αμδεμφ ζε ζοκενβείμ μζημδυιςκ.    

   ĺépuru(πθδε.  ĺépuri) 1. θαβυξ 2. θαβδηυ ιε 

ηνέαξ ημο παναπάκς γχμο. 

   ĺertáre(πθδε. ĺertắri) 1. ζοβπχνεζδ 2. 

απεθεοεένςζδ, απαθθαβή. 

   ĺértu(ĺert/-áre,-ái,-átă) 1. ζοβπςνχ, θαιαά-

κς ή δίκς ζοβπχνδζδ 2. (βζα πεεαιέκμ) δίκς 

άθεζδ αιανηζχκ 3. α. απαθθάζζς απεθεοεε-

νχκς β. (me ~) απαθθάζζμιαζ, απεθεοεενχκμ-

ιαζ 3. υηακ ημ νήια πνδζζιμπμζείηαζ ςξ ηοπζηή 

έηθναζδ εοβεκείαξ πμο εηθνάγεζ ιεηαιέθεζα, 

απαίηδζδ, πανάηθδζδ ηαζ άθθα ακηζζημζπεί 

ζηζξ εθθδκζηέξ εηθνάζεζξ «ζοβκχιδ, ιε ζοβ-

πςνείξ, παναηαθχ».  

   ĺítsă(πθδε. ĺítsă) ιζηάνζ.  

   ĺórdhă(πςν. πθδε.) θυνδα, οπεναμθζηή πεί-

κα.  

   ĺórdhu(πθδε. ĺórdhańi) 1. θυνδμξ 2. (ιηθ.- 

εζνςκ.) πνυζςπμ πμο πανζζηάκεζ ημκ ανζζημ-

ηνάηδ.    

   ĺúfe(πςν. πθδε.) 1. αιμζαή, πθδνςιή, ακηζ-

ιζζεία 2. (ζοκεηδ.) πνήιαηα.   
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   macaróńe(πςν. εκ.) ιαηανυκζα.  

   machedhoníse(πθδε. machedhonísuri) 

ιαηεδμκήζζ, μ ιασκηακυξ        

   machelepséscu(macheleps/-íre,-í,-ítă) ια-

ηεθεφς.  

   machelepsíre(πθδε. machelepsíri) ιαηέ-

θεια.  

   macheĺó(πςν. πθδε.) ιαηεθεζυ.   

   máchenă & máchină (πθδε. máchene & 

machine) 1. ιδπακή 2. (εζδζηυη.) βεκζηή μκμ-

ιαζία ηςκ ιδπακχκ ή ηςκ ενβαθείςκ πμο πνδ-

ζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ ηονμημιία  

   máchină → máchenă 

   mácinu(măcin/-áre,-ái,-átă) 1. αθέες, ιε-

ηαηνέπς δδιδηνζαηά ζε αθεφνζ 2. (ιηθ.) ιαζχ 

3. (ιηθ. βζα θαβδηυ) πςκεφς, αθμιμζχκς 4. 

(ιηθ. ηον. ςξ απεζθή ζε πνυζςπμ) δζαθφς, 

ζοκεθίας 5. (ηνζημπνυζ. βζα ζάημ) έπεζ δζαν-

νμή, ημο δζαθεφβεζ ημ πενζεπυιεκμ (απυ ηνφπα 

ή άκμζβια). 

   mácră(πθδε. mácre) 1. ραπκυ 2. ηα πζα-

ζίιαηα, μζ ηαιπφθεξ ημο ζχιαημξ.    

   mácu(πθδε. mácuri) 1. υπζμ πμο πανάβεηαζ 

απυ παπανμφκα 2. (ζοκεηδ.) κανηςηζηυ  

   madámă(πθδε. madáme), (εζνςκ.) βοκαίηα 

πμο πανζζηάκεζ ηδκ ανζζημηνάηζζζα.  

   máe & máie (πθδε. mắi) 1. βνζά, βενυκηζζ-

ζα 2. βζαβζά, δθζηζςιέκδ βοκαίηα ιε ηδκ μπμία 

έπς ζοββεκζηή ζπέζδ 3. (πθδε.) βζαβζά ηαζ πνμ-

βζαβζά, μζ εδθοημφ βέκμοξ πνυβμκμζ 4. ηάεε ιία 

απυ ηζξ ηνζξ ιμίνεξ.  

   maeáo(πθδε. maéi) πνμγφιζ.  

   mahmútu - mahmútă(πθδε. mahmútsî - 

mahmúte) 1. δοκαζηζηυξ, ηονακκζηυξ άκδναξ -

δοκαζηζηή, ηονακκζηή βοκαίηα 2. αθμζονυξ, 

αβέθαζημξ άκδναξ - αθμζονή, αβέθαζηδ βοκαί-

ηα. 

   máie → máe. 

   maimú - maimúa(πθδε. maimúi -maimú-

e) ανζεκζηή - εδθοηή ιασιμφ.  

   máiu1
(πςν. πθδε) 1. ημ ιαβζυλοθμ (ζημ Με-

ηζμαμ είκαζ έκα ακεζζιέκμ ηθαδί μλζάξ) 2. 

(εοθδι.) ημ πέμξ  

  máiu2
(πθδε. máie) ηυπακμξ, λφθμ ιε ημ μ-

πμίμ πηοπμφκ ηα νμφπα ηδξ ιπμοβάδαξ βζα κα 

ηαεανίζμοκ.   

   Máiu(πθδε. Máiuri) Μάζμξ, μ  πέιπημξ  ιδ- 

καξ ημο πνυκμο. 

   Μalacáşî δ αθαπζηή μκμιαζία ημο (υιμ-

νμο ιε ημ Μέηζμαμ) πςνζμφ Μαθαηάζζ.  

   málamă(πθδε. 1. ιάθαια, πνοζάθζ 2. (ιηθ. 

βζα πνυζ.) πμθφηζιμξ  

   malapérdhă(πθδε. malapérdhańi), (ιεζς-

η.) αζήιακημ πνυζςπμ πμο επζδεζηκφεηαζ.   

   málathru(πθδε. málathre) άκδεμξ.  

   málă(πςν. πθδε.) πθήεμξ, πθδεχνα 2. Πμ-

θφξ, άθεμκμξ 3. (ςξ επίνν.) πμθφ, ζε ιεβάθμ 

ααειυ.  

   málcină(πθδε. málcine) εθζά, μ ηανπυξ ημο 

εθαζυδεκηνμο.    

   málcinu(πθδε. málcińi) εθαζυδεκηνμ.   

   máltă(πςνίξ πθδε.) πθμφημξ, ηα πθμφηδ  

   maltáta(πθδε. maltáte) 1. βζαβζά 2. (εζδζηυ-

η.) βζαβζά απυ ηδκ πθεονά ημο παηένα, δ ιάκα 

ημο παηένα 2. (ζοκεηδ.) βνζά.      

   maltézu - maltéză (πθδε. maltéjî –malté-

ze) 1. νάηζα ηνάβμο - βίδαξ ιε ιεβάθα αοηζά 2. 

(ιηθ.) άκδναξ - βοκαίηα ιεβάθα αοηζά  3. (ιηθ., 

εδθ.) βοκαίηα ιε ιεβάθα ζηήεδ. 

   mamalíngă(πθδε. mamalínge) 1. ημο-

νημφηζ, ποθυξ απυ αθεφνζ 2. (ιηθ.) θαβδηυ πμο 

έπεζ ποθχζεζ..   

   mámă(πθδε. máme) 1. (βεκζηυη.) ηάεε πηφ-

πςζδ πμο ζπδιαηίγεηαζ ζηδκ επζθάκεζα ημο 

ζχιαημξ θυβς παθάνςζδξ ηςκ ιοχκ ή ζοβηέ-

κηνςζδξ θίπμοξ 2. (εζδζηυη.) πνμημίθζ 3. 

(εζδζηυη.) πνμβμφθζ 4. μ θμαυξ ημο αοηζμφ 5. ημ 

ηάης θεζνί ηδξ ηυηαξ, δ ζανηχδδξ πνμελμπή 

ηάης απυ ημ νάιθμξ 6. ηα πείθδ ημο αζδμίμο.  

   mamío(πθδε. mamíi) ιαιή, ιαία.  

   mámu(πθδε. mámure) 1. ημ θαβδηυ ζηδ 

βθχζζα ηςκ κδπίςκ 2. αθεζιέκδ ηνμθή υπςξ 

αοηή πμο ηνχκε ηα παζδζά 3. (ζηςπη.) θαβδηυ.  

   manavélă(πθδε. manavéle) ιακζαέθα.  

   mándalu(πθδε. mándale) 1. (παθαζυη.) ελ-

άνηδια ιδπακζζιμφ πμο έηθεζκε ηδκ πυνηα 

(άκμζβε ιε ημ πάηδια ιεηαθθζημφ εθάζιαημξ 

πμο ημ ζήηςκε πνμξ ηα πάκς) 2. (παθαζυη.) 

ελάνηδια ημο ιδπακζζιμφ ημο ιφθμο πμο νφ-

ειζγε ηδ νμή ημο ηανπμφ ζηζξ ιοθυπεηνεξ.  

   mandé(πςν. πθδε.) 1. οπυεεζδ, βεβμκυξ, 

ζοιαάκ 2. ζηδ θν. dáu mandé! "ακαθένς, βκς-

ζημπμζχ, ακαημζκχκς".  

   mandéca(πςν. πθδε.) ιακηέηα.  
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   mandíe & mandío(πθδε. mandíe & ma-

ndíuri) ζηναηζςηζηυξ ιακδφαξ, δ πθαίκδ.  

   mandío → mandíe.  

   mándră(πθδε. mắndzrî) 1. πεζιενζκή ηηδ-

κμηνμθζηή εβηαηάζηαζδ 2. (ζοκεηδ.) ηα πεζ-

ιαδζά  

   mandzuránă(πθδε.   mandzuráne)    ια- 
κηγμονάκα.  

   mandzúri(πςν. πθδε.) μκμιαζία ζηοθζμφ 

ιε ζημφνμ ζηαπηί ηνίπςια.  

   manélă(πθδε. manéle) λφθζκδ δμηυξ δ 

μπμία πνδζζιμπμζείηαζ ςξ θμζηυξ βζα ηδκ ιεηα-

ηίκδζδ ακηζηεζιέκςκ 

   manghióru - manghióră(πθδε. man-

ghióri - manghióre) παναηηδνζζιυξ πνμζχπμο 

πμο επζδεζηκφεηαζ ιε έπανζδ.   

   manichétă(πθδε. manichéte) ιακζηεηυ-

ημοιπμ.   

   manihéră(πθδε. manihére), (παθαζυη.) 

ιάκθζπεν. 

   mantínă(πθδε. mantíne) ιεηαλςηυ φθαζια 

(δζαθυνςκ πνςιάηςκ) ιε ημ μπμίμ ηαηαζηεοά-

γεηαζ ημ θμοζηάκζ ηδξ επίζδιδξ παναδμζζαηήξ 

θμνεζζάξ ηςκ βοκαζηχκ ημο Μεηζυαμο  

   mánu(πςν. πθδε.). ημ ημθαηζζυ ζηδ ζοκεδ-

ιαηζηή βθχζζα ηςκ μζημδυιςκ.  

   maraménă(πθδε. maraméne) ημ θαδί πνχ-

ια.   

   máră(αηθ) ζηδ θν. tşáră máră! "άκς ηάης, 

ακάηαηα, πςνίξ ζεζνά, ηάλδ".  

   máre(πθδε. ;) εάθαζζα.  

   márgine(πθδε. mắrgini) 1. άηνδ, άηνμ, ημ 

ανπζηυ ή ηεθεοηαίμ ζδιείμ ακηζηεζιέκμο ή έη-

ηαζδξ 2. (εζδζηυη. βζα οδάηζκεξ επζθάκεζεξ) 

αηνμεαθαζζζά, αηνμπμηαιζά 3. πανοθή, άηνμ, 

υνζμ 4. υνζμ, ζφκμνμ ιίαξ βαζμηηδζίαξ 5. απυ-

ιενμξ ηυπμξ, βςκζά 6. πενζεχνζμ, ηάεε ζδιείμ 

πμο δεκ ακήηεζ ζημκ ηφνζμ πχνμ, ζημ ηέκηνμ 

ηδξ ηίκδζδξ, δναζηδνζυηδηαξ 7. αηαηένβαζηεξ 

ζακίδεξ πνμενπυιεκεξ απυ ηδκ ελςηενζηή ηα-

ιποθςηή επζθάκεζα ημο ημφηζμονμο 8. ηιήια, 

ημιιάηζ ηηήιαημξ 9. ηάηζ πμο είκαζ ιζηνυ ζε 

ιέβεεμξ 10. ηένια, ηέθμξ, πέναξ 11. (ιηθ. βζα 

πνυζ.) αοηυξ πμο είκαζ αζηαεήξ, πμο ιεηααάθεζ 

εφημθα ανπέξ ή ζδέεξ 12. (ιηθ.) ημ μνζαηυ ζδ-

ιείμ, δ οπεναμθή, δ αηνυηδηα. 

   mărgitúră(πθδε. mărgitúre) 1. α. μζ άηνεξ 

ιίαξ ζηενεάξ ηνμθήξ β. (ηαη’ επέηη.) θαβδηυ 

ηαηχηενδξ πμζυηδηαξ 2. α. ζακίδα πμο πνμέ-

νπεηαζ απυ ηδκ ελςηενζηή επζθάκεζα εκυξ ημφ-

ηζμονμο β. (ηαη’ επέηη.) ζακίδα ηαηχηενδξ 

πμζυηδηαξ.  

   marmángă(πςνίξ πθδε.) ιανιάβηα.  

   marmáră(πθδε. marmáre) 1. κεηνυ έιανομ 

πμο παναιέκεζ ζηδκ ιήηνα ηδξ πνμααηίκαξ ιε-

ηά απυ απμηοπδιέκδ εβηοιμζφκδ 2. ακηζζοθθδ-

πηζηή ζηυκδ παναζηεοαζιέκδ απυ κεηνυ έι-

ανομ πνμααηίκαξ 3. πνμααηίκα πμο απμθεφβεζ 

ηδκ βμκζιμπμζδεεί.  

   marmaríce & marmarítsă(εκ. ;) ια-

νιανάηζα (οπμη. ημο mármare). 

   mármaru(πθδε. mármare) ιάνιανμ.     

   marmarítsă →marmaríce.  

   mártiru & mártiră(πθδε. mártiri & má-

rtire) 1. άκδναξ - βοκαίηα πμο οθίζηαηαζ ια-

νηφνζα, ηαθαζπςνίεξ 2. άκδναξ - βοκαίηα ιά-

νηοναξ ζε δζηαζηήνζμ.   

   Μártsă(πθδε. Μártsă) Σνίηδ, δ ηνίηδ ιένα 

ηδξ εαδμιάδαξ ανπίγμκηαξ απυ ηδκ Κονζαηή. 

   Μártsu(πςν. πθδε.) Μάνηζμξ, μ ηνίημξ ιδ-

καξ ημο έημοξ. 

   mártsu(πθδε. mártsă) ιανηίηζζ.  

   maryólu - maryólă(πθδε. maryóli – ma-

ryóle) ιανβζυθδξ - ιανβζυθα, πμκδνυξ – πμ-

κδνή, ιαθαβάκαξ - ιαθαβάκα.  

   mascanthínă(πθδε. mascanthí-ne) είδμξ 

θμοθμοδζμφ ιε ιςα άκεδ;. 

   mascureáme & măscureáme (πςν. 

πθδε.) 1. πθήεμξ πνμζχπςκ ανζεκζημφ βέκμοξ 

2. πνυζςπμ πμο ακήηεζ ζημ ανζεκζηυ θφθμ.  

   máscuru(πθδε. máscuri) 1. ανζεκζηυξ, αο-

ηυξ πμο έπεζ ηα βεκκδηζηά παναηηδνζζηζηά ημο 

ακδνζημφ θφθθμο, ηαη’ ακηζδζαζημθή πνμξ ημ 

βοκαζηείμ 2. ανζεκζηυ, μ άκδναξ ή γχμ ανζε-

κζημφ βέκμοξ. 

   mascurutheámină(πθδε. mascurutheá-

mińi) ανζεκζημεήθοημξ, ενιαθνυδζημξ.  

   máste(πςν. πθδε) 1. υρδ, ημ πχξ θαίκεηαζ 

ηάπμζμξ 2. ηπ./ηη. πμο είκαζ εοπανμοζίαζημ, έ-

πεζ ςναία ειθάκζζδ 3. δφκαιδ, ακεεηηζηυηδηα, 

ακημπή.  

   mastélă(πθδε. mastéle) ιαζηέθμ  

   másticu(măstic/-áre,-ái,-átă) ιαζχ.  

   mastíhă(πθδε. mastíhe) 1. ιαζηίπα, ηζίπθα 

2. ιαζηίπα, ανςιαηζηή νδηζκχδδξ μοζία πμο 

πνδζζιμπμζείηαζ ζηδκ πμημπμζία.   

   mastoripséscu(mastorips/íre,-í,-ítă) ια-

ζημνεφς, ηαηαζηεοάγς. 

   mastorepsíre(πθδε. mastorepsí-ri) ιαζηυ-

νεια, δ επζζηεοή δ ηαηαζηεοή πνάβιαημξ.  

   másturu(πθδε. másturi) 1. ιάζημναξ, ηε-

πκίηδξ 2. ηηίζηδξ 3. δελζμηέπκδξ, 4. Ονβακμπαί-

ηηδξ.  

   máşă(πθδε. mắşî) ιαζζά, ηζζιπίδα. 

   maştaflécă(πθδε. maştafléce), (ιηθ.) ημ 

αζδμίμ.  
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   máta(πςν. πθδε.) μκμιαζία ιμοθανζμφ ιε 

ημηηζκςπυ ηνίπςια. 

   mateĝonítsă(πθδε. mateĝoníce) 1. βοκαί-

ηα πμο πνμηαθεί ημοξ άκδνεξ, πμο ημοκάεζ ηδκ 

μονά ηδξ 2. ζηφθα πμο πνμηαθεί ανζεκζηυ 

ζηοθί βζα κα βμκζιμπμζδεεί  

   máthimă(πθδε. mathímate) ιάεδια, δ 

δζδαηηζηή δζαδζηαζία. 

   maticápe(πθδε. maticápuri) είδμξ ηνοπακ-

ζμφ.  

   mátsu(πθδε. mátsă) 1. έκηενμ, ημ ηεθεοηαίμ 

ηιήια ημο πεπηζημφ ζςθήκα 2. (πθδε.) έκηενα, 

ηα εκηυζεζα, ημ ζφκμθμ ηςκ εζςηενζηχκ μνβά-

κςκ πμο ανίζημκηαζ ζηδκ ημζθζαηή πχνα.       

   mátşa(αηθ.) ζηδ θν tşắtşa-mátşa! "άκς 

ηάης, ακάηαηα, πςνίξ ζεζνά, ηάλδ".    

   matşólă(πθδε. matşóle) είδμξ ζθονζμφ.  

   matúfu - matúfă(πθδε. matúfańi – matú-

fe) παναηηδνζζιυξ πνμζχπμο πμο δεκ εηδδθχ-

κεηαζ, πμο παναιέκεζ αιέημπμ ηαζ ζζςπδθυ ζηζξ 

ημζκςκζηέξ ζοκακαζηνμθέξ.  

   maxuńáricu - maxuńárică(πθδε. ma-

xuńárici - maxuńárice) ανζεκζηυ - εδθοηυ ις-

νυ δθδηίαξ έςξ δφμ εηχκ.  

   maĝnítu(πθδε. maĝníte & maĝníturi) ια-

βκήηδξ.   

   máye(πθδε. mắyi) ιαβεία, ιάβζα.  

   mayiryó & mayuryó(πθδε. mayiryádzî 
& mayuryádzî) ιαβεζνείμ, ημογίκα.  

   mayirdjî – mayirdjoáne(πθδε. mayi-

rdjádzî - mayirdjoá-ne) ιάβεζναξ - ιαβείνζζζα. 

   mayirítsă(πθδε. mayiríce) ιαβεζνίηζα.   

   mayuryó → mayiryó  

   máză(πθδε. mắzi) 1. ζςνυξ, ζςνεία, ζφκμ-

θμ πναβιάηςκ πμο έπμοκ ιαγεοηεί άηαηηα ζε 

έκακ πχνμ 2. έκα ζςνυ, πάνα πμθθά, ιεβάθδ 

πμζυηδηα, πθήεμξ πναβιάηςκ. 

   măcátsă(πθδε. măcắtsî) ηαθμηαζνζκυ ηά-

θοιια απυ ζηυθα βζα ηακαπέδεξ ηαζ ζμθάδεξ 

2. (ζοκεηδ.) ζηυθα. 

   măcănéscu(măcăn/-íre,-í,-ítă) 1. ιεηέπς, 

ζοιιεηέπς, παίνκς ιένμξ 2. ακαηαηεφμιαζ 

ειπθέημιαζ (ζε λέκδ ή δοζάνεζηδ οπυεεζδ) 3. 

ακαηαηεφμιαζ, δναζηδνζμπμζμφιαζ (ηον. ζε ε-

πζθήρζιδ οπυεεζδ) 4. επζπεζνχ, πνμζπαεχ 5. 

ιεηαηζκμφιαζ, ημοκζέιαζ 6. (ηονίςξ ςξ ηφπμξ 

εοβεκείαξ) ζοκμοζζάγμιαζ.  

   măcăníre(πθδε. măcăníri) 1. ζοιιεημπή, 

ειπθμηή 2. δναζηδνζμπμίδζδ.  

   măcináre(πθδε. măcinắri) άθεζια, άθεζδ.  

   măcinătúră(πθδε. măcinătúre) 1. άθεζδ, 

άθεζια 2. (ζοκεηδ.) άθεζια, δ πμζυηδηα ηςκ  

δδιδηνζαηχκ πμο ιεηαθένεηαζ ζημκ ιφθμ, βζα 

κα αθεζηεί.  

   măeáme(πθδε. măéńi) πθήεμξ βνζχκ.  

   măéscu(mă/-íre,-í,-ítă) βίκμιαζ βνζά.  

   măhălắ(πθδε. măhăládzî) ιαπαθάξ, ζοκμζ-

ηία.  

   măhălítşu(πθδε. măhălítşî) ιζηνή ζοκμζηία 

(οπμη.ημο măhălắ )  

   măhăĺótu - măhăĺoátă(πθδε. măhăĺótsî 

- măhăĺoáte) άκδναξ - βοκαίηα πμο ηαημζηεί 

ζηδκ ίδζα ζοκμζηία.  

   măícă(πθδε. măíce) βνζμφθα, ιζηνυζςιδ 

βνζά (οπμη.ημο máe). 

   măíre(πθδε. măíri) ημ κα βίκς βνζά.  

   mălắ(πθδε. ;) ιοζηνί.  

   mălăcăşánu - mălăcăşánă(πθδε. mălă-

căşáne - mălăcăşáne), (μ,-δ) ηάημζημξ ημο πς-

νζμφ Μalacáşî (αθ. θ.).  

   mălăfătúră(πθδε. mălăfătúre) 1. Καημηε-

πκία 2. ηαηή πνάλδ, ανμιμδμοθεζά, αηζιία.  

   mălăfătúru - mălăfătúră(πθδε. mălăfă-

túri - mălăfătúre)) 1. άκδναξ - βοκαίηα πμο ηά-

κεζ επζθήρζιεξ πνάλεζξ 2. αδέλζμξ άκδναξ - αδέ-

λζα βοκαίηα, αοηυξ - αοηή πμο ηάκεζ ηαημηε-

πκίεξ. 

   mălăfrándză(πθδε. mălăfrándză) 1. ζφθζ-

θδ 2. (ζοκεηδ.) ηάεε αθνμδίζζμ κυζδια.  

   mălămuséscu(mălămus/-íre,-í,-ítă) 1. πνο-

ζχκς, δίκς (ζε ηπ.) πμθθά πνήιαηα 2. επζπνο-

ζχκς.  

   mălămusíre(πθδε. mălămusíri) 1. ρνφζς-

ια, ημ κα δχζς (ζε ηπ.) πμθθά πνήιαηα 2. επζ-

πνφζςια.  

   mălăxéscu(mălăx/-íre,-í,-ítă) πνμζανιυγμ-

ιαζ, εβηθζιαηίγμιαζ.   

   mălăxíre(πθδε. mălăxíri) πνμζανιμβή, 

εβηθζιάηζζδ.  

   mălăĝáru - mălăĝáră(πθδε.mălăĝári - 

mălăĝáre) ιαθαβάκαξ - ιαθαβάκα.   

   mălăĝăríe(πθδε. mălăĝăríi) ιαθαβακζά, 

πμκδνζά. 

   mălăyíe(πθδε. mălăyíi & mălăyíuri) 1. αμ-

ζηυημπμξ ιε άθεμκμ ηαζ πμζμηζηυ πυνημ 2. 

(ιηθ.) ηένρδ, απυθαοζδ  

   mălceándză(πθδε. mălcéndzî) εοθμβζά. 

   măldzáre(πθδε. măldzắri) λφθζκμ δμπείμ 

βζαμονηζμφ.  

   măldzărúşă(πθδε. măldzărúşe) οπμη.ημο 

ιζηνή măldzáre(αθ. θ.).  

   măltşătúră & mătşăltúră(πθδε. măltşă-

túre & măltşătúri mătşăltúre & mătşăltúri) 1. α-

κυδημξ θυβμξ ή εκένβεζα, αθαηεία, ιαθαηία 2. 

(βζα αβαευ, πνμσυκ, θαβδηυ, ειθάκζζδ) αοηυ 

πμο πνμηαθεί αδδία, ημ ηαηυβμοζημ.  
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   mămălédzu(mămăl/-íre,-í,-ítă) ιμκμθμβχ, 
ιμονιμονίγς ιυκμξ ιμο.  

   mămălíre(πθδε. mălălíri) ημ κα ιμκμθμβχ, 

κα ιμονιμονίγς ιυκμξ ιμο.  

   mămănắ(πθδε. mămănádzî), (ιηθ.) πνήια. 

   mănáĺe(πθδε. mănắĺi) 1. ιακμοάθζ 2. 

μκμιαζία δζαημζιδηζημφ ιμηίαμο οθακημφ. 

   mănáru
1
(πθδε. mănare) 1. ημιιάηζ πάθο-

αα ημ μπμίμ πνδζζιμπμζείηαζ: α. ςξ ηζαηιάηζ 

βζα ημ άκαιια θςηζάξ (ιε ηδκ ηνζαή πάκς ζε 

πονυθζεμ πανάβεζ ζπζκεήνεξ) β. ςξ αημκζζηήνζ 

θεπίδςκ 2. (ιηθ.) ζηδ θνάζδ dáu de mănáru! 

"δίκς ζδιαζία, οπμθμβίγς, θαιαάκς οπυρδ 

ηπ.  ή ηα θεβυιεκα ηάπμζμο".  

   mănáru
2
 - mănáră(πθδε. mănáre & mă-

nári - mănáre) 1. ανζεκζηυ - εδθοηυ ιακάνζ, 

ανζεκζηυ - εδθοηυ ανκί πμο ημ ηαΐγεζ μ αμ-

ζηυξ: α. επεζδή ρυθδζε ή ημ επέννζρε δ θοζζ-

ηή ημο ιάκα β. ιε ζημπυ κα αημθμοεεί ηα ηε-

θεφζιαηά ημο ηαζ κα παναζένκεζ έηζζ μθυηθδ-

νμ ημ ημπάδζ 2. ( ζοκεηδ., ανζ.) ηαημζηίδζμ γχμ 

3. (ιηθ., ανζ.) ιςνυ πμο ηαΐγεηαζ απυ ηπ. 4. 

(ιηθ. ανζ.). πνυζςπμ πμο ημ ηνέθς, ημ ζοκηδ-

νχ.   

   mănátă(mănắtsî) 1. πμφθηα α. ημ εζςηε-

νζηυ ηδξ παθάιδξ β. πενζά, δ πμζυηδηα πμο πς-

νά ζημ εζςηενζηυ ηδξ παθάιδξ 2. ιάηζμ, δε-

ζιδ 3. (εζδζη. βζα ζπανηά) πενυαμθμ.  

   mắnă(πθδε. mắne) 1. πένζ, ημ έκα απυ ηα 

δφμ άκς άηνα ημο ακενχπμο 2. (ζοκεηδ.) δ 

αβηαθζά 3. (εζδζηυη.) ημ ηιήια ηςκ άκς άηνςκ 

απυ ημ ηανπυ ςξ ηζξ άηνεξ ηςκ δαηηφθςκ 4. 

(ζοκεηδ.) ημ ίδζμ ημ άημιμ 5. (εζδζηυη. ζημκ 

πθδε.) μζ πεζνχκαηηεξ, μζ ενβάηεξ πμο δμοθεφ-

μοκ ιε ηα πένζα 6. ηα άκς άηνα ςξ ιέζμ ή 

υνβακμ πμο πνδζζιμπμζεί ηακείξ βζα κα ηάκεζ 

ηη. 7. μ έθεβπμξ, δ άιεζδ επμπηεία πμο αζηεί 

ηάπμζμξ 8.( ζοκεηδ.) μ ηνυπμξ ή δ ζεζνά ιε ηδκ 

μπμία ηάηζ ιεηαθένεηαζ απυ ημ έκα άημιμ ζημ 

άθθμ 9. δυζδ, ηάεε λεπςνζζηή θμνά ηαηά ηδκ 

μπμία ζοκδε. επακαθαιαάκεηαζ ηάηζ, χζπμο κα 

επζηεοπεεί ημ επζδζςηυιεκμ απμηέθεζια 10. 

αμήεεζα, επζημονία 11. (ιηθ.) ελάνηδια απυ ημ 

μπμίμ ιπμνεί ηακείξ κα πζάζεζ ενβαθείμ, ιδπά-

κδια ή υνβακμ 12. ιάηζμ, δέζιδ.  

   mănăstíru(πθδε. mănăstíre) ιμκαζηήνζ.  

   măncáre - măngáre(πθδε. măncắri - mă-

ngắri) 1. ανχζδ, θάβςια, ημ κα θάεζ ηακείξ 

ηάηζ 2. θαβδηυ, ηνμθή πμο παναζηεοάγεζ ή ηα-

ηακαθχκεζ ηακείξ 3 ηνμθή, πνμιήεεζα ζε ηνμ-

θέξ 4. (ζοκεηδ.) βεφια, δείπκμ, δ χνα ηαηά ηδκ 

μπμία βεοιαηίγεζ ηακείξ 5. θαβςιάνα, ακηζπα-

θυηδηα. 

   măncătúră - măngătúră(πθδε. măncă-

túre - măngătúre) 1. θαβμφνα, ηκδζιυξ 2. οπμ-

θείιιαηα ηνμθήξ πμο έπεζ ηαηακαθςεεί 3 (ζε 

θζαάδζ) ιένμξ πμο έπεζ θαβςεεί απυ γχμ. 4. αθ. 

θ. măncáre ζηζξ ζδι. 2 & 5. 

   mắncu & mắngu(mănc & măng/-áre,-ái,-

átă) 1. ηνχς 2. ηάεμιαζ βζα θαβδηυ, βεοιαηίγς 

ή δεζπκχ 3. (ιηθ., me ~) ηνχβμιαζ, ηαοβαδίγς 

(ιε ηπ.) 4. (ιηθ., ιε ανκδη. ιυν., nu le ~) δεκ 

ηαζνζάγς, δεκ ηα πάς ηαθά (ιε ηπ) 5. (ιηθ.) 

δεκ οπμθένς, δεκ πςκεφς (ηπ.) 6. λεπαζηνεφς, 

ζημηχκς 7. (ηνζημπνυζ. me ~) έπς θαβμφνα, 

ηκδζιυ 8. (ιηθ.) πνμηαθχ ή οθίζηαιαζ θεμνά 

απυ ηνζαή ή δζάανςζδ 9. (me ~) ζηεκμπς-

νζέιαζ, αβπχκμιαζ (βζα ηπ./ηη.) 10. εκμπθχ, 

πζέγς, γδηάς (ηη.) θμνηζηά.  

   măndáne(πθδε. măndắńi), (παθαζυη.) 1. 

ιακηάκζ, οδνμηίκδημξ ιδπακζζιυξ βζα ηδκ επε-

λενβαζία ιάθθζκςκ οθαζιάηςκ 2. (ηαη’ επέηη.) 

μ ηυπμξ υπμο οπάνπεζ εβηαηάζηαζδ ιακηακζμφ.  

   măndátă(πθδε. măndátsî) 1. ιακηάημ, κέμ, 

παιπένζ 2. εζδμπμίδζδ 3. (πθδε.) παζνεηίζιαηα, 

δ απμζημθή ή δζααίααζδ παζνεηζζιμφ.  

   măndăneáru - măndăneáră(πθδε. mă-

ndăneári - măndăneáre), (παθαζυη.) 1. πεζνζζηήξ 

- πεζνίζηνζα ιακηακζμφ 2. ζδζμηηήηδξ – ζδζμηηή-

ηνζα ιακηακζμφ 3. (εδθ.) δ ζφγοβμξ ημο πεζνζ-

ζηδ ημο ιακηακζμφ. 

   măndéme(πθδε. măndéńi) 1. μνοπείμ 2. 

(ζοκεηδ.) ιεβάθδ πμζυηδηα μνοηηχκ.  

   măndzátu1
(πθδε. măndzátsî) δαιάθζ δθζ-

ηίαξ εκυξ έςξ δφμ εηχκ. 

   măndzátu2
(πθδε. măndzáturi) πενίθνα-

βια, ζε οπυβεζμ αβνμηζημφ ζπζηζμφ, εκηυξ ημο 

μπμίμο απμιυκςκακ ηα κεανά γχα πμο ήεεθακ 

κα ηα απμηυρμοκ απυ ημ εδθαζιυ.  

   mắndză(πθδε. mắndzî) 1. ιμφκηγα, θάζηε-

θμ 2. (ιηθ.-εηθν.) δ επζδεζηηζηή πενζθνυκδζδ, 

δ απυννζρδ 3. (δζπθυ ~ - ~, ζημκ πθδε.) α. ιμο-

ηγμφνεξ, ζδιάδζα, δαπηοθζέξ πμο έπμοκ απμηο-

πςεεί ζε ιία επζθάκεζα β. ακμιμζυιμνθμ αά-

ρζιμ, ιε δζαθμνεηζηήξ εκηάζεςξ απμπνχζεζξ 

επεζδή δεκ πέηοπε ηαθά.  

   măndzî´nă(πθδε. măndzî´ne) ημ θοηυ θα-

δακζά ή ημοκμφηθα  

   mắndzu - mắndză(πθδε. mắndzî - mắnge 

) ανζεκζηυ - εδθοηυ πμοθάνζ δθζηίαξ έςξ εκυξ 

έημοξ. 

   măneáre(πθδε. mănéri) θααή ιαπαζνζμφ, 

εβπεζνζδίμο, ζπαεζμφ η.η.μ. 

   măngáre → măncáre.  

   măngătúră→ măncătúră. 

   măngícu - măngícă(πθδε. măngíci - mă- 
ngíce) κεμβέκκδημ ανζεκζηυ - εδθοηυ πμοθάνζ 

δθζηίαξ έςξ εκυξ ιδκυξ (οπμη. ημο mắndzu - 

mắndză)  
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   mắngu → máncu. 

   mănicáră(πθδε. mănicắri) πενζπεζνίδα πμο 

ηαθφπηεζ ημ ηιήια ημο πενζμφ απυ ηδκ παθάιδ 

ςξ ημκ αβηχκα (θμνζυηακ παθαζυη. ιε ηδ 

παναδμζζαηή ακδνζηή εκδοιαζία). 

   mắnică(πθδε. mắnici) 1. ιακίηζ: 2. οδάηζκμ 

νεφια. 

   mănócupă & nócupă (πθδε.;) ζηεπάνκζ.  

   mănucĺáre(πθδε. mănucĺéri) δειάηζαζια.  

   mănúcĺe(πθδε. mănúcĺi) ημ πίζς πεπθαηο-

ζιέκμ ιένμξ ηδξ θεπίδαξ ημο ηζεημονζμφ  

   mănucĺédzu(mănucĺ/-áre,-ái,-átă) δεια-

ηζάγς 

   mănúcĺu(πθδε. mănúcĺe) δειάηζ. 

   mănúre(πθδε. mămúri & mănúruri) ιακμφ-

νζ. 

   mănurocálivă(πθδε. mănurocálive) (ηηδ-

κ.) οπυβεζα ηαθφαα, ζηδ ζηάκδ, δ μπμία ζοκ-

ζζημφζε θοζζηυ ροβείμ υπμο απμεδηεφμκηακ 

ηα πνμξ δζαιεηαηυιζζδ ηεθαθμηφνζα. 

   mănúşă(πθδε. mănúşî) 1. πενάηζ (οπμη.ημο 

mắnă) 2. πενμφθζ, θααή 3. ιάηζμ, δέζιδ 4. Τ-

θακηζηυ ζφκενβμ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ηαηά ηδκ 

δζαδζηαζία ημο δζαζίιαημξ ημο ζηδιμκζμφ 5. 

(παθαζυη.) λφθζκμξ ιμπθυξ πμο θεζημονβμφζε 

ςξ δζαηυπηδξ ημο ζοζηήιαημξ χζδξ ημο ηνμ-

πμφ ημο λοθμπνζζηζημφ ιδπακζζιμφ ημο κενμ-

πνίμκμο 5. ηθήνμξ, δ ηφπδ ημο ακενχπμο 6. 

(ιηθ.) ηαηή θήιδ 7. (ιηθ.) ηαηδβμνία, εκμπμ-

πμίδζδ.    

   mănúşícă(πθδε. mănúşíce) αθ. θ. mănúşă 

ζηδ ζδι. 1. 

   mărăcínu(πθδε. mărăcíni) ηνάηαζβμξ (εί-

δμξ θοημφ). 

   mărănáre(πθδε. mărănắri) ιανάγςια, ηα-

ηάεθζρδ. . 

   mărănédzu(mărăn/-áre,-ái,-átă) 1. ιανα-

γχκς α. ηονζεφμιαζ απυ ηαηάεθζρδ β. Πνμ-

ηαθχ (ζε ηπ.) ηαηάεθζρδ.  

   mărcátu(πθδε. mărcáturi) βζαμφνηζ. 

   măreáme(πςν. πθδε.) πθήεμξ δθζηζςιέ-

κςκ ακενχπςκ.   

   măreátsă(πςν. πθδε.) ιεβαθμζφκδ, ιεβα-

θμπνέπεζα.   

   măréscu(măr/-íre,-í,-ítă) 1. ιεβαθχκς, 

ηάκς (ηη.) ιεβαθφηενμ, αολάκς ή επεηηείκς 

(ηη.) 2. (βζα δθζηία) ιεβαθχκς, βίκμιαζ πζμ ιε- 

βάθμξ 3. βίκμιαζ ζπμοδαίμξ, ακένπμιαζ ημζκς-

κζηά ηαζ μζημκμιζηά. 4. (βζα θοηυ) ιεβαθχκς, 

ιεβεεφκμιαζ ςξ πνμξ ηζξ δζαζηάζεζξ.  

   mărgeáo(πθδε. mărgeále) 1. πάκδνα 2. ίνζ-

δα μθεαθιμφ. 

   mărídhă(πςν. πθδε.), (ζηςπη.) πθήεμξ ιζ- 

ηνχκ παζδζχκ.  

   măríre(πθδε. măríri) 1. ημ κα ιεβαθχζεζ, 

αολήζεζ δ επεηηαεεί ηάηζ 2. ημ κα βίκς ζπμο-

δαίμξ.  

   mărítu(mărt/-áre,-ái,-átă) 1. (βζα βοκαίηα) 

πακηνεφμιαζ, παίνκς άκδνα 2. (ιηθ. βζα πνά-

βι.) πάκς 3. (ιηθ. βζα πνήιαηα) πάκς ή ζπαηα-

θχ.  

   mărjắscu(mărj/-î´re,-î´i,-î´tă) αννςζηαίκς, 

κμζχ (ημ νήια αθμνά ιυκμ γχα ςζηυζμ πνδζζ-

ιμπμζείηαζ ιεηαθμνζηά ηαζ βζα ακενχπμοξ).  

   mărjî´re(πθδε. mărjî´ri) αζεέκεζα, αννχ-

ζηζα (ημ θήιια αθμνά ιυκμ ηα γχα ςζηυζμ 

πνδζζιμπμζείηαζ ιεηαθμνζηά ηαζ βζα ακενχ-

πμοξ). 

   mărléscu(mărl/-íre,-í,-ítă) 1. (βζα ηνζάνζ) 

ιανηαθίγς, ααηεφς 2. (ιηθ. βζα ακενχπμοξ) 

ζοκμοζζάγμιαζ.  

   mărlíre(πθδε. mărlíri) 1. (βζα ηνζάνζ) αάηε-

ια 2. (ιηθ.) ζοκμοζία.   

   mărlitúră(πθδε. mărlitúre) δ πενίμδμξ ημο 

ααηέιαημξ ηςκ πνμααηίκςκ.   

   mărózu & morózu - măróză & moró-

ză(πθδε. mărózi & morózi -măróze & moróze) 

1. γςκημπήνμξ - γςκημπήνα 2. (εδθ.) βοκαίηα 

πμο δζαηδνεί ζπέζδ ιε ηπ. πςνίξ κα ημκ έπεζ 

πακηνεοηεί, ενςιέκδ, παθθαηίδα 3. (ζοκεηδ., 

εδθ.) βοκαίηα πμο πανέιεζκε άβαιδ, ακφπα-

κηνδ. 

   mărtáre(πθδε. mărtắri), (βζα βοκαίηα) πα-

κηνεζά, ημ κα πάνς άκδνα.  

   mărtiriséscu(mărtiris/-íre,-í,-ítă) ιανηο-

νχ, οθίζηαιαζ ααζακζζηήνζα, ηαθαζπςνίεξ, δμ-

ηζιαζίεξ.  

   mărtirisíre(πθδε. mărtirisíri) ημ κα οπμ-

ζηχ ιανηφνζμ, ηαθαζπςνία, δμηζιαζία.   

   mărtíriu - mărtíryu(πθδε. martírie – ma-

rtíryie) ιανηφνζμ, ζηθδνή δμηζιαζία, ηαημο-

πία.   

   mărtíryu → martíriu.  

   mărúnă(πθδε. mărúne) 1. ηνυπμξ πηεκί-

ζιαημξ ηαηά ημκ μπμίμ ηνααχ ηζξ ηνίπεξ πνμξ 

ηα πίζς 2. ηζμοθμφθζ γχμο πμο ηνέιεηαζ ζημ 

ιέηςπμ 3. ζοζηάδα δέκδνςκ ή εάικςκ. 

   mărĝăritáre(πθδε. mărĝăritắri) ιανβανζ-

ηάνζ.  

   măsátu(πθδε. măsáte) αηυκζ πμο πνδζζιμ- 
πμζμφκ μζ ηζαβηάνδδεξ βζα ημ αηυκζζια ηδξ 

θαθηζέηαξ.  

   măsăláte(πθδε. măsălátsî) αζηείμ, πςναηυ  

   măscărắ - măscăroáńe(πθδε. măscărá-

dzî - măscăroáńe) ποδαίμξ άκδναξ - ποδαία βο-

καίηα 
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   măscărlíche(πθδε. măscărlíchi) 1.   άζε- 
ικδ, ποδαία πνάλδ 2. πνμζηοπυθμβα, ποδαία 

θυβζα.  

   măscureáme → mascureáme.  

   măseáo(πθδε. măséi) ηναπεγίηδξ, βμιθίμξ. 

   măsticáre & măsticătúră(πθδε. măsti-

cắri & măsticătúre), (βζα ηνμθή) ιάζδια  

   măsticătúră → măsticáre.  

   măstrăpắ(πθδε. măstrăpádzî) 1. πήθζκμ 

ηακάηζ βζα κενυ ή ηναζί 2. μκμιαζία δζαημ-

ζιδηζημφ ιμηίαμο οθακημφ. 

   măsturícu & măsturítşu(πθδε. măsturí-

tşî) ιαζημνάημξ (οπμη.ημο másturu) 

   măsturíe(πθδε. măsturíuri) πθήεμξ μζημδυ-

ιςκ.  

   măsturítşu → măsturícu 

   măsturlíche(πθδε. măsturlíchi) ημ επζηή-

δεοια ημο ηηίζηδ. 

   măşălắ(πθδε. măşăládzî) 1. ακαιιέκμ δαδί 

πμο πνδζζιμπμζείηαζ ςξ πονζυξ 2. θθυβα, ιε-

βάθδ θςηζά   

   mătásă(πθδε. mătắşî) ιεηαλμηθςζηή 

   mătáse(πςν. πθδε.) ιεηαλςηυ φθαζια ή 

νμφπμ απυ ιεηάλζ.  

   mătărắ(πθδε. mătărádzî) αζεέκεζα ηςκ αζ-

βμπνμαάηςκ   

   mătére(πθδε. mătéri) ιαδένζ.  

   mătrácu(πθδε. mătráci) ηον. ζηδ θν. me 

báşă mătráclu! "δμηζιάγς βζα πνχηδ θμνά ηη. 

κέμ, ένπμιαζ βζα πνχηδ θμνά ζε επαθή ιε ιία 

κέα πναβιαηζηυηδηα".  

   mătrátsă(πςν. πθδε) πζηονίδα. 

   mătricáru(πθδε. mătricári) αοηυξ πμο έπεζ 

ακαθάαεζ ηδκ αυζηδζδ ημπαδζμφ ιε βαθάνζα. 

   mătrícă(πθδε. mătríce & mătríci), (ηηδκ.) 

1. βαθάνα, πνμααηίκα δ ηαηζίηα πμο ηαηεαάγεζ 

άθεμκμ βάθα ηαζ ανιέβεηαζ 2. (πθδε.) ημπάδζ 

ιε βαθάνζα.  

   mătşălédzu(mătşăl/-íre,-í,-ítă) ιαζμοθχ, 

ιαζχ ανβά ηαζ βζα πμθθή χνα.  

   mătşălíre(πθδε. mătşălíri) ιαζμφθδια.  

   mătşăltúră → măltşătúră 

   mătşeásă(πθδε. mătşeáse) ηανπυξ ημο θο- 
ημφ mătşéşu (αθ. θ.)  

   mătşéşu(πθδε. mătşéşî) είδμξ ημο θοημφ 

ηνάηαζβμξ  

   mătuyále(πθδε. mătuyéĺi) ιαημβοάθζα, 

βοαθζά. 

   măxúle(πςν. πθδε.) 1. δ εηήζζα παναβςβή 

ιίαξ ηηδκμηνμθζηήξ ιμκάδαξ 2. αιμζαή αμζημφ 

ζε είδμξ.  

   măxúńu(πθδε. măxúme) κήπζμ..   

   măĝăjáru -  măĝăjáră(πθδε. măĝăjárea-

ńi - măĝăjáre) ιαβαγάημναξ, ηαηαζηδιαηάνπδξ. 

- ηαηαζηδιαηάνπζζζα, βοκαίηα ιαβαγάημναξ. 

   măĝăzíe(πθδε. măĝăzíi) ιαβαγί, ηαηά-

ζηδια.  

   măyipséscu(măyips/-íre,-í,-ítă) 1. ιαβεφς, 

ιαββακεφς, βδηεφς 2. βμδηεφς, ζαβδκεφς.  

   măyipsíre(πθδε. măyipsíri) ιάβεια.  

   măyistrắńi(πςν. εκ.) ιάβζα, ιαββακείεξ.  

   măyístru - măyístră(πθδε. măyístsrî – 

măyístre) ιάβμξ - ιάβζζζα, άκηναξ - βοκαίηα 

πμο αζηεί ιαβεία. 2. (εδθ.) ζαηακίζηνζα. 

   măzgále(πθδε. măzgáĺi) 1. πμθειίζηνα 2. 

(ζοκεηδ.) πμθφ ιζηνυ πανάεονμ (ηον. ζηζξ πα-

θαζυηενεξ μζημδμιέξ).  

   meándru(πςν. πθδε) ιαίακδνμξ, δζαημ-

ζιδηζηυ ιμηίαμ ηςκ οθακηχκ 

   meánu(πθδε. meánuri) 1. βοικυξ υπημξ ιε 

πεηνχδεξ ηαζ ζαενυ έδαθμξ 2. βοική πθαβζά ιε 

πεηνχδεξ ηαζ ζαενυ έδαθμξ.  

   meásă(πθδε. meáse) 1. ηναπέγζ βζα ημ θα-

βδηυ 2. (ζοκεηδ.) ημ βεφια ή ημ δείπκμ.  

   meásticu(mestic/-áre,-ái,-átă) 1. Ακαιζ-

βκφς, ακαηαηεφς, ζοιθφνς (πνάβι. ή οθζηά) 

2. (βζα πθήεμξ ειρ., me ~) ακαηαηεφμιαζ, ιπε-

νδεφμιαζ 3. (βζα θυβζα) ηα ιαζάς, απμθεφβς 

κα ιζθήζς λεηάεανα 4. ακαηαηεφς, ειπθέης 

(ηπ. ζε ηη.) 5. (me ~) ακαιζβκφμιαζ, ιπθέημ-

ιαζ, ζοιιεηέπς (ζε ιία λέκδ οπυεεζδ) 6. (ηνζ-

ημπνυζ. βζα πμηάιζ, νέια η.η.υ., se ~) ζιί-βεζ, 

εκχκεηαζ..  

   meáştire(πθδε. méştiri) θζθμδχνδια, 

πμονιπμοάν.  

   médu(πθδε. méduri) ηνυθζιμ ή πμηυ ιε  

πμθφ βθοηζά βεφζδ.  

   medúo(πθδε. medúore & medúori) 1. ιε-

δμφθζ, μ ιοεθυξ ηςκ μζηχκ 2. εβηέθαθμξ, ιοα-

θυ 3. μ κμοξ, δ δζακμδηζηή ζοβηνυηδζδ ηά-

πμζμο, μ ηνυπμξ ζηέρδξ.  

   meduláru(πθδε. meduláre) 1. δ ηνακζαηή 

ηάρα, ημ πάκς ιένμξ ημο ηνακίμο πμο πενζ-

ηθείεζ ημκ εβηέθαθμ 2. (εζδζηυη.) μ εβηέθαθμξ, 

ημ ιοαθυ.   

   meláne(πθδε. melắni) ιεθάκζ.  

   meldjánă(πθδε. meldjắńi) ιεθζ-ηγάκα. 

   melenghítu(πςν. πθδε.) ιδκζββίηζδα  

   melínde(αηθ.) ζηδ θν. colínde-melínde! 

πμο απμηεθεί ημκ πνχημ ζηίπμ απυ ηα αθαπζηά 

ηάθακηα ημο Μεηζυαμο  

   meliséscu(melis/-íre,-í,-ítă) εκδζαθένμιαζ, 

κμζάγμιαζ, ιε ιέθεζ (βζα ηπ./ηη.).  

   meĺeúne(πθδε. meĺeúńi) εηαημιιφνζμ.  
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   méĺu(πθδε. méĺuri) 1. ηεπνί 2. ηάεε αηα-

εανζία πμο ανίζημοιε ζημ νφγζ ή ημ ζηάνζ υ-

ηακ ημ ηαεανίγμοιε.  

   mémsă(πςν. πθδε), ημθθζηζίδα, θμνηζηυξ 

ηαζ εκμπθδηζηυξ άκενςπμξ.  

   méndă1
(πςν. πθδε) ηνέθα, παθααμιάνα, 

ρχκζζια 2. ζηδ θν. lo méndă! α. "ηδκ ρχκζζε, 

ηνεθάεδηε" (ηάπμζμξ) β. (βζα θαβδηυ ή ηναζί) 

"πάθαζε, λίκζζε". 

   méndă2
(πθδε. ménde) 1. ιέκηα, ημ θοηυ 2. 

ιέκηα δδφπμημ ιε άνςια  

   ménghină(πςν. πθδε) ιέββεκδ.  

   meńuríńu(πθδε. meńuríńe) εδαθζηή 

έηηαζδ πμο έπεζ ηδκ ιμνθμθμβία ηαζ ηδ ζφζηα-

ζδ εκυξ meánu (αθ. θ.).   

   meráche(πθδε. merắchi) 1. ιενάηζ α. πά-

εμξ βζα ηη. β. ηαδιυξ απυ απναβιαημπμίδηδ 

έκημκδ επζεοιία γ. υνελδ, δζάεεζδ 2. ηάηζ ημ 

υιμνθμ, ημ ελεγδηδιέκμ, ημ ηαθαίζεδημ.  

   meraclî´ - meracloáńe(πθδε. meracládzî 

- meracloáńe) 1. άκδναξ - βοκαίηα πμο ημο/ηδξ 

ανέζεζ ημ ςναίμ, ημ ελεγδηδιέκμ, ημ ηαθαί-

ζεδημ 2. άκδναξ - βοκαίηα πμο ηάκεζ ηη. ιε ηα-

θαζζεδζία, ιε βμφζημ 3. (ανζ.) άκδναξ πμο ημο 

ανέζμοκ μζ βοκαίηεξ, βοκαζηάξ.  

   merádu(πθδε. merádzî) υζηνοα (είδμξ θο-

ημφ).. 

   méranu - mérană(πθδε. mérańi - méra-

ne) (μ, δ) ηάημζημξ ημο (υιμνμο ιε ημ Μέηζμ-

αμ) πςνζμφ Αméru (αθ .θ.) 

   mérdza(πςν. πθδε.) μκμιαζία εδθοημφ 

ιμοθανζμφ.  

   mereáme(πςν. πθδε) 1. πθήεμξ ιδθζχκ 2. 

πθήεμξ, ιεβάθδ πμζυηδηα ιήθςκ. 

   mereáo(πθδε. meréi) εδαθζηή γχκδ ζηδκ 

μπμία αζηείηαζ ζοβηεηνζιέκδ αβνμηζηή πνήζδ, 

(ιπμνεί κα είκαζ αμζηυημπμξ, ηδπυημπμξ, πς-

ναθυημπμξ η. θπ.) 

   mereméte(πθδε. meremétsî) ιενειέηζ, επζ-

δζυνεςζδ.  

   meremetipséscu(merematips/-íre,-í,-ítă) 

ιενειεηίγς, επζδζμνεχκς. 

  meremetipsíre(πθδε. meremetipsíri) ιενε-

ιέηζζια.  

   meréte(πθδε. merétsî) ηθδνμκoιζά. 

   merícu & merítşu(πθδε. meritşî) ιδθίηζα 

(οπμη.ημο méru
2
) 

   merínde & merínte(πςν. πθδε) απυβεο-

ια  

   merídzu → amerídzu.   

   merínte →merínde. 

   merítşu → merícu. 

   mertícu(πθδε. mertíce) ηθήνμξ, ημ ιενίδζμ 

πμο παίνκεζ ηάπμζμξ απυ ιία ηθδνμκμιζά.  

   méru1
(πθδε. meáre) 1. ιήθμ 2. ηάεε έκα 

απυ ηα ιήθα ημο πνμζχπμο  

   méru2
(πθδε. méri) ιδθζά.  

   mérúşu(πθδε. merúşă) ιδθανάηζ (οπμη. 

ημο. méru
2
 ) 

   meryárică(πθδε. meryérici), (παθαζυη.) 

ηά-εε ιία απυ ηζξ ζακίδεξ πμο πανάβμκηακ ζηα 

κενμπνίμκα ηαζ ιεηαθένμκηακ ιε οπμγφβζα. 

   mesále(πθδε. mesắĺi) 1. ηναπεγμιάκηδθμ 2. 

πακί ιε ημ μπμίμ ηαθφπηεηαζ ηαρί πμο πενζέπεζ 

θαβδηυ.  

   mesareáo(πθδε. mesăréi) άζπανημξ ηυπμξ 

   mesăndărắ - mesăndrắ(πθδε. mesăndă-

rádzî - mesăndrádzî) ιεβάθδ εκημζπζζιέκδ 

κημοθάπα ζηδκ μπμία θοθάζζμκηαζ ηθζκμζηε-

πάζιαηα.   

   mesăndrắ → mesăndărắ. 

   méscu(me/-şteáre,-scúi,-scútă) 1. ηενκχ 2. 

θζθεφς. 

   mése(πςν. πθδε) 1. ιέζδ, ημ ζδιείμ πνά-

βιαημξ ή έηηαζδξ, πμο απέπεζ ελίζμο απυ ηα 

δφμ άηνα 2. δ ιέζδ, δ πενζμπή ημο ακενςπίκμο 

ζχιαημξ πμο ανίζηεηαζ ιεηαλφ ηςκ θαβυκςκ 

ηαζ ημο εχναηα 

   mesítu(πθδε. mesítsî) ιεζίηδξ. 

   mesícă(πθδε. mesíce)  1. ηναπεγάηζ θαβδ-

ημφ 2. (ζοκεηδ.) πανάεεζδ ιζηνμφ (εθαθνμφ) 

βεφιαημξ ή δείπκμο (οπμη.ημο meásă).   

   mesticáre(πθδε. mesticắri) 1. ακάιζλδ, α-

καηάηεια, ζοιθονιυξ (ειρφπςκ, πναβιάηςκ ή 

οθζηχκ) 2. ακαηάηεια, ειπθμηή, ιπένδεια.    

  mesticătóru - mesticătoáră(πθδε. me-

sticătóri - mesticătoáre) θζθμπενίενβμξ -  θζθμ- 

πενίενβδ, άκδναξ - βοκαίηα πμο ακαηαηεφεηαζ 
ζε υθα.  

   mesticătúră(πθδε. mesticăture)1. ζφιιεζ-

λδ, ζφκεεζδ 2. ιίλδ, ακάιζλδ 3. ηάηζ πμο είκαζ 

απμηέθεζια ιίλδξ, ημ ακάιζηημ, ημ ιζηηυ 4. 

ζφιθονια, ζοκμκεφθεοια 5. πανιάκζ 6. ιπε-

νδερμδμοθεζά.   

   mésu(πθδε. méşî) ιήκαξ α. ηάεε ιία απυ 

ηζξ δχδεηα οπμδζαζνέζεζξ ημο έημοξ β. πνμκζηυ 

δζάζηδια πμο δζανηεί ηνζάκηα ηαηά ζεζνά διέ-

νεξ ή ηέζζενζξ εαδμιάδεξ.  
ακάιεζα απυ ηαθθζενβδιέκεξ εηηάζεζξ 

   mesuráre(πθδε. mesurắri) 1. ιέηνδζδ, ιε-

ηνδια 2. εεναπεία ιε λυνηζα.  

   mesúră(πθδε. mesúre) ααεμοθυ πζάημ, 

ζμοπζένα.  

   mesúru(mesur/-áre,-ái,-átă) 1. ιεηνχ, α-

νζειχ 2. (me ~) ακαιεηνμφιαζ, ζοκαβςκίγμιαζ 

3. εηηζιχ, θμβανζάγς 4. πανααάθς, ζοβηνίκς 
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6. εεναπεφς ιε λυνηζα.  

   meşî´nă(πθδε. meşî´ne) ηαηενβαζιέκμ δε-

νια ημ μπμίμ πνδζζιμπμζείηαζ ζηδκ ηαηαζηεοή 

δενιάηζκςκ εζδχκ.   

   méşte & méşti(πςν. πθδε), 1. θεπηυ ηαηε-

νβαζιέκμ δένια (πνδζζιμπμζείηαζ ζηδκ ηαηα-

ζηεοή ηον. παπμοηζζχκ 2. παπμφηζζ ηαηα-

ζηεοαζιέκμ ιε ημ παναπάκς οθζηυ 3. (ιηθ. βζα 

άκ-ενςπμ) θεπηεπίθεπημξ μ ιδ ζηθδναβςβδ-

ιέκμξ.   

   meşteáre(πθδε. meştéri) 1. ηέναζια 2. θί-

θεια.   

   méşti → méşte.   

   metáche(πθδε. metắchi) είδμξ ηεπκδημφ 

αυζηνοπμο (δδιζμονβείηαζ απυ ηζξ βοκαίηεξ 

υηακ θμνμφκ ηδ επίζδιδ παναδμζζαηή θμνε-

ζζά).    

   metopúĺă(πςν. πθδε) μκμιαζία δζαημζιδ-

ηζημφ ζπεδίμο πμο έθενε δ επίζδιδ θμνεζζά 

ηςκ βοκαζηχκ ημο Μεηζυαμο. 

   métru(πθδε. meátre) 1. ιέηνδζδ, οπμθμβζ-

ζιυξ, ημ κα παίνκς ηα ιέηνα 2. (πθδε.) ιέηνα, 

πνμεημζιαζία πμο απμζημπεί ζηδκ ακηζιεηχπζ-

ζδ επενπυιεκδξ δοζάνεζηδξ ηαηάζηαζδξ 3. 

(πθδε.) μνζμεεηδιέκα πθαίζζα, υνζα, ηάλδ, μ-

νβάκςζδ 4. ζηδ θν. ámu tu métru! "έπς οπυρδ 

(ηπ.), ημκ οπμθμβίγς, δεκ ημκ λεπκχ".   

   métură(πθδε. méture) ζημφπα.  

   meturícă & meturítşă(πθδε. meturítşî) 

ζημοπάηζ (οπμη.ημο métru)  

   meturítşă→ meturícă.  

   mezé(πθδε. mezádzî) ιεγέξ.  

   midjî´tu(πθδε. midjîtsî) παθζυ μεςιακζηυ 

κυιζζια. 

   mígdáne & míĝdáne(πθδε. migdắni & 

miĝdắni) 1. ακμζηηυξ πχνμξ εκηυξ μζηζζιμφ, 

πθαηεία 2. (ζοκεηδ.) πχνμξ εκηυξ μζηζζιμφ πμο 

πανέπεζ δοκαηυηδηα εθεφεενδξ εέαξ 3. ζηδ θν. 

éşu/scótu tu migdáne! "αβαίκς/αβάγς ζηδ θυ-

να, απμηαθφπης, δδιμζζμπμζχ."   

   mihăníe(πθδε. mihăníe) ιδπακή.  

   miléte(πθδε. milétsî) έεκμξ, βέκμξ.    

   miĺóru - miĺoáră(πθδε. miĺóri - miĺoáre) 

1. γοβμφνζ, δζεηέξ ηναβί ή ηνζάνζ - δζεηήξ βίδα ή 

πνμααηίκα 2. (εδθ.) δζεηήξ πνμααηίκα ή βίδα 

πμο ανίζηεηαζ ζηδκ πνχηδ ηδξ εβηοιμζφκδ 3. 

(ζοκεηδ., ανζ.) κεανυ ηναβί δ ηνζάνζ. 

   miĺorícu - miĺorícă & miĺorítsă (πθδε. 

miĺoríci - miĺoríce) ηνζάνζ - πνμααηίκα πμο δεκ 

έπεζ ακαπηοπεεί, πμο έπεζ ιζηνμζημπζηυ ζχια.  

   mináre(πθδε. minắri) ιπμοβάδα.  

   mínde(πθδε. míndzî) 1. ιοαθυ, κμοξ, ημ 

ζφκμθμ ηςκ κμδηζηχκ θεζημονβζχκ ημο ακενχ-

πoο 2. κμοξ, ημ ζφκμθμ ηςκ πκεοιαηζηχκ δοκά-

ιεςκ ημο ακενχπμο, δ ζηακυηδηα κα ζηέθηεηαζ 

ηαζ κα πανάβεζ θμβζηέξ ζηέρεζξ 3. κμδηζηή ζηα-

κυηδηα, δ ελοπκάδα 4. θακηαζία 5. ζηέρδ, ζδέα 

6. άπμρδ, βκχιδ 7. θμβζηή, ζφκεζδ, ζςθνμ-

ζφκδ 8. ζημπυξ, πνυεεζδ 9. κυδια, ζοιπένα-

ζια 10. ζηζξ θν. tsî´nu (tu) mínde! "εοιάιαζ", 

bágu/învétsu mínde! "θνμκδιαηίγμιαζ", bágu 

míndea! "πνμζέπς, επζηδνχ ηπ.", ámu (tu) mí-

nde! "ζημπεφς, πνμηίεειαζ", ámu míndea! 

"πνμζέπς, θοθάς, έπς ημκ κμο ιμο", ámu tu 

mínde! "ζηέθημιαζ", ńi da tu mínde! "ανπίγς 

κα εοιάιαζ, κμιίγς, ιμο θαίκεηαζ", dipúnu mí-

nde! "ζηέθημιαζ, ηαηεαάγς ζδέεξ", dáu mínde-

a! "πνμηείκς, θές ηδκ βκχιδ ιμο", iń dáu mí-

ndea! "ζοζηέθημιαζ, ζοκεκκμμφιαζ", dáu tu 

mínde! "ζοζηέθημιαζ", cu áltă mínde! "αθθζχξ, 

δζαθμνεηζηά, ιε δζαθμνεηζηή βκχιδ", fắră mí-

nte! "πςνίξ κυδια, αηαηακυδημ", cu fắră mínte! 

"αθυβζζηα".   

   mindéscu & mintéscu(mind & mint/-íre,-

í,-ítă) 1. ακαηαηεφς, ακαδεφς, ακαηζκχ 2. (me 

~) ακαιζβκφμιαζ, ιπθέημιαζ, ζοιιεηέπς (ζε 

ιία λέκδ οπυεεζδ) 3. (me ~) ακαηαηεφμιαζ, α-

ζπμθμφιαζ (ιε ηη.) 4. (me ~) ιπενδεφμιαζ, πα-

εαίκς δζακμδηζηή δζ-αηαναπή 5. ιπενδεφς, πε-

νζπθέης ηα πνάβιαηα 5. (me ~) ακαηαηεφμιαζ, 

κζχες καοηία 6. (ηνζ-ημπνυζ. βζα ιάηζα, se ~) 

εμθχκς, δεκ αθέπς 7. (ιηθ., ηνζημπνυζ. βζα 

ημκ ηαζνυ) παθάεζ, ζοκκεθζάγεζ. 

   mindíre & mintíre(πθδε.  mindíri &  mi- 
ntíri) 1. ακάδεια, ακαηάηεια 2. ιπένδεια, δζα-

κμδηζηή δζαηαναπή 3. ιπένδεια, πενζπθμηή.  

   míndjanu - míndjană(πθδε. mindjane - 

mindjańi) ιεηζμαίηδξ – ιεηζμαίηδζα (ζηδ αθα-

πζηή βθχζζα), αοηυξ – αοηή πμο ηαημζηεί ή 

ηαηάβεηαζ απυ ημ Μέηζμαμ.  

   mindjăneáme(πςν. πθδε.) μζ ηάημζημζ 

ημο Μεηζυαμο ή μζ ηαηαβυιεκμζ απυ ημ Με-

ηζμαμ.. 

   mindjişé(πθδε. mindjişádzî) ιεκηεζέξ. 

   mindjîşólă(πθδε. mindjîşóle) ημ ηιήια ηδξ 

ζυθαξ ημο παπμοηζζμφ πςνίξ ημ ηαημφκζ.  

   mindjúnă(πθδε. mindjúne) ρέια.  

   mindjunósu - mindjunoásă(πθδε. mi-

ndjunóşî - mindjunoáse) ρεφηδξ. ρεφηνα. 

   minduéscu(mindu/-íre,-í,-ítă) 1. (me ~) 

ζηέθημιαζ 2. (me ~) παεαίκς δζακμδηζηή ζφβ-

ποζδ, ημονημοηζάγς (απυ ηδκ πμθθή ζηέρδ). 

   minduíre(πθδε. minduíri) 1. ζηέρδ, ημ κα 

ζηέθημιαζ 2. δζακμδηζηή ζφβποζδ, ημ κα ημο-

νημοηζάζς απυ ηδκ πμθθή ζηέρδ. 

   míndzî(πςν. εκ.) γαθάδα, γάθδ  

   mintéscu→ mindéscu. 
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   mintíre → mindíre. 

   mintitóru(πςν. πθδε) λφθζκμ νααδί ιε ημ 

μπμίμ ακαδεφμοκ δζάθμνα οθζηά (ηον. ζε ηαγά-

κζ).  

   mintitúră(πθδε. mintitúre) 1. ιίλδ οθζηχκ, 

πανιάκζ 2. ακαηαηςζμφνα, ιπενδερμδμοθεζά 

3. γάθδ 4. ηαναπή, ακαζηάηςζδ, θαζανία 5. 

ηαναπέξ.    

   mintşî´şáme(πςν. πθδε) πθήεμξ απυ κφι-

θεξ ρείναξ(κεμβέκκδηεξ ρείνεξ).  

   mintşî´şă(πθδε. mintşî´şe) 1. κφιθδ 

ρείναξ, δ ρείνα ιυθζξ αβαίκεζ απυ ημ αοβυ ηδξ 

2. (ιηθ.) άκενςπμξ πμο δεκ έπεζ ακαπηοπεεί 

ζςιαηζηά, πμο έπεζ εθθζπή ζςιαηζηή δζάπθα-

ζδ.   

   mínu(min/-áre,-ái,-átă) ηάκς ιπμοβάδα.  

   minutédzu → zminutédzu  

   minutáre → zminutáre  

   minutsáme(πθδε. minutsắńi) εοηεθέξ πνά-

βια, ηαηχηενδξ πμζυηδηαξ.  

   minútsî(πςν. εκ.) 1. ρζθά, ηένιαηα 2. (βε-

κζηυη.) πανημκμιίζιαηα ιζηνυηενδξ αλίαξ α-πυ 

έκα ιεβαθφηενμ 3. (ζοκεηδ.) νέζηα.  

   minutsî´ĺu(πθδε. minutsî´ĺe) 1. ηένια 2. 

ηάεε θεπηυ λφθμ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζημ άκα-

ιια ηδξ θςηζάξ 3. θεπηυ ηαζ λενυ λφθμ 4. ρζθμ-

πνάβιαηα, ηα αζήιακηα ζε πμζυηδηα ή πμζμ-

ηδηα πνάβιαηα 5. εκηυζεζα γχςκ. 

   minútu(πθδε. minúte) θεπηυ, ημ έκα ελδημ-

ζηυ ηδξ χναξ. 

   míră(πθδε. mire) 1. ιμίνα, πεπνςιέκμ, 

ηφπδ 2. ζπμθαζηζηή βοκαίηα (ηον. ζε ενβαζία) 

3. βοκαίηα πμο ζηέηεηαζ ζοκεπχξ δίπθα απυ 

ηάπμζμκ ηαζ επμπηεφεζ ή ηαεμνίγεζ ηζξ πνάλεζξ 

ημο.   

   míru(πςν.πθδε.) ιφνμ, ημ ανςιαηζηυ οβνυ 

πμο εηθφεηαζ απυ ζενυ πνυζςπμ ή πνάβια.   

   mirumíńe(πςν. εκ.) ιενμιήκζα. 

   mistiryipséscu(mistiryips/-íre,-í,-ítă) 1. 

εηιοζηδνεφμιαζ, θές έκα ιοζηζηυ (ζε ηπ.) 2. 

έπς ιοζηζηά, ακηαθθάζζς ιοζηζηά (ιε ηπ.).  

   mistiryipsíre(πθδε. mistiryi-psíri) ημ κα 

έπς ιοζηζηά, ημ κα ακηαθθάζς ιοζηζηά ιε ηπ.  

   mistíryu(πθδε. mistírye) 1. ιοζηζηυ, απυ-

ηνοθμ 2. επειφεεζα.  

   mistríe(πθδε. mistríi) ιοζηνί.  

   mísuru(πςν. πθδε.) ηαθαιπυηζ.  

   mítică(πθδε. mítice) 1. ιφηδ, αηίδα, αζπιή 

2. ιφηδ ηςκ δάπηοθςκ 3. άηνα, ημνοθή αμοκμφ  

4. βςκζά, βςκζαηυ  ζδιείμ  μζημδμιήξ ή  ηηήια- 
ιαημξ.   

   mitrópule(πςν. πθδε.) ιδηνμπμθζηζηυξ κα-

υξ.   

   mitropolítu(πθδε. mitropolítsî) ιδηνμπμ-

θίηδξ.  

   míxă(πθδε. míxe) ιφλα.      

   míĝă(πςν. πθδε.) έκα απυ ηα δζαημζιδηζηά 

ζπέδζα πμο έθενε δ επίζδιδ θμνεζζά ηςκ βο-

καζηχκ ημο Μεηζυαμο. 

   míĝdhală & amíĝdhală(πθδε. míĝdhale 

& amíĝdhale) αιφβδαθμ, μ ηανπυξ ηδξ αιοβδα-

θζάξ. 

    míĝdhalu(πθδε. míĝdhaĺi) αιοβδαθζά. 

   míĝdáne → migdáne.  

   miyáo(πθδε. miyále).ρείνα πμο ανίζηεηαζ 

ζημ πνμηεθεοηαίμ ζηάδζμ ηδξ ελέθζλήξ ηδξ, ιε-

ηαλφ κφιθδξ ηαζ εκήθζηδξ ρείναξ.   

   mizáte(πςν.πθδε.) 1. δδιμπναζία, πθεζζηδ-

νζαζιυξ 2. (ιηθ.) ζηζξ θνάζ. éşu tu mizáte /scó-

tu la mizáte!" αβαίκς/αβάγς ζηδ θυνα, απμηα-

θφπης, δδιμζζμπμζχ".   

   mizilíze(πθδε. mizilízi) ιάγςλδ πμο ζοι-

πενζθαιαάκεζ ζογήηδζδ ηαζ εθαθνυ ζοιπυζζμ  

   mî´rşă(πθδε. mî´rşe) 1. ρμθίιζ, πηχια γχ-

μο 2. (ιηθ.) ηγάιπα θαβδηυ 3. (ιηθ.) ζοκμοζία, 

ζελ. 

   moáră(πθδε. moáre) ιφθμξ α. ημ αθεζηζηυ ιδ-

πάκδια ημο ιφθμο β. (ζοκεηδ.) ιφθμξ, ημ ηηήνζμ πμο 

είκαζ εβηαηεζηδιέκμ ημ αθεζηζηυ ιδπάκδια γ.  

(ζοκεηδ.) μ πχνμξ πμο πενζαάθεζ ημ ακςηένς ηηί-

ζια.  

   moárte(πςν. πθδε.) 1. εάκαημξ 2 (ιηθ.) 

παιυξ, ηαηαζηνμθή.  

   móhălă(πθδε. móhale) 1. πέηνα ιε αηακυ-

κζζηδ επζθάκεζα, αηαηένβαζηδ πέηνα 2. (ιηθ) 

ρέια.    

   moloeátsă(πθδε. moloétsî) ζαπυπεηνα. 

   molíve(πθδε. molíyi) αυθζ, ζθαίνα, αθήια 

πονμαυθμο.   

   molívu(πθδε. molíyi) 1. ζπμθζηυ ιμθφαζ 2. 

ιμθοαέκζεξ ζθαίνεξ ηνειαζιέκεξ απυ ημ πέ-

δζηθμ ημο γχμο.   

   móĺu(muĺ/-áre,-ái,-átă) 1. ιμοζηεφς 2. 

(ιηθ.) πμηίγς 3. (me ~) αμοηάς (ζημ κενυ), 

ημθοιπάς 4. ιαθαηχκς (ηη.) ιέζα ζε οβνυ 5. 

(ηνζημπνυζ. βζα ημκ ηαζνυ) ιαθαηχκεζ, πανμο-

ζζάγεζ φθεζδ 6. ιαθαηχκς, ηαηαπναΰκς, ηα-

θιάνς (ηπ.).  

   monédhă(πθδε. monédzî) ιμκέδα, ημ πνή-

ια. 

   monovíză(πςν. πθδε.) πνμααηίκα ή ηαηζί-

ηα ιε αηνμθζηυ, ιζηνυ ιαζηάνζ.  

   moráru - moráră(πθδε. morári -moráre) 

ιοθςκάξ(πεζνζζηήξ ή ζδζμηηήηδξ ιφθμο) – 

ιοθςκμφ (πεζνίζηνζα ιφθμο ή ζφγοβμξ ημο ιο-

θςκά). 
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   mórcă(πθδε. mórci) ιςα, ημ ζχδεξ, ημ αζμ-

θεηί πνχια 

   moríre1
(πθδε. moríri) 1. πεεαιυξ, εάκαημξ 

2. (ζοκεηδ.) πέκεμξ 3. (ζοκεηδ.) ζηυηςια 4 

(ιηθ.) θαηνεία, οπεναμθζηυ πάεμξ βζα ηάηζ.  

   moríre2
(πθδε. moríri) δ ακάιζλδ θαπακζ-

ηχκ ιε δζάθμνα οθζηά (θάδζ, αθάηζ, λφδζ) πνμ-

ηεζιέκμο κα ηα ιεηαηνέρς ζε ζαθάηα ή ζε ζο-

ζηαηζηά βζα ηδκ παναζηεοή πίηαξ.   

   morózu - moróză → mărózu. 

   mórşu(πθδε. mórşuri) ηυνιμξ, πνμελμπή 

ζημ άηνμ ζακίδαξ βζα ηδκ πνμζανιμβή ζε αοηή 

ακηίζημζπδξ εζμπήξ άθθδξ ζακίδαξ.  

   mórtăcínă(πθδε. mortăcíne) 1. ρμθίιζ, 

πηχια γχμο 2. (ιηθ.) έκημκδ ανχια  

   móru1
(mor/-íre,-í,-ítă) 1. πεεαίκς 2. 

(ζοκεηδ.) ζημηχκς, θμκεφς, μδδβχ ζημκ εα-

καημ. 3. (ζοκεηδ.) πάκμιαζ, αθακίγμιαζ, ζαή-

κς. 4. (ιηθ.) επζεοιχ ζθυδνα, θαπηανχ πμθφ. 

5. (ιηθ. βζα ιμοζζηυ υνβακμ) παίγς επζδέλζα.  

   móru2
(mor/-íre,-í,-ítă) 1. ημπμεεηχ θαπα-

κζηά ή εθζέξ ζε άθιδ ή λφδζ βζα κα ηα ζοκηδ-

νήζς 2. ακαιζβκφς θαπακζηά ιε δζάθμνα οθζ-

ηά (θάδζ, αθάηζ, λφδζ) πνμηεζιέκμο κα ηα ιε-

ηαηνέρς ζε ζαθάηα ή ζε ζοζηαηζηά βζα ηδκ 

παναζηεοή πίηαξ 3. (βζα θοηυ) ιαναβηζάγς 

θυβς ρφπμοξ. 

   moscluvuséscu & moscovuséscu & 

moscuvuséscu(moscluvus & moscovus & 

moscuvus /-íre,-í,-ítă) ιμζπμαμθχ, εοςδζάγς.  

   moscluvusíre &  moscovusíre & mo-

scuvusíre(πθδε. moscluvusíri & moscovusíri 

&  moscuvusíri) ιμζπμαυθδια.    

   moscluvusitúră &  moscovusitúră & 

moscuvusitúră(πθδε. moscluvusítúre & 

moscovusítúre & moscuvusítúră) 1. ιμζπμαυ-

θδια 2. άνςια, ιονςδζηυ.  

   moscocáridhu(πθδε. moscocáridhe) ιμ-

ζπμηάνοδμ.  

   moscovuséscu → moscluvusescu.  

   moscovusíre → moscluvusíre. 

   moscovusitúră→ mμscluvusítúră. 

   moscuvuséscu→moscluvuséscu       

   moscuvusíre → moscluvusíre.  

   moscuvusitúră → mμscluvusítúră.   

   moshostáfilă(πςν. πθδε.) ιμζπμζηάθοθμ.   

   móstră(πθδε. móstre) 1. αζηνίκα 2. πνυ-

ζμρδ(ηον. Κηίζιαημξ) 3. πνυζςπμ, ιμφνδ, 

ιμφηνμ 4. ιυζηνα επίδεζλδ, θζβμφνα 5. ηνειά-

ζηνα.  

   móşu - moáşă(πθδε. móşî  - moáşe) 1.γέ-

νμξ - βνζά.2. (ιηθ. ανζ.) πέμξ πμο ανίζηεηαζ ζε  

 

ζοζημθή, πμο δεκ έπεζ ζηφζδ 3. (ανζ.) ζμο-

θνςιέκμξ ηανπυξ  

   mótşu(πθδε. mótşî) 1. πνμκφιθδ εκηυιμο 

2. (ζοκεηδ.) ημ ζημοθήηζ.  

   muabéte & muhabéte(πθδε. muabétsî & 

muhabétsî) ημοαέκηα, ζογήηδζδ. 

   mucaíte & mucatălíche(πςν. πθδε.) ζηδ 

θν. fácu mucaíte/mucatălíche! "ιμο πνμηαθεί-

ηαζ ημ εκδζαθένμκ κα ηάκς ηη., έπς ηίκδηνμ, 

αθμνιή, αζηία βζα κα εκενβήζς".  

   mucatălíche → mucaíte. 

   mucoáre(πθδε. mucóri) 1. αθέκκα πμο 

αβαίκεζ ηαηά ημκ ημηεηυ 2. εηηνίιαηα ζημ ηε-

θεοηαίμ ζηάδζμ ηδξ ειιδκυννμζαξ  

   mucuvắ(πθδε. mucuvádzî) πανηυκζ   

   muftí(πθδε. muftádzî) ιμοθηήξ. 

   muhabéte → muabéte.  

   muhládhă(πθδε. muhlắdzî) οβνυ ηαζ γε-

ζηυ ηθίια  

   múhlă(πθδε. múhle) 1. ιμφπθα 2. οβνυξ, 

ιαθαηυξ ηαζνυξ  

   muhlidzáme(πθδε. muhlidzắńi) κμηζζιέ-

κμ ή ιμοπθζαζιέκμ ζδιείμ.   

   muhlidzắscu(muhlidz/-î´re,-î´i,-î´tă) 1. 

ιμοπθζάγς, πζάκς ιμφπθα 2. (ιηθ.-εηθναζη.) 

ιέκς αδνακήξ, κςενυξ.  

   muhlidzî´re(πθδε. muhlidzî´ri) ιμφπθζα-

ζια  

   muhlíşte(πςν. πθδε.) επζθάκεζα οβνή ηαζ 

ιαονζζιέκδ απυ ηδκ ιμφπθα  

   muhtáru(πθδε. muhtári & muhtáreańi) 

εζζπνάηημναξ. 

   muhúsă(πςν. πθδε.) δ κμζημηονά ζηδκ 

ζοκηεπκζαηή δζάθεηημ ηςκ ηηζζηάδςκ.  

   mulgeáre(πθδε. mulgéri) άνιεβια, δ 

πνάλδ ημο ανιέβιαημξ 2. (ιηθ.) μζημκμιζηή 

αθαίιαλδ.  

   mulgetúră(πθδε. mulgetúre) ημ άνιεβια, 

ςξ δζαδζηαζία ημο ηηδκμηνμ-θζημφ ηφηθμο.  

   múlgu(mulgeáre/múlşu/múlsă) 1. ανιέβς 

2. (ιηθ.) απμιογχ (ηπ.) μζημκoιζηά.  

   mulícu & mulítşu - mulícă & mulítşă 
(πθδε. mulítşî - mulítşe) ανζεκζηυ - εδθοηυ 

ιμοθανάηζ (οπμη. ημο múlu- múlă). 

   mulítşu & mulítşă → mulícu.   

   muloáhă(πθδε. mulóhi) ιμθυπα.  

   múlu - múlă(πθδε. múĺi - múle) ανζεκζηυ 

ιμοθάνζ - ιμοθάνα, εδθοηυ ιμοθάνζ. 

   muluyíe(πθδε. muluyíi) πνευβναθμ.    

   muĺáre1
(πθδε. muĺéri) 1. ημ κα ιμοζηέρς 

ηάηζ 2.  ημ κα ιαθαηχζς  ηη. ιέζα  ζε οβνυ  3. 
(βζα πνυζ.) ιαθάηςια, διένςια, ηαθιάνζζια. 
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   muĺáre2
(πθδε. muĺéri) 1. βοκαίηα, πνυ-

ζςπμ εδθοημφ θφθμο ηαη’ ακηζδζαζημθή πνμξ 

ημκ άκδνα 2. βοκαίηα, εκήθζημ πνυζςπμ ηαη’ 

ακηζδζαζημθή πνμξ ημ ημνίηζζ ηαζ ηδκ έθδαμ 3. 

ζφγοβμξ.   

   muĺarónă(πθδε.;) 1. βοκαζηάνα, υιμνθδ 

βοκαίηα 2. βεκκαία, δοκαηή, ζηακή βοκαίηα: . 

   muĺeráme(πθδε. muĺéréńi) βοκαζημιάκζ, 

βοκαζημθυζ.  

   muĺerétu(πθδε. muĺerétsî) 1. βοκαζηάξ 2. 

άκδναξ πμο ηαηαπζάκεηαζ ιε βοκαζηείεξ δομ-

θεζέξ.  

   muĺetúră(πθδε. muĺetúre) 1. ηάεε γαπα-

νςηυ ή έδεζια πμο θεζχκεζ ζημ ζηυια ιε πζπί-

θζζια 2. ιαθαηηζηυ α. θαβδηυ πμο ηνχβεηαζ ιε 

ημοηάθζ ςξ ηαηαπνατκηζηυ βζα ημο πυκμοξ β. 

θάνιαημ πμο απαθφκεζ ηζξ πθδβέξ, (ηον. ημο 

θαζιμφ) 3. ιαθαηυξ, ήπζμξ ηαζνυξ.,  

   muĺicédzu(muĺits/-áre,-ái,-átă) βειίγς ιε 

ζηυνμ.  

   muĺitsáre(πθδε. muĺitsắri) ζημνμθάβςια  

   muĺítsă(πθδε. muĺítsă) ζηυνμξ.  

   muĺítsu(πθδε. muĺíci) 1. (παθαζυη.) ιςνυ 

θαζηζςιέκμ ζακ ημοημφθζ 2. (ιηθ.) ζχια 

ιαγειέκμ απυ αννχζηζα ή βδναηεζά.  

   múmă(πθδε. mumắne & mumắni & mumắ-

ńi) 1. ιδηένα, ιάκα, ιαιά 2. (εκ.) δ αθεηδνία 

ιίαξ οδάηζκδξ νμήξ, δ πδβή 3. (εκ.) αβάπδ, ζημ-

νβή, ηνοθενυηδηα 4. πνμζθχκδζδ εοβεκείαξ 

ηδξ κφθδξ πνμξ ηζξ δθζηζςιέκεξ βοκαίηεξ ημο 

ζμβζμφ ηδξ 5. ημιιάηζ οθάζιαημξ πμο ζοκά-

πηεηαζ βζα κα ζπδιαηζζηεί έκα νμφπμ 6. (múmă 

+ ααθηζζηζηυ υκμια) δ βζαβζά απυ ηδκ πθεονά 

ηδξ ιδηέναξ, δ ιδηένα ηδξ ιδηέναξ 8. (ιηθ.) 

ζηδ θν. de la mắsa! "απυ ηδ ιάκα ημο, απυ ηδκ 

ηαηαζηεοή ημο, απυ ηδκ ανπή"      

   múmńe(πθδε. múmńe) ιμφιζα 

   múnde & múnte (πθδε. múndzî & múntsî) 

1. αμοκυ 2. (ζοκεηδ.) μνεζκή πενζμπή 3. (ιηθ.) 

μηζδήπμηε εεςνείηαζ πμθφ δφζημθμ ή ακοπέ-

ναθδημ.  

   mundzuéscu(mundzu/-íre,-í,-ítă) 1. Μμο-

κηγχκς, θαζηεθχκς 2. (ιηθ.) ηάκς ή ηαηά-

ζηεοάγς (ηη.) ιε αδέλζμ, αηαθαίζεδημ ή εθαη-

ηςιαηζηυ ηνυπμ 3. (ιηθ.) εβηαηαθείπς α. ηα 

παναηάς, ηα ανμκηάς β. παναηάς ηπ., ημκ ηά-

κς πένα.  

   mundzuíre(πθδε. mundzuíri) ιμφκηγςια.  

   munícĺu(πθδε. munícĺi) νυιπμθμ, δ θεοηυ-

δενιδ πεφηδ. 

   munteáme(πςν. πθδε.) πθήεμξ αμοκχκ 

   múnte → múnde 

   munuhipséscu(munuhips/-íre,-í,-ítă) εο-

κμοπίγς.  

   munuhipsíre(πθδε. munuhipsíri) εοκμο-

πζζιυξ.  

   munúhu(πθδε. munúhi) εοκμοπζζιέκμ γχμ.  

   muraféte(πθδε. muraféte & murafétsî) 1. 

εονεζζηεπκία, παηέκηα. 2. επζκυδζδ, εθεφνδια 

   múră
1 

 → amúră.  

   múră
2
(πθδε. múre) ηιήια ημο πεπηζημφ 

ζοζηήιαημξ ημο ζημιαπζμφ ηςκ γχςκ.  

   múrgu(πςν. πθδε.) 1. ζημηάδζ 2. δ χνα 

πμο ζημηεζκζάγεζ, ημ δεζθζκυ.  

   múrgu - múrgă(πθδε. múrgi -múrge) μκμ-

ιαζία ιμοθανζμφ - ιμοθάναξ ή ζηφθμο – ζηφ-

θαξ ιε βηνζγυιαονμ ηνίπςια.   

   murgueátsă(πθδε. murguétsî) ζημηάδζ 

   murguéscu(murgu/-íre,-í,-ítă) 1. ζημηεζ-

κζάγς, ζοζημηίγς (έκακ πχνμ) 2. ηαθφπημιαζ 

απυ ζημηάδζ 3. (απνυζ.) ζημηεζκζάγεζ, κοπηχκεζ 

4. κοπηχκς, ιε ανίζηεζ δ κφπηα 5. (βζα πνχια) 

ζημοναίκς 6. βίκμιαζ ιαφνμξ απυ ηαπκζά..  

   murguíre(πθδε. murguíri) 1. ζημηείκζαζια 

2. ημ κα ηάκς έκα πνχια πζμ ζημφνμ.   

   muróńu(πθδε. muróńi) 1. βάημξ, ανζεκζηή 

βάηα 2. (ιηθ.) μ άκηναξ. πμο  είκαζ βοκαζηάξ. 

   murdáru - murdáră(πθδε. murdári - mu-

rdáre) ιμονκηάνδξ - ιμονκηάνα. 

   murmúră(πθδε. murmúre) ιμονιμονδηυ, 

ρίεονμξ. 

   murmuráre &  murmuridzáre(πθδε. 

murmărắri & murmurridzắri) ρζεφνζζια.  

   murmurédzu(murmuridz/-áre,-ái,-átă) ρζ-

εονίγς.  

   murmuridzáre → murmuráre.  

   murtahái(πθδε. murtaháeańi) παναηηδνζ-

ζιυξ απμθοηανπζημφ ηαζ ζδζμηεθμφξ πνμζχπμο.   

   múru(πθδε. múri & múruri) 1. ηείπμξ 2. ζς-

νυξ απυ πέηνεξ ή πχια 3. ηεπκδηυξ θζεμζςνυξ 

ιέζα ζε πςνάθζ (αμδεάεζ ζηδ ζοβηνάηδζδ ημο 

πχιαημξ ηαζ ηδκ εκίζποζδ ηδξ απμδμηζηυηδηάξ 

ημο) 4. (ιηθ.) άκενςπμξ ηαηδθήξ, αιίθδημξ.  

   musaferlíche(πθδε. musăferlíchi & musă-

ferlíchiuri) ιμοζαθζνθίηζ, θζθμλεκία.  

   musafíru - musafíră(πθδε. musafírańi -

musafíre) ιμοζαθίνδξ - ιμοζαθίνζζζα. 

   muscáme & muscheáme (πςν. πθδε.) 
πθήεμξ ιοβχκ.  

   múscă(πθδε. múşte & múşti) 1. ιφβα. 2. 

(ιηθ.) μηζδήπμηε είκαζ πμθφ ιζηνυ, ιζηνμζημπζ-

ηυ 3. ( ιηθ. ζημκ πθδε.) ρέιαηα. 

   muscheáme → muscáme 

   muschícă & muschítsă (πθδε.muschíce) 

ιοβάηζ (οπμη.ημο múscă).  

   muschítsă → muschícă  
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   mustachícă & mustachítsă(πθδε. mu-

stachíce) ιμοζηαηάηζ  

   mustachítsă → mustachícă.        

   mustaclî´(πθδε. mustacládzî) ιμοζηαηα-

θήξ.  

   mustátsă(πθδε. mustắtsî) ιμοζηάηζ  

   mustruséscu(mustrus/-íre,-í,-ítă) βθοηαί-

κμιαζ, ζοκδείγς (ζε ηη.) εοπάνζζημ, ηαθμια-

εαίκς.  

   mustrusíre(πθδε. mustrusíri) ημ κα ηαθμ-

ιάες, ημ κα βθοηαεχ, ημ κα ζοκδείζς (ζε 

ηάηζ) εοπάνζζημ.  

   mústu(πθδε. músturi) ιμφζημξ.  

   musúre(πςν. πθδε.), (παθαζυη.) ημφηζμονμ 

ιεβάθδξ δζαιέηνμο ζηαιιέκμ εζςηενζηά ηαζ 

πνμζανιμζιέκμ ζηδκ ηάης άηνδ ημο οδναβς-

βμφ ημο οδνμηίκδημο λοθμονβείμο  

   muşcáre(πθδε.  muşcắri) δάβηςια. 

   muşcătúră(πθδε. muşcătúre) 1. δαβης-

ιαηζά, δαβηςκζά 2. (ζοκεηδ.) παρζά, ιπμοηζά   

   múşcĺu1
 (πθδε. múşcĺi) ιοξ, ιοχκαξ, πμκηί-

ηζ.  

   múşcĺu2
(πθδε. múşcĺi) ανφμ.  

   muşáo(πθδε. muşéi) ημζκυπνδζηδ βδ, α-

βνμηζηή πενζμπή πμο ηδκ κέιμκηαζ απυ ημζκμφ 

μζ ηάημζημζ εκυξ μζηζζιμφ. 

   múşcru - múşcră(πθδε. múşcri - πςν. 

πθδε.) μκμιαζία ηνάβμο - βίδαξ πμο έπεζ άζπνα 

ζηίβιαηα βφνς απυ ηα πείθδ.  

   múşcu(muşc/-áre,-ái,-átă) 1. δαβηχκς, πζά-

κς δοκαηά ιε ηα δυκηζα 2. δαβηχκς, πθδβχκς, 

ηναοιαηίγς ανπάγμκηαξ ιε ηα δυκηζα 3. (ιηθ) 

κζχες πυκμ (ζε ηάπμζμ ζδιείμ ημο ζχιαημξ).  

   muşóntră(πθδε. muşóntre), (ζηςπη.) ημ 

αζδμίμ  

   muşumắ(πθδε. muşumádzî) ιμοζαιάξ.    

   muşutáre(πθδε. muşutắri) 1. ημ κα μιμ-

νθφκς 2. ηαθθχπζζια, δ πενζπμίδζδ ημο εα-

οημφ ιμο.  

   muşuteátsă(πθδε. muşutétsî) 1. μιμνθζά, 

ςναζυηδηα 2. (ζοκεηδ.) μηζδήπμηε δζαεέηεζ 

ηάθθμξ 3. αβαευ, πνμσυκ πμο ζηακμπμζεί ηδκ 

ακενχπζκδ ακάβηδ.  

   muşutédzu(muşut/-áre,-ái,-átă) 1. Οιμ-

νθαίκς α. βίκμιαζ μιμνθυηενμξ β. ηαθθςπίγς, 

ηάκς (ηπ./ηη.) υιμνθμ ή μιμνθυηενμ γ. (me ~) 

ηαθθςπίγμιαζ, πενζπμζμφιαζ ημκ εαοηυ ιμο 2.  

(ηνζημπνυζ. βζα πθδβή, se ~) εεναπεφεηαζ, ηθεί-

κεζ 3. (ηνζημπνυζ. βζα ηδ βδ, se ~) ακαγςμ-

βμκείηαζ (ηον. ιεηά απυ ανμπή) 4. (βζα θαβδηυ) 

κμζηζιεφς. 

   muşî´tsă(πθδε. muşî´ce) 1. ιοβάηζ πμο 

αθήκμοκ ηα έκημια  ζηα  θαβχζζια  ηαζ αθθμφ  

2. (ιηθ.) θμνηζηυξ άκενςπμξ. 

   muşteríe(πςν. πθδε.) πεθαηεία, ημ ζφκμθμ 

ηςκ αβμναζηχκ ηςκ πνμσυκηςκ εκυξ ηαηαζηή-

ιαημξ..  

   muşterí - muşteroáńe(πθδε. muşterádzî 

- muşteroáńe) 1. πεθάηδξ, αβμναζηήξ – πεθά-

ηζζζα, αβμνάζηνζα 2. (ιηθ.) άκδναξ - βοκαίηα 

πμο αββίγεζ ή ακαζηαθεφεζ λέκα πνάβιαηα 3. 

(ανζ.) ακεπζεφιδημξ άκενςπμξ.  

   muşturácu(πθδε. muşturáci) 1. Απμπςνδ-

ηήνζμ, ημοαθέηα 2. (ιηθ.) πνυζςπμ πμο ηάκεζ 

ανμιμδμοθεζέξ.    

   mútă(πθδε. múte) 1. οπυβεζα ηνφπηδ 2. 

(ιηθ.) ζημηεζκυξ πχνμξ 3. (ιηθ.) άζπδιδ βο-

καίηα. 

   mutáre(πθδε. mutắri) 1. ιεηαηίκδζδ, ιεηα-

ηυπζζδ 2. εηηυπζζδ, δζχλζιμ 3. αθθαβή, ιεηα-

αμθή.  

   muteáme(πςν. πθδε.) ζζςπή, ζζβή, αμοαα-

ιάνα. 

   mutopáche(πθδε. mutopắchi) εέζδ, πυζημ  

   mutréscu(mutr/-íre,-í,-ítă) 1. ημζηάγς. 2. 

ράπκς ιε ηo αθέιια 3. ελεηάγς, ενεοκχ, εθέ-

βπς 4. ιενζικχ, κμζάγμιαζ, θνμκηίγς (ηη./ηπ.)  

5. δίκς πνμζμπή, ζδιαζία 6. (βζα αζεέκεζα) α. 

ελεηάγς β. (me ~) ελεηάγμιαζ 7. (βζα ιαημβοά-

θζα) έπς μπηζηή δοκαηυηδηα, δείπκς 8. αβκα-

κηεφς. 

   mutríre(πθδε. mutríri) 1. ημίηαβια 2. Φνμ-

κηίδα, ιένζικα 3. ζαηνζηή ελέηαζδ.  

   mutrítu(πθδε. mutríte) αθέιια, μ ηνυπμξ 

πμο ημζηάεζ ηακείξ 

   mutsắscu(muts/-î´re,-î´i,-î´tă) 1. αμο-

ααίκμιαζ 2. ιέκς άκαοδμξ, άθςκμξ (θυβς έη-

πθδλδξ) 3. (ιηθ. βζα μζημβέκεζα, ζπζηζηυ) νδ-

ιάγς, ιέκς ιυκμξ.  

   mutsătúră → mutsî´re.  

   mutsî´re & mutsătúră(πθδε. mutsî´ri & 

mutsătúre) αμοααιάνα, ιμοβηαιάνα, ζζβή.   

   mútsu(πθδε. mútsuri) 1. νφβπμξ, ιμοζμφδα 

γχςκ 2 (ιηθ. βζα ακενχπμοξ ) ιμφνδ, ιμφηνμ. 

   mutşáră(πθδε. mutşắri) 1. οβνυημπμξ 2. 

(ζημ πθδε.) ιμοζηίδζ, πμθφ ανεβιέκμξ  

   mútşă(πςν. πθδε.) ιμφζηεια, ηάηζ πμο εί-

καζ ανεβιέκμ.   

   mutşuléscu(mutşul/-íre,-í,-ítă) 1. (βζα θα-

βδηυ) ημ ακαηαηεφς ηαεζζηχκηαξ ημ απμηνμο-

ζηζηυ 2. (βζα ηαηαζηάζεζξ) ιπενδεφς, πενζπθέ-

ης, ακαηαηεφς 3. ηάκς (ηη.) αζαζηζηά ηαζ πνυ-

πεζνα 4. (υηακ ιζθχ) ηα ιαζάς, απμθεφβς κα 

ιζθήζς λεηάεανα 5. ζπμθζάγς, θές θυβζα (βζα 

ηπ.) 6. ανενχκς, θές ηάηζ (ζοκήεςξ ιδ απμδε-

ηηυ απυ ημκ ζοκμιζθδηή) 7. α. θεηζάγς β. (me 

~) θεηζάγμιαζ (ιε πζηζζθζέξ απυ οβνή ή νεοζηή 
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μοζία) 8. (me ~) αζπμθμφιαζ, ηαηαπζάκμιαζ ιε 

ηάηζ 9. ιαζμοθχ, ιαζχ ανβά ηαζ επί πμθθή 

χνα.  

   mutşulíre(πθδε. mutşulíri) 1. ημ κα ηάκς 

ηάηζ αζαζηζηά ηαζ πνυπεζνα 2. θέηζαζια απυ 

οβνή ή νεοζηή μοζία 2. ακαηάηεια ημο θαβδ-

ημφ χζπμο κα ηαηαζηεί απμηνμοζηζηυ.  

   mútşu - mútşă & mútşubáfă(πθδε. mú-

tşî - mútşe & mutşubáfe), (ιεζςη.) παναηηδ-

νζζιυξ άκδνα - βοκαίηαξ πμο ζηέηεηαζ ζοκεπχξ 

αμοαυξ ηαζ αθμζονυξ. 

   mútşubáfă→ mútşu 

   mútu(mut/-áre,-ái,-átă) 1. ηζκχ, ιεηαηζκχ, 

ιεηαημπίγς (ηπ./ηη.) 2. (me ~) ιεηαηζκμφιαζ, 

θεφβς (απυ ηάπμο) 3. (me ~) ηζκμφιαζ (κα ηά- 
κς ηάηζ) δναζηδνζμπμζμφιαζ, εκενβχ 4. (βζα 

πμνυ me ~) ιπαίκς, θαιαάκς ιένμξ 5. (ηνζ-

ημπνυζ. βζα ημκ ήθζμ, se ~) αθθάγεζ πμνεία 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(βζα νμφπα) αθθάγς, ακηζηαεζζηχ ηα θμνειέκα 

ιε αθυνεηα 7. (βζα άπμρδ, βκχιδ) αθθάγς, ιε-

ηααάθς 8. (ηνζημπνυζ. βζα ηαηάζηαζδ, se ~)  

αθθάγεζ, ιεηααάθθεηαζ 9. (βζα πνυζ. me ~) αθ-

θάγς, βίκμιαζ δζαθμνεηζηυξ 10. (βζα πνμζς-

πζηυ) αθθάγς, ακηζηαεζζηχ 11. εηημπίγς, δζχ-

πκς (ηπ. απυ έκα ηυπμ ή πχνμ) 12. (ζε ενβα-

ζία) απμθφς (ηπ.) 13. ανπάγς, θεδθαηχ 14. 

(ιηθ. βζα πνυκζα, se ~) έπς γήζεζ ηα πενζζ-

ζυηενα, έπς βενάζεζ 15. (ηνζημπνυζ. βζα ιαθ-

θζά ηνίπεξ, se ~) αναζχκμοκ, θζβμζηεφμοκ.   

   muzdráche(πθδε. muzdrắchi), 1. ιυζηνα, 

επίδεζλδ πςνίξ κυδια ηαζ ζημπυ 2. βοκαίηα 

άπνδζηδ, πμο είκαζ ιυκμ βζα ιυζηνα, επίδεζλδ. 

   múzgă(πθδε. múzguri) θάζπδ, δ ζθφξ πμο 

ζπδιαηίγεηαζ ζηδκ επζθάκεζα ημο εδάθμοξ. 

   muzghínă(πςν. πθδε.) έδαθμξ ιε 

θαζπχδδ οθή.  
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Ν 

 
   nájă(πθδε. nắjî) κάγζ 

   náhte(πςν. πθδε.) 1. ιεηνδηά 2. εββφδζδ, 

εκέπονμ.   

   name → anáme. 

   nánă(πθδε. nắni) είδμξ εδχδζιμο πμνηανζ-

ημφ  

   nanelúşu - nanelúşă(πςν. πθδε.), (πασδ.) 

πνμζθχκδζδ ανζεκζημφ - εδθοημφ ιςνμφ ηδκ 

χνα πμο ημ κακμονίγμοκ  

   nanghió(πθδε. nangheádzî) απμπςνδηήνζμ, 

ημοαθέηα.  

   napoleóne(πθδε. napoleóne) καπμθευκζ, 

παθαζυ βαθθζηυ κυιζζια.  

   nárche(πςν. πθδε.) 1. δζαηίιδζδ 2. εβηνά-

ηεζα, ιέηνμ, πενζμνζζιυξ.  

   náre(πθδε. nắri) 1. ιφηδ 2. (πθδε.) νμοεμφ-

κζα 3. (πθδε.) πνυζςπμ, ιμφηνα 4. ζηδ θν. ĺáu 

náre! "ιονίγς άζπδια" 5. ζηδ θν. "dáu náre! 

ειθακίγμιαζ, πανμοζζάγμιαζ " 

   narícă & narítsă  & narúsă (πθδε. 

nărítşe & nărúse) ιοημφθα(οπμη. ημο náre).    

   narítsă → nărícă.  

   narúsă→ nărícă. 

   náscu(nă/-şteáre,-scúi,-scútă) 1. θοηεφς 2. 

θοηνχκς, αθαζηάκς 3. (ιηθ.) λεθοηνχκς, ει-

θακίγμιαζ (ηάπμο) λαθκζηά 4. (ιηθ. βζα ιςνυ ή 

παζδί) ιεβαθχκς. 

   nástu(πςν. πθδε.) μηζδήπμηε έπεζ αζπιδνυ 

ζπήια.   

   násturu1
(πθδε. násture) ημοιπί νμφπμο. 

   násturu
2
 - nástură(πθδε. násturi - ná-

sture) παναηηδνζζιυξ υιμνθμο αβμνζμφ - ημνζ-

ηζζμφ.  

   násturúşu - násturúşă(πθδε. násturúşî - 

násturúşe) παναηηδνζζιυξ υιμνθμο αβμνζμφ - 

ημνζηζζμφ κδπζαηήξ δθζηίαξ.    

   natî´m(αηθ.) ζηδ θν. ináte natî´m! "πείζια, 

πεζζιαηζηή επζιμκή".   

   nălséscu(năls/-íre,-í,-ítă) θεζχκς α. ιεηα-

αάθς ζηενευ ζε οβνυ, νεοζημπμζχ, οβνμπμζχ 

β. δζαθφς έκα ζηενευ ιέζα ζε οβνυ γ. αδοκαηί-

γς πμθφ, πάκς πμθφ αάνμξ (απυ αννχζηζα, ηα-

ηαπυκδζδ η. θπ.) δ. (βζα κεηνυ) απμζοκηίεειαζ.  

   nălsíre(πθδε. nălsíri) θζχζζιμ, νεοζημ-

πμίδζδ, δ ιεηααμθή ζηενεμφ ζε οβνυ. 

   nămáĺu(πθδε. nămáĺi) 1. γχμ (ηον. ηα μζ- 

ηυζζηα ηαζ ηα ηδξ ηηδκμηνμθίαξ) 2. ζθάβζμ, 

γχμ πμο πνμμνίγεηαζ κα ζθαπηεί.  

   năóru & nuóru(πθδε. năóri & nuóri) 1. 

ζφκ-κεθμ 2. (ιηθ. βζα ηα ιάηζα ) εμθμφνα, 

εαιπάδα 3. ζηδ θν. dζpúnu năóri! "ιμοηνχκς, 

ηαηζμοθζάγς ".   

   năpădéscu & anăpădéscu(năpăd & ană-

păd/-íre,-í,-ítă) 1. πεηοπαίκς α. ζοκακηχ (ηπ.) 

ηοπαία, ζοκηοπαίκς, ζοκαπακηχ β. ανίζης, 

ακαηαθφπης (ηη./ηπ.) ηαηά ηφπδ 2. εκημπίγς, 

ακαηαθφπης, ανίζης (ηη./ηπ.) φζηενα απυ ακα-

γήηδζδ 2. ηζαηχκς α. βναπχκς, ανπάγς, πζά-

κς ηπ. ζθζπηά ιε απυημιδ ηίκδζδ β. πζάκς ηπ., 

ημκ ζοθθαιαάκς γ. ζοθθαιαάκς ηπ. κα ηάκεζ 

ηάηζ ηαηυ 3. (ηον. βζα ιζηνμπνάβιαηα) ζμο-

θνχκς, ηθέας ηη., οπελαζνχ, παίνκς ηνοθά 4.  

επζηίεειαζ, ποιάς, μνιχ εκακηίμκ ηάπμζμο.   

   năpădíre & anăpădíre(πθδε. năpădíri & 

anăpădiri). 1. α. ζοκάκηδζδ ηαηά ηφπδ, ζοκα-

πάκηδια β. εφνεζδ, ακαηάθορδ ηαηά ηφπδ 2. 

ζφθθδρδ, ηζάηςια, πζάζζιμ 3. επίεεζδ.   

   nărétu - nărétă(πθδε. nărétsî - năréte) 

ιοηανάξ. - ιοηανoφ. 

   născăcuráre(πθδε. născăcurắ-ri) 1. θθυ-

βςζδ, άκαιια (υηακ είιαζ ημκηά/δίπθα απυ 

θςηζά ή εενιακηζηυ ζχια) 2. ηαναπή, ζφβπο-

ζδ, ακαζηάηςζδ 3. (βζα θοηυ) λεπέηαβια, γς-

κηάκεια.  

   născăcurédzu(născăcur/-áre,-ái,-átă) 1. 

θθμβίγμιαζ, ακάας (υηακ είιαζ δίπθα απυ θς-

ηζά ή εενιακηζηυ ζχια) 2. (βζα πονεηυ) θθμβί-

γμιαζ, ακεαάγς εενιμηναζία 3. (me ~) ηανά-

γμιαζ, ακαζηαηχκμιαζ, ζοβπφγμιαζ 4. (me ~) 

ακαγςμβμκμφιαζ, ακακεχκμιαζ (ςξ πνμξ ηδκ ε-

ιθάκζζδ) 5. (βζα παζδί, έθδαμ, me ~) ιεβαθχ-

κς, λεπεηάβμιαζ, ειθακίγς ζδιάδζα (πκεοια-

ηζηήξ ή ζςιαηζηήξ) ςνίιακζδξ 6. (ηνζημπνυζ. 

βζα δάζμξ, θοηυ, se ~) γςκηακεφεζ, ακαβεκκζέ-

ηαζ.  

   născărséscu & nescărséscu(născărs & 

nescărs/-íre,-í,-ítă) 1. (βζα πχνμ) ζοβονίγς, 

ηαηημπμζχ 2. (ιηθ., me ~) θεφβς, ελαθακί-

γμιαζ.  

   născărsíre & nescărsíre (πθδε. născărsí-

ri & nescărsíri), (βζα πχνμ) ζοβφνζζια, ηαηημ-

πμίδζδ.  

   născărsitúră & nescărsitúră(πθδε. nă- 
scărsitúre & nescărsitúre) 1. (ιηθ.) ράλζιμ εκυξ  
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πχνμο 2. αθ. θ. născărsíre. 

   născătúră(πθδε. născătúre) 1. θοηυ 2. 

πθςνίδα, ημ ζφκμθμ ηςκ θοηχκ πμο ζοκακηά 

ηακείξ ζε ιία πενζμπή.   

   născumbuséscu & scumbuséscu(nă-

scumbus & scumbus/-íre,-í,-ítă) ακαζημοιπχ-

κμιαζ α. ακαζδηχκς ηα ιακίηζα β. (ιηθ.) εημζ-

ιάγμιαζ βζα δνάζδ.  

   născumbusíre & scumbusíre(πθδε. nă-

scumbusíri &  scumbusíri) ακαζημφιπςια.  

   năspuséscu(năspus/-íre,-í,-ítă) αζπάγμιαζ.  

   năspusíre(πθδε. năspusíri) αζπαζιυξ. 

   năşteáre(πθδε. năştéri) 1. θφηνςια, αθά-

ζηδζδ, εηαθάζηδζδ 2. (ιηθ. βζα ιςνυ ή παζδί) 

ακάπηολδ, ιεβάθςια.  

   năuráre & nuuráre(πθδε. năurắri & nu-

urắri) 1. ζοκέθζαζια 2. (ιηθ.) ηαηζμφθζαζια. 

   năureátsă & nuureátsă(πςν. πθδε.) 1. 

ζοκεθζά 2. (ιηθ.) ηαηήθεζα.    

   năurédzu & nuorédzu(năur & nuur/-áre, 

-ái,-átă) 1. βειίγς απυ ζφκκεθα 2. (απνυζ.) 

ζοκκεθζάγεζ 3. (ιηθ.) εοιχκς, αβνζεφς.  

   năvădéscu(năvăd/-íre,-í,-ítă) ιζηανχκς, 

ζηδιμκζάγς (κήιαηα ζημκ ανβαθεζυ). 

   năvădíre(πθδε. năvădíri) ιζηάνςια ηςκ 

κδιάηςκ ζε ανβαθεζυ.  

   neáo(πθδε. néuri) πζυκζ α. ημ ηαζνζηυ θαζκυ-

ιεκμ β. (ζοκεηδ.) μζ ίδζεξ μζ κζθάδεξ αθθά ηαζ 

ημ ζηνχια πμο ζπδιαηίγμοκ πάκς ζηδκ βδ.  

   neárcă(πθδε. nérci) ιδηνζά.  

   necáre(πθδε. necắri) 1. πκίλζιμ ζε κενυ 2. 

πθδιιφνζζια.    

   necătúră(πθδε. necătúre) 1. πκζβιυξ ζε κε-

νυ 2. οπεναμθζηή κφζηα 3. πθδιιφνα 4. θενηή 

φθδ πμο απμιέκεζ ζηδκ επζθάκεζα ηδξ βδξ ςξ 

απμηέθεζια πθδιιφναξ 3. (ιηθ.) απεθπζζία, 

απυβκςζδ.   

   nécu(nec/-áre,-ái,-átă) 1. πκίβς (ηπ.) ζε κε-

νυ 2. (me ~) πκίβμιαζ (ζε κενυ) 3. (me ~) 

πθδιιονίγς 4. (ιηθ. me ~) πκίβμιαζ, είιαζ α-

παζπμθδιέκμξ (ιε ηη.) δεκ έπς ηαευθμο ε-

θεφεενμ πνυκμ 5. (βζα θεθηά, me ~) δζαεέης 

πμθθά 6. (βζα θυβζα) θές πμθθά, οπεναμθζηά 7. 

(ηνζημπνυζ., βζα ημκ φπκμ, me ~) κοζηάγς πμθφ 

8. (ιηθ., me ~) εμθχκς, απεθπίγμιαζ (θυβς ζμ-

αανχκ πνμαθδιάηςκ) 9. (ιηθ., me ~) πακζημ-

αάθθμιαζ, ηα πάκς. 

   nédu(πθδε. néduri & nédzî) 1. ηάθμξ, νυγμξ 

2. ιονιδβηζά.  

   negăĺínă(πθδε. negăĺíńuri) 1. άνβζθμξ 2. 

(ζοκεηδ.) ανβζθυπςια.   

   negueátă(πθδε. neguétsî) απυζηδια ηον. 

ηςκ δαηηφθςκ.   

   négură(πθδε. néguri & néguri) ηαηαπκζά, 

μιίπθδ.      

   neguráre(πθδε. negurắri) ημ κα ηαηαπκζά-

γεζ, κα πέθηεζ μιίπθδ.    

   negurédzu(negur/-áre,-ái,-átă) 1. (απνυζ.) 

ηαηαπκζάγεζ, πέθηεζ μιίπθδ 2. ( ιηθ. βζα ιοαθυ 

, me ~) εμθχκς. 

   néfte(πςν. πθδε.) κέθηζ. 

   neítşă & neúşă(πθδε. neítşî & neúşe) πζμ-

κάηζ (οπμη. ημο  neáo). 

   nélu(πθδε. neále) 1 δαπηοθίδζ 2. ιπμφηθα, 

αυζηνοπμξ. 

   nepoteáme(πςν. πθδε.) επζδδιία (αννχ-

ζηζαξ) 

   népoteáre1
(πθδε. népoteri) αδοκαιία α. 

έθ-θεζρδ ζθνίβμοξ, δ ελαζεέκδζδ ηςκ 

ζςιαηζηχκ δοκάιεςκ β. έθθεζρδ μζημκμιζηήξ 

ή ημζκς-κζηήξ ζζπφμξ. 

   nepoteáre2(πθδε. nepotéri) αννχζηζα, α-

ζεέκεζα. 

   nepotédzu(nepot/-eáre,-úi,-útă) αννςζηαί-

κς.  

   nepótu - nepoátă(πθδε. nepótsî - nepoá-

te) 1. ακζρζυξ -ακζρζά 2. εββμκυξ - εββμκή 

   neráidhă(πθδε. neráidhe) παναηηδνζζιυξ 

υιμνθδξ βοκαίηαξ.  

   nérandjă(πςν. πθδε.) ημ πμνημηαθί πνχ-

ια.   

   nerándjă(πθδε. nerándjî) κενάκηγζ.  

   nerándju(πθδε. nerándjî) κενακηγζά.    

   neropíroma(πθδε. neropirome) ακειμπφ-

νςια. 

   nerodhichíu(πθδε. neroδichíuri) εζνδκμδζ-

ηείμ.  

   nerodhícu(πθδε. nerodhícheańi) εζνδκμδί-

ηδξ. 

   neruhídhă(πθδε. neruhídzî) 1. κενμπφηδξ 

2. (ιηθ.) ημ αζδμίμ . 

   nescărséscu → născărséscu.  

   nescărsíre → născărsíre.  

   nescărsitúră → născărsitúră.  

   nescrăstóńu - nescrăstoáńe(πθδε. ne-

scrăstóńi - nescrăsttoáńe) πνυζςπμ πμο εέθεζ 

κα αββίγεζ ηαζ κα ράπκεζ ηαεεηί.  

   netreceáre(πθδε. netrecéri) λεπέναζια, 

πνμζπέναζια, ημ κα πνμδβμφιαζ.  

   netrécu(netrec/-eáre,-úi,-útă) 1. λεπενκχ, 

πνμδβμφιαζ, πνμζπενκχ (ηπ.) 2. πανααβαίκς, 

ακαιεηνμφιαζ (ιε ηπ.) 3. (βζα θοζζηυ ειπυδζμ) 

λεπενκχ 4. (βζα δφζημθδ ηαηάζηαζδ) λεπενκχ, 

ηδκ ακηζιεηςπίγς ιε επζηοπία. 

   neúşă → neítşă. 
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   nevestúĺe(πθδε. nevestúĺe) κοθίηζα. 

   névre(πςν. εκ.) κεφνα, εηκεονζζιυξ, εοιυξ.  

   nevruséscu(nevrus/-íre,-í,-ítă) δζαπενκχ 

ιε κήια δζαθμνεηζηά ζδιεία ιίαξ ηαηαζηεοήξ 

πνμηεζιέκμο κα ζηενεμπμζδεεί. 

   nevrusíre(πςν. πθδε.) ημ κα δζαπενκχ ιε 

κήιαηα δζαθμνεηζηά ζδιεία ιίαξ ηαηαζηεοήξ 

πνμηεζιέκμο κα ζηενεμπμζδεεί. 

   nicochirepséscu(nikochirips/-íre,-í,-ítă) 

κμζημηονεφμιαζ 

   nicochiripsíre(πθδε. nicochiripsíri) κμζ-

ημηφνεια.  

   nicochirosíne(πςν. πθδε.) κμζημηονμ-

ζφκδ.  

   nicochíru - nicochiráo(πθδε. nichochi-

ri - nichochirále) κμζημηφνδξ - κμζημηονά α.  

αοηυξ - αοηή πμο είκαζ αοηελμφζζμξ/-α ζημκ 

πχνμ ημο/ηδξ β. μ ζδζμηηήηδξ - δ ζδζμηηήηνζα 

ημο ζπζηζμφ γ. μζημδεζπυηδξ - μζημδέζπμζκα δ 

αοηυξ - αοηή πμο ενβάγεηαζ ιε πνμεοιία, 

ιεεμδζηυηδηα ηαζ ηάλδ ε. αοηυξ -. αοηή πμο 

πεζνίγεηαζ ηα μζημκμιζηά ιε ζφκεζδ.   

   nicuríşă(πθδε. nicuríşî) ρίπμοθμ. 

   nisáfe(αηθ.) 1. ηάηζ ημ πμο πνμηαθεί πθήλδ 

ή ζε ηάκεζ κα οπμθένεζξ, πμο δεκ είκαζ πθέμκ 

ακεηηυ 2. (βζα πνάβιαηα πμο αβμνάγς ή 

ηαηακαθχκς) θεζδχ, ιέηνμ 3. (βζα πνυζ.) 

πενζμνζζιυξ, ημ κα εέζς υνζα ζηδ δνάζδ ημο 4 

(ςξ επζθχκ.) ανηεηά, θηάκεζ. 

   nisíu(πθδε. nisíuri) κδζί. 

   nizámu(πθδε. nizámeańi) ζηναηζχηδξ. 

   noáo(πθδε. noáo) 1. κέμ, είδδζδ 2. κέα, 

εζδήζεζξ  

   noápte(πθδε. nóptsî) 1. κφπηα 2. (ζοκεηδ.) 

ζημηάδζ 3. (ιηθ.) άζπδιδ βοκαίηα 4. (ζοκεηδ.) 

ηαεεηί πμο ηάκεζ ηακείξ ηδκ κφπηα 5. ημ δζά-

ζηδια ζημ μπμίμ ζοκδε. ημζιμφκηαζ μζ ακ-

ενςπμζ 6. (ςξ επζνν.) α. θίβμ πνζκ λδιενχζεζ β. 

ηαηά ηζξ κοπηενζκέξ χνεξ    

   noátinu - noátină(πθδε. noátińi – noáti-

ne) 1. ανζεκζηυ - εδθοηυ ανκί ιέπνζ εκυξ έημοξ 

2. (ανζ. ζημκ πθδε.) ημπάδζ πμο απμηεθείηαζ 

απυ noátińi.  

   nócupă(πθδε.;) → mănócupă.  

   nodáre(πθδε. nodắri) 1. ημιπυδεζδ, ημ 

κα ηάκς  ηυιπμ 2. (βζα εηαθάζηδια) δ ειθά-

κζζδ ημο πνχημο θοκηακζμφ.  

   nodédzu(nod/-áre,-ái,-átă) 1. ημιπμδέκς, 
ηάκς ηυιπμ 2. (βζα εηαθάζηδια) αβάγς ημ 

πνχημ θοκηάκζ.  

   noditúră(πθδε. noditúre) δέζζιμ ζπμζκζμφ, 

κήιαημξ ή άθθμο ιαηνυζηεκμο ακηζηεζιέκμο 

ηαηά ηνυπμ πμο ζπδιαηίγεζ ηυιπμ.  

   nódu(πθδε. noáde) 1. ηυιπμξ 2. (ζοκεηδ.) 

ηάεε πανυιμζμ δέζζιμ ιαηνυζηεκμο ακηζηεζ-

ιέκμο 3. (ιηθ.) ζθίλζιμ, ζηνεξ πμο πνμηαθείηαζ 

απυ ιία αβπχδδ ηαηάζηαζδ ή απυ ζηεκμπχνζα 

3. δοζημθία ζηδκ ηαηάπμζδ ηνμθήξ 4. μθεα-

θιυξ θοηχκ ηαζ ηαη’ επέηηαζδ δ παναθοάδα 5. 

νυγμξ, ελυβηςια ζηδκ επζθάκεζα ημο λφθμο 6. 

ζπυκδοθμξ ηδξ ζπμκδοθζηήξ ζηήθδξ.  

   nómu(πθδε. nómuri) κυιμξ.  

   nomíe(πθδε. nomíi & nomíuri) 1. κμιή, αμ-

ζηυημπμξ 2. ηηήζδ, ηάηζ πμο ακήηεζ ζε ηπ. 3. 

(ηαη’ επέηηαζδ) ηηήια, ζδζμηηδζία ηηδιαηζηή 

πενζμοζία 4. δζηαίςια ηηήζδξ δ πνήζδξ επί 

ηηδιαηζηήξ πενζμοζίαξ 5. (ιηθ.) μ πνμζςπζηυξ 

πχνμξ 6. (βζα οδάηζκμ νεφια) νεφια, νμοξ, νμή 

7. δ ζοβηεηνζιέκδ πνμκζηή ζηζβιή (χνα, ιένα, 

διενμιδκία), πνμζδζμνζζιέκδ ςξ πνμξ ημ πνμ-

κζηυ ηφηθμ πμο ακήηεζ (εζημζζηεηνάςνμ, εαδμ-

ιάδα, ιήκαξ) 8 πνμζακαημθζζιυξ, δ εέζδ ζε 

ζπέζδ ιε ηα ζδιεία ημο μνίγμκηα.  

   noníĺe(πθδε. noníĺi) ημοιπανζά.  

   nóră(πθδε. norắri) 1. κφθδ (ημ θήιια δδ-

θχκεζ ηδ ζοββεκζηή ζπέζδ βοκαίηαξ πμο είκαζ 

πακηνειέκδ ηαζ υπζ ηδ ιεθθυκοιθδ ή κευκοιθδ 

βοκαίηα 2. ζοκκοθάδα. 

   nostimáre(πθδε. nostimắri) ημ κα κμζηζιί-

ζς έκα θαβδηυ.   

   nostimédzu(nostim-áre,-ái,-átă) (βζα θα-

βδηυ) κμζηζιεφς.  

   nóte(πςν. πθδε.), (ζε εδαθζηή επζθάκεζα) ο-

βναζία, οβνυηδηα  

   notíe(πςν. notíuri) 1. κμηζάξ, υζηνζα 2. ζπε-

ηζηά εενιυξ ηαζ οβνυξ ηαζνυξ. 

   notináru(πθδε. notinári) πνυζςπμ πμο έ-

πεζ ακαθάαεζ ηδκ θνμκηίδα ηαζ αυζηδζδ ημπα-

δζμφ ιε noátińi (αθ. θ.)  

   notineáme(πςν. πθδε.) ημ ζφκμθμ ηςκ no-

átińi (αθ. θ.).  

   notiséscu(notis/-íre,-í,-ítă) 1. κμηίγς, ο-

βναίκς 2. (βζα ηαζνυ) βίκμιαζ οβνυξ, ιαθαηυξ. 

   notisíre(πθδε. notisíri) 1. κυηζζια, φβνα-

κζδ 2. (βζα ημκ ηαζνυ) ημ κα βίκεζ ιαθαηυξ ηαζ 

οβνυξ. 

   nótu(πθδε. nóturi) αθ. θ. notíe ζηδ ζδι. 1.   

   nubétu(πθδε. nubétsî) άζια πμο εηηεθείηαζ 

απυ ιία θςκή ιε ή πςνίξ ηδκ ζοκμδεία αζμθζμφ.  

   núcă(πθδε. núci) 1. ηανοδζά 2. ηανφδζ. 

   númă(πθδε. núme) 1. υκμια α. μκμιαζία, δ 

θέλδ ιε ηδκ μπμία δδθχκεηαζ ηη. β. δ θέλδ ιε  

ηδκ μπμία είκαζ βκςζηυξ έκαξ άκενςπμξ, ημ αα-

πηζζηζηυ γ. δ θήιδ, δ οπυθδρδ 2. δ μκμια-

ζηζηή εμνηή 3. μ ζοκμκυιαημξ.   

   númeru(πθδε. númere) 1. κμφιενμ, μ 

ανζειυξ 2. (βζα ακηζηείιεκα) ημ ιέβεεμξ 3. 
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ζημπζά 4. (πθδε.) κμφιενα, ηυθπα 5. (ιηθ. βζα 

μζημβέκεζα ή μνβακςιέκδ μιάδα) μ ζδζαίηενμξ 

νυθμξ ημο ηαεεκυξ, ηα ζδζαίηενα ηαεήημκηά 

ημο 6. (ιηθ.) ζηδ θν. cu númeru! " ιε ημ δε-

θηίμ, ιε θεζδχ, πμθφ ιεηνδιέκα ".  

   númptă(πθδε. númpte & númptsî) 1. Γά-

ιμξ, δ ηεθεηή ημο βάιμο ηαεχξ ηαζ δ βζμνηή 

πμο αημθμοεεί 2. (ζοκεηδ.) ηα πνυζςπα πμο 

ζοιιεηέπμοκ ζε έκα βάιμ 3. (ιηθ.) ηζαηςιυξ.    

   numptáru - numptáră(πθδε. numptári 

- numptáre) 1. άκδναξ - βοκαίηα ηαθεζιέκμξ/-δ  

ζε βάιμ 2. άκδναξ - βοκαίηα πμο αμδεάεζ ζηδκ 

πνμεημζιαζία ημο βάιμο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   nunáme(πθδε. nunắńi) ημ ζφκμθμ ηςκ ημο-

ιπάνςκ ηαζ ηςκ κμκχκ.  

   núnu - núnă(πθδε. núńi - núne) 1. (ζε βά-

ιμ) ημοιπάνμξ - ημοιπάνα 2. (ζε αάθηζζδ) κμ-

κυξ - κμκά, άκδναξ -βοκαίηα ακάδμπμξ 3. (ιηθ., 

ανζ.) πνυζςπμ πμο πνμζηάγεζ.   

   nuorédzu→ năurédzu 

   nuóru → năóru.   

   nuría(πθδε. nuríe) 1. εκμνία 2. (ζοκεηδ.) 

βεζημκζά, ζοκμζηία  

   nuuráre → năuráre.  

   nuureátsă → năureátsă.  
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Ń 

 
 

   ńádză(πςν. πθδε.) 1. ηοθμεζδήξ πονεηυξ 2. 

(ζοκεηδ.) ηάεε αζεέκεζα πμο ζε ηνεααηχκεζ. 

   ńágire(πθδε.;) ζηδ ζηενευηοπδ θν. dúte la 

frắngere ş’ la ńágire ş’ la netornárea " πήβαζκε 

ζηα ηζαηίδζα, άκηε ζημκ αβφνζζημ η. θπ."· πζ-

εακχκ ημ θήιια ńágire απμηεθεί ημ μοζζαζηζ-

ημπμζδιέκμ απανέιθαημ (αβκχζημο) νήιαημξ 

απυ ημ μπμίμ πνμήθεε ηαζ ημ επυιεκμ θήιια 

ńágite (αθ. θ.).  

   ńágite, μ ηφπμξ ńágite επζαζχκεζ ιυκμ ζηδκ 

θνάζ. ńágite de míne! " θφβε, λεημοιπίζμο, 

πάζμο απυ ιέκα " ηαζ απμηεθεί ηδκ πνμζηαηηζ-

ηή νήιαημξ δ ιμνθή ημο μπμίμο αβκμείηαζ.   

   ńáre(πθδε. ńéruri) 1. ιέθζ 2. (ιηθ.) βθοηυξ 

θυβμξ   

   ńáte(πςν. εκ.), (βζα πνυζ.) ηάθθμξ, μιμ-

νθζά. 

   ńédzu1
 (ńedz/-áre,-ái & uí,-átă) 1. απμπαο-

κχκμιαζ (απυ ημκ ήθζμ, ηδ γέζηδ, ημ πμθφ θαΐ, 

ηδκ αννχζηζα η.θπ.) 2. πενζένπμιαζ ζε οπμημ-

κζηή ηαηάζηαζδ, παοκχκμιαζ ή ημζιάιαζ βζα 

κα λεημοναζηχ (ηον. ηαηά ηζξ ιεζδιενζακέξ 

χνεξ) 3. (βζα πνυααημ ιεηά ημ ιεζδιενζακυ 

ηάσζια) πενζένπμιαζ ζε παφκςζδ ή ημζιάιαζ. 

   ńédzu2
(ńedz/-áre,-ái,-átă)

 
1.

 
ιέκς, ηαημζηχ, 

δζαιέκς 2. ανάγς, ζηαειεφς, ηάεμιαζ. 

   ńédzu3 & ńégédzu(ńedz/-áre,-ái,-átă) 1. 

κοπηχκς, ιε ανίζηεζ δ κφπηα 2. (απνυζ.) κο-

πηχκεζ, πέθηεζ δ κφπηα.  

   ńédzu4
(πθδε. ńédzuri) 1. δ ρίπα ημο ρς-

ιζμφ 2. δ ρίπα ημνιμφ ή αθαζημφ δζαθυνςκ 

θοηχκ 3. μ ιοεθυξ ηςκ μζηχκ 4. (ζοκεηδ.) ημ 

ιαθαηυ ιένμξ ιίαξ ηνμθήξ 5. μοζία, κυδια, 

αάεμξ 5. (ιηθ. βζα αβνμηζηή ηαζ επζπεζνδιαηζηή 

δναζηδνζυηδηα) παναβςβζηυηδηα, απυδμζδ   

   ńedzáre1
(πθδε. ńegéri) παφκςζδ.  

   ńedzáre2
(πθδε. ńedzắri) δζαιμκή, ηαημί-

ηδζδ.    

   ńégédzu → ńédzu
3
. 

   ńeláru(πθδε. ńelári) αθ.θ. notináru. 

   ńelícu & ńelúşu - ńelícă & ńelúşă (πθδ-

ε. ńelíci & ńelúşî - ńelíce & ńelúşe) κεμβέκκδημ 

ανζεκζηυ - εδθοηυ ανκάηζ, ιέπνζ ηνζχκ ιδκχκ.  

   ńélu - ńeáo(πθδε. ńéli - ńeále) ανζεκζηυ - 

εδθοηυ ανκί.   

   ńelúşu & ńelúşă → ńelícu  

   Ńércuri(πθδε. Ńércuri) Σεηάνηδ, δ ηέηα-

νηδ διένα ηδξ εαδμιάδαξ ανπίγμκηαξ απυ ηδκ 

Κονζαηή. 

   ńercurúşă(πςν. πθδε.) οπμη. ημο Ńércuri  

   ńicueáme(πςν. πθδε.) παζδμιάκζ.   

   ńicuéscu(ńicu/-íre,-í,-ítă), 1. ιζηναίκς, ηά-

κς (ηη.) ιζηνυηενμ ςξ πνμξ ηζξ δζαζηάζεζξ 2. 

βίκμιαζ ιζηνυηενμξ, ιαγεφς, ζοννζηκχκμιαζ 3. 

(ηνζημπνυζ. βζα πνυκζα) θζβμζηεφμοκ, απμιέ-

κμοκ εθάπζζηα (βζα κα πεεάκς) 4. (βζα υβημ) 

ζοζηέθθμιαζ 5. (βζα πυκμ) εθαηηχκμιαζ 6. 

(εοθδι.) ιεβαθχκς, βενάγς  

   ńicuíre(πθδε. ńicuíri) 1. ιίηνεια, 

ζιίηνοκζδ 2. ιάγεια, ζοννίηκςζδ.  

   ńicuríu(πθδε. ńicuríuri) παζδί.  

   ńijuéscu(ńiju/-íre,-í,-ítă) 1. απαζπμθμφιαζ 

ιε ηη. βζα κα πενάζεζ δ χνα 2. (βζα κήπζμ) ημ 

απαζπμθχ ιε ηη. (παζπκίδζα η.θπ.) 3. ζπαηαθχ 

ημκ πνυκμ ιμο παγεφμκηαξ.  

   ńijuíre(πθδε. ńijuíri) 1. απαζπυθδζδ (ιε 

ηη.) βζα κα πενάζεζ δ χνα 2. πάγεια, ζπαηάθδ 

πνυκμο. 

   ńílă(πθδε. ńíle), 1. έθεμξ, εοζπθαπκία, μί-

ηημξ 2. ηνίια α. θφπδζδ ζοιπυκζα β. αδζηία, 

άδζημ 4. (ςξ επίνν.) απμβμδηεοηζηά 5. ζηδ θν. 

fắră ńílă, " ακεθέδηα, αθφπδηα ".    

   ńiluéscu(ńilu/-íre,-í,-ítă) 1. εθεχ, ζπθαπκί-

γμιαζ 2. θοπάιαζ, ζοιπμκχ 3. οπμθμβίγς πμθφ 

(ηη.), κμζάγμιαζ βζα αοηυ.  

   ńiluíre(πθδε. ńiluíri) 1. εθέδζδ, ημ κα 

ζπθαπκζζηχ ηπ. 2. εθεδιμζφκδ. 

   ńiráre(πθδε. ńirắri) 1. πάγεια, ζπαηάθδ 

πνυκμο 2. εαοιαζιυξ βζα ηπ./ηη.  

   ńirătúră(πθδε. ńirătúre) πάγεια, ζπαηάθδ 

πνυκμο.   

   ńíru1(ńir/-áre,-ái,-átă) 1. παγεφς, ζπαηαθάς 

ημκ πνυκμ ιμο άζημπα 2. α. απαζπμθχ ηπ. βζα 

κα πενάζεζ δ χνα β. (me ~) ή απαζπμθμφιαζ ιε 

ηη. βζα κα πενάζεζ δ χνα 3. α. εαοιάγς (ηπ./ 

ηη.) β. ( βζα πνμζ. ιπνμζηά ζε ηαενέπηδ, me ~) 

αοημεαοιάγμιαζ. 4. παγεφς, εκηοπςζζάγμιαζ 

πμθφ (απυ ηπ./ηη.). 5  

   ńíru2
(πθδε. ńíruri) νζκζηή ηαηαννμή, ιφλεξ.  

   ńiscáre(πθδε. ńiscắri) 1. ηίκδζδ, ηοηθμθμ-

νία ακενχπςκ 2. ηαναπή, ηζκδημπμίδζδ, ηίκδ- 
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ια 3. απαζπυθδζδ ιε ηη. απυ πυιπζ ή βζα 

πενάζεζ δ χνα 3. δναζηδνζμπμίδζδ.  

   ńíscu(ńisc/-áre,-ái,-átă) 1. (βζα έιρ.) α. 

ηζκχ, ιεηαηζκχ β. (me ~)ηζκμφιαζ, ιεηαηζκμφ-

ιαζ 2. (ηνζημπνυζ. βζα πθήεμξ ακενχπςκ) α. 

ηοηθμθμνεί, ανίζηεηαζ ζε ηίκδζδ β. ανίζηεηαζ 

ζε ηζκδημπμίδζδ (ελ αζηίαξ ηάπμζμο βεβμκυ-

ημξ) 3. (βζα ιάηζα) α. ζηνέθς ή πνμζδθχκς ημ  

αθέιια ιμο ζε ηη. /ηπ. β. ημζηάγς, παναημθμο- 

εχ 4. (βζα ιοαθυ)  επζζηναηεφς  ηζξ  κμδηζηέξ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ιμο ζηακυηδηεξ, ημ αάγς κα δμοθέρεζ 5. ηζκμφ- 

ιαζ δναζηήνζα, δναζηδνζμπμζμφιαζ 6. (me ~) 

απαζπμθμφιαζ ιε ηάηζ βζα πυιπζ ή βζα κα πενά-

ζεζ δ χνα 7. ζηδ θν. ńi ńíscu oára! " πενκχ ημκ 

ηαζνυ ιμο, ζημηχκς ηδκ χνα ιμο" 8. (βζα οπυ-

εεζδ) ακαηζκχ, ακαιμπθεφς.  

   ńítsă(πθδε. ńítsuri) ιαθθί ανκζμφ.  

   ńúrismă(πθδε. ńurisme) 1. ιονςδζά, μζιή 

2. (εζδζηυη.) εοςδζά, δ εοπάνζζηδ μζιή πμο α-

καδίδεηαζ απυ ηάπμο.  
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O 

 
   oácă(αηθ.) ηγάιπα, πςνίξ πθδνςιή.   

   oácărnu & oácrinu - oácărnă & oá-

crină(πθδε. oácărńi & oacrińi – oácărne & 

oácrine) ηνζάνζ - πνμααηίκα πμο ημ νφβπμξ ημο/ 

ηδξ θένεζ ηυηηζκμ-ηαθεηί ηνίπςια.. 

   oácrinu & oácrină → oácărnu. 

   obóru(πθδε. oboáră) αοθή, πενίαμθμξ.  

   ofaló(πθδε. ofaládzî) ηακηδθήενα.  

   oáie(πθδε. ói) πνυααημ, πνμααηίκα.  

   oálă(πθδε. oále) πφηνα   

   oále(πςν. πθδε.) μζημβέκεζα ιε ακήθζηα ηέ-

ηκα  

   oámă(πθδε. oáme) 1. ιάκα 2. δθζηζςιέκδ 

βοκαίηα. 

   oáră1
(πθδε. oáre) 1. νμθυζ, ζοζηεοή ιεηνή-

ζεςξ ημο πνυκμο 2. νμθυζ, ηάεε είδμοξ 3. 

(ζοκεηδ.) ρδθυ ηηήνζμ ζημ μπμίμ ανίζηεηαζ ημ-

πμεεηδιέκμ ιδπακζηυ νμθυζ 4. ζοζηεοή πμο 

δείπκεζ ηδκ ηαηακάθςζδ (δθεηηνζημφ νεφια-

ημξ, κενμφ ).   

   oáră2
(πθδε. óri) 1. χνα α. ιμκάδα ιέηνδζδξ 

ημο πνυκμο πμο ακηζζημζπεί ζημ 1/24 ημο διε-

νμκοηηίμο β. ηάεε πνμκζηή ιμκάδα αάζεζ ηδξ 

μπμίαξ οπμθμβίγεηαζ θ.π. έκα ένβμ, ιζα απα-

ζπυθδζδ γ. μ πνυκμξ, ημ πνμκζηυ δζάζηδια πμο 

απαζηείηαζ ή δζαηίεεηαζ βζα ηάηζ δ. ζοβηεηνζ-

ιέκμ ζδιείμ ηδξ διέναξ, ημ μπμίμ πνμζδζμνί-

γεηαζ ιε ηδκ αμήεεζα εκδείλεςκ ημο νμθμβζμφ ε. 

μνζζιέκμ ηιήια ή ζδιείμ ημο διενμκοηηίμο, 

ζημ μπμίμ ακαθένεηαζ ηακείξ ζη. πνμκζηή ζηζ-

βιή ηαηά ηδκ μπμία ζοκηεθείηαζ ηη., ηαηά ηδκ 

μπμία ζοιααίκεζ ηη. ή δ μπμία εεςνείηαζ δ ηα-

ηαθθδθυηενδ βζα ηη. 2. θμνά α. πνμκζηυ ζδ-

ιείμ, πενίπηςζδ, ζηζβιή β. ιε ανζειδηζηυ ή πμ-

ζμηζηυ επζε. βζα ηδκ δήθςζδ ζοπκυηδηαξ, ημο 

πυζμ ζοπκά ζοιααίκεζ ηάηζ γ. αημθμοεμφιεκμ 

απυ ζοβηεηνζιέκδ πνμκζηή εκυηδηα, δδθχκεζ 

ηδκ ζοπκυηδηα ηαηά ηδκ δζάνηεζα μνζζιέκδξ 

πνμκζηήξ πενζυδμο δ. ιεηά απυ απυθοημ ανζ-

ειδηζηυ ηαζ αημθμοεμφιεκμ απυ ζοβηνζηζηυ, 

δδθχκεζ ημκ ααειυ ζπμοδαζυηδηαξ, ιεβέεμοξ, 

πμζυηδηαξ, ιίαξ πνάλδξ, εκένβεζαξ, ακηζηεζ-

ιέκμο η. θπ.)  

   oáre(πθδε. oắri) ςμημηία.  

   oáspe - oáspetă (πθδε. oáspetsî - oáspete) 

1. θίθμξ-θίθδ, βκςζηυξ - βκςζηή, πνυζςπμ ιε 

ημ μπμίμ οπάνπεζ ζπέζδ βκςνζιίαξ 2. επζζηέ- 

πηδξ - επζζηέπηνζα, πνυζςπμ πμο πδβαίκεζ ζε 

ζπίηζ ζηα πθαίζζα θζθζηχκ ή βεκζηυη. Κμζκς-

κζηχκ ζπέζεςκ 3. θζθμλεκμφιεκμξ – θζθμλε-

κμφιεκδ.  

   oáspetu(πθδε. oáspetsî) θζθμλεκμφιεκμξ 

(αθ. θ. ospétu). 

   ocáo(πθδε. ocále) 1. μηά, παθαζυηενδ 

ιμκάδα αάνμοξ 2. (ζοκεηδ.) δ πμζυηδηα πμο 

ζζμδοκαιεί ιε ηδκ παναπάκς ιμκάδα αάνμοξ 

3. (ζοκεηδ. ) ζηεφμξ ιέηνδζδξ ημο αάνμοξ ηςκ 

οβνχκ ζζμδφκαιμ ιε ιία μηά 4. (ιηθ.) ιοαθυ, 

ικήιδ.  

   ócană(πθδε. ócane) ηζκδηή ή ζονηανςηή 

πθάηα απυ λφθμ ή ιέηαθθμ δ μπμία αζθαθίγεζ 

ηζξ εονίδεξ πμο οπάνπμοκ ζε δζάθμνεξ ηαηά-

ζηεοέξ.  

   ocĺítsu(πθδε. ócĺitşî) ιαηάηζ (οπμη. ημο óc-

ĺu). 

   ócĺu(πθδε. ócĺi) 1. ιάηζ, ημ αζζεδηήνζμ 

υνβακμ ηδξ υναζδξ 2. (ζοκεηδ.) δ αίζεδζδ ηδξ 

υναζδξ 3. μ ηνυπμξ πμο ακηζιεηςπίγεζ ηακείξ 

ηπ./ηη., δ ζδέα, δ εζηυκα πμο ζπδιαηίγεζ 4. δ 

δζα ημο αθέιιαημξ ηαηή επίδναζδ, δ ααζηακία 

5. ημ ιένμξ ημο θοημφ απυ ημ μπμίμ ζπδιαηί-

γμκηαζ κέα ηθαδζά, άκεδ ή θφθθα 6. ιυζπεοια, 

ιπμοιπμφηζ, αθαζηάνζ 7. δθζαπηίδα 8. ημ έκα 

ημιιάηζ απυ ηδκ δοάδα εκυξ γεφβμοξ ακηζηεζ-

ιέκςκ 9. εθάπζζημξ φπκμξ, ημ κα ημζιδεχ θίβμ 

10. ειθάκζζδ, πάνδ 11. ηάεε μπή απμεδηεο-

ηζημφ ζηεφμοξ ή δμπείμο απυ ηδκ μπμία ελένπμ-

κηαζ ή νέμοκ μζ ζπυνμζ ηςκ δδιδηνζαηχκ 7. 

(παθαζυη.) μ ιδπακζζιυξ ημο αθεονυιοθμο.  

   odắ(πθδε. odádzî) δςιάηζμ. 

   odítşu(πθδε. odítşî) δςιαηζάηζ (οπμη. ημο 

odắ).  

   oeáme(πθδε. oéńi) 1. δ πνμααημηνμθία 2. 

πθήεμξ πνμαάηςκ  

   oédzu & óu(oáre/μedzái & μái/μátă) 1. (βζα 

ηυηα) ςμημηχ, βεκκχ αοβυ 2. (ιηθ. βζα πνυζ.) 

ηάεμιαζ (ηάπμο) πςνίξ κα ηάκς ηίπμηα. 

   ohtapódhe(πθδε. ohtapódzî) μπηαπυδζ.  

   ohtáre & uhtáre(πθδε. ohtắri & uhtắri) α-

καζηεκαβιυξ. 

   ohtédzu & uhtédzu(oht & uht/-áre,-ái,-

átă) 1. ακαζηεκάγς 2. (ζοκεηδ.) οπμθένς.  

   óhtică(πςν. πθδε.) πηζηζυ, δ θοιαηίςζδ 2. 

(ιηθ.) ζοκεπήξ ηαζ πμθφ δοζάνεζηδ εκυπθδζδ, 

αάζακμ.   
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   ohtichisédzu & ohtichiséscu(ohtichis/-

íre,-í,-ítă) 1. πηζηζάγς, πνμζαάθθμιαζ απυ θο-

ιαηίςζδ 2. (ιηθ.) ααζακίγμιαζ, ηαθαζπςνμφ-

ιαζ.  

   ohtichiséscu → ohtichisédzu. 

   ohtichisíre(πθδε. ohtichisíri) πνμζαμθή 

απυ θοιαηίςζδ. 

   óhtu(πθδε. oáhte) υπημξ. 

   oícă(πθδε. oítşî) πνμααηάηζ (οπμη. ημο oáie).   

   oícu & oítşu(πθδε. oítşî) ααβμοθάηζ (οπμη. 

ημο óu). 

   oítşu → oícu  

   oílă(πςν. πθδε.) πνμααηίθα.   

   oíĺe(πθδε. oíĺuri) πθήεμξ πνμαάηςκ.  

   ólmu(πθδε. ólmuri) θηεθζά.  

   ómu(πθδε. oámeńi) άκενςπμξ α. ηάεε άημ-

ιμ ακελανηήηςξ θφθθμο ηαζ δθζηίαξ β.  άκενς-

πμξ, ςξ δδιζμονβυξ ηαζ θμνέαξ πμθζηζζιμφ γ.  

μ άκενςπμξ, ιε ηζ θοζζηέξ αδοκαιίεξ ηαζ ηα 

πάεδ ημο δ. μ άκενςπμξ, ςξ πμθζηζζιέκμ μκ, 

πμο ζοιπενζθένεηαζ ιε ηαθμφξ ηνυπμοξ ηαζ εο-

βέκεζα, πμο έπεζ θάαεζ ζςζηή ημζκςκζηή αβςβή 

ε. (πθδε.) δ ακενςπυηδηα, δ ημζκςκία ζη. 

αοηυξ πμο ανίζηεηαζ ζηδκ οπδνεζία άθθμο, ημ 

έιπζζημ, ημ μζηείμ πνυζςπμ δ. βζα ηδκ δήθςζδ 

ηδξ ζδζυηδηαξ ηάπμζμο, ημο πχνμο ζημκ μπμίμ 

ακήηεζ  

   onvéscu(πθδε. onvéscuri) ζλυξ, ημ βηζ.  

   óplă(πθδε. óple) 1. ηειάπζμ οθάζιαημξ 2. 

(εζδζηυη.) ηειάπζμ οθάζιαημξ πμο ζοννάαεηαζ 

ιε άθθα βζα κα ηαηαζηεοαζηεί ηάθοιια, ζηέ-

παζια, ή νμφπμ 3. θφθθμ πυνηαξ ή πανάεονμο 

4. θφθθμ απυ ηζίβημ 5. πθεονά ζηέβδξ.  

   ópse(πςν. πθδε.) 1. ζηδ θν.. ĺáu ópse! α. 

(ηνζημπνυζ. βζα ζμααηζζιέκδ επζθάκεζα ή οθζηυ 

πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα επίπνζζδ, αάρζιμ η. 

θπ.) απμηηά ηδκ ζςζηή απυπνςζδ β. (ηνζημ-

πνυζ. βζα θαβδηυ, βθοηυ) ανπίγεζ κα ρήκεηαζ, 

κα νμδίγεζ γ. (βζα πνυζ.) ζημοναίκς, ημηηζκίγς 

ημ δένια ιμο ιεηά απυ έηεεζδ ζημκ ήθζμ 2. δ 

δζαημιή ημιιέκμο ημφηζμονμο.  

   opuréscu(opur/-íre,-í,-ítă) 1. γειαηίγς α. 

πενζπφκς (ηη.) ιε γειαηζζηυ οβνυ ή ημ αοείγς 

ιέζα ζε αναζηυ οβνυ β. i. πνμηαθχ εβηαφιαηα 

ή έκημκμ αίζεδια απυ ηάρζιμ ii. (me ~) γεια-

ηζέιαζ 3. γειαηάς α. είιαζ πάνα πμθφ ηαοηυξ, 

ηαίς πμθφ β. (βζα πνυζ.) έπς πονεηυ, ηαίς 5. 

ζοβηαίμιαζ 6. (ιηθ.) πνμηαθχ (ζε ηπ.) γδιζά, 

ηαηυ.   

   opuríre(πθδε. opuríri) 1. γειάηζζια 2. ημ 

κα ηαίς ζημ ιέηςπμ, κα έπς πονεηυ 3. ημ κα 

ζοβηαχ.  

   opuritúră(πθδε. opuritúre) έβηαοια, ηον. 
απυ γειάηζζια ιε ηαοηυ κενυ.   

   oráre(πθδε. orắri) εοπή, ηον. ζημοξ βάιμοξ 

απυ ημοξ ηαθεζιέκμοξ πνμξ ημοξ κευκοιθμοξ.  

   orătşúne(πθδε. orătşúńi) 1. εοθμβία, εοπή 

πμο δίκμοκ ζοκήε. ηα δθζηζςιέκα άημια ζηα 

κευηενα 2. δ εεσηή εοθμβία.   

   orbeátsă(πθδε. orbétsî) ηφθθςζδ, ηοθθα-

ιάνα, ζηνααςιάνα.  

   órbu & orghédzu(orgh/-íre,-í,-ítă) ηοθθχ-

κμιαζ α. πάκς ηδκ υναζή ιμο β. αδοκαηχ κα 

δς. 

   órcu(πθδε. órcuri) υνημξ.  

   ordzătură &urdzătură(πθδε. ordzătúre 

& urdzătúre) δ δζαδζηαζία ημο δζαζίιαημξ ημο 

ζηδιμκζμφ.. 

   ordzî´re(πθδε. ordzî´ri) δζάζζιμ, ζηδιυκζα-

ζια.   

   ordzắscu & órdzu(ordz/-î´re,-î´i,-î´tă) 1. 

(βζα οθακηζηυ ζηδιυκζ) ημ οπμαάθς ζηδ δζαδζ-

ηαζία ημο δζαζίιαημξ 2. (ιηθ. βζα έηηαζδ) πε-

νζαάθς (ιε ηη.) βζα κα ηδκ θνάλς 3. (ιηθ.) 

πδβαζκμένπμιαζ ζοκέπεζα.  

   órdzu
1
 → ordzắscu. 

   órdzu
2
(πθδε. oárdză) 1. ηνζεάνζ 2. ηυπμξ 

πμο θοηεφμκηαζ ηνζεάνζα  

   oreácĺe(πθδε. orécĺi) 1. αοηί 2. (ζοκεηδ.) δ 

αημή 3. (πθδε.) μζ πνυαμθμζ ημο ανυηνμο 4. εδ-

θφηζ ζημ επάκς άηνμ ηδξ πενζζηεθίδαξ ηδξ πα-

ναδμζζαηήξ θμνεζζάξ ηςκ ακδνχκ 5. ημιιά-ηζ 

απυ ηζαιπί ζηαθοθζμφ ή ιζηνυ ηζαιπί ζηα-

θοθζμφ.   

   orédzu(or/-î´re,-î´i,-î´tă) αβνζεφς, εο-

ιχκς.  

   orghédzu → órbu. 

   orghíre(πθδε. orbắri & orghíri) ηφθθςζδ,  

ημ κα πάζς ηδκ υναζδ.  

   orghitúră(πθδε. orghitúre) ζθάθια, θάεμξ 

θυβς απνμζελίαξ. 

   orchiséscu(orchis/-íre,-í,-ítă) μνηίγμ-ιαζ 

   orchisíre(πθδε. orchisíri) υνηζζδ. 

   orfắńi(πςν. εκ.) μνθάκζα.  

   orixéscu(orex/-íre,-í,-ítă) μνέβμιαζ, βμο-

ζηάνς κα ηάκς ηη.  

   órixe(πςν. πθδε.) υνελδ, επζεοιία ή δζάεε-

ζδ βζα ιία εκένβεζα.  

   orî´re(πθδε. orî´ri) αβνίεια, εφιςια. 

   ormíńe(πθδε. ormíńi) μνιήκζα ζοιαμθή, 

ηαεμδήβδζδ.   

   órńe(πθδε. orńi), υνκζμ, μ βφπαξ 

   νrńédzu → urńédzu  

   orséscu &  urséscu(ors & urs/-íre,-í,-ítă) 

1. μνίγς α. ελμοζζάγς β. δζαηάγς 2. δζμνίγς 3.  

ελμοζζμδμηχ 4. ηαεμνίγς, πνμζδζμνίγς 5. (ηνζ- 
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ημπνυζ. βζα ενβαθείμ, γχμ, se ~) α. είκαζ εφ-

ημθμ ζημκ πεζνζζιυ β. (ιε ανκδη. ιυν.) είκαζ 

δφζημθμ ζημκ πεζνζζιυ 6. (βζα πνμζ.) εθέβπς, 

πεζνίγμιαζ 7. πνμμνίγς (ηπ.) βζα ηάηζ. 

   orsíre & ursíre(πθδε. orsíri & ursíri) 1. ημ 

κα μνίγς, κα ελμοζζάγς 2. μνζζιυξ, δζαηαβή 3. 

ηαεμνζζιυξ, πνμζδζμνζζιυξ.      

   ospétu & ospétă(πθδε. ospétsî & ospéte) 

θζθμλεκμφιεκμξ - θζθμλεκμφιεκδ. 

   oróvu & róvu(πθδε. roáve).) νυαζ.  

   óru(πθδε. óruri) 1. υνζμ, μ ακχηαημξ δο-

καηυξ ααειυξ 2. υνζα, θναβιμί, πενζμνζζιυξ 3. 

πανεηηνμπή, αηνυηδηεξ.    

   νrtulíche(πθδε. ortulíchi) 1. (βζα πνυζ.) α. 

ζοιπενζθμνά, θένζζιμ, ζηάζδ β. δζάεεζδ 2. 

(βζα ημ ηθίια) δ «δζάεεζδ» ημο ηαζνμφ, μζ 

ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ πμο επζηναημφκ ζε ζοβηε-

ηνζιέκδ επμπή 3. (βζα αβνυ) δ απμδμηζηυηδηά 

ημο ζε ιία ζοβηεηνζιέκδ πνμκζηή πενίμδμ    

   oryíe(πθδε. oryíe) μνβζά, ιμκάδα ιήημοξ 

ίζδ ιε ηδκ απυζηαζδ ηςκ πενζχκ ηεκηςιέκςκ 

ζηα πθάβζα 

   osícu(πθδε. osíci) ημηαθάηζ, ιζηνυ μζηυ 

(οπμη. ημο ósu)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ospetilíche(πθδε. ospetilíchi & ospetilí-

chiuri) 1. θζθία, βκςνζιία, ημζκςκζηή ζπέζδ 2. 

(ζοκεηδ.) αθζζαενίζζ 3. θζθμλεκία, ημ κα θζθμ-

λεκχ ηυζιμ 4. (ζοκεηδ.) μζ θζθμλεκμφιεκμζ 5. 

επίζηερδ, αίγζηα ζηα πθαίζζα θζθζηχκ ή βεκζ-

ηυη. ημζκςκζηχκ ζπέζεςκ.  

   ósu(πθδε. oáse) 1. ηυηαθμ, μζηυ 2. (ζοκεηδ. 

ζημκ πθδε.) α ζηεθεηυξ β. θείρακα 3. (ιηθ. βζα 

πνμζ.) ζηδ θν. ósu vécĺu! "παθζά ηανααάκα" 

ςξ παναηηδνζζιυξ πνμζχπμο ιε ιαηνμπνυκζα 

πεί-να. 4. (ιηθ.) έκημκμ λεπάβζαζια 5. (ιηθ. 

βζα θαβδηυ) αοηυ πμο ρήεδηε πμθφ ηαζ 

λενάεδηε 6. ημοημφηζζ, πονήκαξ ηανπμφ 7. 

ηυηαθμ παπμοηζζμφ.  

   ótu - óta & ótă(πθδε. óteańi - óte) άκδναξ 

παγυξ, αθάηαξ, ακυδημξ - βοκαίηα παγή, ακυδηδ. 

   óu1 → μédzu. 

   óu2
(πθδε. oáo) 1. αοβυ 2 (ιηθ.) αμοκυ 

ηαθοιιέκμ απυ πζυκζ 3. ιήηνα (βοκαίηαξ)  

   outáră(πθδε. outáre) (βζα ηυηα) ςμηυημξ 

αοηή πμο βεκκάεζ αοβά  

   ovésu(πθδε. ovésuri) ανχιδ.   

   ovréu & uvréu - ovréao & uvréao(πθδε. 

ovréi & uvréi -ovreále & uvreále) εαναίμξ -
εαναία. 
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P 

 
   páde1

(πθδε. pắdzî) 1. ζζάδζ, ίζζςια, επίπε-

δδ έηηαζδ 2. μνμπέδζμ, ηάεε ιζηνυ δ ιεβάθμ 

πθάηςια ζημ ακάβθοθμ ηδξ μνεζκήξ βεςιμνθμ-

θμβίαξ 3. (ςξ επζε. βζα εδαθζηή έηηαζδ) επίπε-

δδ 4. (ιηθ. βζα ζπίηζ) αοηυ πμο έπεζ ηαηαζηεί 

ηέκηνμ δζενπμιέκςκ.  

   páde2
(πθδε. pắdzî) πμνηανζαζιέκμ ηαζ θα-

ζπενυ ημιιάηζ εδάθμοξ ημ μπμίμ έπεζ απμζπα-

ζηεί ηεπκδηά βζα κα πνδζζιμπμζδεεί ζηδκ ηαηά-

ζηεοή ακαπςιάηςκ ή ημζπςιάηςκ.  

   pádină(πθδε. pádine) αθ. θ. páde
1
 ζηδ ζδι.  

1.  

   pahapécă(πςν. πθδε.) πμζηζθία ζηαθοθζμφ. 

   pahasécă(πθδε. pahaséci) ενβαθείμ ιανα-

βημφ.    

    pahómenu - pahómenă(πθδε. pahóme-

ńi - pahómenne) ηαηεκηνεπέξ ηαζ εηδζηδηζηυ 

πνυζςπμ  

   páfilu(πθδε. páfile) πάθζθαξ, θεπηυ ιεηαθ-

θζηυ έθαζια.   

   pálă1
(πθδε. pále) 1. λάζια, δ ιάγα ημο 

ιαθθζμφ πμο αβαίκεζ απυ ηδκ θακάνα 2. ζςνυξ 

ημιιέκμο πυνημο (ζηδκ επζθάκεζα εκυξ θζαα-

δζμφ) πμο πνμμνίγεηαζ κα ιεηαηναπεί ζε ιπάθα. 

   pálă2
(πθδε. pále) 1. ιζηνυ ηειάπζμ επίπεδδξ 

έηηαζδξ 2. ηειάπζμ οθάζιαημξ 3. ηυθα πανηζμφ  

   pálă3
(πθδε. pále & pắli), (παθαζυη.) πάθα, 

είδμξ ζπαεζμφ.  

   pálmă(πθδε. păĺńi) 1. παθάιδ. 2. παθάιδ, 

ιμκάδα ιέηνδζδξ οθαζιάηςκ 3. (ιηθ.) πα-

ζημφηζ 4. λοθμονβζηυ ενβαθείμ πμο πνδζζιμ-

πμζείηαζ ζηδ ηαηαζηεοή αανεθζχκ 5. ζηδ θν. 

dáu păĺńi! "πηοπχ παθαιάηζα, πεζνμηνμηχ".  

   pălmícă(πθδε. pălmítşî) ιζηνή παθάιδ 

(οπμη. ημο. pálmă).     

   paltaménte(πςν. εκ.) δζάημζιμξ μζηίαξ, (ζοκ-

ήε. δ πμθοηεθήξ επίπθςζδ). 

   paltó(πθδε. paltádzî) παθηυ ή ζαηάηζ.  

   paltosúcu(πθδε. paltosúce) επακμθχνζ  

   paĺátşu - paĺátşă(πθδε. paĺátşî,- paĺátşe), 

(ιεζςη.) παθζάηζμξ, παναηηδνζζιυξ βεθμίμο ηαζ 

ακάλζμο πνμζχπμο.   

   paĺícu(πθδε. paĺíci) ιζηνυ άπονμ (οπμη. ημο 

páĺu). 

   páĺu(πθδε. páĺe) άπονμ.  

   páĺuágru(πθδε. páĺuágri) πςνάθζ πμο δεκ 

δίκεζ ζηακμπμζδηζηή παναβςβή.  

   páĺucálu(πθδε. páĺucáĺi) 1. βεναζιέκμ ά-

θμβμ 2. ρςνάθμβμ, άπνδζημ άθμβμ.   

   páĺucî´ne(πθδε. páĺucî´ńi) ηαηυ, επζεεηζηυ 

ζηοθί.   

   páĺucópri(πςν. εκ.) δ απμλδναιέκδ ημπνζ-

ά πμο οπάνπεζ ζοζζςνεοιέκδ ζε ηάπμζμ ιένμξ 

(ηον. ζε ημπμεεζία πμο οπήνλε ζηάκδ).  

   páĺueárbă(πθδε. páĺuérghi) ζακυξ ηαηήξ 

πμζυηδηαξ.  

   páĺuftşóru - páĺufeátă(πθδε. páĺuftşóri 

- páĺufeáte) ακάπμδμ αβυνζ - ακάπμδμ ημνίηζζ.  

   páĺugărdínă(πθδε. páĺugărdíne) ηήπμξ 

πμο δεκ δίκεζ ζηακμπμζδηζηή παναβςβή.  

   páĺuliváde(πθδε. páĺulivắdzî) πμνημθίαα-

δμ πμο δεκ δίκεζ ζηακμπμζδηζηή παναβςβή.  

    páĺumúlu - páĺumúlă(πθδε. páĺumúĺi - 

páĺumúle) 1. βεναζιέκμ ιμοθάνζ - βεναζιέκδ 

ιμοθάνα 2. άπνδζημ, ιδ απμδμηζηυ ιμοθάνζ.  - 

άπνδζηδ, ιδ απμδμηζηή ιμοθάνα 

   páĺutáru - páĺutáră(πθδε. páĺutari – pá-

ĺutáre) 1. βεναζιέκμξ βάζδανμξ - βεναζιέκδ βα-

σδάνα 2. άπνδζημξ, ιδ απμδμηζηυξ βάζδανμξ – 

άπνδζηδ, ιδ απμδμηζηή βασδάνα 3. (ιηθ.) πανα-

ηηδνζζιυξ ακήεζημο ή ακαίζεδημο άκδνα – πα-

ναηηδνζζιυξ ακήεζηδξ ή ακαίζεδηδξ βοκαίηαξ. 

   páĺuoáie(πθδε. páĺuói) βεναζιέκμ πνυαα-

ημ.  

   páĺuyísu(πθδε. páĺuyíse) ηαηυ υκεζνμ, εθζ-

άθηδξ.  

   pampóre(πθδε. pampóri) ααπυνζ. 

   pánă(πθδε. páne) 1. (ζαην.) ηαηαννάηηδξ, δ 

πάεδζδ ημο ιαηζμφ 2. πάκα, αικζαηυξ ζάημξ, δ 

ιειανάκδ πμο πενζέπεζ ημ έιανομ 3. (παθαζυη.) 

πάκζκμ πενζθαίιζμ πμο ημπμεεημφκηακ ζημ θαζ-

ιυ ημο ιςνμφ βζα κα ιδκ ενεεζζηεί απυ ηζξ θα-

ζηζέξ.   

   pandalóne(πθδε. pandalóne) πακηεθυκζ.  

   pandispáne(πςν. πθδε.) πακηεζπάκζ  

   pándză(πθδε. pắndzî) ημ ζδιείμ ηδξ εζηίαξ 

ημο ηγαηζμφ υπμο ακαιζβκφεηαζ δ πυαμθδ ιε ημ 

πχια (παθαζά μνζζιέκα ηγάηζα δζέεεηακ αάζδ 

απυ ζηθδνυ πχια ημ μπμίμ απμννμθμφζε ηα 

ηάναμοκα).    

   pángu(πθδε. pánguri) 1. ανάπκδ 2. (ζοκ-

εηδ.) ζζηυξ ανάπκδξ  

   panopáidhă(πθδε. panopáidhe) είδμξ ημ- 
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πζδζμφ ιε ημ μπμίμ άκμζβακ ηνφπεξ ζηα ζαια-

νυλοθα.  

   panoĝóme(πθδε. panoĝóńi) 1. ημ επζπθέμκ 

θμνηίμ πμο ιεηαθένεζ έκα γχμ 2. πνυζεεημ αά-

νμξ 3. (ιηθ.) αάνμξ, οπμπνέςζδ δοζημθία. 

   papadhácu(πθδε. papadháci) (παθαζυη.) 

είδμξ ακαδεοηήνα ημο βάθαημξ ή ηςκ θαβδηχκ 

πμο βζκυηακ ζηδ πφηνα.  

   papahigeási(πθδε. papahigeáeańi) πανα-

ηηδνζζιυξ πνμζχπμο ιε οπμηνζηζηή εοζέαεζα 

πνμξ ηα εεία.  

   papáră(πθδε. păpắri) 1. παπάνα ιε βάθα 2. 

(ιηθ.) λοθμηυπδια.    

   papaúşu(πθδε. papaúşî) 1. βενμκηάηζ, παπ-

πμφθδξ 2. (εζνςκ.) πνμζθχκδζδ πνμξ δθζηζς-

ιέκμ ζοββεκή.  

   pápă(πςν. πθδε.) ημ ρςιί ζηδκ βθχζζα 

ηςκ κδπίςκ.  

   páphe(πθδε. pắphi) πάπζα  

   páplomă(πθδε. paplómate) πάπθςια.  

   papĺácu(πθδε. papĺáce), (παθαζυη.) ημ ζφ-

ζηδια χζδξ ημο ηνμπμφ ημο λοθμπνζζηζημφ ιδ-

πακζζιμφ ημο κενμπνίμκμο . 

    pápu(πθδε. păpắńi & pápeańi) 1. βένμξ, βέ-

νμκηαξ, δθζηζςιέκμξ άκδναξ 2. παππμφξ, δθζ-

ηζςιέκμξ άκδναξ 3. (ζημ πθδε.) παππμφδεξ, μ 

παππμφξ ηαζ δ βζαβζά 4. (ζημ πθδε.) μζ πνυβμ-

κμζ.  

   papuştécu & papuştécă(πθδε. papuştéci 

& papuştéce) ηαθμδζαηδνδιέκμξ βένμξ - ηαθμ-

δζαηδνδιέκδ βνζά 2. βένμξ πμο κεακίγεζ - βνζά 

πμο κεακίγεζ. 

   paputşî´(πθδε. paputşádzî) παπμοηζήξ, 

ηζαβηάνδξ. 

   paputşî´ticu(πθδε. paputşî´tice) παπμο-

ηζίδζημ, ηζαβηάνζημ.     

   paraadáru(paraadr/-áre,-ái,-átă) παναηά-

κς. 

   páraadjúngu(paraadj/ungeáre,-úmşu, -ú-

mtă) ηον. ζηδ θν. adjúngu şî paraadjúngu " 

θηάκς ηαζ παναθηάκς ".  

   páraalégu(paraal/-egeáre,-épşu,-eáptă) ηά-

κς οπεναμθζηυ δζάθεβια.  

   páraalegeáre(πθδε. paraalegéri) οπεναμ-

θζηυ δζάθεβια. 

   páraascúltu(paraascult/-áre,-ái,-átă) 1. Τ-

παημφς πμθφ 2. αθμοβηνάγμιαζ πνμζεπηζηά, 

αημφς ιε πμθφ πνμζμπή.   

   páraascultáre(πθδε. páraascultắri) οπεν-

αμθζηή οπαημή. 

   páraávdu(paraavdz-î´re,-î´i,-î´tă) αημφς 

ηαθά.  

   páraavdzî´re(πθδε. paraavdzî´ri) ημ κα 
αημφς ηαθά.  

   parabátu(parabăt/-eáre,-úi,-útă) (ζοκήε. 

ιε ανκ. ιυν. ) δεκ ηζκμφιαζ, δεκ δναζηδνζμπμζ-

μφιαζ πμθφ.    

   parabeáu(parab/-ieáre,-eú,-eútă) πίκς πμ-

θφ 

   párabieáre(πθδε. parabiéri) ημ κα πίκς 

οπεναμθζηά.   

   páracoceáre(πθδε. paracocéri) οπεναμ-

θζηυ ρήζζιμ (ζημκ θμφνκμ).  

   paracócu(parac/-oceáre,-ópşu,-oáptă) πα-

ναρήκς (ζημκ θμφνκμ).  

   paracunóscu(paracun/-oşteáre,-uscúi,-u-

scútă) 1. βκςνίγς (ηπ.) πμθφ ηαθά 2. παναβκς-

νίγμιαζ, απμηηχ ιε (ηπ.) οπεναμθζηή μζηεζυηδ-

ηα.  

   páracunoşteáre(πθδε. paracunoştéri) ημ 

κα έπς παναβκςνζζηεί ιε ηάπμζμκ, κα έπς απυ-

ηηήζεζ οπεναμθζηή μζηεζυηδηα.  

   paracúte(πθδε. paracúte), (παθαζυη.) ημο-

ηάηζ ηαηαζηεοαζιέκμ ζε ιία απυ ηζξ εζςηε-

νζηέξ βςκζέξ εκυξ ζεκημοηζμφ (πνμμνίγμκηακ  

βζα ηδ θφθαλδ ιζηνμακηζηεζιέκςκ).  

   paradáre(πθδε. paradắri) πανάδμζδ, ιεηα-

αίααζδ.  

   paradáu(parad/-áre,-ái,-átă) 1. παναδίδς, 

α. δίκς (ηη.) ζηα πένζα (ηάπμζμο) β. εηπςνχ δ 

ιεηααζαάγς ηδκ ηονζυηδηα πνάβιαημξ γ. ιεηα-

αζαάγς (αλίςια, ανπή, δζαπείνζζδ) δ. παναδίδς 

(ηπ.) ζηζξ ανπέξ 2. (me ~) παναδίδμιαζ α. παφς 

ηάεε ακηίζηαζδ β. είιαζ ελμοεεκςιέκμξ, πεεα-

ιέκμξ απυ ημφναζδ.  

   parafácu(paraf/-ăceáre,-étşu,-áptă) 1. πα-

ναηάκς, οπεναάθς (ζε ηη.) 2. (βζα ηανπυ)  πα-

ναςνζιάγς, παναβίκμιαζ. 

   párafăceáre(πθδε. parafăcéri) οπεναμθζ-

ηή ςνίιακζδ ηςκ ηανπχκ. 

   páraherbeáre(πθδε. paraherbéri) οπεναμ-

θζηυ ανάζζιμ. 

   parahérbu(parah/-erbeáre,-érşu,-eártă) 

ανάγς (ηη.) οπεναμθζηά.   

   páralucráre(πθδε. páralucrắri) οπεναμ-

θζηή ενβαζία  

   paralucrédzu(paralucr/-áre,-ái,-átă) δμο-

θεφς οπεναμθζηά.  

   paraĺáu(paralo/-áre,-ái,-átă) θαιαάκς (ηη.) 

ιε ιεβάθδ εοπανίζηδζδ.  

   paramánă(πθδε. paramáne) παναιάκα, 

είδμξ ηανθίηζαξ. 

   páramăngáre(πθδε. páramăngắri) οπεν-

αμθζηυ θάβςια.   
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   paramắngu(paramăng/-áre,-ái,-átă) 1. πα-

ναηνχβς, ηνχς οπεναμθζηά 2. (ιε ανκδη. ιμν.) 

δεκ ηνχς πμθφ.  

   paramínă(πςν. πθδε.) παναιίκα   

   parancárcu(parancărc/-áre,-ái,-átă) πανα-

θμνηχκς.  

   párancărcáre(πθδε. párancărcắri) πανα-

θυνηςια   

   párangrecáre(πθδε. pára-ngrecắri) 1. ο-

πεναμθζηή αανειάνα 2. δ επζθυνηζζδ ηάπμζμο 

ιε πμθθέξ ενβαζίεξ 3. οπεναμθζηή επζαάνοκζδ 

ημο ζημιαπζμφ. 

   parangrécu(parangrec/-áre,-ái,-átă) 1. Βα-

νζέιαζ οπεναμθζηά. 2. επζθμνηίγς (ηπ.) ιε πάνα 

πμθθέξ ενβαζίεξ 3. (βζα ζημιάπζ) αανφκς οπεν-

αμθζηά.  

   parasáru(parasăr/-íre,-í,-ítă) 1. πμνεφς πμ-

θφ 2. (ζοκδε. ιε ανκδη. ιυν.) δεκ ιε εοπανζ-

ζηεί, δεκ επζεοιχ πμθφ κα πμνεφς.   

   párasăríre(πθδε. párasăríri) ημ κα πμνέρς 

οπεναμθζηά.  

   párascoteáre(πθδε. parasco-téri) (βζα εζ-

ζμδήιαηα) ημ κα αβάγς, κα ηενδίγς πμθθά.   

   parascótu(parasc/-oteáre,-óşu,-oásă), (βζα 

εζζμδήιαηα) αβάγς, ηενδίγς πμθθά.  

   parastrî´mbu(parastrîmb/-áre,-ái,-átă) 

ημοηζαίκς οπεναμθζηά.   

   párastrî´mbeáre(πθδε. párastrîmbắri) ημ 

κα ημοηζαίκς οπεναμθζηά.   

   paraşắdu(paraşăd/-eáre,-zúi,-zútă) ηάεμ-

ιαζ, αδνακχ οπεναμθζηά. 

   páraşădeáre(πθδε. páraşădéri) ημ κα ηά-

εμιαζ, αδνακχ οπεναμθζηά.      

   parátă(πςνίξ πθδε.) 1. πανάηαλδ δ ημπμ-

εέηδζδ πνμζχπςκ ζε ηακμκζηή ιία ζεζνά. 2. 

πανέθαζδ 3. δζέθεοζδ ακενχπςκ ζε πανάηαλδ. 

   paratírise(πθδε. paratírise) παναηήνδζδ, 

οπυδεζλδ, επζζήιακζδ    

   páraumbleáre(πθδε. paraumbléri) πανα-

βέιζζια, ημ οπεναμθζηυ βέιζζια.  

   paraúmblu(paraumbl/-eáre,-úi,-útă) 

βειίγς (ηη.) οπεναμθζηά.  

   paravói(paravr/-eáre,-úi,-útă) 1. πμεχ, επζ-

εοιχ ηη. οπεναμθζηά 2. οπεναβαπχ (ηπ.). 

   paravreáre(πθδε. paravréri) 1. οπεναμθζ-

ηυξ πυεμξ, επζεοιία βζα ηη. 2. (βζα πνυζ.) οπεν-

αμθζηή αβάπδ. 

   párazburî´re(πθδε. parazburî´ri) οπεν-

αμθζηυ ιίθδια.  

   parazburóscu(parazbur/-î´re,-úi,-útă) ιζ-

θάς οπεναμθζηά.   

   páre(păr/-ú,-útă) ιε ηζξ  πνμζςπζηέξ  ακης- 

κοιίεξ iń/ńi, tsî, iĺ/ĺi/ĺe, nă, vă, lă (ιμο, ζμο, 

ημο/ηδξ, ιαξ, ζαξ, ημοξ), ηαζ ιυκμ ζηδ θν. páre 

rắu! "ηαημθαίκεηαζ" (părú rắu / păreá rắu /áre 

părútă rắu! "ηαημθάκδηε / ηαημθαίκμκηακ / 

έπεζ ηαημθακεί"). 

   pariĝurséscu(pariĝurs/-íre,-í,-ítă) πανδβμ-

νχ. 

   pariĝursíre(πθδε. pariĝursíri) πανδβυνδ-

ζδ.   

   parlaménta(πθδε. parlaménte) 1. ζφζηε-

ρδ, δζααμφθεοζδ 2. ιαηνά, αηένιμκδ ζογήηδ-

ζδ.  

   parláne(πςν. εκ.) 1. πανθαπίπεξ, ακυδηα 

θυβζα, ζαπθαιάνεξ 2. (ςξ επίε.) ζαπθά, ακυδηα 

(θυβζα).  

   parlánu & parlánă(πθδε. parláńi. & pa-

rláne) ζάπθαξ, ζαπθαιάναξ -ζαπθή βοκαίηα. 

   párlă(πςν. πθδε.) πάνθα, αηαηάζπεηδ θθο-

ανία.  

   párte(πθδε. pắrtsî) 1. πθεονά α. ηάεε ιία 

απυ ηζξ ελςηενζηέξ επζθάκεζεξ εκυξ ακηζηεζιέ-

κμο β. ηάεε ιία απυ ηζξ δφμ πθαηζέξ επζθάκεζεξ 

εκυξ θεπημφ επζπέδμο ακηζηεζιέκμο γ. ηάεε πε-

νζμπή, ηαηεφεοκζδ ή εέζδ πμο πνμζδζμνίγεηαζ 

ςξ πνμξ έκα ηεκηνζηυ άλμκα δ. (ζοκεηδ.) μζ ακ-

ενςπμζ πμο ανίζημκηαζ παναηαβιέκμζ ή ημπμ-

εεηδιέκμζ (ηον.) ιε ζοβηεηνζιέκμ ηνυπμ ζε 

ηάεε ηέημζα πενζμπή, ηαηεφεοκζδ ή εέζδ ε. μ 

πχνμξ ζε πμθφ ημκηζκή απυζηαζδ βφνς απυ 

ηπ. ζη. ηάεε ιία απυ δφμ ή πενζζζυηενεξ ακηα-

βςκζγυιεκεξ μιάδεξ, παναηάλεζξ δ. (ιηθ.) δ εέ-

ζδ ηάπμζμο, δ ζηάζδ πμο ηδνεί εηθνάγμκηαξ 

ηάπμζμκ, παίνκμκηαξ ημ ιένμξ ημο, ή αάζδ ιία 

ανπήξ, ηον. ακηζπαναηζεέιεκμξ ιε ηπ. άθθμκ ε. 

δ μζημβέκεζα απυ ηδκ μπμία ηαηάβεηαζ μ βμκέαξ 

ηάπμζμο 2. ιένμξ α. ηιήια, ημιιάηζ β. ημ ιενί-

δζμ πμο ακαθμβεί ζε ηπ. ή ζοβηεηνζιέκμ πμζμ-

ζηυ ακαθμβίαξ γ. ηάεε πνυζςπμ ζε ζπέζδ ιε 

άθθα ηαζ εζδζηυη. ηάεε πθεονά πμο ζοιιεηέπεζ 

ζε ιία δζαπναβιάηεοζδ, ζοιθςκία, ζφιααζδ ή 

δίηδ δ. ηυπμξ 3. ιενζά α. δ εέζδ, ημ ιένμξ β. ημ 

ζοβηεηνζιέκμ ιένμξ εκυξ ηυπμο γ. ηαηεφεοκζδ 

δ. δ πάνηδ, ηα πνμζςπζηά ζοιθένμκηα 4. (ςξ 

επίνν.) πθαβίςξ, απυ ηδκ πθασκή πθεονά 5. ζηζξ 

θν. α. di párte! "πανάιενα, ζηδκ άηνδ" β. de 

pắrtsîle túte! "πακημφ" γ. de únă párte! "ηά-

πμο". 6. α. ημ θμνηίμ πμο ιπμνεί κα ιεηαθένεζ 

έκα οπμγφβζμ απυ ηδκ ιία πθεονά ημο β. (ζοκ-

εηδ.) αοηυ ημ θμνηίμ ςξ ηοπμπμζδιέκδ ιμκάδα 

αάνμοξ 7. (ζημ πθδε.) ιεηαθενυιεκα ηειάπζα 

λφθμο πνμενπυιεκα απυ ηδκ δζάζπζζδ εκυξ ημφ-

ηζμονμο. 

   páru(πθδε. pári) παθμφηζ, πάζζαθμξ.  
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   páscu(pă/-şteáre,-scúi,-scútă) 1. αυζης, μ-

δδβχ ημπάδζ ζε αμζηυημπμ ηαζ ημ επζηδνχ 2. 

(βζα πμνημθάβμ γχμ) αυζης, πενζθένμιαζ ζε 

αμζημηυπζ ηαζ ηνχς πμνηάνζ 3. (ιηθ. βζα 

πνμζ.) πενζθένμιαζ, δεκ ζηέημιαζ ζε έκακ ηυπμ 

4. (ιηθ., ηνζημπνυζ. βζα ημ ιοαθυ) πεηάεζ, δεκ 

είκαζ ζοβηεκηνςιέκμ 5. (βζα οπυεεζδ) δζενεο-

κχ, ελεηάγς, ράπκς 6. αμθζδμζημπχ (ηπ.) 7. 

παναημθμοεχ, παναηδνχ, ημζηάγς (ηπ./ ηη.) 8. 

επζαθέπς, επμπηεφς (ηπ.).   

   pastrángalu(πθδε. ;) ζφκενβμ αανεθμπμζ-

μφ   

   pasétu(πθδε. paséte) ζφκενβμ, ηον. ηςκ ηε-

πκζηχκ, βζα ηδκ ιέηνδζδ δζαζηάζεςκ.  

   pásu(πθδε. pásuri) ιπάζμ, μ παιδθυξ ιεθς-

δζηυξ ηυκμ.   

   Páşte(πθδε. pắşti) 1. Πάζπα 2. δ ιένα ημο 

Πάζπα, δ Κονζαηή ημο Πάζπα.  

   patareáo(πθδε. pataréi) 1. ιπαηανζά 2. 

(ιηθ.) γδιζά, ζοιθμνά.  

   patriárhu(πθδε. patriárheańi) παηνζάνπδξ.  

   patriótu - patrioátă(πθδε. patriótsî – pa-

trioáte) ζοιπαηνζχηδξ. - ζοιπαηνζχηζζζα. 

   patrinó(πςν. πθδε.) μ κμηζμακαημθζηυξ ά-

κειμξ  

   paterítsă(πθδε. pateríce) παηενίηζα.  

   patíche(πθδε. patíche) πακηυθθα. 

   pátomă(πθδε. pátome) 1. πάηςια, δάπεδμ 

2. πάηςια, μ υνμθμξ ηηδνίμο 3. βοικυ μνεζκυ 

πθάηςια πμο πνμελέπεζ ζημ πχνμ.  

   patşacustécă(πθδε. patşacustéce & patşa-

custéche) 1. γδιζά, ηαηαζηνμθή 2. κίθα, πακς-

θεενία.  

   pátu1
(păts/-î´re,-î´i,-î´tă) 1. παεαίκς, οθί-

ζηαιαζ ηάηζ ανκδηζηυ 2. πάζπς, οπμθένς 3. 

απμηηχ πνυαθδια (ηον. οβείαξ).  

   pátu2(πθδε. páturi) 1. πάημξ, οπυζηνςια 

ζημ εζςηενζηυ ημο παπμοηζζμφ 2. παημφζα, πέ-

θια πμδζμφ. 

   paximádhe(πθδε. păximắdzî) παλζιάδζ.  

   paĝaneáo(πθδε. paĝaneále) ηαθζηάκηγα-

νμξ.  

   pazardjî´- pazardjoáńe(πθδε. pazardjá-

dzî - pazardjoáńe) παγανεοηήξ - παγανεφηνζα, 

άκδναξ - βοκαίηα πμο παγανεφεζ υηακ αβμνάγεζ 

ηάηζ.  

   pázu(πθδε. pázuri) 1. πνμζμπή πνμθφθαλδ, 

βζα κα ιδκ ζοιαεί ηάηζ δοζάνεζημ 2. θεζδχ 3. 

ζηζξ θν. α. dáu pázu! "πνμζέπς, δίκς ζδιαζία" 

β. ĺi ámu pázu! "θοθάς, θνμονχ ηη.". 

   pădícă(πθδε. pădíci) 1. ιζηνυ ζζάδζ 2. ιζ- 

ηνυ μνμπέδζμ(οπμη. ημο. páde
1
).  

   păduráre(πθδε. pădurắri) ακαδάζςζδ, δ 

ηεπκδηή δδιζμονβία δάζμοξ. 

   pădúre(πθδε. pădúri & pădúruri) δάζμξ 2. 

(ηαη’ επέηη.) έηηαζδ ποηκμθοηειέκδ ιε δεκ-

ηνα, άβνζα ή ήιενα.   

   pădureáme(πθδε. păduréńi) δαζυημπμξ.  

   pădurédzu(pădur/-áre,-ái,-átă) 1. δαζχκς, 

θοηεφς (ηάπμο) δέκδνα χζηε κα ζπδιαηζζηεί 

δάζμξ 2. (ηνζημπνυζ. βζα ηυπμ, se ~) δαζχκε-

ηαζ, βίκεηαζ δαζχδδξ.  

   pădurícă(πθδε. păduríce & păduríci) δα-

ζφθθζμ (οπμη. ημο pădúre). 

   păhăníe(πθδε. păhăníe & păhăníuri) 1. 

παπκί, θάηκδ. 2. (ζοκεηδ.) μ πχνμξ ζημκ μπμίμ 

ηνχεζ έκα γχμ.  

   pălándză(πθδε. pălắndzî) παθάκηγα, θμνδ-

ηή γοβανζά.  

   păláte(πθδε. pălắtsî) 1. παθάηζ 2. (ιηθ.-

εηθναζη.) ιεβαθμπνεπέξ μζημδυιδια, πμθοηε-

θήξ μζηία.  

   pălămídhă(πθδε.) ημ θοηυ ακςκίδα. 

   pălăngétu(πθδε. pălắngéturi) γοβανζά  

   pălăríe(πθδε. pălăríi) 1. ιεηαθθζηυξ δίζημξ 

εθθεζπηζημφ ζπήιαημξ βζα ηδκ πνμζθμνά εδε-

ζιάηςκ 2. (ζοκεηδ.) ημ θίθεια 3. (παθαζυη.) 

δίζημξ πάκς ζημκ μπμίμ ημπμεεημφκηακ ημ 

δχνμ πμο πνμζέθενε μ ηαθεζιέκμξ ζε έκα βά-

ιμ 4. (ζοκεηδ.) ημ δχνμ ημο βάιμο.  

   păléscu → apăléscu. 

   pălíre → apălíre. 

   pălitúră → apălitúră.   

   păltáre → plătáre 

   păltéscu & plătéscu(pălt & plăt/-íre,-í,-

ítă) 1. πθδνχκς 2. λεπθδνχκς, ακηαπμδίδς 3. 

ελαβμνάγς ηπ.  

   păltíre & plătíre(πθδε. păltíri & plătíri) 1. 

πθδνςιή 2. ελαβμνά.  

   păltitúră(πθδε. pălitúre) έλμδα  

   păĺúru(πθδε. păĺúri) παθζμφνζ.  

   păĺurétu(πθδε. păĺuréturi) ηυπμξ βειάημξ 

παθζμφνζα.   

   păĺúşu(πθδε. păĺiúşă) αιάνακημξ.  

   pănáre(πθδε. pănári) ημ ελςηενζηυ ηαιπο-

θςηυ ηιήια ημο ημφηζμονμο. 

   păndáru(πθδε. păndári) 1. αβνμθφθαηαξ 

2. (παθαζυη.) πνυζςπμ επζθμνηζζιέκμ ιε ηδ 

θφθαλδ ηςκ αβνμηζηχκ πενζμοζζχκ αθθά ηαζ 

ηςκ ημζκυπνδζηςκ εδαθχκ ηαζ δαζχκ ιίαξ ημζ-

κυηδηαξ απυ ηαηαπαηδηέξ.  

   pắndică(πθδε. pắndice & pắndici) 1. ημζθζά 

ακενχπμο ή γχμο 2. (ζοκεηδ.) ζημιάπζ 3. ημ 

ηφνηςια πμο δδιζμονβείηαζ ζε ιία επζθάκεζα 
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4. ζηίβια, πακάδα.  

   pắndza(πθδε. pắndzuri) πακί, θεπηυ φθα-

ζια 2. ζζηυξ ανάπκδξ 3. (ιηθ.) ζηδ θν. pắndza 

şcúrtă! " μ εάκαημξ ". 

   pắne(πθδε. pắne & pắnuri) 1. ρςιί, άνημξ 

2. (εηθναζη.) ημ εηήζζμ δδιδηνζαηυ απυεεια 

εκυξ κμζημηονζμφ, ηα βεκκήιαηα ιε ηα μπμία ε-

θμδζάγεηαζ 3. o ηανπυξ ημο δδιδηνζαημφ ηαηά 

ημ πνχημ ζηάδζμ ημο ζπδιαηζζιμφ ημο 4 ρίπα, 

ημ εζςηενζηυ ιένμξ ηανπχκ ιε λοθχδεξ πενί-

αθδια 5. (ιηθ.) ηα απμθφηςξ ακαβηαία βζα ηδκ 

δζααίςζδ ημο ακενχπμο 6. (ιηθ.) υθεθμξ, ηέ-

νδμξ 7. (ιηθ.) δμοθεζά, ενβαζία 8. ζηδ θν. mắ-

ngu pắne! "βεοιαηίγς ή δεζπκχ ". 

   păngáru(πθδε. păngắri) παβηάνζ (εηηθδ-

ζίαξ).   

   păngănéscu(păngăn/-íre,-í,-ítă) 1. ιαβανί-

γς α. ιζαίκς, ιμθφκς δεζηά β. αεαδθχκς γ. ( 

βζα κενυ ή ηνμθή) i. ανμιίγς ii. (se ~) ανμιίγε-

ηαζ 2. (me ~) αζεαχ, ζενμζοθχ 3. ηάκς ή οπυ-

ηεζιαζ ζε ιαββακείεξ 4. (me ~) ιμζπεφς 5. (me 

~) θενχκμιαζ, ανςιίγς 5. (ζαην., me ~) ιμθφ-

κμιαζ 6. (me ~) πέγμιαζ, θενχκμιαζ ηαεχξ 

απμαάθς ηα πενζηηχιαηά ιμο 7. (βζα θαβδηυ, 

me ~) δμηζιάγς, αββίγς 8. (βζα πνάβι., me ~) 

πεζνάγς, αάγς πένζ, ηθέας 9. δζαθεείνμιαζ 10. 

(ηνζημπνυζ. βζα ηνζάνζ,  se ~) ααηεφεζ ακελέθε-

βηηα, ααηεφεζ γχα πμο δεκ ζοιιεηέπμοκ ζηδκ 

ακαπαναβςβζηή δζαδζηαζία.  

   păngăníre(πθδε. păngăníri) 1. θένςια, ημ 

κα έπς ανςιίζεζ 2. (ζαην.) ημ κα έπς ιμθοκεεί.   

   păngănitáte
1
 & păngăniteátsă & păn-

gănitúră(πθδε. păngănitátsî & păngănitúre) 

πενίηηςια, απμπάηδια 2. ανςιζά, αηαεανζία 

3. (ζαην.) ιυθοκζδ  

    păngănitáte2
(πθδε. păngănitátsî) αζέαεζ-

α, αιανηία, πνάλδ πμο πανααζάγεζ ημοξ εηηθδ-

ζζαζηζημφξ ή ενδζηεοηζημφξ ηακυκεξ.  

   păngăniteátsă1
→ păngănitáte

1
. 

   păngăniteátsă2
(πθδε. păngănitátsî) 1. 

ιαββακεία, αθάαδ πνμενπυιεκδ απυ ιαβεία 2. 

οθζηά ιαββακείαξ, οθζηά πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ 

βζα ηδκ άζηδζδ ιαβείαξ.  

   păngănitúră1
→ păngănitáte

1 

   păngănitúră2
(πθδε. păngănitúre) ακμζζ-

μφνβδια, αέαδθδ, ιζανή πνάλδ. 

   pănícă(πθδε. păníce) ρςιάηζ (οπμη. ημο. 

pắne). 

   păniyíru(πθδε. păniyíre) 1. πακδβφνζ, μ ε-

μνηαζιυξ ενδζηεοηζηήξ επεηείμο ιε ηζξ ακάθμ-

βεξ εεζιζηέξ εηδδθχζεζξ 2. (βεκζηυη.) βθέκηζ, 

μιαδζηή γςδνή δζαζηέδαζδ 3. εεζιζηή ή 

ηεθεημονβζηή εηδήθςζδ πμο παναηηδνίγεηαζ α- 

πυ αηαλία 4. (εζν.) βζα εμνοαχδεξ  επεζζυδζμ  

 (ηααβά, η.θπ.)  

   pănticúşă(πθδε. pănticúşe) ημζθίηζα, πασ-

δεοη. βζα ηδκ ημζθζά ηςκ κδπίςκ (οπμη. ημο 

pắndică).  

   păpărándză(πθδε. păpărắndzî) ηυπμξ, δο-

ζημθία, γυνζ  

   păpărună(πθδε. păpărúne) παπανμφκα.  

   păpeáme(πςν. πθδε.) πθήεμξ βενυκηςκ.    

   păpuéscu(păpu/-íre,-í,-ítă) βίκμιαζ βένμξ. 

   păpuíre(πθδε. păpuíri) βέναζια, ημ κα βί-

κς βένμξ.   

   păpúşă(πθδε. păpúşe) 1. ημφηθα 2. (ιηθ.) 

παναηηδνζζιυξ υιμνθδξ βοκαίηαξ 3. δ ηανοδυ-

ρζπα υηακ είκαζ ή αβαίκεζ αηέναζα απυ ημοξ 

ημηοθδδυκεξ, υηακ δεκ έπεζ δζαθοεεί. 

   păpuşícă(πθδε. păpúşíce) ημοηθάηζ, ημο-

ηθίηζα (οπμη. ημο păpúşă). 

   păpútsă(πθδε. păpútsă) παπμφηζζ.  

   părázină(πθδε. părắzine & părắzini) πμχ-

δεξ θοηυ;  

   părắ(πθδε. părádzî) 1. θεθηά, ηα πνήιαηα 

2. κυιζζια, ημ πνήια πμο ηοηθμθμνεί ιε ηδκ 

ιμνθή ηένιαημξ ή πανημκμιίζιαημξ.  

   părămíe(πθδε. părămíi) πανμζιία.  

   părămíthu(πθδε. părămíthe) 1. παναιφεζ 

2. (ιηθ.) ρεοηζά, ρεοδμθμβία. 

   părăngoáme(πθδε. părăngóńi) πανςκφιζ-

μ, παναηζμφηθζ.  

   părăvándză(πθδε. părăvándzî) ηεκμθμβία, 

θυβμξ πςνίξ μοζζαζηζηυ πενζεπυιεκμ. 

   părăvolíe(πθδε. părăvolíi) 1. πανααμθή 2. 

δζήβδζδ παθζχκ βεβμκυηςκ.   

    părcíe(πθδε. părcíe) 1. πνμίηα α. ηα πενζ-

μοζζαηά ζημζπεία πμο πνμζθένμκηαζ απυ ηδ κφ-

θδ ζημ βαιπνυ ιε ημκ βάιμ β. δ ηζκδηή ηαζ 

αηίκδηδ πενζμοζία πμο ζοκεζζθένεζ δ κφθδ ζηδ 

κέα μζημβέκεζα γ. ηα πνμζςπζηά είδδ ηδξ κφ-

θδξ, ημ ηζκδηυ ιένμξ ηδξ πνμίηαξ 2. ηθδνμκμ-

ιζά, ιενίδζμ ηθδνμκμιζάξ.  

   părdhálă(πθδε. părdhále) πνμααηίκα ή βί-

δα ιε άζπνεξ ηαζ ιαφνεξ αμφθεξ ζημ ηνίπςια.   

    păreácĺe &  preácĺe(πθδε. părécĺi & pré-

cĺi) γεοβάνζ α. δφμ υιμζα ή ζοιιεηνζηά πνά-

βιαηα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ιαγί β. δφμ γχα 

πμο είκαζ δειέκα ιαγί γ. δφμ πνυζςπα, άκδναξ 

ηαζ βοκαίηα, πμο έπμοκ ενςηζηή ή ζογοβζηή 

ζπέζδ δ. (ζε μζημβέκεζα) γεφβμξ παζδζχκ δζαθμ-

νεηζημφ θφθθμο, ημνίηζζ ηαζ αβυνζ.  

   păreásine & preásine(πθδε. păreásine &  

preásine) 1. απμηνζά, ημ ηνζχδζμ 2. ζαναημζηή 

3. (ζοκεηδ.) κδζηεία.  

   părícu(πθδε. păríci) παθμοηάηζ, παζαθάηζ 

(οπμη. ημο. páru). 



 173 

   păriĝuríe(πςν. πθδε.) 1.   πανδβμνζά,   μ 
ιεηνζαζιυξ ημο ροπζημφ πυκμο πμο πνμηαθεί-

ηαζ απυ ηάηζ 2. ηέναζια πμο θένκεζ ηπ. ζημοξ 

μζηείμοξ κεηνμφ πνμζχπμο ηαηά ηζξ διένεξ 

πμο αημθμοεμφκ ιεηά ημκ εκηαθζαζιυ ημο.  

   părínde & părínte(πθδε. păríndzî & părí-

ntsî) βμκέαξ.  

   părínte → părinde  

   părjî´nă & prăjî´nă(πθδε. părjî´ne & pră-

jî´ne) λοθμδανιυξ, λοθμηυπδια.   

   părjînáre & prăjînáre(πθδε. părjînắri & 

prăjînắri) λοθμηυπδια, δ εκένβεζα ημο δανιμφ.   

   părjînédzu & prăjînédzu(părjîn & pră-

jîn /-áre,-ái,-átă) λοθμθμνηχκς.  

   părmáră(πθδε. părmắri) αζεέκεζα ηςκ αζ-

βμπνμαάηςκ . 

   părnáre(πθδε. părnắri) πμονκάνζ.  

   părpărúnă(πθδε. părpărúne), 1. (πα-

θαζυη.) έεζιμ πμο ηεθμφκηακ ζε πενζυδμοξ ιε-

βάθδξ λδναζίαξ. (έκα παζδί ηαθοιιέκμ ιε ηθα-

νζά επζζηέπημκηακ, ιε ζοκμδεία άθθςκ, ηα κμζ-

ημηονζά υπμο δ ηάεε κμζημηονά ημ έανεπε 

ζοιαμθζηά πνμθένμκηαξ ηαοηυπνμκα εοπέξ·. πί-

ζηεοακ υηζ ιε αοηυ ημκ ηνυπμ εα πνμηθδεεί 

ανμπή 2. (ιηθ.) ιμφζηεια.  

   părpódhe(πθδε. părpódzî) ηάθηζα.   

   părperúńu &  părperoáńe(πθδε. părpe-

rúńi & părperúne) ημ αβυνζ – ημ ημνίηζζ πμο 

ηαηείπε ημκ ηεκηνζηυ νυθμ ζημ έεζιμ ηδξ părpă-

rúnă (αθ. θ.).  

   părteárică(πθδε. părteárice) ηαηζίηα ή 

πνμααηίκα ιε αηνμθζηυ, ιζηνυ ιαζηάνζ.  

   părteáricu -părteárică(πθδε. părteárici 

-părteárice), (ηηδκ.) ανζεκζηυ - εδθοηυ γχμ 

πμο αυζηεζ πςνζζηά απυ ημ ημπάδζ.  

   părthíre(πθδε. părthíre & părthíri) πανάεο-

νμ. 

   părtşále(πθδε. părtşắĺi) 1. νμφπμ ή ακηζηεί-

ιεκμ ζηζζιέκμ ή δζαθοιέκμ ζε πμθθά ημιιάηζα 

2. αβνυηηδια πμο απμηεθείηαζ απυ πμθθά ηαζ 

ζηυνπζα ηιήιαηα 3. ενφραθμ 4. (ιηθ. υηακ πέ-

θης) ηζάηζζια, οπεναμθζηυ πηφπδια 5. (ιηθ. 

βζα ηδκ ηανδζά) αίζεδια οπεναμθζηή εθί-ρδξ.   

   părtşắscu(părtş/-î´re,-î´i,-î´tă) 1. (βζα ηνά-

βμ) ιανηαθίγς, ααηεφς 2. (ηνζημπνυζ. βζα βίδα, 

se ~) ααηεφεηαζ.   

   părtşî´re(πθδε. părtşî´ri,) (βζα ηνάβμ, βίδα) 

αάηεια.  

   părúngu(πθδε. părúngi)  θάζα, αβνζμπε-

νίζηενμ.  

   păscătúră(πθδε. păscătúre) αμζηή, αμζηυ-

ημπμξ  

   păstrămắ(πθδε. păstrămádzî) είδμξ ηαπκζ- 

ζημφ ηνέαημξ 

   păstáĺe(πθδε. păstắĺi). 1. ημηοθδδυκαξ θα-

ζμθζμφ 2. πνάζζκμ θαζμθάηζ.  

   păşắ - păşoáńe(πθδε. păşádzî - păşoáńe) 

1. παζάξ - παζζίκα 2. (ιηθ.) άκηναξ - βοκαίηα 

πμο γεζ άκεηα, ιε πμθοηέθεζα, πμο απμθαιαάκεζ 

ηζξ οπδνεζίεξ άθθςκ 3. (παθαζυη. εζνςκ., ανζ.) 

αβςβζάηδξ πμο πνμζημθθμφκηακ ζε έκα ηηδκμ-

ηνμθζηυ ηζεθζβηάημ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ημο πεζ-

ιχκα (ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ ελαζθάθζγε ακέλμδδ 

δζαηνμθή ηςκ γχςκ ημοξ ζημ πεζιενζκυ αμζημ-

ηυπζ).. 

   păşteáre(πθδε. păştéri) 1. αυζηδζδ 2.  πα- 

ναημθμφεδζδ, παναηήνδζδ ηςκ ηζκήζεςκ ηά- 
πμζμο 3. δζενεφκδζδ, ελέηαζδ, ράλζιμ.   

   păşteνară & peşteνáră(πθδε. păşteóri & 

peşteóri) εηθεηηυ ρςιί πμο παναζηεοάγεηαζ 

βζα κα πνδζζιμπμζδεεί ςξ δχνδια ζε εεζιμηο-

πζηέξ δζαδζηαζίεξ  

   pătăréi(εκ.;), (παθαζυη.) ηα έηηεκηνα πμο 

έθενε μ ιδπακζζιυξ ημο ιακηακζμφ.  

   pătăúdhă(πςν. πθδε.) 1. μηζδήπμηε είκαζ 

πμθφ παβςιέκμ ηαζ δεκ ιπμνμφιε κα ημ επελε-

νβαζημφιε 2. (βζα πνυζ.) παβςιέκμξ, αοηυξ 

έπεζ παβχζεζ απυ ημ πμθφ ηνφμ 3. (ςξ επίνν.) 

ηφθθα, πάνα πμθφ ιεεοζιέκμξ.  

   pătşăúră(πθδε. pătşăúre) 1. παηζααμφνα, 

ημονέθζ πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηαεάνζζια, 

λεζηυκζζια 2. (ηαη’ επέηη.) ηάεε ανχιζημ, γα-

νςιέκμ ή ημονεθζαζιέκμ νμφπμ.  

   pătşắ(πθδε. pătşádzî)  1. παηζάξ, ημ θαβδηυ 

2. ζημιάπζ γχμο 3. (ιηθ.) ζημιάπζ ακενχπμο 4. 

ηάηζ πμο έπεζ παποθή, πδπηή οθή 5. (ιηθ. ζημκ 

πθδε.) ρέιαηα.  

   pătşădjoáne(πςν. πθδε.) ρεοηανμφ.   

   pătúĺu(πθδε.pătúĺi) θυπιδ.   

   pătúnă(πθδε. pătúne) παημφζα, πέθια πμ-

δζμφ.  

   pătúră(πθδε. pătúre) παημφνα.  

   pătsî´re(πθδε. pắtsî´ri) 1. πάεδια, άζπδιμ 

ζοιαάκ 2. αάζακμ, δεζκμπάεδια.   

   păvrişắscu & puvrişắscu(păvrîş & po-

vrîş/-î´re,-î´i,-î´tă) 1. θμαίγς, ηνμιάγς ηπ. 2. 

(me ~) θμαάιαζ, ηνμιάγς.  

   păvrîşíre & povrişî´re(πθδε. păvrîşíri 

povrişî´ri) ηνυιαβια.   

   păvríe & povríe & puvríe(πθδε. păvríi & 

povríi) 1. θυαμξ 2. ηνυιμξ 3. δέμξ 4. μηζδήπμηε 

θμαάηαζ ηακείξ 5. ηίκδοκμξ, επίθμαδ, επζηίκδο-

κδ ηαηάζηαζδ. 

   păĝádhă(πθδε. păĝắdzî) 1. βαθήκδ α. δζο-

πία, έθθεζρδ εμνφαςκ β. δνειία, έθθεζρδ ηανα-

πήξ ακαζηαηχζεςκ, εκηάζεςκ 2. (εζδζηυη. βζα 

ημκ ηαζνυ) κδκειία, ιπμοκάηζα.  
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   păĝánă(πθδε. păĝắni) εκέδνα, ηανηένζ.  

   păĝădhiséscu &  păĝădhuséscu(păĝă-

dhis & păĝădhus/-íre,-í,-ítă) 1. βαθδκεφς α. (βζα 

πνυζ.) δνειχ, ηαθιάνς (ιεηά απυ έκηαζδ ή 

ηαναπή) β. (βζα ημκ ηαζνυ) ηαθιάνς 3. (ηνζημ-

πνυζ. βζα ηνφμ ή πυκμ) ιεζχκεηαζ, ανίζηεηαζ 

ζε φθεζδ 4. (ηνζημπνυζ. βζα επζπεζνδιαηζηή 

δναζηδνζυηδηα) ανίζηεηαζ ζε ηάιρδ.   

   păĝădhisíre & păĝădhusíre(πθδε. pă-

ĝădhisíri & păĝădhusíri) 1. βαθήκεια α. δ παφ-

ζδ ηάπμζαξ ηαναπήξ, έκηαζδξ β. (βζα ημκ ηαζ-

νυ) φθεζδ, δ παφζδ ηςκ έκημκςκ ηαζνζηχκ 

θαζκυιεκςκ 2. (βζα ηνφμ ή πυκμ) φθεζδ, δ ιεί-

ςζδ ηδξ έκηαζδξ,  

   păĝădhuséscu → păĝădhiséscu. 

   păĝădhusíre → păĝădhisíre. 

   păĝúru(πθδε. păĝúre) παβμφνζ. 

   păyídhă(πθδε. păyídzî) 1. παΐδζ 2. πθεονζ-

ηή ζακίδα ζαιανζμφ.  

   păzáre(πθδε. păzắri) παγάνζ.  

   păzăripséscu(păzărips/-íre,-í,-ítă) παγα-

νεφς.  

   păzăripsíre(πθδε. păzăripsíri) παγάνεια, 

ημ κα παγανεφεζ ηακείξ ιία αβμνά.  

   păzărlíche(πθδε. păzărlî´chi) παγάνεια, 

δζαπναβιαηεφζεζξ.  

   păzăryótu & păzăryoátă(πθδε. păză-

ryótsî & păzăryoáte) άκδναξ - βοκαίηα πμο ζο-

πκάγεζ ζε παγάνζ  

   păzéscu(păz/-íre,-í,-ítă) 1. θοθάζζς, δεί-

πκς πνμζμπή (ζε ηη.) χζηε κα δζαηδνδεεί, κα 

ιδκ παθάζεζ 2. (me ~) θοθάβμιαζ, πνμζέπς ημκ 

εαοηυ ιμο.  

   păzíre(πθδε. păzíri) πνμθφθαλδ, ημ κα πνμ-

ζέπς ηη. χζηε κα δζαηδνδεεί, κα ιδκ παθάζεζ 

2. πνμθφθαλδ, πνμθφθαβια, ημ κα πνμζέπεζ ηπ. 

κα ιδκ πάεεζ ηη.  

   păzitúră(πθδε. păzítúre) αθ. θ. păzíre ζηδ 

ζδι. 2.  

   peájă(πθδε. péjî) 1. πέηζα, πεηζί 2. θθμφδα 

ηανπμφ ιε ιαθαηυ πενίαθδια.  

   peánă(πθδε. peáne) 1. θηενυ 2. βναθίδα, 

πέκα, ζηοθυ, ιμθφαζ η.η.υ. 3. (ιηθ.) μηζδήπμηε 

είκαζ εθαθνυ, δεκ έπεζ αάνμξ 4. ιαημηζίκμνμ, 

αθεθανίδα 5. ιεβάθδ κζθάδα πζμκζμφ 6. ζηενεμ-

πμζδιέκμ ημιιάηζ ηάπκαξ πμο έπεζ επζηαεήζεζ 

ζε ιία επζθάκεζα.   

   peápinu1
(pepin/-áre,-ái,-átă) 1. α. ηηεκίγς 

β. ηηεκίγμιαζ 2. (βζα ιαθθί πνμαάηςκ) ημ ακα-

ζηαθεφς ιε ηα πένζα.   

   peápinu2
(πθδε. peápine) πεπυκζ.  

   peáşte(πθδε. péşţî) ράνζ.  

   peátică(πθδε. peátice) 1. θςνίδα ή ημιιάηζ 

πακζμφ 2. λεζημκυπακμ ή ημιιάηζ οθάζιαημξ  

βζα ηαεάνζζια 3. (βζα πζυκζ) θςνίδα 4. (βζα 

έδαθμξ, βδ) θςνίδα.  

   peáticu(πθδε. peátici) ιπάθςια, ημιιάηζ 

οθάζιαημξ πμο νάαεηαζ πάκς ζε θεανιέκμ ή 

ζηζζιέκμ ζδιείμ 2. (παθαζυη.) πάκα ιςνμφ, 

ηςθυπακμ 3. (παθαζυη.) ιάθθζκμ ημιιάηζ οθά-

ζιαημξ πμο πνδζζιμπμζμφκηακ ζημ θμφζζιμ ςξ 

ζθμοββάνζ 4. (βζα ααιιέκδ επζθάκεζα, δζπθυ ~ 

- ~, ζημ πθδε.) ααθή/πνχια πμο πανμοζζάγεζ 

πμθθαπθμφξ ηυκμοξ (επεζδή δε αάθηδηε ηαθά) 

5. δένια βζα ημ πέηζςια παπμοηζζμφ.  

   pécănă & pécnă (πθδε. pécăne & pécne) 

πακάδα, οπμηίηνζκδ ηδθίδα ημο ακενχπζκμο 

δένιαημξ.  

   pécnă → pécănă.  

   pecoráru & pecuráru & picoráru pi-

curáru - pecoráră & pecuráră & pico-

ráră & picuráră(πθδε. pecorári & pecurári 

& picorári &  picurári - pecoráre & pecuráre & 

picoráre & picuráre) 1. (ανζ.) αμζηυξ, ηζμιπά-

κδξ 2. (ζοκεηδ., ανζ.) ηηδκμηνυθμξ 3. άκδναξ - 

βοκαίηα πμο ακήηεζ ζημ ημζκςκζηυ ζηνχια ηςκ 

ηηδκμηνυθςκ 4. (ιηθ.) άλεζημξ άκδναξ - άλε-

ζηδ βοκαίηα. 

   pecorărlíche & pecurărlíche & pico-

rărlíche & picurărlíche(πθδε. pecorărlí-

che & pecurărlíche & picorărlíche picurărlíche) 

ηηδκμηνμθία. 

   pecorăroáńe & pecurăroáńe & pico-

răroáńe &  picurăroáńe(πθδε. pecorăroá-

ńe & pecurăroáńe & picorăroáńe & picurăroáńe) 

ζφγοβμξ ηηδκμηνυθμο.  

   pecúĺu(πθδε. pecúĺe) πνήια απυ απμηα-

ιίεοζδ, μζημκμιίεξ, ημιπυδεια.  

   pecúńu1
(πθδε. pecúńe) πνήια. 

   pecúńu2
(πθδε. pecúńe) μ πνμζςπζηυξ πχ-

νμξ φπκμο, δ βςκζά ημο ηάεεκυξ.  

   pecuráru & pecuráră→ pecoráru.  

   pecurăreáme(πθδε. pecurărắńi) ημ ημζκς-

κζηυ ζηνχια ηςκ ηηδκμηνυθςκ.  

   pecurărlíche → pecorărlíche  

   pecurăroáńe → pecorăroáńe. 

   pecurarúşu - pecurarúşă(πθδε. pecu-

rarúşî - pecurárúşe) ηζμπακυπμοθμ - ημνίηζζ 

πμο αυζηεζ, ζοκήε. μζηυζζηα(οπμη. ημο pecu-

ráru – pecuráră) 

   peducĺáme(πθδε. peducĺéńi) πθήεμξ ρεζ-

νχκ.  

   peducĺáre(πθδε. peducĺéri) ρείνζαζια.   

   peducĺédzu(peducĺ/-áre,-ái,-átă) ρεζνζάγς. 

   pedúcĺu(πθδε. pedúcĺi) ρείνα.   
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   pehlivánu - pehlivánă → behlivánu. 

   pélă(πθδε. péle) φθαζια.  

   pelecánu(πθδε. pelecáńi) πεθεηάκμξ.  

   peléche(πθδε. peléchi) 1. είδμξ οθμημιζημφ 

ηζεημονζμφ 2. ηζεημφνζ ηαηενβαζίαξ ηςκ λφ-

θςκ.  

   pelechiséscu(pelichis/-íre,-í,-ítă) πεθεηχ.  

   pelechisitúră(πθδε. pelechisi-túre) 1. ηζε-

ημονζά 2. οπμθείιιαηα απυ ηαηενβαζία λφθμο 

ιε ηζεημφνζ, πεθεημφδζα, ζπίγεξ η.θπ.  

   pelecúdhă & pelicúdhă (πθδε. pelecúdzî 
& pelicúdzî) πεθεημφδζ, ζπίγα.  

   pelichisíre(πθδε. pelichisíri) πεθέηδια. 

   pelicúdhă→ pelecúdhă. 

   pelifidjî´ - pelifidjoáńe(πθδε. pelifidjá-

dzî - pelifidjoáńe) ηαθμθαβάξ - ηαθμθαβoφ..   

   peĺáo(πθδε. peĺéi) 1. ιζηνυ ημιιάηζ λφθμο 

ιε θάθηζεξ βςκίεξ ημ μπμίμ εηζθεκδμκίγμκηακ 

ιε έκα είδμξ λφθζκδξ ναηέηαξ ζηα πθαίζζα ζπε-

ηζημφ παζπκζδζμφ 2. (ζοκεηδ.) δ μκμιαζία ημο 

πνμακαθενιέκμο παζπκζδζμφ  

   penícă & penítşă(πθδε. penítşă) πμφπμο-

θμ(οπμη. ημο. peánă). 

   penítşă → peńică.  

   pendáne(πθδε. pendắńi) πεκηάκεονμ, είδμξ 

θοημφ.   

   pendáră(πθδε. pendáre), (παθαζυη.) πεκηά-

να, οπμδζαίνεζδ ηδξ δναπιήξ. 

   pendárică(πθδε. pendárice), (παθαζυη.) ηά-

θζνμ, πεκηάδναπιμ.  

   pendóliră(πθδε. pendólire) πεκηυθζνμ.   

   péndură & pénură(πθδε. péndure & pé-

nure & pénduri & pénuri) ηανθί, ήθμξ.  

   pentşíe(πςν. πθδε.) ενβαθείμ ιαναβημφ. 

   pénură → péndură. 

   penurícă & penurítşă(πθδε. penurítşe) 

ηανθάηζ, ιζηνυ ηανθί (οπμη. ημο. pénură). 

   penurítşă → penurícă.  

   peńiséscu(peńis/-íre,-í,-ítă) 1. παζκεφς 2. 

(me ~) παζκεφμιαζ, πενζαοημθμβχ.   

   peńisíre(πθδε. peńisíri) παίκεια. 

   péńu(πθδε. péńe) έπαζκμξ.   

   pepináre(πθδε. pepinắri) πηέκζζια.   

   pepínghiu(πθδε. pepinghe) 1. βθςζζίδζ 

ιμοζζημφ μνβάκμο 2. ζηαθοθή 3. (ιηθ.) ηθεζ-

ημνίδα..  

   pepóńu(πθδε. pepóńi) αθ. θ. peápinu. 

   pérdhică(πςν. πθδε.) παναηηδνζζιυξ βο-

καίηαξ ιε υιμνθμ πανάζηδια.       

   perechindé & perechindoáńe(πθδε. pe-

rechindádzî & perechindoáńe) 1. (ανζ.) άκδναξ 

πςνίξ ζηαεενή ενβαζία, αοηυξ πμο ενβάγεηαζ 

πενζζηαζζαηά. 2. (ιηθ.) παναηηδνζζιυξ πενζθε-

νυιεκμο πνμζχπμο, αοηυξ – αοηή πμο δεκ 

ζηνχκεηαζ ζηδκ δμοθεζά. 

   perícu1 & perítşu(πθδε. perítşă) απθαδά- 
ηζ (οπμη. ημο péru

1
). 

    perícu2
(πθδε. perítşî) ιζηνή ή κεανή απθα-

δζά (οπμη. ημο péru
2
). 

   perícu3 & perúşu(πθδε. perítşă & perúşî) 

1. ηνζπμφθα 2. (πθδε.) ιαθάηζα. (οπμη. ημο pé-

ru
3
).   

   peridháre(πθδε. peridhắri) 1. ηεθάδδδια 

2. (ιηθ.) αηαηάπαοημ ζηυια, αοηυξ πμο ιζθάεζ 

πμθφ.   

   peristéră(πθδε. peristére) πενζζηένζ.  

   perítşu → perícu
1
.    

   periváze & perváze(πθδε. perivắzi & pe-

rvắzi) 1. πεναάγζ πανάεονμο 2. (παθαζυη.) ζα-

κίδεξ ημπμεεηδιέκεξ ζηζξ πθάβζεξ ζηεκέξ πθεο-

νέξ ηδξ θένμοζαξ ηαηαζηεοήξ ημο ιακηακζμφ 

πάκς ζηζξ μπμίεξ εδνάγμκηακ δ ζηάθδ 

   perlăcuşắscu(perlăcuş/-î´re,-î´i,-î´tă) 1. 

ηανάγμιαζ, ζαζηίγς 2. πενζθαααίκς, ηπ. ζημ 

λφθμ.  

   perlăcuşîre(πθδε. 
 
perlăcuşî´ri) 1. ηαναπή, 

ζάζηζζια 2. ημ κα πενζθάας ηάπμζμκ ζημ λφθμ. 

   peróńe & piróńe(πθδε. peróńi & piróńi) 

πζνμφκζ. 

   pérpiru(πςν. πθδε.) ζηδ θν. míntea u ái în 

pérpiru! " ημ ιοαθυ ζμο πεηάεζ, είζαζ αθθμφ ". 

   perúşu→ perícu
 2
   

   péru1
 (πθδε. peáre) απθάδζ.  

   péru2
(πθδε. péri) απθαδζά. 

 

   péru3
(πθδε. péri) 1. ηνίπα 2. ηνίπςια 3. 

(πθδε.) ιαθθζά, ημ ζφκμθμ ηςκ ηνζπχκ ζημ ακ-

ενχπζκμ ηεθάθζ.   

   perlepé(πςν. πθδε.) 1. βζα πνυζ.) ζάπθαξ, 

ζαπθαιάναξ. 2. ζηζξ θν. α. din perlepé! "απυ 

ημκ πενθεπέ" δ μπμία απμηεθεί απαλζςηζηή α-

πάκηδζδ ζε εκμπθδηζηή ενχηδζδ β. zboáră din 

perlepé! "θυβζα απυ ημκ πενθεπέ" αζοκανηδ-

ζίεξ, ζάπθεξ, ρέιαηα.   

   perúcĺe(πθδε. perúcĺe) είδμξ ηεπκδηήξ ηυ-

ιδξ απμηεθμφιεκδ απυ ημηζίδεξ βονζζιέκεξ 

ζακ ζηέιια δ perúcĺe απμηεθμφζε ηιήια ηδξ 

cătşulă (αθ. θ.)  

   perváze → perivắzi. 

   pésa(πθδε. pése) 1. (παθαζυη.) πεκηάνα 2. 

(ιηθ.) αζήιακημ πνδιαηζηυ πμζυ.   

   peschése(πθδε. peschése & peschésuri) πε-

ζηέζζ, δχνμ, θίθεια 2. ( ιηθ.) ηθδνμκμιζά 

   peschíre(πθδε. peschíri) 1. ιεηαλςηυ ια-

κηήθζ πμο πνδζζιμπμζμφκηακ α. ςξ ηάθοιια δί-

ζηςκ ζε ηεθεηέξ β. ςξ ζάνπα απυ ηζξ βοκαίηεξ 
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υηακ θμνμφζακ ηδκ επίζδιδ παναδμζζαηή 

θμνεζζά γ. ςξ ηεθεημονβζηή γχκδ ημο βαιπνμφ 

ηαζ ημο αθάιδ ηαηά ηδκ ηδκ ηεθεηή ημο βάιμο. 

   pescúre(πθδε. pescúri) 1. πνυζθμνμ, θεζ-

ημονβζά 2. (ιηθ. ζημ πθδε.) ηα βοκαζηεία ζηή-

εδ. 

   pestráfe(πθδε. pestắhi) επίπθδλδ πμο ζοκ-

μδεφεηαζ απυ ανζζίδζ. 

   péstruvă(πθδε. péstruve) πέζηνμθα.  

   peşîlío(πθδε. peşîlíe) είδμξ βζθέημο πμο 

θμνζέηαζ ιε ηδκ επίζδιδ παναδμζζαηή ακδνζηή 

εκδοιαζία. 

   peştareáo & piştareáo(πθδε. peştaréi & 

piştaréi) αναπχδδξ ηνδικυξ.  

   peşteνáră(πθδε. peşteóri) → 

păşteoáră. peáşte 

   peştícu(πθδε. peştíci & peştítsî) ρανάηζ ( ο-

πμη. ημο peáşte) 

   pétălă(πθδε. pétale) 1. πέηαθμ πμο πνμζα-

νιυγεηαζ ζηδκ μπθή γχμο 2. (ηαη’ επέηη.) 

ιεηαθθζηυ έθαζια ζε ζπήια ιζζμθέββανμο πμο 

ηανθχκεηαζ ζηδκ ιφηδ ή ημ ηαημφκζ ημο πα- 

πμοηζζμφ 3. ημιιάηζ ηδξ επζδενιίδαξ πμο απμ-

ημθθάηαζ απυ ζδιείμ πμο έπεζ ηαεί.  

    petălícă & petălítşă(πθδε. petalítşî) πε-

ηαθάηζ, ιζηνυ πέηαθμ( οπμη. ημο pétălă) .   

   petălítşă→ petalícă.   

   peté(πθδε. peté) 1. ιζηνυ ηαζ αααεέξ ζημο-

θί, απυ ζηθδνυ φθαζια ηεκηδιέκμ ιε πνοζμ-

ηθςζηή, πμο ημπμεεηείηαζ ζηδκ ημνοθή ηδξ ηε-

θαθήξ ηςκ βοκαζηχκ, υηακ θμνμφκ ηδκ cătşúlă 

(αθ. θ.) 2. μκμιαζία δζαημζιδηζημφ  ιμηίαμο 

οθακημφ 3. (παθαζυη.) νμιαμεζδέξ ημιιάηζ ο-

θάζιαημξ πμο νάαμκηακ πάκς ζε νμφπμ ςξ δζ-

αημζιδηζηυ ζημζπείμ.  

   petidhiusíne(πςν. πθδε.) επζδελζυηδηα   

   petichítşu(πθδε. petichítşî) ιπαθςιαηάηζ  

(οπμη. ημο. peáticu) 

   petiméju(πθδε. petiméjuri) 1. πεηζιέγζ 
2. (ιηθ.) ηαεεηί πμο είκαζ πάνα πμθφ βθοηυ.  

   petrahíĺe(πθδε. petrahiĺe) πεηναπήθζ.    

   petiríngă(πςν. πθδε.) μκμιαζία ζηφθαξ ιε 

άζπνεξ ηαζ ιαφνεξ αμφθεξ ζημ ηνίπςια.  

   petreceáre(πθδε. petrecéri) ζηάθζζιμ.  

   petrécu(petrec/-eáre,-úi,-útă) 1. ζηέθκς α.  

απμζηέθθς, πέιπς α. ηάκς ή αμδεχ (ηπ.) κα 

ιεηααεί ηάπμο βζα ζοβηεηνζιέκμ ζημπυ β. ηά-

κς (ηη.) κα θεάζεζ ηάπμο 4. ζοκμδεφς (ηπ.).  

   petrîşî´nă & petrîşî´nu(πθδε. petrîşî´ne 

&petrîşî´ńi) νάημξ, ηζυθζ, ηάεε φθαζια ή νμφ-

πμ πμο έπεζ θεανεί, έπεζ βίκεζ ημονέθζ.      

   petrîşî´nu → petrîşî´nă   

   petróladhu(πςν. πθδε.) πεηνέθαζμ.  

   petrundeáre(πθδε. petrundéri) 1. ηνφπδ-

ια, δζάηνδζδ 2. άζηδζδ πίεζδξ, ζε ηπ. βζα κα 

ηάκεζ ηη.   

   petrúndu(petr/-undeáre,-úmşu,-úmptă) 1. 

ηνοπχ α. ακμίβς ηνφπα β. πθδβχκς ιε αζπιδνυ 

υνβακμ γ. (me ~) ηνοπζέιαζ, πθδβχκμιαζ απυ 

ηη. αζπιδνυ (αβηάεζα, πέηνεξ η.θπ.) 4. (ιηθ) 

πχκς (ηπ.) ιέζα, ημκ θοθαηίγς 5. (ιηθ) πζέγς 

έκημκα (ηπ.) κα ηάκεζ ηη. 6. δζαπενκχ, δζαζπίγς 

(δάζμξ, αμοκυ) 7. εζζαάθς, δζεζζδφς, εζζπςνχ 

8. (ιηθ. βζα ιάπδ/πυθειμ) λεζηίγς, ηαηαηνμ-

πχκς, ηαηακζηχ 9. (ιηθ.) ηαηαλεζηίγς, δζ-

αθφς (ηπ.) 10. ιπήβς, πχκς (ηη.) ζημ έδαθμξ 

11. (ηνζημπνυζ. βζα ηνφμ ή ανμπή) δζαπενκάεζ 

ηαζ ηαηαπμκεί (ηπ.).  

   petrunícĺe(πθδε. petrunícĺi) 1. πένδζηα 2. 

(ιηθ.) παναηηδνζζιυξ υιμνθδξ βοκαίηαξ.  

   petulídhă(πθδε. petulidzî) πνμσυκ λεθθμο-

δίζιαημξ.  

   péturu(πθδε. péturi) 1. θφθθμ πίηαξ 2. πο-

θμπίηα  

   pheátu & piheátu(πθδε. pheáte & piheá-

te) πζάημ.  

   pheátsă(πθδε. phiétsuri) 1. πθαηεία 2. 

(ζοκεηδ.) ηυπμξ ζοκαθθαβχκ, αβμνά.  

   phetícu(πθδε. phetici) πζαηάηζ (οπμη. ημο 

pheátu ). 

   phióne & pióne(πςν. πθδε.) θαβχζζιμ 

πμο έπεζ πμθφ λζκή βεφζδ.  

   picărlídhă(πθδε. picărlídzî) 1. πζηναθίδα, 

πζηνμνάδζημ 2. (ιηθ.) ημ αζδμίμ. 

   piché(πςν. πθδε.) ααιααηενυ φθαζια ιε α-

κάβθοθα ζπήιαηα ή ζπέδζα ζηδκ φθακζή ημο. 

   picoráru &  picuráru - picoráră & pi- 

curáră → pecoráru.  

   picorăroáńe & picurăroáńe → pecoră-

roáńe. 

   picorărlíche→ pecorărlíche  

   picurărlíche→ pecorărlíche  

   píhă(πθδε. píhe) 1. πήπδξ, ιμκάδα ιεηνή-

ζεςξ ιήημοξ πμο ζζμφηαζ ιε 0,648 ι. 2. (ηαη’. 

επέηη.) μ πήπδξ,, ζακίδα επζιήηδξ, θεπηή ηαζ 

ιζηημφ πθάημοξ.    

   piheátu(πθδε.piheáte) → piheátu. 

   pihítsă(πθδε. pihíce) 1. ιακηήθζ πμο θμνζέ-

ηαζ απυ ηζξ βοκαίηεξ ςξ ηάθοιια ηδξ ηεθαθήξ 

ή απυ βοκαίηεξ ηαζ άκδνεξ βφνς απυ ημκ θαζιυ 

2. ιακηήθζ βζα ημ ζημφπζζια ημο πνμζχπμο 

(ηςκ ιαηζχκ, ηδξ ιφηδξ η. θπ.) 3. πεηζέηα.   

   pijulínă(πθδε. pijulíne) 1. ιειανάκδ, θε-

πηυ δένια γχμο πμο πνδζζιμπμζείηαζ ςξ οθζηυ 

ηαηαζηεοήξ ακηζηεζιέκςκ 2. (ιηθ.) ηνέαξ πς-

νίξ ραπκυ, πμο είκαζ υθμ πέηζεξ 3. (ιηθ.)  άκ-
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ενςπμξ ή γχμ πμο δεκ έπεζ ηαευθμο ραπκυ πά-

κς ημο 3. (ιηθ.) θεπηυ (ζε πάπμξ) ακηζηείιεκμ.   

   piĺafu(πθδε. piĺáfuri) πζθάθζ.  

   piĺónu(πθδε. piĺónuri) 1. αρζεζά 2. (ιηθ.) 

ηάηζ πμο έπεζ πμθφ πζηνή βεφζδ.     

   pínacă(πθδε. pínace) μ ζπμθζηυξ πίκαηαξ.  

   píngă
1
πθδε. pínge) 1. ζπνςλζά, ζημοκηζά 2. 

(ιηθ.) απυννζρδ, δ ιδ απμδμπή ηάπμζμο 3. 

(ιηθ.) απυθοζδ.   

   píngă
2
(πθδε. pínge),παθαζυη.) οπυδδια απυ 

ιαθαηυ δένια πμο ημ θμνμφζακ ηα θηςπά 

ζηνχιαηα ημο πθδεοζιμφ.   

   pingeáre(πθδε. pingéri) 1. ζπνχλζιμ 2. χ-

δζδ, παναηίκδζδ, άζηδζδ πίεζδξ (ζε ηπ.) κα ε-

ενβήζεζ ηαηά ζοβηεηνζιέκμ ηνυπμ 3. απυννζρδ 

(ηάπμζμο).  

   píngu(pingeáre/pímpşu/pímtă) 1. ζπνχπκς, 

απςεχ (ηπ./ηη.) 2. ςεχ, παναηζκχ (ηπ.) κα ε-

κενβήζεζ (ηαηά ζοβηεηνζιέκμ ηνυπμ) 3. πνμς-

εχ (πνμζςπζηή οπυεεζδ) 4. (βζα πνμζ.) απμν-

νίπης 5. (ιηθ.) ηαηαπίκς, ηνχς. 6. (ιηθ.) πε-

νκάς ημκ πνυκμ ιμο 7.  πμνεφμιαζ, ηδκ αβάγς.  

   pióne  → phióne. 

   piperáre(πθδε. piperắri) πζπένςια.  

   piperedzáre(πθδε. piperedzắri) ημ κα ηνέ-

ις απυ θυαμ ή ηνφμ.  

   piperédzu1
(piper/-áre,-ái,-átă) 1. πζπενχ-

κς, αάγς πζπένζ 2. (υηακ ηνχς πζπενςιέκμ 

θαβδηυ) ηαίβμιαζ.  

   piperédzu2
(piperedz/-áre,-ái,-átă) 1. ηνέις 

(απυ θυαμ ή ηνφμ) 2. ακαηνζπζάγς, ηανάζζμ-

ιαζ.  

    piperíngu(πθδε. piperíngi) είδμξ πμοθζμφ, 

πζεακχκ μ θαζζακυξ;   

   piperítsă(πςν. πθδε.) παναζηεφαζια πμο 

βζκυηακ ιε ηδ ιίλδ αθαηζμφ πζπενζμφ ηαζ νίβα-

κδξ.  

   piperócă(πθδε. piperóci) πζπίθα.   

   pipéru(πθδε. pipéruri) 1. πζπένζ 2. (ιηθ.) 

ηαοηενυ θαβδηυ 3. ηνφμ πμο ζε ηάκεζ κα ηνέ-

ιεζξ.  

   piperyáo(πθδε. piperyéi) πζπενζά. 

   pípu(πθδε. pípuri) 1. ζημθίδζ α. ιζηνυ θμ-

νδηυ ακηζηείιεκμ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ςξ δζα-

ημζιδηζηυ ζημζπείμ β. (εζδζηυη.) ζημθίδζ, πθμο-

ιίδζ, λυιπθζ, πνοζαθζηυ 2. θφηνμ, αθάζηδια, 

ημ πμθφ κεανυ θοηυ πμο ιυθζξ έπεζ αθαζηήζεζ 

4. ηδθίδα ιμφπθαξ 5. μπμζαδήπμηε ζηίβια ει-

θακίγεηαζ ζηδκ επζδενιίδα 6. (δζπθυ, ~ - ~) θί-

βμ-θίβμ, ιε ημ ζηαβμκυιεηνμ, ζηάθα-ζηάθα 

   pipuéscu(pipu/-íre,-í,-ítă), (βζα έδαθμξ) α. 

αβάγς ηα πνχηα αθαζηήιαηα, πμνηανζάγς β. 

θοηνχκς, είιαζ βυκζιμξ.  

   pipuíre(πθδε. pipuíri) δ ειθάκζζδ θφ-

ηνςκ, πυνημο ή θοηχκ, ζηδκ επζθάκεζα ημο ε-

δάθμοξ.  

   pírlă(πθδε. pírle) 1. ιεβάθδ θθυβα 2. (ιηθ.) 

έκημκμξ εοιυξ.   

   piróńe → peróńe.  

   pirostíe(πθδε. pirostie) πονμζηζά.  

   písa(πςν. πθδε.) 1. πίζζα 2. (ιηθ.) ααεφ 

ζημηάδζ 3. (ιηθ.) ηάηζ πμο έπεζ έκημκα ιαφνδ 

απυπνςζδ.    

   písu - písă(πθδε. píşî & píse) βάημξ – βάηα. 

   pisícu - pisícă(πθδε. pisíci & pisíce) α-

νζεκζηυ - εδθοηυ βαηάηζ.  

   pispidhúĺu & pispidhúĺe(πθδε. pispi-

dhúĺi & pispidhúĺe) 1 (ανζ.) μ αίθμονμξ, μ αβνζ-

υβαημξ 2. (ιηθ.) αοηυξ - αοηή πμο ηζκείηαζ ιε 

ιεβάθδ εοηζκδζία.   

   pispiléscu(pispil/-íre,-í,-ítă) 1. παζπαθίγς, 

νακηίγς (ηη.) ιε έκα οθζηυ 2. (me) πζηζζθίγμιαζ 

(απυ ηη.)  

   pispilíre(πθδε. pispilíri) παζπάθζζια.  

   pispilítă(πθδε. pispilíte) 1. είδμξ ηαθαιπμ-

ηυπζηαο 2. (ιεζςη.) παναηηδνζζιυξ αηυιςκ εδ-

θοημφ βέκμοξ. 

   pispirícu & pispirícă(πθδε. pispiríci & 

pispiríce) 1. παναηηδνζζιυξ πανζηςιέκμο αβμ-

νζμφ - ημνζηζζμφ.2. (ανζ.) ηάπμζμ άζηνμ;.  

   pistáru(πθδε. pistáre) δ πίζς πθεονά ημο 

ζαιανζμφ.   

   píste(πςν. πθδε.) πίζηδ, δ απμδμπή φπανλδξ 

ηαζ ηδξ πανμοζίαξ ημο εεμφ, δ ενδζηεία, ημ 

ενδζηεοηζηυ δυβια.  

   pistipséscu(pistips/-íre,-í,-ítă) 1. πζζηεφς 

(ηπ.) 2. (εζδζηυη.) έπς ενδζηεοηζηή πίζηδ.   

   pistipsíre(πςν. pistipsíri) δ φπανλδ ενδ-

ζηεοηζηήξ πίζηδξ.  

   pisupídhă(πθδε. pisupídzî) ιαζηανάξ, 

πνυζςπμ πμο ιεηαιθζέγεηαζ ηαηά ηδκ πενίμδμ 

ημο ηανκαααθζμφ.  

   pisurúdhă(πθδε. pisurúdzî) 1. είδμξ ποθμ-

πζηχκ ζθαζνζημφ ζπήιαημξ 2. ποθυξ ή βάθα πμο 

έπεζ ζαμθζάζεζ  

   piştareáo → peştaréáo.  

   piştóle(πθδε. piştóĺi) 1. πζζηυθζ 2. (ιηθ.) αί-

ζεδζδ πνδλίιαημξ θυβς οπεναμθζηήξ ηαηα-κα-

θςζδξ ηνμθήξ.  

   piştulícă(πθδε. piştulíce) πζζημθάηζ (οπμη. 

ημο piştóle) . 

   píşu(πθδε. píşuri) 1. ηάημονμ, μφνα 2. (ζοκ-

εηδ.) ηαημφνδια, δ μφνδζδ 3. (ιηθ.) ιζηνή πμ-

ζυηδηα νέμκημξ κενμφ.  

   pítă(πθδε. píte) 1. πίηα 2. (ιηθ.) ηάηζ πμο 

παηήεδηε ηαζ παηζηχεδηε.  
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   pitécă(πςν. πθδε.) 1. θοθαηή 2. (ιηθ.) μ 

πενζμνζζιυξ ηδξ πνμζςπζηήξ εθεοεενίαξ.  

   pitropíe(πθδε. pitropíi & pitropíuri) επζηνμ-

πή.  

   pítropu(πθδε. pitropádzî) επίηνμπμξ (ηον. 

μ εηηθδζζαζηζηυξ). 

   pitucélu(πθδε. pitucéĺi) είδμξ ημο θοημφ 

ηνάηαζβμξ.  

   pítşă(πθδε. pítşe) αζδμίμ. 

   pítşu1
(πθδε. pítşî) 1. ηαναεθάηζ, ιζηνυ ηαζ 

ζηνμββοθυ ρςιί 2. (εδζηυη.) ιζηνυ ηαζ ζηνμ-

ββοθυ ρςιί ημ μπμίμ πνμμνίγεηαζ βζα ηδκ δζα-

ηνμθή ηςκ ηζμιπακυζηοθςκ (παναζηεοάγεηαζ 

απυ πίημονα ηαζ ηαθαιπμηίζζμ αθεφνζ).  

   pítşu2
- pítşă(πθδε. pítşî & pítşe) 1. κεμβέκ-

κδημ ανζεκζηυ - εδθοηυ  πμοθάνζ 2. (παΐδεοη.) 

ιζηνυ αβυνζ - ημνίηζζ.3. (ανζ.) μηζδήπμηε έπεζ 

ιζηνυ ιέβεεμξ, ημ ιζηνμηαιςιέκμ 4. (ανζ. βζα 

πνυζ.) εοθοήξ, έλοπκμξ.  

   pítşuru(πθδε. pítşuri) θακανζζιέκδ ιάγα 

ιαθθζμφ πμο πνμμνίγεηαζ βζα βκέζζιμ ιε ημ ηζζ-

ηνίηζ. 

   pírĝu(πθδε. pírĝuri) 1. πφνβμξ 2. ηαηάζηεο-

ή ζδίςξ μζημδυιδια ιε πμθφ ιεβάθμ φρμξ 3. 

ηεπκδηυξ θζεμζςνυξ, ζε νάπδ αμοκμφ ή ορχ-

ιαημξ, ςξ έκδεζλδ ηςκ μνίςκ εκυξ αμζημηυπμο.  

   piryítsă(πθδε. piryíce) ηα επζζηνυθζα ημο 

βάιμο.   

   pixáre(πθδε. pixắri) πολάνζ.  

   pîrjîléscu & prîjîléscu & purjîléscu 
(pîrjîl & prîjîl & purjîl/-íre,-í,-ítă) 1. α. ηαραθί-

γς, ηζμονμοθθίγς β. (me ~) ηαραθίγμιαζ, 

ηζμονμοθθίγμιαζ 2. (ηνζημπνυζ. βζα ημκ ήθζμ) 

ηαίεζ πμθφ 3. (ιηθ.) πνμηαθχ δοζάνεζημ ζο-

καίζεδια 4. (ιηθ., ηνζημπνυζ. βζα έδαθμξ, se ~) 

ζηεβκχκεζ (απυ ηδ λδναζία) 5. (ιηθ., ηνζημ-

πνυζ. βζα δέκδνμ, se ~) πάκεζ ηδκ θοθθςζζά 

ημο (θυβς ηνφμο, παβςκζάξ).  

   pîrjîlíre &  prîjîlíre & purjîlíre(πθδε. 

pîrjîlíri & prîjîlíri & purjîlíri) ηαράθζζια, ηζμο-

νμφθθζζια. 

   pîrjîlitúră & prîjîlitúră & purjîlitúră 

& purjulitúră(πθδε. pîrjîlitúre & prîjîlitúre & 

purjîlitúre & purjulitúre) 1. ιονςδζά απυ ηάηζ 

πμο ηαραθίζηδηε 2. έβηαοια. 

   pî´rlă(πθδε. pîrĺe) 1. θθφανμξ θυβμξ 2. 

πανθαπίπα, ζάπθα.  

   plácă(πθδε. plắci) 1. ζηήθδ θαημφ, ιπαηα-

νία 2. (παθαζυη.) ζπμθζηή πθάηα, ααάηζμ.  

   pláhtă(πθδε. plắhtsî) ιεβάθδ κζθάδα πζμ-

κζμφ  

   pláiu(πθδε. pláiuri) πθαβζά. 

   planéstru - planéstră(πθδε. planéştrî – 

planéstre) πθακεοηήξ – πθακεφηνα. 

   plánu
1
(πθδε. plánuri) πθάκμ, πνμβναιιαηζ-

ζιυξ, ζπέδζμ  

   plánu
2
(πθδε. plánuri) 1. παβίδα, ηαηαζηεοή 

ή ιδπακζζιυξ βζα ηδκ ζφθθδρδ γχμο 2. παβίδα, 

ηάεε είδμξ ηέπκαζια ιε ημ μπμίμ ηπ. ελαπαηά 

ηπ. άθθμ.  

   pláse(πςν. πθδε.) πθάζδ, ηηίζδ, μ ηυζιμξ.  

   plásmă(πςν. πθδε) 1. πθάζια, δδιζμφνβδ-

ια, μκ 2. (εζδζηυη.) ηάεε άκενςπμξ 3. (εζδζηυη.) 

άκενςπμξ ελαζνεηζηήξ μιμνθζάξ ηαζ πάνδξ 4. 

ηάηζ πμο είκαζ οπένμπμ.  

   plátanu(πθδε. plátańi) πθάηακμξ. 

   platotşócanu(πθδε. platotşócane) είδμξ 

ημοδμοκζμφ πμο ηνέιεηαζ απυ ημ θαζιυ αθυ-

βςκ, θμνάδςκ ηαζ αβεθάδςκ.  

   plăndáre & plăntáre(πθδε. plăndắri & 

plăntắri) θφηεια, ημ κα θοηέρς ηάηζ. 

   plăndătúră & plăntătúră(πθδε. plăndă-

túre & plăntătúre) 1. θοηεία, έηηαζδ βδξ υπμο 

έπς θοηέρεζ ηάηζ 2. θφηεια, δ δζαδζηαζία ηδξ 

θφηεοζδξ. 

   plắndu & plắntu(plănd & plănt/-áre,-ái,-á-

tă) 1. θοηεφς 2. (ιηθ., me ~) νζγχκς, ημθθχ 

(ηάπμο), ιέκς ηάπμο ιυκζια ή βζα πμθφ ηαζνυ, 

πςνίξ κα θεφβς ή κα ιεηαηζκμφιαζ 3. (ιηθ.) 

ιπήβς, ζηενζχκς (ηη.) ζημ έδαθμξ 4. (ιηθ., le 

~) ηα ηαηανχκς, πεεαίκς 5. ελμοεεκχκμιαζ, 

ηα θηφκς 6. οπμηάζζς (ηπ.) 7. (me ámu plă-

ndátă) πνμμνίγμιαζ, βεκκζέιαζ, είιαζ πθαζιέκμξ 

(βζα ηη.) 8. (ιηθ. βζα ημ πέμξ) ημ πχκς, δζεζζδφ-

ς ζημ βοκαζηείμ υνβακμ.  

   plăneséscu(plănes/-íre,-í,-ítă) 1. α. πθα-

κεφς, παναπθακχ, λεβεθχ β. (me ~) πθακεφ-

μιαζ, παναπθακζέιαζ, λεβεθζέιαζ 2. (me ~) ια-

βεφμιαζ, εκηοπςζζάγμιαζ πμθφ.  

   plănesíre(πθδε. plănisíri) πθάκεια, ελαπά-

ηδζδ.   

   plăngeáre(πθδε. plăngéri) 1. ηθάια, ηθά-

ρζιμ 2. (βζα κεηνυ) ενδκμθυβδια, ηθαοειυξ 3. 

πανάπμκμ, δζαιανηονία πςνίξ αίαζεξ ακηζδνά-

ζεζξ.  

   plăngitúră(πθδε. plăngitúre) 1. ή έηθναζδ 

παναπυκμο, δζαιανηονίαξ. 2. αθ. θ. plăngeáre 

ζηδ ζδι. 1.  

   plắngu(pl/-ăngeáre,-ắmpşu,-ắmptă) 1. ηθαί-

ς 2. (me ~) παναπμκμφιαζ, δζαιανηφνμιαζ, 

ηθαίβμιαζ 3. (βζα κεηνυ) ενδκχ 4. (ιηθ., ηνζημ-

πνυζ. βζα δέκδνμ υηακ ημ ηθαδεφμοκ) αβάγεζ 

γμοιζά, οβνά 5. (ιηθ., ηνζημπνμζ.) ρζπαθίγεζ, α-

νπίγεζ κα ανέπεζ.  

   plăntáre → plăndáre  

   plăntătúră → plăndătúră  

   plắntu → plắndu. 
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   plăsáre1
(πθδε. plăsắri) παηίηςια 2. (βζα 

νμφπμ ) ζηφρζιμ 3.(βζα ηανπυ) γμφπζζια.  

   plăsáre2
(πθδε. plăsắri) 1. πθάζζιμ 2. ημ κα 

απμηηήζς, δδιζμονβήζς ηη. 3. ημ κα ακαπηφλς 

ηη.  

   plăsătúră1
(πθδε. plăsăture) είδμξ πίηαξ 

(παναζηεοάγεηαζ απυ ηαθαιπμηάθεονμ).  

   plăsătúră2
(πθδε. plăsătúre) θφζδ α. μζ πα-

ναηηδνζζηζηέξ ζδζυηδηεξ εκυξ πνάβιαημξ β. (εζ-

δζηυη.) ημ θοζζηυ, μ παναηηήναξ, ημ ζφκμθμ 

ηςκ έιθοηςκ, παναηηδνζζηζηχκ ζδζμηήηςκ εκυξ 

ακενχπμο.  

   plăscănéscu(plăscăn/-íre,-í,-ítă) 1. (me ~) 

ζηάς α. εηνήβκοιαζ, ακαηζκάζζμιαζ β. ζπάς 

ιε ευνοαμ ηαζ ζημνπίγεηαζ ημ πενζεπυιεκυ ιμο 

γ. (ιηθ.) ζηεκμπςνζέιαζ, πθακηάγς δ. (ιηθ. me 

~) εηνήβκοιαζ, αθήκς εοιυ, μνβή ή ηαηαπζε-

ζιέκα ζοκαζζεήιαηα κα λεζπάζμοκ 2. α. εηηζ-

κάζζς, εηημλεφς (ηη.) β. (me ~) νίπκμιαζ, αμο-

ηχ (ζε οδάηζκδ επζθάκεζα) 3. (ιηθ.) λεζημιίγς 

4. (me ~) μνιχ, πζιχ (εκακηίμκ ηάπμζμο) 5. ημ-

πακάς (ηπ.) ιε ηη., ημκ πηοπχ ιε ηη. 6. (βζα αέ-

νζα) αιμθάς 7. αθήκς ή ημπμεεηχ (ηη. ηάπμο) 

ιε ηνυπμ πμο δδιζμονβεί άζπδιδ εκηφπςζδ 8. 

(βζα υπθμ) νίπκς, πονμαμθχ 9. α. αβάγς έκημ-

κδ θάιρδ, αζηνάθης, αζηναπμαμθχ β. (ιηθ. 

βζα ηαεανζυηδηα) θάιπς, αζηνάθης γ. (ιηθ. 

βζα μιμνθζά) αζηνάθης, εκηοπςζζάγς 10. 

(ιηθ. βζα ημ πέμξ) ημ πχκς, δζεζζδφς ζημ βο-

καζηείμ υνβακμ.  

   plăscăníre(πθδε. plăscăníri) 1. πάηαβμξ 2. 

εηηίκαλδ, εηηυλεοζδ 3. πονμαμθζζιυξ υπθμο 4. 

(βζα θςηζά) ημ κα αβάγς έκημκδ θάιρδ, κα 

αζηνάθης.  

   plăscuéscu(plăscu/-íre,-í,-ítă) 1. πζηζζθίγς 

(ηπ.) ιε ζηαβυκεξ οβνήξ ή νεοζηήξ μοζίαξ 2. 

(me ~) πζηζζθίγμιαζ, θεηζάγμιαζ 3. (ηνζημπνυ-

ζ.βζα οβνυ πμο ανάγεζ) πεηάβεηαζ έλς, πφκεηαζ.  

   plăscuíre(πθδε. plăscuíri) πζηζίθζζια.  

   plăsédzu1
(plăs/-áre,-ái,-átă) 1. παηζηχκς, 

πζέγς (ηη.) πνμξ ηα ηάης ιεζχκμκηαξ ημκ υβημ 

ημο 2. (ηνζημπνυζ. βζα έδαθμξ, se ~) παηζέηαζ 

πδβαίκεζ δ επζθάκεζά ημο πζμ ηάης 3. παηζέιαζ, 

πζέγμιαζ (ζε ζδιείμ ημο ζχιαημξ) απυ ηπ. 4. 

(βζα νμφπμ) ζηφας 5. (βζα ηανπυ) γμοθάς, 

γμοπάς 6. (me ~) ηάεμιαζ ηάπμο αηίκδημξ ηαζ 

ήζοπμξ.  

   plăsédzu2
(plăs/-áre,-ái,-átă), 1. πθάες, δδ-

ιζμονβχ, δίκς ιμνθή ζε ηάηζ 2. (βζα ενβαζία, ή 

μζημβέκεζα) απμηηχ, δδιζμονβχ 3. (ιηθ.) αθμ-

δεφς.  

   plăstáre & plăstúră(πθδε. plăstắri & plă- 

stúre) 1. διίννεοζηα ηυπνακα 2. (εζδζηυη.) ηυ- 
πνακα ιεβάθςκ εδθαζηζηχκ ιε παπφννεοζηδ 

οθή (αβεθάδαξ, ανημφδαξ η. θπ.) 3. δ πμθημ-

πμζδιέκδ ιάγα ηνμθήξ πμο πενζέπεηαζ ζημ ζημ-

ιάπζ ηαζ ηα έκηενα ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ πε-

πηζηήξ δζαδζηαζίαξ. 

   plăstúră → plăstare  

   plătáre & păltáre(πθδε. plătắri & păltắri) 

1. πθάηδ, 2. (εζδζηυη.) ςιμπθάηδ 3. (βζα ζθά-

βζμ) δ ζπάθα 4. πθαβζά αμοκμφ 5. (παθαζυη. 

ζημκ πθδε.) λφθζκδ ηαηαζηεοή, πμο πενζέηθεζε 

ηζξ ιοθυπεηνεξ ημο ιδπακζζιμφ ημο κενυιοθμο 

6 (παθαζυη.) ηάεε έκα απυ ηα δφμ επζιήηδ δμ-

ηάνζα πμο πθαζζίςκακ απυ ηα πθάβζα ηζξ νάβεξ 

ηφθζζδξ ημο ααβμκέημο ημο λοθμπνζζηζημφ ιδ-

πακζζιμφ ημο κενμπνίμκμο 7. (ιηθ.) οπμζηή-

νζλδ, ανςβή.  

   plătănícu(πθδε. plătănítşî) ιζηνυξ ή κεα-

νυξ πθάηακμξ.   

   plătănítşu(πθδε. plătănítşî) → plătănícu.  

   plătéscu → păltéscu. 

   plătíre → păltíre.  

   plătşáre(πθδε. plătşắri) πεηαπηή νζλζά θά-

ζπδξ ή ζμαά πάκς ζε ιία επζθάκεζα.    

   plătşắscu(plătş/-áre,-î´i,-átă) 1. πζέγς (ηη.) 

βζα κα απμηηήζεζ πθαημεζδέξ ζπήια 2. Παηζηχ-

κς.  

   plătşătúră(πθδε. plătşătúre) 1. πεηαπηή νζ-

λζά θάζπδξ ή ζμαά ζε έκα ημίπμ 2. (ηον. βζα 

ηηίζια) ημκηή ηαηαζηεοή.    

   plăyíe(πθδε. plăyíi) 1. πθδβή, ημ ηναφια 

πμο πνμηαθείηαζ ζημ ζχια (ηάπμζμο) 2. δεζκυ, 

πνυαθδια 3. ηνοθή πθδβή, μδοκδνή ειπεζνία 

πμο δεκ ιμζνάγεηαζ.  

   pleámsă(πθδε. please) 1. απονχκαξ 2. (εζ-

δζηυη.) δζχνμθμ ηηίζια πμο πνδζζιμπμζείηαζ 

ςξ απονχκαξ ηαζ ζηάαθμξ ιαγί 3. (ιηθ.) ηαημ-

θηζαβιέκδ μζημδμιή.  

   pleátşîcă(πθδε. pleátşîche) πθζάηζζημ, θεδ-

θαζία, ανπαβή. 

   pleátşîcu(pletşîc/-áre,-ái,-átă) πθζαηζζημθμ-

βχ, θαθοναβςβχ, θεδθαηχ.  

   plecáre(πθδε. plecắri) 1. ζηφρζιμ 2. θφβζ-

ζια, βένζζιμ 3. οπυηαλδ (ηάπμζμο) 4. (βζα α-

κηζηείιεκα) ιεηαηίκδζδ, ιεηαηυπζζδ 5. πδβαζ-

ιυξ, ιεηάααζδ 6. ακαπχνδζδ 7. (βζα ηνμθή) 

θάβςια.  

   plecătóru & plicătóru - plecătνáră & 

plicătνáră(πθδε. plecătóri & plicătóri) 1. Α-

νζεκζημφ - εδθοημφ βέκμοξ μνθακυ ανκί ή ηα-

ηζζηάηζ πμο δίκεηαζ βζα εήθαζια ζε λέκδ πνμ- 

ααηίκα ή ηαηζίηα 2. αογαζηανμφδζ, ανέθμξ πμο 
αογαίκεζ αηυια.   

   plécu(plec/-áre,-ái,-átă) 1. (me ~) ζηφας 

2. (ιηθ. me ~) πνμζηοκχ 3. (ηνζημπνυζ. βζα 

δέκδνμ, ηηίζια, se ~) θοβίγεζ, βένκεζ 4. (βζα  
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ιεηαθθζηή νάαδμ, ζφνια) ηάιπης, θοβίγς 

5. οπμηάζζς (ηπ.) 6. (me ~) θοβίγς, ηαηά-

αάθθμιαζ, ηάιπημιαζ 7. ακαπςνχ, θεφβς 

8. πδβαίκς, ιεηαααίκς 9. πδβαίκς, ηνααά-

ς, ηαηεοεφκμιαζ 10. (εζδζηυη., ηνζημπνυζ. 

βζα πμηάιζ) νέεζ 11. απμιαηνφκς, λαπμ-

ζηέθκς (ηπ.) 12. (βζα πνάβι.) ιεηαηζκχ, 

ιεηαημπίγς. 13. (βζα θαβδηυ) ηνχς 12. 
(ιηθ. βζα ημ πέμξ) ημ πχκς, δζεζζδφς ζημ βο-

καζηείμ υνβακμ.  

   plemúnă(πθδε. plemúne) πκεοιυκζ.  

   pletşîcáre(πθδε. pleatşîcắri) πθζαηζζημθυ-

βδια, θαθοναβχβδζδ. 

   plevítu(πθδε. plevíturi) πθεονίηζδα. 

   plevituşắscu(plevituş/-î´re,-î´i,-î´tă) ανπά-

γς ηνφςια, παεαίκς ηνομθυβδια.  

   plevituşîre(πθδε. plevituşî´ri) ημ κα πθεο-

νζηςεεί (ηπ.), κα ανπάλεζ δοκαηυ ηνφςια.   

   plicătoáre → aplicătoáre. 

   plicătνáră → plecătoáră.  

   plicătóru → plecătóru.   

   plíscătúră & plíscută(πθδε. pliscătúre & 

plíscute) 1. πζηζζθζά 2. ζηάθαβια.   

   plíscu(πθδε. plíscuri) πκμφδζ α. μζ θεπηέξ 

ίκεξ πμο ελέπμοκ ζηδκ επζθάκεζα οθάζιαημξ 

ηαζ ηδκ ηάκμοκ απαθή β. μζ ηυιπμζ ηαζ ηα 

λέθηζα πμο ζπδιαηίγμκηαζ ζηδκ επζθάκεζα νμφ-

πμο, ζοκήε. πθεηημφ, απυ ηδκ πμθφπνμκδ πνή-

ζδ ηαζ ακάθμβα ιε ηδκ πμζυηδηά ημοξ γ. θεπηέξ 

ηαζ ημκηέξ ηνίπεξ πμο ανπίγμοκ κα ειθακίγμ-

κηαζ ζημ πνυζςπμ ηςκ εθήαςκ δ. ημ πμθφ θε-

πηυ ηαζ άπνςιμ ηνίπςια; ηςκ ειανφςκ ηαζ ηςκ 

κεμβέκκδηςκ.   

   plíscută → pliscătúră.   

   plíşte1
(πςν. πθδε.) ηαιπθάξ, δ απμπθδλία.  

   plíşte2
(πςν. πθδε.) πθδεχνα, ιεβάθμξ ανζ-

ειυξ, πθήεμξ πναβιάηςκ .  

   plitşîcáru(πθδε. plitşîcári & plitşîcáreańi) 

(παθαζυη. εζνςκ.) παναηηδνζζιυξ ηηδκμηνυ-

θμο, ηαηυπμο ιζηνμφ ημπαδζμφ, πμο ηαηά ηδκ 

πεζιενζκή πενίμδμ πνμζημθθμφκηακ ζε ηάπμζμ 

ηζεθζβηάημ υπμο ενβάγμκηακ ηαζ ςξ έιιζζεμξ 

αμζηυξ.  

   plithíu(πθδε. plithíuri) πθίκεμξ.  

   ploáe(πθδε. plói & plóeri) 1. ανμπή 2. 

(πθδε.) δ επμπζαηή ανμπυπηςζδ, δ πενίμδμξ 

ηςκ ανμπχκ.  

   ploátşă(πθδε. plótşî) 1. πθάηα, επίπεδμ 

ζηενευ ζχια απυ ζηθδνυ οθζηυ, ιε ιζηνυ πά-

πμξ 2. θεπηυ ημιιάηζ πέηναξ πμο πνδζζιμπμζ-

είηαζ βζα ηδκ επίζηνςζδ επζθακεζχκ 3. (παθαζ- 

υη.) επίπεδδ εενιαζκυιεκδ επζθάκεζα ζηα ηγά- 

ηζα ηαζ ζημοξ ηηζζημφξ θμφνκμοξ 4. (παθαζυη.) 

εφνα, ηαπάηζ πμο αζθάθζγε ηδκ ημ είζμδμ ηηζ-

ζημφ θμφνκμο 5. ηαθυπθαηα 6. ζπζζηυθζεμξ 7. 

ημιιάηζ απυ ζπζζηυθζεμ πμο πνδζζιμπμζείηαζ 

βζα ηδκ ηάθορδ ζηεβχκ 9. πεπθαηοζιέκεξ ζα-

κίδεξ πμο πανάβμκηαζ ιεηά ηδκ πνίζδ εκυξ ημφ-

ηζμονμο.  

   ploeádză & ploereádză(ploé & ploerắ), 

(απνυζ.) ανέπεζ. 

   ploereádză → ploeádză. 

   plóscă(πθδε. plóşti) 1. (παθαζυη.) λφθζκμ 

θθαζηί βζα ηναζί 2. (εζδζηυη.) λφθζκμ θθαζηί 

βειάημ ηναζί ηαζ ζημθζζιέκμ ιε θμοθμφδζα ςξ 

ζοιαμθζηυ ζημζπείμ ηδξ βαιζηήξ εεζιμηοπίαξ. 

   plóştină(πθδε. plóştine) επζθακεζαηυ ζηνχ-

ια ραιιζηζημφ πεηνχιαημξ. 

   plótşî(πςν. εκ.) δ αζδιέκζα ή πνοζή γχκδ 

ηδξ επίζδιδξ παναδμζζαηήξ θμνεζζάξ ηςκ βο-

καζηχκ ημο Μεηζυαμο.  

   plotşícă(πθδε. plótşítsî) πθαηίηζα, ιζηνή 

πθάηα (οπμη. ημο. ploátşă). 

   plotşoáră(πθδε. plótşắri) ιεβάθδ πθάηα α-

πυ ζπζζηυθζεμ πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ ηά-

θορδ ζηεβχκ.  

   pluerícă & pluerítşă(πθδε. pluerítşî) ανμ-

πμφθα (οπμη. ημο ploáe).. 

   pluerítşă  → pluerícă.  

   poáhă1
(πθδε. póhi)

 
πμκηνυ ηαηενβαζιέκμ 

δένια απυ ημ μπμίμ ηαηαζηεοάγμκηαζ παπμφ-

ηζζα, γχκεξ η.η.μ. 
 

   poáhă2
(πθδε.póhi)

 
δίπηο ρανέιαημξ. 

   poálă(πθδε. poále) 1. πμδζά 2. (εζδζηυη.) ημ 

ιπνμζηζκυ ιένμξ ημο παναδμζζαημφ εκδφιαημξ 

ηςκ βοκαζηχκ, ημ μπμίμ θένεζ ηεκηδηά ή οθα-

κηά ζπέδζα 3. (βζα αμοκυ, δάζμξ, αβνυ η. θπ.) 

πανοθή, άηνμ, υνζμ 4. (βζα δέκδνμ) πανοθή, ηα 

παιδθυηενα ηθαδζά εκυξ δέκδνμο 5. (ζε μζημ-

δμιή) α. ημ ζδιείμ έκςζδξ ημο ελςηενζημφ 

ημίπμοξ ιε ηδκ ζηέβδ β. δ ανπή ημο ημίπμοξ, ημ 

ζδιείμ ιεηά ηα εειέθζα 6. δ μφβζα, ημ ηέθεζςια 

οθάζιαημξ ή εκδφιαημξ.   

   poámă(πθδε. poáme) ηανπυξ, μπχνα, 

θνμφημ.  

   poártă(πθδε. pórtsî) 1. πφθδ 2. αοθυπμνηα 

3. (ζοκεηδ.) δ αοθή ημο ζπζηζμφ 4. (ςξ έηθνα-

ζδ εοβεκείαξ) αζδμίμ  

   podhonáru & podhunáru(πθδε. po-

dhonáre) ιπαηγάηζ. 

   podhunáru → podhonáru. 

   pogoráre(πθδε. pogorắri) ηαηδθυνζζια. 

   pogoreáme(πθδε. pogoréńi) ηαηδθμνζά, 

ηαηδθυνα.  

   pogorédzu(pogor/-áre,-ái,-átă) ηαηδθμνί- 
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γς, ηαηεααίκς.  

   pogóru(πθδε. pogóruri) ηαηδθυνζ.   

   pohóndră(πθδε. pohóndre) 1. έιιμκδ ζδέ-

α. 2. θακηαζηζηή οπμρία.  

   pólcă1 
(πθδε. pólci)

 
πςνίζηνα.  

   pólcă2
 (πθδε. pólci)

 
πυθηα (είδμξ πμνμφ).  

   pólemu(πθδε. polémate) πυθειμξ.  

   poléuru(πθδε. poléuri) πμθοέθεμξ. 

   politichío(πθδε. politichiuri) πμθζηζηή, επζ-

ηήδεζμζ πεζνζζιμί, δζπθςιαηζηυηδηα.  

   politíe(πθδε. politíuri) πυθδ.  

   poltócu & potócu(πθδε. poltoáce & potoá-

ce) 1. θζικμφθα πμο ζπδιαηίγεηαζ ηαηά ιήημξ 

ηδξ ημίηδξ πμηαιμφ πμο νέεζ ζε πεδζκυ έδαθμξ 

2. ηεπκδηή θζικμφθα πμο δδιζμονβείηαζ δίπθα 

απυ πδβή ςξ πμηίζηνα γχςκ.  

   pomeánu(πθδε. pomeáne) ηοαμεζδέξ ημι-

ιάηζ ρςιζμφ πμο πνμζθένεηαζ ηαηά ηδκ ηέθε-

ζδ εκυξ ικδιυζοκμο πνμξ ιαηανζζιυ ημο κε-

ηνμφ (παναζηεοάγεηαζ απυ νεαίεζ).  

   pomícu & pomítşu(πθδε. pomítşî) δε-

κηνάηζ (οπμη. ημο pómu).  

   pomítşu → pomícu. 

   pómu(πθδε. póńi) 1. δέκδνμ 2. (εζδζηυη.) 

μπμνςθυνμ δέκδνμ.  

   pónu(πθδε. póni) απυζηδια, θθεβιμκή πμο 

παναηηδνίγεηαζ απυ πνήλζιμ ηαζ ζοζζχνεοζδ 

ποχδμοξ οβνμφ.     

   pondjă(πθδε. póndjî) πυκηζζ:    

   ponguĺítsă(πθδε. ponguĺítsî) μ υνπζξ (ηον. 

ιζηνμφ παζδζμφ).   

   pópa(πθδε. pópe) ζμζυκζ. 

   porcáme(πθδε. porcắńi) πθήεμξ, μιάδα 

βμονμοκζχκ 

   porcáru & porcáră(πθδε. porcári & 

porcáre) πμζνμαμζηυξ - βοκαίηα πμζνμαμζηυξ  

   porcelícu & porcelúşu & porhícu & 

porchítşu - porcelícă & porcelúşă & po-

rchícă & porchítşă(πθδε. porcelítşî & po-

rcelúşî & porchítşî - porcelíce & porcelúşe & po-

rchíce) ανζεκζηυ - εδθοηυ βμονμοκάηζ (οπμη. 

ημο pórcu & poárcă). 

   porcelúşu & porcelúşă → porcelícu.   

   porcélu(πθδε. porcéĺi) κεανυ βμονμφκζ.  

   porhícu & porchítşu - porchícă & 

porchítşă → porcelícu.   

   porcínă(πθδε. porcine) 1. πμζνζκυ ηνέαξ 2. 

(ζοκεηδ.) ηδβακζά απυ πμζνζκυ ηνέαξ ( απμηεθεί 

έκα απυ ηα εεζιζηά θαβδηά ηδξ διέναξ ηςκ 

Υνζζημοβέκκςκ).  

   porcínu(πςν. πθδε.) ζηδ θν. ńi intrắ péru 

porcínu! "έπς έκημκδ αβςκία/ακδζοπία βζα ηη.".  

   pórcu & poárcă(πθδε. pórci & poárce) 1. 

πμίνμξ, ανζεκζηυ βμονμφκζ - βμονμφκα, εδθοηυ 

βμονμφκζ 2. (ιηθ.) ανχιζημξ, αηάεανημξ ακ-

δναξ - ανχιζηδ, αηάεανηδ βοκαίηα 3. (ιηθ.) 

παπφξ άκδναξ - παπζά βοκαίηα. 

   pordhocále(πθδε. pordhocắĺi) πμνημηάθζ. 

   pordhuséscu & prodhuséscu(pordhus 
& prodhus/-íre,-í,-ítă)αθαζθδιχ, ανίγς ηα εεία.  

   pordhusíre & prodhusíre(πθδε. po-

rdhusíri & prodhusíri) ημ κα αθαζθδιχ, κα ανί-

γς ηα εεία.  

   poreáo & pureáo(πθδε. poréi & puréi) πέ-

ναζια, ζδιείμ εζζυδμο ή ελυδμο ζε πενζθνα-

βιέκμ πχνμ.  

   pórepse(πςν. πθδε.) πνυπεζνμ θαβδηυ.  

   poricó(πθδε. poricádzî) γαπανςηυ.   

   pórnicu(πθδε. pórnice) 1. ημιιάηζ επε-

λενβαζιέκμο δένιαημξ 2. (εζδζηυη.) δενιάηζκμ 

ιπάθςια βζα παπμφηζζ.   

   portáre(πθδε. portắri) 1. ημοαάθδια 2. δ 

επαββεθιαηζηή εκαζπυθδζδ ιε ηζξ ιεηαθμνέξ 

3. θυνεια, ημ κα θμνάεζ ηακείξ ηάηζ.   

   portareáo(πθδε. portarei) ηάεε εονίδα πμο 

οπάνπεζ ζε ζοζηήιαηα δζμπέηεοζδξ ή απμηαιί-

εοζδξ οδάηςκ ιέζς ηδξ μπμίαξ επζηοβπάκεηαζ 

δζαθοβή ή εηηνμπή ημο κενμφ. 

   portícă & portítşă(πθδε. portítşî) ιζηνή 

πφθδ/αοθυπμνηα (οπμη. ημο poártă).  

   portítşă → portícă. 

   portotóru & portotoáră(πθδε. portotóri 

& portotoáre) 1. άκδναξ - βοκαίηα ιεηαθμνέαξ, 

πμο εηηεθεί ιεηαθμνζηέξ οπδνεζίεξ ή ενβαζίεξ 

2. (ανζ.) ημοααθδηήξ, άκδναξ πμο θνμκηίγεζ 

ηδκ μζημβέκεζά ημο ηαζ ημ ζπζηζηυ ημο, θένκμ-

κηαξ πθμφζζα αβαεά   

   pórtu(port/-áre,-ái,-átă) 1. ιεηαθένς, ημο-

ααθχ 2. θένς 3. ημοααθζέιαζ, πδβαίκς ηάπμο 

πςνίξ κα ιε έπμοκ ηαθέζεζ ή πςνίξ κα είιαζ 

επζεοιδηυξ 4. (ηνζημπνυζ., se ~) οπμθένεηαζ 

(ηπ./ηη.), είκαζ ακεηηυξ 5. (βζα νμφπμ) θμνχ 6. 

(βζα πνάβι. ή γχα) ηάκς πνήζδ, πνδζζιμπμζχ 

7. (βζα πνμζ.) θνμκηίγς, έπς ηδκ εοεφκδ. 

   póru(πθδε. póruri) πυνμξ, πέναζια. 

   pósta(αηθ.) ζηζξ θν. α. bágu pósta!" επζ-

πθήης (ηπ.)" β. híu tu póstă! "ανίζημιαζ ζε ηα-

ηάζηαζδ εβνήβμνζδξ, επζθοθαηήξ".  

   póstu(πθδε. póste & pósturi) πυζημ, δ εέζδ 

ζηδκ μπμία ενβάγεηαζ ηπ.  

   poteáre(πθδε. potéri) 1. δφκαιδ, ζςιαηζηή 

νχιδ 2. ελμοζία, δφκαιδ, δοκαηυηδηα επζν-

νμήξ ή επζαμθήξ 3. ηαηυνεςια, επίηεοβια 4. 

ακμπή, ακεηηζηυηδηα. 

   potedzáre & putedzáre(πθδε. potedzắri 



 182 

& putedzắri) 1. αάπηζζδ 2. (ιηθ.) φβνακζδ, ημ 

κα ιμοζηεοηεί ηάηζ.     

   potedzătóru - potedzătoáră(πθδε. po-

tedzătóri - potedzătoáre) ααθηζζηζηυξ, ακαδε-

ηηυξ - ααθηζζηζηζά, ακαδεπηή.  

   potédzu & putédzu(potedz & putedz/-

áre,-ái,-átă) 1. ααπηίγς 2. (ιηθ.) οβναίκς, ιμο-

ζηεφς 3. θακαηίγς 4. (ιηθ.) είιαζ πνμμνζ-

ζιέκμξ, ηαβιέκμξ κα ηάκς ηη. ιμκίιςξ.  

   potócu → poltócu. 

   pótomu(πθδε. pótome) 1. μνμθή, ηααάκζ 2. 

(ιηθ.) πμθφ ρδθυ ζδιείμ, ηα φρδ. 

   pótşu(πθδε. poátşă) 1. αναζηήναξ κενμφ 2. 

ηζαβενυ.   

   pótu(pot/-eáre,-úi,-útă) 1. ιπμνχ α. δζαεέης 

ηδκ δφκαιδ (ζςιαηζηή ηαζ ροπζηή) κα ηάκς 

ηάηζ β. έπς ηδκ ζηακυηδηα γ. ιμο είκαζ εφημθμ, 

δοκαηυ δ. (ιε ανκδη. ιμν.) δεκ ιπμνχ, δεκ εί-

ιαζ ηαθά ζηδκ οβεία ιμο ε. δφκαιαζ, έπς ζζπφ, 

ελμοζία 2. (ĺi ~) οπενζζπφς, ηαηζζπφς, κζηχ 

(ηπ.) 3. ηαημνεχκς, ηαηαθένκς 4. ακέπμιαζ 

(ηπ.) 5. (ĺi ~) είκαζ οπμθενηυξ, είκαζ ακεηηυξ 

(ηπ./ηη.) 6. (ηνζημπνυζ.) είκαζ εκδεπυιεκμ, εκ-

δέπεηαζ, ιπμνεί 7. (ηνζημπνυζ. ζε εέζδ επζννή-

ιαημξ) ιπμνεί, ίζςξ.  

   povríe → păvríe. 

   povrişî´re → păvrî´şî´re.    

   prágu(πθδε. práguri) 1. ηαηχθθζ 2. Πεγμφ-

θζ, ιζηνυξ παιδθυξ ημίπμξ πμο πηίγεηαζ αηνζαχξ 

δίπθα ζημκ ελςηενζηυ ημίπμ ηηζνίμο, χζηε κα 

εθάπηεηαζ ζε αοηυκ 3. παιδθυξ ημίπμξ.  

   prahuyítsă(πθδε. prahuyitsî) ζθανά. 

   pramandónă(πθδε. pramandóne) 1. Πνζ-

ιακηυκα 2. (ιηθ.) βοκαίηα πμο ζοιπενζθένεηαζ 

ςξ ηάηζ ημ ζδζαίηενμ 3. (ιηθ.) ημιρά κηοιέκδ 

βοκαίηα  

   prásu(πθδε. práşî) πνάζμ.  

   právdă(πθδε. prắvdzî) 1. γχμ 2. (εζδζηυη.) 

ημ εηηνεθυιεκμ γχμ 2. (βζα άκενςπμ). αβαευξ, 

αθεθήξ.  

   práxe(πθδε. prắxi) 1. ηνυπμξ, δζαβςβή, θέ-

νζζιμ 2. αβςβή, ακαηνμθή. 

   prăcăzónu(πθδε. prăcăzoáne) αναημγχκα. 

   prădáre(πθδε. prădắri) ημ κα έπς ενς-

ηεοηεί.   

   prădáu(prăd/-áre,-ái,-átă) 1. α. πνμδίδς β. 

(me ~) πνμδίδμιαζ 2. (me ~) αζζεάκμιαζ ενς-

ηεοιέκμξ, έπς ενςηεοεεί (ηπ.) 3. (me ~) έπς 

πάεμξ (βζα ηη.). 

   prăjînáre → părjînáre.    

   prăjî´nă → părjî´nă  

   prăjînédzu → părjînédzu.  

   prămătéftu(πθδε. prămătéftsî) πναιαηεο- 

ηήξ, έιπμνμξ.  

   prămătíe(πθδε. prămătíuri) 1. πναιάηεζα, 

ειπυνεοια 2. ειπμνία, δ άζηδζδ ειπμνίμο 3. 

δζαπναβιάηεοζδ. 

   prămătilíche(πθδε. prămătilíchi) δζαπνα-

βιάηεοζδ. 

   prămătipséscu(prămătips/-íre,-í,-ítă) 1. 

(me ~) ειπμνεφμιαζ 2. (me ~) δζαπναβιαηεφ-

μιαζ. 

   prămătipsíre(πθδε. prămătipsíri) 1. 

ειπμνζηή εηιεηάθθεοζδ εκυξ πνμσυκημξ 2. δζα-

πναβιάηεοζδ. . 

   prắndzu(πθδε. prắndzuri) 1. ιεζδιένζ δ 

χνα ηαηά ηδκ μπμία πμο ιεζμονακεί μ ήθζμξ 2. 

(ζοκεηδ.) ημ ηιήια ηδξ διέναξ ιεηαλφ πνςζκμφ 

ηαζ απμβεφιαημξ 3. ή χνα ημο βεφιαημξ, ημο 

ιεζδιενζακμφ θαβδημφ.  

   prăstiséscu(prăstis/-íre,-í,-ítă) πνήγμιαζ, 

θμοζηχκς (απυ ημ πμθφ θαβδηυ).  

   prăstisíre(πθδε. prăstisíri) πνήλζιμ, θμφ-

ζηςια απυ ημ πμθφ θαβδηυ.  

   prăşắscu(prăş/-î´re,-î´i,-î´tă) 1. αμηακίγς 

(πςνάθζ ή αιπέθζ) 2. (βζα δάζμξ) ημ αναζχκς 

χζηε κα αμδεδεεί δ ακάπηολή ημο 3. (βζα θοηε-

ιέκα θαπακζηά) αθαζνχ ηα άπνδζηα θφθθα 

ημοξ βζα κα ακαπηοπεμφκ.   

   prăşeáme(πθδε. prăşắńi) θοηεία ιε πνάζα. 

   prăşî´re(πθδε. prăşî´ri) αμηάκζζια.   

   prăvdeátsă(πθδε.prăvdétsî) αβαεμζφκδ, 

αθέθεζα.  

   prăxéscu(prăx/-íre,-í,-ítă) θένμιαζ, δείπκς 

ζοβηεηνζιέκδ ζοιπενζθμνά  

   prăxíre(πθδε. prăxíri) θένζζιμ, δ ζοβηε-

ηνζιέκδ ζοιπενζθμνά. 

   preácĺe → păreácĺe.  

   preadunáre(πθδε. preadunắri) 1. ηαηημ-

πμίδζδ, ζοβφνζζια πχνμο 2. (βζα πνυζ.) ζοι-

ιάγεια, πενζμνζζιυξ.   

   preadunătúră(πθδε. preadu-nătúri) 1. 

ιάγςια, ζοκάενμζζδ, ζφκαλδ 2. πμζυηδηα, 

οθζηχκ ή πναβιάηςκ, ζοβηεκηνςιέκδ ζε εκζαίμ 

ζφκμθμ 3. (βζα πνυζ.) ζοιιάγεια, πενζμνζζιυξ. 

   preadúnu & predúnu(pr/-eadunáre,-edu-

nái,-eadunátă) 1. ιαγεφς, ζοβηεκηνχκς 2. α. 

ιεζχκς, πενζμνίγς β. (me ~) ιεζχκμιαζ, πενζμ-

νίγμιαζ 3. α. ζοιιαγεφς, πενζμνίγς β. (me ~) 

ζοιιαγεφμιαζ, πενζμνίγμιαζ 4. (βζα πχνμ) 

ηαηημπμζχ, ζοβονίγς 5. (me ~) ιαγεφμιαζ, 

βονίγς ζημ ζπίηζ ιμο 6. (me ~) κμζημηονεφ-

μιαζ.  

   preásine → păreásine. 

   predáre(πθδε. predắri) πανάδμζδ, δζααί-

ααζδ ηδξ ηαημπήξ.  
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   predáu(pred/-áre,-ái,-átă) 1. παναδίδς, δζα-

αζαάγς ηδκ ηαημπή 2. ιεηααζαάγς (αλίςια, 

ανπή, δζαπείνζζδ). 

   prédhă(πθδε. prédhe) 1. πέναζια, δζάαα-

ζδ, ημ ζδιείμ απυ υπμο ιπμνεί κα ηακείξ κα 

πενάζεζ, κα δζαζπίζεζ ιία έηηαζδ 2. (εζδζηυη.) 

ημ ιένμξ απυ ημ μπμίμ ζοκδείγεζ κα πενκά ηα-

κείξ 3. (ζοκεηδ.) ημ ιένμξ υπμο ζοπκάγεζ ή 

πδβαίκεζ ζοπκά ηακείξ.  

   predúnu → preadúnu.  

   prefteáme(πςν. πθδε.) πθήεμξ ζενέςκ.  

   prefteásă(πθδε. prefteáse) παπαδζά. 

   preftícu(πθδε. preftítşî) παπαδάηζ, κεανυξ 

ζηδκ δθζηία παπάξ (οπμη. ημο préftu).   

   preftothíche(πθδε. preftothíchi) ζηδκ ο-

ανζζη. θν. futuńítsî preftothíchea! "εα ζμο 

βαιήζς ημ …..;" 

   préftu(πθδε. préftsî) 1. ζενέαξ, παπάξ 2. 

ηάεεημ δμηάνζ ζημ ηέκηνμ ημο λφθζκμο ζηε-

θεημφ ηδξ ζηεπήξ 3. (ιηθ.) πνέμξ, μθεζθή πνδ-

ιαηζημφ πμζμφ 4. (ιηθ. ζημκ πθδε.) ρέιαηα. 

   preloáre(πθδε. prelóri) 1. ιπένδεια, ζφβ-

ποζδ, θάεεια 2. επζηίιδζδ, ηαηζάδζαζια, ημ 

κα απμπάνς ηάπμζμκ.  

   preĺáu & priĺáu(pr/-eloáre,-eloái & iloái,-

eloátă) 1. ιπενδεφμιαζ, ζοβπές 2. πανελδβχ 

(ιία ηαηάζηαζδ), δεκ ηδκ ακηζθαιαάκμιαζ ζς-

ζηά 3. απoπαίνκς, ηαηζαδζάγς, επζηζιχ (ηπ.).  

   pretóriu(πθδε. pretórie) 1. ηηήνζμ πμο ζηε-

βάγεζ ηζξ ανπέξ εκυξ ηυπμο, δζμζηδηήνζμ 2. 

(ζοκεηδ.) δ ανπή εκυξ ηυπμο 3. ηάεε εεζιμ-

εεηδιέκδ ανπή πμο εηδζηάγεζ οπμεέζεζξ ηαζ 

ηαη’ επέηη. ημ δζηαζηήνζμ.  

   priĺáu → preĺáu. 

   primnáre(πθδε. primnắri) πενίπαημξ, αυ-

θηα.  

   prímnu(primn/-áre,-ái,-átă) 1. ηάκς πενί-

παημ αμθηάνς 2. πενζδβμφιαζ, πενζμδεφς. 

   primuveáră & prîmuveáră(πθδε. pri-

muvéri & prîmuvéri) 1. άκμζλδ 2. (ιηθ.) κέμξ 

ζε δθζηία άκενςπμξ.   

   primuveráre(πθδε. primuverắ-ri) ημ κα 

πενκχ ημ πνμκζηυ δζάζηδια ηδξ ακμίλεςξ 

   primuvereáme(πςν. πθδε.) δ πνμκζηή 

πενίμδμ ηδξ ακμίλεςξ.  

   primuverédzu(primuver/-áre,-ái,-átă) πε-

νκχ ημ πνμκζηυ δζάζηδια ηδξ ακμίλεςξ.  

   primuveríu(πθδε. primuveríuri) ακμζλζά-

ηζημ αμζημηυπζ (ζοβηεηνζιέκδ ημπμεεζία ζηα 

πεζιαδζά δ μπμία δζαθοθάζζεηαζ βζα ηδκ 

αυζηδζδ ηςκ ανκζχκ ιεηά ηα ιέζα Απνζθίμο). 

   prindeáre(πθδε. prindéri) 1. (βζα ακηζηεί- 

ιεκμ) εθανιμβή, ζηένζςια 2. (βζα νμφπμ) εθα- 

νιμβή, ηαίνζαζια.   

   príndu(pr/-indeáre,-ímşu,-prímtă) 1. ζηενε-

χκς, ζηαεενμπμζχ (ηη.) 2. (βζα νμφπμ) ηαζ-

νζάγεζ, ανιυγεζ 3. (βζα ζοιπενζθμνά) ανιυγεζ, 

είκαζ ζςζηυ (κα ηάκς ηη.) 4. (απνυζ. prínde) 

πνέπεζ, ανιυγεζ, ηαζνζάγεζ (ηη. ζε ηπ.) 5. (απνυ-

ζ. prínde) πνέπεζ, οπάνπεζ οπμπνέςζδ, δεζηυ 

πνέμξ 6. (απνυζ. prínde) πνέπεζ, είκαζ επζαε-

αθδιέκμ, οπμπνεςηζηυ. 

   prióne(πθδε. prióne) 1. πνζυκζ 2. (παθαζυη.) 

α. κενμπνίμκμ, μ ιδπακζζιυξ ημο κενμπνίμκμο 

β. δ θεπίδα ημο κενμπνίμκμο γ. .(ζοκεηδ.) δ ημ-

πμεεζία πμο ανίζηεηαζ ημ κενμπνίμκμ δ. (ζοκ-

εηδ.) πνζμκζζηήνζμ ή άθθμο ηφπμο λοθμονβείμ 

πμο πνδζζιμπμζεί οδναοθζηή εκένβεζα βζα ηδκ 

ηίκδζδ ηςκ ιδπακδιάηςκ ημο.  

   prísine(πθδε. prisine) 1. ζθμκηφθζ 2. (ιηθ. 

ζημ πθδε.) πνςηυαβαθηα ζηήεδ κεανήξ ημπέ-

θαξ.  

   príte(αηθ.) ζηδ. θν. príte-cuforíte! πμο απυ-

ηεθεί ηδκ μκμιαζία μιαδζημφ παζδζημφ παζ-

πκζδζμφ ακμζπημφ πχνμο·πανυιμζμ ιε ηδκ αιπά-

νζγα. 

   prítşă(πθδε. prítşe) 1. άβνζμ εδθοηυ 2. γς-

δνυ, γςκηακυ εδθοηυ 3. εδθοηυ ιε πανάλεκδ, 

αζοκήεζζηδ, ελςηζηή, ειθάκζζδ.  

   prítşu & prítşă (πθδε. prítşî) 1. ηάεε άβνζ-

μ ανζεκζηυ - εδθοηυ πθάζια ημο γςζημφ ααζζ-

θείμο (εηηυξ ηςκ ιεβαθυζςιςκ εδθαζηζηχκ) 2. 

(ανζ. βζα θοηυ) αζοκήεζζημ, πανάλεκμ  

   privedeáre(πθδε. privedéri) 1. επίδεζλδ, 

ειθάκζζδ 2. ιένμξ υπμο πδβαίκεζ ηάπμζμξ βζα 

κα επζδεζπηεί (ηον. ςξ πνμξ ηδκ αιθίεζδ) 3 (βζα 

ακφπακηνμ ημνίηζζ) εεζιζηή δζαδζηαζία επί-

δεζλδξ πνμηεζιέκμο κα αλζμθμβδεεί ςξ οπμρή-

θζα κφθδ.  

   privédu(prive/-deáre,-dzúi,-dzútă) 1. επζ-

δεζηκφς, δείπκς ηάηζ βζα κα εηηζιδεεί 2. (me ~) 

επζδεζηκφμιαζ 3. α. ακαδεζηκφς β. (me ~) ακ-

αδεζηκφμιαζ 4. (me ~) αοημεαοιάγμιαζ (ζημκ 

ηαενέπηδ). 

   prîjîléscu → pîrjîléscu. 

   prîjîlíre → pîrjîlíre. 

   prîjîlitúră → pîrjîlitúră 

   prîmuveáră→ primuveáră. 

   prî´tşu(πθδε. prî´tşî) 1. ηνάβμξ επζαήημναξ, 

πμο πνδζζιμπμζείηαζ εζδζηά βζα ηδκ ακαπα-

ναβςβή 2. ηναβίθα, δ δοζάνεζηδ ιονςδζά πμο 

αβάγεζ ημ ζχια ημο ηνάβμο. 

   prodhuséscu → pordhuséscu. 

   prodhusíre → pordhusíre. 

   prófase(πθδε. profasismaste) δζηαζμθμβία, 

πνυθαζδ, πνυζπδια.  

   profitíe(πθδε. profitíi) πνμθδηεία, ιακηεία. 
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   profítu - profítă(πθδε. profítsî - profíte) 

ιάκηδξ - ιάκηζζζα. 

   prógunu(πθδε. próguńi) 1 (ζε πςνάθζ) αφ-

θαηαξ άνδεοζδξ ή απμζηνάββζζδξ ηςκ οδάηςκ 

2. (ζε ηήπμ) αναβζά, θοηειέκμ ηιήια πμο πενζ-

αάθθεηαζ απυ πμηζζηζηυ αοθάηζ 3. (ζε θζαάδζ) 

πυνημ ημιιέκμ ηαζ απθςιέκμ ζε επζιήηδ δζά-

ηαλδ, βζα κα ζηεβκχζεζ εοημθυηενα 4. (ζε α-

ιπέθζ) θαηημφαα πμο δζακμίβεηαζ βφνς απυ ηδ 

νίγα ημο ηθήιαημξ (απμζημπεί ζηδκ ζοβηέ-

κηνςζδ ημο κενμφ ηδξ ανμπήξ) 5. εθαθνυ 

ζηάιια ζηδκ επζθάκεζα ημο εδάθμοξ υπμο ημ-

πμεεημφκηαζ ηαζ δζαθοθάζζμκηαζ (ηαηά ηδκ πε-

νίμδμ ημο πεζιχκα) ηα αβαθιέκα απυ ημοξ ηή-

πμοξ πνάζα.  

   próńu(πθδε. próńi) πφμκ 

   propáru(πθδε. propári) λφθζκμ ημκηάνζ ή 

πμκηνυ νααδί πμο θένεζ ιοηενή άηνδ (πνδζζ-

ιμπμζείηαζ βζα ηδ δζάκμζλδ ηνοπχκ ζημ έδαθμξ 

εκηυξ ηςκ μπμίςκ εα ζηενεςεμφκ πάζζαθμζ).  

   (πθδε.)  

   prosfáiu(πθδε. prosfáiuri) δ δζαηνμθή 

έιιζζεμο αμζημφ ςξ ζημζπείμ ηδξ αιμζαήξ 

ημο.  

   prospáhu(πθδε. prospáhuri) 1. πμθφ θεπηυ 

ζηνχια απυ πζυκζ ή παθάγζ (πμο έπεζ ζπδια-

ηζζηεί πάκς ζηδκ επζθάκεζα ηδξ βδξ) 2. πμθφ 

θεπηή ζηνχζδ απυ οθζηυ πμο ημ νίπκμοιε ηά-

πμο. 

   prostacheáo(πθδε. prostachéi) 1. ημοθά-

νζ ( ηον. αοηυ πμο έπεζ θαβςεεί απυ αβνίιζα ή 

έπεζ απμζοκηεεεί) 2. άηαηηδ ζςνυξ απυ οθζηά 

ή ακηζηείιεκα.  

   proteáră(πςν. πθδε.) βίδα πμο βεκκά βζα 

πνχηδ θμνά. 

   próvă(πθδε.) ζηδ θν. fácu próvă!. α. "δμ-

ηζιάγς ηη." (νμφπμ, θαβδηυ η. θπ.) β. "οπμ-

αάθθς ηάπμζμκ ζε δμηζιαζία".  

   proxeníĺe & proxeńáo(πθδε. proxeníĺi & 

proxeńei) πνμλεκζυ.  

   proxenítu - proxenítă(πθδε. proxenítsî -

proxeníte) πνμλεκδηήξ - πνμλεκήηνα. 

   proxeńáo→ proxeníĺe.  

   prucóvă(πθδε. prucóve) αεθέκηγα.  

   prúnă(πθδε. prune) ημνυιδθμ.  

   prunícu(πθδε. pruníci) ιζηνή ημνμιδθζά 

(οπμη. ημο. prúnu). 

   prúnu(πθδε. prúńi) ημνμιδθζά.   

   pruscắdzî(πςν. εκ.) ιαβμοθάδεξ, δ πανς-

ηίηζδα. 

   psánthă(πθδε. psắnthi) ράεζκμ ζηνχια. 

   psáltu(πθδε. psáltsî) ράθηδξ.  

   psaróladhu( πςν. πθδε.) ρανυθαδμ, ζπεο- 

έθαζμ.  

   psăltiséscu(psăltis/-íre,-í,-ítă) ράθθς. 

   psăltisíre(πθδε. psăltisíri) ράθζζιμ.  

   psémă(πθδε. psémate) ρέια  

   pseftsî´ĺe(πθδε. pseftsî´ĺi) ρεοδμθυβδια, 

ρεφδμξ, ρεοηζά.   

   psuséscu(psus/-íre,-í,-ítă) 1. ρμθχ 2. (ιηθ.) 

δένκς οπεναμθζηά (ηπ.) 3. (ιηθ.) επζεοιχ έκ-

ημκα, θαπηανχ (ηπ./ηη.) 4. ελμοεεκχκς/-κμιαζ.  

   psusíre(πθδε. psusíri), (βζα γχμ) ημ κα ρμ-

θήζεζ.   

   ptrî´şă(πθδε. ptrî´şe) πνυααημ.  

   pucícu(πθδε. pucici) πδβμφθα (οπμη. ημο. 

pútsu). 

   púhu(πθδε. púhuri) 1. ζηφααθμ, ζακμφ ή 

δδιδηνζαηχκ 2 ή ζηυκδ πμο δδιζμονβείηαζ απυ 

αοηά.  

   pularắ(πθδε. pularádzî) 1. πμοηζανάξ, μ 

άκδναξ πμο έπεζ ιεβάθμ πέμξ 2. (ιηθ.) μ νςια-

θέμξ άκδναξ ή αοηυξ πμο ηάκεζ επίδεζλδ ακδνζ-

ζιμφ.  

   pularónă(πθδε. pularóne) ιεβάθμ πέμξ.  

   púlă(πθδε. púle) πέμξ.  

   pulicáru(πθδε. pulicáre) ακηίπεζναξ.  

   pulícă(πθδε. pulíci) ιζηνυ πέμξ (οπμη. ημο. 

púlă).  

   púlmu(πθδε. púlme & púlńi) 1. πμφθηα, ημ 

εζςηενζηυ ηδξ παθάιδξ 2. πμφθηα, πενζά, δ πμ-

ζυηδηα πμο πςνά ζημ εζςηενζηυ ηδξ παθάιδξ 

   pulpă(πθδε. púlpe) βάιπα. 

   púĺa(πςν. πθδε.) πμφθζα, μ αζηενζζιυξ ηςκ 

πθεζάδςκ.  

   púĺáme(πθδε. puĺéńi) πθήεμξ πηδκχκ. 

   puĺánă & puĺánu(πθδε. puĺáne) βηθίηζα 

πςνίξ θααή, ζακ νααδί.  

   puĺánu → puĺánă.  

   púĺe1
(πθδε. púĺe) βναιιαηυζδιμ ή πανηυ-

ζδιμ.  

   púĺe2
(πθδε. púĺe) 1. (ιηθ.-πασδεοη.) ημνίηζζ 

2. πνμζθχκδζδ ηνοθενυηδηαξ, ζημνβήξ πνμξ 

ημνίηζζ ή βοκαίηα. 

   púĺícă(πθδε. puĺíce) πνμζθχκδζδ ηνοθε-

νυηδηαξ, ζημνβήξ πνμξ ιζηνυ ημνίηζζ (οπμη. 

ημο púĺe). 

   púĺícu & púĺítşu(πθδε. puĺítşî) 1. πμοθά-

ηζ, ιζηνυ πμοθί 2. κεμζζυξ ηυηαξ 3. πνμζθχ- 

κδζδ ηνοθενυηδηαξ, ζημνβήξ πνμξ ιζηνυ αβυνζ 

 (οπμη. ημο púĺu). 

   púĺítşu → puĺícu.  

   púĺu(πθδε. púĺi) 1. πμοθί, πηδκυ 2. μ κεμζ-

ζυξ ηυηαξ 3. βεκζηή μκμιαζία ηςκ δζαημζιδ-

ηζηχκ ιμηίαςκ ηςκ οθακηχκ ημο Μεηζυαμο 4. 
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(ιηθ.- πασδεοη.) αβυνζ 5. πνμζθχκδζδ ηνοθε-

νυηδηαξ, ζημνβήξ πνμξ αβυνζ ή άκδνα.  

   pumoáră(πθδε. pumoáre) 1. αημκία 2. α-

πμπαφκςζδ.  

   pundă(πςν. πθδε.) 1. πμφκηα 2. παβςιέκμ 

νεφια αένα ή οβναζίαξ  

   púnde & púnte(πθδε. púndzî & púnţî) βε-

θφνζ. 

   punduéscu(pundu/-íre,-uí,-uítă) πμοκηζά-

γς.   

   punduíre(πθδε. punduíri) πμφκηζαζια.  

   pungă(πθδε. púngi) 1. πμοβηί 2. πμνημθυθζ 

2. (ζοκεηδ.) ημ ηαιείμ, δ μζημκμιζηή δζαπείνζζδ 

3. (ζοκεηδ.) ημ πνδιαηζηυ απυεεια.  

   punghícă & punghítşă(πθδε. punghítşî) 

ιζηνυ πμοβηί (οπμη. ημο. pungă). 

   punghíe(πθδε. punghíi) 1. ιοζηζηυ, ηνοθυ, 

απυννδημ 2. ηάεε ηνυπμξ (ή ιέεμδμξ) άβκς-

ζημξ ζημοξ πμθθμφξ, πμο ελαζθαθίγεζ επζηοπία 

ή βεκζηχξ εεηζηά απμηεθέζιαηα. 

   punghítşă → punghícă.  

   púnte → púnde. 

   pureátşu(πθδε. pureátşă) αάημξ, αβηα-

εςηυξ εάικμξ 2. (ζοκεηδ.) ημ αβηάεζ ημο 

αάημο.  

   púpiză(πθδε. púpize) 1. ηζαθαπεηεζκυξ 2. 

(ιηθ.) ημιρή βοκαίηα 3. (ιηθ.) βοκαίηα ιε α-

κάθαθνεξ, αένζκεξ ηζκήζεζξ.   

   púpizu(πθδε. púpizi) (ιηθ.) άκδναξ ιε α-

κάθαθνεξ, αένζκεξ ηζκήζεζξ.    

   pureáo → poreáo 

   púricu(πθδε. púrici) ρφθθμξ.  

   puricáme(πςν. πθδε.) πθήεμξ ρφθθςκ.  

   purindáre & purintáre(πθδε. purindắri 

& purintắri) 1. ημ κα ανηοεχ 2. δ ηαηακάθςζδ 

ενεπηζηήξ ηνμθήξ   

   purindeátsă & purinteátsă (πθδε. puri-

ndétsî & purindétsî) ενεπηζηή ηνμθή (ηον. βα-

θαηημημιζηά, ηνέαξ η.θπ.). 

   purintáre → purindáre.  

   purinteátsă → purindeátsă. 

   puríntu(purint/-áre,-ái,-átă) 1. ανηαίκμιαζ 

2. (βζα θαβδηυ) βεφμιαζ 3. ηνχς (ηον. ηαθή, 

ενεπηζηή ηνμθή) 4. (ιηθ. βζα άκδνα) ζοκμοζζά-

γμιαζ βζα πνχηδ θμνά.  

   purjîléscu → pîrjîléscu. 

   purjîlíre → prîjîlíre.  

   purjîlitúră → pîrjîlitúră. 

   purjulitúră → pîrjîlitúră.. 

   purpuĺítsă(πθδε. purpuĺíce) 1 υιμνθμ ημ-

νίηζζ 2. ημ ημνίηζζ ζηδκ μνμθμβία ημο παζ-

πκζδζμφ horhóńu cu hurhoáńea.  

   púscă(πςν. πθδε.) 1. λφδζ 2. λζκίθα, λζκά 
οβνά πμο ακεααίκμοκ απυ ημ ζημιάπζ πνμξ ηα 

πάκς. 

   puscătúră(πθδε. puscătúre) ηαμφνα, δ ηα-

ΐθα πμο πνμένπεηαζ απυ ημ ζημιάπζ.  

   puscuéscu(puscu/-íre,-í,-ítă) 1. νίπκς λφδζ 

2. (βζα θαβδηυ) λζκίγς. 

   puscuíre(πθδε. puscuíri) ημ κα νίλς λίδζ 

(ζε θαβδηυ).  

   púscĺu - púscĺe(πθδε. púscĺi,- púscĺe) 1. 

άκενςπμξ ιε εθθζπή ζςιαηζηή δζάπθαζδ 2. 

ιζηνμζημπζηυξ ηαζ ηεηναπέναημξ άκενςπμξ.. 

   puşpácu - puşpácă(πθδε. puşpáci- puş-

páce) ανζεκζηυ - εδθοηυ ιςνυ  

   puşporícu & puşpurúcu - puşporícă 
(πθδε. puşpuríci & puşpuríci - puşporíce) α-

νζεκζηυ - εδθοηυ ιςνμοδάηζ (οπμη. ημο pu-

şpácu – puşpácă).  

   puşpuráre & puşpuríre(πθδε. puşpurắri 

& puşpuríri) 1. παγμθυβδια 2. ημ κα απαζπμ-

θμφιαζ ιε ηη. βζα κα πενάζεζ δ χνα.     

   puşpurédzu(puşpur/-áre,-ái,-átă) 1. ρεθθί-

γς 2. (ζε ενβαζία) παγμθμβχ, δμοθεφς νάεοια 

3. απαζπμθμφιαζ ιε ηάηζ βζα κα πενάζεζ δ χνα. 

   puşpuríre → puşpuráre. 

   puşpurúcu → puşpurícu.  

   puşputédzu(puşput/-íre,-í,-ítă) 1. ρζθμ-

ηνχς, δεκ ηνχς ηακμκζηά 2. ραπμοθεφς, ρά-

πκς. 

   puşputíre(πθδε. puşputíri) 1. ημ κα ρζθμ-

ηνχς, ημ κα ιδκ ηνχς ηακμκζηά 2. ράλζιμ, 

ραπμφθεοια   

   puşteáscă(πθδε. puştéşti) ακήεζημξ θυβμξ.  

   puştícu - puştícă(πθδε. puştíci - puştíce) 

παζδάηζ, ιζηνυ αβυνζ.- παζδμφθα, ιζηνυ ημνί-

ηζζ. 

   púştu(πθδε. púşţî) ακήεζημξ άκδναξ, πυ-

νκμξ, αηυθαζημξ.   

   púşulă(πθδε. púşule) 1. ζδιείςια 2. έβ-

βναθμ ζηαθιέκμ απυ οπδνεζία.      

   putánă(πθδε. putáne) πμοηάκα.  

   putanaryó(πθδε. putanaryádzî)  1. πμνκεί-

μ, μίημξ ακμπήξ 2. (ιηθ.) παιαζηοπείμ, πχνμξ 

υπμο επζηναηεί ακδεζηυηδηα.    

   putanlíche(πθδε. putanlíchi) πμνκεία. 

   (πθδε.). 

   putańáru - putańáră(πθδε. putańári – 

putańáre) άκδναξ - βοκαίηα πμο έπεζ άζηαηδ 

ηαζ έκημκδ ενςηζηή γςή. 

   putedzáre →  potedzáre.     

   putédzu → potédzu. 

   putoáre(πθδε. putóri)  1. ανυια δοζςδία 
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2. γδιζά, ηαηαζηνμθή   

   putóru(πθδε. putóri) αηαεανζία, ανυιζημ 

ζημοπίδζ. 

   putrîdzắscu(putrîdz/-î´re,-î´i,-î´tă) 1. ζα-

πίγς, ηάκς (ηη.) ζάπζμ 2. βίκμιαζ ζάπζμξ 3. 

(ιηθ.) ιέκς αδνακήξ, κςενυξ. 

   putrîdzî´ńe(πθδε. putrîdzîńi) ζαπίθα, ηα-

ηάζηαζδ απμζφκεεζδξ μνβακζηήξ μοζίαξ, ζή-

ρδ.   

   putrîdzî´re(πθδε. putrîdzî´ri) ζάπζζια   

   putsînáme(πςν. πθδε.) μηζδήπμηε είκαζ θζβμ-

ζημ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   pútsu(πθδε. pútsuri) ακάανα.  

   puvóńi(πςν. εκ.) 1. ανμιυκενμ, κενυ βειά-

ημ αηαεανζίεξ 2. υβημξ ανχιαξ, αηαεανζίαξ 

πμο αβαίκεζ υηακ πθέκμοιε ή ηαεανίγμοιε ηη.  

   puvrişắscu → păvrîşắscu.  

   puvríe → păvríe.  

   puzúńe(πθδε. puzúńi) 1. απυπθοια, ημ α-

ηάεανημ κενυ ιεηά απυ πθφζδ 2. ηα απυκενα 

πμο απμιέκμοκ ιεηά απυ αάρζιμ κδιάηςκ 3. ο-

δάηζκεξ επζθάκεζεξ ιε ανμιυκενα  4. θφιαηα 5. 

οβνά βέκκαξ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R 

 
   racupotiră(πθδε. racupótire) ναημπυηδνμ.  

   rádhiu(πθδε. rádhie) ναδζυθςκμ.   

   ráfe(πθδε. rắhi) νάθζ. 

   ráftu & ráftoáńe(πθδε. ráftsî & răftoáńe) 

νάθηδξ. νάθηνα. 

   ránă(πθδε. rắni) 1. πθδβή, ηναφια, έθημξ 2. 

(ιηθ.) ηάηζ πμο ιεηαηνέπεηαζ ζε μδοκδνυ ηαζ ιαηνμ-

πνυκζμ πνυαθδια 3. θμνηζηυξ άκενςπμξ.  

   rásă1
(πθδε. rắsi) 1. νάζμ 2. (ζοκεηδ.) νμφπμ 

ααιιέκμ ιαφνμ.  

   rásă2
(πθδε. rắsi) θεανιέκμ, ηνζιέκμ 

φθαζια ή νμφπμ.  

   ráspă & réspă(πθδε. ráspe & réspe) νάζπα.    

   ráste(πςνίξ πθδε.) ακελανηδζία, εθεοεενία 

δνάζδξ, εοηαζνία, εοκμσηή πενίζηαζδ βζα ηδκ 

πναβιαημπμίζδζδ εκυξ ζημπμφ. 

   rátsă(πθδε. rắtsî) 1. (βζα ακενχπμοξ) 

νάηζα, θοθή 2. (βζα γχα) νάηζα, είδμξ 3. (βζα 

θοηυ) είδμξ, πμζηζθία 4. (βζα πνάβι.) είδμξ, δ 

ζδζαζηενυηδηα, δ λεπςνζζηή πμζυηδηα 5. (ιηθ.) 

πακέλοπκμξ άκενςπμξ 6. (δζπθυ, ~ - ~ ζημκ 

πθδε.) εζδχκ-εζδχκ, θμβζχκ-θμβζχκ, ηάεε θμ-

βήξ.,  

   rávdu(răvd/-áre,-ái,-átă) 1. ακηέπς, απμδεζ-

ηκφμιαζ ακεεηηζηυξ 2. ακηέπς, οπμιέκς, οπμ-

θένς 3. ακηέπς, δζανηχ 4. ακηέπς, επζαζχκς. 

   rădhíche(πθδε. rădhíche) ναδίηζ. 

   răé → arăé. 

   răeátsă & răuteátsă(πθδε. răétsî & răuté-

tsî) 1. ηαηία 2. ηαηεκηνέπεζα.  

   răéscu(ră/-íre,-í,-ítă) 1. αβνζεφς, εοιχκς 2. 

(εζδζηυη. βζα γχα) αβνζεφς. 

   răftícu & răftícă(πθδε. răftíci & răftíce) 

ναθηάημξ - ιζηνή νάθηνα (οπμη. ημο ráftu).  

   răgoájă & rigoájă(πθδε. răgoájă & rigo-

ájă) είδμξ θοημφ, πζεακχκ ημ ναβάγζ ;.  

   răhătălíche(πθδε. răhătălíchi & răhătălí-

chiuri) 1. ακάπαοζδ 2. άκεζδ 3. ηαηζζυ, ά-

ναβια. 

   răhătălî´- răhătăloáńe(πθδε. răhătălá-

dzî - răhătăloáńe) ναπαηθήξ, ηαθμπεναζάηζαξ -  
ναπαηθμφ, βοκαίηα πμο ηδξ ανέζεζ δ ηαθμπέ-

ναζδ. 

   răícu & răítşu(πθδε. răítşî) πμηαιάηζ (ο-

πμη. ημο. rắu
4
 )  

   răíre(πθδε. răíri) 1. αβνίεια, εφιςια 2. (εζ- 

δζηυη. βζα γχμ) αβνίεια.  

   răjắscu(răj/-î´re,-î´i,-î´tă) 1. πθζιζκηνίγς 2. 

(ιηθ.) θςκαζηχ, ιζθχ γςδνά, έκημκα 3. (βζα πνμζ.) 

ανάγς, ηάεμιαζ (ηάπμο) βζα πμθφ χνα. 4. απαοδχ, 

ιπμοπηίγς, πήγς.  

   răjî´re(πθδε. răjî´ri) 1. πθζιίκηνζζια 2. ημ 

κα ανάλεζ ηάπμζμξ ζε έκα ιένμξ βζα ιεβάθμ 

πνμκζ-ηυ δζάζηδια.  

   răníe & reníe & riníe(πθδε. rănii & renii 
& rinii) θίια.  

   răńéscu(răń/-íre,-í,-ítă) 1. ζοπκάγς 2. ανά-

γς, ανίζημιαζ ζε ζοβηεηνζιέκμ ζδιείμ 3. πενζ-

θένμιαζ ζε ζοβηεηνζιέκδ πενζμπή 4. (βζα ις-

νυ) ημ απαζπμθχ πενζθένμκηαξ ημ. 

   răńíre(πθδε. răńíri) ημ κα πενζθένμιαζ ή κα 

ανάγς ζε ζοβηεηνζιέκμ ιένμξ.  

   răréscu → arăréscu.  

   răríre  → arăríre 

   rắu1
(πςν. πθδε.) 1. ηαημηεθζά, αανζά δζά-

εεζδ 2. ηαηία 3. έκημκδ επζεοιία 5. (ςξ επίνν.) 

έκημκα.  

   rắu2
(πςν. πθδε.) 1. θζβμεοιία 2. ηάζδ πνμξ 

ειεηυ 3. καοηία 2. (βζα θαβδηυ ) ακαβμφθα.  

   rắu3
(πςν. πθδε.) ιάηζ, δ ααζηακία, ημ ιά-

ηζαζια.    

   rắu4
(πθδε. rắuri) πμηάιζ. 

   răutáre(πθδε. răutắri) κεονίαζια, ελυνβζ-

ζδ.  

   răuteátsă → răeátsă.  

   răutédzu & răutéscu(răut/-áre,-ái,-átă) 

κεονζάγς, ελμνβίγμιαζ  

   răutéscu → răutédzu.  

   răvdáre(πθδε. răvdắri) 1. οπμιμκή 2. ακ-

ημπή, ακεεηηζηυηδηα 3. ημονάβζμ. 

   răvíthie(πθδε. răvíthie) νεαίεζ.  

   răzuéscu(răzu/-íre,-í,-ítă) νμγζάγς.  

   răzuíre(πθδε. răzuíri) νυγζαζια.  

   rebesché(πθδε. rebescheádzî) νειπεζηέξ, 

ανβυζπμθμξ, ακεπνυημπμξ.  

   recínă(πθδε. recíne) είδμξ οθάζιαημξ.   

   redífe(πςν. πθδε.) ζηδ θν. fắte redífe! 

"λεημοιπίζμο".  

   réhă(πςν. πθδε), 1. ακάπαοζδ, ηαηζζυ 2. 

άκεζδ 3. (ςξ επίνν.) ηγάιπα, δςνεάκ, πςνίξ 

πθδνςιή 4. (ςξ επίνν.) λεημφναζηα, πςνίξ 

ηυπμ.  
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   rélă(πθδε. réle) 1. ιαηνυζηεκμ ηαζ εοεφ-

βναιιμ λφθμ ζοκδε. ηοθζκδνζηυ ζακ ημκηάνζ 2. 

(εζδζηυη.) ιαηνυζηεκμ λφθμ πμο ημπμεεημφκηακ 

μνζγυκηζα ζηδκ εζςηενζηή πθεονά ηςκ ηααα-

κυλοθςκ 3. (εζδζηυη.) λφθμ ζακ ημκηάνζ πμο 

ημπμεεηείηαζ ηάης απυ έκα ημφηζμονμ βζα κα 

ιεηαηζκδεεί. . 

   rematicó(πθδε. rematicádzî) νεοιαηζζιυξ 

   réndă(πθδε. rénde) 1. (βζα ηνμπυ) πενζ-

ζηνμθή 2. (βζα πνμζ.) αυθηα, βφνα  

   réngă(πθδε. rénge) νέβηα. 

   reníe → răníe.  

   réspă → ráspa.    

   réuri(πςν. εκ.), 1. πενζπμίδζδ, θνμκηίδα 2. 

(εζδζηυη. ζε επζζηέπηδ) πενζπμίδζδ, ημ κα εκε-

νβχ ιε θζθυλεκμ ηνυπμ.  

   revéńe(πθδε. reveńi & revéńuri) μιαθή 

πθαβζά πςνίξ αθάζηδζδ.  

   revórvă(πθδε. revórve) νεαυθαεν..  

   ricétă(πθδε. ricéte) ζοκηαβή βζαηνμφ.  

   rícinu(πςν. πθδε.) νεηζζκυθαδμ.  

   rigoájă → răgoájă. 

   riníe → răníe. 

   risádu(πθδε. risáde & risáduri) κεανυ θά-

πακμ ή πνάζμ ημ μπμίμ πνμμνίγεηαζ βζα ιεηα-

θφηεοζδ. 

   rizáre(πθδε. rizắri) νζγάνζ.    

   rizarío(πθδε. rizariuri) ημ πνχια ημο νζγα-

νζμφ  

   rizbóiu(πθδε. rizboáie) 1. ανβαθεζυξ 2. 

(παθαζυη.) λφθζκδ ελέδνα υπμο ημπμεεημφκηακ 

ημφηζμονα βζα πνίζδ 3. (παθαζυη. ζημ κενμ-

πνίμκμ) α. λφθζκμ πθαίζζμ πμο έθενε ζηδ ιέζδ 

ζηενεςιέκμ ημ μδμκηςηυ έθαζια ημο πνζμκζμφ 

β. δ θένμοζα ηαηαζηεοή ημο λοθμπνζζηζημφ 

ιδπακζζιμφ 4. (παθαζυη.) δ θένμοζα ηαηαζηε-

οή ημο ιδπακζζιμφ ημο ιακηακζμφ.  

   rizéĺu(πθδε. rizeáĺe) ιεκηεζέξ πυνηαξ, πα-

νάεονμο.  

   rízu(πθδε. rízuri) νφγζ.  

   rîjắscu(rîj/-î´re,-î´i,-î´tă) ιεηαηζκχ ηα λφθα 

ή ηα ηάναμοκα ηδξ θςηζάξ βζα κα αολήζς ή κα 

ιεζχζς ηδκ έκηαζδ ηδξ.   

   rîjîre(πθδε. rîjî´ri) δ ιεηαηίκδζδ ηςκ λφθςκ 

ηαζ ηςκ ηάναμοκςκ ηδξ θςηζάξ βζα κα αολδεεί 

ή κα ιεζςεεί δ έκηαζή ηδξ  

   rî´ndză(πθδε. rî´ndze) μοζία πνμενπυιεκδ 

απυ ημ ζημιάπζ ημο ανκζμφ δ μπμία πνδζζιμ-

πμζείηαζ βζα ηδκ παναζηεοή ηδξ ποηζάξ.  

   rî´ńe(πςν. πθδε.) ρχνα 

   rîńéscu(rîń/-íre,-í,-ítă) 1. ημθθχ α. πνμζεβ-

βίγς (ηπ.) ζοζηδιαηζηά βζα ζοβηεηνζιέκμ ζημ- 

πυ β. ηνζβονίγς (βφνς απυ ηη. ή απυ ηπ. ιένμξ) 

επεζδή οπάνπεζ ηη. πμο ιε εκδζαθένεζ γ. (βζα 

πνυζ. ) ημθθχ, θθενηάνς επίιμκα. 2. (βζα εδ-

θοηυ γχμ) πνμζεββίγς ανζεκζηυ γχμ επζδζχ-

ημκηαξ ενςηζηή επαθή.  

   rîńíre(πθδε. rîńíri) ηυθθδια, ζοζηδιαηζηή 

πνμζέββζζδ ηάπμζμο.  

   rî´pă(πθδε. rî´pe) 1. νααδί βζα πηφπδια 2. 

(ζοκεηδ.) ημ λοθμθυνηςια.   

   rîpiséscu → arîpiséscu  

   rîpisíre → arîpísíre.  

   rî´să(πθδε. rî´se) 1. γςζηή δ θοηζηή ίκα. 2. 

ηνυζζζ 3. (ιηθ. βζα νμφπμ) ημονέθζ 4. ακευξ 

ηανοδζάξ.  

   rî´zgă(πθδε. rî´zghe) 1. νίγα δέκδνμο, ημ νί-

γςια 2. νίγα, ηαηαβςβή, μζ βεκεαθμβζηέξ ηαηά-

αμθέξ ηάπμζμο 4. αάζεζξ, ηάεε ζημζπείμ ή ηαηά-

ζηαζδ υπμο ιπμνεί ηάπμζμξ κα ζηδνζπεεί βζα 

κα ελεθζπεεί, ηα πκεοιαηζηά ή οθζηά εθυδζα 

ηάπμζμο.  

   roáo1
(πθδε. roáori) 1. πνςζκή οβναζία, δ 

δνμζζά 2. δνμζμζηαθίδα 3. ρζπαθδηυ, ρζθμ-

ανυπζ.  

   roáo2
(πθδε. roáori) ημφθα ιαθθζχκ δ μπμία 

ηαηαανέπεηαζ βζα κα δζαιμνθςεεί ηεπκδηή 

ιπμφηθα.   

   roátă(πθδε. roáte) 1. ηνμπυξ 2. (εζδζηυη.) δ 

ιοθυπεηνα  

   róbă(πθδε. róbe) νυιπα. 

   ródhă(πθδε ródhe) νυδα.  

   ródhyu(πθδε. ródhyi) νυδζά.  

   róibu(πθδε. róibe) ενοενυδακμκ, ημ θοηυ 

απυ ημ μπμίμ αβαίκεζ ημ νζγάνζ. 

   róidhă(πθδε. róidhe) νυδζ. 

   rómu - rómă(πθδε. rómeańi - róme) πνμ-

ζςκοιία άκδνα βφθημο - βοκαίηαξ βφθηζζζαξ. 

   ropuráre & rupuráre(πθδε. ropurắri & 
rupurắri) ζπφνζαζια, ημ κα αβάθς ζπονζά, ελα-

κεήιαηα.  

   ropurédzu & rupurédzu(ropur & ru-

pur/-áre,-ái,-átă) ζπονζάγς, αβάγς ζπονζά, ε-

λακεήιαηα.  

   ropurícu & ropurítşu(πθδε. ropurítşî) 1. 

ιζηνυ ελάκεδια 2. (εζδζηυη.) ιπζπζηάηζ (οπμη. 

ημο rópuru).   

   ropurítşu → ropurícu.  

   rópuru(πθδε. rópuri) 1. ζπονί, ελάκεδια 2. 

(εζδζηυη.) ιπζιπίηζ.  

   roráre & rouráre(πθδε. rorắri) 1. νάκηζ-

ζια, ρέηαζια ιε ζηαβυκεξ κενμφ 2. (εζδζηυη. 

βζα ηδπεοηζηά ηαζ θμοθμφδζα) πυηζζια ιε να-

κηζζηήνζ 3. θνεζηάνζζια ημο πχιαημξ,  ζε  θο- 

ηεοηζημφξ αφθαηεξ ή νίγεξ θμοθμοδζχκ, ζηάαμ- 
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κηάξ ημ εθαθνά.  

   rorédzu & rourédzu(ror & rour/-áre,-ái,-

átă) 1. νακηίγς ή ρεηάγς (ηη.) ιε ζηαβυκεξ κε-

νμφ 2. (βζα έδαθμξ) ρζθμανέπμιαζ, ιμοζηεφ-

μιαζ εθαθνά απυ ηδκ ανμπή. 3. (βζα ηδπεοηζηά 

ή θμοθμφδζα) πμηίγς ιε νακηζζηήνζ 4. Φνεζηά-

νς ημ πχια (ζε θοηεοηζημφξ αφθαηεξ ή νίγεξ 

θμοθμοδζχκ) ζηάαμκηάξ ημ εθαθνά.  

   roşátsă(πθδε. roşắtsî) 1. ημηηζκάδζ, ημη-

ηζκίθα, ιζηνυ ηυηηζκμ ζηίβια 2. ημηηζκάδζ, 

θηζαζίδζ 3. (ζε βναπηυ ιαεδηή) δζυνεςζδ ιε 

ηυηηζκμ ζηοθυ 4. ημηηζκάδα, ενοενυηδηα.  

   roşắscu(roş/-î´re,-î´i,-î´tă) ημηηζκίγς α. ηά-

κς (ηη.) ηυηηζκμ, ημο δίκς ηυηηζκμ πνχια β. 

(me ~) απμηηχ ημηηζκςπή απυπνςζδ γ. (βζα 

πνυζςπμ) παίνκς ηυηηζκμ πνχια (απυ κηνμπή, 

εοιυ) 4. (βζα βναπηυ ιαεδηή) βειίγς ιε δζμ-

νεχζεζξ ιε ηυηηζκμ ζηοθυ.  

   roşî´re(πθδε. roşî´ri) ημηηίκζζια.    

   rouráre →roráre    

   rourédzu → rorédzu 

   róvu → μróvu.  

   royáru & ruyáru - royáră & ruyáră 

(πθδε. royári & ruyári - royáre & ruyáre) ζμ-

ηαηζάνδξ - ζμηαηζάνα, άκδναξ - βοκαίηα πμο 

ημο/ηδξ ανέζεζ κα πενζθένεηαζ ζημοξ δνυιμοξ.   

   rózu(πθδε. roáze) νυγμξ.  

   rubéu(πθδε. rubéuri) μκμιαζία δζαημζιδ-

ηζημφ ιμηίαμο οθακημφ.  

   rubítşu(πςν. πθδε.) μκμιαζία δζαημζιδ-

ηζημφ ιμηίαμο οθακημφ (οπμη. ημο rubéu).   

   rucáne(πθδε. rucắńí) νμηάκζ  

   rucănícă(πθδε. rucănítsî) ιζηνυ νμηάκζ 

(οπμη. ημο. rucáne).  

   rufecáre(πθδε. rufecắri) 1. ζηνίθςια, ημ 

κα ζηνζθχζς ηδκ άηνδ οθάζιαημξ 2. ζηάζζιμ, 

ημ κα θφβς ηνοθά απυ ηάπμο.  

   rufécu(rufec/-áre,-ái,-átă) 1. ζηνζθχκς 2. 

(ιηθ.) θεφβς ηνοθά, ηδκ ημπακάς (απυ ηά-

πμο).  

   ruféĺu(πθδε. rufeáĺe) 1. λέθηζ, λεθηίδζ 2. 

(ηαη. επέηη.) κήια οθάζιαημξ πμο έπεζ λδθς-

εεί  

   ruficătúră(πθδε. ruficătúre) ζηνίθςια, 

ακαδζπθςιέκδ άηνδ οθάζιαημξ πμο έπεζ να-

θηεί δ ημνδέθα πμο νάαεηαζ ηδκ άηνδ οθάζια-

ημξ  

   rufheanlíche(πθδε. rufheanilíche) νμο-

θζακζά.   

   rufheánu & rufheánă(πθδε. rufheáńi & 

rufheáne) νμοθζάκμξ. - νμοθζάκα.. 

 

   rufinádhă(πθδε. rufinádhe) ηζίπμονμ ιε 

ορδθή πενζεηηζηυηδηα ζε αθημυθ πμο πνμμνί-

γεηαζ βζα βζαηνζηυ. .   

   rúgă(πθδε. rúge) ιζζευξ.  

   rugáre(πθδε. rugắri) πνυζθδρδ ζε ιζζες-

ηή ενβαζία.  

   rugáru - rugáră(πθδε. rugári - rugáre) 

άκδναξ - βοκαίηα πμο πανέπεζ ιζζεςηή ενβα-

ζία. 

   rughédzu(rug/-áre,-ái,-átă) 1. (me ~) πνμ-

ζθαιαάκμιαζ ζε ιζζεςηή ενβαζία 2. αάγς ηπ. 

κα ενβαζηεί ζε ιζζεςηή ενβαζία.  

   rúgu(πθδε. rúgi) ααημιμονζά.  

   rúgunu(πςν. πθδε.) νίβακδ. 

   rumeánu(πθδε. rumeánuri) ηζηνζκυπνςιμ 

θμοθμφδζ πμο έαβαζκε ζηα πμνημθίααδα;.   

   rungátşu → lungátşu.  

   rúngu(πθδε. rúnguri) 1. ηιήια δάζμοξ ιε 

ποηκή εαικχδδ αθάζηδζδ, ημ μπμίμ απαζηεί 

ηαεανζζιυ χζηε κα ηαηαζηεί πνήζζιμ .2. εβηα-

ηαθεζιιέκμ πςνάθζ πμο έπεζ βειίζεζ αάηα.  

  rúpu(πθδε. rúchi) νμφπζ, παθζά ιμκάδα 

ιήημοξ, οπμδζαίνεζδ ημο ειπμνζημφ πήπδ (ημ 

1/8).  

   rupuráre → ropuráre. 

   rupurédzu → ropurédzu. 

   rusféte(πθδε. rusfétsî) νμοζθέηζ, εηδμφθεο-

ζδ. 

   Rusíe(πςν. πθδε.) (δ) Ρςζία.  

   rustoácă(πθδε. rustoáce) 1. θοζζηή αδζέ-

λμδμξ, ζδιείμ υπμο εβηθςαίγεηαζ ηάπμζμξ ηαζ 

αδοκαηεί κα ζοκεπίζεζ ηδκ πμνεία ημο 2. θοζζ-

ηή ζηεκςπυξ ζηδκ μπμία εβηθςαίγμοκ έκα γχμ 

βζα κα ημ ζοθθάαμοκ ή (ακ είκαζ ημπάδζ) βζα κα 

ημ ιεηνήζμοκ 3. διίηθεζζημ (ιε πενίθναλδ) 

ηιήια ζημ εζςηενζηυ ηδξ ζηνμφβηαξ υπμο εζ-

ζένπμκηακ ηα πνυααηα πνζκ ημ άνιεβια   

   ruténdză(πθδε. ruténdzî) ίθθζβμξ.  

   ruvináre(πθδε. ruvinắri) 1. νάκηζζια, ημ 

κα πενζανέλς (ηη.) ιε ζηαβυκεξ κενμφ 2 ημ κα 

πενζπφζς (ηη.) ιε οβνή μοζία 4. (βζα ηυηημοξ ή 

οθζηά ζε ιμνθή ζηυκδξ) δζάποζδ.  

   ruvinédzu(ruvin/-áre,-ái,-átă) 1. νακηίγς, 

πενζανέπς (ηη.) ιε ζηαβυκεξ κενμφ 2. πενζπφκς 

(ηη.) ιε οβνή μοζία. 3. (ηνζημπνυζ. βζα ηυηημοξ 

ή οθζηά ζε ιμνθή ζηυκδξ, se ~) δζαπέεηαζ, 

ζημνπίγεζ ηνζβφνς 4. δζαπές ζημνπίγς ηνζβφνς 

(ηνίιιαηα, ηυηημοξ, δ οθζηά οπυ ηδκ ιμνθή 

ζηυκδξ).      

   ruyáră → royáră.  

   ruyáru→ royáru.  

 

          



S 

 
   sacaiáricu & sacaíu & săcáticu -saca-

iárică & sacaíe & săcátică(πθδε. sacai-

árici & sacaíuri & săcátici - sacaiárice & sacaíu-

re & săcátiice) ζαηάηδξ - ζαηάηζζζα, ακάπδ-

νμξ - ακάπδνδ. 

   sacaíu - sacaíe → sacaiáricu. 

   sácu(πθδε. sáci) ζάημξ, ηζμοαάθζ  

   sacuráfă(πθδε. sacurafe) ζαημνάθα.  

   sádină(πθδε. sắdine) ζηνζαάδζ, είδμξ θο-

ημφ.  

   sálce(πθδε. sắlci) ζηζά.  

   salépu(πθδε. salépuri) ζαθέπζ. 

   salpidjî´(πθδε. salpidjádzî) ζαθπζβηηήξ.  

   sálpingă(πθδε. sálpinghe) ζάθπζββα.  

   saltamácă(πθδε. săltămắci) είδμξ νμφπμο 

βζα ενβαηζηή πνήζδ( είκαζ έκα πνυπεζνα ναιιέ-

κμ ηαζ ιαηνφ ςξ ηα βυκαηα βζθέημ πςνίξ βζαηά 

ηαζ θυδνα).     

   sáltu1(sălt/-áre,-ái,-átă) 1. πδδχ, ηάκς άθια 

2. ακαπδδχ, πμνμπδδχ 3. πνμμδεφς, πνμηυας. 

   sáltu2
(πθδε. sálturi) 1. άθια, πήδδια 2. 

(ζοκεηδ.) μνιή, θμνά 3. (βζα επζπεζνδιαηζηή 

δναζηδνζυηδηα) λάκμζβια, επέηηαζδ ηςκ δνα-

ζηδνζμηήηςκ.   

   samúri(πςν. πθδε.) μκμιαζία ζηοθζμφ ιε 

ηνίπςια ιαφνμο πνχιαημξ.  

   sanóye(ιηθ. sanóyi), 1. (ζε εηηθδζία) βο-

καζηςκίηδξ 2. (ιηθ.) βοκαίηα κηοιέκδ άημιρα. 

   sápă(πθδε. sápe) ηζάπα.  

   sápu(săp/-áre,-ái,-átă) ζηάας.  

   saráfi(πθδε. saráfeańi) ζανάθδξ.  

   sarandáru(πθδε. sărăndắri) δ πνμζθμνά 

ζηδκ εηηθδζία ζανάκηα πνυζθμνςκ ηαζ δφμ 

θαιπάδςκ ζε δφμ δυζεζξ ιέπνζ κα πενάζμοκ 

ζανάκηα ιένεξ απυ ημκ εάκαημ εκυξ πνμζχ-

πμο. 

   Sarándu(πςν. πθδε.) δ εμνηή ηςκ ανά-

κηα Μανηφνςκ. 

   sárcină(πθδε. sárcine) θμνηίμ.  

   sardhélă(πθδε. sardhéle) ζανδέθα.  

   sáre(πθδε. sắruri) αθάηζ.   

   sárică(πθδε. sárice) είδμξ ιάθθζκμο ιακδφα 

πμο θένεζ δ παναδμζζαηή θμνεζζά ηςκ βοκαζ-

ηχκ αθθά ηαζ ηςκ ακδνχκ παθαζυηενα.  

   sárcă(πςν. πθδε.) ημ ζηνχια ημο πυνημο 

πμο ηαθφπηεζ ιία εδαθζηή επζθάκεζα. 

   sáru(săr/-íre,-í,-ítă) 1. πμνεφς 2. πδδχ, ηά-

κς άθια 3. πμνμπδδχ 4. πζιχ, μνιχ 5. ελέπς, 

πνμελέπς 6. πεηάβμιαζ, εηημλεφμιαζ ιε δφκα-

ιδ, ηζκάγμιαζ ιε μνιή 7. οπενέπς ςξ πνμξ ημ 

φρμξ, είιαζ πζμ ρδθυξ 

   sásmă(πθδε. sásme) 1. ηάθοιια αθυβμο 2. 

οθακηυ ζηνςζίδζ ιε απθή νζβςηή δζαηυζιδζδ 

3. (ιηθ.) ηζυθζ, θεανιέκμ οθακηυ ή νμφπμ.  

   sáte(πθδε. sắtsî) χνα, ζοβηεηνζιέκμ ζδιείμ 

ηδξ διέναξ, ημ μπμίμ πνμζδζμνίγεηαζ ιε ηδκ 

αμήεεζα εκδείλεςκ ημο νμθμβζμφ.   

   satén(πςν. πθδε.) ζαηέκ.    

   sáturu(sătur/-áre,-ái,-átă) 1. πμνηαίκς α. 

ζηακμπμζχ ηδκ πείκα ιμο β. πμνηαίκς, ηνχς 

ηάηζ ζε ιεβάθδ πμζυηδηα 2. (me ~) ζηακμπμζχ 

ιία έθθεζρδ 3. (me ~) απμθαιαάκς ή οθίζηα-

ιαζ (ηπ./ηη.) ζε ιεβάθμ ααειυ 4. ελμζηεζχκμιαζ 

(ιε ηη./ηπ.) ζε ιεβάθμ ααειυ.      

   sávanu(πθδε. sávane) ζάαακμ. 

   săcáte(πθδε. săcắtsî) 1. εκηυζεζα, ηάεε έκα 

απυ ηα ζπθάπκα ακενχπμο ή γχμο 2. ζοης-

ηανζά.  

   săcátică → sacaiárică  

   săcáticu → sacaiáricu. 

   săcătilíche(πθδε. săcătilíchiuri) ακαπδνία.  

   săcătipséscu(săcătips/-íre,-í,-ítă) 1. ζαηα-

ηεφς, ηαεζζηχ (ηπ.) ακάπδνμ ή ημκ ηναοιαηίγς 

2. (me ~) ζαηαηεφμιαζ, ιέκς ακάπδνμξ ή ηναο-

ιαηίγμιαζ.  

   săcătipsíre(πθδε. săcătipsíri) ζαηάηεια.   

   săcópulu(πθδε. săcópuli) ζαημφθα.    

   săcúlă(πθδε. săcúle) ιζηνυ ζαηί. 

   săítă(πθδε. săíte) 1. ζαΐηα, αέθμξ 2. ζαΐηα, 

είδμξ θζδζμφ.   

    sălátă(πθδε. sălắtsî) 1. ζαθάηα 2. (εζδζηυη.) 

ιανμφθζ.   

   sălăbímpsă(πςν. πθδε.) ηαημοπία, δοζηο-

πία, ακέπεζα.   

   sălăbuéscu & sălăbuséscu(sălăbu/-íre,-

í,-ítă & sălăbuş/-î´re,-î´i,-î´tă) 1. (me ~) αδο-

καηίγς (απυ αζεέκεζα, ηαημοπία η. θπ.) 2. (me 

~) πεζνμηενεφς, επζδεζκχκμιαζ. 

   sălăbuíre & sălăbuşî´re(πθδε. sălăbuíri 

& sălăbuşî´ri) αδοκάηζζια (απυ αζεέκεζα ή ηα-

ημοπία). 

   sălăbuséscu → sălăbuéscu. 
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   sălăbuşî´re → sălăbuíre.  

   sălăbuteátsă(πθδε. sălăbuté-tsî) 1. ηαηυ, 

ζοιθμνά. 2. ηαημονβία, έβηθδια 3. ηαηία 4. 

αηζιία, ανςιζά, ανμιμδμοθεζά.   

   sălăbătúră(πθδε. sălăbătúre) αθ θ. sălă-

buteátsă ζηζξ ζδι. .1 & 4.   

   Sălămbríe, μ Πδκεζυξ ζημ αθαπζηυ ζδίςια 

ημο Μεηζυαμο.   

   sălămúră(πθδε. sălămúre) ζαθαιμφνα, 

άθιδ.   

   sălcétu(πςν. πθδε.) ηυπμξ ιε ζηζέξ. 

   sălcícă(πθδε. sălcice) ιζηνή ζηζά (οπμη.ημο. 

sálce)      

   săltáre(πθδε. săltắri) πήδδια, ημ κα πδδχ. 

   săltáru(πθδε. săltáre) (παθαζυη. ζημκ ιδ-

πακζζιυ ημο ιακηακζμφ) αζςνμφιεκμξ (λφθζκμξ) 

αναπίμκαξ πμο θένεζ ζημ ηάης άηνμ ημο ζθφνα 

ιε ηδκ μπμία ημπακά ημ οθακηυ.  

   săltănáte(πθδε. săltănắtsî) οπενδθάκεζα, 

αίζεδζδ ακςηενυηδηαξ. 

   sămáru(πθδε. sămáre) 1. ζαιάνζ: 2. ηέ-

θοθμξ πεθχκαξ 3. (πθδε.) είδμξ παζδζημφ παζ-

πκζδζμφ. 

   sămărícu(πθδε. sămăríce) ιζηνυ ζαιάνζ.   

   sămărdzî´(πθδε. sămărdjádzî) ζαιανάξ. 

   sămărdzîlíche(πθδε. sămărdjîlíchi) ημ 

επάββεθια ημο ζαβιαημπμζμφ.    

   sămăruséscu(sămărus/-íre,-í,-ítă) ζαια-

νχκς. 

   sămărusíre(πθδε. sămărusíri) ζαιάνςια. 

   Sắmbătă(πθδε. Sắmbăte) άαααημ, δ έ-

αδμιδ ιένα ηδξ εαδμιάδαξ ανπίγμκηαξ απυ ηδκ 

Κονζαηή 

   sămíndză(πθδε. sămíndză) 1. ζπυνμξ, ημ 

ζπένια ηςκ ηανπχκ 2. ζπυνζζια, μπμζμδήπμηε 

ιένμξ ημο θοημφ ιπμνεί κα ημπμεεηεί ζηδκ βδ 

ηαζ κα αθαζηήζεζ 3. ακδνζηυ ζπένια 4. βυκμξ, 

απυβμκμξ ηάπμζμο 5. (ιηθ.) θοθή, θάνα 6. (γηα 

βζαμφνηζ) ποηζά  

   sămúre(πθδε. sămúri), (παθαζυη.) επεκδφ-

ηδξ απυ ζαιμφνζ (δένια κοθίηζαξ) πμο θμνζυ-

κηακ ηον. απυ ηα ιέθδ ηςκ ακςηένςκ ημζκςκζ-

ηχκ ζηνςιάηςκ. 

   sănătáte(πθδε. sănătắtsî) 1. οβεία 2. ςξ 

εοπή ζηδ θν. sănătáte si avétsî! "κα έπεηε οβεί-

α" 3. (ςξ εοπή πμο ζοκμδεφεζ ημ ηζμφβηνζζια 

ηςκ πμηδνζχκ) "βεζά!, ζηδκ οβεζά ιαξ! " 4. (ςξ 

θν. απμπαζνεηζζιμφ) "βεζά! ακηίμ!" 5. ζηδ θν. 

cu sănătáte! "ιε βεζα! "(ςξ εοπή βζα ημ ηαζκμφ-

νβζμ πνάβια πμο απυηηδζε ηάπμζμξ) 6. (ιηθ. 

βζα ηδκ αβνμηζηή παναβςβή) δ απυδμζδ.   

   sắnge(πθδε. sắngi) 1. αίια 2. αίιαηα ( βζα 

κα δδθςεεί ιεβάθδ πμζυηδηα αίιαημξ) 3. αζια- 

ημποζία 4. θυκμξ, ηον. αοηυξ πμο βίκεηαζ βζα 

θυβμοξ εηδζηήζεςξ 5. (ζοκεηδ.) μ ζοββεκήξ.  

   săngetúră(πθδε;) αζιάηςια  

   săngináre(πθδε. sănginắri) ιάηςια.  

   sănginédzu(săngin/-áre,-ái,-átă) 1. Μαηχ-

κς, αζιμνναβχ 2. ηάκς αθαίιαλδ.  

   săpáre(πθδε. săpắri) ζηάρζιμ.  

   săpătóru - săpătoáră(πθδε. săpătóri – 

săpătoáre) ζηαθηζάξ- βοκαίηα πμο ακαθαιαάκεζ 

κα ζηάρεζ. 

   săpătúră(πθδε. săpătúre) ζηάιια, ιένμξ 

πμο έπεζ ζηαθηεί.  

   săplămíşte(πθδε. săplămíşte) 1. παναηηδ-

νζζιυξ ακενχπμο ή γχμο πμο είκαζ ηαπεηηζηυ, 

αζεεκζηυ ή αδφκαιμ 2. (ζοκεηδ.) άκενςπμξ ή 

γχμ πμο είκαζ άπνδζημ.  

   săpúne(πθδε. săpúne) ζαπμφκζ. 

   săráche(πθδε. sărắchi) 1. ζανάηζ 2. (ιηθ.) 

ζανάηζ, ηνοθή εθίρδ 3. (ιηθ.) ηφρδ.  

   sărácumă(πςν. πθδε.) 1. ζανάηζ 2. 

ζαναημθάβςια. 

   săráye(πθδε. sărắyi) 1. πμθ 2. (ηον. ζηζξ 

παθζέξ μζημδμιέξ) ζαπκζζί 3. (πθδε.) ιεβαθμ-

πνεπήξ μζηία, ανπμκηζηυ.  

   Sărăcătşánu - Sărăcătşánă(πθδε. Să-

răcătşáni - Sărăcătşáne) αναηαηζάκμξ -  α-

ναηαηζάκα. 

   sărăcuséscu(sărăcus/-íre,-í,-ítă), (me ~) ζ-

ηακμπμζμφιαζ, εοπανζζηζέιαζ.  

   sărăcusíre(πθδε. sărăcusíri) ζηακμπμίδζδ, 

εοπανίζηδζδ.   

   sărăcúşă & sărícă(πθδε. sărăcúşe & sărí-

ce) οπμη. ημο sárică (αθ. θ.). 

   sărbătoáre(πθδε. sărbătóri) 1. εμνηή, ζοβ-

ηεηνζιέκδ ιένα πμο δ εηηθδζία ηδκ έπεζ αθζε-

νχζεζ ζηδ θαηνεία εκυξ αβίμο ή ηζιά έκα ιε-

βάθμ ενδζηεοηζηυ βεβμκυξ 2. ανβία, πνυκμξ 

ηαηά ημκ μπμίμ δζαηυπηεηαζ δ ενβαζία ζοκήε. 

ελαζηίαξ βζμνηήξ ή ζδιακηζημφ βεβμκυημξ. 

   sărghéscu(sărgh/-íre,-í,-ítă) 1. (me ~) νί-

πκμιαζ, μνιχ, επζηίεειαζ ιε μνιή 2. (me ~) 

πεηάβμιαζ, πδβαίκς (ηάπμο) βνήβμνα 3. (me ~) 

ζπεφδς, πνμεοιμπμζμφιαζ κα αμδεήζς (ηπ.) 4. 

δζχπκς, απμθφς (ηπ. ενβαζία) 5. αθήκς εθεφ-

εενμ (ηπ.) απυ δεζιυ, πενζμνζζιυ 6. (βζα γχμ) 

αιμθάς, ημ αθήκς εθεφεενμ 7. (βζα ζηοθί) 

λαιμθχ, ημ αθήκς εθεφεενμ κα πζιήλεζ 8. (βζα 

κενά) ηα αθήκς κα νεφζμοκ εθεφεενα 9. (βζα 

θζαάδζ) επζηνέπς ηδκ εθεφεενδ αυζηδζή ημο 

10. (βζα αένζα) αιμθάς 11. δίκς πηφπδια (ζε 

ηπ.) 12. (βζα ανφζδξ, ηνμοκυ,  ζςθήκα) πεηάς, 

εηζθεκδμκίγς υβημ κενμφ 13. (βζα ανζεκζηυ 

γχμ) ηα αιμθάς ζημ ημπάδζ βζα ακαπαναβςβή.  
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   sărghíre(πθδε. sărghíri) 1. ημ κα επζηίεεηαζ 

ηπ. ιε μνιή 2. (ζε ενβαζία) απυθοζδ 3. ημ κα 

αθήκεηαζ ηπ. εθεφεενμξ απυ δεζιυ, πενζμνζζιυ 

4. (παθαζυη. ηαηά ημ δζάζηδια ημο ηαθμηαζ-

νζμφ) δ δζαδζηαζία ηδξ ηαεμδήβδζδξ ηαζ αιμ-

θήιαημξ εκυξ οπμγοβίμο, ζηα πενζθενεζαηά θζ-

αάδζα ημο μζηζζιμφ,  πνμηεζιέκμο κα πενάζεζ 

ηδκ κφπηα.  

   sărícă → sărăcúşă. 

   săríre(πθδε. săríri) πμνυξ, ημ κα πμνεφς. 2. 

πήδδια 3. πμνμπήδδια.   

   sărî´mu(sărmáre/sîrmái/sărmátă) 1. ηνίας, 

δζαζπχ (ηη.) ζε ιζηνυηενα ημιιάηζα 2. (ηνζημ-

πνυζ. βζα πέηνα, έδαθμξ, se ~) θεείνεηαζ, θα-

βχκεηαζ 3. (βζα ημπάδζ πνμαάηςκ) ημ δζαπές 

(ζημκ πχνμ) βζα κα αμζηήζεζ 4. (ηνζημπνυζ. βζα 

ζοβηεκηνςιέκμ πθήεμξ πνμζχπςκ se ~) δζαθφ-

εηαζ, ζημνπίγεζ 5. (me ~) θεφβς, λεημοιπί-

γμιαζ (απυ ηάπμο).  

   sărî´ńe(πθδε. săríńi) 1. ηνίιια, ενφιια 2. 

ενφραθμ, εναφζια 3. (πθδε.) ιονζάδεξ, ακανί-

ειδημ πθήεμξ, άπεζνμξ ανζειυξ, πνμζχπςκ, 

πναβιάηςκ, ακηζηεζιέκςκ.   

   sărmáre(πθδε. sărmắri) 1. ηνίρζιμ, δ δζάζπα-

ζδ ζε ιζηνυηενα ημιιάηζα 2. (βζα πέηνα, έδαθμξ) 

θεμνά, θάβςια 3. (βζα ημπάδζ πνμαάηςκ) δζάποζδ, 

ζημκ πχνμ, βζα κα αμζηήζεζ. 4. (βζα ζοβηεκηνςιέκμ 

πθήεμξ) δζάθοζδ, ζηυνπζζια  

   sărmănítsă(πθδε., sărmăníce) 1. θίηκμ, 

ημφκζα ιςνμφ 2. ααεφπεδμ, πενίηθεζζηδ θεηά-

κδ ακάιεζα απυ αμοκά.   

   sărmătură(πθδε. sărmăture) ηνίιια, 

ενφιια.   

   sărvăĺuséscu(sărvăĺus/-íre,-í,-ítă) 1. ζανα-

ααθζάγς 2. θηςπαίκς. 

   sărvăĺusíre(πθδε. sărvăĺusíri) 1. ανααά-

θζαζια 2. θηχπεια, πηχπεοζδ. 

    săşî´che(πθδε. săsî´chi & săsî´che) 1. 

παναηηδνζζιυξ ακίηακμο, άπνδζημο πνμζχπμο 

2. παναηηδνζζιυξ άπνδζημο, ιδ απμδμηζημφ 

γχμο 

   sătănắ - sătănoáńe(πθδε. sătănádzî - să-

tănoáńe) ζαηακάξ - δαζιυκζζα. 

   săturáre(πθδε. săturắri) 1. (βζα θαβδηυ) 

πυνηαζια, πμνηαζιυξ 2. ζηακμπμίδζδ ιίαξ έθ-

θεζρδξ 3. ελμζηείςζδ, ιε ηη./ηπ., ζε ιεβάθμ 

ααειυ.   

   săúgu(πθδε. săúgi) αθνμλοθζά.   

   săúle(πςν. πθδε.) ζηάειδ, ημ κήια πμο έπεζ 

ζημ ηάης άηνμ ημο αανίδζ, ιε ημ μπμίμ ανί-

ζημοιε ηδκ ηαηαηυνοθμ.  

   săvănuséscu(săvănus/-íre,-í,-ítă) ζααακχ-

κς.  

   săvănusíre(πθδε. săvănusíri) ζααάκςια.  

   săvúră(πθδε.  săvúre) ζααμφνα. 

   scáe(πθδε. scắi) ζηάβζ.   

   scádu(scă/-deáre,-dzúi,-dzútă) 1. εθαηηχκς, 

ιεζχκς 2. αθαζνχ α. ηάκς (ηη.) ιζηνυηενμ 

πμζμηζηά β. (ζηα ιαεδιαηζηά) εηηεθχ ηδκ πνά-

λδ ηδξ αθαίνεζδξ 4. (βζα πνμσυκ) θεδκαίκς, 

ιεζχκς ημ ηυζημξ 5. (βζα πνμζ.) αδοκαηίγς 6. 

λεπέθης, παναηιάγς.  

   scáldu & scăldédzu(scăld/-áre,-ái,-átă) 1. 

(me ~) πθέκμιαζ, ηάκς ιπάκζμ 2. (ιηθ. υηακ 

ηθαίς me ~) ημθοιπχ ζηα δάηνοα, είιαζ αοεζ-

ζιέκμξ ζηα δάηνοα 3. (ιηθ. me ~) ελαθακί-

γμιαζ, λεημοιπίγμιαζ (απυ ηάπμο).  

   scáĺu(πθδε. scáĺe) 1. λδνυ πυνημ, θφθθμ ή 

αβηάεζ πμο ζηαθχκεζ ζε νμφπμ ακενχπμο ή ζε 

ηνίπςια γχμο 2. (ιηθ.) ημθθζηζίδα, θμνηζηυξ 

άκενςπμξ 3. άβακμ.  

   scámnu(πθδε. scámne) 1. ζηαικί, 2. (ζοκ-

εηδ.) ηάεζζια, μηζδήπμηε πνδζζιμπμζείηαζ βζα 

κα ηαείζεζ ηάπμζμξ 3. ενυκμξ 4. (ζοκεηδ.) δ 

ελμοζία 5. (ζοκεηδ.) δ πνςημηαεεδνία, δ ηαημ-

πή ηονίανπδξ ή πνςηεφμοζαξ εέζδξ ζε έκακ 

πχνμ, ημιέα η. θπ. 6. (παθαζυη.) αημιζηυ βεφια 

πμο παναηίεεημ ζε θζθμλεκμφιεκμ ή ηζιχιεκμ 

πνυζςπμ (πάκς ζε εζδζηυ ζηαικί ημπμεεημφ-

κηακ δίζημξ ιε θαβδηά) 7. (ζε αμοκυ) α. ηά-

εεηδ ηαζ αναπχδδξ πθαβζά β. πθαβζά πμο έπεζ 

οπμζηεί ηαείγδζδ 8. μκμιαζία δζαημζιδηζημφ 

ιμηίαμο οθακημφ.   

   scápiru(scăpir/-áre,-ái,-átă) 1. (απνυζ.) νί-

πκεζ αζηναπέξ, αζηναπμαμθεί, αζηνάθηεζ 2. 

(ηνζημπνυζ. βζα θςηζά) αηηζκμαμθεί, αβάγς θά-

ιρδ 3. (ηνζημπνυζ. βζα ιάηζα) αζηνάθημοκ,   

θάιπμοκ 4. (ηνζημπνυζ. βζα νμφπμ ή μιμνθζά) 

αζηνάθηεζ, εκηοπςζζάγεζ. 

   scápitu1 & scăpitédzu(scăpit/-áre,-ái,-á-

tă) 1. ηζκμφιαζ χζπμο πάκμιαζ απυ ημκ μπηζηυ 

μνίγμκηα, πενκάς ζηδκ αεέαηδ πθεονά (ηηί-

ζιαημξ, θοζζημφ υβημο η.θπ.) 2. (me ~) θεφβς, 

πδβαίκς ηάπμο ιαηνζά 3. λαπμζηέθκς, εηημ-

πίγς (ηπ.) 4. λεηάκς, ηάκς πένα, απαθθάζζμ-

ιαζ (απυ ηη. άπνδζημ ή ακεπζεφιδημ) 5. (ηνζημ-

πνυζ. βζα ημκ διενήζζμ ή κοπηενζκυ ηφηθμ) 

ηενιαηίγεζ, θεάκεζ ζημ ηέθμξ 6. (ηνζημπνυζ. βζα  

ημκ ήθζμ) δφεζ 7. (ηνζημπνυζ. βζα ηα ζφκκεθα) ε- 
λαθακίγμκηαζ, δζαθφμκηαζ.  

   scápitu2
(πθδε. scápite) 1. ηένια, ηέθμξ, ημ 

πνμκζηυ ή ημπζηυ ζδιείμ υπμο ηεθεζχκεζ ηη. 2. 

(ζοκεηδ.) δ ημνοθή εκυξ αμοκμφ 3. δ πίζς 

πθεονά, δ αεέαηδ πθεονά εκυξ αμοκμφ ζε ζπέ-

ζδ ιε ημ ζδιείμ υπμο ανζζηυιαζηε.  

   scápu(scăp/-áre,-ái,-átă) 1. ηεθεζχκς α. πε-

ναηχκς, μθμηθδνχκς β. θεάκς ζημ ηέθμξ, θή-

βς. 2. λμδεφς (ηη.) ιέπνζ ηέθμοξ, ηαηακαθχκς 

(ηη.) μθυηθδνμ πςνίξ κα αθήκς οπυθεζιια ημο 
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3. παφς, απμθφς (ηπ.) απυ ηδκ δμοθεζά 4. 

βθοηχκς, λεθεφβς απυ ηίκδοκμ ή δοζάνεζηδ 

ηαηάζηαζδ 5. βθοηχκς, ζχγς (ηπ.) 6. ηενια-

ηίγς ημκ αίμ ιμο, πεεαίκς 7. ελακηθμφιαζ ζς-

ιαηζηά, θεζχκς. 8. ζηαιαηχ, ηενιαηίγς.   

   scáră(πθδε. scắri) 1. ζηάθα 2. ζηαθί, ζηα-

θμπάηζ 3. ηάεε ζηάδζμ ζηδκ ελεθζηηζηή πμνεία 

πνμζχπςκ 4. ηαεεηί πμο ιμζάγεζ ιε ζεζνά απυ 

ζηαθζά 5. ζπάνα βζα ρήζζιμ 6. βεκζά, μζ άκενς-

πμζ πμο έπμοκ βεκκδεεί ηδκ ίδζα πνμκζηή πενίμ-

δμ.  

   scárminu(scărmin/-áre,-ái,-átă) 1. (βζα ημ 

ιαθθί ηςκ πνμαάηςκ) λαίκς, θακανίγς 2. (βζα 

ιαθθζά) λειπενδεφς, λειπθέης 3. (βζα έδαθμξ) 

ζηαθίγς, ζηάας εθαθνά ημ πχια ηαζ ημ ακα-

ζηνέθς 4. ηάκς έθεβπμ (ζε ηη.) 5. ρεζνίγς, ε-

λεηάγς (ηη.) θεπημιενχξ 6. ακαηνίκς (ηπ.) 7. 

ραπμοθεφς, ράπκς ιε ημ πένζ 8. ακαζηαθεφς, 

ακαιμπθεφς (ηαηαζηάζεζξ) 9. λεημοιπίγς, α-

πμιαηνφκς( ηη./ηπ.).    

   scarpélă(scarpéle) ζηανπέθμ. 

   scădeáre(πθδε. scădéri) 1. εθάηηςζδ, ιεί-

ςζδ 2. (ζηα ιαεδιαηζηά) δ πνάλδ ηδξ αθαί-

νεζδξ 3. (βζα πνμσυκ) ιείςζδ ημο ηυζημοξ 4. 

(βζα πνυζ.) αδοκάηζζια  

   scăldédzu → scáldu.  

   scăldáre(πθδε. scăldắri) ιπακζάνζζια.  

   scăliséscu(scălis/-íre,-í,-ítă) ζηαθίγς, θα-

λεφς.  

   scălisíre(πθδε. scălisíri) ζηάθζζια, θάλεο-

ια.  

   scălisítu(πςν. πθδε.) μκμιαζία δζαημζιδ-

ηζημφ ιμηίαμο οθακημφ. 

   scămánghe(πθδε. scămắnghi) 1. κζθάδα 

πζμκζμφ 2. (ιηθ.) ηαεεηί πμο έπεζ θεοηή απυ-

πνςζδ 3. (ιηθ.) οθακηυ ή οθακηζηή φθδ πμο έ-

πεζ πθοεεί πμθφ ηαθά.  

   scămnícu & scămnítşu(πθδε. scămní-

ce) ζηαικάηζ (οπμη.ημο scámnu).  

   scămnítşu(πθδε. scămníce) 1. αθ. θ.  scă-

mnícu 2. μκμιαζία δζαημζιδηζημφ ιμηίαμο 

οθακημφ.  

   scăndeáo(πθδε. scăndeáĺe) 1. ζπίεα, ζπζκ-

εήναξ 2. (ιηθ. βζα ηα ιάηζα) δ θάιρδ, ημ ζπζ-

κεήνζζια. .   

   scăndiĺáre(πθδε. scăndiĺéri) 1. ζπζκεδνμ-

αυθδια 2. (ιηθ.) ζπζκεήνζζια, ημ κα εηπέιπς 

θάιρδ 3. θαιπφνζζια.  

   scăndiĺédzu(scăndiĺ/-áre,-ái,-átă) 1. θα-

ιπζνίγς, εηπέιπς θςξ πμο πανμοζζάγεζ αολμ-

ιεζχζεζξ ζηδκ έκηαζδ 2. ζπζκεδνίγς, εηπέιπς 

θάιρδ, θάιπς, αζηνάθης.  

   scắndură(πθδε. scắndure) 1. ζακίδα  2. ηά- 

εε ζφκενβμ απυ λφθμ πμο ιμζάγεζ ιε ζακίδα 3. 

 (ιηθ.) ηάηζ πμο είκαζ ζηθδνυ ηαζ άηαιπημ 4. 

(εζδζηυη.) άκενςπμξ πμο έιεζκε λενυξ, ακαί-

ζεδημξ ή λφθζαζε απυ ημ ηνφμ. 5. (ιηθ.) ζδιεί-

μ ημο ημνιζμφ πμο είκαζ επίπεδμ, δεκ ζπδιαηί-

γεζ ηαιπφθδ.  

   scăndurắńi(πςν. εκ.) 1. ζφκμθμ ζοβηε-

κηνςιέκςκ ζακίδςκ 2. πθήεμξ ζακίδςκ.  

   scăndurícă & scăndurítşă(πθδε. scăn-

duríce & căndurítşî) ζακζδμφθα, ιζηνή ζακίδα 

(οπμη.ημο scắndură). 

   scăndurítşă  → scăndurícă.   

   scăpáre(πθδε. scăpắri) 1. ηεθείςια, δ μθμ-

ηθήνςζδ εκυξ πνάβιαημξ χζηε κα είκαζ ηεθεζ-

ςιέκμ 2. ηεθεζςιυξ, απμπενάηςζδ, δ θήλδ, ιί-

αξ δζαδζηαζίαξ 3. ηένια, ηέθμξ, ημ ημπζηυ ή 

πνμκζηυ ζδιείμ ζημ μπμίμ ηεθεζχκεζ ηη. 4. (βζα 

μιζθία) δζαημπή, παφζδ 4.  (ιηθ.) εάκαημξ. 5. 

ζςηδνία, βθζηςιυξ, θφηνςζδ.    

   scăpátu(πςν. πθδε.) 1. ηέθμξ, ηένια, πέ-

ναξ, ημ πνμκζηυ ζδιείμ ζημ μπμίμ ηεθεζχκεζ ηη. 

2. αθ. θ. scăpáre ζηζξ ζδι .1. & 4. 

   scăpătúră(πθδε. scăpătúre) 1. ηέθμξ, 

ηένια, ημ ημπζηυ ζδιείμ ζημ μπμίμ ηεθεζχκεζ 

ηάηζ 2. (βζα ημκ ήθζμ) δθζμααζίθεια, δ χνα ηα-

ηά ηδκ μπμία δφεζ 3. αθ. θ. scăpáre ζηδ ζδι .2.   

   scăpiráre(πθδε. scăpirắri) 1. αζηναπμαυ-

θδια 2. (βζα θςηζά) ημ κα αηηζκμαμθεί, κα αβά-

γεζ θάιρδ.   

    scăpitáre(πθδε. scăpitắri) 1. (βζα ημκ ή-

θζμ) δφζδ, δ χνα ηαηά ηδκ μπμία δφεζ 2. (βζα 

ιένα ή κφπηα) ημ ηέθμξ, ημ πνμκζηυ ζδιείμ πμο 

ηεθεζχκεζ 3. ημ κα παεχ απυ ημκ μπηζηυ μνί-

γμκηα, κα πενάζς ζηδκ αεέαηδ πθεονά ηηίζια-

ημξ, θοζζημφ υβημο η. θπ. 4. (βζα πνυζ.) εηηυ-

πζζδ, ημ κα λαπμζηείθς ηπ. 5. ημ κα λεηάκς, κα 

ηάκς πένα, κα απαθθαπηχ απυ ηάηζ άπνδζημ ή 

ακεπζεφιδημ.  

   scăpitátă(πςν. πθδε.) δφζδ α. ααζίθεια, 

θοηυθςξ β. (εζδζηυη. βζα ημκ ήθζμ) δθζμαα-

ζίθεια, δ χνα ηαηά ηδκ μπμία δφεζ.. 

   scăpitédzu → scápitu. 

   scărbunáre(πθδε. scărbunắri) ημ κα δζα-

ζπχ ( ημπακχκηαξ ιε ηη.) ποναηηςιέκα λφθα 

βζα κα αβάθμοκ πενζζζυηενδ θθυβα.   

   scărbunédzu(scărbun/-áre,-ái,-átă) 1. Γζα-

ζπχ (ημπακχκηαξ ιε ηη.) ποναηηςιέκα λφθα 

βζα κα αβάθμοκ πενζζζυηενδ θθυβα. 2. Απμια-

ηνφκς (ηπ.) ιε ηνυπμ 3. (me ~) απμιαηνφ-

κμιαζ (απυ ηάπμο) ιε ηνυπμ.   

   scărchináre(πθδε. scărchinắri) λφζζιμ ιε 
ηα δάπηοθα.  

   scărchínu(scărchin/ -áre,-ái,-átă) 1. α. λφ-

κς (ιε ηα δάπηοθα) β. (me ~) λφκμιαζ (ιε ηα 

δάπηοθα) 2. (ζοκεηδ. me ~) πασδμθμβζέιαζ (ιε  
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ηπ.) 3. (me ~) εκενβχ, δναζηδνζμπμζμφιαζ (βζα 

κα ηάκς ηη.) 4. πνμςεχ (ιία οπυεεζδ) 5. λεηζ-

κάγς, απμιογχ (ηπ.) μζημκμιζηά.  

   scărícă & scărítşă(πθδε. scărice) ζηαθί-

ηζα (οπμη. ημο. scáră) 

   scărítşă → scărică. 

   scărmináre(πθδε. scărminắri) 1. (βζα ιαθ-

θί πνμαάηςκ) θακάνζζια 2. (βζα ιαθθζά) λειπέ-

νδεια, λέπθεβια 3. (βζα έδαθμξ) ζηάθζζια, ε-

θαθνυ ζηάρζιμ ηαζ ακαζηνμθή ημο πχιαημξ 4. 

ημ κα εθέβλς ηάηζ 5. δζενεφκδζδ, ελέηαζδ.  

   scărminătúră(πθδε. scărmi-nătúre) 1. δ 

δζαδζηαζία ημο θακανίζιαημξ ηςκ ιαθθζχκ 2. δ 

πνάλδ ημο θακανίζιαημξ ηςκ ιαθθζχκ 3. (βζα 

έδαθμξ) ζηάθζζια, ίπκμξ απυ εθαθνυ ζηάρζιμ 

4. ακάηνζζδ  

   scărpíne(πςν. πθδε.) ζηανπίκζ. 

   schédhiu(πθδε. schédhie) ζπέδζμ.  

   schedhiséscu(schedhis/-íre,-í,-ítă) ζπεδζά-

γς. 

   schedhisíre(πθδε. schedhisíri) ζπεδίαζδ. 

   schepáre & schipáre(πθδε. schepắri & 

schipắri) 1. ζηεπάνκζ 2. ζηαθζζηήνζ ηήπμο. 

   schepărícă(πθδε. schepăríce) 1. ιζηνυ 

ζηεπάνκζ 2. ιζηνυ ζηαθζζηήνζ ηήπμο (οπμη. 

ημο. schepáre). 

   schépe(πθδε. schépi) 1. πθαημφκηαξ ει-

ανφμο γχμο 2. ζηδ θν. ńi se arúpse schépea! " 

έπαεα μιθαθμηήθδ ".  

   schértsă(πθδε. schértsuri) ζηένηζμ  

   schicáre(πθδε. schicắri) ζηάποαζια.  

   schícu1
(schic/-áre,-ái,-átă) 1. ζηαποάγς, 

αβάγς ζηάπο 2. (βζα ζηέθεπμξ πυνημο) ιεβαθχ-

κς. 

   schícu2
(πθδε. schícuri) ζηάπο.  

   schilipséscu(schilips/-íre,-í,-ítă) 1. (ηνζημ-

πνυζ. βζα ζηοθί, se ~) ζοκμοζζάγεηαζ 2. θναηά-

νς, ημθθχ, ανίζης ειπυδζμ.  

   schilipsíre(πθδε. schilipsíri) 1. (βζα ζηοθί)  

ημ κα ζοκμοζζάγεηαζ 2. ηυθθδια, θναηάνζζια. 

   schináme(πςν. πθδε.) ιένμξ ιε πμθθά α-

βηάεζα.  

   schináre1
(πθδε. schinắri) ναπμημηαθζά 

ζπμκδοθζηή ζηήθδ, ηον. ηςκ γχςκ.  

   schináre2
(πθδε. schinắri) 1. ηέκηνζζια, 

ηνφπδια απυ ηη. αζπιδνυ (αβηάεζ, ηεκηνί, ρα-

νμηυηαθμ η. θπ.)  2. (βζα θςηζά) οπμδαφθζζδ 3. 

(βζα πνάβιαηα, ηαηαζηάζεζξ) οπμδαφθζζδ, οπμ-

ηίκδζδ 4. ζπενιμθμβία, δζάδμζδ θδιχκ.  

   schinétu(πθδε. schinéturi) αβηαευημπμξ.  

   schinirátu(πθδε. schiniráte) 1. ζπμκδοθζ-

ηή ζηήθδ 2. ρανμηυηαθμ, δ ναπμημηαθζά ημο 

ρανζμφ 3. ηαααθάνδξ ημ μνζγυκηζμ δμηάνζ ζηδκ 

ημνοθή ηδξ ζηέβδξ.   

   schinişóru(πθδε. schinişóri) ιπνυημθμ. 

   schínu1
(schin/-áre,-ái,-átă) 1. (me ~) ηε-

κηνίγμιαζ, ηνοπζέιαζ απυ ηάηζ αζπιδνυ (αβηάεζ, 

ηεκηνί, ρανμηυηαθμ η.θπ.) 2. (βζα θςηζά) οπμ-

δαοθίγς, ζοκδαοθίγς 3. (βζα πνάβιαηα, ηαηά-

ζηάζεζξ) οπμδαοθίγς, οπμεάθπς, οπμηζκχ 4. ε-

λάπης, αθοπκίγς αζζεήιαηα (πάεμξ, εαοια-

ζιυ, εκηοπςζζαζιυ) 5. ηεκηνίγς ημ εκδζαθένμκ 

(βζα ηη.) 6. ηάκς κφλδ (βζα ηη.) 7. ςεχ, πανμ-

ηνφκς, παναηζκχ (ηπ.) 8. δζαδίδς, ζπενιμθμβχ 

(ιοζηζηά, ρέιαηα).     

   schínu2
(πθδε. schíńi) 1. αβηάεζ 2. (ζοκεηδ.) 

ηάεε αβηαεςηυ θοηυ 3. ημ ηεκηνί ηςκ εκηυιςκ 

4. ρανμηυηαθμ, αεθμκμεζδέξ μζηυ ρανζμφ 5. 

μκμιαζία δζαημζιδηζημφ ιμηίαμο οθακημφ 6. 

(ιηθ.) αζπιή, ιπδπηή.  

   schipáre → schepáre.  

   schívală(πθδε. schívale) ζηφααθμ.  

   scîndjuéscu(scîndju/-íre,-í,-ítă) 1. (me ~) 

βίκμιαζ ζηθδνυξ, παφς κα έπς εοαζζεδζίεξ 2. 

(ηνζημπνυζ. βζα λφθμ, δέκδνμ, se ~) ζηθδναίκεζ, 

απμαάθεζ ηα οβνά ιμο ηαζ ζηεβκχκεζ 3. (ηνζημ-

πνυζ. βζα έδαθμξ) λδναίκεηαζ, ζηεβκχκεζ (θυβς 

ακμιανίαξ).  

   scîndjuíre(πθδε. scîndjuíri) 1. (βζα λφθμ, 

δέκδνμ) ζηθήνοκζδ, ζηέβκςια (θυβς απμαμ-

θήξ ηςκ οβνχκ) 2. (βζα έδαθμξ) ζηθήνοκζδ, 

ζηέβκςια (θυβς ακμιανίαξ).  

   scîrtşîéscu & scrîtşîéscu & scrî´tşicu 

(scîrtşî & scrîtşî & scrîtşic/-íre,-í,-ítă), (βζα ηα 

δυκηζα) ηνίγς. 

   scîrtşîíre & scrîtşîíre & scrîtşicáre 

(πθδε. scîrtşîíri & scrîtşîíri & scrîtşicắri), (βζα ηα 

δυκηζα) ηνίλζιμ. 

   sclávu - sclávă(πθδε. scláyi -scláve) 

ζηθάαμξ – ζηθάαα. 

   sclăvuéscu(sclăvu/-íre,-í,-ítă) 1. (me ~) 

ζηθααχκμιαζ, απμηηχ ηδκ οπμπνέςζδ κα ηάκς 

ηη. βζα πμθφ ηαζνυ πςνίξ κα ιπμνχ κα απαθ-

θαβχ 2. ηναηχ ηπ. ζε έκακ πχνμ, δεκ ημκ αθή-

κς κα θφβεζ 3. (me ~) πνμζημθθχιαζ ζε έκα 

ιένμξ.  

   sclăvuíre(πθδε. sclăvuíri) ζηθάαςια. 

   scoláre(πθδε. scolắri) 1. ζήηςια α. φρςζδ 

πνμξ ηα πάκς β. έβενζδ απυ ηδκ εέζδ πμο ηά-

εεηαζ ηπ. 2. λφπκδια, έβενζδ απυ ημκ φπκμ 3. 

(βζα γφιδ) θμφζηςια 4. (υηακ αημοιπχ ή 

ηάεμιαζ πάκς ζε έδαθμξ, πέηνα ή ημίπμ η.η.υ) 

πάβςια, ημ ηνφςια πμο πνμηαθεί δ επαθή 5. 

ελέβενζδ, λεζδηςιυξ 6. ( ζε εζςηενζηυ πχνμ) 

δ ιεηαηί-κδζδ πναβιάηςκ βζα κα ζοβονίζς 

έκα.  

   scólu(scol/-áre,-ái,-átă) 1. ζδηχκς α. ορχ- 
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κς, ηζκχ (ηη.) πνμξ ηα πάκς β. ηάκς ηπ. κα 

αθήζεζ ηδ εέζδ πμο ηαευηακ γ. (me ~) ζδηχ-

κμιαζ, εβείνμιαζ απυ ηδκ εέζδ ιμο 2. (me ~) ε-

βείνμιαζ απυ ημκ φπκμ, λοπκχ 3. (ηνζημπνυζ. 

βζα γφιδ, se ~) θμοζηχκεζ 4. (ηνζημπνυζ. βζα 

πζμκμεφεθθα) θοζάεζ 5. (ιηθ. me ~) ζοκένπμ-

ιαζ, απμεεναπεφμιαζ 6. (ηνζημπνυζ. βζα πέηνα, 

ημίπμ, έδαθμξ η.η.μ. πμο ημ αημοιπχ ή ηάεμ-

ιαζ πάκς ημο ) ζε παβχκεζ, ζε ηνοχκεζ 7. (me 

~) λεζδηχκμιαζ, ελεβείνμιαζ (εκακηίμκ ηά-

πμζμο)  8. λεζδηχκς, παναηζκχ (ηπ.) ζε ηάηζ, 

πνμηνέπς 9. ακεαάγς, εηεεζάγς, ελοικχ (ηπ.) 

10. (me ~) ηζκμφιαζ (πνμξ ηπ.) βζα κα ημο ηάκς 

ηη. (κα ημκ πηοπήζς, αββίλς, θζθήζς η.θπ.) 11. 

(βζα εζςηενζηυ πχνμ) ιεηαηζκχ ηα πνάβιαηά 

ημο βζα κα ημκ ζοβονίζς 12. (me ~) κζχες, 

αζζεάκμιαζ (πονεηυ, ηνέιμοθμ, ηνφμ, κηνμπή). 

  scóndu1(πθδε. scónduri) 1. ειπυδζμ, υηζ-

δήπμηε ειπμδίγεζ παναηςθφεζ ηδκ πμνεία ηςκ 

πναβιάηςκ 2. ακηίννδζδ, άνκδζδ. 

   scóndu2
(πθδε. scónduri) ζηυκημ, έηπηςζδ 

ζηδκ ηζιή πνμσυκημξ ή ζε πμζυ πμο πνέπεζ κα 

πθδνςεεί.  

   scordháme(πθδε. scordhắńi) ζημνδαθζά.   

   scoteáre(πθδε. scotéri) 1. αβάθζζιμ α. ακ-

ηζηεζιέκμο έλς απυ ημ εζςηενζηυ ζδιείμ πμο 

ανίζηεηαζ β. απυ εζςηενζηυ ζε ελςηενζηυ πχνμ 

γ. απυζπαζδ δ. απυ ημ ζχια νμφπςκ ή ελανηδ-

ιάηςκ 2. απμιάηνοκζδ, δζχλζιμ (ηάπμζμο) απυ 

έκα πχνμ 3. ημ κα πάνς ηάηζ απυ ηδκ εέζδ ημο 

4. (βζα θυβμ) εηθχκδζδ 5. δ  απυθοζδ (ηά-

πμζμο) ή αθθαβή ηςκ ηαεδηυκηςκ ημο 6. (ζε 

θαπακυηδπμ) ιάγεια ηςκ θαπακζηχκ πμο ςνί-

ιαζακ 7. (βζα κεηνυ) εηηαθή 8. λέααιια.  

   scótu(sc/-μteáre,-óşu,-μásă) 1. αβάγς α. ημ-

πμεεηχ, ιεηαθένς ηη. απυ ιέζα απυ ημ εζς-

ηενζηυ ζδιείμ πμο ανίζηεηαζ β. ιεηαθένς, μ-

δδβχ απυ εζςηενζηυ ζε ελςηενζηυ πχνμ γ. 

απμζπχ, απμπςνίγς δ. αθαζνχ απυ ημ ζχια i 

νμφπα ή ελανηήιαηα πμο θμνχ ii. ανςιζέξ 2. 

απoιαηνφκς, δζχπκς (ηπ.) απυ έκα πχνμ 3. 

απμιαηνφκς, παίνκς ηη. απυ ηδκ εέζδ ημο 4. 

ελανενχκς, ζηναιπμοθίγς 5. μδδβχ, ηαηαθή-

βς 6. εηθνάγς, αθήκς κα εηδδθςεεί (ηη. πμο 

έπς ιέζα ιμο) 7 πανάβς 8. (βζα πςνάθζ) εο-

δμηζιχ, απμδίδς 9. ειθακίγς (ηη.) αβαίκμκηαξ 

απυ ιέζα 10. (βζα θυβμ) εηθςκχ 11. (βζα πνυ-

ζ.) αβάγς, ακαδεζηκφς 12. εηθέβς 13. απμδίδς 

(ζε ηπ.) ιία ζδζυηδηα 14. (υηακ ιεηνχ) αβάγς 

απμηέθεζια, οπμθμβίγς 15. (βζα βνάιιαηα, 

ρδθία) δζαηνίκς, ιπμνχ κα δζααάζς. 16. (βζα 

πνήιαηα) ηενδίγς, εζζπνάηης 17. πνμζθένς 

θίθεια (ζε επζζηέπηδ, θζθμλεκμφιεκμ) 18. Γζα-

κφς, πμνεφμιαζ, ηδκ αβάγς (ιε ζοβηεηνζιέκεξ 

πνμιήεεζεξ) 19. (βζα ζπμθή) ηεθεζχκς ηζξ ζπμο- 

δέξ ιμο, απμθμζηχ 20. (ηνζημπνυζ. βζα οβνυ) 

ηνέπεζ, νέεζ 21. (ηνζημπνυζ. βζα ηαπκυ) εηπέ-

ιπεηαζ, δζαπέεηαζ 22. απμθφς (ηάπμζμκ) ή ημο 

αθθάγς ηαεήημκηα 23. ηαηαθένκς (ηη.) δφ-

ζημθμ 24. εθεονίζης, ανίζης 25. (βζα πμίδια, 

άζια) ζοκεέης 26. βίκεηαζ πανμοζίαζή ιμο 

(εκχπζμκ ηάπμζμο) 27. (βζα θαπακυηδπμ) ηάκς 

ζοβημιζδή (ηςκ θαπακζηχκ πμο ςνίιαζακ) 28. 

(βζα κεηνυ) ηάκς εηηαθή 29. (ηνζημπνυζ. βζα 

νμφπμ) λεαάθεζ 30. (βζα υπθμ) πνμαάθθς 31. 

(ηνζημπνυζ. βζα ζηεφμξ, δμπείμ) έπεζ δζαννμή 

32. λεπνμαμδίγς (ηπ.) 33. (βζα θςηζά) ιε γε-

ζηαίκεζ οπεναμθζηά 34. (βζα ηδ εεία θεζημονβία) 

ηεθεζχκς, απμπεναηχκς..   

   scrápu(πθδε. scráchi) ζημνπζυξ.  

   screáo(πθδε. screále) οπμβναθή.  

   screáre(πθδε. scréri) 1. βναθή α. μ βνα-

θζηυξ παναηηήναξ β. ηη. πμο έπεζ βναθεί 2. πά-

ναβια, ζηάθζζια ιε αζπιδνυ ακηζηείιεκμ 3. 

(ζε θοηεοηζηυ αφθαηα) ζηάθζζια, εθαθνυ ζηά-

ρζιμ ημο πχιαημξ βζα κα ακακεςεεί. 

   scréu(scr/-eáre,-eái,-eátă) 1. βνάθς 2. πα-

νάζζς (ιε αζπιδνυ ακηζηείιεκμ), ζηαθίγς 3. 

(ζε θοηεοηζηυξ αφθαηα) ζηαθίγς, ζηάας εθα-

θνά ημ πχια βζα κα ακακεςεεί. 

   scríe(πθδε. scríi) 1. (ζε οπμγφβζμ) ηνζπζά 

πμο ζοβηναηεί ημ ζαιάνζ ηαζ πανάθθδθα πνδ-

ζζιεφεζ ζηδ ημπμεέηδζδ ηςκ θμνηίςκ 2. (πα-

θαζυη.) ηαεέκα απυ ηα ημνδυκζα πμο ζοβηνα-

ημφζακ ηζξ πενζζηεθίδεξ ηδξ dhímtă (αθ. θ.) α-

πυ ημκ ακάζπαζημ (αθ. θ. strínglă).  

   scrietúră(πθδε. scrietúre) 1. βναθή, ηάηζ  

πμο έπεζ βναθεί ηάπμο 2. επζζημθή, βναπηυ ιδ- 

κοια 3. παναιαηζά, παναηζά.  

   scrîtşicáre & scrîtşîíre → scîrtşîíre.  

   scrî´tşicu1
 & scrîtşîéscu → scîrtşîéscu. 

   scrî´tşicu2
(πθδε. srcî´tşiche) πυκδνμξ.   

   scrumáre → înscrumáre.  

   scrumédzu & scrúmu(scrum/-áre,-ái,-

átă) 1. ηαραθίγς 2. (me ~) λεναίκμιαζ απυ δί-

ρα, αθοδαηχκμιαζ 3. (βζα θαβδηυ) ηαίβμιαζ ε-

θαθνά ( αθ. η΄ θ. înscrúmu). 

   scrumutúră(πθδε. scrumătúre) 1. ιονς-

δζά ηαραθίζιαημξ 2. θαβδηυ πμο έπεζ ανπάλεζ, 

έπεζ ηαεί.   

   scrúmu → scrumédzu. 

   scrúmu(πςν. πθδε.) 1. ιονςδζά ηαιέκμο 2. 

ηαναμοκζαζιέκμ πνάβια 3. (ιηθ. βζα ημ έδα-

θμξ) οπεναμθζηά λεναιέκμ 5. (ιηθ. βζα ημ ζημ-

ια) πζηνυ, ηαηάπζηνμ 6. (ιηθ.) πνυζςπμ ή πνά-

βια πμο έπεζ ιαονίζεζ πμθφ.  

   scucheáre1
→ ascucheáre

1. 

   scucheáre2
→ ascucheáre

2
. 

   scucheátu → ascucheátu. 
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   scuchitúră→ ascuchitúră. 

   scúchiu1
 → ascúchiu

1
. 

   scúchiu2
 → ascúchiu

2
. 

   scúlă(πθδε. scúle) ημ πίζς πεπθαηοζιέκμ 

ιένμξ θεπίδαξ ηζεημονζμφ, ζθονζμφ η.η.υ. . 

   sculotóru(πςν. πθδε.), (παθαζυη. ζημ ιδ-

πακζζιυ ημο κενυιοθμο) μ ιμπθυξ πμο ακεαμ-

ηαηέααγε ηδκ επάκς ιοθυπεηνα χζηε κα πα-

νάβεζ ρδθυηενμ ή ακηίζημζπα πμκηνυηενμ αθεφ-

νζ.  

   scuĺó(πθδε. scuĺádzî) 1. ζπμθείμ 2. ζπμθή.  

   scumbeádhe(πθδε. scumbédzî) αηνίαεζα.  

   scumbédzu(scumbu/-íre,-í,-ítă) αηνζααί-

κς, αολάκς ηδκ ηζιή, ημ ηυζημξ πχθδζδξ.  

   scumbuíre(πθδε. scumbuíri) ακαηίιδζδ 

ηδξ ηζιήξ πνμσυκημξ.  

   scumbuséscu → născumbuséscu. 

   scumbusíre → născumbusíre. 

   scúpă(πθδε. scúpe) νείηζ.   

   scútă(πθδε. scúte) 1. (παθαζυη.) φθαζια 

πμο ημπμεεημφκηακ ιπνμζηά απυ ημοξ ιδνμφξ 

ημο ιςνμφ βζα κα ημ γεζηαίκεζ ηαζ πανάθθδθα 

κα ειπμδίγεζ ηα μφνα κα ανέλμοκ ηα νμφπα 2.  

ζαιανμζημφηζ,. ιάθθζκμ ηάθοιια οπμγοβίμο 

πμο ημπμεεηείηαζ ιεηαλφ ηδξ νάπδξ ηαζ ημο ζα-

ιανζμφ  

   scúticu(πθδε. scútice) ηφπμξ ιάθθζκμο οθά-

ζιαημξ.  

   scuturáre(πθδε. scuturắri) 1. (βζα νμφπμ 

η.η.υ.) ηίκαβια 2. ( βζα εζςηενζηυ πχνμ) ηαεά-

νζζια, ζζβφνζζια 3. (βζα δδιδηνζαηυ πμο έπεζκ 

ιεζηχζεζ) εηηίκαλδ, πέηαβια ημο ηανπμφ 4. 

(βζα ηανπμθυνμ δέκδνμ) ημ νάαδζζια ηςκ ηθα-

δζχκ ημο (βζα κα πέζμοκ μζ ηανπμί).   

   scúturu(scutur/-áre,-ái,-átă) 1. (βζα νμφπα 

η.η.υ..) ηζκάγς 2. (me ~) ηζκάγμιαζ (βζα κα θφ-

βεζ ηάηζ απυ πάκς ιμο) 3. (βζα πνήιαηα, me ~) 

λεηζκάγμιαζ, ιέκς απέκηανμξ 4. (βζα εζςηενζηυ 

πχνμ) ηαεανίγς, ζοβονίγς 5. ( ηνζημπνυζ. βζα 

δδιδηνζαηυ πμο έπεζ ιεζηχζεζ) εηηζκάζζεζ, πε-

ηάεζ ημοξ ηανπμφξ ιμο 6. (βζα ηανπμθυνμ δεκ-

δνμ) νααδίγς ηα ηθαδζά ημο (βζα κα πέζμοκ μζ 

ηανπμί).  

   seáceră & seáciră(πθδε. seácere & seáci-

re) 1. δνεπάκζ 2. (ζοκεηδ.) εενζζηήξ.  

   seáciră →seáceră  

   seáciru(secir/-áre,-ái,-átă) 1. εενίγς 2. 

(ιηθ. ηνζημπνυζ. βζα ημκ πυκμ) ιε ζπανάγεζ, ιε 

ζθαδάγεζ 3. (ιηθ. ςξ απεζθή ζε πνμζ.) ηυας, 

ζθάγς 4. (ιηθ., ηνζημπνυζ. βζα ημ ηνφμ) είκαζ 

έκημκμ, παβχκεζ πμθφ.  

   seáminu(semin/-áre,-ái,-átă) 1. ζπένκς, 

ηαθθζενβχ 2. (ιηθ) ηεηκμπμζχ, βεκκχ παζδί  3. 

(βζα θυβζα) δζαζπείνς, δζαπές, ζπενιμθμβχ.  

   seáră(πθδε., séri) 1. ανάδο, αναδζά 2. (ηαη’ 

επέηη.) αναδζά, κφπηα, μθυηθδνμ ημ πνμκζηυ 

δζάζηδια απυ ηδ δφζδ ημο δθίμο ςξ ηδκ επυ-

ιεκδ ακαημθή 3. (ςξ επίνν.) ανάδο, ηαηά ημ 

ζμφνμοπμ, ηδ κφπηα.  

   seáte(πςν. πθδε.) 1. δίρα 2. (ιηθ.) υνελδ, 

δζάεεζδ βζα ιία εκένβεζα 3. (εζδζηυη.) υνελδ, 

επζεοιία βζα θαβδηυ 4. γήθμξ, εένιδ βζα ηάηζ 5. 

ιακία.   

   secáre(πθδε. secắri) 1. (βζα θοηυ) ιανά-

βηζαζια 2. (βζα ζχια) ιενζηή ή  μθζηή πανάθο-

ζδ 3. (βζα έδαθμξ) λήνακζδ 4. πάβςια, λεπά-

βζαζια, αίζεδζδ έκημκμο ηνφμο. 

   secătúră(πθδε. secătúre) 1. λδναζία, ακ-

μιανία 2. λενάδζ, λενυηθαδμ.  

   seciráre(πθδε. secirắri) 1. εένζζια, εε-

νζζιυξ, ημ κα εενίγεζ ηακείξ 2. (ζοκεηδ.) εένμξ, 

δ πνμκζηή πενίμδμξ ημο εενζζιμφ 3. (ιηθ.) 

παβςκζά, έκημκμ ηνφμ.  

   secléte(πθδε. seclétsî & secléturi) 1. ζεηθέ-

ηζ, ηαδιυξ 2. εθίρδ.  

   secletiséscu(secletis/-íre,-í,-ítă), (me ~) ζε-

ηθεηίγμιαζ.  

   secletisíre(πθδε. secletisíri) ζηεκμπχνζα, 

ημ κα ζηεκμπςνδεχ.  

   sécu1
(sec/-áre,-ái,-átă) 1. (βζα θοηυ) λεναί-

κμιαζ, ιαναίκμιαζ 2. (βζα ζχια) παναθφς 

(ιενζηχξ ή μθζηχξ) 3. παναθφς, ιέκς λενυξ 

(απυ θυαμ) 4. (βζα ρφπμξ) παβχκς (ιενζηχξ ή 

μθζ-ηχξ). 

   sécu2
(πςν. πθδε.) παβςκζά, δνζιφ ρφπμξ. 

   séfculă(πθδε. séfcule) ζέζημοθμ.  

   sefté(πθδε. seftádzî) ζεθηέξ. 

   sehtîrlíche & sehtîrsíre(πθδε. sehtîrlíchi 
& sehtîrsíri) ζζπηίνζζια. 

   sehtî´re(πςν. πθδε.) ζζπηίν.   

   sehtîrséscu(sehtîrs/-íre,-í,-ítă) ζζπηζνίγς.  

   sehtîrsíre → sehtîrlíche. 

   seleméndră(πθδε. seleméndre) ζαθαιά-

κδνα 

   sélfă(πθδε. sélfe) λφθμ, ηηφπδια, αάνεια 

   seluséscu(selus/-íre,-í,-ítă) ζεθχκς.  

   selusíre(πθδε. selusíri) ζέθςια.  

   sélină(πθδε. séline) ζέθζκμ. 

   selté(πθδε. seltádzî) ζηνχια, δ ζηνςική.  

   seĺaméte(πθδε. seĺamétsî & seĺaméturi) 1. 

αμήεδια, αμήεεζα πμο ζοιαάθεζ ζηδκ ακηζιε-

ηχπζζδ αζμηζηχκ ακαβηχκ 2. μζημκμιζηή αμή-

εεζα 3. ελοπδνέηδζδ, εηδμφθεοζδ.      

   semasíe(πςν. πθδε.) ζηδ θν. dáu  semasíe! 

"δίκς ζδιαζία".  
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   sémbre & sembríre(πςν. πθδε.), (παθαζ-

υη.) ιμνθή ζφιπναλδξ ιεηαλφ δφμ γεοβάδςκ 

(ζοιιεηέπμκηαξ μ ηαεέκαξ ιε ημ αυδζ ημο ακα-

θάιαακακ κα μνβχζμοκ ηυζμ ηα δζηά ημοξ, υζμ 

ηαζ ηα λέκα πςνάθζα).   

   sembríre → sébre.  

   semenătúră & seminătúră(πθδε. seme-

nătúre & seminătú-re) 1. ηαθθζένβεζα, ημ θοηυ 

ή ηα θοηά πμο ηαθθζενβμφκηαζ ζε ιία έηηαζδ 2. 

(ζοκεηδ.) θοηεία 3. ζπμνζάξ, ημ ηάεε έκα απυ 

ηα ηιήιαηα ζηα μπμία πςνίγεηαζ μ αβνυξ ηαηά 

ηδκ δζαδζηαζία ηδξ ζπμνάξ (δ ηαηά ηιήια 

ζπμνά ημο αβνμφ επζηνέπεζ ιία απμηεθεζιαηζ-

ηυηενδ ηαηακμιή ημο ζπυνμο).   

   semináre(πθδε. seminắri) 1. ζπάνζζιμ, 

ζπμνά, δ εκένβεζα ημο ζπένκς 2. δ δζαδζηαζία 

ηδξ ζπμνάξ.  

   seminătúră → seminătură. 

   semiĝdále(πθδε. semiĝdhắĺi) ζζιζβδάθζ. 

   semnáre(πθδε. semnắri) 1. ζδιάδεια, 

ιανηάνζζια 2. μνζμεέηδζδ 3. ζδιείςζδ, ημ κα 

βνάρς ηάηζ.  

   semnătúră(πθδε. semnătúre) αθ. θ. sé-

mnu
2
 ζηζξ ζδι. 1. & 3. 

   semnícu(πθδε. semníce) ζδιαδάηζ (οπμη. 

ημο sémnu
2
).  

   sémnu1
(semn/-áre,-ái,-átă) 1. (βζα ζηυπμ) 

ζδιαδεφς 2. μνμεεηχ, ημπμεεηχ μνμεεηζηά 

ζδιεία 3. ζδιεζχκς, βνάθς 4. οπμβνάθς 5. 

ζδιαδεφς, ιανηάνς (ηη.) 6. (βζα γχμ) εβηο-

ιμκχ, ιέκς έβηομξ.  

   sémnu2
(πθδε. seamne) 1. ζδιάδζ α. υηζδή-

πμηε λεπςνίγεζ (θυβς δζαθμνεηζηήξ οθήξ, πνχ-

ιαημξ η.θπ.) ιέζα ζε ιία ιεβάθδ μιμεζδή μιά-

δα β. (εζδζηυη. ζημ δένια) ζηίβια ή ζπίθμξ γ. 

ίπκμξ, μηζδήπμηε απμιέκεζ ζημ ζδιείμ απυ υ-

πμο πέναζε, υπμο έβζκε ή οπήνλε ηη. δ. (εζδζ-

ηυη.) ίπκμξ απυ πηφπδια ή ηναφια ε. (εζδζηυη.) 

πκάνζ, παηδιαζζά ζη. μηζδήπμηε απμηεθεί έκδεζ-

λδ βζα ηάηζ 2. μνμεεηζηυ ζδιείμ, δζαηνζηζηυ μ-

νίςκ ηηήιαημξ ή εδαθζηχκ ζοκυνςκ 3. (ζοκ-

εηδ.) ημ ζφκμνμ 4. δζαηνζηζηυ βκχνζζια πμο 

βίκεηαζ ζε αοηί πνμαάημο ςξ έκδεζλδ ηαημπήξ 

ημο απυ ζοβηεηνζιέκμ ιέθμξ ημο ηζεθζβηάημο 

5. (ζοκεηδ.) ζιίπηδξ, ζοκέηαζνμξ-ηάημπμξ ηιή--

ιαημξ ημο γςζημφ ηεθαθαίμο εκυξ ηζεθζβηάημο 

6. μδδβία, ηαεμδήβδζδ 7. εκημθή 8. ζζκζάθμ, 

ζήια 9. ζδιάδζ, ζηυπμξ 10. μζςκυξ 11. ηάηζ ημ 

εαοιάζζμ, ημ οπένμπμ, ημ ελαίζζμ 12. δείβια 

13. παναδεζβιαηζζιυξ (ηον. ημ λοθμηυπδια 

ηάπμζμο, πνμξ θνμκδιαηζζιυ ημο ζδίμο ή άθ-

θςκ) 14 οπυδεζβια, πνυηοπμ βζα ιίιδζδ 15. Γί-

δαβια, ιάεδια, απυηηδζδ ειπεζνίαξ φζηενα 

απυ ζθάθια 16. οπμβναθή.  

 

   sémtea(πθδε. sémte) 1. βέκμξ, θοθή, θάνα 

2. βεκζά, ζφκμθμ ακενχπςκ πμο δ αηιή ηαζ δ 

δνάζδ ημοξ ζοιπίπηεζ πνμκζηά 3. ζυζ, βεκζά, 

ζφκμθμ μζημβεκεζχκ πμο ηαηάβμκηαζ δζαδμπζηά 

ή ιία απυ ηδκ άθθδ 4. ηα θοζζηά παναηηδνζ-

ζηζηά ημο ηάεε ακενχπμο ςξ ζημζπείμ πμο δδ-

θχκεζ ηαηαβςβή απυ ζοβηεηνζιέκμ πνυβμκμ, 

μζημβέκεζα ή θοθή.  

   sendóne(πθδε. sendóne) ζεκηυκζ.  

   sendúche(πθδε. sendúchi) ιπαμφθμ, ζε-

κημφηζ.  

   senduchícă & senduchítsă(πθδε. sendu-

chítsî) ιζηνυ ιπαμφθμ (οπμη. ημο sendúche). 

   senduchítsă → senduchícă.  

   sentsî´re(πθδε. sentsî´ri) 1. αίζεδια, ακηί-

θδρδ ιέζς ηςκ αζζεήζεςκ 2. ζοκαίζεδζδ ηα-

ηαζηάζεςξ ή πνάβιαημξ 3. κζχζζιμ, ηαηακυ-

δζδ ηδξ ηαηαζηάζεςξ ηάπμζμο.  

   sepéte & sipéte(πθδε. sepétsî & sipétsî) 

ιπαμφθμ. 

   septămắnă(πθδε. septămắne) εαδμιάδα.  

   septămătúşă(πςν. πθδε.) εαδμιαδμφθα 

(οπμη.ημο septămắnă). 

   seréte(πθδε. seréturi) ζζνίηζ.  

   seridjắ(πθδε. seridjádzî) πμζνάδςζδ  

   serínghiu(πθδε. serínghiuri) ζονίββζμ  

   seríńe(πθδε. serińi) 1. μηζδήπμηε πνδζζιμ-

πμζείηαζ ςξ ζηεφμξ βζα ημ ηάζζια ηςκ γχςκ ιε 

αθάηζ 2. αθαηανζά, ημ ιένμξ υπμο μζ αμζημί 

ηαΐγμοκ ηα γχα ημοξ ιε αθάηζ.  

   seríńu(πθδε. serińi) ανάδο ή κφπηα ηαηά 

ηδκ μπμία επζηναηεί αίενζμξ ηαζνυξ.  

   sermenexé(πθδε. sermenecşádzî) ιεκελέξ.  

   sermíe(πθδε. sermíi) ζοκάπζ.  

   sermendáre(πθδε. sermendắri) ζοκάπςια, ημ 

κα ζοκαπςεεί ηάπμζμξ.  

   sermendédzu(sermend/-áre,-ái,-átă), (me 

~) ζοκαπχκμιαζ.  

   sersílă(πθδε. sersíle), (ιεζςη. βζα βοκαίηα) 

α. ζδζυννοειδ, πανάλεκδ β. αηδιέθδηδ γ. άπα-

νδ βοκαίηα.  

   sertilíche(πθδε. sertelichi) 1. κεονζηυηδηα, 

ροπζηή οπενέκηαζδ 2. κεφνμ, γςηζηυηδηα.  

   seryáne(πθδε. seryénuri) 1. εέα, αβκάκηε-

ια, εέαζδ 2. εέαια, ηαεεηί ημ μπμίμ αθέπεζ 

ηακείξ ηαζ ημο πνμζθένεζ εοπανίζηδζδ.  

   sésulă(πθδε. sésule) ζέζμοθα. 

   sétă(πθδε. séte) παναηηδνζζιυξ ακεπνυημ-

πδξ βοκαίηαξ.  

   séu(πθδε. seále) 1. λίβηζ 2. θίπμξ, ημ πάπμξ 

ημο ζχιαημξ.  

   sevdắ(πθδε. sevdádzî) 1. ζεακηάξ, ένςηαξ 

2. (ιηθ.) δ ζδζαίηενδ αβάπδ, ημ πάεμξ βζα ηάηζ.   
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   sevdălî´ & sevdăloáńe(πθδε. sevdaládzî 

& sevdăloáńe) 1. ενςηζάνδξ - ενςηζάνα 2. ιένα- 

ναηθήξ - ιεναηθμφ, άκδναξ - βοκαίηα πμο 

επζγδ-ηεί, αβαπά ημ ελεγδηδιέκμ, ημ ςναίμ.   

   sevró(πθδε. sevrádzî) ζεανυ. 

   sfáltsă(πθδε. sfáltsuri) ηαεεηί πμο είκαζ θμ-

λυ.   

   sfíldhişu(πςν. πθδε.) θίθκηζζζ. 

   sfínă(πθδε. sfíne) 1. ζθήκα 2 (βζα ρςιί) 

θέηα.  

   sfinuséscu(sfinus/-íre,-í,-ítă) ζθδκχκς ηη.  

   sfinusíre(πθδε. sfinusíri) ζθήκςια.  

   sfrăyídhă(πθδε. sfrăyídhe) λφθζκδ ζηάιπα 

ιε ηδκ μπμία ζθναβίγμοκ ηα πνυζθμνα. 

   sfulburáre(πθδε. sfulburắri) αζηναπμαυ-

θδια, ημ κα αβαίκεζ έκημκδ θάιρδ απυ αζηνα-

πή ή θςηζά.  

   sfulburédzu(sfulbur/-áre,-ái,-átă) 1. (βζα 

αζηναπή) αζηναπμαμθχ, αζηνάθης, 2. (βζα 

θθυβα) αζηνάθης, αβάγς έκημκδ θάιρδ 2. 

(ιηθ. βζα ηαεανζυηδηα) α. θάιπς, αζηνάθης β. 

ηάκς (ηη.) κα θαιπμημπά, κα αζηνάθηεζ.  

   sfúlbu & sfúlgu(πθδε. sfúlburi & sfúlguri) 

1. αζηναπή, δ θάιρδ πανάβεηαζ υηακ πέθηεζ 

ηεναοκυξ 2. δ πφνζκδ βθχζζα ηδξ θςηζάξ. 

   sfúlgu → sfúlbu.  

   sfúngu(πθδε. sfúnguri) 1. ζθμοββάνζ 2. 

(ζοκεηδ.) ζαδζηήνα.  

   sholarhíu(πθδε. sholarhíuri) ζπμθανπείμ. 

   sicáră(πθδε. sicắri) ανίγα. 

   sifére(πθδε. siféri & siféruri) πυθειμξ.  

   sihăríche(πθδε. sihăríchi) 1. ζοβπανδηή-

νζμξ θυβμξ ιέζς ημο μπμίμο εηθνάγεηαζ δ ζοι-

ιεημπή ζηδ πανά ημο άθθμο 2 ζοπανίηζα, εοπά-

νζζηδ είδδζδ  

   sihére(πθδε. sihéri) 1. έθεβπμξ, δζαηοαένκδ-

ζδ 2. επζιέθεζα, εοεφκδ, θνμκηίδα  

   siluéscu(silu/-íre,-í,-ítă) ζοθθμβζέιαζ, αα-

ζακίγς ημ ιοαθυ ιμο, πνμαθδιαηίγμιαζ.  

   siluíre(πθδε. siluíri) έκημκδ ζηέρδ βζα ηάηζ, 

πνμαθδιαηζζιυξ.  

   siméte(πθδε. siméturi) εαφια α. οπενθοζζ-

ηυ θαζκυιεκμ πμο δεκ ελδβείηαζ ιε ηδκ θμβζηή 

β. μηζδήπμηε πνμηαθεί εαοιαζιυ, ημ ελαίζζμ, 

ημ ηαηαπθδηηζηυ.  

   simíu(πθδε. simíuri) 1. ζοκηέθεζα, ημζιμ-

παθαζζά 2. (ιηθ.) πμθφ ηαηά ηαζνζηά θαζκυιε-

κα 3. ζδιείμ, μζςκυξ ηάηζ ημ ζδιαδζαηυ.  

   sináfe(πθδε. sinắfi) 1. ζζκάθζ, ζοκηεπκία 2. 

(ηαη. επέηη.) ημζκςκζηή μιάδα, ηφηθμξ, ηάζηα.  

   sínapse(πθδε. sínapse) δ (ζενά) ζφκμρδ.  

   sinărséscu(sinărs/-íre,-í,-ítă) (me ~) λεζο- 

κενίγμιαζ. 

   sinărsíre(πθδε. sinărsíri) λεζοκένζζια.  

   sindéĺe(πθδε. sindéĺuri) ηαηαηθοζιυξ. 

   sindrófe(πθδε. sindróhi) ζχαναημ.  

   sinéryu(πςν. πθδε.) λεζοκένζζδ.  

   singacistó(πθδε. singacistádzî) είδμξ ακηζ-

ηνζζημφ πμνμφ..  

   singăcéscu(singăc/-íre,-í,-ítă) 1. πμνεφς 

ζημκ νοειυ ημο πμνμφ singacistó (αθ. θ.) 2. ηα-

θακηεφμιαζ, πνμπςνχ ηζκμφιεκμξ θζηκζζηά 3. 

(ιηθ. βζα ηαααθάνδ) γαθίγμιαζ θυβς ηδξ ηαθά-

κηεοζδξ πμο πνμηαθεί δ ηίκδζδ ημο γχμο.  

   singăcíre(πθδε. singăcíri) δ εηηέθεζδ ηςκ 

ηζκήζεςκ ημο πμνμφ singacistó (αθ. θ.).   

   singuráme(πθδε. singurắńi) ιμκαλζά.   

   singuritáte(πθδε. singuritắtsî) αθ. θ. si-

nguráme. 

   siníe(πθδε. siníi) ζζκί.  

   síntu(sents/-î´re,-î´i,-î´tă) 1. (me ~) αζζεά-

κμιαζ α. ακηζθαιαάκμιαζ ιέζς ηςκ αζζεήζεςκ 

β. έπς ζοκαίζεδζδ (ηαηαζηάζεςξ ή πνάβια-

ημξ) γ. κζχες, ηαηακμχ ηδκ ηαηάζηαζδ ηά-

πμζμο, ζοιπάζπς 2. (me ~) δζαζζεάκμιαζ, πνμ-

αζζεάκμιαζ.   

   sínu(πθδε. sine) 1. ηυνθμξ, αβηαθζά, ηα 

ζηήεδ ηδξ βοκαίηαξ ή ημ ζηένκμ ημο άκδνα 2. 

(ζοκεηδ.) ιαζηυξ βοκαίηαξ (ηον. ςξ υνβακμ 

εδθαζιμφ) 3. (ιηθ.) δ πνμζηαζία, δ θνμκηίδα 

πμο πανέπεζ ηάπμζμξ ζε έκα άθθμ (ηον. Μζηνυ-

ηενμ ηαζ πζμ αδφκαιμ άημιμ) 4. εδαθζηή ηυ-

θπςζδ, ημζθυηδηα 5. ημ ηιήια εκυξ νμφπμο 

πμο ηαθφπηεζ ημζθυηδηα ακενςπίκμο ζχιαημξ 

(ιαζπάθδ, βεκκδηζηά υνβακα η. θπ.) 6. ηάεε 

αοημηεθέξ ημιιάηζ οθάζιαημξ πμο ζοννάπηε-

ηαζ ιαγί ιε άθθα βζα κα ηαηαζηεοαζηεί έκα 

νμφπμ 7. (ςξ επίνν.) ημκηά, πθδζίμκ, ζζιά.  

   sipéte → sepéte. 

   sirbéşu & sirbéşă(πθδε. sirbéşî & sirbéşe) 

αθαγυκαξ, εβςζζηήξ - εβςίζηνζα.   

   sirmaé(πςν. πθδε.) 1. ημ ανπζηυ ηεθάθαζμ 

πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ έκανλδ επζπεζνδ-

ιαηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ 2. (ηαη’ επέηη.) ημ 

πνδιαηζηυ ηεθάθαζμ  

   sírmă(πθδε. sírme) ζφνια. 

   sirtáre(πθδε. sirtắri) ζονηάνζ.   

   sirtareáo(πθδε. sirtaréi) δ ηνζπζά απυ ημ 

ηαπίζηνζ οπμγοβίμο. 

   sírtu(πθδε., sírte & sírturi) 1. αθοζίδα (ηάεε 

είδμοξ) 2. ζεζνά, θάθαββα ακενχπςκ ή γχςκ 3. 

ανιαεζά 4. (βζα αμοκά) μνμζεζνά.  

   sítă(πθδε. site) ηυζηζκμ. 

   sítu(πθδε. síturi) 1. (παθαζυη.) ηαηαζηεοή 

απυ ζήηα εκηυξ ηδξ πνμζηάηεοακ ηα θαβδηά 



 199 

απυ ηα έκημια 2. ζμονςηήνζ  

   sivăséscu(sivăs/-íre,-í,-ítă), (me ~) αννα-

αςκζάγς. 

   sivăsíre(πθδε. sivăsíri) αννααχκζαζια, αν-

νααχκαξ.  

   síĝnu(πθδε. síĝnuri) θάαανμ.  

   síĝurádhă(πθδε. siĝurắdzî) 1. ζζβμονζά, 

αζθάθεζα 2. ελαζθάθζζδ, ζζβμφνεια 3. (βζα 

ηηίζια) ζηένεα δμιή.  

   siĝuráre & siĝuripsíre(πθδε. siĝurắri & 
siĝuripsíri) ζζβμφνεια, ελαζθάθζζδ.   

   siĝurédzu & siĝuripséscu (siĝur/-áre,-

ái,-átă & siĝurips/-íre,-í,-ítă) 1. ζζβμονεφς, ελα-

ζθαθίγς, ηαημπονχκς ηδκ αζθάθεζα (πνά-

βιαημξ ή πνμζχπμο) 2. (me ~) ηαημπονχκμιαζ, 

δζαζθαθίγμιαζ (απυ ηπ. ή βζα ηη.).  

   siĝuripséscu → siĝurédzu.   

   siĝuripsíre →  siĝuráre. 

   síyise(πςν. πθδε.) ζφβποζδ, ηαναπή.  

   siyiséscu(siyis/-íre,-í,-ítă) ακαζηαηχκμιαζ, 

ηανάγμιαζ, ζοβπφγμιαζ.  

  siyisíre(πθδε. siyisíri) ημ κα ζοβποζηχ, κα 

ηαναπηχ. 

   sî´mbără(πθδε. sî´mbăre) ρίπα λδνχκ ηα-

νπχκ ιε ζηθδνυ ηέθοθμξ.   

   smărdhắ(πςν. πθδε.) 1. (βζα ηδκ οβεία) 

πάεδζδ 2. (βζα ιδπακζζιυ, ηαηαζηεοή) αθάαδ, 

γδιζά.  

   smăryéscu(smăry/-íre,-í,-ítă) 1. θενχκς, 

θεηζάγς 2. (me ~) θενχκμιαζ, θεηζάγμιαζ.  

   smăryíre(πθδε. smăryíri) θένςια, θέ-

ηζαζια.  

   smiláre(πθδε. smilắri) λοθμονβζηυ ημπίδζ 

ιε πθαηζά θάια. 

   smíxe(πθδε. smixuri) ζδιείμ ζοιαμθήξ 

πμηαιχκ. 

   soáre(πςνίξ πθδε.) 1. ήθζμξ 2. (ζοκεηδ.) ημ 

θςξ ηαζ δ εενιυηδηα πμο εηπέιπεζ μ ήθζμξ 3. 

(ζοκεηδ.) μ ςναίμξ, δθζυθμοζημξ ηαζνυξ 4. 

(ιηθ.) πνμζθχκδζδ ηνοθενυηδηαξ, ζημνβήξ 

πνμξ παζδί.   

   soárte(πθδε. sórtsî) πθαημφκηαξ ειανφμο 

γχμο. 

   sóbă(πθδε. sóbe) ζυιπα, εενιάζηνα.  

   socáche(πθδε. socắchi) ζμηάηζ.  

   socacheáru - socacheáră(πθδε. soca-

cheári - socacheáre) ζμηαηζάνδξ - ζμηαηζάνα, 

άκδναξ - βοκαίηα πμο ημο/ηδξ ανέζεζ κα πενζ-

θένεηαζ ζημοξ δνυιμοξ. 

   sóche(πθδε. sóchi) ημ λφθζκμ πχια ιε ημ 

μπμίμ ζθναβίγεηαζ δ μπή εηνμήξ ημο ηναζζμφ 

ζηα ηναζμαάνεθα.    

   socreáme(πθδε. socréńi) ηα πεεενζηά, μ 

πεεενυξ ηαζ δ πεεενά ιαγί. 

   sócru - soacră(πθδε. sócri - soácre) 1. πε- 
εενυξ - πεεενά 2. (ιηθ. εδθ.) άκενςπμξ πμο 

ημο ανέζεζ κα επμπηεφεζ ημοξ άθθμοξ.  

   sódhă(πθδε. sódhe) ιαβεζνζηή ζυδα.    

   sóe(πθδε. sói) 1. ζυζ α. βεκζά, ηαηαβςβή β. 

ζοββεκείξ, ζοββεκμθυζ 2. ημ θοζζηυ, ημ ζφκμθμ 

ηςκ έιθοηςκ, παναηηδνζζηζηχκ ζδζμηήηςκ εκυξ 

ακενχπμο 3. είδμξ, ημ πμζυκ, δ ζδζαζηενυηδηα 

πνμζχπμο ή πνάβιαημξ, λεπςνζζηή πμζυηδηα 

ηάπμζμο 4. (δζπθυ ~ - ~) δζαθυνςκ εζδχκ, ηάεε 

θμβήξ 5. ζηζξ θν. α. únă sóe! "ημ ίδζμ, ίδζα, έκα 

είδμξ" β. ci sóe! "πςξ, ιε πμζμκ ηνυπμ" γ. áltu 

sóe! "αθθζχξ, δζαθμνεηζηά".   

   soféru(πθδε. soférańi) ζμθέν. 

   sofíe(πθδε. sofíuri) 1. ζμθία 2. επζκυδια, 

ζδέα.  

   sofiséscu(sofis/-íre,-í,-ítă) επζκμχ.  

   sofisíre(πθδε. sofisíri) επζκυδζδ.   

   solúpsă(πθδε. solúpse) πθέβια απυ ηαθά-

ιζα ή λφθα πμο πνδζζιμπμζμφηακ ςξ παβίδα.  

   sómnu(πθδε. sómnuri) φπκμξ.  

   somnáre(πθδε. somnắri) ημ κα ημζιδεχ   

   somnédzu(somn/-áre,-ái,-átă) 1. ημζιί-

γς, ηάκς (ηπ.) κα ημζιδεεί 2. (me ~) ημζιάιαζ 

3. (ιηθ. βζα ακενχπμοξ) πεεαίκς 4. (ιηθ. βζα 

γχμ) ρμθχ.   

   somnícu(πθδε. somníci) οπκάημξ (οπμη. 

ημο sómnu). 

   somóne(πθδε. somóni) ηαναέθζ, ρςιί 

ζηνμββοθμφ ζπήιαημξ 

   sorátă(πθδε. soráte) 1. (πθδε.) θζθεκάδεξ, 

(ηον. ηςκ κεακζηχκ πνυκςκ) 2. θζθία ιεηαλφ 

κεανχκ βοκαζηχκ 3. πανέα κεανχκ βοκαζηχκ 

πμο ζοκδέεηαζ ιε θζθζηή ζπέζδ.   

   sóră(πθδε. sorắri & surắri) 1. αδεθθή 2. δ 

βοκαίηα ιε ηδκ μπμία ζοκδέεηαζ ηακείξ ιε ιία 

ααεζά ζπέζδ θζθίαξ.  

   sórbu(sorghíre, sorghí & surghí, sorghítă) 1. 

νμοθχ 2. απμννμθχ 3. (ιηθ. ςξ απεζθή ζε 

πνμζ.) ηαηαζηνέθς, δζαθφς.  

   sorghetură(πθδε. sorghetúre) 1. νυθδια 

2. θαβδηυ πμο ηνχβεηαζ ιε ημοηάθζ (ζμφπα η. 

θπ.) 3. νμοθδλζά, βμοθζά.  

   sorghíre & surghíre(πθδε. sorghíri & so-

rghíri) νμφθδβια.  

   sorícă(πθδε. sorice) αδεθθμφθα (οπμη.ημο 

sóră). 

   sorínu & surínu (πθδε. sorinuri & surinu-

ri) πνμζήθζμ ιένμξ.  

   sóse(πςν. πθδε.) ηέθμξ, εάκαημξ.  

   sotsáme(πθδε. sotsắńi) θζθία  
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   sotsátă(πθδε. sotsáte) 1. ζοκηνμθζά, πανέα  

   sótsu - soátsă(πθδε. sótsî - soátsă & soáce) 

1. θίθμξ - θίθδ, θζθεκάδα 2. εναζηήξ, αβαπδηζ-

ηυξ - ενςιέκδ, αβαπδηζηζά 3. (ανζ.) μζημκμ-

ιζηυξ ζοκενβάηδξ, ζοκεηαίνμξ 4. (πθδε. ανζ.) 

πανέα θίθςκ.  

   spálă(πθδε. spále) ζπάθα.  

   spalétu(πθδε. spaléte) είδμξ εζάνπαξ.   

   spárgu(sp/-ărgeáre,-árşu,-ártă) 1. α. παθάς, 

ηαηαζηνέθς, ηάκς (ηη.) κα είκαζ άπνδζημ β. 

(me ~) ηαηαζηνέθμιαζ 2. πνμηαθχ αθάαδ (ζε 

ηη.) χζηε κα πνεζάγεηαζ επζδζυνεςζδ 3. (βζα 

ηηίζια) βηνειίγς, ηαηεδαθίγς 4. οπμααειίγς 

ηδκ πμζυηδηα πνάβιαημξ 5. (ιηθ.) πνμηαθχ ηδκ 

απμδζμνβάκςζδ, ηδ δζάθοζδ πνάβιαημξ 6. δζα-

ηυπης ζπέζδ (θζθζηή, μζημκμιζηή η.θπ.) 7. 

(ηον. βζα ζοκαζζεδιαηζηέξ ηαηαζηάζεζξ) επδ-

νεάγς ανκδηζηά, ακαηνέπς 8. (βζα πμνυ) δζ-

αθφς, ζηαιαηχ 9. (βζα επζπείνδζδ,  πενζμοζία) 

λεηάκς, δζαθφς 10. (ηνζημπνυζ. βζα ηνμθή, se 

~) λζκίγεζ 11. (βζα ειθάκζζδ, me ~) παθάς, βί-

κμιαζ θζβυηενμ ςναίμξ 12. (βζα οβεία, me ~) 

παεαίκς, επζαανφκμιαζ απυ ηη. 13. (me ~) πνε-

μημπχ 14. (βζα πνήιαηα) α. λμδεφς β. παθάς, 

ηάκς θζακά 15. (ηνζημπνυζ. βζα νμοπζζιυ, se ~) 

παθά, θεείνεηαζ 16. ζημηχκς, θμκεφς 17. (βζα 

πνυζ.) α. δζαθεείνς β. (me ~) δζαθεείνμιαζ.  

   spárgunu(πθδε.  spárgăne) ζπάνβακα.   

   spármă(πθδε. spárme) ηνμιάνα, θυαμξ.  

   spáru(spăr/-eáre,-úi,-útă) 1. θαίκμιαζ, δί-

κς ηδκ εκηφπςζδ υηζ είιαζ, δείπκς 2. (ńi [si] 

spáre) κμιίγς, ιμο θαίκεηαζ, έπς ηδκ εκηφ-

πςζδ.  

   spátă(πθδε. spắtsî) 1. ημ πηέκζ ημο ανβα-

θεζμφ 2. (ζηδ ηονμημιία) είδμξ πεπθαηοζιέκμο 

λφθμο πμο πνδζζιμπμζείηαζ ςξ ακαδεοηήναξ 

ημο βάθαημξ ή ςξ ηυπηδξ ημο ηονμπήβιαημξ 3. 

(παθαζυη.) λφθζκμξ ιμπθυξ ημπμεεηδιέκμξ ηά-

εεηα ζημ ηφνζμ ζχια ημο ανυηνμο. 

   spátu(πθδε. spáte & spáturi) 1. πχνμξ, πε-

νζμπή, έηηαζδ βφνς απυ μνζζιέκμ ηυπμ ή ημ-

πζηυ ζδιείμ 2. απυζηαζδ, ημ βεςβναθζηυ ιδ-

ημξ ηδξ δζαδνμιήξ πμο δζακφεζ ηάπμζμξ 3. 

(ζημκ ανβαθεζυ) ημ δζάζηδια ιεηαλφ ηςκ δφμ 

ακηζχκ 4. (ζοκεηδ.) ηα πνμξ φθακζδ ζηδιυκζα 

πμο ηαηαθαιαάκμοκ ημ παναπάκς δζάζηδια 5. 

(ζε αβνμηζηή έηηαζδ) ημ ζδιείμ υπμο απμπε-

ναηχκεηαζ δ ενβαζία πμο αθμνά ημ ζφκμθμ ημο 

πχνμο ηδξ 6. ημ ηιήια ημο οθακημφ πμο ανί-

ζηεηαζ ζημ ηεθεοηαίμ ζηάδζμ ηδξ φθακζήξ ημο 

 . spănácu(πθδε.  spănắci) ζπακάηζ.  

   spănúră(πθδε. spănúre) ηυπμξ πμο ζηενεί-

ηαζ αθάζηδζδξ. 

   spăreáre(πθδε. spăréri) βκχιδ, άπμρδ, δ 

ακηίθδρδ πμο έπεζ δζαιμνθχζεζ ηάπμζμξ βζα έ- 
κα εέια.  

   spărgeáre(πθδε. spărgéri) 1. πάθαζια, δ 

εκένβεζα ημο παθχ· εζδζηυη. α. γδιζά, ηαηα-

ζηνμθή β. θεμνά γ. αθάαδ 2. (βζα ηηίζια)  

βηνέιζζια, ηαηεδάθζζδ 3 (βζα ηνμθή) λίκζζια 

4. (βζα ειθάκζζδ) πάθαζια, ημ κα παφζς κα έ-

πς ςναία ειθάκζζδ 5. (πθδε.) έλμδα 6. (βζα 

κυιζζια) πάθαζια, ημ κα ηάκς θζακά 7. (βζα 

πνυζ.) δεζηή δζαθεμνά 9. αδοκάηζζια θυβς 

ηαηήξ οβείαξ.   

   spărgitúră(πθδε. spărgitúre) 1. ηαηαζηνμ-

θή 2. ηάηζ πμο έπεζ ηαηαζηναθεί 3. (εζδζηυη.) 

ενείπζμ 4. (βζα επζπείνδζδ) γδιζά, μζημκμιζηή 

ηαηαζηνμθή 5. πάθαζια, ηα κα παθάζς ηάηζ 

πμο ημ έηακα ιε θάεμξ ηνυπμ.  

    spărgîtóru(πθδε. spărgîtóri) 1. ηαηαζηνμ-

θέαξ, αοηυξ πμο πνμλεκεί ηαηαζηνμθή 2. Δπαβ-

βεθιαηίαξ πμο ακαθαιαάκεζ ημ βηνέιζζια μζ-

ημδμιχκ.  

   spărlicáre(πθδε. spărlicắri) 1. (βζα κήια, 

ηαζκία η.η.υ) ιπθέλζιμ, ιπένδεια 2. ζοζηνμθή 

3. (βζα έκηενα) ειθάκζζδ ζοιπηςιάηςκ δοζ-

ημζθζυηδηαξ 4. (βζα υνπεζξ) ειθάκζζδ ζοιπης-

ιάηςκ μνπεμηήθδξ 5. (βζα θθέαα) ειθάκζζδ 

ηνάιπαξ. 

   spărlichédzu(spărlic/-áre,-ái,-átă) 1. (ηνζ-

ημπνυζ. βζα κήια, ηαζκία η.η.υ., se ~) ιπθέ-

ηεηαζ, ιπενδεφεηαζ 2. ζοζηνέθς, ημοθμονζάγς 

(ηη.) 3. (ηνζημπνυζ. βζα έκηενα, se ~) πανμο-

ζζάγμοκ ζοιπηχιαηα δοζημζθζυηδηαξ ηαζ ηαη’ 

επέηη. παεαίκς δοζημζθζυηδηα 4. (ηνζημπνυζ. 

βζα υνπεζξ, se ~) πανμοζζάγμοκ ζοιπηχιαηα 

ημίθδξ ηαζ ηαη’ επέηη. παεαίκς ημίθδ 5. 

(ηνζημπνυζ. βζα θθέαα, se ~) έπεζ οπμζηεί ηνά-

ιπα ηαζ ηαη’ επέηη. παεαίκς ηνάιπα.   

   spăstréscu(spăstr/-íre,-í,-ítă) 1. (βζα πχνμ) 

ηαεανίγς ηαζ ηαηημπμζχ, ζοβονίγς 2. Καεα-

νίγς (ηη.) ηαθά. 3. (me ~) ηαεανίγμιαζ, βίκμιαζ 

ηαεανυξ 4. απμζαθδκίγς, λεηαεανίγς 5. (βζα 

πνήιαηα) ζπαηαθχ 6. (ιηθ. βζα θαβδηυ) ηνχς 

7. (ιηθ.) θεφβς, λεημοιπίγμιαζ.  

   spăstríre(πθδε. spăstríri) 1. (βζα πχνμ) ηα-

ηημπμίδζδ, ζοβφνζζια 2. (ιηθ.) δζχλζιμ, απυ-

πμιπή ηάπμζμο απυ έκα πχνμ.  

   spăstritúră(πθδε. spăstritúre) πάζηνα, ηα-

εανζυηδηα.  

   spătáru(πθδε. spătári) ηαηαζηεοαζηήξ ή 

πςθδηήξ πηεκζχκ ανβαθεζμφ.  

   speceríe(πθδε. specerii) θανιαηείμ.   

   specéru(πθδε. specéri) θανιαημπμζυξ. 

   speláre(πθδε. spelắri) 1. λέπθοια 2. πθφ-

ζζιμ 3. (παθαζυη.) μ ηαεανζζιυξ ηδξ ιοθυπε- 

ηναξ απυ οπμθείιιαηα αθεζιάηςκ 4.  (ιηθ.)   
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δζχλζιμ, απμπμιπή.   

   spelătúră(πθδε. spelătúre) 1. (βζα πχνμ) 

πνυπεζνμ πθφζζιμ 2. λέπθοια 

   spélu(spel/-áre,-ái,-átă) 1. λεπθέκς, απυ-

πθέκς 2. α. πθέκς β. (me ~) πθέκμιαζ 3. 

(ιηθ. me ~) λεημοιπίγμιαζ (απυ ηάπμο) 4. 

(βζα επζθάκεζα λφθςκ) ελμιαθφκς, νμηα-

κίγς.    

   sperlingeáre(πθδε. sperlingé-ri) 1. (βζα 

δμπείμ, ζηεφμξ) ημ κα ειθακίγεζ οβναζία ή κα 

ζηάγεζ (απυ ηζξ εκχζεζξ θυβς θεμνάξ ή εθαη-

ηςιαηζηήξ ηαηαζηεοήξ) 2. (βζα έδαθμξ) ειθά-

κζζδ επζθακεζαηήξ οβναζίαξ (ελ’ αζηίαξ ηδξ 

ακάαθοζδξ κενμφ απυ ημ οπέδαθμξ) 3. (βζα ζμ-

αακηζζιέκδ επζθάκεζα) οβνμπμίδζδ ηαζ δδιζμο-

νβία εηποθίζιαημξ (ζηδκ επζθάκεζα ημο ημί-

πμοξ) 4. (βζα απυζηδια) πουννμζα 5. (ιηθ.) πμ-

θφ ηαθυ ηαεάνζζια, βθείρζιμ 6. (βζα ζημιάπζ) 

αίζεδζδ πείκαξ 7. επάθεζρδ ιε οβνή μοζία.  

   sperlíngu(sperl/-ingeáre,-ímpşu,-ímtă) 1. 

(ηνζημπνυζ. βζα δμπείμ, ζηεφμξ) ειθακίγς ο-

βναζία ή ζηάγς (απυ ηζξ εκχζεζξ θυβς θεμνάξ 

ή εθαηηςιαηζηήξ ηαηαζηεοήξ) 2. (βζα απυ-

ζηδια) πομννμχ 3. (ηνζημπνυζ. βζα έδαθμξ) 

ειθακίγς οβναζία (ελ’ αζηίαξ ηδξ ακάαθοζδξ 

κενμφ απυ ημ οπέδαθμξ) 4. (ηνζημπνυζ. βζα 

ζμαακηζζιέκδ επζθάκεζα, se ~) οβνμπμζμφιαζ 

ηαζ δδιζμονβχ εηποθίζιαηα (ζηδκ επζθάκεζα 

ημο ημίπμοξ) 5. ηαεανίγς ηάηζ πμθφ ηαθά, ημ 

βθφθς 6. (ιηθ. βζα δμπείμ) αδεζάγς εκηεθχξ ημ 

πενζεπυιεκμ 7. (βζα ζημιάπζ, me ~) έπς αίζεδ-

ια πείκαξ 8.  επαθείθς (ιία οβνή μοζία) πάκς 

ζε ηη.  

   sperlungáre(πθδε. sperlungằ-ri) επέηηα-

ζδ, ημ κα ιεβαθχζς ηάηζ ζε έηηαζδ ή ιήημξ.  

   sperlunghédzu & sperlúngu (sperlu-

ng/-áre,-ái,-átă) επεηηείκς, ιεβαθχκς (ηη.) ζε 

έηηαζδ ή ζε ιήημξ.  
   sperlúngu → sperlunghédzu.  

   spermacétă(πθδε. spermaceti) ζπενια-

ηζέημ.  

   sperúńe(πθδε. sperúńe) ζπζνμφκζ. 

   spídhă(πθδε. spídzî) 1. πνχζιδ κζθάδα πζμ-

κζμφ, αοηή πμο πέθηεζ πνζκ λεηζκήζεζ δ ηα-

κμκζηή πζμκυπηςζδ 2. πνχζιδ ζηαβυκα ανμπήξ, 

αοηή πμο πέθηεζ πνζκ λεηζκήζεζ δ ηακμκζηή 

ανμπή 3. νίκζζια λφθμο, πνζμκίδζ.  

   spíndju(πθδε. spíndjuri) εθθέαμνμξ.  

   spindzuráre(πθδε. spindzurắri) ηνέιαζια 

α. ακάνηδζδ β. απαβπμκζζιυξ.  

   spindzurătoáră(πθδε. spindzurătoáre) 

αθ. θ. spindzurătóru ζηζξ ζδι. 1. & 2.  

   spindzurătóru(πθδε. spindzurătóri)  1. 

ηάεε ιμνθήξ ηνειάζηνα ή μηζδήπμηε πνδζζ- 

ιμπμζείηαζ βζα ημ ηνέιαζια πναβιάηςκ. 2. (εζ-

δζηυη.) ηνειάθα, αβπυκδ 3. (εζδζηυη. ζε ηηδ-

κμηνμθζηή εβηαηάζηαζδ) ημιιέκμξ ημνιυξ 

δέκδνμο ιε ηθαδζά πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα ημ 

ηνέιαζια ηζακηίθςκ ή άθθςκ ακηζηεζιέκςκ. 

   spindzurătúră(πθδε. spindzurătúre) 1.  
βηνειυξ 2. ηαηαννάηηδξ 3. δ ορμιεηνζηή δζα- 

θμνά ηδξ οδαηυπηςζδξ ζημοξ οδνμηίκδημοξ 

ιδπακζζιμφξ 4. ιεκηαβζυκ 5. ηνειάθα 6. (πθδ-

ε.) μκμιαζία δζαημζιδηζημφ ιμηίαμο οθακημφ   

   spíndzuru(spindzur/-áre,-ái,-átă) 1. Κνε-

ιχ, ακανηχ (ηη.) 2. ζηαονχκς, εακαηχκς ιε 

ζηαονζηυ εάκαημ 3. αθήκς κα αζςνείηαζ (ηη.) 

4. α. απαβπμκίγς β. (me ~) απαβπμκίγμιαζ 5. 

(me ~) ελανηζέιαζ (απυ ηπ βζα ηη. ) 6. (βζα 

ηθαδζά) θοβίγς (απυ ημ αάνμξ).  

   spiúnu -spiúnă(πθδε. spiúńi - spiúne) 

ζπζμφκμξ – ζπζμφκα. 

   splínă(πθδε. splíne) ζπθήκα.  

   spî´nu(πθδε. spî´ńi) 1. ζπακυξ 2. (βζα ηυπμ 

πμο ζηενείηαζ αθάζηδζδξ) βοικυξ θαθαηνυξ. 

   spreáme(πθδε. spréńi) 1. ηάκοζια, ζθίλζ-

ιμ ημο ζχιαημξ βζα κα απμαάθεζ ηη. απυ ιέζα 

ημο (ιςνυ, ηυπνακα, ειεηυ η.θπ.). 2. (ζοκεηδ.) 

ηυπνακα πμο ελήθεακ ιεηά απυ ζθίλζιμ.  

   spremáre(πθδε. spremắri) 1. αθ. θ. spreá-

me ζηδ ζδι. (1). 2. (ζοκεηδ.) αμβηδηυ ακ-

ενχπμο πμο ζθίββεηαζ.   

   sprému(sprem/-áre,-ái,-átă) (me ~) ηακφ-

γμιαζ, ζθίββμιαζ, πζέγς ημ ζχια ιμο βζα κα 

απμαάθεζ ηάηζ απυ ιέζα ημο (ιςνυ, ηυπνακα, 

ειεηυ η.θπ.).  

   sprindjuráre(πθδε. sprindjurắri) 1. εοα-

νέζηδζδ, εοπανίζηδζδ 2. εηεεζαζιυξ, ελφικδ-

ζδ.  

   sprindjúru(sprindjur/-áre,-ái,-átă) 1. εοα-

νεζηχ, πνμηαθχ εοπανίζηδζδ (ζε ηπ.) 2. (me 

~) εοανεζημφιαζ, κζχες εοπανζζηδιέκμξ (απυ 

ηπ.) 3. (me ~) εηθνάγς εοανέζηεζα, εοβκς-

ιμζφκδ (βζα ηπ.) 4. θές ηαθά, επαζκεηζηά θυβζα 

(βζα ηπ.) 5. εηεεζάγς, ελοικχ, ελαίνς (ηπ.κ).  

   spridjurătúră(πθδε. spridjurătúre) 1. εο-

άνεζηδ πνάλδ, αοηή πμο πνμηαθεί εοπανίζηδ-

ζδ ζε ηπ. 2. εηεεζαζιυξ, ελφικδζδ.   

   sprújă(πθδε. sprújuri) ζπμδυξ, πυαμθδ. 

   sprúnă(πθδε. sprúne) 1. παναηηδνζζιυξ 

εφνςζηδξ ηαζ βυκζιδξ αβνμηζηήξ έηηαζδξ 2. 

παναηηδνζζιυξ θοημφ ή δέκδνμο  πμο δζαεέηεζ 

εονςζηία ηαζ ακαπηφζζεηαζ βνήβμνα 2. πανα-

ηηδνζζιυξ εφνςζημο ακενχπμο ή γχμο 4. πα- 

ναηηδνζζιυξ πνμζχπμο πμο είκαζ βειάημ υνε- 
λδ ηαζ γςκηάκζα.   

   spudhăxéscu(spudhăx/-íre,-í,-ítă) ζπμοδά-

γς.  
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   spudhăxíre(πθδε. spudhăxíri) ζπμφδαβια.   

   spudhíe(πθδε. spudhíuri) ζπμοδέξ.   

   spúmă(πθδε. spume) 1. αθνυξ 2. θοζαθί-

δεξ απυ ζάθζμ, πμο ζπδιαηίγμκηαζ ζημ ζηυια, 

υπςξ ζε πενζπηχζεζξ επζθδπηζηχκ ηνίζεςκ ή 

θφζζαξ 3. αθνυβαθα. 

   spumáre(πθδε. spumắri) άθνζζια.   

   spumătúră(πθδε. spumătúre) ημ άθνζζια 

πμο δδιζμονβείηαζ ζε ιία  οδάηζκδ νμή.  

   spumédzu(spum/-áre,-ái,-átă) 1. αθνίγς, 

αβάγς αθνυ 2. (ιθη.) θοζζχ, ελμνβίγμιαζ. 

   spuneáre(πθδε.  spunéri) 1. ελήβδζδ, ζο-

ιαμοθή 2. απμηάθορδ, θακένςια 3. (βζα ειπμ-

νεφιαηα) έηεεζδ, επίδεζλδ.  

   spúnu(sp/-uneáre,-úşu,-úsă) 1. δείπκς 2. 

θές, πανμοζζάγς, εηεέης 3. (βζα ειπμνεφια-

ηα) εηεέης, επζδεζηκφς 4. ιανηονχ, απμηαθφ-

πης 5. θακενχκς, δίκς εκδείλεζξ (βζα ηη.) 6. 

ελδβχ, ζοιαμοθεφς 7. (ςξ απεζθή ζε πνυζς-

πμ) ηακμκίγς, ηζιςνχ 8. (βζα παναιφεζ) θές, 

δζδβμφιαζ.  

   stáhe(πθδε. stằhiuri) 1. πθαίζζμ παναεφνμο 

ή πυνηαξ πμο εθάπηεηαζ ζημκ ημίπμ 2. άηνδ, 

πείθμξ δμπείςκ ηαζ ζηεοχκ   

   Stalífore(πθδε. Stalífori) δ Βασμθυνμξ, δ 

Κονζαηή ηςκ Βαΐςκ.  

   stáĺu(stăĺ/-áre,-ái,-átă) 1. (ζε πμνεία) ηυας 

δνυιμ, θμλμδνμιχ βζα κα ζοκημιεφζς 2. (ηνζ-

ημπνυζ., βζα δνυιμ, se ~ ) πνμζθένεζ ηδκ δοκα-

ηυηδηα κα ηυρεζξ, κα θμλμδνμιήζεζξ πάνζκ 

ζοκημιίαξ 2. (βζα κενυ) αθθάγς ηδκ νμή ημο, ημ 

ζηνέθς ζε άθθδ ηαηεφεοκζδ 3. (me ~) ζοκα-

κηχ (ηπ.) ηοπαία, ζοκαπακηχ 4. (ηνζημπνυζ. βζα 

ακεπζεφιδημ πνυζςπμ ή βνμοζμφγζημ γχμ, ńi ~ 

) πενκάεζ απυ ιπνμζηά ιμο 5. (ζε ζογήηδζδ) 

πνμζπενκχ, δζαηυπης (ηπ.) ιζθχκηαξ 6. (υηακ 

δζααάγς αζαθίμ) αθήκς, πνμζπενκχ (ηιήιαηα 

ή ζεθίδεξ) 7. (ηνζημπνυζ. βζα θαβδηυ, se ~) βί-

κεηαζ κενμοθυ, δεκ πήγεζ, ηυαεζ 8. (me ~) πμκά-

ς, ζθαδάγς (ζηδκ ημζθζαηή πχνα).  

   stámnă(πθδε. stamne) πήθζκμ δμπείμ, πμο 

πνδζίιεοε ςξ αάγμ βζα ηδκ δζαηήνδζδ ηνμθί-

ιςκ.   

   stámbă(πθδε. stámbe) 1. ζθναβίδα 2. 

(ζοκεηδ.) ημ απμηφπςια ζθναβίδαξ 3. (ιηθ.) 

θεηέξ.  

   stáre(πθδε. stắri) 1. ζηάζδ, ημ κα ζηαεεί, κα 

ζηαιαηήζεζ ηακείξ πνμζςνζκά ημ δνμιμθυβζυ 

2. ζηάζδ, πνμζςνζκή δζαημπή ιίαξ δναζηδ-

νζυηδηαξ. 

   stató(πθδε. staté) 1. (βζα έδαθμξ) επίπεδμ, 
πςνίξ ηθίζεζξ ή ελμβηχιαηα 2. (βζα μζημδμιή) 

αοηή πμο έπεζ ηηζζηεί πάκς ζηδκ επζθάκεζα 

πςνίξ κα έπεζ ζηαθηεί ημ έδαθμξ.  

   stáu(stáre & stăt/-eáre,-úi,-útă) 1. ζηέημιαζ 

2. ζηαιαηχ, ζηέημιαζ 3. ζηαειεφς, ηάεμιαζ 4. 

ηάεμιαζ (ηάπμο) 5. ζηαιαηχ, παφς, δζαηυπης, 

δεκ ζοκεπίγς 6. α. είιαζ ζηαεενυξ, ζηένεμξ β. 

ζηαεενμπμζχ, ζηενζχκς (ηη.) 7. (ĺi u ~) ακηζ-

ζηέημιαζ 8. (ĺi u ~) εκακηζχκμιαζ, ακηζηάζ-

ζμιαζ, πάς ηυκηνα 9. ( ĺi  ~) ζοιπαναζηέημιαζ 

(ζε ηπ.) 10. ιέκς, ηαημζηχ. 11. (ζοκήε. ιε 

ανκδη. ιυν.) δεκ είιαζ ζε ηαθή ηαηάζηαζδ, δεκ 

πάς ηαθά 12. (βζα άπμρδ, βκχιδ) ιέκς ζηα-

εενυξ 13. (ηνζημπνυζ. βζα έδαθμξ) δζαεέηεζ ζηε-

νευηδηα 14. ανίζημιαζ, ηεθχ (οπυ ζοβηεηνζιέ-

κδ ηαηάζηαζδ) 15. (ηνζημπνυζ. βζα νμφπμ, ńi) 

εθανιυγεζ 16. (ηνζημπνυζ.βζα ηυπμ, se ~) οπμ-

θένεηαζ, είκαζ ακεηηυξ 17. (βζα ζοιπενζθμνά) 

είκαζ πνέπμκ, ανιυγεζ 18. είκαζ (ηη.) μνευ, 

ζςζηυ 19. ζοιπενζθένμιαζ, θένμιαζ (ιε ζοβ-

ηεηνζιέκμ ηνυπμ). 

   stávlu(πθδε. stávluri) ζηάαθμξ.      

   stăbuéscu & tăbuéscu(stăbu & tăbu/-íre,-

í,-ítă) 1. ζημοπχκς, ζοιπζέγς (ηη.) βζα κα πς-

νέζεζ 2. (βζα έδαθμξ) ζηθδναίκς, ζηεβκχκς, 

(θυβς ακμιανίαξ). 

   stăbuíre & tăbuíre(πθδε. stăbuíri & tăbu-

íri) 1. ζοιπίεζδ, εκυξ ζχιαημξ, βζα κα πςνέζεζ 

ηάπμο 2. (βζα έδαθμξ) ζηέβκςια (θυβς ακμ-

ιανίαξ).  

   stăcuĺe & stăcuĺétsu(πθδε. stăcúĺi & stă-

cuĺétsî) είδμξ εδχδζιμο θαπακζημφ.  

   stăcúĺétsu → stăcúĺe. 

   stăfălícu(πθδε. stăfălíci) ζηαθοθή.  

   stăhídhă(πθδε. stăhídzî) ζηαθίδα.  

   stăĺáre(πθδε. stăĺeri) 1. (ζε πμνεία) θμλμ-

δνυιδζδ, αθθαβή ηαηεφεοκζδξ πνμηεζιέκμο κα 

ζοκημιεφζς ιία δζαδνμιή 2. ζοκαπάκηδια, ηο-

παία ζοκάκηδζδ ιε ηπ.  

   stăĺetúră(πθδε. stăĺetúre) 1. ζδιείμ δνυ-

ιμο υπμο ιπμνεί ηάπμζμξ κα θμλμδνμιήζεζ 

(βζα κα ζοκημιεφζεζ ιία δζαδνμιή) 2. πυκμξ, 

ζμοαθζά ζηδκ ημζθζαηή πχνα 2. ηαηυ ζοκαπά-

κηδια, ζοκάκηδζδ ιε ακεπζεφιδημ πνυζςπμ ή 

βνμοζμφγζημ γχμ 3. αθ. θ. stăĺáre ζηδ ζδι. 1.   

   stămătíră(πςν. πθδε.), (παθαζυη. ζε οδνμ-

ηίκδημοξ ιδπακζζιμφξ) δζάθμνμζ ηφπμζ ιμπθχκ 

μζ μπμίμζ ελέηνεπακ ή δζέημπηακ ηδκ εηνμή ημο 

κενμφ απυ ημκ οδναβςβυ πνμξ ημ ιδπακζζιυ ιε 

απμηέθεζια ηδκ δζαημπή ηδξ θεζημονβίαξ ημο.  

   Stămăríe 1. (δ) Πακαβία 2. (ιηθ.) πανα-

ηηδνζζιυξ υιμνθδξ βοκαίηαξ 3. (ιηθ.) πανα-

ηηδνζζιυξ πνμζχπμο πμο ιζθάεζ βθοηά, ήνεια.  

   stămbărisíre(πθδε. spămbărisíri)  ζθνά- 
βζζια.   

   stămbăriséscu(stămbăris/-íre,-í,-ítă) 1. 

(βζα αζαθίμ) εηηοπχκς, ηοπχκς. 2. ζηαιπάνς, 
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εκημπίγς 3. απμηοπχκς ζηδκ ικήιδ ιμο 4. 

ζθναβίγς: 5. ημθθάς ζε ιία άπμρδ.  

   stănipséscu(stănips/-íre,-í,-ítă) 1. (βζα πνυ-

ζ.) οπάνπς, ζοκοπάνπς, ζοιαζχκς (ιε ηπ.) 2. 

(βζα μζημκμιζηή, θζθζηή ή ενςηζηή ζπέζδ) δζα-

νηχ, ακηέπς 3. ζηενζχκς, ηαηαθένκς κα γήζς 

(ηάπμο).  

   stănipsíre(πθδε. stănipsíri), (βζα πνυζ.) 

ζοκφπανλδ, ζοιαίςζδ.    

   stăsídhă(πθδε. stăsídzî) ζηαζίδζ.  

   stătére(πθδε. stătéri) ηακηάνζ.  

   stăterícă(πθδε. stăteríci) ηακηανάηζ (οπμη. 

ημο stătére).   

   stăteáre(πθδε. stătéri) 1. ζηαιάηδια, παφ-

ζδ, δζαημπή 2. ηάεζζια ζδιείμ υπμο ημπμεεηεί 

ηακείξ ημ ζχια ημο. 3. αθ. θ. stáre ζηδ ζδι 2.  

   Stăvínere, (δ) Αβία Παναζηεοή. 

   stăvruséscu(stăvrus/-íre,-í,-ítă) 1. ζηαονχ-

κς, ηάκς ημ ζδιείμ ημο ζηαονμφ (πάκς ζε 

ηπ./ηη.) 2. εακαηχκς ιε ζηαονζηυ εάκαημ. 

   stăvrusíre(πθδε. stăvrusíri) 1. ζηαφνςια, 

εακάηςζδ ιε ζηαονυ 2. ημ κα ηάκς ημ ζδιείμ 

ημο ζηαονμφ, πάκς ζε ηπ./ ηη.  

   steáo(πθδε. steále) 1. αζηένζ 2. (ιηθ.) πα-

ναηηδνζζιυξ υιμνθμο ημνζηζζμφ ή βοκαίηαξ 3. 

(ιηθ.) ηάηζ πμο θαιπμημπά απυ ηαεανζυηδηα 4. 

( βζα οβνυ) ζηαθζά, δ εθάπζζηδ πμζυηδηα 5. (βζα 

πζμκυπηςζδ) μ εθάπζζημξ  υβημξ πζμκζμφ πμο 

ιπμνεί κα πέζεζ 6. (ςξ επίνν.) θίβμ, θζβάηζ.  

   stelúşă(πθδε. stelúşe) αζηενάηζ (οπμη. ημο. 

steáo) 

   stérche(πθδε. stérchi) 1. μίζηνμξ, βέκμξ δί-

πηενςκ εκηυιςκ πμο ελαβνζχκεζ ηα γχα, αμσ-

δυιοβα, αθμβυιοβα 2. μίζηνμξ, δδιζμονβζηυξ 

εκεμοζζαζιυξ 3. ιακία, παναθμνά  

   sterigoájă(πθδε. sterigoáje) αέναηνμ, πθα-

ηφθοθθμ αβνζυπμνημ ηςκ θζααδζχκ.. 

   stérnă(πθδε. stérne) ζηένκα.  

   steropúlu - steropúlă (πθδε. steropúĺi - 

steropúle) 1. ηνζάνζ ή ηναβί ηνζχκ εηχκ - βίδα ή 

πνμααηίκα ηνζχκ εηχκ. 2. (εδθ.) βίδα ή πνμαα-

ηίκα πμο βεκκάεζ βζα δεφηενδ θμνά.  

   sterpáru(πθδε. sterpári) αμζηυξ πμο θνμ-

κηίγεζ ηαζ αυζηεζ ημ ημπάδζ ιε ηα steárpe (αθ. 

θ.)   

   steárpă(πθδε. steárpe) 1. (βζα γχμ) α. 

ζηένθμ, ζηείνμ β. αοηυ πμο δεκ πανάβεζ βάθα 

2. (ηηδκ. ζημκ πθδε.) ημπάδζ ζοβηνμημφιεκμ  

απυ άβμκα ηαζ ιδ βαθαηημθυνα γχα 3.  ( ςξ 
επίε.) κενυ πμο έπεζ ζηενέρεζ. 

   sterpuéscu(sterpu/-íre,-í,-ítă), (βζα γχμ) 

ηαείζηαιαζ ζηείνμ, άβμκμ. 

   sterpuíre(πθδε. sterpuíri), (βζα γχμ) ημ κα 

ηαηαζηεί ζηείνμ.  

   sterpuríu(πθδε. sterpuríuri) ημπάδζ ιε 

steárpe (αθ. θ.)  

   stíhimă(πθδε. stíhime) ζημίπδια.     

   stihió(πθδε. stihiádzî) 1. παναηηδνζζιυξ 

πνμζχπμο πμο έπεζ λεπενάζεζ ηα θοζζμθμβζηά 

υνζα ηδξ επζαίςζδξ, πμο είκαζ πμθφ ιεβάθμξ 

ζηα πνυκζα 2. (παθαζυη.) θίδζ πμο εκημπίγμκηακ 

ζηδ ζηεπή ή ζε ηάπμζμ απυ ηα ημζπχιαηα ημο 

ζπζηζμφ  (εεςνμφκηακ ζενυ βζα αοηυ ηαζ δεκ ημκ 

ζηυηςκακ). 

   stíhu(πθδε. stíhuri) ηφια, θοζζηυ θαζκυ-

ιεκμ (ανμπή ή πζυκζ) ιεβάθδξ έκηαζδξ ηαζ πενζ-

μνζζιέκδξ δζάνηεζαξ.  

   stípse(πθδε. stípsuri) ζηφρδ.  

   stogáre(πθδε. stogằri) ζημίααβια.  

   stoghédzu(stog/-áre,-ái,-átă) ζημζαάγς.  

   stógu(πθδε. stoáge) 1. ζςνυξ 2. ζημίαα α.  

άηαηημξ ζςνυξ μιμεζδχκ πναβιάηςκ β. ημπμ-

εέηδζδ πναβιάηςκ ζε επάθθδθεξ ζεζνέξ 4. (βζα 

δδιδηνζαηά) εδιςκζά.  

   stomáhe(πθδε. stomắhi) ζημιάπζ.  

   stránghiu(πθδε. stránghiuri) 1. άκοδνμξ 

ηυπμξ, πςνίξ πδβέξ ή κενά 2. ζηεβκυ έδαθμξ, 

πμο δεκ ηναηάεζ οβναζία  

   stráńi(πςν. εκ.) πενίμδμξ, έιιδκα, δ έιιδ-

κδ νφζδ.  

   stráńu(πθδε. stráńe & stráńi) νμφπμ 

   stratiótu(πθδε. stratiótsî) ζηναηζχηδξ. 

   stratiĝó(πθδε. stratiĝádzî) ζηναηδβυξ.    

   strató(πθδε. stratádzî) 1. ζηναηυξ, ζηνα-

ηζςηζηυ ζχια 2. (ζοκεηδ.) δ ζηναηζςηζηή εδ-

ηεία ή ημ ζηναηζςηζηυ επάββεθια.  

   strátu (πθδε. stráturi) 1. πθαημφκηαξ ει-

ανφμο ακενχπμο 2. είδμξ πμκηνμφ πανηζμφ πε-

νζηοθίβιαημξ 3. ημ ηαηαηάεζ πμο δδιζμονβείηαζ 

ζε ποειέκα δμπείμο ιε οβνά 4. ημ ίγδια πμο 

δδιζμονβείηαζ ζημκ ποειέκα οδάηζκςκ επζθα-

κεζχκ.   

   straĝaĺanó(πθδε. straĝaĺanádzî) είδμξ πηδ-

κμφ .   

   străbátu(străbăt/-eáre,-úi,-útă) 1. (ηνζημ-

πνυζ. βζα ανμπή) δζαπενκά (ηα νμφπα) ηαζ βί-

κεηαζ αζζεδηή ζημ ζχια 2. (ηνζημπνυζ. βζα 

ηνφμ) βίκεηαζ έκημκα αζζεδηυ ζημ ζχια 3. α. 

ανέπς, ιμοζηεφς (ηη.) β. (me ~) ανέπμιαζ, ηα-

ηαανέπμιαζ, ιμοζηεφμιαζ (απυ ηη.) 4.. (ηνζημ-

πνυζ. βζα ημίπμ) ειθακίγεζ οβναζία (επεζδή έπς 

δζαπεναζηεί απυ κενά) 5. (ηνζημπνυζ. βζα νμφ- 

πμ) είκαζ δζαπεναηυ, δεκ είκαζ αδζάανμπμ 6. 

(ηνζημπνυζ. βζα κενυ ) ηνοπά, δζαηνοπά (ζε ηά-

πμζμ ζδιείμ) ηαζ ακααθφγεζ 7. (βζα ανμοναίμ) 

δζαηνοπχ, δδιζμονβχ ηνφπα (ζημ έδαθμξ) 8. 

(me ~) ηανάγμιαζ ροπζηά. 
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   străbăteáre (πθδε. străbătéri) 1. ηαηά-

ανεβια 2. δζάηνδζδ  

   străchéscu(străch/-íre,-í,-ítă) 1. (βζα πδβή, 

πμηάιζ, ανφζδ) ζηναββίγς, ζηενεφς 2. (βζα 

βαθαηημθυνμ γχμ) ζηενεφς, δεκ έπς άθθμ βά-

θα 3. (βζα δμπείμ οβνχκ) ζηναββίγς, αδεζάγς 

εκηεθχξ απυ ημ πενζεπυιεκμ 4. (ιηθ. βζα πνυζ.) 

δζράς πμθφ 5. (βζα γχμ) απμαάθς 6. (ηνζημ-

πνυζ. βζα αβαεά, πνήιαηα, se ~) ζηενεφμοκ, 

ηεθεζχκμοκ, ειθακίγμοκ έθθεζρδ.  

   străchíre(πθδε. străchíri) 1. (βζα πδβή, 

πμηάιζ, ανφζδ) ζηνάββζζια, ζηένεια 2. (βζα 

γχμ) απμαμθή ηομθμνμφιεκμο ειανφμο.   

   străchitúră(πθδε. străchítúre) 1. έθθεζρδ 

κενμφ θυβς ακμιανίαξ.  

   străchitúru(πθδε. străchítúre) κεηνυ έι-

ανομ γχμο πμο πνμήθεε απυ απμαμθή. 

   străgheátă & străgĺeátă(πθδε. străghétsî 

& străgĺétsî) πθςνμηφνζ, κςπυ ακάθαημ ηονί. 

   străgĺeátă → străgheátă. 

   străhiptáre(πθδε. străhiptằri) ζμφαθζζια, 

αίζεδζδ δζαπεναζηζημφ πυκμο  

   străhiptédzu(străhipt/-áre,-ái,-átă) 1. δζα-

πενκχ (ηπ.) ιε αζπιδνυ υνβακμ 2. (me ~) αζ-

ζεάκμιαζ δζαπεναζηζηυ πυκμ, ζμοαθζά 3. Βα-

ζακίγς, ηαημπμζχ, ηαημιεηαπεζνίγμιαζ (ηπ.) 4. 

ζοκηνίαμιαζ, ζοβηθμκίγμιαζ, ηαηανναηχκμιαζ 

5. ανπάγς ηνφςια (ιεηά απυ έηεεζδ ζε ανμπή 

ή ηνφμ).  

   străhíptu(πθδε. străhípte & străhípturi) 

ζμοαθζά, δζαπεναζηζηυξ πυκμξ. 

   strămbeátsă(πθδε. strămbétsî) 1. θάεμξ, 

ζθάθια, ηάηζ πμο δεκ βίκεηαζ ιε ζςζηυ ηνυπμ 

2. ζηνααζζιυξ, αθθδεχνζζια 3. ακέκηζιδ πνά-

λδ εζξ αάνμξ ηάπμζμο 4. θμλυηδηα, ζηνααή ηθί-

ζδ.  

   strămutáre(πθδε. strămutằri) 1. ιεηαηί-

κδζδ 2. ιεηάεεζδ 3. εηηυπζζδ.  

   strămútu(strămut/-áre,-ái,-átă)  1. (me ~) 

ιεηαηζκμφιαζ, ηζκμφιαζ 2. (me ~) ιεημζηίγς, 

αθθάγς ηυπμ (δζαιμκήξ, ενβαζίαξ) 3. (βζα πθδ-

εοζιυ) ιεηαημπίγς 4. (ζε ενβαζία) ιεηαεέης 

(ηπ.) 5. εηημπίγς (ηπ.)  

   străngănéscu & trăngănéscu(străngăn 
& trăngăn/-íre,-í,-ítă) 1. ιζθάς πςνίξ μοζία, λε-

ζημιίγς ακμδζίεξ 2. ηα ημπακάς, ηα ρέθκς (ζε 

ηπ.), ηα θές απυ ηδκ ηαθή.  

   străngăníre & trăngăníre(πθδε. stră-

ngăníri & trăngăníri) δ έηθναζδ ζηέρδξ ιε παν- 
νδζία.    

   strănghistíru(πθδε. strănghistíre) ζηναβ-

βζζηήνζ. 

   strănguéscu & strănguséscu (străngu/- 

íre,-í,-ítă) 1. ζηναιπμοθχ, πνμηαθχ δζάζηνει- 

ια 2. (me ~)  παεαίκς δζάζηνειια. 

   strănguíre & străngusíre(πθδε. stră-

nguíri & străngusíri) ζηναιπμφθδβια.   

   strănguséscu → strănguéscu. 

   străngusíre → strănguíre.  

   strănúşu & străńícu(πθδε. strănúşî & 

străńici) 1. νμοπαθάηζ 2. (πθδε.) ιζηνή πμζυ-

ηδηα νμφπςκ (οπμη. ημο stráńu). 

   străńétu(πθδε. străńéturi) 1. νμοπζζιυξ, ημ 

ζφκμθμ ηςκ εκδοιάηςκ ηάπμζμο 2. (ζημ ειπυ-

νζμ) είδδ νμοπζζιμφ.  

   străńícu → strănúşu. 

   străuşắscu & străuşédzu(străuş/-î´re,-

î´i,-î´tă) βενάγς πνυςνα.  

   străuşédzu → străuşắscu  

   străuşî´re(πθδε. străuşî´ri) πν-υςνδ βήνα-

κζδ.  

   străxeáste(străx/-í,-ítă) (ηνζημπνμζ. βζα 

βεβμκυξ) ζοιααίκεζ α. βίκεηαζ, θαιαάκεζ πχνα 

β. ηοπαίκεζ.  

   străxéscu(străx/-íre,-í,-ítă) 1. ακέπμιαζ, ο-

πμιέκς (ηπ./ηη.) 2. οπμθένς, ακηέπς (ηη.).  

   străxíre1
(πθδε. străxíri) 1. ακμπή, ακεηηζ-

ηυηδηα 2. οπμιμκή, ακεεηηζηυηδηα. 

   străxíre2
(πθδε. străxíri)

 
ζοιαάκ, βεβμκυξ, 

πενζζηαηζηυ.   

   streáhă(πθδε. stréhi) ιανηίγα, ημ βείζςια 

ηδξ ζηέβδξ  

   stricătoáre(πθδε. stricătóri), ηζακηίθα, ζά-

ημξ απυ αναζμτθαζιέκμ πακί πμο πνδζζιμπμζ-

είηαζ βζα ηδκ απμζηνάββζζδ πθςνμφ ηονζμφ 2. 

(ιηθ.) αναζμτθαζιέκμ οθακηυ 4. ζηδ θν. nu tsî 

tsî´ne stricătoárea! "είζαζ δεζθυξ". 

   stricóru(stric/-uráre,-orái,-urátă) 1. ζηναβ-

βίγς, ζηεβκχκς, πάκς ημ οβνυ πμο πενζέπς 2. 

απμζηναββίγς, ζηφας, αβάγς απυ ηάηζ ημ οβνυ 

πμο πενζέπεζ πζέγμκηάξ ημ ή ηνειχκηαξ ημ ηαζ 

αθήκμκηαξ κα ζηάλεζ 3. (ηνζημπνυζ. βζα πδβή, 

ανφζδ, se ~) ζηενεφεζ 4. (ηνζημπνυζ. βζα οδά-

ηζκδ επζθάκεζα, se ~) ελαηιίγεηαζ 5. (υηακ 

ηθαίς, me ~) ζηενεφς απυ δάηνοα, δεκ έπς κα 

πφζς άθθα 6. (ιηθ.-εηθναζη.) ζηναββίγς; πίκς 

ή πφκς οβνυ ςξ ηδκ ηεθεοηαία ζηαβυκα 7. (βζα 

ζδνχηα) θεφβς, αβαίκς (απυ ημ ζχια) 8.( υηακ 

πεζκχ, me ~) κζχες θζβμφνα.  

   stricuráre(πθδε. stricurắri) 1. ζηνάββζζια 

2. απμζηνάββζζδ, ημ κα αβάθς απυ ηάηζ ημ ο-

βνυ πμο πενζέπεζ 3. (βζα πδβή, ανφζδ) ζηένεια 
4. (βζα οδάηζκδ επζθάκεζα) ελάηιζζδ 

   stricurătóru(πθδε. stricurătó-ri) 1. ηναβ-

βζζηήνζ 2. ζμονςηήνζ.  

   stricurătúră(πθδε. stricurătúre) 1. (πθδε.) 

οπμθείιιαηα κενμφ πμο έπμοκ απμιείκεζ ζε ιία 
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 οδάηζκδ επζθάκεζα πμο έπεζ απμζηναββζζηεί 2. 

(πθδε.) μζ ηεθεοηαίεξ ζηαβυκεξ κενμφ πμο 

έπμοκ απμιείκεζ ζε ιία πδβή ή ανφζδ πμο έπεζ 

ζηενέρεζ 3. (πθδε.) μζ ζηαβυκεξ πμο πέθημοκ 

απυ νμφπα πμο έπμοκ απθςεεί βζα ζηέβκςια 

ιεηά απυ ιπμοβάδα.  

   strimtáre(πθδε. strimtằri) ηάκοζια, ηέκης-

ια χζηε κα πάρεζ (ηη.) κα είκαζ παθανυ.  

   strimtédzu & strímtu(str/-imtáre,-ímşu,-

ímtă) 1. (βζα φθαζια) ηακφγς, ηεκηχκς δζά-

πθαηα (ζοκήεςξ πάκς ζε ιία επζθάκεζα) 2. (βζα 

ζχια ή ιένδ ημο ζχιαημξ, me ~) δέκς, ζθίβ-

βς, βοικάγμιαζ.  

   strímtu → strimtédzu. 

   strimtúră(πθδε. strimtúre) αθ. θ. strimtáre.  

   stringeáre(πθδε. stringéri) 1. ζθίλζιμ, ημ 

κα ζθίββεζ ηακείξ ηάηζ 2. ζθίλζιμ, ακάβηδ, 

ιεβάθδ ηαζ επείβμοζα πίεζδ. 3. γυνζζια, πίεζδ 

4. δοκαηυ θχκαβια.  

   stringetúră(πθδε. stringetúre) πίεζδ, 

γυνζζια 

   strínglă(πθδε. stríngle) ακάζπαζημξ, είδμξ 

γανηζέναξ πμο ζοβηναημφζε ηζξ πενζζηεθίδεξ 

ηδξ dhímtă (αθ. θ.).  

   stríngu(str/-ingeáre,-éşu,-eásă) 1. ζθίββς, 

α. πενζαάθς ζηεκά (ηη.) χζηε κα ιδκ ιπμνεί κα 

ιεηαηζκδεεί ή κα απθςεεί ή κα πάρεζ κα είκαζ 

παθανυ β. δέκς βενά ηαζ ζηαεενά 3. ζηεκεφς, 

βίκμιαζ πζεζηζηυξ δ. (me ~). ζθίββμιαζ,αάγς ηα 

δοκαηά ιμο, ηαηααάθς πνμζπάεεζα ε. (βζα βνμ-

εζά) ηθείκς ηα δάπηοθά ιμο 2. α. γμνίγς, πζέγς 

β. (me ~) γμνίγμιαζ, πζέγμιαζ 3. α. ακαβηάγς ε-

λακαβηάγς β. (me ~) ακαβηάγμιαζ, ελακαβηά-

γμιαζ 4. (me ~) έπς ακάβηδ (ηπ.) 5. ζηνζιχ-

πκς, παβζδεφς (ηπ.) 6. (βζα πνήιαηα, me ~) 

ζθίββμιαζ, ανίζημιαζ ζε δοζάνεζηδ εέζδ, δεκ 

δζαεέης 7. (βζα θαβδηυ) ποηκχκς, ζηθδναίκς, 

πήγς 8. (me ~) θςκάγς δοκαηά 9. (ηνζημπνυζ. 

βζα ημκ πεζιχκα, se ~) δοκαιχκεζ, βίκεηαζ δνζ-

ιφηενμξ.  

   strî´mbáre(πθδε. strîmbằri) 1. ζηνάαςια 

2. ημφηζαια 3. ζηνίρζιμ 4. ζηνμθή δνυιμο. 

   strî´mbédzu & strî´mbu(strîmb/-áre,-

ái,-átă) 1. ζηνααχκς α. ηάκς (ηη.) ζηνααυ β. 

ηάκς (ηη.) κα πάνεζ ζηνααή ζηάζδ ή εέζδ 2. 

(me ~) βίκμιαζ ζηνααυξ, πάκς ηδκ εοεφηδηά 

ιμο 3. (βζα πυδζα, me ~) ημοηζαίκς, πςθαίκς 

4. (βζα ιάηζα, se ~) αθθδεςνίγμοκ 6. (ιηθ., ηνζ-

ημπνυζ. βζα ηαηάζηαζδ, οπυεεζδ η.θπ. se ~)  

παίνκεζ άζπδιδ ηνμπή 5. (βζα πμνεία) ζηνίας, 

πανεηηθίκς 6. (me ~) βένκς, παίνκς ηθίζδ.  

   strî´mbu1 → strîmbédzu   

   strî´mbu2
(πςν. πθδε.), (παθαζυη.) ιεηαθθζ- 

ηυξ ζηνυθαθμξ πνμζανιμζιέκμξ ζηδκ άηναηημ 

ημο ιδπακζζιμφ ημο κενμπνίμκμο. 

   strî´mbu3
(πθδε. strîmburi) ημοηζαιάνα, 

είδμξ αζεέκεζαξ ηςκ πνμαάηςκ.  

   strópu(πθδε. stroche) πμκηνυ ημκηάνζ πμο 

πνδζζιμπμζείηαζ ηον. βζα οπμζηφθςζδ.  

   stropópolu(πθδε stropópuĺi) θεπηυ strópu 

(αθ. θ.)  

   strúnă(πθδε strúne) αζεέκεζα αζβμπνμ-

αάηςκ πμο αθάπηεζ ημ ζοηχηζ.  

   strúngă(πθδε strúnge) ζηνμφβηα, πενζθνα-

βιέκμξ πχνμξ βζα ημ άνιεβια ηςκ πνμαάηςκ.  

   strungáru - strungáră(πθδε. strungári -

strungáre) άκδναξ - βοκαίηα πμο έπεζ ακαθάαεζ 

ηδκ οπδνεζία κα ςεεί ηα πνυααηα ηαηά ηδκ δζ-

αδζηαζία ημο ανιέβιαημξ. 

   strungheáre(πθδε strunghéri) ζηνμββφ-

θεια, ημ κα δχζς ζε ηάηζ ηοηθζηυ , ηοθζκδνζηυ 

ή ηαιπφθμ ζπήια.  

   strunghédzu(strungh/-eáre,-eái,-eátă) 1. 

ζηνμββοθεφς α. δίκς ηοηθζηυ ζπήια β. ηα-

ιποθχκς, δίκς ηοθζκδνζηυ ή ηαιπφθμ ζπήια.  

   struxéscu(strux/-íre,-í,-ítă) 1. ηνμπίγς, α-

ημκίγς 2. (ιηθ. me ~) πενζπμζμφιαζ ημκ εαοηυ 

ιμο.  

   struxíre(πθδε struxíri) ηνυπζ-ζια, 

αηυκζζια.  

   stúmbu(πθδε stúmburi) 1. βμοδμπένζ 2. ημ 

αανίδζ πμο θένεζ ημ κήια ηδξ ζηάειδξ ζημ 

ηάης άηνμ ημο 3. (ζοκεηδ.) δ ζηάειδ 4. ημ 

νααδί πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα ημ ηηφπδια ημο 

ηοιπάκμο. 

   stúpu(πθδε stúpe) ηάεε ζφκμθμ, έιροπςκ ή 

άροπςκ, μιμεζδχκ πναβιάηςκ 2. (εζδζηυη.) 

ιπμοηέημ, δέζιδ θοηχκ ή θμοθμοδζχκ 3. (εζδζ-

ηυη.) μιάδα, ιπμοθμφηζ ακενχπςκ ή γχςκ 4. 

(εζδζηυη.) ζιήκμξ εκηυιςκ ή πηδκχκ 5. (εζδζ-

ηυη.) ζςνυξ, ζημίαα ακηζηεζιέκςκ ή οθζηχκ.  

    stúpumă(πθδε stúpume) αμφθςια, ηαεεηί 

πμο πνδζζιμπμζμφιε βζα θνάλμοιε ή κα ηθεί-

ζμοιε ηάηζ. 

   sturnáre(πθδε sturnắri) 1. ζημονκάνζ, δ 

πέηνα απυ ηδκ μπμία πανάβμοιε ημκ πονυθζεμ 

2. (ζοκεηδ.) ηζαηιαηυπεηνα 3. (ιηθ-ιεζςη.) 

πμκηνμηέθαθμξ, άλεζημξ άκενςπμξ.   

    stúru(πθδε stúri & stúruri) 1. ημθυκα, ζηφ-

θμξ 2. (παθαζυη.) λφθζκμξ πάζζαθμξ πμο ημπμ-

εεημφκηακ ζηδ ιέζδ ημο αθςκζμφ 3. (παθαζυη.) 

ηάεε έκαξ απυ ημοξ ηέζζενζξ υνεζμοξ δμημφξ 

πμο ζηήνζγακ ημκ ηυθζκμ ημο αθεζηζημφ ιδπα- 

κζζιμφ ημο ιφθμο 4. (ιηθ.) αοηυξ μ μπμίμξ 

απμηεθεί ημ ααζζηυ ή ζηαεενυ ζηήνζβια.   

   súdhă(πθδε. súdhe) εδαθζηυ ημίθςια ακά-

ιεζα απυ ορχιαηα.   

   sudoáre → asudoáre. 
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   sueáĺe(πθδε. suéĺi) ιαθθί πμο πνμένπεηαζ 

απυ ημ ημφνεια ζοβηεηνζιέκςκ ζδιείςκ ημο 

ζχιαημξ εκυξ πνμαάημο (ημζθζά, μπίζεζα, μονά 

ηαζ θαζιυξ).  

   sueĺáre(πθδε. sueĺéri) ιενζηυ ημφνεια ημο 

πνμαάημο (ζηδκ ημζθζά, ηα μπίζεζα, ζηδκ μονά 

ηαζ ημ θαζιυ)  

   sueĺédzu & suéĺu(sueĺ/-áre,-ái,-átă) ημο-

νεφς ιαθθί απυ ηδκ ημζθζά, ηα μπίζεζα, ηδκ 

μονά ηαζ ημκ θαζιυ εκυξ πνμαάημο.  

   suéĺu → sueĺédzu.   

   sufadjî´(πθδε. sufadjádzî) ζμθαηγήξ.  

   sufắ(πθδε sufádzî) ζμαάξ.  

   sufláre(πθδε. suflắri) 1. θφζδια α. δ πκμή 

ημο ακέιμο β. δ εηηυλεοζδ αένα ιε ημ ζηυια, 

ηα νμοεμφκζα ή ηάπμζα ζοζηεοή 2. ακαπκμή, ημ 

κα ακαζαίκς 3. αβημιαπδηυ, δοζημθία ζηδκ 

ακάζα 4. ειρφπςζδ 5. εκίζποζδ, ζηήνζλδ, επζ-

ημονία.  

   súfletu & súflitu (πθδε. súflete & súflite) 

1. ροπή α. ή άοθδ πκεοιαηζηή θφζδ ημο ακ-

ενχπμο πμο ζοκεπίγεζ κα οπάνπεζ ιεηά ημκ εα-

καηυ ημο β. ημ ζφκμθμ ηςκ ροπμπκεοιαηζηχκ 

θεζημονβζχκ ημο ακενχπμο γ. δ δεζηή ηαζ 

πκεοιαηζηή οπυζηαζδ, μ εζςηενζηυξ ημο ηυ-

ζιμξ, δ έδνα ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ, ηςκ ζοβηζ-

κήζεςκ ηαζ ηδξ ζοιπενζθμνάξ ημο ακενχπμο 

2. (ζοκεηδ.) ζεέκμξ, εάννμξ, παθζηανζά 3. 

(ζοκεηδ.) άκενςπμξ 4. (ζοκεηδ.) o εαοηυξ ιμο, 

δ πάνηδ ιμο, ημ ζοιθένμκ ιμο 5. ακαπκμή, α-

κάζα 6. δ δεζηή ζοκείδδζδ 7. δ ροπζηή δζάεε-

ζδ 8.  ζηδ θν. dáu súflitu! " αμδεχ ηάπμζμκ, 

ημκ ζοκεπζημονχ ζε ιία ενβαζία " 

   súflitu → súfletu.  

   suflóńu(πθδε. suflońi) ακαπκμή, ακάζα.  

   súflu(sufl/-áre,-ái,-átă) 1. θοζχ α. (βζα άκε-

ιμ) πκές β. (βζα ζηυια) εηπκές αένα γ. (βζα 

ιφηδ) θοζχ. 2. ακαπκές, ακαζαίκς 3. λεθοζχ, 

αβημιαπχ, αζειαίκς 4 ειροπχκς, δίκς ημο-

νάβζμ (ζε ηπ.) 5. εκζζπφς, ζηδνίγς, πανέπς αμ-

ήεεζα (ζε ηπ.).  

   súfră(πθδε. súfre) 1. (ζε φθαζια) ζμφθνα, 

γάνα, πηοπή 2. (ζε πνυζ.) νοηίδα.   

   sufrăpeschíre(πθδε. sufrăpeschíri) (πα-

θαζυη.) ιεβάθδ πεηζέηα θαβδημφ δ μπμία α-

πθχκμκηακ πάκς απυ ημοξ ιδνμφξ υζςκ βεο-

ιάηζγακ (μζ μιμηνάπεγμζ ηδκ πνδζζιμπμζμφζακ 

απυ ημζκμφ).   

   sufruséscu(sufrus/-íre,-í,-ítă) 1. ζμοθνχ- 
κς, απμηηχ νοηίδεξ 2. (βζα φθαζια) γανχ-κς, 

ηζαθαηχκς. 8. (ιηθ. βζα ακηζηείιεκμ) ζμο-

θνχκς, ηθέας. 

   sufrusíre(πθδε. sufrusíri) 1. (βζα πνυζ.)  

ζμφθνςια, νοηίδςια 2. (βζα φθαζια) γάνςια, 

ηζαθάηςια.  

    sugáru - sugáră(πθδε. sugári - sugáre) 

1. αογακζάνζημ, ανζεκζηυ - εδθοηυ ανέθμξ 

ακενχπμο ή γχμο πμο ανίζηεηαζ ζε δθζηία εδ-

θαζιμφ 2. (ζηςπη.) άκδναξ - βοκαίηα ιζηνήξ 

δθζηίαξ, άπεζνμξ - άπεζνδ. 

   sugărícu(πθδε. sugăríci) οπμη. ημο sugáru 

( αθ. θ.).  

   sugeáre(πθδε. sugéri) 1. αφγαβια 2. Ρμφ-

θδβια εκυξ οβνμφ απυ ηπ. 3. απμννυθδζδ εκυξ 

οβνμφ απυ ημ οθζηυ πμο πενζαάθεζ.  

   sugĺitsáre(πθδε. sugĺitsắri) θυλοββαξ.  

   sugĺítsu(sugĺits/-áre,-ái,-átă) έπς θυλοβηα.  

   súgu(sugeáre, súpşu, súptă) 1. αογαίκς, 

εδθάγς 2. (βζα οβνυ) απμιογχ, ημ νμοθχ υθα 

3. (βζα ζχια, οθζηυ) απμννμθχ, νμοθχ ηα ο-

βνά πμο ιε πενζαάθμοκ 4. (ιηθ.) εηιεηαθ-

θεφμιαζ (ηπ.) ελακηθδηζηά, ημκ απμιογχ 5. (βζα 

πζυκζ) θζχκς 6. (ιηθ. βζα πνυζ. me ~) αδοκα-

ηίγς πμθφ, ζηεβκχκς. 

   suhádhă(πθδε. suhắdzî) 1. αζιμννμΐδα 2. 

(ιηθ.) ζπμθαζηζηυξ ακενςπμξ.  

   súlă(πθδε. súle) 1. ζμφαθα 2. (ιηθ.) μ ηυπμξ  

   sulhínă(πθδε. sulhíne) είδμξ αβνζμνίβακδξ.  

   súlu1
(πθδε. súle) ακηί ανβαθεζμφ 

   súlu2
(πθδε. súle) 1. ζμοαθί, θυβπδ, ηαζ βε-

κζηά ηάεε ζμοαθενυ ακηζηείιεκμ 2. ιοηενυ ημ-

πίδζ θζεμλυμο 4. μπμζαδήπμηε λφθζκδ ή ιεηαθ-

θζηή νάαδμξ πνδζζιμπμζείηαζ ςξ ιμπθυξ 5. 

ζμοαθζά, έκημκμξ ηαζ μλφξ εζςηενζηυξ πυκμξ  

   sultánu - sultánă(πθδε. sultáńi - sultáne) 

ζμοθηάκμξ - ζμοθηάκα. 

   sultúcu(πθδε. sultúche) επακςθυνζ. 

   suloátă(πθδε. suloáte) πζμκυκενμ  

   sulúpe(πθδε. sulúpe) ζμοθμφπζ, ιμνθή.  

   sulutşóchea(πθδε.;) αανζμπμφθα.   

   súmă(πθδε. súme) 1. πμζυηδηα πναβιάηςκ 

2. ζφκμθμ, μιάδα ακενχπςκ 3. άενμζζια θμ-

βανζαζιμφ 4. ζςνυξ, ζοβηέκηνςζδ πναβιά-

ηςκ ζε έκα ιένμξ 5. (ζηδκ ανπή πνυηαζδξ βζα 

έιθαζδ) ζςνυξ, ιεβάθδ πμζυηδηα, ιεβάθμξ 

ανζειυξ απυ ηάηζ.  

   suńéscu(suń/-ire,-i,-ită) πζιχ, μνιχ, νίπκμ-

ιαζ. 

   suńíre(πθδε. suńíri) εθυνιδζδ, επίεεζδ.    

   surcélu(πθδε. surceále) 1. αεθυκα πθελίια-

ημξ 2. (ιηθ.) μηζδήπμηε είκαζ πμθφ θεπηυ.  

   surdzắscu(surdz/-î´re,-î´i,-î´tă) ημοθαίκμ- 
ιαζ, παφς κα αημφς.  

   surdzî´re(πθδε. surdzî´ri) ηχθςζδ, ημο-

θαιάνα  

   surghíre → sorghíre..    

   surínu → sμrinu. 
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   surĝúne(πςν. πθδε.) ελμνία.  

   surhínă(πθδε. surhíne) πθέβια απυ ηα-

θάιζα ή λφθα πμο πνδζζιμπμζμφηακ ςξ παβίδα.  

   suríe(πθδε. suríuri) 1. (βζα γχα) αβέθθδ, ημ-

πάδζ 2. (βζα πηδκά) ζιήκμξ 3. (βζα ακενχπμοξ) 

μιάδα, ιπμοθμφηζ: 4. (βζα οθζηά) πθδεχνα, 

ιεβάθδ πμζυηδηα  

   surlánu & şurlánu(πθδε. surláne & şurlá-

ne) ηαεεηί πμο είκαζ κενμοθυ 1. (εζδζηυη. βζα 

θαβδηυ) κενμγμφιζ 2. (εζδζηυη. βζα πμηυ) πμθφ 

αναζυ ζηδκ οθή ημο, ζακ κενυ 3. (εζδζηυη. βζα 

ηυπνακα) πμθφ νεοζηά, ζακ κενυ.  

   súrlă(πθδε. súrle) ημνοθή θοζζημφ ορχ-

ιαημξ, αμοκμφ.  

   surléche(πθδε. surléchi) 1. ζμονάαθζ, είδμξ 

ιεβάθδξ θθμβέναξ 2. (ιηθ.) μηζδήπμηε έπεζ 

ζηεκυιαηνμ ζπήια 3. (ιηθ.) ακηζηείιεκμ πμο 

πνμελέπεζ απυ ηάπμο 4. (ιηθ.) ιεβάθδ ιφηδ 5. 

(ιηθ.) πέμξ.  

   surohínă(πθδε. surohíne) ημ ζδιείμ ηδξ 

ημίηδξ εκυξ πμηαιμφ υπμο ημ κενυ ειθακίγεζ 

ζθμδνυηδηα νμήξ (επεζδή πενκάεζ απυ ζηεκςπυ 

πμο δδιζμονβεί δ πανμοζία πεηνχκ ή ανάπςκ). 

    surpáre(πθδε. surpắri) 1. βηνέιζζια α. 

ηαηάννεοζδ, ζχνζαζια β. ηαηεδάθζζδ 3. (υηακ 

παθεφς) νίρδ ημο ακηζπάθμο.  

   surpătúră(πθδε. surpătúre) 1. ενείπζμ, πά-

θαζια 2. (ζε δάζμξ) πεζιέκμ λφθμ.  

   súrpu(surp/-áre,-ái,-átă) 1. (me ~) γηνειί-

γμιαζ, ηαηαννές 2. ηαηεδαθίγς, βηνειίγς, νί-

πκς ηάης 3. (ζοκεηδ.) ηαηαζηνέθς, νδιάγς 4. 

(me ~)  αδοκαηίγς  πμθφ ( θυβς αζεέκεζαξ)  5.  

(υηακ παθεφς) νίπκς ηάης, κζηχ (ηπ.) 6. (βζα  

ηανπμθυνμ δέκδνμ) θεδθαηχ, ανπάγς ημοξ ηα-

νπμφξ 7. (ηνζημπνυζ. βζα αμζηυημπμ, se ~) πά- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

κεζ ηα ενεπηζηά ιμο ζοζηαηζηά (θυβς οπεναυ-

ζηδζδξ).  

   surséscu(surs/-íre,-í,-ítă) 1. λονίγς 2. (me 

~)λονίγμιαζ. 

   sursíre(πθδε. sursíri) λφνζζια.   

   susáme(πθδε. susáńi) ζμοζάιζ.  

   suscherédzu & suschíru(suschir/-áre,-

ái,-átă) 1. επζεοιχ, πμεχ, θαπηανχ (ηπ./ηη.) 2. 

ακαζηεκάγς, αβάγς ακαζηεκαβιυ (θυβς ένς-

ηα, επζεοιίαξ ή πυεμο βζα ηπ./ηη.) 3. (υηακ 

ηθαίς) αβάγς θοβιμφξ.  

   suschiráre(πθδε. suschirắri) 1. Ακαζηεκα-

βιυξ 2. εηδήθςζδ έκημκδξ επζεοιίαξ, πυεμο, 

θαπηάναξ βζα ηπ./ηη.   

   suschíru → suscherédzu.   

   suséscu(sus/-íre,-í,-ítă) 1. ηακμκίγς, ακα-

βηάγς (ηπ.) κα ζοιιμνθςεεί πανά ηδκ εέθδζή 

ημο 2. (ςξ απεζθή ζε πνυζςπμ) ζημηχκς, πηο-

πχ ακεθέδηα 3. (βζα πχνμ) ηαηημπμζχ, ζοβο-

νίγς 4. (me ~) πενζπμζμφιαζ ηδκ ειθάκζζή ιμο.   

   susíre(πθδε. susíri) 1. πενζπμίδζδ ηδξ ει-

θάκζζδξ 2. ηακυκζζια, αίαζα ζοιιυνθςζδ ηά-

πμζμο.    

   susoáră(πθδε. susóri) 1. ιαζπάθδ 2. ηα νζ-

γά εκυξ αμοκμφ 3. (ιηθ.) δ πνμζηαζία, δ θνμ-

κηίδα πμο πανέπεζ ηάπμζμξ ζε ηάπμζμ πνυζςπμ, 

ηον. ιζηνυηενμ ηαζ πζμ αδφκαιμ. 4. (ςξ επίνν.) 

παναιάζπαθα. .  

    suzắńi(πςν. εκ) 1. ζδζμηνμπία, παναλεκζά 

2. ζηδ θν. bágu suzắńi! α. "λεζδηχκς ηπ. " β. 

"αάγς ζδέεξ, εκζπείνς αιθζαμθίεξ ζε ηπ. βζα 

ηπ. άθθμκ" 3. ζηδ θν. adáru suzắńi! "ηάκς 

ηζαθίιζα, ηαιχιαηα".   

   suvándză(πθδε. suvắndzî) ζαΐηα ανβα-

θεζμφ 2. (ιηθ. ) αζδμίμ      
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   şacắ(πθδε. şacádzî) αζηείμ 

   şáda(πθδε. şáde) παναηηδνζζιυξ αηδιέθδ-

ηδξ ή ηαημκηοιέκδξ βοκαίηαξ.   

   şaitánu -şaitánă(πθδε. şaitáńeańi –şaitá-

ne) δαζιυκζμξ- δαζιυκζα, άκηναξ – βοκαίηα  πμο 

δείπκεζ λεπςνζζηή ζηακυηδηα ηαζ ελοπκάδα ζε 

έκακ ημιέα. 

   şále1
(πθδε. şắĺi) ζάθζ.    

   şále2
(πθδε. şắĺi) αμοαχκαξ. 

   şamaligi(πςν. πθδε.) είδμξ οθάζιαημξ.  

   şamandúru - şamandúră(πθδε. şama-

ndúri - şamandúrre) παναηηδνζζιυξ ακενχπμο 

ιε ημκηυπμκηνμ ζχια.  

   şamşăcî´ză(πθδε. şamşăcîze) ημθμθχκζμ.  

   şapátu -şapátă(πθδε. şăpáţî - şăpáte) αο-

ηυξ - αοηή πμο πενπαηά ζηνααά (ιε ηζξ ιφηεξ 

ηςκ πμδζχκ πνμξ ηα ιέζα)  

   şáră(πθδε. şắri) 1. δίπεζνμξ εθημπνίμκαξ βζα 

ηδκ οθμηυιδζδ ηςκ δεκδνςκ ή ηδκ εβηάνζζα 

ηιήζδ ηςκ ημφηζμονςκ 2. πεζνμηίκδημ ιεηά 

πθαζζίμο πνζυκζ βζα ημ πνζυκζζια οθμημιδ-

ιέκςκ ημφηζμονςκ ιε ζημπυ ηδκ παναβςβή 

ζακίδςκ 3. μδμκηςηυ ιεηαθθζηυ έθαζια (πνζ-

υκζ) πμο έθενε μ ιδπακζζιυξ ημο κενμπνίμκμο 

βζα κα πνζμκίγεζ ηα ημφηζμονα.  

   şárpe(πθδε.  şắrchi) θίδζ.  

   şarpindáre (πθδε. şărpindắri) δδθδηδνία-

ζδ απυ θίδζ.  

   şarpindédzu & şárpindu(şarpind/-áre,-

ái,-átă) 1. δδθδηδνζάγμιαζ απυ θίδζ 2. (βζα 

πνυζ.) θανιαηχκς, πζηναίκς πμθφ.   

   şárpindu → şarpindédzu. 

   şáru(πθδε. şắruri) 1. ημ ηαηαηάεζ, δ οπμ-

ζηάειδ πμο δδιζμονβείηαζ ζε δμπεία ιε οβνά 2. 

θαζπυκενμ   

   şatrafíru & şatrafíră(πθδε. şatrafiri & 

şatrafirre) 1. ηζζββάκμξ - ηζζββάκα 2. ιηθ.) 

αοηυξ - αοηή πμο κηφκεηαζ ιε ημονέθζα ή πα-

νδαθά νμφπα.   

   şăcădjî´ - şăcădjoáńe(πθδε. şăcădjádzî - 

şăcădjoáńe) άκηναξ - βοκαίηα πμο θέεζ αζηεία  

   şădeáre(πθδε. şădéri) 1. ηαεζζζυ, ηειπεθζά, 

αδνάκεζα 2. λεημφναζδ, ακάπαοζδ 3. ανβία 4. 

έδνα, αάζδ, ημ ηέκηνμ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ 

ηάπμζμο ή ημ ιένμξ υπμο ζοπκάγεζ ηάπμζμξ.  

   şắdu(şă/-deáre,-dzúi,-dzútă) 1. ηάεμιαζ 2. 

ζηέημιαζ 3. ηειπεθζάγς, αδνακχ 4. ακαπαφ- 

μιαζ, ηάκς παφζδ 5. ηαημζηχ, είιαζ εβηαηε-

ζηδιέκμξ 6. (ηνζημπνυζ. se ~) οπμθένεηαζ (ηη.), 

είκαζ ακεηηυ 7. (ηνζημπνυζ. se ~) βίκεηαζ, είκαζ 

εθζηηυ (ηη.) 8. (.ηνζημπνυζ. βζα ηυπμ, se ~) 

πνμζθένεηαζ, είκαζ ηαηάθθδθμξ βζα κα ηαείζεζ 

ή κα ζηαειεφζεζ ηπ. 9. (ηνζημπνυζ. βζα νμφπμ) 

εθανιυγεζ, ηαζνζάγεζ 10. ηδνχ μνζζιέκδ ζηάζδ, 

έπς μνζζιέκδ ζοιπενζθμνά.  

   şădzútu(πθδε. sădzúte) 1. πνςηηυξ 2. (ηαη’ 

επέηη.) έδνα, πζζζκυξ.     

   şăitănlíche(πθδε. şăitănlíchi) δζααμθζά.  

   şălătăreáo(πθδε. şălătăréi) ιζηνή şălătúră 

(αθ. θ.).    

   şălătúră & şelătură(πθδε. şălătúre & şe-

lătúre) μζ δφμ πθεονέξ εκυξ μνεζκμφ δζάζεθμο.  

   şălivardhécu & şîlivardhécu - şăliva-

rdhécă & şîlivardhécă(πθδε. şălivardhéci 

&. şîlivardhéci - şălivardhéce & şîlivardhéce) 1. 

μ θμνχκ ζαθαάνζ 2. άημιμ πμο θμνά θανδφ 

πακηεθυκζ ημ μπμίμ ηάεεηαζ άηζαθα πάκς ημο, 

ζακ ζαθαάνζ.  

   şăliváre & şîliváre(πθδε. şălivắri & şîlivắ-

ri) ζαθαάνζ. 

   şăĺirítsă(πθδε. şăĺiríce) ζαθζανίζηνα.  

   şăínu - şăínă(πθδε. şăíńi. - şăíne) 1. (ανζ. 

) ζαΐκζ, βενάηζ 2. (ιηθ.) άκηναξ - βοκαίηα ζαΐκζ, 

λεθηένζ. 

   şămătắ(πθδε. şămătádzî) ζαιαηάξ. 

   şăndáne(πθδε. şăndắńi) ηδνμπήβζμ.  

   şărătúră(πθδε. şărătúre) πθαβζά ιε ζαενυ 

ή θαζπχδεξ έδαθμξ   

   şărpícu(πθδε. şărpíci) θζδάηζ (οπμη. ημο 

şárpe).  

   Şcăpitáru - Şcăpitáră(πθδε. Şcăpitárea-

ńi - Şcăpitáre) 1. Aθαακυξ - Aθαακίδα, αοηυξ –

αοηή  πμο ακήηεζ ζημ αθαακζηυ έεκμξ αθαακυξ 

2. (ιηθ.) ρςνμπενήθακμξ. - ρςνμπενήθακδ. 

   şcheázmă(πθδε. şcheázme) ζηζάπηνμ 

   şcî´mbă(πθδε. şcî´mbe) 1. ανάπμξ 2. Κμ-

ηνυκα 2. (ιηθ.) ηαεεηί ζηθδνυ, ζηενευ ηαζ 

ζοιπαβέξ.  

   şcĺindjáme(πςν. πθδε.) ηζζβημοκζά  

   şcĺindjuéscu(şcĺindju/--íre,-í,-ítă) βίκμιαζ 

ηζζβημφκδξ.  

   şcĺindjuíre(πθδε. şcĺindzuíri) ημ κα βίκς 

ηζζβημφκδξ.  
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   şcĺνápicu(şcĺopic/-áre,-ái,-átă) ημοηζαίκς, 

πςθαίκς.  

   şcĺopicáre(πθδε. şcĺopicắri) ημφηζαια  

   şcĺópu(πθδε. şcĺópuri) είδμξ αζεέκεζαξ ηςκ 

πνμαάηςκ.  

   şcócă(πςν. πθδε.) ζηδ θν. şcócă lu ái cáplu! 

"είζαζ πμκηνμηέθαθμξ ".   

   şcópu(πθδε. şcoápe)  1. νααδί, ιαβημφνα 2. 

λοθμθυνηςια, πηφπδια 3. ηάηζ πμο είκαζ πα-

βςιέκμ 4. ζηδ θν. armắnu şcópu! "ημηαθχκς, 

ιανιανχκς απυ θυαμ ή έηπθδλδ ".  

   şcrapatínă(πθδε. şcrapatíne) θμνδηυ πμο-

νμαυθμ υπθμ.   

   şcrapuéscu(şcrapu/-íre,-í,-ítă) πονμαμθχ, 

εηπονζμηνμηχ 

   şcrapuíre(πθδε. şcrapuíri) πονμαυθδζδ.   

.   şcráu(πθδε. şcráuri) 1. πονμαμθζζιυξ 2. 

(ζοκεηδ.) μ ήπμξ πμο πανάβεηαζ ηαηά ηδκ 

εηπονζμηνυηδζδ πονμαυθμο υπθμο. 

   şcrăpuéscu(şcrăpu/-íre,-í,-ítă) 1. ηαηαθα-

ααίκς, ζηαιπάγς, ακηζθαιαάκμιαζ ιε ημκ κμο 

2. αδοκαηχ κα ζηεθηχ, απμαθαηχκμιαζ, ημο-

νημοηζάγς.  

   şcrăpuíre(πθδε. şcrăpuíri) απμαθάηςζδ, 

αδοκαιία ζηέρδξ  

   şcurtáme & şcurteáme(πθδε. şcurtắńi) 

πθήεμξ ημκηχκ ακενχπςκ.  

   şcurtáre(πθδε. şcurtắri) 1. ηυκηεια 2. οπυ-

ηαλδ 3. ζοκηυιεοζδ.  

   şcurteáme → şcurtáme.  

   şcurtédzu(şcurt/-áre,-ái,-átă) 1. ημκηαίκς 

(ηη.) 2. ζοκημιεφς 3. ιεζχκς, πενζμνίγς 4. 

οπμηάζζς 5. (βζα ενβαζία) απμθφς 6. Αηνμ-

ημιχ.  

   şcurtítsă(πθδε. şcurtíce) 1. θαπκυξ 2. ηθή-

νμξ.  

   Şcúrtu(πςν. πθδε.) Φεανμοάνζμξ, μ δεφηε-

νμξ ιήκαξ ημο έημοξ.    

   şeáo(πθδε. şeále) ζέθα. 

   şelătură → şălătúră 

   şése(πςν. πθδε.) έδνα, ηάεε έκα απυ ηα 

επίπεδα πμο δζαεέηεζ έκα ημφηζμονμ ιεηά ημκ 

ηεηναβςκζζιυ ημο ( βίκεηαζ ιε ηδκ αθαίνεζδ 

ηςκ ελςηενζηχκ ηαιποθςηχκ πθεονχκ).  

   şgrî´pete(ςξ επίνν.) ζηδ θν. cu şgrî´pete! 

"ιε ημ ζηακζυ, ιε ημ γυνζ "..  

   şfărlédzu(şfărl/-íre,-í,-ítă) πενζδέκς, πενζ-

ζηνέθς (κήια, γχκδ, ηαζκία) βφνς απυ ηάηζ. 

   şfărlicáre & şfărlitşî´re (πθδε. şfărlicắri 
& şfărlitşî´ri) ζηνμββφθεια.  

   şfărlichédzu & şfărlitşắscu(şfărlic/-

áre-ái,-átă & şfărlitş/-î´re,-î´i,-î´tă) ζηνμββοθεφ-

ς, ηαεζζηχ (ηη.) ζηνμββοθυ.  

   şfărlíre(πθδε. şfărlíri) πενίδεζδ, πενζζηνμ-

θή γχκδξ, κήιαημξ, ηαζκίαξ, βφνς απυ ηη.  

   şfărlitşắscu → şfărlichédzu. 

   şfărlitşî´re → şfărlicáre  

   şfărlítşu(πθδε. şfărlítşî) 1. ηάεε ακηζηείιε-

κμ πμο έπεζ ζπήια ιζηνμφ ηνμπμφ 2. ηνμπαθία 

3. (ιηθ.) ζηνμοιπμοθυξ άκενςπμξ.  

   şfî´rlă(πθδε. şfî´rle) 1. ζαμφνα 2. αμθαυξ 

ηνειιοδζμφ ηαηά ηδκ πθήνδ ςνίιακζή ημο 3. 

ηνμπυξ.  

   şîdjî´me(πθδε. şîdjî´ńi) ζπάβημξ. 

   şîfălíche(πθδε. şîfălíchiuri) ηένρδ, δζαζηέ-

δαζδ.  

   şîleáhe & tşîleáhe(πθδε. şîléhi & tşîléhi) 

ζεθάπζ    

   şî´ĺe(πθδε. şî´ĺe  & şî´ĺi) 1. ζημοπζδάηζ, ιζ-

ηνή αηαεανζία 2. (ςξ επίνν.) θζβάηζ, πμθφ ιζ-

ηνή πμζυηδηα.  

   şîlivardhécă → şălivardhécă.  

   şîlivardhécu → şălivardhéci.  

   şîliváre → şălivắre  

   şîlivărícă & şîlivărúşă(πθδε. şîlivăríce 

şîlivărúşe) ιζηνυ ζαθαάνζ (οπμη. ημο. şîliváre) 

   şîlivărúşă → şîlivărícă.  

   şîmuróńu & şumuróńu(πθδε. şîmuróńi 
& şumuróńi) ηοθθμπυκηζηαξ.  

   şîntráhe(πθδε. şîntrắhi) ενβαθείμ βζα ημ 

ηυρζιμ ηςκ κοπζχκ ηςκ αθυβςκ.  

   şîrbétu(πθδε. şîrbéturi) 1. ζενιπέηζ 2. 

(ιηθ.) κενμοθή ηνμθή 2. ημκίαια, ζακ θαζπυ-

κενμ, ιε ημ μπμίμ ζμθαηίγμκηακ μ ημίπμξ πνζκ 

ηδκ επίπνζζή ημο ιε lútu (αθ. θ.)   

   şîrîdjî´(πθδε. şîrîdjádzî) πμζνάδα.   

   şîstiséscu(şîstis/-íre,-í,-ítă) ζαζηίγμιαζ, πα-

εαίκς ζφβποζδ. 

   şîstisíre(πθδε. şîstisíri) ζάζηζζια, ζφβποζδ.   

   şoáră1
(πθδε. şoáre)

 
πνμζςνζκυ νάρζιμ ιε 

αναζέξ αεθμκζέξ. 

   şoáră2
(πθδε. şoáre)

 
ζηάθαβια πμο νέεζ πά-

κς ζε ιία επζθάκεζα. 
 

   şoáră3
(πθδε. şoáre) θάεμξ, ζθάθια, ηάηζ 

πμο δεκ βίκεηαζ ιε ζςζηυ ηνυπμ 
 

   şoáricu(πθδε. şoárici) πμκηίηζ..  

   şólă(πθδε. şóle) ζυθα.  

   şoliséscu(şolis/-íre,-í,-ítă) ημπμεεηχ ζυθα.   

   şolisíre(πθδε. şolísi) ημπμεέηδζδ ζυθαξ.    

   şóna(πθδε. şóne), (ιηθ.) μκμιαζία ημο αζδμίμο.     

   şoptéscu(şopt/-íre,-í,-ítă) 1. ρζεονίγς, ιζ-

θάς παιδθυθςκα 2. εκδιενχκς (ηπ.) 3. θές, 

ακαθένς (ηη.) βζα ηπ. 4. επζεοιχ, έπς επζεοιία 

(βζα ηη.) 

   şoptíre(πθδε. şoptíri) 1. ρζεφνζζια,  ρίεο- 
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νμξ 2. εκδιένςζδ  

   şóputu(πθδε. şoápute) ηνμοκυξ. 

   şoputícu(πθδε. şoputice) ιζηνυξ ηνμοκυξ.    

   şorătúră(πθδε. şorătúre) 1. ζηάθαβια πμο 

νέεζ πάκς ζε ιία επζθάκεζα 2 ζηάθαβια πμο 

έπεζ νεφζεζ πάκς ζε ιία επζθάκεζα ηαζ έπεζ λε-

ναεεί 3. ανχιζημ κενυ  

   şoricheáme(πθδε. şorichéńi) πθήεμξ 

πμκηζηζχκ.  

   şorichítşu(πθδε. şorichítşî) πμκηζηάηζ (ο-

πμη. ημο şoáricu ).   

   şoropícu(πθδε. şoropítşî) ιζηνή ζαφνα.  

   şorνpíticu & şorupíticu(πθδε. şorμpítici 
& şorupítici) ζαφνα.  

   şorupíticu→ şorμpíticu. 

   şorupítşu → şoropícu.  

   şpírtă(πθδε. şpírte) πμθφ έλοπκδ, εοθοήξ 

βοκαίηα. 

   şpírtu(πθδε. şpírte) 1. ζπίνημ, πονείμ 2. 

μζκυπκεοια, αθηoυθ 3. πμηυ ιε ιεβάθδ πενζε-

ηηζηυηδηα μζκμπκεφιαημξ 4. πμθφ έλοπκμξ, εο-

θοήξ άκδναξ. 

   ştafĺáru - ştafĺáră(πθδε. ştafĺeári ştafĺá-

re) άκδναξ - βοκαίηα πμο ααδίγεζ ζένκμκηαξ ηα 

πυδζα.   

   ştăltşắscu(ştăltş/-î´re,-î´i,-î´tă) 1. ζοκεθίας 

2. ζοιπζέγς (ηη.) βζα κα ηνζθηεί 3. (ιηθ.) ζοκ-

ηνίας, ηζαηίγς, δζαθφς 4. (ιηθ.) λοθμημπχ, 

ηζαηίγς ζημ λφθμ 5. (ιηθ.) θδζηεφς, απμιογχ 

4. (ιηθ. βζα ζελμοαθζηή πνάλδ) λεζηίγς, ημ 

ηάκς ιε αίαζμ ηνυπμ.  

   ştăltşî´re(πθδε. ştăltşî´ri) 1. ζφκεθζρδ 2. 

ζοιπίεζδ οθζημφ βζα κα ηνζθηεί 3. (ιηθ.) αάνε-

ια, λοθμηυπδια 4. (ιηθ) ηθέρζιμ, θδζηεία. 

   şteáre(πθδε. ştéri) 1. βκχζδ, ημ κα βκςνίγεζ 

ηακείξ ηη., κα είκαζ εκήιενμξ βζα ηάηζ 2. ιυ-

νθςζδ, βκχζεζξ 3. βκχζδ, μηζδήπμηε βκςνίγεζ 

ηακείξ ιέζα απυ ηδκ παζδεία ή ηαζ ηζξ ειπεζνίεξ 

ημο.    

   şteáye(πθδε. ştéyi) θάπαημ.  

   şternutáre(πθδε. şternutắri) θηάνκζζια.  

   şternutédzu(şternut/-áre,-ái,-átă) θηανκί-

γμιαζ.  

   ştiptóru(πθδε. ştiptoare) είδμξ πχιαημξ, 

ηον. βζα ημ αμφθςια ηςκ κενμαάνεθςκ 2. 

(ιηθ.) ημκηυξ άκενςπμξ.   

   ştíră1
(πθδε. ştíre) αεθέκηγα πςνίξ θθυηζα.    

   ştíră2
(πθδε. ştíre)

 
αθίημ.  

   ştíu(şt/-eáre,-iúi,-iútă) 1. λένς α. βκςνίγς 

ηη., ιμο είκαζ βκςζηυ β. βκςνίγς ηη. πμθφ ηα-

θά, ημ ηαηέπς, ημ έπς ιεθεηήζεζ 2. έπς πθήνδ 

επίβκςζδ εκυξ πνάβιαημξ 3. (βζα πνυζ) έπς 

βκςνζιία, ιμο είκαζ βκςζηυξ 4. λένς ημκ πανα- 

ηηήνα ηάπμζμο.  

   ştî´hlă(πθδε. ştî´hle) 1. παθζμπάπμοηζμ 2. 

παθζμπάπμοηζμ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζε ελςηε-

νζημφξ πχνμοξ ςξ  πακηυθθα.  

   ştócu(πθδε. ştócuri) ζηυημξ.  

   ştocuriséscu(ştocuris/-íre,-í,-ítă) ζημηάνς.  

   ştocurisíre(πθδε. ştocurisíri) ζημηάνζζια  

   ştófă(πθδε. ştófe) ζηυθα.   

   ştruşuráre(πθδε. ştruşurắri) ακαηνίπζαζια 

α. ημ κα ιε δζαπενκμφκ νίβδ θυβς ρφπμοξ β.  

ακαζηάηςζδ, έκημκδ ζοβηίκδζδ.    

   ştruşurédzu(ştruşur/-áre,-ái,-átă) ακανζβχ 

α. ιε δζαπενκμφκ νίβδ (θυβς ρφπμοξ) β. αζχκς 

έκημκδ ζοβηίκδζδ, ακαζηαηχκμιαζ.  

   şúbă(πθδε. súbe) 1. ελυβηςια 2. ( ζοκεηδ.) 

ηανμφιπαθμ 

   şúbu(πθδε. súbi ) αθ. θ. şúbă ζηδ ζδι. 1. 

   şuguéscu(şugu/-íre,-í,-ítă) 1. ημνμσδεφς α. 

πενζπαίγς, ειπαίγς β. ελαπαηχ, λεβεθχ γ. πε-

νζβεθχ, εζνςκεφμιαζ.    

   şuguíre(πθδε. şuguíri) 1. ημνυζδεια, ει-

παζβιυξ 2. ημνμσδία, ελαπάηδζδ.  

   şuguitúră(πθδε. şuguiture) 1. εζνςκεία 2. 

αθ. θ şuguíre ζηδ ζδι 2.  

   şúhală(πθδε. şúhale) 1. μηζδήπμηε ζοκζζηά 

άπνδζημ οπυθεζιια εκυξ οθζημφ 2. απυννζιια, 

ζημοπίδζ.    

   şúire(αηθ.) ζηδ θν. şúire báire! " θφνδδκ 

ιίβδδκ, άκς ηάης, ακάηαηα ".    

   şuirédzu & şúiru(şuir/-áre,-ái,-átă) 1. 

ζθονίγς 2. πανάβς ζονζζηζηυ ήπμ 3. (βζα κενυ) 

ηεθανφγς 4. (βζα θφθθα) ενμΐγς 5. (ιηθ.) θές, 

ακαθένς (ηη. βζα ηπ.) 6. (ιηθ. βζα ζθαθζάνα) 

πηοπχ, νίπκς. 

   şúiru → şuirédzu  

   şuiráre(πθδε. şuirắri) 1. ζθφνζβια α. ημ κα 

ζθονίγεζ ηακείξ β. ζθφνζβια, μ ήπμξ πμο πανά-

βεηαζ υηακ ζθονίγεζ ηακείξ 2. ζονζζηζηυξ ήπμξ.   

   şuirătúră(πθδε. şuirătúre) 1. ζθφνζβια, μ 

ήπμξ πμο πανάβεηαζ υηακ ζθονίγεζ ηακείξ 2. 

ήπμξ απυ ηεθάνοζια κενμφ 3. ηεθαΐδζζια.         

   şumuróńu → şîmuróńu.  

   şuperédzu(şuper/-áre,-ái,-átă) 1. λεβεθχ 2. 

εζνςκεφμιαζ, πθεοάγς 

   şuperáre(πθδε. şuperắri) ημνυζδεια.   

   şúre(πθδε. şúre) ημ ζφκμθμ ηδξ θοηζηήξ 

παναβςβήξ (δ ζμδεζά, ηα ζακά η. θπ.)    

   şuricáre(πθδε. şuricắri) βθίζηνδια  

   şúricu(şuric/-áre,-ái,-átă) 1. (me ~) βθζ-

ζηνάς, ηζκμφιαζ ζε μθζζεδνή επζθάκεζα 2. (me 

~) ζένκς ημ ζχια ιμο,  ζαανκίγμιαζ, ηοθζέιαζ  

3. (me ~) ιεηαηζκμφιαζ πςνίξ κα βίκς ακηζ-

θδπηυξ.   
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   şurlánu→ surlánu.  

   şurópe(πθδε. şuróchi) ζζνυπζ.  

   şúru(πθδε. súruri) ημνοθή θοζζημφ ορχια-

ημξ, αμοκμφ.  

   şúşanu & şuşanítu - şúşană & şuşa-

nítă(πθδε. súşańi &. suşanítsî - súşane & suşa-

nite) 1. (μ,-δ) ηάημζημξ ηςκ αυνεζςκ ηαζ αμ-

νεζμδοηζηχκ ζοκμζηζχκ ημο Μεηζυαμο 2. (μ 

πθδε. súşańi) μζ αυνεζεξ ηαζ αμνεζμδοηζηέξ ζοκ-

μζηίεξ  ημο Μεηζυαμο.     

   şúşuru(πθδε. súşure) 1. ρίεονμ 2. μ 

παιδθήξ εκηάζεςξ ευνοαμξ.  

   şutédzu & şutuéscu(şutu/-íre,-í,-ítă) 1. 

ηθαδεφς 2. (ιηθ. βζα ιαθθζά) ημονεφς, ηυας. 

3. (ιηθ. βζα θαβδηυ) πεζνάγς, ηζζιπάς εθα-

θνχξ.  

   şutińáo(πςν. πθδε.) ιαονυπςια. 

   şutsálă(πθδε. şutsắĺi) πθάζηδξ, πθαζηήνζ.  

   şutsătură(πθδε. şutsătúre) 1. ζηνμθή δνυ-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ιμο 2. ζδζςιαηζζιυξ, ηάεε παναηηδνζζηζηυ 

ζημζπείμ ζδζχιαημξ ή δζαθέηημο  3. πμνεοηζηή 

θζβμφνα 

   şutsî´re(πθδε. şutsî´ri) 1. βφνζζια α. πενζ-

ζηνμθή β. ακαζηνμθή 2. ακαπμδμβφνζζια, 

ακαηνμπή 3. ηνζβφνζζια, δζάζπζζδ εκυξ ηυπμο 

4. ράλζιμ.   

   şútsu(şuts/-î´re,-î´i,-î´tă) 1. βονκάς α. i. 

πενζζηνέθς ii. (me ~) πενζζηνέθμιαζ β. ακα-

ζηνέθς 3. (me ~) δζαεέης μζημκμιζηή άκεζδ 4. 

αεεηχ, παίνκς πίζς (υζα έπς πεζ ή οπμ-

ζπεεεί) 5. αηονχκς 6. (βζα ηυπμ) ηνζβονίγς, 

δζαζπίγς 7. ράπκς 8. βένκς, ηθίκς 9. ζηνίας, 

ζηνέθμιαζ πνμξ μνζζιέκδ ηαηεφεοκζδ, 10. ( 

ηνζημπνυζ. βζα βθςζζζηυ ζδίςια) παναθθάζζε-

ηαζ, δζαθμνμπμζείηαζ   şutuéscu → şutédzu.  

   şutuíre(πθδε. şutuíri) ηθάδεια.  

   şútu - şútă(πθδε. şútsî - şúte) 1. ανζεκζηυ 

- εδθοηυ γχμ πςνίξ ηέναηα 2. (ανζ.) θα-

θαηνυξ.  
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   tabacu(πθδε. tabácuri) ηαιπάημ.  

   tabachélă(πθδε. tabachéle) ηαιπαηζένα  

   tabélă(πθδε. tabéle) ηαιπέθα, πζκαηίδα.  

   taburdjî - taburdjoáńe(πθδε. taburdjá-

djî - taburdjoáńe) παναηηδνζζιυξ ηειπέθδ ακ-

δνα - ηειπέθαξ βοκαίηαξ.    

   tácă(αηθ.), (ηον. ςξ επζθχκδια) ζζςπή, 

ηζζιμοδζά  

   tácu(tăc/-eáre,-úi,-útă) 1. ζζςπχ, δεκ ιζθχ 

2. δζοπάγς, παφς κα ιζθχ. 3. (βζα γχμ) δζοπά-

γς, δεκ αβάγς ήπμ 4. παναζζςπχ, απμηνφπης 

(ηη.) 5. ζηαιαηχ, παφς (κα ηάκς ηη.) 6. (βζα 

δμοθεζά) ζηαιαηχ, παφς, απμθφς (ηπ.) 7. 

(ιηθ.) πεεαίκς. 

   tafíchi(πςν. πθδε.) μκμιαζία ζηοθζμφ ιε 

πανδαθυ ηνίπςια. 

   tálaru(πθδε. tálare) ηφπμξ αανεθζμφ ζημ 

μπμίμ απμεδηεφμκηαζ ηνμθέξ πμο ζοκηδνμφ-

κηαζ ιέζα ζε άθιδ.  

   táĺu(tăĺ/-áre,-ái,-átă) 1. ηυας α. ιε ηαηάθ-

θδθμ υνβακμ ή ενβαθείμ δζαζνχ έκα ζηενευ 

ζχια ζε ιζηνυηενα ημιιάηζα β.  ηναοιαηίγς, 

πθδβχκς ηπ. ή ηη. ιε ημθηενυ υνβακμ ή ακηζ-

ηείιεκμ 2. (me ~) ηυαμιαζ, ηναοιαηίγμιαζ, 

πθδβχκμιαζ απυ ημθηενυ υνβακμ ή ακηζηεί-

ιεκμ 2. ζθάγς 3. (ζοκεηδ.) ζημηχκς 4. (ńi 

táĺe) ιμο ηυαεζ, ακηζθαιαάκμιαζ, ηαηαθαααίκς 

5. ιε ηυαεζ, παεαίκς δζάννμζα, 6. (ηνζημπνυζ. 

βζα ηα πυδζα se ~) ηυαμκηαζ, ημονάγμκηαζ 7. 

(ηνζημπνυζ. βζα κενυ ή άκειμ) παβχκεζ.  

   támtă - támtă(πθδε. támtańi -támte) 

δθίεζμξ - δθίεζα.       

   tamteláche(πςν. πθδε.) έκα απυ ηα δζαημ-

ζιδηζηά ζπέδζα πμο θένεζ δ επίζδιδ παναδμ-

ζζαηή θμνεζζά ηςκ βοκαζηχκ ημο Mεηζυαμο. 

   tamtélă(πθδε. tamtéle) δακηέθα.  

   tándă ζηδ θν. dáu tándă! α. λεηάκς, δζα-

θφς, ηαηαζηνέθς β (εζδζηυη. βζα ηνμθή, πμηά) 

ηαηακαθχκς, απμηεθεζχκς 3. (εζδζηυη. ζε εν-

βαζία) απμθφς, δζχπκς ηάπμζμκ.  

   tarabétu - tarabétă(πθδε. tarabétsî- 

tarabéte) 1. αθήηδξ- αθήηζζζα, πνυζςπμ πμο 

πενζθένεηαζ αδέζπμημ ζημοξ δνυιμοξ, 2. αοηυξ 

–  αοηή πμο είκαζ  άκηοημξ/-δ, εθαθνά ή 

πνυπεζνα κηοιέκμξ/-δ.   

   taróşchilu - taróşchilă(πθδε. taróşchiĺi 

- taróşchile) παναηηδνζζιυξ πνμζχπμο ιε αδζά- 

θμνμ ηαζ ηειπέθζημ παναηηήνα.   

   tartahánu - tartahánă(πθδε. tartaháńi - 

tartahánne) άημιμ ιε ανπαηηζηυ παναηηήνα. 

   táră (πςν. πθδε.) απυαανμ. 

   táru - táră(πθδε. tári - táre) 1. βάζδανμξ – 

βασδμφνα, ανζεκζηυ - εδθοηυ βασδμφνζ 2. (ιηθ. 

βζα άκδνα – βοκαίηα ) λεδζάκηνμπμξ/-δ, ακαί-

ζποκημξ/-δ 3. (ιηθ. βζα άκδνα – βοκαίηα) ακαί-

ζεδημξ – ακαίζεδηδ    

   tarumíndjanu - tarumíndjană(πθδε. 

tarumíndjani- tarumíndjane) (ιεζςη.- ζηςπη.) 

παναηηδνζζιυξ πμο απμδίδμκηακ ζημοξ ηα-

ημίημοξ ημο Μεηζυαμο (απυ ημοξ ηαημίημοξ 

υιμνμο μζηζζιμφ) ηαζ δήθςκε ηδκ ακαζζεδζία 

ηαζ ακαζζποκηία ημο παναηηήνα ημοξ.   

   tarumuĺáre(πθδε. tarumuĺéri) αζζπνή 

βοκαίηα.   

   taruómu(πθδε. taruoámeńi) αζζπνυξ ακ-

ενςπμξ  

   táse (πθδε. tắsi) 1. ηάζζ, ηαεέκαξ απυ ημοξ 

δφμ ιεηαθθζημφξ δίζημοξ ηδξ γοβανζάξ 2. Σα-

ζάηζ, ζηαπημδμπείμ. 

   Tasiárhu, (μ) Νμέιανζμξ, μ εκδέηαημξ ιδ-

καξ ημο έημοξ: 

   tastraĝóńu(πθδε.;) ιζηνυξ κημναάξ .   

   tástru(πθδε. tástre) κημναάξ α. ηαβάνζ β. 

ηάβζζηνμ. 

   tatamáre(πθδε. tatamáreańi) 1. μ παππμφξ 

απυ ηδκ πθεονά ημο παηένα, μ παηέναξ ημο πα-

ηένα 2. (ζοκεηδ.) βένμξ.        

   tatańícu(πθδε. tatańíci) 1. πνμζθχκδζδ 

ημο παηένα ζε ακηζδζαζημθή πνμξ ημκ δζηυ ημο 

παηένα (ημκ παππμφ) 2. (ζοκεηδ.) παηέναξ  

   tataóta - tataóta( πθδε. tataótańi – tataó-

te) (βζα άκδνα – βοκαίηα) ιπμοκηαθάξ – ιπμο-

κηαθμφ, αθεθήξ ηαζ ακυδημξ/-δ.   

   tátă(πθδε. tătắńi) 1. παηέναξ, μ βεκκήημναξ 

2. (βεκζηυη.) παηέναξ, ιπαιπάξ, μ ανζεκζηυξ 

ηδδειυκαξ.    

   távlă(πθδε. tắvli) ηάαθα, παιδθυ ηναπέγζ 

θαβδημφ  

   taxiráte(πθδε. taxirắtsî) 1. ηαημηοπία, ακα-

πμδζά, άζπδιμ ζοιαάκ. 2. ζηδ θν. ci taxiráte á-

mu! δ μπμία ιπμνεί κα απμδμεεί κμδιαηζηά ιε  

ηδ θν. "ηζ αιανηία πθδνχκς! "δδθ. οθίζηαιαζ 

ηζξ ζοκέπεζεξ απυ ηάπμζμ ζθάθια  

   tăbáche(πθδε. tăbắchi) δίζημξ ζεναζνίζια- 
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ημξ 2. δίζημξ ηδξ εηηθδζίαξ  

   tăbáne(πθδε. tăbắni) 1. βνεκηζά, δμηάνζ 

πμο ημπμεεηείηαζ ζε μνζγυκηζα εέζδ ηον. ζηζξ 

μνμθέξ μζημδμιχκ 2. πμνηανζαζιέκμ ηαζ θα-

ζπενυ ημιιάηζ εδάθμοξ ημ μπμίμ έπεζ απμζπα-

ζηεί ηεπκδηά απυ ημ έδαθμξ  (πνδζζιμπμζείηαζ 

βζα ηδκ ηαηαζηεοή παιδθχκ ακαπςιάηςκ ιε-

ηαλφ αβνμηζηχκ ζδζμηηδζζχκ ηα μπμία ζοκζ-

ζημφκ μνμεεηζηή βναιιή)  

   tăbăcắ(πθδε. tăbăcádzî) ηαιπάηδξ, αονζμ-

δέρδξ.  

   tăbăchícắ & tăbăchítsă(πθδε. tăbăchí-

ce) ιζηνυξ δίζημξ ζεναζνίζιαημξ (οπμη. ημο. tăbá-

che).     

   tăbăchítsă → tăbăchícă 

   tăbăruséscu(tăbărus/-íre,-í,-ítă) 1. (me ~) 

μπονχκμιαζ, ηαιπμονχκμιαζ 2. α. ηαθφπης 

(ηη.) βζα κα ημ πνμζηαηέρς απυ ηα ηαζνζηά 

θαζκυιεκα β. (me ~) ηαθφπημιαζ (ιε ηη.) βζα 

πνμζηαηεοεχ απυ ηα ηαζνζηά θαζκυιεκα 3. 

(ιηθ.) ηθείκμιαζ, απμιμκχκμιαζ.  

   tăbărusíre(πθδε. tăbărusíri) ηαιπμφνςια.  

   tăbuéscu(tăbu/-íre,-í,-ítă) 1. ζοιπζέγς, 

ζημοπχκς (ηάηζ) βζα κα πςνέζεζ (αθ η΄ θ. stă-

buéscu ) 2. (βζα νεοζηή μοζία) πήγς, ζοιπο-

ηκχκμιαζ 3. (βζα φθαζια) απμηηχ ποηκή δμιή 

4. (βζα έδαθμξ ) ζηθδναίκς, ζηεβκχκς (θυβς 

λδναζίαξ), (αθ η. θ. stăbuéscu). 

   tăbuíre, αθ. θ. stăbuíre   

   tăbúre(πθδε. tăbúri) ηαιπμφνζ,  μπονυ.  

   tăcáte(πθδε. tăcắtsî) 1. δφκαιδ, ζςιαηζηή 

νχιδ 2. μζημκμιζηή ζζπφ 3. ροπζηή δφκαιδ, 

ζεέκμξ, ημονάβζμ.    

   tăcănéscu(tăcăn/-íre,-í,-ítă), (ńi se ~) ιμο 

ένπεηαζ ζημ ιοαθυ (λαθκζηά ηαζ πςνίξ πνμεημζ-

ιαζία) κα ηάκς ηάηζ.  

   tăcăníe(πθδε. tăcăníi) εμθμφνα εμθή αηιυ-

ζθαζνα.  

   tăcătură(πθδε. tăcătúre) 1. ζζςπή, ζζβή 2. 

(ηαη’ επέηη.) δζοπία.  

   tăceáre(πθδε. tăcéri) 1. δζοπία ζζςπή, ζζβή 

2. απμζζχπδζδ 3. (ςξ επζθχκ.) ζζςπή, δζοπία, 

ηζζιμοδζά. 

   tăcî´me(πθδε. tăcî´me) 1. μιάδα ακενχ-

πςκ 2. (εζδζηυη.) ημιπακία, μιάδα μνβακμπαζ-

ηηχκ 3. (ζοκεηδ.) ζοκμδεία, αημθμοεία 4. (βζα 

πνάβι.) ζεη, ζφκμθμ μιμεζδχκ πναβιάηςκ 5. 

(εζδζηυη. βζα νμφπα) αθθαλζά.  

   tăclắ(πθδε. tăcládzî) 1. (βζα ιδπακή) αθάαδ 

2. (βζα ηαηαζηεοή) γδιζά, θεμνά 3. (βζα οβεία) 

αθάαδ, πάεδζδ 4. (βζα επζπεζνδιαηζηή δναζηδ-

νζυηδηα) γδιζά, ααανία.   

   tăcúme(πθδε. tăcúńi) ηαημφκζ. 

   tăifắ(πθδε. taifádzî) 1. μιάδα ιπμοθμφηζ 2. 

ζοκμδεία, αημθμοεία 2. (εζδζηυη.) ζοκμδεία βά-

ιμο 3. (ζοκεηδ.) ημ πθήεμξ ηςκ ακενχπςκ πμο 

πανίζηαηαζ ή ζοιιεηέπεζ ζε ιία ημζκςκζηή εη-

δήθςζδ 4. (ζοκεηδ.) ζοββεκμθυζ, ημ ζυζ 5. 

(ζοκεηδ.) μζημβέκεζα.  

   tăíme(πθδε. tăińi) 1. ηνμθή 2. εθυδζα ζε 

ηνμθή (ηον. υηακ ηαλζδεφς) 3. (ιηθ.) βεφια 4. 

δ πανμπή ζίηζζδξ ςξ ζημζπείμ ηδξ αιμζαήξ έι-

ιζζεμο πνμζςπζημφ. . 

   tălărícu(πθδε. tălăríci) ιζηνυ tálaru (αθ. 

θ.). 

   tăĺáre(πθδε. tăĺéri) 1. ηυρζιμ, ηειαπζζιυξ 

2. (εζδζηυη.) ηυρζιμ, δ αθαίνεζδ ηιήιαημξ 

(απυ πνάβια), ημ ημφνεια, ή (βζα ηα θοηά) ημ 

ηθάδεια, δ ημπή ημο πυνημο η. θπ. 3.(ζοκεηδ.) 

ηυρζιμ, ημ κα πθδβςεχ απυ αζπιδνυ ακηζηεί-

ιεκμ4. (ζοκεηδ.) ζθάλζιμ 5. (βζα κενυ ή άκειμ 

) πάβςια, ημ κα αζζεάκεζαζ υηζ ζε παβχκεζ.   

   tăĺetóru(πθδε. tăĺetóri) ενβαθείμ ημπήξ ( 

ηον. ημ ηζεημφνζ).   

   tăĺetúră(πθδε. tăĺetúre) 1. ηυρζιμ, ημ 

πάναβια πμο αθήκεζ ζημ ζχια έκα αζπιδνυ 

ακηζηείιεκμ, δ πθδβή, ημ ηναφια  2. (βζα  

δάζμξ) οθμηυιδζδ 3. θε-πίδα, ηάεε έθαζια 

ημθηενμφ μνβάκμο.   

   tămbáre(πθδε. tămbắri) ηάπα.  

   tămbărúşă(πθδε. tămbărúşe) ιζηνή ηάπα 

(οπμη. ημο tămbáre).    

   tămburắ(πθδε. tămburádzî) ηαιπμονάξ.  

   tămvăléscu(tămvăl/-íre,-í,-ítă) 1. ηοθχ, 

ηζμοθχ (ηη.) 2. ηαηναηοθχ (ηη.) 3. (me ~) ηα-

ηναηοθχ, ημοηνμοααθζάγμιαζ 4. (ιηθ.) ηάκς 

πνμπεζνμδμοθεζέξ, πνάηης πνυπεζνα. 5. (ιηθ.) 

λεζημιίγς (ηη.) πςνίξ κηνμπή ή πενίζηερδ.  

   tămvălíre(πθδε. tămvălíri) 1. ηφθζζια, 

ηζμφθδια 2. ηαηναηφθδια.  

   tămvălitúră(πθδε. tămvălitúre) 1. απυ-

ηνδικμ ιένμξ 2. (ζοκεηδ.) βηνειυξ.   

   tắmbănă(πθδε. tắmbăne)
 

1. ηφιπακμ 2. 

ημζθζά, βαζηένα 3. πνήλζιμ, δζυβηςζδ ζε ιέθμξ 

ημο ακενςπίκμο ζχιαημξ 4. (εζδζηυη. βζα ηδκ 

ημζθζά) θμφζηςια θυβς ημνεζιμφ απυ ηαηά-

κάθςζδ ηνμθχκ ή πμηχκ.   

   tămbănáru1
(πθδε. tămbănári) ηοιπακζ-

ζηήξ. 

   tămbănáru2 - tămbănáră(πθδε. tămbă-

nári - tămbănáre) ημζθανάξ - ημζθανμφ. 

   tămbăńítşă(πθδε. tămbăńítşe) ιζηνυ ηφ- 
ιπακμ(οπμη. ημο. tắmbănă).    

   tănáĺe(πθδε. tănắĺi) ηακάθζα.  

   tăpíe(πθδε. tăpii & tăpiuri) 1. ηάεε ηφπμξ  

ηακαθζμφ ή αοθαηζμφ πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα 

ηδκ πανμπέηεοζδ, απμζηνάββζζδ ή ηδκ άνδεο- 
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ζδ ιίαξ έηηαζδξ 2. δζηαίςια δζέθεοζδξ απμπέ-

ηεοζδξ ή πμηζζηζημφ ηακαθζμφ ιέζα απυ λέκδ 

ζδζμηηδζία  

   tăpóru(πθδε. tăpoáre) είδμξ ηζεημονζμφ  

   tăpurícu & tăpurítşu(πθδε. tăpurítşî), 

οπμη. ημο tăpóru (αθ. θ.).  

   tăpurítşu → tăpurícu.  

   tăpurî´şte(πθδε. tăpurî´şti) ζηεζθζάνζ  

   tăráfe(πθδε. tărắfi) θάνα.  

   tăráche(πθδε. tărắchi) ηιήια ζθαπημφ πμο 

απμηεθείηαζ απυ ηδκ ζπάθα ηαζ ημ ζηήεμξ.     

   tăráru(πθδε. tărári) ημ πνυζςπμ πμο (ηαηά 

ηδκ εενζκή πενίμδμ) εηηεθμφζε ηαεδιενζκά ηδκ 

οπδνεζία ηδξ ιεηαθμνάξ, ημο θαβδημφ απυ ηζξ 

μζηίεξ ηςκ αμζηχκ ζηδκ ζηάκδ.  

   tărămắ(πςν. πθδε.) ηαναιάξ.  

   tărétu & tăríu & tărî´e (πθδε. tăréturi & 

tăriuri) πθήεμξ βασδάνςκ. 

   tărícu & tărítşu - tărícă & tărítşă( 
(πθδε. tăríci & tărítşî - tărice & tărítşe) βασδμο-

νάηζ - ιζηνή κεανή βασδάνα.  

   tărítşu - tărítşă  → tărícu. 

   tăríu→ tărétu. 

   tărî´e(πςν. πθδε.) 1. αθ. θ. tărétu 2. μιάδα 

βασδάνςκ 3. (ιηθ.) ακαίζποκημξ άκενςπμξ.       

   tăróńu - tăroáńe(πθδε. tăróńi - tăroáńe) 

αθ. θ. táru ζηζξ ζδι 1 & 2   

   tăstrícu & tăstrítşu(πθδε. tăstríci & tă-

strítşî) ιζηνυξ κηνμοαάξ (οπμη. ημο. tástru)  

   tăstrítşu →  tăstrícu. 

   tătúme(πθδε. tătúńi) 1. ηαπκυξ (ημ θοηυ) 2. 

(ιηθ.) ηάηζ πμο έπεζ ηαεί 3. (ιηθ. βζα πνυζςπμ) 

δθζμηαιέκμ. 

   tăvărdjî´că(πθδε. tăvărdjî´che) 1. είδμξ α-

ζημφ 2. αζηυξ βηάζκηαξ 3. ημοθμφιζ πμο είκαζ 

θμοζηςιέκμ, βειάημ 4 δενιάηζκμ πμοβηί 5.( 

ιηθ.) ημζθζά. 

   tăvắ(πθδε. tăvádzî) ηαρί. 

   tăvlăbúze(πθδε. tăvlăbúze) ιμοζζηυ υνβα- 
κμ 

   tăxéscu(tăx/-íre,-í,-ítă) 1. ηάγς, οπυζπμιαζ 

(ηη.) ζε ηπ. 2. ηάγς (ζηδκ εηηθδζία) 3. (me ~) 

παεζάγμιαζ, θακαηίγμιαζ (ιε ηάηζ).  

   tăxíre(πθδε. tăxíri) ηάλζιμ.  

   tăĝáre(πθδε. tăĝắri), (παθαζυη.) ιέηνμ πς-

νδηζηυηδηαξ ζζηδνχκ ζζμδφκαιμ ιε 20 μηάδεξ. 

   tăyíe(πςν. πθδε) ηαβή. 

   teácă(πθδε. téci) εήηδ 

   teáfe(πςν. πθδε.) εεζάθζ.  

   teftére(πθδε. teftéruri) δεθηένζ.  

   telefoníu(πθδε. telefoníuri) ηδθεθςκείμ. 

   teleĝrafiséscu(teleĝrafis/-íre,-í,-ítă) ηδθε- 

βναθχ.  

   teleĝrafisíre(πθδε. teleyrafi-síri) ημ κα ηδ-

θεβναθήζς.  

   teléĝrafu(πθδε. teléĝrafe) ηδθεβναθυλοθμ.  

   teĺánu(πθδε. teĺáńi) κηεθάθδξ, δζαθαθδηήξ.   

   tembíhe(πθδε. tembíhe) 1. ζφζηαζδ (ζε 

ηπ.) 2. εκημθή, παναββεθία  

   témblă(πθδε. témble) 1. πεζιέκμξ ημνιυξ 

δέκδνμο 2. (παθαζυη.) δζάθμνμζ ηφπμζ πμκηνχκ 

δμηανζχκ ζημοξ οδνμηίκδημοξ ιδπακζζιμφξ.  

   témblu(πθδε. témble) ηέιπθμ.  

   temenắ(πθδε. temenádzî) ηειεκάξ. 

   teptíru & treptiru(πθδε. teptíre & treptí-

re) είδμξ ημπζδζμφ βζα ημ ζηάθζζια ηςκ λφθςκ.  

   téndă(πθδε. ténde) ιεβάθμ ημιιάηζ οθά-

ζιαημξ ημ μπμίμ πνδζζιμπμζμφκηακ ςξ  α.. 

ζηδκή ή ζηζάδα, δδθ. ζηενεςκυηακ πάκς ζε 

λφθζκα ημκηάνζα βζα κα δδιζμονβεί ζηζά β. ςξ 

ηάθοιια ημο παηχιαημξ ζε ιεβάθα βεφιαηα 

χζηε κα ζοβηεκηνχκμκηαζ εηεί ηα πεζιέκα 

ηνίιιαηα ηαζ απμθάβζα.  

   teneché(πθδε. tenecheádzî) 1. ηεκεηέξ, o 

θεοημζίδδνμξ 2. (ζοκεηδ.) υηζδήπμηε έπεζ 

ηαηαζηεοαζηεί απυ θεοημζίδδνμ ηον. δμπεία 

δζαθυνςκ δζαζηάζεςκ 3. (ζοκεηδ.) δ πμζυηδηα 

πμο ακηζζημζπεί ζημ πενζεπυιεκμ ηέημζμο δμ-

πείμο.   

   tenechedjî´(πθδε. tenechedjádzî) ηεκεηεηγήξ. 

   téngere(πθδε. tengerádzî) ηέκηγενδξ.  

   tengerícu(πθδε. tengeríci) ιζηνυξ ηέκηγε-

νδξ (οπμη. ημο téngere).  

   tetrádhiu(πθδε. tetrádhie) ηεηνάδζμ.  

   terándză(πθδε. terắndzî) ηζνάκηα.   

   terănséscu(terăns/-íre,-í,-ítă) ηονακκχ, ηα-

θαζπςνχ. 

    terănsíre(πθδε. tirănsíri) ηονάκζζια, ηα-

θαζπςνία.  

   tertípe(πθδε. tertíchi) ηενηίπζ . 

   tescheré(πθδε. tescherádzî) 1. ζδιείςια 2. 

έκηαθια 3. πνμζηθδηήνζμ. 

   teselíme(πςν.πθδε.) ζηδ θν. fácu teselíme! 

"εθζζηχ ηδκ πνμζμπή ηάπμζμο ζε ηάηζ".    

   tétă
1
(πθδε. téte) 1. εεία 2. (εκ.) πνμζθχκδ-

ζδ πνμξ βοκαίηα ιεβάθδξ δθζηίαξ.  

   tétă
2
(πθδε. téte) βνίπδ.  

   thálasă(πθδε. thálase) εάθαζζα.   

   thámă(πθδε. thámate) εαφια.  

   thărăpăpséscu(thărăpăps/-íre,-í,-ítă) (me 

~) ζηακμπμζμφιαζ, εοπανζζηζέιαζ.  

   thărăpăpsíre(πθδε. thărăpăpsí-ri) ζηακμ-

πμίδζδ, εοπανίζηδζδ.  

   theámină(πθδε. theámine) 1. εδθοηυξ, 
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αοηυξ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ημ εδθοηυ θφθμ, εή-

θοξ 2. (ζοκεηδ.) βοκαίηα 3. (ιηθ. βζα υνβακμ 

ηαζ ενβαθείμ) αοηυ πμο θένεζ ημζθυηδηα ή 

εβημπή ζηδκ μπμία εζζπςνεί ακηίζημζπδ πνμε-

λμπή 4. (ιηθ.) ζηδ θν. mínte theámină! "εδθο-

ηυ ιοαθυ", δδθ. αοηυξ πμο παναηηδνίγεηαζ απυ 

βμκζιυηδηα ζδεχκ, πμο έπεζ ηδκ ζηα-κυηδηα κα 

επζκμεί, μ βυκζιμξ, μ επζκμδηζηυξ.    

   theatrínu - theatrínă(πθδε. theatríni -

theatríne) εεαηνίκμξ - εεαηνίκα, οπμηνζηήξ- 

οπμηνίηνζα.  

   théatru(πθδε. théatre) ζηδ θν. djócu theá-

tru! "παίγς εέαηνμ", οπμηνίκμιαζ, ημνμσδεφς.  

   themineáme(πςν. πθδε.) πθήεμξ εδθοηχκ  

   theminíuri(πςν. εκ.) 1. μιάδα εδθοηχκ 

(αηυιςκ πμο ακήημοκ ζημ βοκαζηείμ θφθθμ).   

2. άημιμ πμο ακήηεζ ζημ βοκαζηείμ θφθμ. 

   theméĺu & thiméĺu(πθδε. themeáĺe & thi-

meáĺe) 1. εειέθζμ, ηνδπίδα 2.(ιηθ.) αάζδ, ημ 

μοζζαζηζηυ ζηήνζβια, πάκς ζημ μπμίμ ζηδνί-

γεηαζ ηη./ηπ. 3.(ιηθ.) αάζεζξ, ηάεε ζημζπείμ ή 

ηαηάζηαζδ υπμο ιπμνεί ηάπμζμξ κα ζηδνζπεεί 

βζα κα ελεθζπεεί, ηα πκεοιαηζηά δ οθζηά εθυδζα 

ηάπμζμο.  

   thimeámă(πςν. πθδε.) εοιίαια. 

   thiméĺu → theméĺu.  

   thimeató(πθδε. thimeatádzî) εοιζαηυ.  

   thimeatuséscu(thimeatus/-íre,-í,-ítă) εο-

ιζαηίγς 

   thimeatusíre(πθδε. thimeatusí-ri) εοιζά-

ηζζια. 

   thorídhă & thurídhă(πθδε. thorídzî & 

thurídzî) (παθαζυη.) εζμπέξ ζηζξ ιεζάκηνεξ ή 

ημοξ ημί-πμοξ ζηζξ μπμίεξ ημπμεεημφκηακ ακηζ-

ηείιεκα.  

   themirídhă(πθδε. themirídzî) εθδιενίδα.   

   thurídhă → thorídhă  

   tícă(πθδε. tíci) βαθμπμφθα.  

   tíhe(πςν. πθδε.) ηφπδ. 

   tiléfunu(πθδε. tiléfune) ηδθέθςκμ.  

   tileĝráfimă(πθδε. tileĝrafímate) ηδθεβνά-

θδια.   

   tileĝrafíu(πθδε. tileyrafíuri) ηδθεβναθείμ.  

   tílu(πθδε. tile) ημ ιπνμφηγζκμ ζςθδκάηζ ηδξ 

vicilúşă (αθ. θ.) απυ υπμο πίκμοιε ημ κενυ.  

   tilícu(πθδε. tilíce) ιζηνυ tílu (αθ. θ.).   

   tiliĝánu(πθδε. tiliĝáne) ιάθθζκμξ οπεκδφ-

ηδξ (έθενε ημοημφθα ηαζ έθηακε ζημ φρμξ ηςκ 

βμκάηςκ).  

   tiĺu(πθδε. tíĺi) θθαιμονζά.    

   tindeáre(πθδε. tindéri) 1. ηέκηςια, άπθς-

ια 2. (ζοκεηδ.) λάπθςια, ηαηάηθζζδ 3 επέηηα- 

ζδ 4. (βζα επζπεζνδιαηζηή δναζηδνζυηδηα) επέ- 

ηηαζδ, λάκμζβια.  

   tíndu(tindeáre, téşu, teásă) 1. α. ηεκηχκς, 

απθχκς. β (me ~) ηεκηχκμιαζ, απθχκμιαζ 2. 

(me ~) εηηείκμιαζ, απθχκμιαζ 3. α. επεηηείκς 

β. (me ~) επεηηείκμιαζ 4. (βζα μζημκμιζηή δνα-

ζηδνζυηδηα, me ~) επεηηείκμιαζ, λακμίβμιαζ 5. 

ζζζχκς (ηη.) πμο είκαζ δζπθςιέκμ 6. (me ~) 

ηζκμφιαζ (βζα κα αββίλς ή κα πζάζς ηπ.) 7. (βζα 

ημπάδζ, se ~) απθχκεηαζ, ζημνπάεζ ζηαδζαηά 

ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ αυζηδζδξ.   

   tinereáme(πθδε. tineréńi) 1. μιάδα κεα-

νχκ αηυιςκ 2. κεμθαία.  

   tinereátsă(πθδε. tinerétsî) 1. κευηδηα, κζά-

ηα, δ κεανή δθζηία ηάεε ακενχπμο 2. (ζοκεηδ.) 

πνυζςπμ πμο έπεζ ειθάκζζδ ή ζθνίβμξ κεανμφ 

αηυιμο 3. κεμθαία.  

   tingăséscu(tingăs/-íre,-í,-ítă) ηδβακίγς. 

   tingăsíre(πθδε. tingăsíri) ηδβάκζζια.  

   tingăsitúră(πθδε. tingăsitúre) 1. θαβδηυ 

πμο ρήκεηαζ ζε ηδβάκζ, ημ ηδβακδηυ 2. (ζοκ-

εηδ.). μζιή ηδβακδημφ θαβδημφ.  

   tinihắ(πςν. πθδε.) άκεζδ, λεημφναζδ, ημ 

κα ηάκς ηάηζ πςνίξ αία, ιε ηδκ δζοπία ιμο. 

   tińíe(πθδε. tińíi) 1. ηζιή, ημ ακηίηζιμ, ημ 

πνδιαηζηυ πμζυ πμο πνέπεζ κα ηαηααάθεζ ηα-

κείξ βζα ηδκ αβμνά πνάβιαημξ ή ηδκ πανμπή ο-

πδνεζίαξ 2. (βζα πνυζ.) ηζιή, οπυθδρδ 3. (εζ-

δζηυη. βζα βοκαίηα) δεζηή οπυθδρδ 4. ζηζξ  θν. 

α. tsî´nu/ámu tińíe! "ζέαμιαζ ηάπμζμκ "β. adá-

ru tińíe! "ηζιχ, απμδίδς ηζιέξ ζε ηπ. ".   

   tińiséscu(tińis/-íre,-í,-ítă) 1. ηζιχ, ηάκς ηζ-

ιέξ ζε ηπ. 2. ζέαμιαζ (ηπ.).  

   tińisíre(πθδε. tińisíri) ηίιδζδ, απμκμιή ηζ-

ιήξ.  

   típote(πςν. πθδε.) 1. ημ γςζηυ ηεθάθαζμ ιί-

αξ ηηδκμηνμθζηήξ επζπείνδζδξ (ηον. ςξ πενζ-

μοζζαηυ ζημζπείμ) 2. ειπυνεοια, πναιάηεζα 3. 

μ ελμπθζζιυξ ηαζ ζοκεηδ. ηα έπζπθα εκυξ ζπζ-

ηζμφ 4. πνάβια ηαθήξ πμζυηδηαξ.  

   (πθδε.)  

   tíranu - tírană(πθδε. tírańi - tírane) ηφ-

νακκμξ, ηαηαπζεζηζηυξ άκδναξ - ηονακκζηή, 

ηαηαπζεζηζηή βοκαίηα. 

   tiráńe(πςν. πθδε.) ηονακκία, ηαθαζπςνία, 

αάζακα.   

   tiĝáne(πθδε. tiĝắni) 1. ηδβάκζ 2. ηδβακίηα.  

   Σiĝănáru,  δ εμνηή ηςκ ανάκηα Μανηφ-

νςκ  

   tíză(πθδε. tíze) ίηαιμξ, ηάλμξ.   

   tînáĺe(πθδε. tînắĺi), (βζα οπμγφβζμ) άπνδ-

ζημ, αοηυ πμο ενέθεηαζ πςνίξ κα πνμζθένεζ. 

   tî´ndjă(πςν. πθδε.) 1. πείζια, βζκάηζ 2. 

πείζια, επζιμκή.  
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   tî´ngă(πθδε. tî´nge) 1. ζπνςλζά, ζημοκηζά 

2. ζπνχλζιμ, χεδζδ 2. απχεδζδ, δ χεδζδ 

ιαηνζά πνμζχπμο ή πνάβιαημξ. 

   tî´rlă & tsî´rlă(πθδε. tî´rle & tsî´rle) ηζί-

νθα 2. (ζοκεηδ.) ηάηζ ημ οδανέξ, ημ κενμοθυ 3. 

(ιηθ.) ακυδηδ ημοαέκηα, πανθαπίπα 

   tî´ru - tî´ră(πθδε. tî´ri - tî´re) αθ. θ. táru 

ζηδ ζδι. 1.   

   toácă(πθδε. toáce) ζήιακηνμ εηηθδζίαξ  

   toámnă(πθδε. toámne & tómnuri) θεζκυπς-

νμ. 

   tocáre(πθδε. tocắri) 1. ημπάκζζια 2. 

(εζδζηυη.) πηφπδια ηάπμζμο ιε ημ πένζ δ ιε ηάηζ 

άθθμ.  

   tócu
1
(toc/-áre,-ái,-átă) 1. ημπακχ (ηη.) 2. 

πηοπχ (ηπ.) είηε ιε ημ πένζ είηε ιε ηάηζ άθθμ 3. 

(ĺi ~) ηαηεοεφκμιαζ, πδβαίκς (ηάπμο) 4. 

(ηνζημπνυζ. ńi ~) ιμο ηαηεααίκεζ (λαθκζηά ) κα 

ηάκς ηάηζ. 5. πεηάς, νίπκς, ημπακάς (ηη.) ε-

κχπζμκ ηάπμζμο 6. (ιε ανκδη. ιμν., nu ńi ~ ) 

δεκ κμζάγμιαζ, δεκ ιε ιέθεζ.   

   tócu
2
(πθδε. tócuri) ηάηζ πμο έπεζ απoηηήζεζ 

ζηθδνή, ζηενεή ηαζ ζοιπαβή οθή.  

   tológu(πςν. πθδε.) είδμξ πχιαημξ ιε απυ-

πνχζεζξ θαζυθεοημο ή ημηηζκςπήξ χπναξ 

(πνδζζιμπμζμφκηακ παθζυηενα ςξ επίπνζζια 

ημίπςκ, ηαεχξ ηαζ βζα ηδ δζαηυζιδζδ ηςκ α-

νιχκ ημοξ). 

   tomnáre(πθδε. tomnắri) ημ κα παζνκχ ημ 

πνμκζηυ δζάζηδια ημο θεζκμπχνμο.  

   tomnáticu(πςν. πθδε.) αθ .θ. tomnăríu  

   tomnăreáme(πςν. πθδε.) δ πνμκζηή πεν-

ίμδμξ ημο θεζκμπχνμο.  

   tomnăríu & tomnáticu(πθδε. tomnăríe 

& tomnăríuri) θεζκμπςνζκυ αμζημηυπζ, ημπμεε-

ζία ιε παιδθυηενμ ορυιεηνμ υπμο δζέιεκακ 

πνμζςνζκά ηα ημπάδζα ηαηά ηδκ θεζκμπςνζκή 

πμνεία ημοξ πνμξ ηα πεζιαδζά.  

   tomnédzu(tomn/-áre,-ái,-átă) πενκχ ημ 

πνμκζηυ δζάζηδια ημο θεζκμπχνμο..  

   tomneráre(πθδε. tomnerắri), (ηηδκ. βζα 

ημπάδζ) πνμζςνζκή δζαιμκή ημο ζε θεζκμπς-

νζκυ αμζημηυπζ (αθ. θ. tomnăríu).  

   tomnerédzu(tomner/-áre,-ái,-átă), (ηηδκ. 

βζα ημπάδζ) ημ ζηαειεφς βζα μνζζιέκμ πνμκζηυ 

δζάζηδια ημο θεζκμπχνμο ζε εζδζηυ αμζημηυπζ 

(αθ. θ. tomnăríu). 

   tópu(πθδε. tóchi) 1. ηακυκζ 2. ηυπζ, νμθυξ 

οθάζιαημξ.  

   torceáme(πθδε. torcéńi) βκέζζιμ, ηθχζζ-

ιμ. 

   torceáre(πθδε. torcéri) 1. βκέζζιμ, ηθχ-

ζζιμ 2. ζοιαάκ, βεβμκυξ. 

   tórcu(torceáre, tórşu, toársă) 1. βκέες, ηθχ-

ες 2. ελοθαίκς, ζηεοςνχ, ιδπακεφμιαζ 3. Με-

ηαθένς (κέα, βεβμκυηα), δζαδίδς (ηη.) 4. (βζα 

οπυεεζδ) βονμθένκς, ηαεοζηενχ 5. Πενζδ-

βμφιαζ, βονίγς, θένκς αυθηα 6. ηακμκίγς, 

ηαεμνίγς (ηη.) 7. (ηνζημπνμζ., se ~) ζοιααίκεζ, 

α. ηνέπεζ (ηη.) β. (βζα βεβμκυξ ) βίκεηαζ, θαιαά-

κεζ πχνα.  

   tornáre(πθδε. tornắri) 1. επζζηνμθή α. βφνζζια 

πνάβιαημξ, πνδιάηςκ η.θπ. β. βονζζιυξ, δ επάκμδμξ 

ζε μνζζιέκμ ηυπμ 2. ακαζηνμθή, ακαπμδμβφνζζια 3. 

ζηνζθμβφνζζια 4. βφνζζια, πενζζηνμθή 5. βφνζζια, 

ζηνίρζιμ πνμξ ιία ηαηεφεοκζδ.  

   tornătúră(πθδε. tornătúre) 1. ζηνμθή δνυ-

ιμο 2. (εζδζηυη. ζε πμηάιζ) ιαίακδνμξ. 

   tórnu(torn/-áre,-ái,-átă) 1. επζζηνέθς (ηη.) 

2. (εζδζηυη. βζα αβμνά ιε πνήιαηα) επζζηνέθς 

νέζηα 3. (me ~) επζζηνέθς (απυ ηάπμο) 4. Γο-

νκάς, πενζζηνέθς (ηη.) 5. (me ~) ζηνζθμ-

βονίγς 6. (me ~) ζηνίας πνμξ μνζζιέκδ ηαηεφ-

εοκζδ 7. (βζα αννχζηζα, se ~) επακαηάιπηεζ, 

επακένπεηαζ 8. ( ηνζημπνμζ., βζα ημκ ηαζνυ) 

αθθάγεζ, ιεηααάθθεηαζ 9. (βζα νμθυζ) ημονδίγς 

10. (βζα ζεθίδα) αθθάγς, πάς ζηδκ επυιεκδ 

ζεθίδα 11. αθθάγς, εκενβχ δζαθμνεηζηά απυ 

πνζκ 12. (βζα πίζηδ, me ~) ιεηαζηνέθμιαζ, αθ-

θαλμπζζηχ. 13. (βζα ανδεοηζηά φδαηα) εηηνέπς, 

πανμπεηεφς 14. (βζα πανάηαλδ, ηυιια) αθθά-

γς, πδβαίκς ιε  ηδκ άθθδ πθεονά 15. ανκμφιαζ 

16. (me ~) ακαηνέπμιαζ, ημοιπάνς 17. Ακαπμ-

δμβονίγς, ακαζηνέθς (ηη.) 18. ιεηαθνάγς 19. 

(ηνζημπνμζ., se ~) οβναίκεηαζ (ηη.), πζάκεζ ο-

βναζία 20. (ηνζημπνμζ., βζα θαβδηυ se ~) ια-

θαηχκεζ 21. (me ~) δζαεέης μζημκμιζηή άκεζδ 

22. πενζθένμιαζ, ηαλζδεφς 23. ακαηαζκίγς (ηη.) 

24. (βζα ηαθθζένβεζα) αθθάγς 25. (βζα εζςηενζ-

ηυ πχνμ) ράπκς 26. πείες 27. βένκς. ´ 

   tornuéscu(tornu/-íre,-í,-ítă) ηοθζέιαζ  

   tornuíre(πθδε.  tornuíri) ηφθζζια.  

   tornumíntu1
(πθδε. tornumínte) 

 
1. ζηέηζ, 

θδιένζ, ημ ιένμξ υπμο ζοπκάγεζ ηακείξ 2. ημ 

ιένμξ απυ ημ μπμίμ ζοκδείγεζ κα πενκά, κα ηο-

ηθμθμνεί ηακείξ 3. (εζδζηυη. βζα ημπάδζ) μ αμ-

ζηυημπμξ πμο ζοπκάγεζ. 

   tornumíntu2
(πθδε. tornumínte) 1. εφιδ-

ζδ, ικήιδ, εκδζαθένμκ, βζα ηάηζ 2. ζηέρδ  

   tortoáre & turtoáre(πθδε. tortóre & to-

rtóri & turtóre & turtóri) ημνδυκζ ηαηαζηεοα-

ζιέκμ ιε ζηνίρζιμ ηαζ πθέλζιμ βκειάηςκ.    

   tórtu(πθδε. toárte) ιάθθζκμ βκέια βζα ηδκ 

ηαηαζηεοή θακέθςκ, ηαθηζχκ ηαζ πμοθυαεν.  

   tortúră(πθδε. torture) αθ. θ. torceáme. 

   tóru(πθδε. toáre) 1. πκάνζ, παηδιαζζά 2. 

(ιηθ.) μ ηνυπμξ γςήξ ηάπμζμο ςξ πνυηοπμ ιί- 

ιδζδξ 3. (ιηθ.) αλία, μ ααειυξ ζημκ μπμίμ εί- 
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καζ ηάπμζμξ ζδιακηζηυξ.   

   tórvă(πθδε. tórve) 1. ηνμθή, θαβδηυ 2. δζα-

ηνμθή, ζίηζζδ.  

   tóze(πςν. πθδε.) αθ. θ. tócu
2 

   trámbă(πθδε. trắnghi) ακηαθθαβή  

   trandáfilă(πθδε. trandáfile) 1. ηνζακηά-

θοθθμ 2. μκμιαζία δζαημζιδηζημφ ιμηίαμο 

οθακημφ. 

   trandafilí & trandáfilíu(πςν. πθδε.) 

ηνζακηαθοθθί, ημ πνχια ημο ηνζακηάθοθθμο.  

   trandáfilíu → trandafilí  

   trandáfilu(πθδε. trandáfile) ηνζακηαθοθ-

θζά. 

   trágă1
(πςν. πθδε.) 1. ηνάαδβια, έθλδ, ζφ-

νζζιμ 2. (εζδζηυη.) δ επαββεθιαηζηή εκαζπυθδ-

ζδ ιε ηδκ έθλδ ημφηζμονςκ ιε γχα 3. ίπκδ απυ 

παηδιαζζέξ ή απυ ακηζηείιεκμ πμο έπεζ ζονεεί.    

   trágă2
(πθδε. trắgi) 1. εθηουιεκδ πθαηθυ-

νια δ μπμία πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ ιεηαθμνά 

πναβιάηςκ 2. (ζηδκ οθακηζηή) εζδζηυ λφθμ πμο 

έθηεηαζ απυ ηδκ δέζιδ ηςκ κδιάηςκ ημο ζηδ-

ιμκζμφ ηαεχξ αοηά πενζηοθίζζμκηαζ ζημ ακηί 

ημο ανβαθεζμφ (πνδζζιμπμζείηαζ ςξ ακηίννμπδ 

δφκαιδ πνμηεζιέκμο ηα κήιαηα κα πενζηοθίζ-

ζμκηαζ ίζα ηαζ ζθζπηά).  

   trágu(tr/-ăgeáre,-ápşu,-áptă) 1. ηνααχ, έ-

θης 2. α. ηνααχ, ζένκς β. (me ~) ζένκμιαζ 3. 

πδβαίκς, ηαηεοεφκμιαζ 4. ααδίγς, πνμπςνχ 5. 

(ζοκεηδ.) ηαηαθφς, δζαιέκς, ιέκς. 6. (βζα αφ-

θαηα) ζηάας, δζακμίβς 7. (βζα έδαθμξ) πανάζ-

ζς, ζπεδζάγς ηάηζ ζηδκ επζθάκεζά ημο. 8. α. 

πάζπς, οπμιέκς, οπμθένς β. (εζδζηυη. βζα 

πάεδζδ) οπμθένς, πάζπς (απυ ηη.) 9. πνδ-

ζζιμπμζχ (ηη.) 10. (me ~) απμζφνμιαζ, ηνααζέ-

ιαζ, παναζημφιαζ 11. οπμπςνχ, απμηνααζέιαζ, 

ηάκς πίζς 12. (ηνζημπνυζ. me ~) έπς υνελδ, 

δζάεεζδ 13. επζεοιχ, απμγδηχ 14. (βζα ιεβάθμ 

εδθαζηζηυ) α. ααηεφεζ β. (se ~) ααηεφεηαζ 15. 

δζανηχ, παναηείκμιαζ 16. (βζα κήια, ηνζπζά 

η.η.υ) ηεκηχκς, ακμίβς 17. εηηείκμιαζ (εζξ ιδ-

ημξ) 18. επεηηείκς (ηη.) 19. πθήηης, πηοπχ (εη-

ζθεκδμκίγμκηαξ ηη.) 20. (me ~) πανμοζζάγμιαζ, 

επζδεζηκφμιαζ ςξ ηάηζ (ζπμοδαίμξ, υιμνθμξ η. 

θπ.) 21. πανμοζζάγς ή θές ηάηζ ιε οπεναμθέξ 

22. (βζα θέλδ, βθχζζα, se ~) πνμένπεηαζ. 23. 

(me ~) ηαηάβμιαζ 24. (βζα πζυκζ, se ~) θζχκεζ 

25. (βζα ιοζηζηυ, se ~) δζαδίδεηαζ, βίκεηαζ θα-

κενυ 26. πνμζεθηφς, εέθβς, εθηφς 27. (βζα 

ηνμθέξ, αβαεά, ειπμνεφιαηα, se ~) έπμοκ γήηδ-

ζδ, ηαηακαθχκμκηαζ  28. (βζα ηνυθζια) παίνκς,  

πνμιδεεφμιαζ (απυ ηάπμο) 29. (βζα γχμ) έπεζ 

δφκαιδ, ακηέπεζ 30. (βζα κενυ) α. ακηθχ β. (se 

~) απμζηναββίγμκηαζ 31. (me ~) ελαημθμοεχ 

κα αζπμθμφιαζ ιε ηάηζ 32. (ηνζημπνυζ. βζα θζιυ  

ή αζεέκεζα, se ~) οθίζηαηαζ ζε επζδδιζηή ιμ- 

νθή 33. (ηνζημπνυζ. βζα άκειμ) θοζάεζ 34. (βζα 

αίμ) γς, πενκχ ιε ζοβηεηνζιέκμ ηνυπμ 35. (βζα 

οβναζία) απμννμθζέιαζ 36. (me ~) αδοκαηίγς 

37. (βζα ακηζηείιεκμ πμο πθέεζ, se ~) πνμζα-

νάγεζ 38. (ηνζημπνυζ. βζα ηανάαζ) ακμίβεζ πμ-

νεία, νυηα 39. (βζα ηζζβάνμ, ηαπκυ) νμοθχ.  

   trápu(πθδε. trápuri) 1. πείιαννμξ 2. νοάηζ 

3. απμζηναββζζηζηυξ αφθαηαξ. 

   trátu(πθδε. tráturi) ζηδ θν. ĺau trátu! α. αο-

λάκς ηδκ απυζηαζδ απυ πνυζςπμ πμο ιε αημ-

θμοεεί β. ζοιπαναζφνμιαζ, αημθμοεχ ηζξ εκέ-

νβεζεξ άθθςκ ακενχπςκ γ. θεφβς ιαηνζά θυ-

βς πακζημφ.    

   trăchéscu(trăch/-íre,-í,-ítă), (βζα ηυπμ). εη-

πενζχκς  

   trăchíre(πθδε. trăchíri) εηπένζςζδ, ημ κα 

εηπενζχζς (έκακ ηυπμ).  

   trăchitúră(πθδε. trăchitúre) εηπένζςζδ, δ 

δζαδζηαζία ηδξ εηπένζςζδξ.   

   trăgătură(πθδε. trăgătúre) επζδδιία, δζά-

δμζδ ζοβηεηνζιέκδξ ιμθοζιαηζηήξ αζεέ-κεζαξ.     

   trăhănắ(πθδε. trăhănádzî) ηναπακάξ  

   trăgeáre(πθδε. trăgéri) 1. ηνάαδβια, έθλδ, 

ημ κα ηνααά ηακείξ ηη./ ηπ. 2. (βζα γχμ) ακημπή, 

δφκαιδ 3. (βζα έδαθμξ) πάναλδ 4. ηαθαζπςνία, 

ηαημοπία, ημ κα οπμθένς 5. πνήζδ 6. υνελδ, 

δζάεεζδ 7. ζφνζζιμ ζημ έδαθμξ 8. (βζα θεπίδα 

πμο έπεζ θεανεί) θέπηοκζδ πνζκ ηδκ αηζάθςζή 

ηδξ 9. (βζα πνήιαηα) ακάθδρδ. 

   trăiráre(πθδε. trăirắri) 1. αθχκζζια, δ εκέ-

νβεζα ημο αθςκίζιαημξ 2. ηνζβφνζζια, δζάζπζ-

ζδ.   

   trăirătúră(πθδε. trăitúre) 1. αθχκζζια, δ 

δζαδζηαζία ημο αθςκίζιαημξ 2. πνμσυκ αθςκί-

ζιαημξ. 

   trăíru1
(trăir/-áre,-ái,-átă) 1. αθςκίγς 2. ηα-

θαζπςνχ, ααζακίγς (ηπ.) 3. ηνζβονίγς, βονμθέ-

νκς πενζθένμιαζ 4. δζαζπίγς, βονίγς, ηαλζδεφ-

ς 5. (βζα έδαθμξ) πμδμπαηχ.  

   trăíru2
(πςν. πθδε.) αθχκζζια, δ δζαδζηαζία 

ημο αθςκίζιαημξ. 

   trăíru3
(πθδε. trăíri) 1. πνμσυκ αθςκίζιαημξ 

2. (ιηθ.) θζχια, ημ κα δζαθφμιαζ 3. (ιηθ.) άκς 

ηάης, πςνίξ ηάλδ  

   trăitóru1
 (πθδε. trăitóri) αθςκζζηήξ  

   trăitóru
2
 & trăitúru - trăitoáră & 

tră-itúră(πθδε. trăitóri & trăitúri- trăitoáre & 

trăi-túre) πνυζςπμ πμο ηνζβονκάεζ πακημφ ηαζ 

ημο-ηζμιπμθεφεζ.  

   trăitúru - trăitúră → trăitóru
2.
 

   trămăndétă - trămăndétă(πθδε. tră-

măndétsî - trămăndéte) αθάηαξ, ακυδημξ –  

ακυδηδ.  
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   trămăndzánă(πθδε. trămăndzắni) κηαιζ-

ηγάκα   

   trăngănéscu → străngăngănéscu  

   trăngăníre → străngăníre. 

   trăphănắ(πθδε. trăphănádzî) ηααβάξ, ηζα-

ηςιυξ.  

   trăpícu & trăpítşu(πθδε. trăpítşî) οπμη. 

ημο trápu (αθ. θ.).   

   trăpişteánu - trăpişteánă(πθδε. trăpi-

şteáńi - trăpişteáne), (μ,-δ) ηάημζημξ ημο πς-

νζμφ Trăptişte (αθ. θ.).  

   trăpítşu → trăpícu.  

   Trăptíşte & Σreptíşte & Σriptíşte,. δ 

αθαπζηή μκμιαζία ημο υιμνμο ιε ημ Μέηζμαμ) 

πςνζμφ Ακεμπχνζ (πνχδκ Νηεναενκηίζηα).  

   trăpuríńe(πθδε. trăpuríńi) δίηηομ οδά-

ηζκςκ νεοιάηςκ ζπδιαηζγυιεκμ απυ νφαηεξ ή 

πείιαννμοξ.  

   trăşắscu(trăş/-î´re,-î´i,-î´tă) 1. Δηδδθχκμ-

ιαζ ιε γςκηάκζα ηαζ εκεμοζζαζιυ 2. (βζα θοηυ) 

έπς εοελία, γςκηάκζα 3. (υηακ πίκς) ααηπέας, 

ένπμιαζ ζε ηαηάζηαζδ έκημκδξ εοεοιίαξ 4. 

(ιηθ.) παναθνμκχ, παναθμβίγμιαζ. 

   trăşî´re(πθδε. trăşî´ri) ημ κα εηδδθχκμιαζ 

ιε γςκηάκζα ηαζ εκεμοζζαζιυ.   

   treceáre(πθδε. trecéri) 1. πέναζια α. δζά-

ααζδ, πυνμξ β. ημ κα πενκά ηακείξ ηάηζ ιέζα 

απυ έκα οθζηυ γ. (βζα πνυκμ) δ πάνμδμξ δ. δ 

ηάθορδ επζθάκεζαξ ιε ζοβηνζιέκμ οθζηυ 2. δ 

δζέθεοζδ ηάπμζμο απυ έκα ζδιείμ 3. πέναζδ, 

απμδμπή 4. ζοκεήηεξ δζααίςζδξ.  

   trécu(trec/-eáre,-úi,-útă) 1. πενκχ, δζαααί-

κς, δζένπμιαζ 2. ηάκς ηάηζ κα ιπεζ απυ ηδκ ιία 

πθεονά ακμίβιαημξ ηαζ κα αβεζ απυ ηδκ άθθδ 3. 

πνμζένπμιαζ (ηάπμο), ηζκμφιαζ (απυ έκακ πχ-

νμ ζε άθθμ) 4. πενκάς ζημ πανεθευκ, πανέ-

νπμιαζ 5. (βζα ζπμθζηή ελέηαζδ) πενκχ, πνμαζ-

αάγμιαζ 6. ιεηαθένς ή πδβαίκς (ηπ./ηη.) απυ 

ημ έκα ιένμξ ζε άθθμ 7. δζαπεναζχκς, πενκχ 

ηπ. απυ ηδκ ιία ζηδκ άθθδ πθεονά 8. ακαβκς-

νίγμιαζ επίζδια ςξ έβηονμξ, ζζπφς, έπς ακηί-

ηνζζια 9. γς, οπάνπς 10. γς, πενκχ ημκ ηαζνυ 

ιμο 11. γς, αζχκς ιία ηαηάζηαζδ ιε ζοβηεηνζ-

ιέκμ ηνυπμ 12. γς, αζχκς ιία ηαηάζηαζδ ιε 

ζοβηεηνζιέκδ ροπζηή δζάεεζδ 13. πμνεφμιαζ, 

ηα αβάγς πένα 14. εεςνχ ηπ. ηάηζ 15. έπς ηφ-

νμξ, βίκμιαζ απμδεηηυξ, ιε οπμθμβίγμοκ 16. 

(βζα πνμσυκηα) έπς πέναζδ, αλίγς 17. (βζα αν-

νχζηζα) ακαννχκς 18. θμνχ 19. πνμπμνεφ-

μιαζ 20. οπενέπς, οπενηενχ 21. βενάγς 22. 

(βζα πνυκζα) αάγς, πνμζεέης 23. ιεηαπεζνί-

γμιαζ, πνδζζιμπμζχ.  

   trénu (πθδε. trénuri) ηνέκμ.  

   treptiru→ teptíru.  

   Σreptíşte →trăptíşte   

   triaróta(πςν. πθδε.) ηνίθζγα . 

   tricăĺánu & trîcăĺánu - trîcăĺána & 

trîcăĺánă (πθδε. tricăĺáńi & trîcăĺáńi - trică-

ĺáne & trîcăĺáne), (μ,-δ) ηάημζημξ ηςκ Σνζηά-

θςκ..   

   Σricólu, ηα Σνίηαθα (ηδξ Θεζζαθίαξ) ζημ 

αθαπζηυ ζδίςια ημο Μεηζυαμο.   

   trifóĺu & trîfóĺu(πθδε. trifoáĺe & trîfoáĺe) 

ηνζθφθθζ.  

   trihiĺéi(πςν. εκ.) ζηδ θν. mắngu trihiĺéile 

α. δζαπθδηηίγμιαζ, ηζαηχκμιαζ ιε ηάπμζμκ β. 

ααζακίγς, παζδεφς.  

   trihiráre(πθδε. trihirắri) 1. ηαναπή, αίζεδ-

ζδ θνίηδξ 2. ακαηνίπζαζια, νίβμξ.   

   trihirédzu(trihir/-áre,-ái,-átă) 1. (me ~) νζ-

βχ, ακανζβχ 2. (me ~) θνζηζχ, ηανάγμιαζ.  

   trimburáre(πθδε. trimburắri) ηνειμφθζα-

ζια, ηνειμφθα.  

   trímburu(trimbur/-áre,-ái,-átă) 1. ηνέις 2. 

(βζα βδ) ζείεηαζ 3. δζζηάγς (κα ηάκς ηη.) 4. 

επζεοιχ έκημκα (ηπ.) 5. (βζα θςξ, θάιρδ) ηνε-

ιμθέββεζ 6.(βζα νμφπμ) ηοιαηίγεζ.  

   trimínu(πθδε. trimíne) πμζηζθία ζηανζμφ  

   triódhiu( πςν. πθδε.) ηνζχδζμ.  

   Σriptíşte →trăptíşte 

   trisáyu(πθδε. trisáye) ηνζζάβζμ.  

   trîcăĺánu - trîcăĺánă → tricăĺánu. 

   trîcáşă & trîcăşoáne(πθδε. trîcáşe & trî-

căşoáne) ημονεθζάνα, δ ναηέκδοηδ.  

   trîcáşu(πθδε. trîcáşî) 1. ημονέθζ, νάημξ 2.. 

ζηδ θν. dáu trîcáşî! "ηείημιαζ ακάζηεθα ηαζ 

ηνίας ημ πίζς ιένμξ ημ ζχιαηυξ ιμο" 3. (ζοκ-

εηδ.) ημονεθήξ, μ ναηέκδοημξ. 

   trîcăşoáne → trîcáşă   

   trîcăşónu(πθδε. trîcăşóńi) αθ. θ. trîcáşu 

ζηδ ζδι. 3. 

   trîcăşî´nă(πθδε. trîcăşî´ne) ημονέθζ, νά-

ημξ. 

   trîfóĺu→ trifóĺu.  

   trópu(πθδε. trópuri) 1. ηνυπμξ, αβςβή, ακα-

ηνμθή 2. δ εφνεζδ ιέζμο, ηνυπμο βζα κα εκε-

νβήζς. 

   trubáre1
(πθδε. trubắri) θφζζα.  

   trubáre2
(πθδε. trubắri) 1. εηδήθςζδ έκημ-

κμο εκεμοζζαζιμφ 2. ηαηάζηαζδ έκημκδξ εοεο-

ιίαξ.  

   trúbu1
(trub/-áre,-ái,-átă) 1. εηδδθχκς εκημ-

κυηαηα ηδκ επζεοιία ιμο, εέθς (ηπ./ ηη.) ιε 

ιακία 2. θοζζμιακχ επεζδή ζηενμφιαζ ηη., ιαί-

κμιαζ 3. (βζα ζηοθί) θοζζχ 4. (ιηθ-εηθναζη.) 

ηαηαθαιαάκμιαζ απυ πανάθμνδ μνβή βζα ηπ., 
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θνεκζάγς. 

   trúbu2
(trub/-áre,-ái,-átă) 1. εηδδθχκς έκημ-

κμ εκεμοζζαζιυ 2. εοεοιχ, κζχες εοθμνία, εο-

ελία, γςκηάκζα 3. δζαζηεδάγς έκημκα 4. ένπμ-

ιαζ ζε ηαηάζηαζδ έκημκδξ εοεοιίαξ. 

   trubuftşóru - trubufeátă(πθδε. trubu-

ftşóri - trubufeáte)  παζπαθζά ιε θεοηά άκεδ - 

παζπαθζά ιε ζχδδ άκεδ.    

   trúlu(πθδε. trúle) ηνμφθμξ.     

   truhó(πθδε. truhádzî) ηνμπυξ αημκίζιαημξ .  

   trunduyéscu(trunduy/-íre,-í,-ítă) 1. α. ηνα-

κηάγς β. (me ~) ηνακηάγμιαζ 2. (υηακ ηααα-

θζηεφς γχμ) ηαηαπμκμφιαζ 3. (ιηθ.) πηοπχ, 

λοθμθμνηχκς (ηπ.).  

   trunduyíre(πθδε. trunduyíri) ηνάκηαβια.  

   trupícu & trupítşu(πθδε. trupítşî) ημ-

νιάηζ, ιζηνυ ζχια (οπμη. ημο trúpu).  

   trupítşu → trupícu  

   trúpu(πθδε. trúpuri) 1. ζχια, ημνιί 2. 

(εζδζηυη.) μ ημνιυξ ημο ακενχπμο, ηαη’ ακηζ-

δζαζημθή πνμξ ηα άηνα ημκ θαζιυ ηαζ ημ ηεθά-

θζ 3. ημ ηιήια εκυξ νμφπμο πμο ηαθφπηεζ ημκ 

ημνιυ 4. ημνιυξ δέκδνμο .  

   tsácanu(πθδε. tsácane) θνφβακμ, λενυ ηθα-

δί πεζιέκμ ζημ έδαθμξ.      

   tsálpă(πθδε. tsắlchi) ηζίιπθα.  

   tsápu(πθδε. tsáchi) ηνάβμξ.    

   tsapulátă(πθδε. tsapuláte) βίδα ιε ζπαζηά 

ηέναηα πμο εηηείκμκηαζ  πνμξ ηα πθάβζα. 

   tsápurnă(πθδε. tsápurne) o ηανπυξ ημο  

tsápurnu(αθ.θ.). 

   tsapurneálă & tsapurneáo(πθδε. tsa-

purneále & tsapurnéĺi) μ ηανπυξ ημο tsapurnélu 

(αθ.θ.)     

   tsapurneáo → tsapurneálă. 

   tsapurnélu(πθδε. tsapurnéĺi) πνμφικδ δ 

αηακεχδδξ, είδμξ εαικχδμοξ ηζαπμονκζάξ  

   tsápurnu(πθδε. tsápurńi) δ ηνζηημηζά, 

είδμξ ημο θοημφ ηνάηαζβμξ . 

   tsáră(πθδε. tsắruri) 1. πχια, ημ θεπηυ 

ζηνχια εδάθμοξ ηδξ βήζκδξ επζθάκεζαξ πμο 

απμηεθείηαζ απυ θεπημφξ ηυηημοξ 2. (ζοκεηδ.) 

βδ, δ επζθάκεζα, ημ ακχηαημ ζηνχια ημο βήζ-

κμο θθμζμφ 3. άιιμξ, αιιμημκίαια 4. (εζδζηυη.) 

θοημβή, θοηυπςια 5. (ιηθ.) ηάθμξ, πχνμξ ηα-

θήξ 6. πχνα, δ παηνίδα ή μ βεκέεθζμξ ηυπμξ ηά- 

πμζμο 4. (ιηθ.) ημιιάηζα, ενφραθα  5. (ιηθ.) 
αοηυξ πμο έπεζ ηαηή, παθαζιέκδ υρδ.   

   tsarlatánu - tsarlatánă(πθδε. tsarlatá-

ńi- tsarlatáne) ηζανθαηάκμξ, ιδ ζμαανυ πνυ-

ζςπμ.  

   tsárcu(πθδε. tsárcuri) 1. πνυααηα πμο έ-

πμοκ βεκκδεεί ηδκ ίδζα πνμκζηή πενίμδμ 2. άκ- 

ενςπμζ, πμο έπμοκ βεκκδεεί ηδκ ίδζα πνμκζηή 

πενίμδμ, ζοκμιήθζημζ 3. πνυπεζνμ πενίθναβια 

βζα ημκ εβηθςαζζιυ γχςκ 4. ηοηθζηή δζάηαλδ 

ακενχπςκ πνμηεζιέκμο κα παβζδέρμοκ ηαζ κα 

ζοθθάαμοκ ηάπμζμκ ή ηάπμζμ γχμ  

   tsásu(tsăs/-eáre,-úi,-útă) 1. οθαίκς 2. αμθζ-

δμζημπχ 3. (me ~) ζοκςζηίγμιαζ, ζηνζιχπκμ-

ιαζ 4. (βζα πνήιαηα) ηοηθμθμνχ, νές 5. (βζα 

θήιδ) ηοηθμθμνχ, ιεηαδίδμιαζ 6. (βζα ακηζηεί-

ιεκα) ηοηθμθμνχ (απυ πένζ ζε πένζ), πνδζζιμ-

πμζμφιαζ (απυ πμθθμφξ) 7. ηοηθμθμνχ, δζαααί-

κς, πενκχ 8. ηνζβονίγς, ηαλζδεφς 9. (βζα οπμ-

εέζεζξ, ηαηαζηάζεζξ) ακαιμπθεφς.  

   tsátsă(πθδε. tsáce) 1. αογανμφ, βοκαίηα ιε 

ιεβάθα αογζά. 2. (ιηθ.) παναηηδνζζιυξ νμφπμο  

πμο έπεζ γανχζεζ.   

   tsáye(πθδε. tsắyi) ημοαάνζ κήιαημξ πμο ημ-

πμεεηείηαζ ζε ζαΐηα ανβαθεζμφ 2. ζηδ θν. me 

adrái tsáye! "ιμο έπεζ πνδζηεί δ ημζθζά".  

   tsăfláche(πθδε. tsăflắchi) ηάηζ πμο έπεζ 

λεπεζθχζεζ, πθαδανέρεζ ή παθανχζεζ.   

   tsălpuséscu(tsălpus/-íre,-í,-ítă), (me ~) ηζζ-

ιπθζάγς. 

   tsălpusíre(πθδε. tsălpusíri) ηζίιπθζαζια. 

   tsălúfră(πθδε. tsălúfre) 1. ηάηζ πμο έπεζ πα-

θανχζεζ, γανχζεζ, ζμοθνχζεζ 2. ζαημφθα ια-

ηζμφ  

   tsăngáru(πθδε. tsăngári) ηζαβηάνδξ.   

   tsăpícu(πθδε. tsăpíci) κεανυξ ηνάβμξ (οπμη. 

ημο  tsápu). 

   tsărắńi(πςν. εκ.) πθήεμξ, πθδεχνα, ιεβά-

θμξ ανζειυξ.  

   tsăruhắ(πθδε. tsăruhádzî) ηζανμοπάξ.   

   tsărúhe(πθδε. tsărúhi) ηζανμφπζ.  

   tsăsătoáră(πθδε. tsăsătoáre) οθάκηνζα.   

   tsăsătúră(πθδε. tsăsătúre) οθακηυ.  

   tsăseáre(πθδε. tsăséri) 1. φθακζδ, δ δζαδζ-

ηαζία ηδξ φθακζδξ 2. (ζοκεηδ.) μ ηνυπμξ ιε 

ημκ μπμίμ οθαίκμκηαζ ηα κήιαηα 3. αμθζδμζηυ-

πδζδ 4. ηοηθμθμνία, ηίκδζδ ακενχπςκ.  

   tsîndzărlédzu & tsîndzărléscu(tsîndză-

rl/-íre,-í,-ítă) 1. εηηεθχ ιία ενβαζία αζαζηζηά 

ηαζ πνυπεζνα. 2. (βζα πθεηηυ ή οθακηυ) ημ ηα-

ηαζηεοάγς παθανά, ζακ λεπεζθςιέκμ.   

   tsîndzărléscu → tsîndzărlédzu.  

   tsîndzărlíre(πθδε. tsîndzărliri) ηζαπα-

ηζμοθζά, ενβαζία πμο βίκεηαζ ιε αζαζφκδ ηαζ 

πνμπεζνυηδηα,  

   tsîneáre(πθδε. tsînéri) 1. ηνάηδια, ημ κα 

ηναηάεζ ηακείξ ηη. ή κα ηναηζέηαζ απυ ηάπμο 2. 

ζηήνζβια, δ ζηήνζλδ εκυξ ακηζηεζιέκμο 3. ηνά-

ηδζδ, πανειπυδζζδ, ακαπαίηζζδ, αάζηαβια 4. 

(εζδζη.) ηνάηδζδ, ζηένδζδ εθεοεενίαξ 5. οπμ-
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ζηήνζλδ, αμήεεζα 6. θεζδχ, μζημκμιία, ζοβηνά-

ηδζδ ελυδςκ 7. εβηνάηεζα. 

   tsî´nere( πςν. πθδε.) εάννμξ, βεκκαζυηαηα , 

ζεέκμξ. 

   tsî´nu(ts/-îneáre,-ănúi&-înúi,-înútă) 1. ηνα-

ηχ, πζάκς (ηη.) ιε ημ πένζ 2. ηναηχ, δζαηδνχ 

(ηπ./ηη.) ζε ζοβηεηνζιέκδ εέζδ ή ηαηάζηαζδ 3. 

ζηδνίγμιαζ, αημοιπχ 4. ηναηχ, δεκ αθήκς κα 

θφβεζ 5. ζηδνίγς, εκζζπφς, αμδεχ, ζοκηδνχ 

(ηπ.) 6. (me ~) ζηδνίγμιαζ, ααζίγμιαζ (ζε ηπ.) 

7. πανέπς οπμζηήνζλδ 8. (me ~) οπμζηδνίγς, 

ζζπονίγμιαζ, δζαηείκμιαζ 9. ζοβηναηχ, ειπμδί-

γς (ηίκδζδ, μνιή) 10. ζοβηναηχ, εέης οπυ 

έθεβπμ, πενζμνίγς, ειπμδίγς κα εηδδθςεεί α. 

(me ~) ζοβηναηζέιαζ 11. (ńi tsî´ne) ααζηάς, 

ακηέπς, δζαηδνχ ηζξ ζςιαηζηέξ ηαζ ροπζηέξ 

ιμο δοκάιεζξ 12. ακηέπς, ιέκς ακαθθμίςημξ, 

δεκ θεείνμιαζ απυ ηδκ πνήζδ 13. δζαηδνχ, 

ζοκηδνχ 14. (βζα πνήιαηα, me ~) ζοβηναηζέ-

ιαζ, δεκ λμδεφς 15. οπάνπς, οθίζηαιαζ 16. 

δζαηδνμφιαζ ζε μνζζιέκδ ζςιαηζηή ηαηάζηα-

ζδ. 17. (βζα οβεία, me ~) είιαζ (ή δεκ είιαζ) ζε 

ηαθή ηαηάζηαζδ 18. (βζα πνήιαηα, me ~) έπς, 

δζαεέης 19. πνμαάθθς ακηίζηαζδ, ακηζζηέημ-

ιαζ 20. (βζα ημκ ηαζνυ) ααζηχ, δζαηδνμφιαζ 

ηαθυξ 21. (ńi tsî´ne)  ημθιχ 22. έπς ηπ. οπυ 

ηνάηδζδ 23. μζηεζμπμζμφιαζ (ηη.) 24. κδζηεφς 

25. (me ~) ηαηάβμιαζ 26. (βζα πνυκμ) έπς δζά-

νηεζα, δζανηχ 27. εοιάιαζ 28. ηναηχ, εζςηενζ-

ηεφς ιία έπενα (βζα κα εηδζηδεχ ιεθθμκηζηά) 

29. (me ~) ζοκδέμιαζ, έπς ζπέζεζξ 30. αζζεά-

κμιαζ εκυπθδζδ, πυκμ (ζε ηπ. ζδιείμ ημο ζχ-

ιαημξ) 31. ηαηαβνάθς, ζδιεζχκς 32. (ηνζημ-

πνυζ. ιε ανκδη. ιμν. se ~) δεκ ακηέπεηαζ (ηη./ 

ηπ.), δεκ οπμθένεηαζ, δεκ είκαζ οπμθενηυξ.   

   tsîrcuéscu(tsîrcu/-íre,-í,-ítă) 1. πζέγς ημ 

ιαζηάνζ γχμο βζα κα απμζηναββίζς ημ βάθα 2. 

(me ~) πζηζζθίγμιαζ, βειίγς πζηζζθζέξ (απυ θά-

δζ, κενυ αθεφνζ).  

   tsîrcuíre(πθδε. tsîrcuíri) πίεζδ ημο ιαζηα-

νζμφ εκυξ γχμο βζα κα απμζηναββζζηεί ημ ελε-

νπυιεκμ βάθα.  

   tsî´rlă → tî´rlă 

   tsî´tsă(πθδε. tsî´ce) ιαζηυξ, αογί.  

   tsîtsoáńe & tsîtsărónă & tsîtsoásă 

(πθδε. tsîtsoáńe & tsîtsăróne & tsîtsoáse) αογα-

νμφ, βοκαίηα ιε ιεβάθα αογζά.  

   tsîtsărónă→ tsîtsoáńe 

   tsîtsoásă → tsîtsoáńe 

   tsófă(πθδε. tsófe) 1. παναηηδνζζιυξ  πανεζ- 
χκ πμο είκαζ παπμοθέξ, θμοζηςηέξ 2. (ηαη’ 

επέηη.) παναηηδνζζιυξ πνμζχπμο ιε παπμοθέξ, 

θμοζηςηέξ πανεζέξ. 

   tsνfícu - tsνfícă(πθδε. tsofíci - tsofíce) 

παναηηδνζζιυξ ιζηνμφ αβμνζμφ - ημνζηζζμφ ιε 

παπμοθά ιάβμοθα. 

   tsúcră(πθδε. tsúcre) 1. εδθή, νχβα 2. δ ηε-

πκδηή εδθή ημο ιπζιπενμφ.   

   tsucuéscu(tsucu/-íre,-í,-ítă) πίκς πμηυ, ηα 

ημπακάς. 

   tsucuíre(πθδε. tsîrcuíri) δ πυζδ πμημφ.   

   tsuláche(πθδε. tsulắchi) 1. πέμξ γχςκ, ηον. 

ηνζανζμφ ή ηνάβμο 2. (ιηθ.) ακδνζηυ πέμξ 3. 

ηθαδί απυ πεζιέκμ ημνιυ δέκδνμο, ηον. απυ 

πεφημ ή νυιπμθμ.  

   tsumácu(πθδε. tsumácuri) ενβαθείμ ιανα-

βημφ.  

   tsupátă(πθδε. tsupắtsî) 1. ηζεημφνζ 2. 

(ζοκεηδ.) ηζεημονζά 3. μκμιαζία ηφπμο ζδια-

δζμφ πμο βζκυηακ ζε αοηί πνμαάημο (πνδζίιεοε 

ςξ ζδιείμ ακαβκχνζζήξ ημο απυ ημκ ζδζμηηήηδ 

ημο).  

   tsupătícă(πθδε. tsupătíce) ηζεημονάηζ (ο-

πμη. ημο. tsupátă). 

   tsúya(πθδε. tsúye) παναηηδνζζιυξ αηδιέ-

θδηδξ βοκαίηαξ.   

   tşácanu(πθδε. tşácańi) ηζαηάθζ.  

   tşacî´r(αηθ.) ζηδ θν. tşacî´r chéfe! " ηζαηίν 

ηέθζ ", ηαηάζηαζδ έκημκδξ εοθμνίαξ  

   tşáe(πθδε. tşắi) ηζάζ.     

   tşáfcă (πθδε.tşắfchi) ημφπα, θθοηγάκα.  

   tşafútu(πςν. πθδε.), (παθαζυη.) ηάεεημ λφ-

θμ πμο ημπμεεημφκηακ ζηδκ ημζπμδμιή δίπθα 

απυ ημ πανάεονμ.    

   tşamatşúru & tşamatşúră(πθδε. tşama-

tşúri & tşamatşúre) 1. (ανζ. πθδε.) άπνδζημ α-

κηζηείιεκμ 2. (ιηθ.) παναηηδνζζιυξ άπνδζημο 

άκδνα - άπνδζηδξ βοκαίηαξ. 

   tşámbră(πθδε. tşắmbri) πνυπεζνδ μζημ-

δμιζηή λοθμηαηαζηεοή, πανάβηα, οπυζηεβμ.  

   tşamúri(πςν. πθδε.) μκμιαζία ανζεκζημφ 

ζηοθζμφ ιε ζημφνμ ζηαπηί ηνίπςια.   

   tşambázu & tşambáză(πθδε. tşambázi & 

tşambáze) 1. (ανζ. ) πςθδηήξ αθυβςκ 2. (ανζ.) 

ιεζίηδξ 3. (ιηθ.) ηαηαθενηγήξ - ηαηαθενηγμφ, 

επζηήδεζμξ άκδναξ - επζηήδεζα βοκαίηα,  

   tşámicu(πθδε. tşámici) ηζάιζημξ.  

   tşandáru & tşăndáru - tşandáră & 

tşăndáră(πθδε. tşăndári & tşăndári - tşandáre  
& tşăndáre) παναηηδνζζιυξ ηαηαπζεζηζημφ ακ-

δνα - . ηαηαπζεζηζηήξ βοκαίηαξ. 

   tşánu & tşónu (πθδε. tşáńi) ηζυκζ, μ ζπί-

κμξ.    

   tşapatúru(πθδε.;), (παθαζυη. εζνςκ.) πα-

ναηηδνζζιυξ ηηδκμηνυθμο, ηαηυπμο ιζηνμφ 

ημπαδζμφ, πμο ηαηά ηδκ πεζιενζκή πενίμδμ 
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πνμζημθθμφκηακ ζε ηάπμζμ ηζεθζβηάημ υπμο 

ενβάγμκηακ ηαζ ςξ έιιζζεμξ αμζηυξ.  

   tşáră(αηθ.) ζηδ θν. tşáră báră! ή tşáră máră! 

"άκς ηάης, ακάηαηα, πςνίξ ζεζνά, ηάλδ".   

   tşárche(πθδε. tşắrchi) 1. ηνμπυξ 2. βφνα, 

αυθηα 3. κεφνα, εοιυξ 4. δ ροπμθμβζηή ηαηά-

ζηαζδ ζηδκ μπμία ανίζηεηαζ ηάπμζμξ, δ δζάεε-

ζή ημο.   

   tşaré(πςν. πθδε.) ιοαθυ, εβηέθαθμξ, δ δζα-

κμδηζηή ζοβηνυηδζδ ηάπμζμο.   

   tşárpă(πθδε. tşắrpe) ηαεμίηζ, βζμβζυ  

   tşáşu(πςν. πθδε.) πακζηυξ, ηνμιάνα.  

   tşátu1(πθδε. tşáte) ζοκεηζζιυξ ηάπμζμο ιέζς 

ηνμιμηνάηδζδξ. 

   tşátu2
(πθδε. tşáturi) πακζηυξ, ηνμιμηνάηδ-

ζδ.  

   tşátşa ζηδ θν tşắtşa-mátşa! "άκς ηάης, 

ακάηαηα, πςνίξ ζεζνά, ηάλδ".   

   tşátşă(πθδε. tşắtşe) (δ) ζφγοβμξ.   

   tşaveáo & tşăveáo & tşîtşăveáo(πθδε. 

tşaveále & tşăveále & tşîtşeaveále) 1. είδμξ πμο-

θζμφ; 2. (ιηθ) παναηηδνζζιυξ βοκαίηαξ ή ημνζ-

ηζζμφ ιε βνήβμνδ ηαζ υιμνθδ μιζθία.    

   tşăbúcu(πθδε. tşăbúce & tşăbúcuri) ηζζ-

ιπμφηζ, ηαπκμζφνζββα.  

   tşăcăéscu(tşăcă/-íre,-í,-ítă) 1. πεθεηχ (ηη.) 

ιε ενβαθείμ 2. (me ~) πηοπζέιαζ, πεθεηζέιαζ 3. 

πηοπχ, ημπακχ (ηη.) 4. (ιηθ.) πδδχ, βαιχ 5. 

ζθονμημπχ, ηαηαζηνέθς 6. (ιηθ. βζα πνήια-

ηα) λμδεφς 7. (ζε πυθειμ ) ηαηαηνμπχκς, ηζα-

ηίγς, ηαηααάθς (ημκ ακηίπαθμ) 8. θεδθαηχ, 

ηαηαζηνέθς, ηαηαζπανάγς.  

   tşăcăíre(πθδε.tşăcăíri) 1. πεθέηδια (ιε ε-

νβαθείμ) 2. ηηφπδια, αάνεια 3. (ιηθ.) δ ζο-

κμοζία..   

   tşăcăitoáră(πθδε. tşăcăitoáre) παναηηδνζ-

ζιυξ βοκαίηα πμο ζοκμοζζάγεηαζ ιε πμθθμφξ.   

   tşăcăitúră(πθδε. tşăcăitúre) ήπμξ απυ πε-

θέηδια, ημπάκζζια, ζθονμηυπδια.    

   tşăcănícu - tşăcănícă(πθδε. tşăcăníci- 

tşăcăníce) 1. (ανζ.) δζάαμθμξ 2. δζααμθζηυ πνυ-

ζςπμ.  

   tşăcărdhiséscu(tşăcărdhis/-íre,-í,-ítă), 

(me ~) είβμιαζ, πνμζαάθθμιαζ, πεζνάγμιαζ.  

   tşăcărdhisíre(πθδε. tşăcărdhisíri) πνμ-

ζαμθή, είλζιμ.   

   tşăcmácu(πθδε. tşăcmáce) ακαπηήναξ.  

   tşăcúdhu(πθδε. tşăcúdhe) ημοημφθα, ηον. 
αοηή πμο είκαζ πνμζανιμζιέκδ ζε νμφπμ.  

   tşădî´re(πθδε. tşădî´ri) 1. ηζακηίνζ, ακηί-

ζηδκμ, ηέκηα 2. πνυπεζνα ηαηαζηεοαζιέκμ ζπί-

ηζ, θηςπυζπζημ 3. (ιηθ.) πέμξ ζε ζηφζδ.  

   tşăfătínă & tşîfătínă(πθδε. tşăfătíne & 

tşîfătíne) 1. ηνακίμ 2. (ζοκεηδ.) ηεθάθζ    

   tşăfútu - tşăfútă(πθδε. tşăfútsî - tşăfúte) 

ηζζθμφηδξ -.ηζζθμφηζζζα.  

   tşăíre(πθδε. tşăíri & tşăíruri) θζαάδζ, ηον. ημ 

εηιεηαθθεφζζιμ.΄ 

   tşăchíle(πθδε. tşăchíĺi) παθίηζ πμο πανήπεδ 

ιε ζπάζζιμ θίεςκ.  

   tşăleáo(πςν. πθδε) ενφραθα.  

   tşălepí - tşălepoáńe(πθδε. tşălepádzî -

tşălepoáńe) 1. δναζηήνζμξ, ζηακυξ άκδναξ - 

δναζηήνζα, ζηακή βοκαίηα 2. ιμνθςιέκμξ ακ-

δναξ - ιμνθςιέκδ βοκαίηα. 

   tşălnicáme & tşălnicátă & tşelnicátă 

tşîlnicátă (πθδε. tşălnicắńi & tşălnicáte & 

tşelnicáte tşîlnicáte) ηζε-θζβηάημ.  

   tşălnicátă → tşălnicáme.  

   tşắlnicu & tşélnicu & tşî´lnicu - tşắ-

lnicoáńe & tşélnicoáńe & tşî´lnicoáńe 

(πθδε. tşắlnici & tşélnici &. tşî´lnici - tşắlnicoá-

ńe & tşelnicoáńe & tşî´lnicoáńe) 1. ηζέθζβηαξ 2. 

(εδθ.) δ ζφγοβμξ ημο ηζέθζβηα.   

   tşămăndánu(πθδε. tşămăndáne) ζηαονς-

ηυ βζθέημ.  

   tşămbắ(πθδε.tşămbádzî) δ παίηδ ηςκ γχςκ 

2. (βζα πνυζ.) ηυιδ, παίηδ, ημ ιαθθί πμο πέθηεζ 

ζημοξ χιμοξ. 

   tşămbărlíche(πθδε. tşămbă-rlíchiuri) 1. ημ 

επάββεθια ημο πςθδηή αθυβςκ 2. ημ επάββεθια ημο 

ιεζίηδ ή αοημφ πμο εηηεθεί αβμνμπςθδζίεξ.  

   tşănácu(πθδε. tşănáce & tşănáci) 1. ηζακά-

ηα, ιεβάθμξ πήθζκμξ ηεζέξ 2. (ιηθ.) παναηηδ-

νζζιυξ πχνμο δ ζηεφμοξ πμο έπεζ ιζηνυ ιέβε-

εμξ 3. (βζα πνμζ.) ηζακαημβθείθηδξ, ηυθαηαξ.  

   tşăndáru & tşăndáră → tşandáru 

   tşăndrămắ - tşăndrămνáńe(πθδε. tşă-

ndrămádzî - tşăndrămoáńe) 1. (ανζ.) πςνμθφ-

θαηαξ 2. (ιηθ.) παναηηδνζζιυξ ηαηαπζεζηζημφ 

άκδνα -  ηαηαπζεζηζηήξ βοκαίηαξ. 

   tşănghístru - tşănghístră(πθδε. tşă-

nghístri - tşănghístre) άκενςπμξ πμο ηζκείηαζ ιε 

εοημθία ηαζ πάνδ.   

   tşărdháche(πθδε. tşărdhắchi) πνυπεζνμ 

οπυζηεβμ  

   tşăreáşă & tşîreáşă(πθδε. tşăreaşă & tşî-

reaşă) 1. ηενάζζ 2. μκμιαζία δζαημζιδηζημφ 

ιμηίαμο οθακημφ.  

   tşăréşu & tşîréşu(πθδε. tşăréşî & tşîréşî) 
ηεναζζά.  

   tşărńídză(πθδε. tşărńídzî) ζοηάιζκμ, ιμφ-

νμ.  

   tşărńídzu(πθδε. tşărńídzî) ζοηαιζκζά, ιμο- 

νζά.   



 222 

   tşărńídhă(πθδε. tşărńídzî) 1. ακηζηείιεκμ 

ηαηαζηεοαζιέκμ απυ πδθυ 2 . ηεναιίδζ  

   tşătíe & tşătúră(πθδε. tşătíi & tşătúre) 

ζηέβδ, ζηεπή.   

   tşătúră → tşătíe.     

   tşăveáo → tşaveáo. 

   tşelnicátă  → tşălnicátă. 

   tşélnicu -tşélnicoáńe  → tşắlnicu.  

   tşîáme( πςν. πθδε. ) ζηδ θν. dáu tşîáme! 

"δζαδίδς, δζαθαθχ ηη."   

   tşîcî´rcă(πθδε. tşîcî´rce) ηζζηνίηζ.   

   tşîfătínă → tşăfătínă. 

   tşî´flă(πθδε. tşî´fle) 1. θθμφδα ηανπχκ, 

(ηον. υζςκ έπμοκ ιαθαηυ πενίαθδια) 2. ηζυ-

θθζ αοβμφ 3. (ιηθ.) δ θςθζά, ημ ζπίηζ.  

   tşîflicáru & tşîflicắ - tşîflicáră & tşîfli-

coáńe(πθδε. tşîflicári & tşîflicádzî - tşîflicáre 

& tşîflicoáńe) 1. ηζζθθζηάξ, ιεβαθμηηδιαηίαξ – 

βοκαίηα ηζζθθζηάξ, ιεβαθμηηδιαηίαξ 2. (ζοκε-

ηδ.) άκδναξ - βοκαίηα ηάημπμξ ιεβάθδξ αηίκδ-

ηδξ πενζμοζίαξ.   

   tşîflicắ & tşîflicoáńe → tşîflicáru.  

   tşîflíche(πθδε. tşîflíchi) 1. ηζζθθίηζ 2. (ζοκ-

εηδ.) ιεβάθδ αηίκδηδ πενζμοζία.   

   tşîftelí - tşîfteloáńe(πθδε. tşîfteládzî - tşî-

fteloáńe) παναηηδνζζιυξ επζηήδεζμο, πμκδνμφ 

άκδνα - επζηήδεζαξ, πμκδνήξ βοκαίηαξ..   

   tşîhlăéscu→ chihlăéscu  

   tşîlăcuséscu(tşîlăcus/-íre,-í,-ítă) αηζαθχ-

κς, επεκδφς ηάηζ ιε αηζάθζ.  

   tşîlăcusíre(πθδε. tşîlăcusíri) αηζάθςια.   

   tşîleáhe → şîleáhe 

   tşîléche(πθδε. tşîléchi) 1. αηζάθζ 2. (ιηθ.) 

αοηυξ πμο είκαζ ζηθδνυξ ηαζ ακεεηηζηυξ υπςξ 

ημ αηζάθζ 4. (ιηθ.) ηάηζ πμο είκαζ ζηθδνυ ή 

ακεεηηζηυ  

   tşîléscu1 & tşuléscu(tşîl & tşul/-íre,-í,-ítă) 

1. ηαεανίγς πεζιέκμ δέκδνμ απυ ηα ηθανζά 

ημο 2. δένκς, αανχ (ηπ.) 3. (βζα ημ δένια, se ~) 

αθαζνείηαζ, αβαίκεζ (απυ ημ ηνφμ) 4. δζχπκς, 

απμιαηνφκς.  

   tşîléscu2 & tşuléscu(tşîl & tşul/-íre,-í,-ítă) 

1. (me ~) θεφβς θάενα, ηδκ ημπακάς, ημ ζηάς 

2. ηθέας (ηον. ιζηνμακηζηείιεκα) 3. ανπάγς, 

θεδθαηχ (ηον. ηανπμφξ ή πνάβιαηα πμο δεκ 

θοθάβμκηαζ).  

   tşîlíche(πθδε. tşîlíchi) 1. ηαιέκμ λφθμ πμο 

δεκ έπεζ απακεναηςεεί 2. (ιηθ.) επζθάκεζα πμο 

έπεζ ιαονίζεζ απυ ημκ ηαπκυ.   

   tşîlimánu(πθδε. tşîlimáńi) 1. παζδί. 2. πα-

ναβζυξ, κεανυξ αμδευξ.  

   tşîlíre1 
& tşulíre(πθδε. tşîlíri & tşulíri) 1. 

ηαεανζζιυξ πεζιέκμο δέκδνμο απυ ηα ηθανζά 

ημο 2. (ιηθ.) αάνεια, λοθμηυπδια   

   tşîlíre2
 & tşulíre(πθδε. tşîlíri & tşulíri)  1. 

ηθέρζιμ ιζηνμακηζηεζιέκςκ 2. ανπαβή, θεδθα-

ζία πναβιάηςκ πμο δεκ θοθάζζμκηαζ.  

   tşîlnechipséscu(tşîlnechips/-íre,-í,- ítă) 1. 

πεθεηχ 2. α. πηοπχ ηζαηίγς β. (me ~) πηοπζέ-

ιαζ,ηζαηίγμιαζ 3. θεδθαηχ, ηαηαζηνέθς, ηαηά-

ζπανάγς 4. (me ~) λεζηίγμιαζ, ηνοπζέιαζ (απυ 

αβηάεζα η.η.υ.) 

   tşîlnechipsíre(πθδε. tşîlnechipsíri) 1. 

πεθέηδια 2. πηφπδια, ηζάηζζια 3. θεδθάηδζδ, 

ηαηαζπάναλδ.    

   tşîlnicátă → tşălnicátă. 

   tşî´lnicu - tşî´lnicoáńe → tşắlnicu.  

   tşîngărnéscu(tşîngărn/-íre,-í,-ítă) 1. ζηνα-

παηζάνς, πηοπχ δοκαηά ιε απμηέθεζια ζοκ. 

ηδκ παναιυνθςζή ιμο 2. (me ~) ζοβηνμφμιαζ 

3. ηζμοβηνίγς (πμηήνζα, αοβά) 4. (me ~) 

ένπμιαζ ζε ακηζπανάεεζδ, ζοβηνμφμιαζ.   

   tşîngărníre(πθδε. tşîngărníri) 1. ηνα-

παηζάνζζια 2. ηζμφβηνζζια, πμηδνζχκ, αοβχκ 

3. ζφβηνμοζδ, ηζαηςιυξ 4. αίαζα ζοιπθμηή, 

έκμπθδ ακηζπανάεεζδ. 

   tşîngheáĺe(πθδε. tşînghéĺi) ηζζβηέθζ. 

   tşînúşă(πθδε. tşînúşe & tşînúşuri), ζηάπηδ  

   tşînuşáru & tşînuşoáră(πθδε. tşînuşári 

& tşînuşoáre) αοηυξ – αοηή πμο ημζιάηαζ ημκηά 

ζημ ηγάηζ, ζοκεπχξ βειίγεζ ιε ζηάπηδ 2. (εδθ.) 

ζηαπημπμφηα, δ δνςίδα ημο βκςζημφ θασημφ 

παναιοεζμφ 

   tşî´nu(πθδε. tşî´ńi) μ ιμπθυξ πμο ζηνέθεζ 

ηαζ ζοβηναηεί ημ ιπνμζηζκυ ακηί ημο ανβα-

θεζμφ.  

   tşîpóru & tşupóru(πθδε. tşîpoáră & tşu-

poáre) 1. απμιεζκάνζ ημιιέκμο ηθαδζμφ πμο 

πνμελέπεζ απυ οθμημιδιέκμ δέκδνμ 2. απμιεζ-

κάνζ θεπημθομφξ οθμημιδιέκμο δέκδνμο πμο ε-

λέπεζ απυ ημ έδαθμξ 3. ημκηυ ηαζ θεπηυ ημιιά-

ηζ αηαηένβαζημο λφθμο 4. ημκηυξ πάζζαθμξ 5. 

(ιηθ.) παναηηδνζζιυξ θεπηήξ πέηναξ πμο πνμε-

λέπεζ απυ ηάπμο 6. ( ιηθ.) παναηηδνζζιυξ ακ-

ενχπμο ή θοημφ πμο έιεζκε ημκηυ.  

    tşîprácu(πςν. πθδε.) ζηδ θν. dáu tşîprácu! 

" αημκίγς ηδκ ηυρδ πνζμκζμφ "   

   Tşîrăşáru, Ημφκζμξ, μ έηημξ ιήκαξ ημο έ-

ημοξ. 

   tşîreáşă → tşăreaşă.  

   tşîréşu → tşăréşu  

   tşîríşă(πςν. πθδε.) ηυθα θηζαβιέκδ απυ θο-

ηζηή φθδ, ηον. απυ νεηζίκζ ηεναζζάξ.  

   tşî´rgă(πθδε. tşî´rghe) ιεβάθδ αεθέκηγα.  

   tşîrtşáme & tşurtşáme(πθδε. tşîrtşắńi & 
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tşurtşắńi), (ηαηά ηδκ δζαδζηαζία ημο βκεζίια-

ημξ) ημ νμιαμεζδέξ ημοαάνζ πμο ζπδιαηίγεηαζ 

ιε ημ ηφθζβια ημο κήιαημξ ζημ αδνάπηζ ημο 

ηζζηνζηζμφ    

   tşîrtşîrácu(πθδε. tşîrtşîrátşî) 1. ζπμονβίηδξ  

2.( ιηθ. ) ιζηνυ παζδί.  

   tşîrtşîreádză(tşîrtşîredz/-áre,-ái,-átă), (ηνζ-

ημπνμζ. βζα ημ θάδζ ή ημ θίπμξ) ηζζηζζνίγεζ, πα-

νάβεζ παναηηδνζζηζηυ ήπμ ηαεχξ ηαίβεηαζ πά-

κς ζε ιαβεζνζηυ ζηεφμξ.   

   tşîrtşîredzáre1
(πθδε. tşîrtşîredzắri) ηζζ-

ηζίνζζια, θαδζμφ, θίπμοξ η. θπ.  

   tşîrtşîredzáre2
(πθδε. tşîrtşîredzắri) ηζηίαζ-

ζια, ηεθάδδδια.  

   tşîrtşîrédzu(tşîrtşîredz/-áre,-ái,-átă) 1. ηζ-

ηζαίγς, ηεθαδδχ 2. (ιηθ. βζα ιζηνυ παζδί) αβά-

γς πανμφιεκδ θςκή 3. (βζα κενυ) ηεθανφγεζ 4. 

(βζα ανμπή) πανάβεζ παναηηδνζζηζηυ ήπμ ηα-

εχξ πέθηεζ ζζβακά. 

   tşî´şă(πθδε. tşî´şe) ηα μφνα ζηδ βθχζζα 

ηςκ παζδζχκ.  

   tşîşî´re & tşîşuíre(πθδε. tşîşî´ri & tşîşuíri) 

ηνυιαβια, ημ κα πακζημαθδεεί ηάπμζμξ.     

   tşîsî´te(πςν. πθδε.) 1. δζαζηάζεζξ, ακα-

θμβίεξ 2. δείβια, οπυδεζβια.  

   tşîşuéscu(tşîşu/-íre,-í,-ítă) πακζημαάθθμιαζ, 

ηνμιάγς. 

   tşîşuíre → tşîşî´re  

   tşîtáĺe(πθδε. tşîtắĺi) πδθή, ημ δζπαθςηυ ά-

ηνμ ενβαθείςκ ή μνβάκςκ.  

   tşîtmắ(πθδε. tşîtmádzî) ηζαηιάξ.  

   tşîtşăveáo → tşaveáμ. 

   tşoáhă(πθδε. tşóhe) 1. ηζυπα 2. (ιηθ.) 

παναηηδνζζιυξ ποηκήξ ηαζ μιμζυιμνθδξ πθυ-

δξ. 

   tşoáră(πθδε. tşoáre) ζπμζκί, κήια  

   tşoáricu(πθδε. tşoárici) δ πενζ-ζηεθίδα ηδξ 

παναδμζζαηήξ εκδοιαζίαξ ηςκ ακδνχκ ημο 

Μεηζυαμο  

   tşócanélu(πθδε. tşócanéĺi) ιαηναηάξ (εί-

δμξ ζθονζμφ).   

   tşócanu(πθδε. tşócane) είδμξ ημοδμοκζμφ 

πμο ηνέιεηαζ απυ ημ θαζιυ αθυβςκ, θμνάδςκ, 

αβεθάδςκ ηαζ πνμααηίκςκ..  

   tşocănícu(πθδε. tşócăníci) είδμξ ημοδμο-

κζμφ πμο ηνέιεηαζ απυ ημ θαζιυ ανκζχκ ηαζ ηα-

ηζζηζχκ έςξ δφμ εηχκ.  

   tşochícu & tşochítşu(πθδε. tşochítşî) 
ζθονάηζ (οπμη. ημο. tşócu).   

   tşochítşu → tşochícu.   

   tşocóiu - tşocνáie(πθδε. tşocói – tşocoá- 

ie) 1. ανπμκημπςνζάηδξ  -  ανπμκημπςνζάηζζζα 
2. ηζμβθάκζ.    

   tşocotéscu(tşocut/-íre,-í,-ítă) 1. ζθονμημ-

πχ 2. (ιηθ.) ζοκμοζζάγμιαζ  

   tşocutíre(πθδε. tşocutíri) 1. ζθονμηυπδια  

2. (ιηθ.) ζοκμοζία.  

   tşócu(πθδε. tşoáce) 1. ζθονί 2. (ιηθ.) πέμξ 

3. (ιηθ.) ηάηζ πμο έπεζ  ζηθδνή οθή.  

   tşócută & tşócutu(πθδε. tşócute) 1. ζθμ-

δνυξ πυκμξ, ζμοαθζά 2. (εζδζηυη.) ςδίκεξ πυκμξ 

ημηεημφ 3. (ιηθ.) ζηδ θν. ńi da tşócute! 

"επζεοιχ, θαπηανχ ηάηζ".   

   tşócutu → tşócută. 

   tşóftă(πθδε. tşófte) είδμξ λφθζκμο θθα-

ζηζμφ.   

   tşóle(πςν. πθδε.) 1. ηζυθζ, θεανιέκμ φθα-

ζια, ημονέθζ 2. κεηνμηαθείμ.  

   tşónă(πθδε. tşóne) μκμιαζία ζηφθαξ ιε ηα-

θεηί-ιπεγ ηνίπςια. 

   tşóndă(πθδε. tşónde) 1. πνμζεήηδ, ζοι-

πθήνςια 2. ζζδενέκζμ ενβαθείμ αανεθμπμζμφ 

(αμδεά ηδ ζφζθζλδ ηςκ ιεηαθθζηχκ ζηεθα-

κζχκ ημο αανεθζμφ)   

   tşondáre(πθδε. tşondắri) ηζμκηάνζζια.   

   tşνndédzu(tşond/-áre,-ái,-átă) ζοιιεηέπς 

(ζε επζπεζνδιαηζηή δναζηδνζυηδηα) ιε ίδζα 

πνδιαηζηά ηεθάθαζα. 

   tşóngă(πθδε. tşónghe) παναηηδνζζιυξ θεπί-

δαξ πμο πμο έπεζ ζημιχζεζ.   

   tşónu → tşánu.  

   tşóru(πθδε. tşoáre) 1. πυδζ (ακενχπμο ή 

γχμο) 2. (βζα έπζπθμ) αάζεζξ, πυδζα 3. (βζα αμο-

κυ) ακηένεζζια 4. πνμκζηή δζάνηεζα ίζδ ιε ημ 

ημ έκα ηνίημ ημο ιήκα, ημ έκα δεηαήιενμ ημο 

ιδκα 5. (βζα ζπίηζ) αάζδ, εειέθζα 6. θςνίδα δά-

ζμοξ ή αβνμφ πμο εηηείκεηαζ πένα απυ ηδκ ηφ-

νζα έηηαζδ 6. πενζυκδζμξ, θςνίδα βδξ πμο εζ-

ζένπεηαζ ζε οβνυ ζημζπείμ 7. ιμκάδα ιέηνδζδξ 

εδαθζηχκ εηηάζεςκ, ίζδ ιε ηδκ απυζηαζδ ημο 

ακμίβιαημξ ηςκ πμδζχκ ζημ πενπάηδια.  

   tşótră(πθδε. tşótre) λφθζκμ δμπείμ, θθαζηί 

ιαηνυζηεκμο ζπήιαημξ. 

   tşótşu(πθδε. tşoátşă) λοθμπυδανμ. 

   tşubánă(πθδε. tsubắni) λφθζκδ ημοηάθα. 

   tşubănícă(πθδε. tsubăníci) λφθζκμ ημοηά-

θζ (οπμη. ημο. tşúbánă).  

   tşubícă & tşubícu(πθδε. tşubíce & tşubíci)  

1. πεπθαηοζιέκδ, ζθαζνζηή ή ηοθζκδνζηή, ηα-

ηάθδλδ ζημ άηνμ ιίαξ βηθίηζαξ 2. (βζα επζθά-

κεζα λφθμο) ελυβηςια, νυγμξ  3. παναηηδνζ-

ζιυξ ζδιείμο ημο ζχιαημξ ιε ηαιποθςηυ 

ζπήια. 

   tşubícu→ tşubícă. 

   tşúche(πςν. πθδε.) ίκα απυ ηάκκααδ   

   tşuculátă(πθδε. tşuculáte) ζμημθάηα. 
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   tşúfă(πθδε. tşúfe) ζκίμ, ημ πίζς ηαζ ηάης ιέ-

νμξ ημο ηεθαθζμφ. 

   tşuflecandósenă(πθδε. tşuflecandósene) 

ακμδζία, ιαθαηία, αζήιακηδ πνάλδ.    

   tşuflécă(πθδε. tşufléche) 1. ημοθέηζ 2. εί-

δμξ παζπκζδζμφ (απμηεθείηαζ απυ έκα ηαθάιζ 

εκηυξ ημο μπμίμο εζζπςνεί έιαμθμ ημ μπμίμ εη-

ζθεκδμκίγεζ ζθαζνίδζα ιε ηδκ πίεζδ ημο αένα 

3. (ιηθ.) παναηηδνζζιυξ βοκαίηαξ πμο ζοκμο-

ζζάγεηαζ ιε πμθθμφξ 4. (ιηθ.) αθάηαξ, ακυδημξ 

5. ακμδζία, αζήιακηδ πνάλδ 6. αίζεδζδ πνδλί-

ιαημξ, θμοζηχιαημξ θυβς ηαηακάθςζδξ οπεν-

αμθζημφ θαβδημφ  

   tşufté(πθδε. tşuftéle) ημοθέηζ:  

   tşuléscu1 → tşîléscu
1
 

   tşuléscu2
 → tşîléscu

2 

   tşulíre1
 →tşîlíre.  

   tşulíre2
 →tşîlíre.  

   tşulístră(πθδε. tşulístre) ημ λφθζκμ έιαμθμ 

πμο εζζένπεηαζ ζημ ηαθάιζ ημο παζπκζδζμφ tşu-

flécă (αθ.θ.)  

   tşulúpu(πθδε. tşulúchi) παναηηδνζζιυξ ακ-

ενχπμο, γχμο δ πνάβιαημξ πμο είκαζ άπνδ-

ζημ.  

   tşuĺé(πθδε. tşuĺádzî) ηζμθζάξ, εφγςκαξ.    

   tşumágă & tşumágu(πθδε. tşumági) βηθί-

ηζα ιε ιζηνή θααή, ζθαζνζηή ή ηοθζκδνζηή.  

   tşumágu1
(πθδε. tşumáge) εζδζηυ νααδί πμο 

πνδζζιμπμζείηαζ βζα ημ ηηφπδια ηςκ ηοιπάκςκ.  

   tşumágu2
→ tşumágă.  

   tşúmă(πθδε. tşúme) 1. θυθμξ 2. μ ευθμξ 

ημο ηνακίμο 3. (ζοκεηδ.) ημ ηεθάθζ 4. ιεβάθμ 

πέηνζκμ ή ιανιάνζκμ βμοδί 5. πέηνζκδ θεηάκδ 

απυ ηδκ μπμία έπζκακ κενυ ηα πμοθενζηά.  

   tşumeálă(πθδε. tşumeále) θμθίζημξ (οπμη. 

ημο. tşúmă)  

   tşumétă(πθδε. tşuméte) ευθμξ ηνακίμο πμο 

πανμοζζάγεζ δζυβηςζδ πνμξ ηα επάκς  

   tşumícă(πθδε. tşumíce) 1. θμθίζημξ  2. 

ευθμξ ημο ηνακίμο (οπμη. ημο. tşúmă)  

   tşumúgu(πςν. πθδε.) 1. πέηνζκδ αάζδ πμο 

πνδζζιμπμζείηαζ ζε παζδζηυ παζπκίδζ 2. (ιηθ.) 

ζηδ θν. ĺeáńi tşumúglu! "πάνε ιμο ηα ημφηα 

ιμο, δεκ πνυηεζηαζ κα πάνεζξ ηίπμηα".    

   tşumáni(πςν. πθδε.) μκμιαζία ανζεκζημφ 

ζηοθζμφ ιε ηνίπςια πμο θένεζ ηαθεηί ηαζ ά-

ζπνεξ αμφθεξ. 

   tşúngáne(πθδε.tşunắńi) μλοηυνοθμξ, ιοηε- 
νυξ ανάπμξ.   

   tşúngu - tşúngă(πθδε. tşúnghi -tşúnghe), 

1.. ιμκoηέναημ γχμ 2. γχμ ιε ζπαζιέκμ ηέ-

ναημ.  

   tşuoáĺe(πθδε. tşuéĺi) βκάεμξ, ζζαβυκα.  

   tşupárcă(πςν. πθδε.) ζηδ θν. ĺáu tşupárca! 

"δεκ παίνκς αοηυ πμο πνμζδμηχ, πνμζπαεχ 

ιάηαζα".  

   tşupáre(πθδε. tşupắri) 1. δζαημζιδηζηή 

ηαζκία ή ημνδέθα 2. ηαζκία πμο πνδζζιμπμζείηε 

ςξ ηεθαθυδεζιμξ ή βζα δέζζιμ ηςκ ημηζίδςκ.    

   tşupléscu(tşupl/-íre,-í,-ítă) 1. πεθεηχ (λφ-

θα, πέηνεξ η.θπ.) 2. δένκς, πηοπχ 3. (me ~) 

ηζαηχκμιαζ, ζοβηνμφμιαζ 4. (ιηθ.) θδζηεφς, 

θεδθαηχ.  

   tşuplíre(πθδε. tşuplíri) 1. πεθέηδια λφθςκ 

ή πεηνχκ 2. πηφπδια, λοθμηυπδια 3. ζφβηνμο-

ζδ, ηζαηςιυξ 4. (ιηθ.) θδζηεία, θεδθαζία.  

   tşuplitoáră & tşuplitóru(πθδε. tşupli-

toáre & tşuplitóri) ημ πθαηφ ιένμξ ηδξ θεπίδαξ 

δζαθυνςκ ενβαθείςκ(ζθονζμφ, ηζεημονζμφ η. 

θπ.)  

   tşuplitóru → tşuplitoáră. 

   tşupóru → tşîpóru.  

   tşupovíză(πθδε. tşupovíze) 1. γχμ ιε ιζ-

ηνυ ιαζηάνζ 2. γχμ ιε ιζηνή, αηνμθζηή νχβα 

3. (ιηθ.) βοκαίηα ιε ιζηνυ ζηήεμξ.  

   tşúpu(πςν. πθδε.) πενζά ιαθθζμφ, πμθφ ιζ-

ηνή πμζυηδηα ιαθθζμφ.   

   tşurtşáme → tşîrtşáme.  

   tşurlópapă - tşurlópapă(πθδε. tşurló-

papi - tşurlópape)  ηνεθάηζαξ - ηνεθμηαιπένς, 

γμονθμπακηζένα. 

   tşúrmă & tşúrmu(πθδε. tşúrme) 1. ημπά-

δζ γχςκ 2. ιπμοθμφηζ, μιάδα ακενχπςκ.  

   tşúrmu → tşúrmă  

   tşurvắ(πθδε. tşurvádzî) ζμφπα.     

   tşusteágu & tşusteáguru - tşusteágă 

& tşusteágură (πθδε. tşusteági & tşusteáguri 

- tşusteáge & tşusteágure) 1. αβυνζ - ημνίηζζ 2. 

(ζοκεηδ.) ακήθζημ αβυνζ - ακήθζηδ ημπέθα 3. 

(ανζ.) παζδί 4. (ιηθ.) αοηυξ/-ή πμο είκαζ ιζηνμ-

ηαιςιέκμξ/-δ, μ ιζηνμζημπζηυξ/-ή.  

   tşusteáguru & tşusteágură → tşusteá-

gu. 

   tşustéche(πθδε. tşustéchi) ηαζκία πμο ημπμ-

εεηείηαζ ζηα πυδζα ηςκ αθυβςκ βζα κα ιάεμοκ 

κα ηαθπάγμοκ. 

   tşústru & tşústră(πθδε. tşústrî & tşústre) 

παναηηδνζζιυξ επζεεηζημφ άκδνα  -. επζεεηζηήξ 

βοκαίηαξ. 

   tşutiséscu(tşutis/-íre,-í,-ítă) ηζακηίγμιαζ.  

   tşutisíre(πθδε.  tşutisíri) ηζάηζζια  

   tşutşícu - tşutşícă(πθδε. tşutşítsî – tşutşí-

ce) ανζεκζηυ - εδθοηυ ιςνάηζ.  

    tşútşu - tşútşă (πθδε. tşútşî - tşútşe) 1. α- 

νζεκζηυ - εδθοηυ ανέθμξ 2. (πασδεοη.) πνμζθχ- 
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κδζδ πνμξ ιζηνυ αβυνζ – ημνίηζζ 3. (πασ-δεοη., 

εδθ.) πνμζθχκδζδ πνμξ βοκαίηα 

   tşutşuéscu(tşutşu/-íre,-í,-ítă) ιζθάς παιδ-

θυθςκα, ιζθάς ζζβά, ρζεονίγς.  

   tşutşuíre(πθδε. tşutşuíri)  παιδ-θυθςκδ 

ζοκμιζθία  

   tşutşuĺánu(πθδε. tşutşuĺáńi) ημ πμοθί ημ-

νοδαθθυξ  

   tucále(πςν. πθδε.) ρανυημθθα.  

   tucắ(πθδε. tucádzî) αβηνάθα. 

   tuchéscu(tuch/-íre,-í,-ítă) 1. (me ~) λεναί-

κμιαζ α. ζηεβκχκς πμθφ, πάκς ηδκ θοζζηή ιμο 

οβναζία β. ζηθδναίκς, απμηηχ ζηθδνή ηαζ 

ζοιπαβή οθή 2. (me ~) ζηθδναβςβμφιαζ.  

   tuchíre(πθδε. tuchíri) 1. λήνακζδ, ζηέ-

βκςια, δ απχθεζα ηδξ θοζζηήξ οβναζίαξ 2. 

ζηθήνοκζδ, απυηηδζδ ζηθδνήξ ηαζ ζοιπαβμφξ 

οθήξ 3. ζηθδναβχβδζδ ΄  

   tueágă & tueágu(πθδε. tuégi) 1. ημ νααδί 

ηδξ βηθίηζαξ 2. γηθίηζα πςνίξ θααή 3. ηάεε να-

αδί πμο πνδζζιμπμζείηαζ ςξ βηθίηζα.  

   tueágu → tueágă 
   túfă(πθδε. túfe) 1. εαικμεζδέξ θοηυ 2. Σμο-

θα πυνημο 3. ιπμοηέημ θμοθμοδζχκ πμο έπμοκ 

θοηνχζεζ ζημ έδαθμξ 4. ημφθα ιαθθζχκ 5. Κά-

εε ηνζπςηυ ζδιείμ ημο ακενςπίκμο ζχιαημξ. 

   tuféche(πθδε. tuféchi) 1. ημοθέηζ  2. (ζοκ-

εηδ.) ημοθεηζά.       

   tufechiséscu(tufechis/-íre,-í,-ítă) ημοθεηί-

γς.  

   tufechisíre(πθδε. tufechisíri) ημοθέηζζια.  

   tufícă & tufítşă(πθδε. tufícă) ιζηνυξ εα-

ικμξ (οπμη. ημο túfă)  

    tufítşă → tufícă. 

   tuluéscu(tulu/-ire,-i,-ită) 1. (me ~) ηοθζέ-

ιαζ 2. (ιηθ. me ~) ζοκμοζζάγμιαζ. 3. (βζα νμφ-

πα) ηζαθαηχκς ή θενχκς θυβς ηαηήξ πνήζδξ 

4. (βζα θαβδηυ) ημ ακαηαηεφς ηαζ ημ ηαεζζηχ 

αδδζαζηζηυ 5. (βζα πνάβι.) ακαηαηεφς, παθάς 

ηδκ ηάλδ ημοξ 6. (βζα θυβζα) ηα ιαζάς, δεκ ιζ-

θάς ηαεανά.  

   tuluíre(πθδε. tuluíri) 1. ηφθζζια 2. (ιηθ.) 

ζοκμοζία 3. (βζα νμφπμ) ηζαθάηςια ή θένςια 

4. (βζα θαβδηυ) ημ κα ημ ακαηαηέρς ηαζ κα ημ 

ηαηαζηήζς αδδζαζηζηυ   

   tulúmbắ(πθδε. tulúmbe) ηνυιπα.  

   túmbă(πθδε. túmbe) ημφιπα.  

   túndju(πθδε. túndjuri) 1. ιπνμφκηγμξ, μνεί-

παθημξ 2. (ιηθ.) ηάηζ πμο έπεζ πμθφ ζηθδνή ο-

θή 2 (ιηθ.) πμκηνμηέθαθμξ, αοηυξ πμο δφζημ-

θα ηαηαθαααίκεζ δ ιαεαίκεζ ηάηζ.  

   tundeáre(πθδε. tundéri) ημφνεια  

   túndere(πθδε. tundéri), (ηηδκ.) δ δζαδζηα- 

ζία ηδξ ημονάξ ηςκ πνμαάηςκ. 

   tundu(tundeáre, túmpşu, túmsă) 1. ημο-

νεφς 2. (me ~) ημονεφμιαζ   

   tupáne(πθδε. tupắńi) ζαμοκζά αθυβμο.  

   tupărắ(πςν. πθδε.) εζδζηυξ ηνυπμξ ζπζζί-

ιαημξ ή πνζμκίζιαημξ εκυξ λφθμο.  

   turcanácatu - turcanácată(πθδε. turca-

nácatsî – turcanácate) παναηηδνζζιυξ άηαηημο 

αβμνζμφ - ημνζηζζμφ.  

   (πθδε.). 

   turcheáme(πθδε. turchéńi) 1. Σμονηζά, ημ 

ημονηζηυ έεκμξ, μζ Σμφνημζ 2. (ζοκεηδ.) ημ 

ιμοζμοθιακζηυ ζημζπείμ, μζ ιμοζμοθιάκμζ. 

   turcópistu - turcópistă(πθδε. turcópitsî 

- turcópiste) ακηίπνζζημξ - ακηίπνζζηδ, αζεαήξ 

– αζεαήξ. 

   turcóyiftu - turcóyiftă(πθδε. turcóyiftsî 

turcóyifte) 1. ημονηυβοθημξ - ημονημβφθηζζζα 

2. (ιηθ.) γδηζάκμξ -. γδηζάκα. 

   Túrcu -Túrcă(πθδε. Túrci -Túrce) 1. Σμφ-

νημξ - Σμονηάθα 2. (ζοκεηδ.) ιμοζμοθιάκμξ - 
ιμοζμοθιάκα. 

   turî´şte (πθδε. turî´şte) ζηάκδ.  

   turléscu(turl/-íre,-í,-ítă) 1. γαθίγς, ηνεθαί-

κς, ζοβπφγς δζακμδηζηά ηπ. (θςκαζηχκηαξ, 

εμνοαχκηαξ η. θπ.) 2. (me ~) γαθίγμιαζ, ηνε-

θαίκμιαζ (θυβς θςκχκ, εμνφαμο, έκημκδξ δθζ-

αηήξ αηηζκμαμθίαξ δ έκημκμο ηνφμο). 

   turlíre(πθδε. turlíri) γάθζζια, δζακμδηζηή 

ζφβποζδ, ημ κα οπμθένεζ ηπ. θυβς θςκχκ, 

εμνφαςκ η.θπ.  

   turleátsă(πθδε. turlétsî) παθααμιάνα, ηνέ-

θα. 

   turlíche(πθδε. turlíchi) ζηδ θν. tórnu 

torlíche! "ιεηαζηνέθμιαζ, αθθάγς άπμρδ, βκχ-

ιδ, δζάεεζδ ".   

   túrmă(πθδε. túrme) ιεβάθμ ημπάδζ πνμαά-

ηςκ.    

   turoştínă & turuştínă(πθδε. turoştine & 

turuştine) 1. ζηάκδ 2. ζηακμηυπζ.  

   túrtă(πθδε. túrte) ηάεε ανημζηεφαζια πμο 

έπεζ ηοηθζηυ ζπήια 2. (ιηθ.) ηυπνακα ιεβάθςκ 

εδθαζηζηχκ ιε παπφννεοζηδ οθή 3. (ιηθ. βζα 

επάββεθια) απυδμζδ, υθεθμξ.    

   turtoáre→ tortoáre  

   turtóru - turtoáre(πθδε. turtóri- turtoáre) 

ακαηαηχζηνδξ - ακαηαηχζηνα, πνυζςπμ πμο 
ιεηαθένεζ ζε ηνίημοξ υζα αημφεζ ή αθέπεζ.  

   turtúră(πθδε. turtúre) ηνοβυκζ.  

   turuştínă→ turoştî´nă.  

   túse(πςν. πθδε.) αήπαξ 

   tuşắdzu(tuş/-áre,-ái,-átă) αήπς  
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   tuşáme(πθδε. tuşắńi) επζδδιία αήπα.  

   tuşáre(πθδε. tuşắri) αήλζιμ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   tutşî´ne(πθδε. tutşî´ńi) 1. δαοθυξ, ιζζμηα-

ιέκμ λφθμ 2. δαοθίηδξ, είδμξ γζγακίμο πμο πε-

νζέπεηαζ ζημ ζηάνζ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U 

 
   udáĺu & udáiĺu & udáńu(πθδε. udắĺi & 

udắiĺi & udắńi) 1. οβναζία 2. οβνυημπμξ, ιένμξ 

πμο δζαηδνεί οβναζία. 

   udáiĺu → udáĺu. 

   udáńu→ udáĺu.  

   udáre(πθδε. udắri) 1. ανέλζιμ, ηαηάανεπια 

2. ημ κα ιμοζηεοηχ.  

   udătúră(πθδε. udătúre) ημ απμηέθεζια ημο 

ιμοζηέιαημξ 

   udjáche(πθδε. udjắchi) ανζζημηναηζηή μζ-

ημβέκεζα, ανζζημηναηζηυ ζυζ.  

   údu(ud/-áre,-ái,-átă) 1. α. ανέπς, ηαηαανέπς 

β (me ~) ανέπμιαζ, εηηίεειαζ ζε κενυ 2 α. ιμο-

ζηεφς β. (me ~) ιμοζηεφμιαζ, οβναίκμιαζ 5. 

πμηίγς 6. (ιηθ. me ~) ηαημονζέιαζ πάκς ιμο. 

   úgere(πθδε. úgere) ιαζηυξ γχμο. 

   uheáo(πθδε. uhéi) μπζά.  

   uhtáre → ohtárte.   

   uhtédzu → ohtédzu.  

   uidhiséscu(uidhis/-íre,-í,-ítă) ηαζνζάγς α. 

ζοκανιυγς (ηη.) β. (me ~)  ζοιθςκχ (ιε ηπ.).  

    uidhisíre(πθδε. uidhisíri) ηαίνζαζια α. 

ζοκανιμβή, ζοκδοαζιυξ ακηζηεζιέκςκ β.  ζοι-

θςκία ιε ηπ.  

   uíşte(πςν. πθδε.) (παθαζυη.) ζηααάνζ, ημ 

ελάνηδια ημο ανυηνμο πμο θεζημονβεί ςξ 

νοιυξ.  

   ulítşă(πθδε. ulítşe) ηφπεθθμ.  

   umbrélă(πθδε.  umbréle) μιπνέθα.   

   umfláre(πθδε. umflắri) 1. θμφζηςια, ημ 

κα θμοζηχζς ηάηζ 2. θμφζηςια, πνήλζιμ 3. 

θαπάκζαζια, ιπάθζαζια 4. (βζα πμηάιζ) θμφ-

ζηςια, φρςζδ ηδξ οδάηζκδξ επζθάκεζαξ θυβς 

ανμπυπηςζδξ.   

   umflătúră(πθδε. umflătúre) μίδδια.  

   úmflu(umfl/-áre,-ái,-átă) 1. θμοζηχκς (ηη.) 

2. (me ~) αζζεάκμιαζ θμφζηςια, πνήλζιμ (απυ 

ημ πμθφ θαβδηυ) 3. (me ~) πνήγμιαζ, μζδαίκς 

(απυ ηηφπδια) 4 (βζα θοηυ, ή δέκδνμ, se ~) 

ακεμθμνεί, ιπμοιπμοηζάγεζ 5. ηάκς ηη. ιε 

οπεναμθή 6. (βζα πνμζ., me ~) παπαίκς 7. (me 

~) θαπακζάγς, ιπαθζάγς, ακαπκές δφζημθα 8. 

(me ~) κεονζάγς 9. (βζα έδαθμξ, se ~) πθδι-

ιονίγεζ, ηαηαηθφγεηαζ απυ κενά ανμπήξ 10. 

(βζα πμηάιζ, se ~) θμοζηχκεζ (θυβς ανμπήξ).  

   umbleáre & umpleáre(πθδε. umbléri & 

umpléri) βέιζζια, δ εκένβεζα ημο βειίγς 2. θέ-

νςια.  

   úmblu & úmplu(umbl & umpl/-eáre,-úi,-

útă) 1. βειίγς 2. α. θενχκς β. (me ~) θενχ-

κμιαζ 3. α. βειίγς, ζηακμπμζχ (ηπ.) α. (me ~) 

ζηακμπμζμφιαζ.  

   umblutúră & umplutúră(πθδε. umblu-

túre & umplutúre) βέιζζια, ημ απμηέθε-ζια ημο 

βειίγς.  

   umpleáre → umbleáre.  

   úmplu → úmblu  

   umplutúră → umblutúră.  

   úmtu(πθδε. úmturi) αμφηονμ. 

   umtulémnu(πθδε. umtuleámne) 1. θάδζ 2. 

ηάεε θοηζηή, γςζηή δ μνοηηή μοζία πμο ιμζά-

γεζ ιε θάδζ.   

   umtúră(πθδε. umtúre) παναβςβή αμοηφ-

νμο. 

   undáre(πθδε. undắri) ηοιάηζζια, ηοιαηζ-

ζιυξ.  ¶ 

   úndă(πθδε. únde) 1. ηφια α. μνιδηζηή δζυ-

βηςζδ ηαζ ακαηαναπή ημο κενμφ β. μιάδα έι-

ροπςκ ζε δοκαιζηή ηίκδζδ γ. ηαζνζηυ θαζκυ-

ιεκμ, ανμπή ή πζυκζ, ιεβάθδξ έκηαζδξ ηαζ πε-

νζμνζζιέκδξ δζάνηεζαξ 2. (βζα οβνυ πμο ανάγεζ) 

ημπθαζιυξ  

   undédzu(und/-áre,-ái,-átă) 1. (βζα οδάηζκδ 

επζθάκεζα) ηοιαηίγς, ακαηανάγμιαζ 2. (βζα 

οβνυ πμο ανάγεζ) ημπθάγς, ακαηανάγμιαζ.  

   ungeáre(πθδε. ungéri) 1. επίπνζζδ επζθά-

κεζαξ 2. (εζδζηυη.) ζμαάηζζια.   

   ungéscu(ung/-íre,-í,-ítă) 1. ιμζάγς., έπς 

ημζκά βκςνίζιαηα ιε ηπ. ή ιε ηη. 2. δίκς ηδκ 

εκηφπςζδ υηζ είιαζ, δείπκς 3. (me ~) ηαζνζάγς 

(ιε ηπ.).  

   ungíre (πθδε. ungíri) 1. μιμίςζδ, ημ κα 

ιμζάγς ιε ηπ. ή ιε ηη. 2. ηαίνζαζια, ζοιθςκία 

ιε ηπ..  

   ungítu(πςν. πθδε.) 1. υρδ, ιμνθή, ει-

θάκζζδ, ή εζηυκα εκυξ πνάβιαημξ 2. (εζδζηυη. 

βζα ακενχπμοξ) πανμοζζαζηζηυ 3. θοζζμβκς-

ιία.  

   ungitúră(πθδε. ungitúre) δ ενβαζία ηδξ 

επίπνζζδξ ή ημο ζμααηίζιαημξ ιίαξ επζθάκεζαξ.  

   úngĺe(πθδε. úngĺi) 1. κφπζ 2. (βζα ηα ζππμ-

εζδή) μπθή 3. (ςξ επίνν.) εθάπζζηδ πμζυηδηα 

απυ ηάηζ.  
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   ungĺícă(πθδε. ungĺíce) κοπάηζ (οπμη. ημο. 

úngĺe)  

   úngu(ungeáre, úmşu, úmtă) 1. αθείθς 2. 

επζπνίς, αζαεζηχκς 3 (ιηθ.) βθείθς, θαδχκς 

(ηπ.).  

   uńídhă(πθδε. uńídzî) 1. ηάιπζα. 2. (ιηθ. 

ζημκ εκ.) φπμοθμξ άκενςπμξ.  

   uranó(πςν. πθδε.) μονακυξ. 

   úrdhă1
ζηδ θν. le adráşî lúcrele úrdhă îmbá-

rdhă! "ηα έηακεξ εάθαζζα".  

   urdhă2
(πθδε. úrdhe) 1. μνδή 2. ιπμοθμφηζ, 

μιάδα.  

   urdhíe (πθδε.úrdhíi) → úrdhă  

   urdhináre(πθδε. urdhinắri) 1. ημ κα ηο-

ηθμθμνχ, κα πενζθένμιαζ 2. ηοηθμθμνία, δζ-

ανηήξ ηίκδζδ πεγχκ, μπδιάηςκ ή ιέζςκ ιεηα-

θμνάξ 3. (βζα ιδπακζζιμφξ, υνβακα) θεζημονβία 

4. μνβάκςζδ, ζοζηδιαηζηή πνμεημζιαζία ιίαξ 

δναζηδνζυηδηαξ.   

   úrdhinu(urdhin/-áre,-ái,-átă) 1. ηοηθμθμ-

νχ, πενζθένμιαζ, βονκχ 2. (βζα πεγμφξ, μ-

πήιαηα ή ιέζα ιεηαθμνάξ) ηοηθμθμνχ, ανί-

ζημιαζ ζε ηίκδζδ, ηζκμφιαζ 3. ηοηθμθμνχ, 

πδβαζκμένπμιαζ ζοπκάγς (ζε ζοβηεηνζιέκμ ιε-

νμξ) 4. μδδβχ, πενκάς (ηπ./ηη.) δζα ιέζμο εκυξ 

ζδιείμο 5. (βζα ηυπμ) είιαζ ααηυξ, δζαααηυξ 6. 

(βζα αίια) ηοηθμθμνχ, νές 7. (βζα ιδπακζζιυ, 

υνβακμ) θεζημονβχ, δμοθεφς 8. μνβακχκς 

(ηη.) 9. δζμζηχ, δζεοεφκς, ημοιακηάνς 10. ηά-

κς πνήζδ, πνδζζιμπμζχ.  

   urdhinătúră(πθδε. urdhinătúre) ηοηθμθμ-

νία, δζανηήξ ηίκδζδ.  

   urdzătură → ordzătúră. 

   urdzîcáme(πθδε. urdzîcắńi) πθήεμξ ηζμο-

ηκίδςκ.     

   urdzîcáre(πθδε. urdzîcắri) ηκίδςζδ.  

   urdzî´că(πθδε. urdzî´ce) ηζμοηκίδα  

   urdzî´cu(urdzîc/-áre,-ái,-átă) οθίζηαιαζ 

ηκίδςζδ.  

   úre(πςν. πθδε.) ηφπδ. 

   ureácĺe(πθδε. urécĺi) 1. αοηί 2. ημ αζζεδ-

ηήνζμ υνβακμ ηδξ αημήξ 3. ημ αίζεδια ηδξ αημ-

ήξ 4. (εκ.) αοηζάξ, αοηυξ πμο έπεζ ιεβάθα αοηζά 

5. (πθδε.) πνυαμθμξ ανυηνμο 6. (ζηδ  παναδμ-

ζζαηή εκδοιαζίαξ ηςκ ακδνχκ ημο Μεηζυαμο) 

εδθφηζ ναιιέκμ ζημ επάκς άηνμ ηδξ 

πενζζηεθίδαξ 7. (βζα ζηαθφθζ) ιζηνυ ηζαιπί ή 

ηιήια ηζαιπζμφ πμο έπεζ απμημπεί. 

   ureádhicu(πθδε. ureádhici) ιμκάδα ιέηνδ- 

ζδξ ιήημοξ (απμηεθείηαζ απυ κήια ημ μπμίμ 

ιαγεφεηαζ ζημ lişketóru (νααδί πμο θένεζ ζηζξ 

άηνεξ ημο δφμ ηανθζά)·ημ ιήημξ ημο ηάεε 

ureáδicu είκαζ ίζμ ιε ηδκ απυζηαζδ ιεηαλφ ηςκ  

δομ ηανθζχκ ( αοηυ ηαεμνίγεηαζ ζηζξ 8-9 παθά- 

ιεξ ήημζ 1. 60 ιέηνα).  

   urecĺícă & urecĺítsă(πθδε. urecĺice) αο-

ηάηζ (οπμη. ημο ureácĺe) 

   urecĺítsă → urecĺică..    

   úrmă1
(πθδε. úrme) 1. ημπάδζ γχςκ 2. 

ιπμοθμφηζ, μιάδα ακενχπςκ. 

   úrmă2
(πθδε. úrme)

 
 oνιή, θυνα.  

   urńédzu & νrńédzu(urń/-íre,-í,-ítă) πζ-

ιάς, μνιχ.  

   urńíre(πθδε. urńíri) δ εκένβεζα ημο μνιχ, 

πζιχ.  

   urnipséscu(urnips/-íre,-í,-ítă) μνιδκεφς, 

ηαεμδδβχ, κμοεεηχ, δαζηαθεφς ηάπμζμκ.  

   urnipsíre(πθδε. urnipsíri) μνιήκζα, κμο-

εεζία, δαζηάθεια, ηαεμδήβδζδ.  

   ursáru(πθδε. ursári) ανημοδζάνδξ.   

   úrsă(πθδε. úrse) 1. ανημφδα. 2. (ιηθ.) πα-

ναηηδνζζιυξ μβηχδμοξ ηαζ άζπδιδξ βοκαίηαξ.  

   urseáme(πθδε. urséńi) πθήεμξ ανημφδςκ.   

   urséscu→ orséscu   

   ursíre → μrsíre. 

   ursópulu(πθδε. ursopuĺi) ανημοδαηζ.    

   ursuzulíche(πθδε. ursuzulichi) βνμοζμο-

γζά, μηζδήπμηε εεςνείηαζ ηαηυ ζδιάδζ ή πζ-

ζηεφεηαζ υηζ πνμηαθεί ηαημηοπία  

   urşănáre(πθδε. urşănắri) κηνυπζαζια.  

   urşănédzu(urşăn/-áre,-ái,-átă) κηνμπζάγς, 

(me~) κηνμπζάγμιαζ α. ηάκς ηπ. κα αζζεακεεί 

κηνμπή, ημκ πνμζαάθς, ημκ νεγζθεφς β. ηάκς 

ηπ. κα αζζεακεεί κηνμπή ελαζηίαξ ηδξ δζηήξ ιμο 

ηαηήξ δζαβςβήξ  

   urşî´nă(πθδε. urşî´ne) νδηίκδ, ημ νεηζίκζ 

πμο εηηνίκεηαζ απυ ηα ηςκμθυνα. 

   urşî´ne(πθδε. urşî´ni) 1. κηνμπή, αζδχξ 2 

(ζοκεηδ.) κηνμπή, υκεζδμξ 3. νεγίθεια.  

   uryíe(πθδε. uyríi) 1. μνβή, έκημκμξ εοιυξ 2. 

εεσηή μνβή, ιεβάθδ  ζοιθμνά ηαζ δμηζιαζία 3. 

εεμιδκία, κενμπμκηή.  

   uscáre(πθδε. uscắri) 1. ζηέβκςια 2. λήνα-

κζδ 3. (ιηθ.) αδοκάηζζια.  

   uscătúră(πθδε. uscătúre) 1. λδναζία, ακμ-

ιανία 2. ηάηζ πμο έπεζ λδναεεί 3. ιζηνυ ημι-

ιάηζ βδξ πμο πενζαάθθεηαζ απυ ηα κενά ιίαξ 

οδάηζκδξ επζθάκεζαξ.  

   usturáre(πθδε. usturắri) ηζμφλζιμ, ηαο-

ζηζηυξ πυκμο.  

   ustúră(πθδε. ustúre) ημ βκέια πμο πανάβε- 

ηαζιε ηδκ νυηα.  

   usturătúră(πθδε. usturătúre) 1. ζδιείμ 

ημο ζχιαημξ ζημ μπμίμ αζζεάκεζαζ ηζμφλζιμ 2. 

(ιηθ.) ροπζηυξ πυκμξ.   

   ústuru(ustur/-áre,-ái,-átă) 1. ηζμφγς α. πνμ- 
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ηαθχ ηαοζηζηυ πυκμ β. (me ~) αζζεάκμιαζ 

ηζμφλζιμ, ενεεζζιυ 2. α. πνμηαθχ ροπζηυ πυκμ 

β. (me ~) αζζεάκμιαζ ροπζηυ πυκμ.  

   usúcu1
(usc/-áre,-ái,-átă) 1. ζηεβκχκς (ηη.) 

2. (me ~) λδναίκμιαζ 3. (ιηθ., se ~) αδοκαηίγς, 

ζηεβκχκς. 

   usúcu2
(πθδε. usúcuri) απυπθοια απυ πμηά-

νζ πμο ημ έπμοκ γειαηίζεζ.  

   úşă(πθδε. úşe & úşî) 1. πυνηα, εφνα 2. (ζοκ-

εηδ.) είζμδμξ ημ άκμζβια απυ ημ μπμίμ ιπαίκεζ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηακείξ ηάπμο 

   uşică(πθδε. uşíce & uşíci) πμνημφθα (οπμη. 

ημο úşă).  

   utuláche(πθδε. utulắchi) ηέθμξ δζηαζχια-

ημξ αυζηδζδξ:  

   uturắ(πθδε. uturádzî) είδμξ ηθςηήξ ιε ηδκ 

μπμία δζαημζιμφζακ νμφπα.   

   uvréu - uvréao → ovréu.   

   úye(πθδε. úyi) νεηάθζ  

   úză(πθδε. úze) μφγμ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      



V 

 
   vácă, (πθδε. vằci) 1. αβεθάδα 2. (ιηθ.-

ιεζςη.) βοκαίηα ιε ιμκμηυιιαημ ζχια.    

   vácărnu & vácrenu - vácărnă & vá-

crenă(πθδε. vácărńi & vácreńi - vácărne & vá-

crene) ηνζάνζ - πνμααηίκα ιε ιαφνμ νφβπμξ ηαζ 

ά-ζπνμ ηνίπςια ζημ ζχια...   

   vácrenu & vácrenă → vácărnu 

   válă(πθδε. vắluri) 1. (βζα κενυ πμο νέεζ) 

ηφια, λαθκζηή ηαζ μβηχδδξ νμή 2. (ςξ επίνν., 

δζπθυ ζημκ πθδε., ~ - ~) α. ζηαδζαηά β. ακμ-

ιμζυιμνθα 3. (εζδζηυη. βζα ιεηαηζκμφιεκμ πθή-

εμξ) ηιδιαηζηά, δζέθεοζδ ηαηά ηιήιαηα.   

   vále(πθδε. vắĺuri) 1. ημζθάδα 2. πμηαιζά 3. 

νειαηζά 4. (ιηθ.) ημ ιένμξ υπμο ηαηαθήβεζ 

ηάεε ιίαζια ή άπνδζημ πνάβια. 

   válsamu(πθδε. válsame) 1. αάθζαιμ 2. 

(ιηθ.) μηζδήπμηε έπεζ ακαημοθζζηζηή ή εοπά-

νζζηδ επίδναζδ  

   vámă(πςν. πθδε.) ζχδζμ.  

   Vanghelizmú, (μ) Δοαββεθζζιυξ, δ εεμ-

ιδημνζηή βζμνηή πμο βζμνηάγεηαζ ζηζξ 25 Μα-

νηίμο.  

   vanghéĺu(πθδε. vangheáĺe) εοαββέθζμ.  

   vaníĺe(πςν. πθδε.) αακίθζα.   

   várcă(πθδε. vắrci) αάνηα.     

   várdhă(πθδε. vắrdzî) 1. ζημπζά, θνμφνδζδ 

2. αάνδζα, δ πνμκζηή δζάνηεζα ηαηά ηδκ μπμία 

έκα πνυζςπμ είκαζ επζθμνηζζιέκμ ιε ζοβηε-

ηνζιέκμ ηαεήημκ 3. επμπή έημοξ.  

   varicó(πθδε. varicádzî) οβνυημπμξ. 

   várye(πςν. πθδε.) ημ πνμκζηυ δζάζηδια 

ηαηά ημ μπμίμ εηηεθείηαζ ιία ε-νβαζία.  

   váryisu(πθδε. váryise) νμοηίκα, πθήλδ, έθ-

θεζρδ εκδζαθένμκημξ ή δζάεεζδξ βζα ηη. ή βζα 

ηπ..   

   vasilópulu - vasilνpúlă(πθδε. vasilópuĺi 

-vasilopule) ααζζθυπμοθμ, πνίβηζπαξ.- ααζζθμ-

πμφθα, πνζβηίπζζζα.   

   vasíĺacu(πθδε. vasíĺace) ααζζθζηυξ.     

   vasiĺé - vasiloáńe(πθδε. vasiĺádzî – vasi-

loáńe) ααζζθζάξ - ααζίθζζζα.  

   vástahu(πθδε. vástahe) απυηνδικα νζγά ε-

κυξ αμοκμφ δ ιίαξ πανάδναξ.  

   vásu(πθδε. váse) 1. αββείμ, δμπείμ 2. ζηε-

φμξ 3. (οανζζη. ζημκ πθδε.) υνπεζξ.  

   vátă(πθδε. vắtsî) αάηα.  

   vátămu(vătăm/-áre,-ái,-átă) 1. α. ζημηχκς,  

θμκεφς β. (me ~) θμκεφμιαζ, ζημηχκμιαζ 2. 

δένκς, πηοπχ ηπ. 3. (me ~) πηοπάς, ιςθςπί-

γμιαζ 4. (βζα έβηομ, me ~) απμαάθς 5. (ιηθ. 

me ~) ελμοεεκχκμιαζ, (θυβς έκημκδξ ζςιαηζ-

ηήξ ηαηαπυκδζδξ) 6. (ιηθ. βζα ημ ζχια) ημ 

ηαθαζπςνχ, ημ ηαηαπμκχ. 

   vátră(πθδε. vắtsrî) 1. ηγάηζ, εζηία 2. ζπμ-

νείμ, ιζηνυ θοηχνζμ.  

   vazelínă(πθδε. vazelíne) ααγεθίκδ.  

   văcáru -văcáră(πθδε. văcári - văcáre) 1. 

αβεθαδάνδξ - αβεθαδάνζζζα 2. (ιηθ.) άλεζημξ 

άκδναξ. - άλεζηδ βοκαίηα 

   văcăreátsă(πθδε. văcărétsî) αμζημηυπζ α-

βεθάδςκ 2. (ιηθ. – εζνςκ.) βοκαζημιάκζ.   

   văcăríu(πθδε. văcăríuri) πθήεμξ αβεθάδςκ.  

   văchícă - văchítsă(πθδε. văcíce) αβεθα-

δίηζα (οπμη. ημο. vácă )  

   văchítsă → văchícă.  

   văcî´te(πθδε. văcî´te) 1. ηαζνυξ, πνμκζηή 

πενίμδμξ, ζημ πανεθευκ, ημ πανυκ, ημ ιέθθμκ 

2. ηαζνυξ, επμπή, μζ ζοκεήηεξ γςήξ, μζ πενζζηά-

ζεζξ 3. ηαζνυξ, επμπή, πνμκζηυ δζάζηδια 

μνζζιέκδξ δζάνηεζαξ 4. (εζδζηυη.) επμπή ημο 

έημοξ 5. επμπή, δ πενίμδμξ ημο έημοξ πμο είκαζ 

ηαηάθθδθδ ή πνμζθένεηαζ βζα κα βίκεζ ηάηζ, 

ζηδκ μπμία ζοκδείγεηαζ κα βίκεηαζ ηάηζ 6. Κα-

ηάζηαζδ, πενίζηαζδ 7. απμημνφθςια, ημ γεκίε 

ιίαξ δναζηδνζυηδηαξ ή ιίαξ ηαηάζηαζδξ  

   văcúfe(πθδε. văcúhi) ααημφθζ.  

   văenắ(πθδε. văenádzî) αανεθάξ. .  

   văerédzu(văeridz/-áre,-ái,-átă) πανάβς αυ-

ιαμ, αμοίγς.  

   văeridzáre(πθδε. vaeridzằri) αυιαμξ, αμφ-

ζζια. 

   vălămádhă(πθδε. vălămắdzî) ζππμζηάζζμ, 

ζππμηνμθείμ.  

   vălămắ(πθδε. vălămắdzî) αμζηυξ ημπαδζμφ 

αθυβςκ.  

   vălăndúră(πθδε. vălăndúre) 1. εκμπθδηζ-

ηυξ ευνοαμξ, θαζανία 2. ζημημφνα, έβκμζα.  

   vălănduséscu(vălăndus/-íre,-í,-ítă) ααθα-

κηχκς, ημονάγμιαζ πκεοιαηζηά.  

   vălăndusíre(πθδε. vălăndusíri) ααθάκης-

ια.  

   vălăreáo(πθδε. vălăréi) δαζχδδξ νειαηζά. 

   vălăúră(πθδε. vălăúre) ημζθάδα, θαβηάδζ, 
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δαζχδεξ  θανάββζ  ακάιεζα  απυ  αμοκά  ή  θυ- 
θμοξ πμο δζαζπίγεηαζ απυ πμηάιζ  

   vălcáne(πθδε. vălcắńi) αβνυηηδια ιεβά-

θςκ δζαζηάζεςκ (αθ. bălcáne).  

   vălcắ & vălĝắ(πθδε. vălcádzî & vălĝádzî) 

1. έηηαζδ ιεβάθςκ δζαζηάζεςκ 2. (ιηθ.) ηάηζ 

πμο είκαζ ιεβάθμ ςξ πνμξ ηζξ δζαζηάζεζξ, ημ α-

πένακημ . 

   vălícă ( (πθδε. vălíci) ιζηνή πμηαιζά, νεια-

ηζά(οπμη. ημο vále)  

   vălsămuséscu(vălsămus/-íre,-í,-ítă) αα-

θζαιχκς. 

   vălsămusíre(πθδε. vălsămusíri) ααθζάις-

ια.  

   vălĝắ → vălcắ. 

   văndăníche(πθδε. văndăníche) ιαηνυζηε-

κδ δεζιίδα οθαδζχκ ανβαθεζμφ.  

   vărdhắĺi(πςν. εκ.), (παθαζυη.) ελάνηδια 

ημο ιδπακζζιμφ ημο κενυιοθμο πμο νφειζγε ηδ 

νμή ημο ηανπμφ απυ ημκ ηυθζκμ ζημ ζηυιζμ ηδξ 

ιοθυπεηναξ.  

   văríe(πθδε. văríuri) αανζά.    

   vărligătúră(πθδε. vărligătúri) μηζδήπμηε 

έπεζ ηοηθζηυ ζπήια.  

   vărteándză(vărteánge) 1. ακέιδ 2. (ιηθ.) 

μηζδήπμηε πενζζηνέθεηαζ ιε ιεβάθδ ηαπφηδηα 

3. (ιηθ.) παναηηδνζζιυξ εοηίκδημο ακενχπμο.   

   văryéscu(văry/-íre,-í,-ítă) 1. επζπθήηης, 

ιαθχκς (ηπ.) 2. ιζθάς άβνζα, απυημια 3. θς-

κάγς, ηνάγς.  

   văryíe(πθδε. văryíi) 1. νίβα 2. βναιιή 4. 

εοεφβναιιδ αοθαηζά ζε έδαθμο 5. ζπμνζάξ, ημ 

ηάεε έκα απυ ηα ηιήιαηα ζηα μπμία πςνίγεηαζ 

μ αβνυξ ηαηά ηδκ δζαδζηαζία ηδξ ζπμνάξ.  

  văryíre(πθδε. văryíri) 1. επίπθδλδ, 

ιάθςια. 2. ζοκμιζθία ζε ορδθμφξ ηυκμοξ, θς-

κέξ.  

   văselíe(πςν. πθδε.) εοηοπία, εοδιενία, εο-

γςία 2. (ςξ επίνν.) οπένμπα, εοπάνζζηα . 

   vătăláhu(πθδε. vătăláhe) 1. (παθαζυη.) α-

ζηί βζα ηδκ απμεήηεοζδ οβνχκ (ηναζί, θάδζ) ή 

ηαηναιζμφ 2. (ιηθ.) παναηηδνζζιυξ ακενχπμο 

πμο έπεζ παπφκεζ οπεναμθζηά.   

   vătămáre(πθδε. vătămằri) 1. ζηυηςια, 

θυκμξ 2. (βζα έβηομ) απμαμθή 3. πηφπδια, ις-

θςπζζιυξ 4. λοθμηυπδια, αάνεια   

   vătămătúră(πθδε. vătămătúre) 1. ζημης-

ιυξ, θμκζηυ 2. έηηνςζδ, άιαθςζδ 3. έηηνςια, 

ελάιαθςια.  

   vătrícă(πθδε. vătríci) ιζηνυ ηγάηζ (οπμη. 

ημο vátră). 

   văyiséscu(văyis/-íre,-í,-ítă) 1. βένκς, ηθίκς 

2. ηθίκς, νέπς 3. (ιηθ.) απμθαζίγς, ηαηάθήβς  

ζε ιία απυθαζδ.  

   văyisíre(πθδε. văyisíri) ηθίζδ, πνμηίιδζδ 

πνμξ ζοβηεηνζιέκμ πνυζςπμ.   

   văzúră(πθδε. văzúre) αααμφνα, εκμπθδ-

ηζηυξ ευνοαμξ, θαζανία.  

   veáră1
(πθδε véri) 1. ζημοθανίηζ 2. Γενιά-

ηζκδ απυθοζδ πμο ηνέιεηαζ απυ ημκ θαζιυ μνζ-

ζιέκςκ γχςκ. 

   veáră2
(πθδε véruri) 1. ηαθμηαίνζ 2. (ζοκ-

εηδ.) ηαθυξ, γεζηυξ ηαζνυξ.   

   veárdză(πςν. εκ.) ανχζζια πμνηανζηά.   

   veárgă1
(πθδε. vérgi) 1. αένβα 2. θεπηυ ηαζ 

ιαηνφ ζηέθεπμξ απυ λφθμ, ιέηαθθμ, πθαζηζηυ 

η.θπ.  

   veárgă2
(πθδε. vérgi) αένα, δαηηοθίδζ βά-

ιμο ή αννααχκα. 

   vecilúşă & vicilúşă(πθδε. vecilúşe & 
vicilúşe), (παθαζυη.) λφθζκμ θμνδηυ δμπείμ, αα-

νεθμεζδμφξ ζπήιαημξ, πμο πνδζζιμπμζμφκηακ 

ςξ παβμφνζ.  

   vecĺáme(πθδε. vecĺéńi) παθζυ πνάβια.   

   vecĺiríu(πθδε. vecĺiríuri) ηάηζ ημ παθζυ.  

   vecĺitúră(πθδε. vecĺitúre) παθζαηζανία, 

παθζαηγμφνα.  

   védu1
(videáre, vedzúi & vidzúi, vedzútă & 

vidzútă) 1. αθέπς 2. α. ημζηχ α. (me ~) ημζηζέ-

ιαζ 3. (me ~) θαίκμιαζ 4. (me ~) ειθακίγμιαζ, 

πανμοζζάγμιαζ 5. ενεοκχ, ελεηάγς 6. Γζαπζ-

ζηχκς 7. παναηδνχ 8. πνμαθέπς 9. (ηνζημ-

πνυζ. βζα θςηζζηζηυ ζχια) θέββεζ, αβάγεζ θςξ 

10. (ηνζημπνυζ. βζα ηαενέθηδ, βοαθί) είκαζ δζα-

θακήξ/-έξ, δείπκεζ 11. (ςξ δήθςζδ επζθφθαλδξ 

ή ζοβηναηδιέκδξ αζζζμδμλίαξ) ίδςιεκ, βζα κα 

δμφιε.  

   védu2 - véduă(πθδε. védui & véduri – vé-

due &véduri) πήνμξ - πήνα.  

   veduéscu(vedu/-íre,-í,-ítă) πδνεφς. 

   veduíre(πθδε. veduíri) ημ κα πδνέρς.  

   veduíşte(πθδε. veduíşture) 1. βοκαίηα πμο 

ανίζηεηαζ ζε ηαηάζηαζδ πδνείαξ 2. πδνεοά-

ιεκδ. 

   vedúşu - vedúşă(πθδε. vedúşî - vedúşe) 

κεανυξ πήνμξ - κεανή πήνα.    

   vedzútu(πςν. πθδε.) 1. υναζδ, δ δοκαηυ-

ηδηα κα αθέπς 2. αθέιια.  

   vegĺáre(πθδε. vegĺéri) 1. θφθαλδ, θνμφ-

νδζδ. 2. (εζδζηυη.) κοπηενζκή θφθαλδ ημπαδζμφ.  

   vegĺédzu & vegĺéscu & vigĺédzu & vi-

gĺéscu(vegĺ & vigĺ/-íre,-í,-ítă) αθέπς, έπς δο-

καηυηδηα υναζδξ. 

   vegĺéscu → vegĺédzu  

   vegĺíre & vigĺíre(πςν. πθδε.) ημ κα αθέπς 

   végĺu(vegĺ/-áre,-ái,-átă) 1. θοθχ, θνμονχ 2. 
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(εζδζηυη.βζα ημπάδζ πνμαάηςκ) εηηεθχ κοπηε-

νζκή θφθαλδ. 

   veléndză(πθδε. velénge) αεθέκηγα. 

   velendzúlă(πθδε. velendzúle), (παθαζυη.) 

ιζηνή αεθέκηγα ιε ηδκ μπμία ζηέπαγακ ημ ις-

νυ ζηδ ημφκζα  

   venéticu(πθδε. venétici) αεκέηζημ, παθζυ 

κυιζζια ηδξ αεκεηίαξ.  

   verdeátsă(πθδε. verdétsî) 1. θοηυ 2. αθά-

ζηδζδ, πθςνίδα, ημ ζφκμθμ ηςκ θοηχκ εκυξ ημ-

πμο 3. (εζδζηυη.) πθυδ, βναζίδζ.   

   verdzắscu(verdz/-î´re,-î´i,-î´tă) πναζζκίγς, 

δίκς (ζε ηη.) πνάζζκδ απυπνςζδ.  

   verdzătúră(πθδε. verdzătúre) θαπακζηυ, 

γανγαααηζηυ. 

   verdzî´re(πθδε. verdzî´ri) πναζίκζζια, ημ 

κα αάρς/ πνςιαηίζς ηάηζ πνάζζκμ  

   vereáme(πςν. πθδε.) δ εενζκή πενίμδμξ, ημ 

πνμκζηυ δζάζηδια ημο ηαθμηαζνζμφ   

   veresé(πθδε. veresádzî) 1. αενεζέξ, πίζης-

ζδ. 2. (ζοκεηδ.) πνδιαηζηή μθεζθή, πνέμξ.  

   vergeáme(πθδε. verdzắńi) πμνηανζηυ ή 

θαπακζηυ.  

   vergeáo(πθδε. vergéi) λφθζκδ νάαδμξ πμο 

ημπμεεηείηαζ ζηδκ ανπή ηδξ δεζιίδαξ ηςκ 

κδιάηςκ ημο ζηδιμκζμφ ηαζ ηαηυπζκ ζηδκ 

αοθαηζά πμο θένεζ ημ πίζς ακηί ημο ανβαθεζμφ 

χζηε κα ιπμνέζεζ κα ηοθζπηεί ζε αοηυ.  

   verguéscu(vergu/-íre,-í,-ítă) 1. αζηζίγς 2. 

αμονδμοθίγς. 

   verguíre(πθδε. verguíri) πηφπδια ιε 

αίηζα.   

   vergulítsă(πθδε. vérgulíce) αενβμφθα, θε-

πηή νάαδμξ(οπμη. ημο veárgă
1
) 

   veríu(πθδε. veriuri) 1. δ ηαθμηαζνζκή θάζδ 

ημο εηήζζμο ηηδκμηνμθζημφ ηφηθμο υπμο ηα 

ηζεθζβηάηα ανίζημκηαζ επί ηςκ μνεζκχκ ορζ-

πέδςκ 2. (ζοκεηδ.) εενζκυ, μνεζκυ αμζημηυπζ  

   vernicuséscu(vernicus/-íre,-í,-ítă) αενκζ-

ηχκς.  

   vernicusíre(πθδε. vernicusíri) αενκίηςια.  

   verníche πςν. πθδε.) αενκίηζ.   

   versáre(πθδε. versắri) 1. πφζζιμ, δ εκένβεζ-

α ημο πφκς 2 θένςια απυ ηάπμζα οβνή μοζία 

3. μφνδζδ 4. δζαννμή απυ δμπείμ, ζάημ 5. ζηα-

λζά, απμιεζκάνζ οβνμφ πμο έπεζ πέζεζ ζε ιία 

επζθάκεζα. 

   versătúră(πθδε. versătúre) 1. εηπφθζζια 2. 

(ζαην.) επζπείθζμξ ένπδξ 3. αθ. θ. versáre ζηδ 

ζδι. 5.  

   vérsu(vers/-áre,-ái,-átă)1. (βζα οβνυ)  πφκς 
2. (ηνζημπνυζ. βζα δέκδνμ ή θοηυ) εηποθίγεζ, 

αβάγεζ ηάπμζα μοζία 3. (ζαην.) α.  ( ηνζημπνυζ.  

βζα ζηυια ή πείθμξ) α. αβάγεζ ένπδ β. (me ~) 

αβάγς ένπδ (ζημ ζηυια ή ημ πείθμξ) 4. ηαθφ-

πης (ηη.) ιε θζςιέκμ οθζηυ 5. (βζα ιέηαθθμ) 

θζχκς, ημ ηάκς νεοζηυ 6. (ιηθ.) (me ~) αδοκα-

ηίγς, θζχκς 7. (ηνζημπνυζ. βζα θαπακυηδπμ) 

πανάβεζ 8. (ηνζημπνυζ. βζα ηδπεοηζηυ) πανά-

βεηαζ ζε ζηακμπμζδηζηυ ααειυ 9. (ηνζημπνυζ. 

βζα δέκδνμ, θοηυ) ηανπμθμνεί 10. (βζα οδάηζκμ 

νεφια, se ~) εηαάθεζ, πφκεηαζ 11. αβάγς οβνα-

ζία 12. (me ~) θενχκμιαζ απυ ηάπμζα οβνή 

μοζία 13. (ηνζημπνυζ. βζα δμπείμ, ζάημ) έπεζ 

δζαννμή, ημο δζαθεφβεζ ημ πενζεπυιεκμ 14. 

(ηνζημπνυζ. βζα ανφζδ, ηνμοκυ) νέεζ, ηνέπεζ, 

αβάγεζ κενυ 15. (βζα αίια, ńi ~) αζιμνναβχ.  

   verticuşắscu(verticuş/-î´re,-î´i,-î´tă) 1. πε-

νζαάθθς, ηοθίβς 2. α. ημοημοθχκς, ζηεπάγς ( 

ιε νμφπμ ή ζηέπαζια) β. (me ~) ημοημοθχ-

κμιαζ, ζηεπάγμιαζ 3. (ηνζημπνυζ. βζα αννχ-

ζηζα) ιε ηαηαθαιαάκεζ, ανπίγεζ κα ειθακίγεζ 

ζοιπηχιαηα 4. (ηνζημπνυζ. βζα ηάεε είδμξ 

πθςνίδαξ) ηαηαθαιαάκεζ, ηαθφπηεζ, βειίγεζ (έ-

κακ ηυπμ) 5. (βζα πνυζ.) πενζηοηθχκς, παβζ-

δεφς, εβηθςαίγς.  

   verticuşî´re(πθδε. verticuşî´ri) 1. ηφθζβια, 

ημοημφθςια, ζηέπαζια ιε νμφπμ ή ζηέπαζια 

2. ηάθορδ εκυξ ηυπμο ιε αθάζηδζδ 3. (βζα 

πνυζ.) πενζηφηθςζδ, παβίδεοζδ, εβηθςαζζιυξ.   

   vertuşắscu(vertuş/-î´re,-î´i,-î´tă) 1. ζζπο-

νμπμζχ, εκζζπφς 2. (me ~) εκζζπφμιαζ ιε νμφ-

πα, θμνχ πνυζεεηα νμφπα (χζηε κα πνμθοθα-

πεχ απυ ημ ηνφμ) 3. (βζα ζπίηζ) εκζζπφς, ηα-

θφπης ιε πεζιςκζάηζημ ζιαηζζιυ 4. εκζζπφς 

(ηπ.) μζημκμιζηά, ημο πανέπς μζημκμιζηή αμή-

εεζα 5. ιεβαθχκς ηη. ιε επέηηαζδ ή πνμζεήηδ 

6. (βζα πνμιήεεζεξ, me ~) εθμδζάγμιαζ 7. (me 

~) δοκαιχκς, ακαννχκς 8. (βζα γχμ) παπαίκς 

9. (βζα θαπακζηυ ή ηανπυ, se ~) ιεζηχκεζ, ςνζ-

ιάγεζ 10. (βζα θοηυ ή δέκδνμ, se ~) α. ακαπηφζ-

ζεηαζ β. ηαθφπηεηαζ, πενζαάθθεηαζ ιε θφθθα 

11. (βζα πνυζ. me ~) ακαπηφζζμιαζ ζςιαηζηά, 

ιεβαθχκς 12. (βζα έδαθμξ, se ~) ηαθφπηεηαζ ιε 

πθυδ 13. (βζα επζπεζνδιαηζηή δναζηδνζυηδηα, 

se ~) ακαηάιπηεζ, πανμοζζάγεζ αεθηίςζδ. 

   vertuşî´re(πθδε. vertuşî´ri) 1. εκίζποζδ, 

εκδοκάιςζδ, ζζπονμπμίδζδ  2. εκίζποζδ ιε 

νμφπα, πνυζεεζδ νμφπςκ βζα πνμθφθαλδ απυ 

ημ ηνφμ 3. δοκάιςια, ακάννςζδ 4. (βζα γχμ) 

πάποκζδ 5. (βζα θαπακζηυ ή ηανπυ) ιέζηςια, 

ςνίιακζδ 6. (βζα θοηυ ή δέκδνα) α. ακάπηολδ 

β. ηάθορδ ιε θφθθα 7. (βζα πνυζ.) ιεβάθςια, 

ζςιαηζηή ακάπηολδ.  

   ververedzáre(πθδε. ververe-dzằri) μδο-

νιυξ, ζπαναβιυξ.   

   ververédzu(ververedz/-áre,-ái,-átă) 1. (βζα 

ροπζηυ πυκμ) μδφνμιαζ, ζπανάγς. 2. (βζα ζς-
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ιαηζηυ πυκμ) ζπανάγς, ζθαδάγς 3. (βζα ηνφμ) 

ηαηαπμκμφιαζ πμθφ. 

   ververítsă(πθδε. ververíce) αεναενίηζα, o 

ζηίμονμξ.    

   vestidjắscu(vestidj/-î´re,-î´i,-î´tă) 1. (βζα 

θοηυ, άκεμξ, ηανπυ) ιαναβηζάγς, ιαναίκμιαζ 

2. (βζα θαπακζηυ) α. ιαναβηζάγς β. ζηεβκχκς 

ζηδκ θςηζά γ. ιαθαηχκς ηαζ αθαζνχ ηδκ 

οβναζία ακαηαηεφμκηαξ ηα ιε αθάηζ.  

   vestidjî´re(πθδε. vestidjî´ri) ιανάβηζαζια. 

   vetúĺu & vitúĺu - vetúĺe & vitúĺe (πθδε. 

vetúĺi & vitúĺi - vetúĺe & vitúĺe) ανζεκζηυ – εδ-

θοηυ ηαηζζηάηζ έςξ εκυξ έημοξ. 

   vezaví(πθδε. vezavíuri) ενβαθείμ ιανα-

βημφ.  

   vicilúşă → vecilúşă 

   vicináme(πςν. πθδε.) μζ ηάημζημζ ιίαξ 

βεζημκζάξ.   

   vicinátă(πθδε. vicináte) 1. βεζημκζά, ηιήια 

εκυξ μζηζζηζημφ ζοκυθμο 2. (ζοκεηδ.) μζ ηάημζ-

ημζ ιίαξ βεζημκζάξ.   

   vicínu1
(πςν. πθδε.) αθ. θ. vicinátă ζηδ 

ζδι. 1.   

   vicínu2
 - vicínă(πθδε. vicíńi - vicíne) βεί-

ημκαξ - βεζηυκζζζα.     

   vícu(πθδε. vícuri) αηαεανζία ζζηανζμφ.  

   videáre(πθδε. vidéri) 1. υναζδ, δ δοκαηυ-

ηδηα κα αθέπς 2. ημίηαβια 3. ελέηαζδ, ένεοκα 

4. υρδ, ειθάκζζδ 4. εέα 5. αβκάκηεια.  

   vídhă(πθδε. vídhe) αίδα.  

   vidhuséscu(vidhus/-íre,-í,-ítă) αζδχκς.  

   vidhusíre(πθδε. vidhusíri) αίδςια.  

   vigĺédzu & vigĺéscu → vegĺédzu  

   vigĺíre→ vegĺíre 

   vilaéte(πθδε. vilaéturi) ηνάημξ, επζηνάηεζα. 

   vímtu & víntu(πθδε. vímturi & vínturi) ά-

κειμξ. 

   vínă(πθδε. víne) 1. θθέαα 2. κεφνμ 3. (ιηθ.) 

πέμξ 4. οπυβεζμ νεφια κενμφ 4. ηαηαβςβή  

   vindeáre(πθδε. vindéri) πχθδζδ, πμφθδια.  

   vindicare(πθδε. vindicằri) 1. βζάηνεια 2. 

επμφθςζδ ζςιαηζηήξ δ ροπζηήξ πθδβήξ 3. 

επζδζυνεςζδ, επζζηεοή.   

   víndicu(vindic/-áre,-ái,-átă) 1. α. εεναπεφς 

α. (me ~) εεναπεφμιαζ 2. (βζα ζςιαηζηή ή ρο-

πζηή πθδβή, se ~) ηθείκεζ, επμοθχκεηαζ 3. (βζα 

δοζάνεζηδ ηαηάζηαζδ, se ~) εεναπεφεηαζ, ελα- 

θείθεηαζ 4. (βζα έδαθμξ πμο έπεζ ζηαθηεί, se ~) 

επακένπεηαζ ζε θοζζμθμβζηή ηαηάζηαζδ (ελμ-

ιαθφκεηαζ ηαζ αβάγεζ πθυδ).  

   víndu(vind/-eáre,-úi,-útă) 1. πμοθχ 2. (me 

~) λεπμοθζέιαζ, ελαβμνάγμιαζ 3. πνμδίδς, ηα-

ηαδίδς.  

   Vínere(πθδε. Vínere & Víneri) Παναζηεοή, 

δ έηηδ διένα ηδξ εαδμιάδαξ ανπίγμκηαξ απυ 

ηδκ Κονζαηή  

   vineteátsă(πθδε. vinetétsî) ημ ιπθε ζημφ-

νμ πνχια.  

   víntu(πθδε. vínturi) → vímtu. 

   viráme(πθδε. virắńi) 1. ακμζπηυξ ηυπμξ 2. 

ιεβάθδ, εηηεηαιέκδ έηηαζδ 3. (ιηθ.) μηζδήπμηε 

είκαζ ιεβάθμ ςξ πνμξ ηζξ δζαζηάζεζξ.  

   viró(πθδε. virádzî) μαίνα, θοζζηή θζικμφθα 

πμο ζπδιαηίγεζ ζηδκ ημίηδ ημο έκα πμηάιζ 

(ζοκήε. ζηα ζδιεία πμο οπάνπμοκ ηαηαννά-

ηηεξ)  

   víşană(πθδε. víşane) αφζζζκμ.  

   víşanu(πθδε. víşańi) αοζζζκζά:  

   víşinádhă(πθδε. víşinắdzî) αζζζκάδα.   

   víşiníu(πθδε. víşiníuri) αοζζζκί.  

   vítsă(πθδε. vítsă) αίηζα. 

   vítşu1
 - vítşă(πθδε. vítşî - vítşe) 1. (ανζ.) 

γχμ ιε ζθνζβδθυ ζχια ηαζ δφκαιδ 2. (ιηθ.) 

εφνςζημξ άκδναξ - εφνςζηδ βοκαίηα, αοηυξ - 

αοηή πμο δζαεέηεζ ζθνζβδθυ ημνιί ηαζ δφκαιδ  

    vítşu
2
(πθδε. vítşuri) 1. ζδζμηνμπία 2. δοζ-

ηνμπία.  

   vituĺáru(vituĺári) αμζηυξ ημπαδζμφ πμο 

απμηεθείηαζ απυ ηαηζζηάηζα 

   vitúĺe → vetúĺe.      

   vitúĺu→ vetúĺu. 

   vivlíu & vlivlíu(πθδε. vivlíuri & vlivlíuri) 

αζαθίμ.   

   vízită(πθδε. vízite) αίγζηα, θζθζηή επίζηερδ.  

   vizolóye(πθδε. vizolóye) ιπζιπενυ.  

   vîrcólacu & vrîcólacu(πθδε. vîrcólaci & 

vrîcólaci) 1. ανζηυθαηαξ 2. (ιηθ.) ηαηυξ άκ-

ενςπμξ.  

   Vlahíe, Bθαπία, δ ζδιενζκή Ρμοιακία  

   vlahohoáră(πθδε. vlahuhoáre) αθαπμπχ-

νζ.  

   Vláhu -Vláhă(πθδε. Vláhi. - Vláhe) Ανς-

ιάκμξ/Βθάπoξ - Ανςιάκα/Βθάπα, αοηυξ(-ή) 

πμο ακήηεζ ζηδκ εεκμπμθζηζζιζηή μιάδα ηςκ 

Ανςιάκςκ/Βθάπςκ. 

   vlăheótă(πθδε. vlăheoáte) είδμξ οθακηήξ 

θμφζηαξ.  

   vlătóru(πθδε. vlătoáre) 1. ζφζηδια πενζέ-

θζλδξ ηςκ κδιάηςκ ημο ζηδιμκζμφ ζημ ακηί 

(δφμ δίπαθα παθμφηζα πςιέκα ζημ έδαθμξ ζηδ-

νζγακ ημ πίζς ακηί ημο ανβαθεζμφ ημ μπμίμ πε-

νζζηνέθμκηακ ηαζ ιάγεοε ημ ζηδιυκζ) 2. (ηαη’ 

επέηη.) ημ ιένμξ υπμο ζηδκυηακ ημ ακςηένς 

ζφζηδια.   

   vlivlíu → vivlíu. 



 234 

   vlînguéscu(vlîngu/-íre,-í,-ítă) 1. α. οβναί-

κς β. (me ~) οβναίκμιαζ 2. α. ανέπς, ιμοζηεφ-

ς β. (me ~) ανέπμιαζ, ιμοζηεφμιαζ   

   vlînguíre(πθδε. vlînguíri) φβνακζδ, ανέ-

λζιμ.  

   vluyiséscu(vluyis/-íre,-í,-ítă) εοθμβχ.  

   vluyisíre(πθδε. vluyisíri) εοθυβδζδ. 

   voáhă(πθδε. vóhi) πκυημ, ακαπκμή. 

   vódhiu(πςν. πθδε.) έηααζδ, απμηέθεζια, 

ηαηάθδλδ.  

   vodhuséscu(vodhus/-íre,-í,-ítă) 1. πναβια-

ημπμζχ, εομδχκς 2. πνμθαααίκς, ηαηαθένκς 

(κα ηάκς ηη.) 3. πνμηυας.  

   vodhusíre(πθδε. voδusíri) εουδςζδ.  

   vói(vr/-eáre,-úi,-útă) 1. εέθς α. ηάκς ηη. 

πςνίξ πίεζδ β. επζεοιχ γ. εέθς, επζδζχης, 

ζημπεφς 2. αβαπχ 3. πνςζηχ 4. πνεζάγμιαζ, 

απαζηχ, έπς ακάβηδ 5. πνεζάγμιαζ, είιαζ απα-

ναίηδημξ, ακαβηαίμξ 6. (βζα έδαθμξ) επζηνέπεζ, 

εοκμεί ηδκ ακάπηολδ (ηάπμζμο) θοημφ 7. ( μ ηφ-

πμξ vréi (δεφηενμ εκζηυ πνυζςπμ ηδξ μνζζηζηήξ 

εκεζηχηα) εηθνάγεζ δζάγεολδ ζζμδφκαιςκ ή α-

κηίεεηςκ πναβιάηςκ ηαζ ακηζζημζπεί ζημκ 

ζφκδεζιμ «είηε».  

   vombirícu - vombirícă(πθδε. vombirí-

tşî - vombiríce) αβμνάηζ - ημνζηζάηζ πμο ηάκεζ 

γααμθζέξ, αηαλίεξ (οπμη. ημο. vómbiru – vó-

mbiră).  

   vombirlíche(πθδε. vombirlí-chi) 1. ηαηυ, 

ηαημδαζιμκία 2. γααμθζά, αηαλία.   

   vómbiru - vómbiră(πθδε. vómbiri - vó-

mbire) 1. άκδναξ - βοκαίηα ανζηυθαηαξ 2. άκ-

δναξ ή παζδί - βοκαίηα ή ημνίηζζ πμο έπεζ ιείκεζ 

ιυκμξ/-δ,-μ, πςνίξ θίθμοξ ή ζοββεκείξ 3. αβυνζ 

- ημνίηζζ πμο ηάκεζ γααμθζέξ, αηαλίεξ. 

   vomeáre(πθδε. vomeáre) 1. έιεζζξ, ημ κα 

ηάκς ειεηυ 2. ειεηυξ, λεναηυ.  

   vómu(vom/-eáre,-úi,-útă) 1. ηάκς ειεηυ 2. 

ζηαθάγς, πζηζζθίγς 3. λενκάς, απμηαθφπης 

ιοζηζηυ, μιμθμβχ 4. (ιηθ) λεζημιίγς, θές ηη. 

πςνίξ κηνμπή ή πενίζηερδ.  

  vomutúră(πθδε. vomutúre) έιεζια, λενα-

ηυ.  

   vrágu(πθδε. vráguri) ηαθθζενβήζζιμξ α-

βνυξ.  

   vrăguéscu(vrăgu/-íre,-í,-ítă) αθεηνίγς, μ-

νβχκς (βζα κα αεθηζχζς ηδ βμκζιυηδηα εκυξ 

αβνμφ). 

   vrăguíre(πθδε. vrăguíri) υνβςια πςνα-

θζμφ, εηηυξ ημο ηφηθμο ηδξ ζπμνάξ, βζα ηδκ 

πνμεημζιαζία ηςκ πςιάηςκ.   

   vrăguítúră(πθδε. vrăguítúre) δ δζαδζηαζία 

ημο μνβχιαημξ εκυξ αβνμφ χζηε κα πνμεημζια- 

ζηεί ημ έδαθμξ.   

   vreáre(πθδε. vréri) 1. εέθδζδ 2. πνμεοιία 

3. αβάπδ 4. αδοκαιία, δ ζδζαίηενδ πνμηίιδζδ 

βζα ηη. 5. ακάβηδ, ηάηζ πμο είκαζ απαναίηδημ κα 

βίκεζ 6. επζεοιία.  

   vrîcólacu→ vîrcólacu.   

   vrî´ştă & vrî´şte(πθδε. vrî´şte) 1. δυζδ, 

ηαεμνζζιέκμ ιεηνήζζιμ ιένμξ πμζυηδηαξ 2. 

ιένμξ, ζοβηεηνζιέκμ πμζμζηυ ακαθμβίαξ ή πμ-

ζυηδηαξ 3. (εζδζηυη. βζα δζενπυιεκμ πθήεμξ) 

ηιήια, μιάδα 4. (εζδζηυη. βζα ημκ πνυκμ) α. 

δζάζηδια β. επμπή, πενίμδμξ 5. (βζα ηαζνζηυ 

θαζκυιεκμ) ηφια, λαθκζηή ηαζ πενζμνζζιέκδξ 

δζάνηεζαξ εηδήθςζή ημο 6. (δζπθυ ζημκ πθδε., 

~ - ~) ηιδιαηζηά, ζηαδζαηά 7. δθζηία 8. βφνα, 

αυθηα.  

   vrî´şte → vrî´ştă.  

   vrîtsúlă(πθδε. vrîtsúle) κενςιέκμ πζυκζ.  

   vrîzómu(πθδε. vrîzoáme) δζπηοςηυξ ζάημξ 

2. θίιςηνμ αθυβςκ. 

   vucélă(πθδε. vucéĺi) κενμαάνεθμ  

   vúlă(πθδε. vúle) αμφθα, ζθναβίδα. 

   vulíe(πθδε. vulíi) αμοθή, ζηέρδ.   

   vuloágă(πθδε. vulógi) 1. θοζζηυ θζαάδζ 

(ηον. πενίηθεζζημ ςξ δαζζηυ λέθςημ) 2. ηάεε 

είδμοξ αβνμηζηή έηηαζδ (πςνάθζ, αιπέθζ ή ηή-

πμξ) 3. μζημδμιήζζιδ έηηαζδ, μζηυπεδμ.  

   vulosítă(πθδε. vulosíte) ζηζθάδμ.  

   vúlpe(πθδε. vúlpe) 1. αθεπμφ 2. (ιηθ.) πμ-

κδνυξ άκενςπμξ.   

   vulpícu & vulpítşu - vulpícă & vulpí-

tşă(πθδε. vulpítşî - vulpítşe) 1. ανζεκζηυ – εδ-

θοηυ αθεπμοδάηζ 2. πμκδνμφθδξ - πμκδνμφθα. 

(οπμη. ημο vúlpe) 

   vulpítşu - vulpítşă → vulpícu. 

   vúrdhală(πθδε. vúrdhaĺi) αμφνθμ, ημ θοηυ.  

   vurleátsă(πθδε. vurlétsî) 1. ηνέθα, πανα-

θνυκδζδ 2. αζεέκεζα ηςκ πνμαάηςκ (είδμξ επζ-

θδρίαξ). 

   vurléscu(vurl/-íre,-í,-ítă) 1. παναθνμκχ 2. 

(βζα πνυααημ) εηδδθχκς ηδκ αζεέκεζα vurleá-

tsă(αθ.θ.) 

  vurlíre(πθδε. vurlíri) ημ κα ηαηαθδθεεί έκα 

πνυααημ απυ ηδκ αζεέκεζα vurleátsă (αθ.θ.) 

   vúrtsă(πθδε. vúrtsă) αμφνηζα.    

   vurtsuséscu(vurtsus/-íre,-í,-ítă) αμονηζί-

γς. 

   vurtsusíre(πθδε. vurtsusíri) αμφνηζζζια.  

   Vúrĝaru - Vúrĝară(πθδε. Vúrĝari -

Vúrĝare) Βμφθβανμξ. - Βμοθβάνα. 

   vurĝazétă(πθδε. vurĝazéte) είδμξ εοηε-

θμφξ ιεηάθθμο. 
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   vuryé(πςν. πθδε.) αμνζάξ. 

   Vutunósu, δ αθαπζηή μκμιαζία ημο (υιμ-

νμο ιε ημ Μέηζμαμ )πςνζμφ Βμημκυζζ. 

   vutunóşánu - vutunóşánă(πθδε. vuto-

noşáńi-vutonoşáni), (μ,-δ) ηάημζημξ ημο πςνζμφ 

Vutunósu (αθ.-θ.)  

   vúvă(πθδε. vúve) 1. ηάεε ηνμπμεζδέξ ή ηο- 
θζκδνζηυ ελάνηδια ιδπακζζιμφ 2. (ζοκεηδ.) 

ζηνμαζθζζιυξ, ηαπεία ηαζ ζοκεπήξ πενζζηνμ-

θζηή ηίκδζδ.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   vuveátă(πθδε. vunétsî) ηαθηζμδέηα.  

   vuvuéscu(vuvu/-íre,-í,-ítă) γαθίγμιαζ α. πά-

κς ηδκ ζζμννμπία β.  παεαίκς εβηεθαθζηή ζφβ-

ποζδ  

   vuvuíre(πθδε. vuvuíri) γάθζζια.  

   vúză(πθδε. vúze) εθθέαμνμξ μ πνάζζκμξ.  

   vuzíĺe(πθδε. vuzíĺi), (παθαζυη.) είδμξ λφθζ-

κμο θμζημφ πμο πνδζζιμπμζμφκηακ βζα ηδ ιεηα-

ηίκδζδ ηςκ ιοθυπεηνςκ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         



X 

 
xaĝoráo(πθδε. xayorắi) θφηνα.  

   xáyu(πθδε. xáyuri) 1. (παθαζυη.) λάβζ, ημ 

πμζμζηυ αθέζιαημξ πμο ηαηαηναημφζε μ ιο-

θςκάξ ςξ αιμζαή 2. (ιηθ.) αιμζαή.  

   xeáne(πςν. εκ.) 1. ηα λέκα, δ άθθμδαπή, ημ 

ελςηενζηυ 2. λεκζηζά, απμδδιία.  

   xenozburắscu(xenozbur/-î´re,-î´i,-î´tă) 

παναιζθάς. 

   xenozburî´re(πθδε. xenozburî´ri) παναιζ-

θδηυ.  

   xenúră(πςν. πθδε.) πθήεμξ λέκςκ. 

   xérahu(πθδε. xérahi) λεναιέκμ δέκδνμ.    

   xére(πθδε. xéruri) λδναζία, ακμιανία.  

   xíche(πθδε. xíchiuri) 1. μηζδήπμηε είκαζ θεζ-

ρυ, θζπμαανέξ 2. ζηδ θν. me fácu xíche! " πά- 

κμιαζ, ελαθακίγμιαζ" 3. (ιηθ.) άημιμ δ πανμο-

ζία ημο μπμίμο είκαζ δοζάνεζηδ, εκμπθδηζηή 4. 

(ιηθ.) άκενςπμξ πςνίξ αλία.  

   xidhochéĺe(πθδε. xidhokéĺi) δαζιμκζηυ 

ζημζπεζυ, λςηζηυ.  

   xifíĺu(πθδε. xifíĺe) κεανυ θφθθμ πμονκα-

νζμφ  

   xiftére1
(πθδε. xiftéri) ελαπηένοβμ.  

   xiftére2
(πθδε. xiftéri) λεθηένζ, εφζηνμ-θμξ 

άκενςπμξ. 

    xifúne(πθδε. xifúni) 1. (παθαζυη.)  ζζθμφκζ,   

ζςθδκμεζδέξ ζηυιζμ πνμζανιμζιέκμ ζημ ηάης 

άηνμ ημο οδναβςβμφ ημο κενυιοθμο. 2. (ιηθ.) 

ηάηζ πμο ηζκείηαζ ιε ιεβάθδ ηαπφηδηα..  

   xilochérată(πθδε. xilochérate) λοθμηέν-

αημ, ημ πανμφπζ.  

   xiráfe(πθδε. xirắxi) λονάθζ.  

   xirνtsángană(πθε. xirotsángane) πνμααηί-

κα ή ηαηζίηα πμο δεκ πανάβεζ πμθφ βάθα.  

   xístră(πθδε. xístre) 1. ζπάημοθα βζα ημ 

λφζζιμ ιαβεζνζηχκ ζηεοχκ (ηαρζχκ η.θ.π.) 2. 

ενβαθείμ βζα ημκ ηαεανζζιυ ηδξ θθμφδαξ ηςκ 

ημφηζμονςκ. 

   xistríe(πθδε. xistríe & xistríi) λοζηήνζ αθυ-

βςκ.    

   xistriséscu(xistris/-íre,-í,-ítă) λοζηνίγς ά-

θμβμ. 

   xistrisíre(πθδε. xistrisíri) λφζηνζζια αθυ-

βμο.  

   xiyiriséscu(xiyiris/-íre,-í,-ítă) πνζμκίγς ηο-

ηθζηά  

   xiyirisíre(πθδε. xiyirisíri) ηοηθζηυ πνζυ-

κζζια. 

   xumuluyiséscu(xumuluyis/-íre,-í,-ítă),  

(εηηθ.) ελμιμθμβμφιαζ.  

   xumuluyisíre(πθδε. xumuluyisíri), (εηηθ.) 

ελμιμθυβδζδ.  
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Ĝ 

 
   ĝángrenă(πθδε. ĝángrene) 1. βάββναζκα 2. 

(ιηθ.) αθυνδημξ άκενςπμξ.  

   ĝalóne(πθδε. ĝalóne) βαθυκζ, ζζνίηζ.   

   ĝalótşă(πθδε. ĝalótşe) βαθυηζα. 

   ĝaĺándră(πθδε. ĝaĺándre) 1. βαθζάκηνα, ημ 

πμοθί ημνοδαθθυξ 2. (ιηθ.) παναηηδνζζιυξ 

πνμζχπμο πμο ιζθά αηαηάπαοηα.      

   ĝambró(πθδε. ĝambrídzî) βαιπνυξ, μ ιεθ-

θυκοιθμξ ή κευκοιθμξ άκδναξ.   

   ĝándzu(ĝándzuri) βάκηγμξ  

   ĝanustí(πθδε. ĝanustádzî) βακςηήξ. 

   ĝardhalocópu(πθδε. ĝardhalocópe) ενβα-

θείμ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζηδκ ηαηαζηεοή αα-

νεθζμφ. 

   ĝardhálomă(πθδε. ĝardhálome) ημ ζδιείμ 

έκςζδξ ημο πάημο ηαζ ημο ημζπχιαημξ εκυξ αα-

νεθζμφ.    ĝástru(πθδε. ĝástre) βάζηνα.    

   ĝáză(πθδε. ĝắzi) βάγα. 

   ĝazépe(πθδε. ĝazépuri) γδιζά, ακαπμδζά.  

   ĝăitánu(πθδε. ĝăitáne) 1. βασηάκζ 2. (ιηθ. 

ζημ πθδε.) αίια.  

   ĝăndzuéscu(ĝăndzu/-íre,-í,-ítă) αβηζζηνχ-

κς 

   ĝăndzuíre(πθδε. yăndzuíri) αβηίζηνςια.  

   ĝănuséscu(ĝănus/-íre,-í,-ítă) 1. βακχκς, 

ηαζζζηενχκς 2. (ιηθ. ηνζημπνυζ.) ζπδιαηί-

γεηαζ θεπηυ ζηνχια πζμκζμφ. 

   ĝănusíre(πθδε. ĝănusíri) βάκςια, ηαζζζηέ-

νςια.  

   ĝărĝáră(πθδε. ĝărĝáre) βανβάνα.  

   ĝărĝărítşu(πθδε. ĝărĝărítşe & ĝărĝărítşî) 

1. ημοδμοκίζηνα 2. ιζηνυ ημοδμοκάηζ γχςκ 3. 

ημοδμοκάηζ εοιζαημφ 4. θοηυ ηςκ θζααδζχκ 5. 

(ιηθ.) παναηηδνζζιυξ πμθφ υιμνθμο ιςνμφ 6. 

(παθαζυη.) παναηηδνζζιυξ ημιιέκμο πυνημο 

πμο έπεζ ζηεβκχζεζ ηαζ πανάβεζ παναηηδνζ-

ζηζηυ ήπμ, ζακ ηνίλζιμ 7. (ιηθ.) παναηηδνζ-

ζιυξ ακενχπμο πμο ενβάγεηαζ ζαέθηα ηαζ 

ιεεμδζηά 8. (ιηθ.) ηα ηυπνακα 9. (παθαζυη.) 

ελάνηδια ημο ιδπακζζιμφ ημο κενυιοθμο πμο 

νφειζγε ηδ νμή ημο ηανπμφ απυ ημκ ηυθζκμ ζημ 

ζηυιζμ ηδξ ιοθυπεηναξ  

   ĝî´ngă(πθδε. ĝînge) αζμθί  

   ĝîtşu - ĝîtşoáne (πςν. πθδε.) βηεζέιζ, ηνζ- 

άνζ ή ηνάβμξ - πνμααηίκα πμο πνμπμνεφεηαζ ηαζ 
μδδβεί ημ ημπάδζ.  

   ĝlendiséscu(ĝlendis/-íre,-í,-ítă) βθεκηχ.  

   ĝlendisíre(πθδε. ĝlendisíri) ημ κα βθεκηχ.   

   ĝléndu(πθδε. ĝlénduri) βθέκηζ. 

   ĝlicándzu(πθδε. ĝlicándzuri) βθοηάκζζμ 

   ĝlicó(πθδε. ĝlicádzî) βθοηυ.  

   ĝradhóru(πςν. πθδε.) εενιυιεηνμ. 

   ĝrádhu(πθδε. ĝrádhuri) 1. βνάδμ, ποηκυ-

ιεηνμ βζα ηδκ ιέηνδζδ οβνχκ 2. εενιυιεηνμ 3. 

(πθδε.) ηα βνάδα, μ ααειυξ ποηκυηδηαξ εκυξ ο-

βνμφ.  

   ĝradhuséscu(ĝradhus/-íre,-í,-ítă) βναδά-

νς. 

   ĝradhusíre(πθδε. ĝradhusíri) βναδάνζζια. 

   ĝramatichío(πθδε. ĝramatichí-uri) 1. 

βναιιαηζηή 2. (ιηθ.) ζπμθαζηζηυηδηα, πνμ-

ζηυθθδζδ ζε θεπημιένεζεξ  

   ĝrámă(πθδε. ĝrámate) 1. βνάιια, ρδθίμ 

ηδξ αθθααήημο 2. (πθδε.) ιυνθςζδ 3. ζηδ θν. 

adúnu yrámatle! "ζοθθααίγς".  

   ĝrămătícu(πθδε. yrămătíci) βναιιαηζηυξ. 

   ĝrăpséscu(ĝrăps/-íre,-í,-ítă) βνάθς. 

   ĝrăpsíre(πθδε. ĝrăpsíri) 1. βνάρζιμ 2. βνα-

θή, μ βναθζηυξ παναηηήναξ.  

   ĝrăpsitúră(πθδε. ĝrăpsitúre) βναθή, ηάηζ 

πμο έπεζ βναθεί.  

   ĝrîpăéscu(ĝrîp/-uíre,-ăí,-uítă) ανπάγς βνί-

πδ..  

   ĝrîpuíre(πθδε. ĝrîpuíri) άνπαβια βνίπδξ.  

   ĝrî´pu(πθδε. ĝrî´puri) βνίπδ.  

   ĝrî´tsă(πθδε. ĝrî´tsă & ĝrî´ce) ηζμοβηνάκα.   

   ĝrîtsuéscu(ĝrîtsu/-íre,-í,-ítă) 1. ηζμοβηνα-

κίγς, ηαεανίγς ή ηνααχ ηάηζ ιε ηδκ ηζμοβηνά-

κα 2. α. βναηζμοκίγς πανάζζς β. (me ~) βνα-

ηζμοκίγμιαζ, πανάζζμιαζ .  

   ĝrîtsuíre(πθδε. ĝrîtsuíri) ηαεανζζιυξ ή 

ηνάαδβια ιε ηδκ ηζμοβηνάκα.   

   ĝrósu(πθδε. ĝróşî) βνυζζ.  

   ĝúmenu(πθδε. ĝúmeńi) δβμφιεκμξ. 

   ĝúnă(πθδε. ĝúne) βμφκα.   

   ĝunósu(πςν. πθδε.) αδδία, απέπεεζα, ζζπα-

ιάνα.     

   ĝunusutúră(πθδε. ĝunusutúre) 1 ζίπαια, 

αοηυ πμο πνμηαθεί αδδία 2. (πθδε.) αδδζαζηζηή 

πνάλδ 3. (πθδε.) αδδίεξ, ακυδηεξ ημοαέκηεξ.  

   ĝurĝúra(πθδε. ĝurĝúre) ζημημφνα, έβκμζα.  
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   ĝústu(πθδε. ĝústuri) 1. βμφζημ, ακεπηοβιέ- 

κδ ηαζ ηαθθζενβδιέκδ αζζεδηζηή 2.  κμζηζιζά, 

 

 

 

κμζηζιάδα, βεοζηζηυηδηα  3. δζαζηέδαζδ, εο-

εοιία, εοιδδία.  
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Y 

 
   yacắ(πθδε. yacádzî) βζαηάξ.  

   yahnío(πςν. πθδε.) βζαπκί.   

   yálă(πθδε. yále) ηαηαζηνμθή, ζπάζζιμ ηςκ 

πάκηςκ βοαθζά-ηανθζά.  

   yalópetră(πθδε. yalópetre) βζαθυπεηνα. 

   yamburlúcu(πθδε. yamburlúce) αδζάανμ-

πμ. 

   yanío → ayanío. 

   yáo(πςν. πθδε.) οβεία.  

   yapráche(πθδε. yaprắchi) βζαπνάηζ, θαπα-

κμκημθιάξ.  

   yáryiru(πςν. πθδε.) 1. οδνάνβονμξ 2. 

(ιηθ.) ηάηζ πμο δίκεηαζ ζε πμθφ ιζηνέξ πμζυ-

ηδηεξ, ιε ημ ζηαβμκυιεηνμ.  

   yáspe(πθδε. yéschi) 1. ζθήηα 2. (βζα πνυζ.) 

έλοπκμξ, εφζηνμθμξ.   

   yatáche(πθε. yatắchi) 1. ηνεαάηζ 2. (ζοκ-

εηδ.) ημ ιένμξ πμο ημζιάιαζ 2. θδιένζ, ζηέηζ 3. 

ζηδ θν. acátsu yatáche! "ζηναημπεδεφς, ζηα-

ειεφς ".  

   yataĝánă(πθδε. yataĝáne), (παθαζυη.)  ε-

νβαθείμ ηςκ αανεθάδςκ ιε ημ μπμίμ θείαζκακ 

ηα αανεθμζάκζδα.    

   yátru(πθδε. yátsrî) βζαηνυξ. 

   yeláre(πθδε. yelắri) 1. δ δέζιδ ιε ηα 

ζηδιυκζα πμο ημπμεεηείηαζ ζημκ ανβαθεζυ βζα 

φθακζδ 2. ιάθθζκμ φθαζια ηαηαζηεοαζιέκμ 

ζημκ ανβαθεζυ. 

   yelécu & yilécu(πθδε. yeléci & yiléci) θα-

κέθα.  

   yénă(πθδε. yéne) βεκκδηζηυ υνβακμ εδθο-

ημφ γχμο.  

   Yenáru, Γεκάνδξ, Ηακμοάνζμξ, μ πνχημξ 

ιήκαξ ημο έημοξ. 

   yeníre(πθδε.yeníri) 1. ενπμιυξ, άθζλδ 2. 

(βζα ηανπυ) βίκςια, ςνίιαζια 3. (βζα νμφπμ) 

ηαίνζαζια, εθαιμβή.  

   yerắ(πθδε. yerádzî) πθδβή, ηναφια. 

   yerăchínă(πθδε. yerăchíne) 1. βενάηζ 2. 

(ιηθ.) ζηεβκή, ζζπκή βοκαίηα.   

   yermắ(πθδε. yermádzî) γςμηνμθή απμηε-

θμφιεκδ απυ δδιδηνζαηά  

   (πθδε.)  

   yermătúşu - yermătúşă(πθδε. yermă-

túşî - yermătúşe) μ οζηενυημημξ βζμξ - δ οζηε-

νυημηδ ηυνδ, ημ ζηενκμπαίδζ. 

   yermícu & yermítşu (πθδε. yermítşî) 

ζημοθδηάηζ (οπμη. ημο yérmu).  

   yerminédzu &  yermuéscu(yermin & 
yermu/-íre,-í,-ítă) ζημοθδηζάγς. 

   yerminíre & yermuíre(πθδε. yerminíri 
& yermuíri) ζημοθήηζαζια.  

   yermítşu → yermícu. 

   yérmu(πθδε. yérńi) 1. ζημοθήηζ 2. ζηδ θν. 

nu áre yérmu tu ureácĺe! "δεκ έπεζ ηφιπακμ ζημ 

αοηί, δεκ αημφεζ, δεκ οπαημφζεζ ".   

   yermuéscu → yerminédzu. 

   yermuíre → yerminíre.  

   yerúse(πθδε. yerúse) 1. βζμονμφζζ, επίεε-

ζδ, έθμδμξ 2. (ιηθ.) δοκαιζηή  πνμζπάεεζα βζα 

κα ηεθεζχζεζ ιζα ενβαζία.  

   yetríe & yitríe(πθδε. yetríi & yitríi) 1. γζα-

ηνζηυ, θάνιαημ 2. βζαηνεζά, εεναπεία.  

   yidhareáo(πςν. πθδε.) ηαημηοπία  

   yíe(πςν. πθδε.) 1. αζαζφκδ 2. ( cu ~ ) αζα-

ζηζηά  

   yifteáme(πςν. πθδε.) βοθηζά, ζφκμθμ βφ-

θηςκ. 

   yiftilíche(πθδε. yiftilíchi) βοθηζά, εκένβεζα 

πμο παναηηδνίγεηαζ απυ ιζηνμπνέπεζα.  

   yiftiséscu(yiftis/-íre,-í,-ítă) λεπέθης μζημ-

κμιζηά, πηςπεφς.  

   yiftisíre(πθδε. yiftisíri) μζημκμιζηυξ λεπε-

ζιυξ, πηχπεοζδ. 

   yíftu - yíftă(πθδε. yíftsî - yífte) 1. βφθημξ - 

βφθηζζζα. 2. (ζοκεηδ.) γδηζάκμξ - γδηζάκα. 3. 

(ζοκεηδ. ανζ.) μνβακμπαίπηδξ.  

   yílă(πθδε. yíle) 1. δζηνάκζ 2. βηθίηζα ιε δί-

παθδ θααή  

   yilécu → yelécu.   

   yilíe(πθδε. yilíi) 1. βοαθί 2. ηγάιζ 3. (ιηθ.) 

ηάηζ πμο είκαζ πμθφ ηαεανυ, πμο θαιπμημπά. 

   yínglă(πθδε. yíngle) ίβηθα, ιαζπαθζζηήναξ 

οπμγοβίμο.   

   yingluséscu(yinglus/-íre,-í,-ítă) ημπμεεηχ 

ηαζ δέκς ιαζπαθζζηήνα οπμγοβίμο.  

   yinglusíre(πθδε. yinglusíri) ημπμεέηδζδ 

ηαζ δέζζιμ ηδξ ίβηθαξ.   

   yinglusírte(πθδε. yinglusírte) δ αθοζίδα 

ηδξ ίβηθαξ ιε ηδκ μπμία νοειίγεηαζ ημ ζθίλζιμ 

ημο ζαιανζμφ εκυξ οπμγοβίμο. 

   yínu1
(yeníre, víńu, venítă) 1. ένπμιαζ 2. (ηνζ- 
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ημπνυζ. βζα ρςιί ή ιαβζά) οθίζηαηαζ ηδκ δζαδζ-

ηαζία ηδξ γφιςζδξ 3. (ηνζημπνυζ. βζα ηανπυ) 

βίκεηαζ, ςνζιάγεζ 4. (ηνζημπνυζ.) ζοιααίκεζ, 

θαιαάκεζ πχνα 5. (ηνζημπνυζ. βζα νμφπμ) ηαζ-

νζάγεζ, εθανιυγεζ 6. (ηνζημπνυζ. βζα ηάηζ πμο 

έπεζ ήδδ έπεζ ακαθενεεί) επαθδεεφεηαζ 7. 

(ηνζημπνυζ.) επένπεηαζ δ ζηζβιή υπμο ζοιααί-

κεζ ηάηζ 8. (ηνζημπνυζ. βζα πνάλδ, οπυεεζδ, ηα-

ηάζηαζδ) θεάκεζ, μδδβείηαζ ζε ζοβηεηνζιέκδ 

ελέθζλδ 9. οπάνπς, ανίζημιαζ.  

   yinícu & yinítşu(πςν. πθδε.) ηναζάηζ (ο-

πμη. ημο yínu
2
).   

   yinítşu → yinícu   

   yínu2
(πθδε. yínuri) ηναζί.   

   yíńe(πθδε. yíńi) αιπέθζ. 

   yińícă & yińítsă(πθδε. yińítsî) αιπεθάηζ 

(οπμη. ημο  yíńe)     

   yińítsă → yińícă.  

   yípşu(πθδε. yípşuri) βφρμξ 

   yíptu(πθδε. yípturi) βέκκδια, δδιδηνζαηυ.   

   yirlándă(πθδε. yirlánde) βζνθάκηα. 

   yisteáre(πθδε. yistéri) εδζαονυξ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   yísu(πθδε. yíse) 1. υκεζνμ 2. ελζδακζηεοιέκμ 

ηαζ επζεοιδηυ δδιζμφνβδια ηδξ θακηαζίαξ 3. 

μκεζνμπυθδια.  

   yíte(πθδε. yítsî) ηθήια. 

   yitripséscu(yitrips/-íre,-í,-ítă) βζαηνεφς.    

   yitripsíre(πθδε. yitripsíri) βζάηνεια.  

   yitsălícu & yitsălúşu - yitsălícă & yi-

tsălúşă(πθδε. yitsălítsî & yitsălúşî - yitsălíce 

& yitsălúşe) ανζεκζηυ- εδθοηυ ιμζπανάηζ (ο-

πμη. ημο  yitsắlu – yitsáo). 

   yitsắlu - yitsáo(πθδε. yitsắĺi.- yitsále) 

ανζεκζηυ - εδθοηυ ιμζπάνζ 

   yitríe→ yetríe. 

   yizmáre(πθδε. yizmắri) 1.  ηνφβμξ, ηνφβδ-

ια 2. ηνφβμξ, δ επμπή πμο βίκεηαζ μ ηνφβμξ 3. 

(ιηθ.) λεγμφιζζια, μζημκμιζηή εηιεηάθεοζδ 

ηάπμζμο.  

   Yizmătşúnu, & Yizmutşúnu, Σνοβδ-

ηήξ, μ ιήκαξ επηέιανζμξ.  

   yízmu(yizm/-áre,-ái,-átă) 1. ηνοβχ 2. (ιηθ.) 

λεγμοιίγς, απμιογχ (ηπ.).  
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Z 

 
   zágată(πθδε. zágate) άπνδζημ ακηζηείιεκμ, 

πςνίξ αλία.  

   záhare(πςν. πθδε.) γάπανδ.  

   zairé(πθδε. zairédzî) εθυδζα, πνμιήεεζεξ. 

   zaloveánă(πςν. πθδε.) πμζηζθία ηυηηζκμο 

ζηαθοθζμφ. 

   zamblachío(πθδε. zamblachíuri) παναηηδ-

νζζιυξ ρδιέκμο θαβδημφ πμο δεκ θμφζηςζε, 

δεκ έβζκε αθνάημ.  

   zándză(πθδε. zắndzî) 1. ζδζμηνμπία, πανα-

λεκζά 2. πνυαθδια, δοζημθία, δοζπένεζα.   

   zápă(πθδε. zápe) θάπα, ηανπαγζά.  

   zápte(πςν. πθδε.) 1. δνέιδζδ, ηαηεοκα-

ζιυξ 2. πεζεάνπδζδ, ακαβηαζηζηή οπαημή 3. 

(βζα δναζηδνζυηδηα) μνβά-κςζδ, δζεοεηδζδ, ημ 

κα εέζς ηζξ αάζεζξ βζα ηδκ μιαθή ελέθζλή ηδξ.  

   zaptié(πθδε. zăptiédzî) πςνμθφθαηαξ.  

   záre(πθδε. zắri) γάνζ.  

   závă(πθδε. záve) 1. ηυπζηζα 2. (παθαζυη.) 

θααίδα πμο ζοβηναημφζε ηδκ θεπίδα ζημ ιδπα-

κζζιυ ημο κενμπνίμκμο 3. ζηδ θν. ámu ócĺulu 

závă! α. παναηδνχ ηα πάκηα, δεκ ιμο λεθεφβεζ 

ηίπμηα β. έπς ηαθή υναζδ.  

   zăcónu(πθδε. zăcónuri) 1. κυιμξ 2. πμφζ, 

ζοκήεεζμ.  

   zăfíre(πθδε. zăfíruri) είδμξ οθάζιαημξ.   

   zăgădéscu(zăgăd/-íre,-í,-ítă) 1. πχκς, ημ-

πμεεηχ πνάβιαηα (ζε έκακ πχνμ) πςνίξ ηάλδ 2. 

ηαηαπςκζάγς, ηνφας, ελαθακίγς. 

   zăgădíre(πθδε. zăgădíri) ηαηαπχκζαζια.  

   zăhăruséscu(zăhărus/-íre,-í,-ítă) γαπανχ-

κς.  

   zăhărusíre(πθδε. zăhărusíri) γαπάνςια.  

   zăhărátu(πθδε. zăhăráte) γαπανςηυ.     

   zălíche(πθδε. zălíchi) γαθζά,  θμνηίμ πμο 

ιεηαθένεηαζ ζημοξ χιμοξ.  

   zăltiséscu(zăltis/-íre,-í,-ítă) 1. αζηχ πίεζδ 

(ζε ηπ.) 2. επζζπεφδς (ηη.) αζηχκηαξ πίεζδ. 3. 

εηηεθχ ιία ενβαζία βνήβμνα ηαζ ιεεμδζηά. 4.  

(βζα αννχζηζα) ηαηαθένκς κα ακαννχζς, ηδκ 

λεπενκχ 5. λοπκχ (ηπ.) απυημια.  

   zăltisíre(πθδε. zăltisíri) 1. άζηδζδ πίεζδξ 

ζε ηπ. κα ηάκεζ ηάηζ 2. επίζπεοζδ, ιίαξ δνά-

ζδξ, ιέζς άζηδζδξ πίεζδξ  

   zămurắscu(zămur-î´re,-î´i,-î´tă) 1. πζέγς, 

γμοθχ, γμοπχ 2. ζοιπζέγς 3. ζοκεθίας 4. 

ηζαθαπαηχ 5. αζηχ πίεζδ, ελακαβηάγς 6. 

(ιηθ.) ζοκμοζζάγμιαζ. . 

   zămurî´re(πθδε. zămurî´ri) 1. πίεζδ, γμφ-

θδβια 2. ζοιπίεζδ 3. ζφκεθζρδ 4. πίεζδ, ελα-

καβηαζιυξ.   

   zănáte(πθδε. zănắtsî) 1. ηέπκδ, πεζνςκαηηζ-

ηυ επάββεθια πμο απαζηεί ηάπμζα ηεπκζηή ελεζ-

δίηεοζδ 2. ηέπκδ, δελζυηδηα, ιαζημνζά. 

   zăngănéscu & zîngănéscu(zăngăn & zî-

ngăn/-íre,-í,-ítă) 1. (βζα θυβζα) ηα θές ηαηάιμο-

ηνα, εηθνάγμιαζ ιε παννδζία 2. ελαπαηχ (ηπ.) 

δίκμκηαξ ημο άπνδζηα πνάβιαηα 3. ιμο επζαάθ-

θεηαζ πμζκή (ζε δζηαζηήνζμ).  

    zăngăníre(πθδε. zăngăníri) 1. (βζα θυβζα) 

ημ κα εηθνάγμιαζ ιε παννδζία, ημ κα ηα θές 

ηαηάιμοηνα 2. ελαπάηδζδ ηάπμζμο δίκμκηάξ 

ημο άπνδζηα πνάβιαηα.    

   zăngăúnu - zăngăúnă(πθδε. zăngăúńi - 

zăngăúne) θμοθαδυνμξ.- θμοθαδυνζζα, αοηυξ - 

αοηή πμο θμοθάνεζ, πμο απμθεφβεζ κα ενβα-

ζηεί.   

   zăngî´nu - zăngî´nă(πθδε. zăngî´ńi – ză-

ngî´ne) άκδναξ - βοκαίηα πμο εηθνάγεηαζ ιε 

παννδζία.    

   zănósu(πθδε. zănóşî) μ ιμπθυξ πμο ζηνέθεζ 

ηαζ ζοβηναηεί ημ πζζζκυ ακηί ημο ανβαθεζμφ.   

   zăpuéscu(zăpu/-íre,-í,-ítă) δένκς, αανάς.  

   zăpuíre(πθδε. zăpuíri) αάνεια, δάνζζιμ.  

   zăráre & zărălíche & zîráre(πθδε. zărắ-

ri & zărălíchi & zîrắri) 1. πάεδζδ (ημο μνβακζ-

ζιμφ) 2. (βζα πνάβια) εθάηηςια, αηέθεζα ζηδκ 

ηαηαζηεοή 3. (βζα ιδπακή) αθάαδ. 

   zărălíche → zăráre.   

   zărcádhe(πθδε. zărcắdzî) γανηάδζ .  

   zărĝártu(πθδε. zărĝátsî) δναβάηδξ, αβνμ-

θφθαηαξ. 

   zărzăváte(πθδε. zărzăvắtsî) γανγαααηζηυ.  

   zăstrămắ(πθδε.;) ηαπκζζηυ ηνέαξ.  

   zăvícă(πθδε. zăvíce) είδμξ οθακηήξ θμφ-

ζηαξ. 

   zăvónu(πθδε. zăvoáne & zăvónuri) κοθζηυ 

πέπθμ.  

   zăĝáru - zăĝáră(πθδε. zăĝári - zăĝáre) 1. 

ανζεκζηυ - εδθοηυ ημπνυζηοθμ, αδέζπμημ 

ζηοθί - αδέζπμηδ ζηφθα 2. (ιηθ.-ιεζςη.) πανα-

ηηδνζζιυξ άκδνα βοκαίηαξ πμο πενζθένεηαζ 

ζοκεπχξ ζημοξ δνυιμοξ.  
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   Zăĝoáre, (ημ) Εαβυνζ, δ πενζμπή ηςκ 

γαπμνμπςνίςκ. 

   zbóru(πθδε. zboáre) 1. θυβμξ, ηαεεηί πμο 

θέεζ ηάπμζμξ, θέλδ θνάζδ, ημοαέκηα 2. ζογήηδ-

ζδ, ημοαέκηα 3. απάκηδζδ 4. θυβμξ, μιζθία 

ιπνμζηά ζε αηνμαηήνζμ, αβυνεοζδ 5. δζααε-

ααίςζδ, εββφδζδ, οπυζπεζδ 6. δέζιεοζδ, οπυ-

ζπεζδ 7. δζηαζμθμβία, αζηζμθμβία 8. ανζζζά 9. 

επζηίιδζδ, επίπθδλδ 10. αζηία 11. θήιδ, δζά-

δμζδ 12. άδεζα, δζηαίςια μιζθίαξ.   

   zburî´re(πθδε. zburî´ri) 1. μιζθία, δ ζηακυ-

ηδηα έηθναζδξ 2. ζοκμιζθία, ζογήηδζδ 3. 

μιζθία, μ ζδζαίηενμξ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ ιζθάεζ 

ηάεε άκενςπμξ 3. ηαηαββεθία  

   zburắscu(zbur/-î´re,-î´i,-î´tă) 1. ιζθχ, α-

νενχκς θυβμ 2. ιζθχ, απεοεφκς ημκ θυβμ. 3. 

ζοκμιζθχ, ζογδηχ, επζημζκςκχ 4. ζπμθζάγς 

(ηπ.) 5. ηαηαββέθθς, ηαηδβμνχ (ηπ.). 

   zburătóru & zburătoáră(πθδε. zburătó-

ri & zburătoáre) νήημναξ, πνυζςπμ πμο έπεζ 

ηδκ ζηακυηδηα κα πείεεζ ιε ημκ θυβμ ημο.  

   zdî´ngă(πθδε. zdî´nge) υνβακμ ιμοζζηήξ.  

   zdóvolu(πθδε. zdoávole & zdóvoĺi) ζαυ-

θμξ.  

   zdovolícu(πθδε. zdovolíce) ιζηνυξ ζαυθμξ 

(οπμη. ημο zdóvolu )..  

   zdrăngănéscu(zdrăngăn/-íre,-í,-ítă), (βζα 

ιέηαθθμ, ιεηαθθζηυ ακηζηείιεκμ, ζηεφμξ η θπ. ) 

ανμκηχ, ημ ηάκς κα πανάβεζ ζζπονυ ήπμ ηα-

εχξ ημ ηηοπχ.   

   zdrăngăníre(πθδε. zdrăngăní-ri) (βζα ιε-

ηαθθμ,  ιεηαθθζηυ ακηζηείιεκμ, ζηεφμξ η θπ. ) 

μ ήπμξ πμο πανάβεζ ηαεχξ ανμκηά.    

   zdrodéscu(zdrod/-íre,-í,-ítă) 1. πασδεφς, 

εςπεφς 2. ηακαηεφς, πασδεφς, ηαθμιαεαίκς 

3. ηαθμπζάκς. 4. εκενβχ ιε ανβμπμνία.  

   zdrodíre(πθδε. zdrodíri) ηακάηεια, πάσδε-

ια  

   zdrófu(πθδε. zdrófuri) 1. ιπυνα, ηαηαζβίδα 

2. ιακία, ηνέθα.  

   zeaféte(πθδε. zeafétsî & zeaféturi) 1. ζοι-

πυζζμ, ηζζιπμφζζ 2. (ζοκεηδ.) δζαζηέδαζδ, βθέ-

κηζ, ηαθμπέναζδ.  

   zemberécu(πθδε. zemberéci), (παθαζυη.) 

ελάνηδια ιδπακζζιμφ αζθάθζζδξ ηδξ πυνηαξ  

   zéme(πθδε. zéńi) έκημκδ δζάεεζδ,  υνελδ κα 

ηάκς ηάηζ, ιακία.  

   zenghíe(πθδε. zenghíi) ακααμθέαξ. 

   zérdhalu(πθδε. zérdhale) 1. αενίημημ, μ 

ηανπυξ 2. αενζημηζά. 

   zerzivúĺu - zerzivúĺe(πθδε. zerzivúĺi – 

zerzivúĺe) αεθγεαμφθδξ, άκδναξ – βοκαίηα, ιε  

πακμφνβμ ηαζ δυθζμ παναηηήνα.  

   zevzécu - zevzécă(πθδε. zevzéci – zevzé-

ce) γεαγέηδξ - γεαγέηζζζα. 

   zgáibă(πθδε. zgắghi) 1. θεζπήκα, ελακεδια-

ηζηή δενιαηζηή πάεδζδ 2. (δζπθυ ζημκ πθδε. , ~  

- ~) μηζδήπμηε είκαζ ηναπφ, δεκ είκαζ θείμ.  

   zgărléscu(zgărl/-íre,-í,-ítă), (βζα ηα ιάηζα). 

βμονθχκς  

   zgărlíre(πθδε. zgărlíri), (βζα ηα ιάηζα). 

βμφνθςια. 

   zgheráre(πθδε. zgherắri) 1. θςκή γχμο 2. 

(εζδζηυη. βζα πνυααημ ή ηαηζίηζ) αέθαζια 2. 

(ιηθ. βζα άκενςπμ) α. ηναοβή β. βηνίκζα.   

   zgherătúră(πθδε. zgherătúre) 1. μονθζα-

πηυ γχμο 2. δζαπεναζηζηή ηναοβή.   

   zghéru(zgher/-áre,-ái,-átă) 1. (βζα γχμ) αβά-

γς θςκή (ημ νήια δδθχκεζ ηάεε ιμνθή ήπμο 

πμο αβάγμοκ ηα γχα) 2. (εζδζηυη. βζα πνυααημ ή 

ηαηζίηζ) αεθάγς 3. (ιηθ. βζα άκενςπμ) α. μο-

νθζάγς, ηνάγς, ηναοβάγς β. γηνζκζάγς, δζα-

ιανηφνμιαζ ιε θςκέξ.  

   zghícu(πθδε. zghícuri) 1. ζηνζβηθζά 2. ηζί-

νζβια  

   zghiléscu(zghi/-íre,-í,-ítă) 1. ζημφγς, μο-

νθζάγς, ζηνζβηθίγς 2. δζαιανηφνμιαζ      

   zghilíre(πθδε. zghilíri) ζημφλζιμ, μονθζα-

πηυ.  

   zghiperáre(πθδε. zghiperắri) βναηγμφκζ-

ζια, ημ κα πνμηαθέζς αιοπή.  

   zghiperătúră(πθδε. zghiperătúre) βνα-

ηγμοκζά, αιοπή.  

   zghíperu(zghiper/-áre,-ái,-átă) 1. βναηγμο-

κχ, πνμηαθχ αιοπή 2. (me ~) βναηγμοκζέιαζ.  

   zgléră(πθδε. zglére) είδμξ ζηίμονμο.  

   zgrúe & zgurî´e (πθδε. zgrúi & zgurî´i) 1. 

ζημονζά 2. (ιηθ.) θένα πμο ζπδιαηίγεηαζ ζημοξ 

αβηχκεξ ηαζ ηζξ παημφζεξ.  

   zgrumáre(πθδε. zgrumắri) 1. ζηναββαθζ-

ζιυξ 2. (υηακ ηνχς) πκίλζιμ, αδοκαιία ηαηά-

πμζδξ ηδξ ηνμθήξ. 

   zgrumătúră(πθδε. zgrumătúre) 1. πκζ-

βιυξ, θυβς αδοκαιίαξ ηαηάπμζδξ ηδξ ηνμθήξ 

2. ίπκδ ζηναββαθζζιμφ.  

   zgrúmu(zgrum/-áre,-ái,-átă) 1. ζηναββαθί-

γς (ηπ.) 2. (υηακ ηνχς, me ~) πκίβμιαζ, δεκ 

ιπμνχ κα ηαηαπζχ 3. (me ~) αοημηημκχ (ιε ε-

κένβεζα πμο επζθένεζ αζθολία) 4. (ιηθ.) ηθέ-

ας, αάγς πένζ, ανπάγς.  

   zgurî´e. →  zgrúe 

   zgurńipséscu(zgurńips/-íre,-í,-ítă) ζημο-

νζάγς, πνμηαθχ μλείδςζδ .  

   zgurńipsíre(πθδε. zgurńipsíri) ζημφνζα-

ζια, μλείδςζδ. 

   zilíe(πθδε. zilíe) 1. γήθζα 2. γδθμηοπία. 
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   zilíu(πθδε. zilíuri) γδθμθεμκία.  

   zílu(πςν. πθδε.) 1. γήθμξ, εκεμοζζαζιυξ, εέ-

νιδ βζα ηδκ επίηεολδ ζημπμφ. 2. πάεμξ βζα ηη.  

   zilipséscu(zilips/-íre,-í,-ítă) 1. γδθεφς 2. 

επζεοιχ, πμεχ.  

   zilipsíre(πθδε. zilipsíri) ημ κα γδθεφς. 

   zingúne(πθδε.;) ελάνηδια ημο fálagu (αθ. 

θ.)  

   ziryó(πθδε. ziryádzî), (παθαζυη.) οπυβεζμξ 

πχνμξ, ζημ ηαηχηαημ ηιήια ημο κενυιοθμο, 

υπμο ανίζημκηακ ημ ηζκδηήνζμ ζφζηδια ημο 

ιδπακζζιμφ ηαζ δ έλμδμξ θοβήξ ηςκ οδάηςκ.  

   zitiseáşte(ηνζημπνμζ. βζα εδθοηυ γχμ) πθδ-

ζζάγεζ ανζεκζηυ γχμ επζδζχημκηαξ ηδκ βμκζιμ-

πμίδζή ημο.    

   zíĝă(πθδε. zíye) 1. γφβζ, γφβζζια, μ οπμθμβζ-

ζιυξ ημο αάνμοξ ιε γοβανζά 2. (ιηθ. βζα 

ζοιπενζθμνά) ιέηνμ, νέβμοθμ, ζζμννμπδιέκδ 

ζηάζδ. 

   zíĝră(πθδε. zíĝre) αβηαεςηυξ εάικμξ, αά-

ημξ.  

   zîngănéscu→ zăngănéscu 

   zî´pă(πςν.πθδε.) πνμσυκ ζφκεθζρδξ, γμοπί-

ζιαημξ 

   zîpuéscu(zîpu/-íre,-í,-ítă) 1. γμοθχ, γμο-

πχ 2. ζοιπζέγς. 

   zîpuíre(πθδε. zîpuíri) 1. γμφθδβια 2. 

ζοιπίεζδ.   

   zîráre → zăráre.  

   zî´tsă(πθδε. zî´ce) πμνδή, ηθακζά 

   zmálă(πθδε.;) ζφκενβμ αανεθμπμζμφ (ιε ημ 

μπμίμ θεζαίκεζ ηδκ εζςηενζηή επζθάκεζα ημο αα-

νεθζμφ).   

   zmeánă(πθδε. zmeáne) αναηί.    

   zméltşu(πθδε. zméltşî) ζαθζβηάνζ.   

   zmínă(πθδε.;) ενβαθείμ πμο πνδζζιμπμζ-

είηαζ ζηδ λοθμβθοπηζηή.  

   zminutédzu & minutédzu(zminut & mi-

nut/-áre,-ái,-átă) 1. θεπηφκς, εηθεπηφκς 2. ηά-

κς (ηη.) ιοηενυ, ημ λφκς 3. (me ~) αδοκαηίγς, 

βίκμιαζ πζμ θεπηυξ 4. (βζα πμζυηδηα, se ~) ιεζ-

χκεηαζ, θζβμζηεφεζ 5. (βζα έδαθμξ, se ~) δζα-

ανχκεηαζ 6. (βζα ιέηαθθμ, se ~) θεείνεηαζ 7. 

(βζα ιαθθζά, ηνίπεξ, se ~) πέθημοκ, αναζχκμοκ..  

   zminutáre & minutáre  (πθδε. zminu-

tắri & minutắri) 1. θέπηοκζδ, εηθέπηοκζδ 2. 

αδοκάηζζια. 

   zmulgeáre(πθδε. zmulgéri) απμιφγδζδ, δ 

εηιεηάθθεοζδ ηάπμζμο πνμζχπμο. 

   zmúlgu(zm/-ulgeáre,-úlşu,-úlsă) 1. (βζα πμ-

ηυ) νμοθχ, ημ πίκς υθμ 2. (βζα πνμζ.) απμιο-

γχ, ιαδχ, εηιεηαθθεφμιαζ 3. (ιηθ.) λεθεφβς.  

   zńíe(πθδε. zńíi) 1. γδιζά, θεμνά, αθάαδ, ηα- 

ηαζηνμθή 2. (ζοκεηδ.) ημ ηυζημξ ηδξ γδιζάξ 
3. (εζδζηυη.) μζημκμιζηή απχθεζα, παζμφνα.  

   zoámnicu(zumnic/-áre,-ái,-átă) 1. απμζπχ, 

παίνκς ιε αία ή δυθμ, μζηεζμπμζμφιαζ (ηη.) 2. 

(βζα θαβδηυ) ηαηαανμπείγς, πάθης. 

   zóche(πθδε. zóchi) παναηηδνζζιυξ πνμζχ-

πμο πμο έπεζ παπφκεζ.  

   zófu(πθδε. zófuri) ηφια ηαημηαζνίαξ, εηδή-

θςζδ λαθκζημφ ηαζ ζθμδνμφ ηαζνζημφ θαζκυ-

ιεκμο.  

   zóre(πθδε. zóre) 1. γυνζ, δοζημθία, δοζπέ-

νεζα 2. πίεζδ, ακάβηδ 3. αία, ελακαβηαζιυξ, 

ζηακζυ 4. δφκαιδ, κεφνμ. 

   zoriséscu(zoris/-íre,-í,-ítă) 1. γμνίγς, ελα-

καβηάγς, πζέγς 2. (me ~) γμνίγμιαζ, δοζημθεφ-

μιαζ.  

   zorisíre(πθδε. zorisíri) γυνζζια, ελακαβηα-

ζιυξ.  

   zulápe(πθδε. zulắchi) 1. αβνίιζ, εδνίμ 2. 

(ιηθ.) άκενςπμξ αημζκχκδημξ, απμθίηζζημξ.  

   zulumdjî´ & zulumdjoáne(πθδε. zulu-

mjádzî & zulumdjoáne) 1. άκδναξ – βοκαίηα 

ηαναπμπμζυξ, ηαναλίαξ 2. άκδναξ – βοκαίηα 

ηναιπμφημξ, πμο ζοιπενζθένεηαζ ιε αζαζυηδηα 

ηαζ εναζφηδηα. 

   zumnicáre(πθδε. zumnicắri) 1 αίαζα ή δυ-

θζα μζηεζμπμίδζδ λέκμο πνάβιαημξ 2. ηαηαανυ-

πεζζδ, ημ κα ηνχς ιε αμοθζιία. 

   zumnicătúră(πθδε. zumnicătúre), (βζα θα- 

βδηυ) ηαηαανυπεζζδ  

   zúră(πθδε. zúruri) 1. ηαηαηάεζ ηνμθήξ, υηζ 

απμιέκεζ ιεηά ηδκ ηαηακάθςζδ ημο ηαθφηενμο 

ιένμοξ 2. ηνμθή δεφηενδξ πμζυηδηαξ 3. αηαεα-

νζία πμο ανίζημοιε ιέζα ζε ηνμθή 3. (ιηθ.) 

δεοηενάκηγα μηζδήπμηε είκαζ παιδθήξ αλίαξ ή 

πμζυηδηαξ.  

   zurbắ & zurboáńe(πθδε. zurbádzî & zu-

rboáńe) γυνζημξ άκδναξ, κηαήξ, παθζηανάξ – 

γυνζηδ βοκαίηα. 

   zurbălíche(πθδε. zurbălícki) γυνζ, αία.  

   zurlamádhă(πθδε. zurlamắdzî) 1. γμφ-

νθζα, ηνέθα 2. ηνεθαιάνα, απενίζηεπηδ εκέ-

νβεζα, ακμδζία 3. δζακμδηζηή ζφβποζδ 4 ιεβά-

θδ ακαζηάηςζδ, ακαηαναπή. 

   zurleátsă(πθδε. zurlétsî) ηνέθα, θνεκμαθά-

αεζα, παναθνμζφκδ 2. ηνεθαιάνα, απενίζηεπηδ 

εκένβεζα, ακμδζία, πανεηηνμπή.   

   zurléscu(zurl/-íre,-í,-ítă) 1. ηνεθαίκμιαζ, 

παναθνμκχ 2. απμηνεθαίκμιαζ 3. ακαζηαηχκς, 

ηαθαζπςνχ, κεονζάγς (ηπ.).  

   zurlíre(πθδε. zurlíri) ημ κα ηνεθαεεί ηπ. .   

   zurlupréftu(πθδε. zurlupréftsî) ηνεθυπα-

παξ.   
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   zurnắ(πθδε. zurnádzî) γμονκάξ. 

   zútsă(πςν. πθδε.) οπμπνμσυκ ημο αμοηφνμο, 

οπυθεζιια, ηαηαηάεζ πμο δδιζμονβείηαζ ηαηά  
ηδκ ανάζδ ημο αμοηφνμο..     

   zuĝrafheáo(πθδε. zuyrafhéi) 1. ηαεεηί 

πμο έπεζ γςβναθίζεζ ηάπμζμξ, εζηυκα 2. (ζοκ-

εηδ.) ζπέδζμ, ζπεδίαζια 3. (ιηθ.) ςναίμ εέαια. 

   zuĝrafiséscu(zuĝrafis/-íre,-í,-ítă) 1. γς-

βναθίγς 2. πενζβνάθς.  

   zuĝrafisíre(πθδε. zuyrafisíri) γςβνάθζ-

ζια.  

   zuĝráfu & zuĝráfă(πθδε. zuyráfi & zu-

yráfe) 1. (ανζ.) γςβνάθμξ 2. (ιηθ.) ανζζημ-

ηέπκδξ άκδναξ -  ανζζημηέπκζζζα βοκαίηα. 

   zúzulu(πθδε. zúzuĺi) 1. ηάεε πθάζια πμο 

ακήηεζ ζηζξ μιμηαλίεξ ηςκ γςοθίςκ, ηςκ εκηυ-

ιςκ ηαζ ηςκ ενπεηχλ 2. (ζοκεηδ.) ηέναξ.  

   zvárnă(πθδε. zvắrni) ζαάνκα, αμθμηυπμξ. 

   zvánă(πθδε. zváne) δμπείμ ιεηάββζζδξ ο-

βνχκ ηαζ αθεφνςκ. 

   zvănắ(πθδε. zvănádzî) είδμξ λοθμονβζημφ 

πεζνμπνίμκμο ημ μπμίμ πνδζζιμπμζείηαζ ηαζ ςξ 

ηθαδεοηήνζ.  

   zvărligáre(πθδε. zvărligắri) ημ κα νίλς  

βονζζηή ζθαθζάνα, ιε ακάζηνμθδ παθάιδ. 

   zvărlighédzu(zvărlig/-áre,-ái,-átă) 1. ζηνζ-

θμβονίγς πενζζηνέθς (ηη.) 2. (βζα ζθαθζάνα) 

πηοπχ ιε βονζζηή, ακάζηνμθδ παθάιδ 3. ια-

ζηζβχκς.  

   zvărnéscu & zvărńiséscu(zvărn & zvă-

rńis/-íre,-í,-ítă) 1. αμθμημπχ, ενοιιαηίγς πς-

ιαηέκζμοξ αχθμοξ ιε ηδ ζαάνκα 2. (me ~) ζέ-

νκμιαζ ηάης, ζαανκίγμιαζ.   

   zvărníre & zvărńisíre(πθδε. zvărníri & 
zvărńisíri) 1. αμθμηυπδια, ενοιιάηζζια πςια-

ηέκζςκ αυθςκ ιε ηδ ζαάνκα 2. ζαάνκζζια, ζφ-

νζζιμ.  

   zvărnitúră(πθδε. zvărnitúre) ίπκμξ ζαανκί- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ζιαημξ 

.   zvărnuéscu(zvărnu/-íre,-í,-ítă) αθ. θ. zvă-

rnéscu ζηδ ζδι. 1.  

   zvărnuíre(πθδε. zvărnuíri) αθ. θ. zvărníre 

ζηδ ζδι. 1.  

   zvărńáru - zvărńáră(πθδε. zvărńári.- 

zvărńáre) άκδναξ/αβυνζ – βοκαίηα/ημνίηζζ πμο 

πενπαηάεζ ζαανκζζηά, ζένκμκηαξ ηα πυδζα.  

   zvărńiséscu→ zvărnéscu. 

   zvărńisíre → zvărníre , 

   zveltádhă(πςν. πθδε.) ζαεθηάδα.   

   zvércă(πθδε. zvérce) 1. ζαένημξ, αοπέκαξ 

2. ημ ιπνμζηζκυ ηιήια ημο ζηνχιαημξ ημο ζα-

ιανζμφ.  

   zvimturáre(πθδε. zvimturắri) 1. θίπκζζια 

2. (βζα νμφπα) .ζηέβκςια ζημκ αένα.   

  zvimturédzu & zvímturu(zvimtur/-áre,-

ái,-átă) 1. θζπκίγς 2. αενίγς 3. (βζα νμφπα πμο 

πθφεδηακ) ζηεβκχκς ζημκ αένα.  

   zvímturu → zvimturédzu.     

   zvíndju(πθδε. zvíndjuri) 1. ιαζηίβζμ 2. 

(ιηθ.) ζαμφνζζια, πενζζηνμθζηή ηίκδζδ υπςξ 

δ ζαμφνα 3. (ιηθ) ηζκχ (ημ ζχια ή ηα πένζα)  

ιε ιεβάθδ εοθοβζζία  

   zvomeáre(πθδε. zvoméri) 1. (βζα οβνυ) 

λεπείθζζια 2. (βζα θαβδηυ ή οβνυ πμο ανάγεζ) 

πφζζιμ 3. (βζα πδβαία φδαηα) ακάαθοζδ 4. (βζα 

ζηεφμξ ή δμπείμ) δζαννμή  

   zvómu(zvom/-eáre,-úi,-útă) 1. (βζα οβνυ) 

λεπεζθίγς 2. (βζα θαβδηυ ή οβνυ υηακ ανάγεζ) 

πφκεηαζ 3. (βζα πδβαίμ φδςν) ακααθφγς 4. (βζα 

ζηεφμξ, δμπείμ) έπεζ δζαννμή, δζαννέεζ 5. (ιηθ. 

) αςιμθμπχ 6. λεεςνζάγς, λεαάθς (ηον. βζα 

νμφπα, οθάζιαηα, κήιαηα). 

   zvomutúră(πθδε. zvomutúre) 1. ηάηζ πμο 

έπεζ μεαάρεζ, λεεςνζάζεζ (ηον. βζα νμφπα, οθά-

ζιαηα, κήιαηα) 2. ημ κα αςιμθμπχ 3. (βζα 

πθδβή) έηποζδ.  
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