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ABREVIERI 
 
 
 
Ab = judeţul Alba 
ac. = acuzativ 
adj. = adjectiv 
Ag = judeţul Argeş 
alb. = limba albaneză 
antrop. = antroponim, antroponimic 
Ar = judeţul Arad 
Bc = judeţul Bacău 
bg. = limba bulgară 
Bh = judeţul Bihor 
Bn = judeţul Bistriţa-Năsăud 
Br = judeţul Brăila 
Bt = judeţul Botoşani 
Bv = judeţul Braşov 
Bz = judeţul Buzău 
c. = comună 
ceh. = limba cehă 
cf. = confer 
Cj = judeţul Cluj  
Cs = judeţul Caraş-Severin 
Cţ = judeţul Constanţa 
Cv = judeţul Covasna 
Db = judeţul Dâmboviţa 
dim.  = diminutiv 
Dj = judeţul Dolj 
dr.  = dacoromână 
ed. = ediţie 
engl. = limba engleză 
Et.  = etimologie 
f.a. = fără an 
fem. = feminin 
germ.  = limba germană 
Gj = judeţul Gorj 
Gl = judeţul Galaţi 
gr.  = limba greacă 
Hd = judeţul Hunedoara 
Hg = judeţul Harghita 
If = judeţul Ilfov 
Il = judeţul Ialomiţa 
Iş = judeţul Iaşi 
it.  = limba italiană 

înv.  = învechit 
jud. = judeţ 
lat.  = limba latină 
lit.  = limba lituaniană 
m. = municipiu 
maced. = limba macedoneană 
magh. = limba maghiară 
masc.  = masculin 
Mh = judeţul Mehedinţi 
Mm = judeţul Maramureş 
ms. = manuscris 
Mş = judeţul Mureş 
n. = neutru 
ngr. = limba neogreacă 
Nţ = judeţul Neamţ 
op.cit. = opera citată 
or. = oraş 
Ot = judeţul Olt 
pag. = pagină 
Ph = judeţul Prahova 
pl. = plural 
pls. = plasă 
pol. = limba polonă 
r. = românesc 
np. = nume de persoană 
reg. = regiune 
rom. = română 
rus. = limba rusă 
s.  = sat 
săs. = limba săsească 
Sb = judeţul Sibiu 
sb. = limba sârbă 
scr. = limba sârbo-croată 
s.f. = substantiv feminin 
Sj = judeţul Sălaj 
sl. = limba slavă 
s.m. = substantiv masculin 
Sm = judeţul Satu-Mare 
s.n. = substantiv neutru 
suf.  = sufix 
Sv = judeţul Suceava 
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t. = tomul 
tăt. = limba tătară 
tc. = limba turcă 
Tl = judeţul Tulcea 
Tm = judeţul Timiş 
top. = toponim, toponimic 
Tr = judeţul Teleorman 

ucr.  = limba ucrainean(ă) 
v. = vezi 
Vl = judeţul Vâlcea 
Vr = judeţul Vrancea 
vol. = volum 
Vs = judeţul Vaslui 
vsl. = vechi slav 

 
 
 
 

SEMNE SPECIALE 
 
 

    - după acest semn este inclus materialul provenit din anchetele entopice; 
  - după acest semn este inclus materialul extras din surse lexicografice sau alte 

publicaţii; 
     - după acest semn se exemplifică prin toponime modul de folosire a entopicului; 
  - după acest semn sunt incluse atestările istorice ale cuvântului comun sau ale 

toponimelor din care entopicul face parte;  
   - după acest semn se dau informaţii privind răspândirea termenului în alte limbi; 

          - după acest semn se indică etimonul cuvântului. 
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 naboi v. năboi. 
 nacat s.n.  Călcătoare (de la gardurile din gârle) (DLR).  Et. rus. nacat. 
 nacă s.f.  Loc cu humă (argilă): Dragoslavele-Ag. 

naclă s.f.  Ochiu, vârtej de apă (Bucuţa RV). 
nacşoară s.f.  Loc care menţine apa: Şiroca-Mh. 

 nad s.n.  Vadul de adăpat vitele: Drăguţeşti, Turburea-Gj.  
 nadag v. pârloagă. 
 nádas s.n.  Locul rămas necultivat un timp: Techirghiol-Cţ. 
 nadáz s.n.  Câmp arat după ce s-a cules recolta şi s-a pregătit pentru însămânţări de 
toamnă; ogor; (reg.) arătură de toamnă; desţelenire; (reg.) câmp pe care s-a cultivat porumb; 
porumbişte; (reg.) câmp lăsat să se odihnească doi sau trei ani; pârloagă (DLR).  Et. tc. 
nadas „arătură de toamnă”. 
 nadă s.f.  Trestie de baltă (LEX REG I); stuf (DLR).  Et. magh. nád. 
 nadiel s.n.  Pământul cu care au fost împroprietăriţi ţăranii în 1864 în Basarabia 
(Porucic L; Rotaru, Oprescu L).  Et. rus. nadel „parte”. 
 nahiap s.n.  Bulgăre mare de pământ sau de omăt (I. Cr. 1920, 9-10). 
 nahlab v. nahlap. 
 nahlap s.n.  1. Vad mare de apă care vine pe râu când inundă: Bicaz, Luminiş, 
Tarcău-Nţ; Boroşteni, Căzăneşti, Dârmoxa-Sv. 2. Partea cea mai de jos a văii, de-a lungul 
unei ape curgătoare: Bicaz-Nţ.  Locul din parcursul unui râu unde sunt stânci sub apă (GL 
REG); val de apă (Gorovei Munţii Sucevei, Şez., vol. II, 1893); val sau vârtej mare, făcut de o 
apă curgătoare (DLR); val mare, bulgăre mare de pământ sau omăt (Scriban D).  Et. cf. bg., 
sb. slap. 
 naloghie s.f.  Fâşie de pământ rămasă nearată între brazde (LEX REG II). 
 namestie s.f.  Clădire, dependinţă, heiu (grajd, spălătorie); casă, clădire cu toate 
dependinţele ei, gospodărie, acaret (Rotaru, Oprescu L).  Et. sl. naměstije. 
 namet s.m.  1. Pădure deasă, întunecoasă, cu arbori de diferite soiuri: Colceag, 
Parepa-Ph. 2. Poteci de zăpadă rămasă netopită vara în munţi: Lereşti-Ag; Poiana Mărului-
Bv. 3. Ridicătură mai mare de pământ, de formă neregulată, în regiuni de şes sau luncă: 
Bucium Poieni, Şara-Ab; Conţeşti-Ag; Berlişte-Cs; Bolovani, Măneşti-Db; Amărăşti, 
Bratovoieşti, Jiul, Melineşti, Ostroveni, Zănoaga-Dj; Aninoasa, Godineşti, Preajba, Turburea-
Gj; Simeria Veche-Hd; Mihail Kogălniceanu-Il; Bistriţa, Dobra, Oprişor-Mh; Dămuc-Nţ; 
Dobrotineţ, Drăgăneşti, Şuica, Teslui-Ot; Măgurele-Ph; Certeze-Sm; Pleaşa-Sv; Cerbu-Tl; 
Cerna, Drăgăneşti-Vlaşca, Fântânele, Gălăteni, Peretu, Rădoieşti, Răduleşti, Segarcea, Suhaia, 
Zloteşti-Tr; Bistriţa-Vl.  Avalanşă de omăt; grămezi de nisip, pământ, zăpadă, buruieni etc., 
aduse de vânt şi statornicite (Rotaru, Oprescu L); avalanşă de pământ, de omăt; grămezi de 
nisip, pământ, zăpadă, buruene etc. aduse de vânt şi statornicite (Porucic L); zăpadă mare, de 
nu poţi merge (AO, 1930); zăpadă mare (Izvoraşul, 1936); troian de zăpadă (Ionescu               
I. Glosar).  
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 namol s.n.  Locuri cu tină, nămol: Gârda Seacă-Ab.  Et. v. nămol. 
 naroi v. noroi 6. 
 nas s.n.  1. Bot de stâncă: Buhuşi-Bc; Bârsana-Mm. 2. Ciot de stâncă ascuţit, puţin 
aplecat, care se lasă ca o limbă sau ca un răzor peste o trecătoare îngustă şi cu pereţi înalţi: 
Avrig-Sb.  Et. lat. nasus. 
 nasadă s.f.  Arie, locul unde se treieră cerealele (A. Moisei, M. Neamţ). 
 nasipos v. nisipos 2. 
 naugaş v. făgaş. 
 navalitură s.f.  Revărsarea unui râu pe o întindere de pământ: Săcele-Bv.  Et.    
v. năvălitură. 
 nazâm s.n.  Locul unde a fost o veche vatră de sat şi s-au găsit urme de locuri: 
Stăneşti-If.  
 năblap s.n.  Val mare de apă care vine pe un râu când inundă: Măciuca-Vl. 
 năboi s.n.  Sloiuri de gheaţă duse de vânt: Dulceşti, Grinţieş, Poiana-Nţ.  (Înv. şi 
reg.) Şuvoi, puhoi, torent (format de o apă) (DLR); şuvoi mare şi năprasnic (Porucic L; 
Rotaru, Oprescu L); curent de apă cu sloi de gheaţă şi zăpadă (Morfei, AD, 1923).  Et. cf. 
scr. naboj. 
 năboială s.f.  Şuvoi, puhoi, torent (DLR).  Et. năboi + suf. -eală. 
 năboitură s.f.  Loc acoperit cu apă stătătoare de revărsare; năvălire de apă de 
revărsare; loc devenit mocirlos din pricina revărsării apelor şi aluviunilor; aluviunile aduse de 
apele de revărsare mare (Rotaru, Oprescu L); loc acoperit cu apă stătătoare de inundare; loc 
devenit mocirlos din cauza inundărei şi aluvionărei cu nămol; năvălire de apă de inundare; loc 
acoperit cu material de inundare; aluviunile aduse de apele de revărsare (Porucic L).  Et. 
năboi + suf. -itură. 
 năclad s.n.  Grămadă mare de lemne (DLR).  Et. vsl. nacladati. 
 năclăios adj.  Pământ cleios (Molin RB); lut năclăios (Rotaru, Oprescu L).  Et. 
năclăi + suf. -os. 
 nădătură s.f.  Locul unde se îngroapă animalele moarte: Coverca-Sv. 
 năgăra s.f.  Lac cu vegetaţie târâtoare pe care o pasc oile: Hărman-Bv.  (Reg.) 
Strat de ierburi, frunziş, muguri, lemne putrezite etc., care îmbâcseşte albia unor ape 
curgătoare (mici) (DLR). 
 năgea s.f.  Loc în pădure cu vegetaţie bogată, deasă, încâlcită, unde nu poţi intra: 
Rohia-Mm. 
 năglad s.n.  Lut galben (Coman Glosar). 
 năglag s.n.  Argilă; lutul care, uscându-se, crapă (Rotaru L; Porucic L); (prin 
Transilvania şi Bucovina) pământ galben (DLR); pământ galben care, muiat cu apă, devine 
foarte lipicios (Mat. Dialect. I). 
 năglaj  v. năglag. 
 năglod s.n.  Noroi (DLR) (cf. glod). 
 năhlan s.n.  v. năhlap 1.  
 năhlap s.n.  1. Vale mare de apă care vine pe râu când inundă: Truşeşti-Bt; 
Osmancea-Cţ; Feţeni-Db; Iezeru, Perişoru-Il; Rona de Jos, Sarasău-Mm; Bradu, Ceahlău, 
Costişa, Fărcaşa, Gârcina, Grinţieş, Poiana, Poieşti, Stejaru-Nţ; Broşteni, Horodnic de Sus, 
Valea Banc-Sv; Băbăiţa-Tr; Stoileşti-Vl. 2. Valurile mari făcute de apă când vine mare: 
Frumosu, Popeşti, Stejaru-Nţ.  Mâl adus de apă şi lăsat pe mal; vârtej mare în apa râului; 
vale mare de apă năprasnică de revărsare (Porucic L; Rotaru, Oprescu L).  Et. v. nahlap. 
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 nălap s.n.  1. Noroi cu băltoace în urma unei ploi mari: Secăşeni, Ticvaniu Mare-
Cs. 2. Luncă umedă unde pământul e bun de lucrat: Secăşeni-Cs.  Noroi mare (CV, 1951); 
mâl adus de apă şi lăsat pe mal (Porucic L); v. năhlap (Rotaru, Oprescu L).  Et. v. năhlap. 
 nălucă s.f.  Val mare de apă: Jiul-Dj.  Et. Derivat regresiv din năluci.  
 nălop s.n.  Luncă umedă, mlăştinoasă: Ticvaniu Mare-Cs. 
 nămaş s.n.  1. Loc cu iarbă grasă pentru păşune: Arieşeni-Ab; Tauţ-Ar. 2. Loc de 
adunătură a materialului adus de râu: Drăguţeşti-Gj. 3. Grămadă de nisip sau pietriş: 
Drăguţeşti-Gj. 4. Loc de păşunat: Tauţ-Ar.  Venitură de la o apă mare din ploaie mare, care 
târăşte după ea pământ de pe coaste (Izvoraşul, 1937, p. 183); venitură de apă alcătuită din 
pământ, nisip, resturi de buruieni etc. (LEX REG I). 
 nămălorie s.f.  Locuri cu tină şi nămol: Barnar-Sv. 
 nămăt s.n.  Gard (viu) sau o dungă ce desparte două proprietăţi diferite, folosit ca 
hotar, acoperit cu lăstari de mărăcine, carpen, salcâm, corn : Şerbăneşti-Vl.  Grămezi mari 
de zăpadă (Rădulescu-Codin Muscel); sedimente rămase după revărsarea apelor curgătoare; 
întăritură făcută pe malul apelor curgătoare pentru a împiedica revărsarea (Udrescu Glosar); 
gard viu (LEX REG I). 

nămâlos adj.  Locuri cu tină, nămol: Uricari-Vs.  Et. v. nămolos. 
 nămiezit (Loc de ~)  Loc de odihnă pentru vite: Goleasca-If; Orbeasca de Sus-Tr.  
 nămoale s.n.  1. Loc băltos, cu noroi: Boteşti, Morăreşti-Ag. 2. Locuri cu tină, 
nămol: Nucşoara-Ag. 3. Apă amestecată cu nisip, noroi, care iese din pământ: Piatra Olt-Ot. 

 Et. pl. de la nămol. 
 nămol s.n.  1. Pământ umed din care apa se poate stoarce în mână: Corbeni-Ag; 
Zăpodia-Bz; Seimeni-Cţ; Aninoasa-Db; Golenţi-Dj; Piatra Olt-Ot; Berbeşti-Vl. 2. Loc băltos, 
cu noroi, mocirlă: Hărman, Prejmer-Bv; Almăj, Gebleşti-Dj; Drăguşeni-Gl; Scorniceşti, 
Strejeşti-Ot; Măciuca-Vl. 3. Zonă aluvionară cu solul format din pietriş, nisip, argilă: 
Preajba-Gj; Semenea-Sv; Talpa-Tr; Berbeşti-Vl. 4. Loc de adunătură a materialului adus de 
un râu, de apele pâraielor: Zimandu Nou-Ar; Sălaşu de Sus-Hd; Deleni-Vs. 5. Locuri cu tină 
şi nămol: Corbeni-Ag; Scorţeni-Bc; Poiana Mărului-Bv; Gura Teghii-Bz; Bratovoieşti, 
Urzicuţa-Dj; Stoina-Gj; Drăgăneşti-Gl; Cilieni, Ghimpeţeni, Văleni, Vultureşti-Ot; Brădeni-
Sb; Broşteni-Sv; Conţeşti, Petroşani, Toporu-Tr; Dragosloveni-Vr. 6. Noroi, glod apătos, cu 
băltoace în urma unei ploi mari: Valea Mare-Ag; Cumpăna-Cţ; Almăj, Calopăr, Melineşti, 
Ţiu, Urzicuţa-Dj; Albeni, Racoviţa, Săuleşti, Stăneşti, Stoina-Gj; Schela, Tudor 
Vladimirescu-Gl; Bălţaţi, Butoieşti, Husnicioara, Oprişor, Valea Mare-Mh; Cioroiu, Izbiceni, 
Piatra Olt, Strejeşti-Ot; Bălăceana-Sv; Nenciuleşti, Perii Broşteni-Tr; Băbeni, Berbeşti, 
Măciuca, Rotăreşti, Târgu Gânguleşti-Vl. 7. Sărăturile formate în luncă după revărsarea 
apei: Dragoslavele-Ag. 8. Locuri mlăştinoase pe unde cresc: papură, trestie, cu apă şi nămol: 
Poiana Mare-Dj. 9. Surpături, loc cu pământ fugitiv: Frânceşti-Vl.  Mâl nisipos care are 
multă apă; pământ îmbibat cu apă multă, lipsit de legătură; noroi, tină de mocirlă, de bălţi, de 
smârcuri (Rotaru, Oprescu L; Porucic L); depuneri pe fundul bălţilor (Antipa Pescăria).  Et. 
ucr. namul. 
 nămoleaţă s.f.  Locuri cu tină: Ciorogârla-If.  Et. nămol + suf. -eaţă. 
 nămolire s.f.  Revărsarea unui râu: Frasin-Sv.  Et. nămoli. 
 nămoliş s.n.  Locuri cu tină şi nămol: Feţeni-Db; Silişte-Sb.  Et. nămol + suf. -iş. 
 nămolişcă s.f.  Loc băltos, cu noroi, mocirlă: Vlădoi-Gj.  Et. nămol + suf. -işcă. 
 nămolişte s.f.  1. Loc de adunătură a materialului adus de un râu, de apele 
pâraielor: Berlişte, Ciuchici-Cs; Bolovani-Db. 2. Locuri cu tină şi nămol: Gângiova-Dj; 
Horodnic de Sus-Sv. 3. Loc mic, mocirlos, băltos: Porumbacu de Jos-Sb.  Et. nămol + suf.  
-işte. 
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 nămolitură s.f.  Locuri cu tină şi nămol: Măcrina-Bz.  Et. nămol + suf. -itură. 
 nămolniţă s.f.  Dâmb jos, dar foarte lung: Hobiţa-Gj.  Loc nămolos (DLR).  
Et. nămol + suf. -niţă. 
 nămoloaie s.f.  Locuri cu tină şi nămol: Preduleţ-Bv; Drăcşani-Tr.  Et. nămol + 
suf. -oaie. 
 nămolos adj.  1. Locuri cu tină şi nămol: Corbeni-Ag; Roşiori-Br; Codlea, Prejmer, 
Recea-Bv; Cislău, Păltineni, Zoreşti-Bz; Amărăştii de Jos, Corlate, Leu-Dj; Albeni, Preajba, 
Stăneşti-Gj; Balinteşti-Gl; Oprişor-Mh; Strejeşti-Ot; Podenii Noi-Ph; Porumbacu de Jos, 
Tălmaci-Sb; Năsturelu-Tr. 2. Loc băltos, cu noroi, mocirlă: Jirlău-Br; Hobiţa-Gj.  Lăcovişte 
nămoloasă (Rotaru, Oprescu L).  Et. nămol + suf. -os. 
 năptişte s.f.  Loc semănat cu napi, sfecle (Coman Glosar). 
 nărăitură s.f.  Năruitură, pietriş care cade de pe munte (GL REG).  Et. v. 
năruitură. 
 nări s.f.  Găurile pe unde ies izbucurile (Porucic L; Rotaru, Oprescu L).  Et. pl. 
nară. 
 năroi s.n.  1. Sfărâmături de piatră, bolovani care cad de pe munte: Boiţa-Hd; 
Dămuc-Nţ. 2. Înălţime surpăcioasă şi încreţită: Bicaz, Ceahlău-Nţ. 3. Noroi, glod apătos, cu 
băltoace, în urma unei ploi mari: Bolvaşniţa, Slatina-Cs; Giubega, Melineşti-Dj; Boroşteni-
Gj; Vaţa de Jos-Hd. 4. Izvor cu apă sulfuroasă, care miroase urât: Burjuc-Hd. 5. Locuri cu 
tină şi nămol: Ştei-Hd. 6. Sărăturile formate în luncă după revărsarea apei: Vaţa de Jos-Hd. 
7. Ruptură de teren pe care vine apa din ploi; săpături ale apelor pe coaste: Bicaz-Nţ. 8. 
Coasta care se prăvăleşte, se surpă: Bicaz-Nţ. 9. Grămadă mare şi lunguiaţă de pământ şi 
piatră cu coaste slab înţelenite: Tarcău-Nţ.  Făgaş sau râpă, pline cu cioturi sau pietre, 
făcute de şuvoiul ploilor, năruitură (DLR). 
 năruire s.f.  Surpare de mal sau de coastă (Porucic L; Rotaru, Oprescu L).  Et. 
nărui. 
 năruiş s.n.  Coastă care se prăvăleşte: Viişoara-Nţ.  Et. nărui + suf. -iş. 
 năruitură s.f.  1. Loc care se surpă mereu: Fărcaşa, Tarcău-Nţ; Văleni-Vs. 2. 
Coastă care se prăvăleşte, se surpă: Tarcău-Nţ; Barnar, Frasini-Sv. 3. Ruptură de teren 
provenită din ploi: Gura Humorului-Sv. 4. Loc cu pământ mişcător: Văleni-Vs.  Pietriş care 
cade la vale de pe munte; făgaş sau râpă, pline de cioturi şi pietre, făcute de şuvoiul ploilor 
(DLR).  Et. nărui + suf. -tură. 
 năsadă s.f.  1. Urme de zăpadă rămasă netopită vara în munţi: Slon-Ph. 2. Loc de 
adunătură a materialului adus de un râu, de apele pâraielor: Slon-Ph.  Locul unde se 
treieră recoltele; arie, arman, harman (Porucic L; Rotaru, Oprescu L); grămadă, zăgaz făcut 
din capre de lemn, umplute cu bolovani, ca să abată apa la iazul unei mori; gard viu făcut pe 
malul iazurilor, din sălcii, arini etc. (Udrescu Glosar); arie (unde se treieră cerealele), zăgaz, 
stăvilar; porţiune, bucată de pământ cultivată (DLR).  Et. Derivat regresiv de la năsădi. 
 năsăchire s.f.  Năruitură, astupare cu pământ (Porucic L; Rotaru, Oprescu L). 
 năschitură s.f.  Şanţ prelungit pe o mare întindere, format prin ruperea apelor sau 
la ridicarea şoselei, digului; groapă naturală mică, dar adâncă: Vorona-Bt. 
 năsâp s.n. v. nisip.  1. Pământ ars, nisipos: Bogdăneşti, Scorţeni-Bc. 2. Loc cu 
pietriş mărunt: Drăguş-Bv; Piscu Sadovei-Dj. 3. Zonă aluvionară cu solul format din pietriş, 
nisip, argilă: Tudor Vladimirescu-Gl. 4. Ridicătură de pământ răsucită, o movilă neregulată 
de pământ sau de nisip zburător: Burjuc-Hd. 5. Loc de adunătură a materialului adus de un 
râu, de apele pâraielor: Vişca-Hd. 6. Loc în formă de unghi, între două ape care se unesc: 
Vişca-Hd.  Năsâp mărunt, năsâp cu bobu mare; v. nisip (Rotaru, Oprescu L); pământ 
alcătuit din firicele tari, vizibile cu ochiu şi fără legătură de cimentare între ele (Porucic L); 
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năsip curat din fundul unui izvor (Izvoraşul, 1937, p. 109).  Top. Năsipul, sat, r. Filiaşi; ŢR, 
1568, DIR III, 255-256; Năsipi, sat, r. Filiaşi; ŢR, 1598, DIR VI, 341-342.  
 năsâpari s.m.  Loc în luncă puţin nisipos: Cermei-Ar.  Et. năsâp + suf. -ari. 
 năsâpărie s.f.  1. Loc cu pietriş mărunt: Gherăeşti-Nţ; Avrămeşti, Crasna-Vs. 2. 
Pământ ars, nisipos: Corni-Bt; Greci-Tl; Oţeleni-Vs. 3. Loc cu sfărâmături de piatră 
roşiatică şi nisip: Cristeşti-Bt; Galaţi-Gl. 4. Ridicătură stearpă de pe deal, muchie golaşă: 
Corni-Bt. 5. Loc cu mult pietriş: Crasna-Vs.  Et. năsâp + suf. -ărie. 
 năsâpişte s.f.  1. Loc cu pietriş mărunt: Veleşti-Dj; Stoina-Gj; Godeanu-Mh. 2. 
Ridicătură mică de pământ sau nisip în locurile de obicei acoperite cu apă: Criva, Ştei-Hd. 3. 
Loc cu sfărâmături de piatră roşietică şi nisip: Colţeşti-Gj. 4. Locul unde a ars pădurea (cu 
sau fără intervenţia omului, pentru a face curătură), locul ars de soare: Galaţi-Gl. 5. Loc în 
luncă, puţin nisipos, dar bun: Ştei-Hd. 6. Pământ ars, nisipos: Baia-Sv.  Et. năsâp + suf.    
-işte. 
 năsâpos adj.  1. Loc cu pietriş mărunt: Recea-Bv; Moldoveni-Nţ. 2. Loc cu 
sfărâmături de piatră: Gurba, Tauţ-Ar. 3. Pământ ars, nisipos: Vaţa de Jos-Hd; Slimnic-Sb. 
4. Loc cu pământ mişcător: Criţ-Bv.  Et. năsâp + suf. -os. 
 năslap s.n.  1. Val mare de apă care vine pe un râu când inundă: Pecinişca-Cs; 
Gornoviţa-Mh. 2. Valuri mari când apa vine mare: Pecinişca-Cs.  Val de apă, bolboroş 
(Boceanu Glosar); valuri (Izvoraşul, 1936).  Et. v. nahlap. 
 nătemeană s.f.   Ridicătură mai mare de pământ în formă neregulată: Boişoara-Vl. 
 năvălioasă adj.  Apă care curge cu zgomot, năvalnică, care fierbe: Jirlău-Br.  Et. 
năvăli + suf. -oasă. 
 năvoloacă s.f.  Semănătură de-a dreptul în porumbişte, ori pe mirişte, fără a face 
arătură (Rotaru, Oprescu L; Porucic L); mirişte în care se seamănă grâu de toamnă fără să se fi 
arat înainte (DLR).  Et. ucr. navoloc. 
 năzuină s.f.  Vizuină (DLR). 
 neamţ s.m.  Căpiţă mică de fân, clădită pe un prepeleac (Arvinte Terminologia).  
Et. vsl. němĭcĭ. 
 necătură s.f.  1. Revărsarea unui râu pe o mare întindere de pământ: Augustin-Bv; 
Băileşti-Dj. 2. Loc neted înconjurat de dealuri: Urzicuţa-Dj.  Et. neca + suf. -(ă)tură. 
 nedeie s.f.  Loc de joacă sau horă: Câmpa, Jieţ-Hd.  Vârf de deal sau de munte, 
acoperit numai cu muşchi şi cu iarbă mică; loc de adunare pentru serbări (Porucic L; Rotaru, 
Oprescu L).  Et. vsl. nedělja. 
 (pe) negru adj.  1. Fâşie îngustă de loc, bătătorită, peste câmp sau pădure, pe care 
se umblă cu carul: Băneasa-Cţ. 2. Drumuri înguste, numai de picior: Băneasa-Cţ.  Et. lat. 
niger, -gra, -grum. 
 negură s.f.  Vale întunecată: Văluţa-Gj.  Et. lat. nebula. 
 nei s.n.  Loc în vatra satului pe care nu sunt case: Copăcel-Bv. 
 nejdină s.f. v. mejdină.  Fâşie de pământ care desparte două loturi de teren arabil: 
Unirea-Hd. 
 nejghină s.f. v. mejdină.  Fâşie de pământ nelucrat între două proprietăţi: 
Hălchiu-Bv. 
 nemaş s.n.  Loc de păşunat: Bogdăneşti-Bc.  
 nemeşie s.f.  Moşie răzăşască sau domnească (Porucic L; Rotaru, Oprescu L).  Et. 
nemeş + suf. -ie. 
 nemet(e) s.m.  1. Ridicătură mai mare de pământ, de formă neregulată, în regiuni 
de şes sau luncă: Fântânele, Suhaia-Tr. 2. Ridicătură de pământ răsucită: Dideşti-Tr. 3. 
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Ridicătură de pământ răsucită: Dideşti-Tr.  Grămezi de nisip, pământ, zăpadă, buruieni 
etc., aduse de pământ şi statornicite (Porucic L). 
 nemiaz s.n.  Faţa expusă la soare a unei coaste: Piatra Olt-Ot.  Et. cf. namiază 
(în + amiază). 
 nemizătoare s.f.  Loc de odihnă pentru vite; locul unde stau vitele la umbră şi 
rumegă: Spineni-Ot. 
 nereaz, nerez s.n.  Loc de odihnă pentru vite; locul unde vitele stau la umbră şi 
rumegă: Călata-Cj; Petroşani-Cţ; Cerbu-Tl. 
 nert s.m.  Izvor sau pârâu care dispare într-un anumit loc pentru a reapărea mai 
încolo: Toteşti-Hd. 
 neteziş s.n.  Loc întins şi neted (Porucic L; Rotaru, Oprescu L).  Et. neted + suf.  
-iş. 
 netrebnic adj.  1. Loc sterp, unde nu creşte nimic: Ciocârlia-Cţ; Ştefan cel Mare, 
Viişoara-Nţ; Lepşa, Nereju-Vr. 2. Loc rămas necultivat un timp: Şurina-Bc; Deleni-Cţ; 
Salcia-Gl. 3. Loc lipsit de vegetaţie: Ciocârlia-Cţ; Păuleşti-Vr. 4. Fâşie de pământ nelucrat 
între două proprietăţi: Şurina-Bc. 5. Pământ ars, nisipos: Negreşti-Cţ. 6. Loc cu pietriş 
mărunt: Viişoara-Nţ. 7. Loc cu tufăriş şi mărăcini, pe teren neted: Nereju-Vr. 8. Pământuri 
sărate: Păuleşti-Vr.  (Pământ) necultivabil (GL REG).  Et. vsl. netrěbĭnŭ.  
 nezená s.f.  Partea de jos a unei coaste: Dunavăţu de Jos-Tl. 
 nezuină s.f.  Fâşie îngustă de pământ care desparte două laturi de teren: Poiana-
Nţ. 
 niezuină s.f.  1. Linie de despărţire între două moşii, ogoare, locuri de muncă: 
Şugag-Ab; Săcele-Bv. 2. Limita, hotarul dintre pământurile a două sate: Şugag-Ab; Săcele-
Bv. 3. Gard care desparte izlazul de sat: Audia-Nţ. 
 nimaş s.n.  1. Loc de păşune neoprită: Costişa, Dămuc, Luminiş, Pipirig-Nţ. 2. Loc 
pentru păşunatul timpuriu: Gurba, Mâşca, Zimandu Nou-Ar. 3. Loc curăţat pentru a fi 
transformat: Şurina-Bc; Pipirig-Nţ. 4. Loc de păşunat: Gurba, Mâşca-Ar; Scorţeni, Şurina-Bc; 
Cordun, Costişa, Dămuc, Gherăeşti, Moldoveni, Pipirig-Nţ; Broşteni, Dârmoxa-Sv. 5. Loc 
unde se revarsă un râu: Pecica-Ar. 6. Loc în vatra satului pe care nu sunt case: Pipirig-Nţ.  
Imaş, loc unde pasc vitele (GL REG).  Et. v. imaş. 
 nimăt s.n.  Locul unde dorm oile, adăpost pentru oi: Frumosu, Popeşti, Stejaru-Nţ; 
Baia, Călineşti, Cârlibaba, Coverca, Dorna Arini, Frasini-Sv.  Loc îngrădit unde stau oile 
(GL REG).  Et. ucr. namet „cort, coşar”. 
 nimăz s.n.  Staul în care se ţin mieii (LEX REG II).  Et. v. nimăt. 
 nimezeală s.f.  Loc de odihnă pentru vite: Joiţa-If.  Et. nimăz + suf. -eală. 
 nimezâşte s.f.  Loc de odihnă pentru vite, locul unde stau la umbră şi rumegă: 
Fâlfani-Ag.  Et. nimăz + suf. -îşte. 
 nirişte s.f. v. mirişte.  1. Locul rămas după culegerea păioaselor: Audia, Gherăeşti, 
Icuşeşti-Nţ; Baia, Gemenea, Humoreni-Sv; Văleni-Vs. 2. Locul de unde s-au secerat: grâul, 
orzul, secara, ovăzul: Şugaga-Ab; Buhuşi, Glăvăneşti-Bc; Munteni-Gl; Gherăeşti, 
Grumăzeşti, Văleni-Nţ. Baia, Gura Humorului, Humoreni-Sv; Turcoaia-Tl.  v. jirişte 
(Scriban D). 
 nisip s.n.  1. Pământ ars, nisip: Pogoanele-Bz; Prodăneşti-Gl; Traian-Tl; Conţeşti-
Tr. 2. Loc cu pământ mişcător: Stăncuţa-Br; Celaru, Piatra-Tr. 3. Loc în luncă puţin nisipos, 
dar bun: Jirlău-Br; Bolovani-Db; Valea Mare-Mh. 4. Loc cu pietriş mărunt: Morăreşti-Ag; 
Vânători-Mr.  Pământ alcătuit din boabe tari, vizibile cu ochiul şi fără legătură de cimentare 
între ele (Porucic L; Rotaru, Oprescu L); v. năsâp (Bogdan D. Glosar).  Top. Năsipu(l); ŢR, 
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1568, Ştefulescu, p. 163.  Atestat: M, 1626, DRH XIX.  Et. bg. nasip „prundiş sau nisip 
îngrămădit”. 
 nisipariţă s.f.  Partea neadâncă, nisipoasă a fundului unui râu sau pârâu, unde se 
lărgeşte: Olteni, Talpa-Tr.  Et. nisipar + suf. -iţă. 
 nisiparniţă s.f.  1. Loc cu pietriş mărunt: Gărăgău, Răduleşti-Tr. 2. Pământ ars, 
nisipos: Oşeşti-Vs.  Et. nisip + suf. -arniţă. 
 nisipărie s.f.  1. Loc în luncă puţin nisipos, dar bun: Podul Turcului-Bc; Budeşti-
Nţ. 2. Loc cu sfărâmături de piatră roşietică: Cristeşti, Stăuleni-Bt; Murgeni-Vs. 3. Pământ 
ars, nisipos: Podu Turcului-Bc; Galaţi-Gl. 4. Ridicătură de pământ răsucită, o movilă 
neregulată de pământ sau de nisip zburător: Cristeşti-Bt. 5. Loc lipsit de vegetaţie: 
Drăguşeni-Gl. 6. Loc cu pietriş mărunt: Deleni-Vs.  Loc de unde iese nisipul la suprafaţă 
sau de unde se scoate nisipul (Rotaru, Oprescu L; Porucic L).  Et. nisip + suf. -ărie. 
 nisipelniţă s.f.  Suprafaţa pe care se punea nisip pentru a servi la învăţarea buchilor 
(Coteanu Elemente).  Et. nisip + suf. -elniţă. 
 nisipiş s.n.  Loc cu pietiş mărunt: Dideşti-Tr.  Loc nisipos (Scriban D); locul unde 
iese nisipul la suprafaţă sau de unde se scoate nisipul (Porucic L); întindere acoperită cu nisip; 
nisip îngrămădit într-un loc; nisipişte (DLR).  Et. nisip + suf. -iş. 
 nisipişte s.f.  1. Loc în luncă puţin nisipos, dar bun: Liteni-Sv; Lunca, Olteni-Tr. 2. 
Pământ ars, nisipos: Boroşteni-Gj; Zimnicea-Tr. 3. Apă limpede stătătoare şi neadâncă cu 
fund de nisip, pietriş, cu scoici şi cochilii sfărâmate: Vasilaţi-If; Rădoieşti-Tr. 4. Loc cu mult 
pietriş: Hobiţa-Gj. 5. Loc lipsit de vegetaţie: Galaţi-Gl. 6. Pământuri sărate: Vasilaţi-If. 7. 
Loc mai adânc în albie: Vasilaţi-If. 8. Loc mic, mlăştinos: Vasilaţi-If. 9. Partea neadâncă, 
nisipoasă a fundului unui râu: Vasilaţi-If. 10. Sărăturile formate în luncă după revărsarea 
apei: Liteni-Sv. 11. Vadul de adăpat vitele: Malcoci-Tl. 12. Zonă aluvionară cu solul format 
din pietriş, nisip, argilă: Rădoieşti-Tr.  Depunerea de pe fundul bălţii (Antipa Pescăria); 
aluviune depusă pe fundul apelor (stătătoare), formată dintr-un strat subţire de mâl acoperit cu 
nisip (DLR).  Et. nisip + suf. -işte. 
 nisipitură s.f.  Loc cu pietriş mărunt: Liteni-Sv.  Et. nisip + suf. -itură. 
 nisiporniţă s.f.  v. nisiparniţă: Băbăiţa-Tr.   
 nisipos adj.  1. Loc cu pământ mişcător: Dunăreni, Goicea, Jiul, Maglavit, Măceşu 
de Jos, Melineşti-Dj; Balinteşti-Gl; Frânceşti-Vl. 2. Loc cu pietriş mărunt: Roşiori-Br; 
Sâmbăta de Sus-Bv; Hulubeşti-If; Oprişor-Mh; Alimăneşti-Ot; Trestenic-Tl; Balaci-Tr. 3. Loc 
în luncă puţin nisipos, dar bun: Roşiori-Br; Tărlungeni-Bv; Piscu, Tuluceşti-Gl; Cioroiu-Ot; 
Berceni, Colceag, Podenii Noi-Ph; Năsturelu-Tr. 4. Loc cu sfărâmături de piatră roşietică şi 
nisip: Roşiori-Br; Trestenic-Tl. 5. Pământ ars, nisipos: Codlea-Bv; Slatina-Cs; Răzvad-Db; 
Amărăşti, Bratovoieşti, Cerăt, Daneţi-Dj; Audia-Nţ; Urlaţi-Ph; Tălmaciu-Sb; Balaci, Gărăgău-
Tr; Frânceşti-Vl; Murgeni-Vs. 6. Loc cu mult pietriş: Cioroiu-Ot.  Pământ nisipos (Rotaru, 
Oprescu L).  Et. nisip + suf. -os. 
 nisipuş s.n.  Loc cu pietriş mărunt: Siliştea-Tr.  Et. nisip + suf. -uş. 
 nistru s.m.  Apă mare, curgătoare într-o vale prăpăstioasă cu mult grohotiş şi stânci 
(Porucic L; Rotaru, Oprescu L).  
 nişină v. mişină (Porucic L; Rotaru, Oprescu L). 
 nişână s.f.  Muşuroi de pământ făcut de cârtiţe care prezintă galerii pe dedesubt: 
Munteni-Gl. 
 nivă s.f.  1. Înălţime, deal cu spinarea larg boltită: Secăşeni, Ticvaniu Mare-Cs. 2. 
Pădure deasă, întunecoasă: Răcăşdia-Cs.  Câmp, pământ lucrat (Petrovici AAF, VI); 
pământ arabil (Pătruţ AAF, VI); parcelă de pădure; pâlc (Oancea A); luncă tânără (Costin GB 
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I); luncă tânără, livadă (Rotaru, Oprescu L); bucată de pământ agricol de o mărime nedefinită 
(DLR).  Et. sl. niva, cf. scr. njiva „ogor, ţarină”. 
 nâlişte s.f.  Locul unde se revarsă un râu: Leorda-Bt.  Et. v. mâlişte. 
 nârv s.n.  Culme mică şi ascuţită: Comăneşti-Sv. 
 nlostică s.f.  Locuri cu tină şi nămol: Leorda-Bt. 
 noadă s.f.  Capătul unei ridicături, partea opusă capului: Frânceşti-Vl.  Et. 
probabil lat. noda. 
 noagă s.f.  Ruptură pe mijlocul crivinei din cauza apei: Laloşu-Vl. 
 noapteţ s.n.  Loc unde se opresc plutele: Bicaz-Nţ. 
 nod s.n.  1. Stâncă mare, proeminentă: Tur-Cj. 2. Locul unde un drum sau o cărare 
se despart în mai multe direcţii: Batoţi-Mh.  Et. lat. nodus. 
 nodu s.n.  Gaură în pământ, în gheaţă: Valea Banc-Sv. 
 noduroaie s.f.  Locuri cu tină şi nămol: Răzvad-Db. 
 noian s.n.  1. Vârf de munte, dealuri de munte înalte: Rotunda-Ag; Scorţeni-Bc; 
Hărman, Poiana Mărului-Bv; Şuşca-Cs; Osmancea-Cţ; Măceu-Hd; Jilavele-If; Dămuc, 
Grinţieş, Poiana-Nţ; Aluniş, Slon, Ştefeşti, Valea Lespezii-Ph; Poiana Micului-Sv; Cerbu-Tl; 
Băbăiţa, Fântânele, Olteni-Tr. 2. Vârf de deal înalt şi ascuţit: Bucium-Poieni-Ab; Rotunda-
Ag; Ciocile-Br; Leorda-Bt; Şuşca-Cs; Pecineaga-Cţ; Bratovoieşti, Brădeşti, Giurgiţa, 
Mârşani, Piscu Sadovei, Urzicuţa-Dj; Aninoasa, Măzăroi, Turburea-Gj; Oraş, Pleşa-Gl; 
Băniţa, Măceu, Unirea-Hd; Grădiştea, Vlad Ţepeş-Il; Batoţi, Butoieşti-Mh; Bogdan Vodă, 
Dragomireşti, Leordina-Mm; Bozieni-Nţ; Aluniş, Irimeşti, Slon, Ştefeşti, Valea Lespezi-Ph; 
Broşteni-Sv; Cerbu, Sarinasuf-Tl; Fântânele, Islaz, Măldăreni, Plopi, Suhaia, Talpa, Trivale-
Tr; Stoileşti-Vl; Oţeleni-Vs. 3. Luncă băltoasă: Stăncuţa-Br.  Câmpiile întinse de teren 
inundabile pe care păşunează vitele (Antipa Pescăria); grămadă mare de pământ; vârf de deal 
sau de munte (Porucic L; Rotaru, Oprescu L); mare largă; abisul apei mari (Porucic L).  Et. 
cf. alb. ujan(ë).   
 nomăt s.n.  1. Vârf de deal înalt şi ascuţit: Dâmbovicioara-Ag. 2. Vârfuri ascuţite 
într-o zonă prăpăstioasă, cu nişte ţurţuri, care rămân în urma ruperii stâncilor: Timiş-Bv. 
 nomol s.n. v. nămol.  1. Loc cu tină şi nămol: Vânători-Mr; Slimnic-Sb. 2. Zonă 
aluvionară cu solul format din pietriş, nisip, argilă: Fundata-Bv; Malu cu Flori-Db. 3. Noroi, 
glod apătos, cu băltoace, în urma unei ploi mari: Poiana Mărului-Bv. 4. Sărătură mlăştinoasă 
cu bălţi şi lăcuşoare: Batoţi-Mh. 5. Loc de adunătură a materialului adus de râu: Slimnic-Sb. 
6. Sărături formate în luncă după revărsarea apei: Slimnic-Sb.  
 nomoloase adj. v. nămolos.  Locuri mlăştinoase pe unde cresc papură, trestie, cu 
apă şi nămol: Perşani-Bv.  
 noroi s.n.  1. Noroi, glod apătos cu băltoace, în urma unei ploi mari: Arieşeni-Ab; 
Căpăţâneni, Lereşti, Rotunda-Ag; Ciocile, Jirlău, Stăncuţa, Viziru-Br; Codlea, Corbi, Drăguş, 
Fundata, Hărman, Preduleţ, Râşnov-Bv; Odaia Banului, Pârscov-Bz; Răzvad-Db; Amărăştii 
de Jos, Bechet, Calopăr, Corlate, Daneţi-Dj; Smulţi-Gl; Smirna, Ştefan Vodă-Il; Baloteşti-
Mh; Milcov-Ot; Berceni, Comarnic, Podenii Noi, Trăisteni, Urlaţi-Ph; Laslea-Sb; Chilia 
Veche-Tl; Berbeşti-Vl. 2. Pământ umed din care apa se poate stoarce în mână: Căpăţâneni, 
Corbeni-Ag; Gherăseni-Bz; Burjuc, Vaţa de Jos-Hd; Scorniceşti-Ot. 3. Locuri cu tină şi 
nămol: Vultureşti-Cţ; Criva-Hd; Ciuperceni-Tr. 4. Apă amestecată cu nisip, noroi, care iese 
din pământ: Rotunda-Ag; Feţeni-Db; Burjuc-Hd. 5. Sărături formate în luncă după 
revărsarea apei: Burjuc-Hd; Slimnic-Sb. 6. Zonă aluvionară cu solul format din pietriş, nisip, 
argilă: Ciocanu-Ag.  Et. bg. naroi. 
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 noroială s.f.  1. Noroi, glod apătos, cu băltoace, în urma unei ploi mari: 
Porumbacu de Jos-Sb; Ciuperceni, Seaca, Traian-Tr. 2. Loc cu noroi şi glod: Slimnic-Sb.  
Et. noroi + suf. -ială. 
 noroios adj.  1. Locuri cu tină şi nămol: Corbeni-Ag; Crainici-Mh; Laslea-Sb. 2. 
Apă amestecată cu nisip, noroi, care iese din pământ: Peşteniţa-Hd.  Et. noroi + suf. -os. 
 noroire s.f. v. năruire (Porucic L). 
 noroitură s.f.  1. Loc de adunătură a materialului adus de un râu, de apele 
pâraielor: Velţ-Sb. 2. Ridicătură de nisip sau pietriş formată în urma inundaţiilor la gura sau 
la o cotitură a unei ape: Velţ-Sb. 3. Apă amestecată cu nisip, noroi, care iese din pământ: 
Velţ-Sb.  Et. noroi + suf. -itură. 
 nucărie s.f. v. nucet (Rotaru, Oprescu L). 
 nucăriş s.n.  Livadie cu nuci, nucet (Udrescu Glosar).  Et. nuc + suf. -iş. 
 nucet s.n.  Pâlc sau livadă de nuci (Buga Folclor IV); livadie de nuci (Scriban D); 
nuci mulţi la un loc (Rotaru, Oprescu L); loc crescut cu nuci (Porucic L); pădure de nuci 
(Bogdan D. Glosar); pădure sau livadă de nuci; (regional) nucăt, nucime, nucişte, nucarişte, 
nucărie (DLR).  Top. Nucet sat dispărut lângă Dăneasa, r. Drăgăneşti; ŢR, 1585, DIR V, 
203-204; Nucet, mănăstire r. Târgovişte; ŢR, 1569, DIR III, 328-29; Nucetul sat Şofriceni     
r. Târgu Jiu; ŢR, 1575, DIR IV, 167-169.  Et. nuc + suf. -et. 
 nucişte s.f. v. nucet (DLR).  Et. nuc + suf. -işte. 
 nuielar s.n.  Suprafaţă acoperită cu vegetaţie, cu copaci de diverse soiuri: Vişca-
Hd. 
 nuiele s.f.  1. Semn pus pentru delimitarea pădurilor: Piscu, Umbrăreşti-Gl; 
Năsturelu-Tr. 2. Întăritură făcută la ţărmul unei ape pentru ca aceasta să nu se reverse: 
Fundeni-Bz; Moţăţei-Dj; Argel-Sv.  Et. pl. de la nuia (< lat. novella). 
 nuieliş s.n.  1. Pădure tânără (crescută de la sine sau plantată anume): Codlea-Bv; 
Lipovăţ-Vs. 2. Loc în pădure cu vegetaţie bogată, deasă, încâlcită unde mai poţi intra: 
Codlea-Bv.  Et. nuiele + suf. -iş. 
 nuielişte s.f.  Partea din scânduri sau din nuiele, făcută pentru a opri ieşirea 
animalelor din sat: Pogoanele-Bz.  Et. nuiele + suf. -işte.  
 nuvăr s.m.  Nour (Costin GB I).  Et. nor (regional). 
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oad s.n. v. vad.  Loc mai puţin adânc pe unde se poate trece o apă cu piciorul sau 
cu căruţa: Spineni-Ot. 
 oagă s.f. v. hoagă.  1. Ruptură adâncă, prăpăstioasă, îngustă, fără apă: Bechet, 
Castrele Traiane, Cetate, Coţofeni Faţă, Daneţi, Drănic, Jiul, Leu, Maglavit, Ostroveni, 
Pleniţa, Sadova, Valea Stanciului-Dj; Goleasa-If; Marsilieni-Il; Făureşti-Vl. 2. Ruptură de 
teren pe care vine apa din ploi; săpături ale apelor pe coaste: Golenţi, Maglavit, Moţăţei, 
Piscu Sadovei-Dj; Marsilieni-Il; Frânceşti-Vl. 3. Scobitură în pământ, loc accidentat, cu 
găuri, vale adâncă cu coaste repezi; teren accidentat cu gropi: Negraşi-Ag; Daneţi, Golenţi, 
Mârşani, Moţăţei-Dj. 4. Coastă care se povârneşte brusc, care coboară brusc: Mârşani, 
Urzicuţa-Dj. 5. Locul unde se aruncă gunoaiele: Castrele Traiane, Pleniţa-Dj. 6. Vale îngustă, 
adâncă, cu coaste râpoase, surpate, greu de umblat: Urzicuţa-Dj; Curtişoara-Ot. 7. Şanţ 
prelungit pe o mare întindere, format prin ruperea apelor sau la ridicarea şoselei, digului; 
groapă naturală mică, dar adâncă: Piscu Sadovei-Dj. 8. Scobitură de granit de forma unei 
linguri sau a unei pâlnii: Poiana Mare-Dj. 9. Gaură, văgăună, ca o grotă în coasta unui deal: 
Poiana Mare-Dj.  v. hoagă (CADE, DLR, Rotaru, Oprescu L); vale (LEX REG I); râpă, 
vale fără apă (Bucuţa RV); adâncime, groapă mare (Izvoraşul, 1936). 
 oah s.n.  Vârf în formă de acoperiş de casă: Cârlibaba-Sv. 
 oajdă s.f.  Noroi amestecat cu zăpadă; mocirlă, tină (DLR).  Et. nec.; cf. alb. 
vazhdë „urmă”. 
 oală s.f.  1. Vale hârtopoasă în formă rotundă: Techirghiol-Cţ; Podenii Noi-Ph. 2. 
Fundul unei văi adânci: Arieşeni-Ab. 3. Adâncitură cu pământul adunat pe margini, ca un 
eleşteu: Lereşti-Ag. 4. Vârf înalt care de departe pare o movilă: Poiana Micului-Sv. 5. 
Ridicătură stearpă de pe un deal: Drăgoiasa-Vr.  Locul acela unde se fac ţoalele (Viciu 
Glosar); (înv.) scoc, conductă de apă; burlan; vârtej de apă; vâltoare, bulboană (DLR); olan 
(CADE).  Et. sg. refăcut după pl. oale < lat. ollae. 
 oancă s.f.  Coastă care se povârneşte brusc: Drăcşani-Tr; v. şi hoancă 1. 
 oantâş s.m.  Bulgăre mare de pământ pe arătură (Paşca Glosar); bruş mare ce scoate 
plugul când se ară greu (Mat. Dialect. I). 
 oapină s.f.  v. hoapină 1. şi hoagă 10.: Aninoasa, Turburea-Gj. 
 oarbă s.f.  1. Locul unde se îngroapă animalele moarte: Adamclisi-Cţ. 2. Şanţ 
prelungit pe o mare întindere, format prin ruperea apelor sau la ridicarea şoselei, digului; o 
groapă naturală mică, dar adâncă: Bolovani-Db. 3. Suprafaţă acoperită cu vegetaţie, cu 
copaci de diverse soiuri: Dârmoxa-Sv. 
 oaş s.n.  Fiecare petec de proprietate particulară de pădure măruntă cu poieni şi 
livezi de fân (Rotaru, Oprescu L); v. curătură (Iordan T 23).  Et. v. oaşă. 
 oaşă s.f.  (Reg.) Teren unde este oprit tăiatul copacilor, păşunatul, vânătoarea 
(DLR).  Et. magh. ovás „loc apărat”. 
 oază s.f.  1. Ochi de apă în câmpie, loc mlăştinos lângă ape: Râşnov-Bv. 2. 
Suprafaţă acoperită cu vegetaţie şi copaci: Mărculeşti-Il. 3. Cataracte pe cursul unei ape: 




