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U14  Magazine, 
       cumpărături    

 
� 

Reduceri de vară 
 
Reduceri de preţuri, Promoţii – 

asta urmărim mai nou când mer-
gem la cumpărături. 
Marfă multă şi modă schim-

bătoare. Vrem ultimul model de 
jeanşi sau cel mai nou telefon 
mobil. Moda costă. Dar atâta timp 
cât vor exista încă magazine 
„reale” şi nu vom cumpăra totul 
pe Internet, vom putea încă pune 
mâna pe ceea ce vrem să cum-
părăm şi vom mai putea chiar să 
ne târguim... 

 

                                   

 
 
La confecţii 
 

Anca: Vino să vezi, rochiile iefti-
nite sunt aici! 
Dana: Chiar! Uite, asta roşie a 
fost 50 de lei, acum e 35!  
Dan: Mie nu-mi place. E demo-
dată. 
Anca: Ce ştii tu!? Acum se poartă 
retro. (Către o vânzătoare): Fiţi 
amabilă, aveţi talia 40? În  roşu. 
Vânzătoarea: Sigur. Puteţi încerca. 
Dana: Dar în albastru cu flori, 
talia 38? 
Vânzătoarea: Îmi pare rău, nu. 
Dan: Mie îmi pare bine! 
 

   

Acte de vorbire,  
sentimente 

               
     

A chema pe cineva  
Appeler qqn. Inviting smb 

Vino! 
Vino să...! 
Hai!; Hai să...! 
 

A arăta  Montrer. Showing smth  � 

Uite! = Priveşte! 
 

Dispreţul 
Le mépris. Expressing despise 
Ce ştii tu?! = Tu nu ştii nimic! 
 

Cerere Demande. Requiring 
Fiţi amabil(ă)! 
 

Regretul                                   ���� 
Le regret. Expressing regret  

Regret. = Îmi pare rău! 
 

Bucuria                            ☺☺☺☺ 
La joie Expressing satisfaction                       

Mă bucur. = Îmi pare bine! 
 

A se târgui  
Marchander. Negociating 
E prea scump! 
(Nu) Daţi mai ieftin?   
______________________ 
 

Expresii 
a merge la cumpărături = faire des 
courses; going shopping 
atâta timp cât = tant que; as/so long as 
Ce ştii tu!? = Qu’en sais-tu? What do 
you know? 
ceea ce = ce que; what 
Fiţi amabil(ă)! = Soyez gentil(le)! Be 
so kind as to/and... 
Îmi pare bine! = Je suis enchanté(e). 
I’m glad. 
Îmi pare rău! = Je suis désolé(e)! I’m 
sorry. 
mai nou = plus récemment; lately  
poate! = peut-être; maybe 
Uite! = Regarde!; Look! 
 
 

 

Lexic                  � 
alb, albă, albi, albe = blanc; white 
albastru, albastră, albaştri, albastre = 
bleu; blue 
amabil, ă, i, e = gentil; kind 
asta = ça; celle-ci; this/that one  
caiet, e (n) = cahier;note book 
chiar = même, en effet; even, indeed 
clasic, ă, i, e = classique; classic 
a costa (Costă.) = coûter (Ça coûte.); It 
costs 
demodat, ă, i, e = démodé; out of 
fashion/outdated  
dicţionar, e (n) = dictionnaire; dictionary 
a exista (ø) = exister; to exist 
farfurie/i (f) = assiette; plate(s) 
hârtie/i (f) = papier; paper 
ieftin, ă, i, e = bon marché; cheap 
ieftinit, ă, i, e = bradé; on sale 
a încerca (ø) = essayer; to try(on) 
jeans/şi (m) = jeans  
mână, mâini (f) = main; hand(s) 
mapă/e (f) = porte-document; briefcase 
marfă, mărfuri (f) = marchandise 
modă/e (f) = mode; fashion  
model, e (n) = modèle; models 
modern, ă, i, e = moderne; modern 
nasture/i (m) = bouton; button(s) 
nou, nouă, noi = nouveau; new 
pahar, e (n) = verre; glass 
pantof, i (m) = chaussure; shoe 
promoţie/i (f) = promotion 
a pune = poser; to put/place 
a purta (ø port) = porter; to wear 
real, ă, i, e = réel; real 
reducere/i (f) = réduction; sales 
rochie/i (f) = robe; dress 
roşu, roşie, roşii = rouge; red 
sacou, ri (n) = veste; jacket 
sandală/e (f) = nu-pieds; sandals  
schimbător/oare = changeant; changing 
scump, ă, i, e = cher; expensive 
a se târgui (esc mă târguiesc) = 
marchander; to negociate 
a şti (ştiu) = savoir; to know 
talie/i (f) = taille; size 
toamnă/e (f) = automne; autumn 
ultim, ă, i, e = dernier; last/latest 
a urmări (esc) = poursuivre;  to watch 
out for  
vânzător/oare (m/f) = vendeur/se; shop 
assistant  
a veni (ø vin) = venir; to come 
a vinde (vând) = vendre; to sell 
 
Cuvinte călătoare  � 
jeanşi (en) [djinşi] 
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Gramatică Exerciţii 
 

1. Completaţi cu informaţia corectă: Complétez par la bonne information: Choose the right information:  � 
 

Rochiile s-au ieftinit 
Lui Dan nu-i plac rochiile  
Dan este 
Anca cere o rochie roşie,  
Dana doreşte 
Nu există 
Lui Dan îi pare bine  
Lui Dan nu-i place 

pentru că sunt demodate. 
de la 50 de lei la 35.  
că Dana nu cumpără rochia albastră. 
rochie albastră cu flori, talia 38. 
o rochie albastră cu flori, talia 38. 
moda retro. 
talia 40. 
de modă veche. 

           

 

A. Viitor Futur. Future               aux. voi/vei/va/vom/veţi/vor + Inf.                                                        [G.6.1.2.1.3]                                                 
af: voi cumpăra, vei cumpăra, va cumpăra, vom cumpăra, veţi cumpăra, vor cumpăra 
neg.: nu voi cumpăra, nu vei cumpăra, nu va cumpăra, nu vom cumpăra, nu veţi cumpăra, 
nu vor cumpăra 
Cât timp vor exista încă magazine „reale” şi nu vom cumpăra totul pe Internet, vom putea pune 
mâna pe ceea ce vrem să cumpărăm. 
 
 

2. Schimbaţi persoana în frazele următoare: ����  �  
Changez la personne dans les phrases ci-dessous: Change the person in the following sentences: 

a. (Eu) Mâine voi merge la cumpărături, dar nu voi cumpăra nimic scump. 
b. Voi mai putea merge. 
c. Voi putea încă pune mâna pe marfă. 

 
 
 

B. Adjective cu 3 terminaţii                              [G.3.2.1] 
Adjectifs à 3 terminaisons. Adjectives with 3 endings 

nou, nouă, noi; roşu, roşie, roşii 
sacou nou, rochie nouă, jeanşi noi, fuste noi 
caiet roşu, mapă roşie, nasturi roşii, sandale roşii 

3. Alegeţi ce rochie sau ce pantalon vă 
place? Choisissez quelle robe ou quel pantalon aimez-
vous? What dress/trousers do you prefer? � 
galben, ă; roşu/roşie; negru/neagră; alb, ă; 

albastru/albastră; verde; gri; bej; mov... 
 

C. Imperativ  
L’impératif.  The Imperative 
Vino! Fiţi amabilă!      [G.6.1.2.5] 
4. Formulaţi în propoziţii restric-
ţiile din dreapta.              � 
Formulez en propositions les restriction 
énoncées dans les images ci-contre. Make 
sentences for the interdictions on the right.   

 
 
 
 
 
 

         

 

5. Formulaţi cereri politicoase la o librărie, la un magazin de pantofi, de telefoane mobile, de 
menaj, la o florărie... Formulez des requêtes polies dans une librairie, dans un magasin de chaussures, de téléphones mobiles... 
Ask politely when in a bookshop/shoeshop/mobile phone department/household goods store/flowershop ... � 
 

pantofi de toamnă, un telefon modern, dicţionar de filosofie, farfurii, hârtie de xerox, CD-uri, 

jeanşi clasici, fustă albastră, fular ieftin, flori roşii, sacou negru, bluză albă, pahare mici, ... 
 

6. Comentaţi: Commentez la phrase: Comment on the following statement: �� 
Cum moda se schimbă, nimeni nu poate şti ce va purta peste 1, 2 sau 10 ani. 

………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………….  
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Reclamaţii, reparaţii                                            Acte de vorbire 

  � 
                                                           � 
 

De multe ori, ceea ce am cumpărat nu este 

bun şi facem reclamaţie. Aducem marfa 

înapoi şi motivăm: 

 
-Haina aceasta are un defect. 
-Hârtia asta are pete. 
-Aparatul acesta nu porneşte. 
-Cafetiera aceasta face prea mult zgomot. 
-Fotografia aceasta e nereuşită! 
-Pantofii aceştia mă strâng. 
-Ceasul acesta întârzie. 
-Bateriile acestea sunt expirate. 
-Becul acesta e ars! 
 

 
 

Vânzătorul poate întreba: 

 
-Nu l-aţi încercat la cumpărare? 
-Nu aţi încercat-o la cumpărare? 
-Nu i-aţi încercat când i-aţi cumpărat? 
-Nu aţi văzut când aţi cumpărat-o? 
 
se poate scuza: 

 
-Vă rog să ne scuzaţi! 
 
sau poate propune: 

 
-Îl/O/Îi/Le schimbăm. 
-Îl/O/Îi/Le reparăm. 

                                      
Ce preferaţi? 

                                         
 
 

 

Întrebare 
sau reproş? 
Question ou reproche? 
Question or reproach? 

-Nu aţi văzut când aţi 
cumpărat-o? 

      
Scuze Excuses. Apologizing 
-Vă rog să ne scuzaţi! 
-Nu face nimic! 
   

 
 
Info 
În România, dacă nu 
îţi place ce ai cum-
părat, în general poţi 
schimba cu alt produs, 
dar rar primeşti banii 
înapoi.  
 

          
 
Cum cerem schim-
barea unui produs? 
Comment demander qu’on nous 
change un produit? How do we 

change purchased  things? 
 
-Puteţi să-mi schimbaţi 
acest aparat? E defect. 
         

           
 

Lexic                                  � 
acesta, aceasta, aceştia, acestea = celui-
ci, celle-ci, ceux-ci, celles-ci; this(these) 
one(s) 
a aduce = apporter, amener; to bring/fetch 
aparat, e (n) = appareil; device/machinery 
a arde = brûler; to burn  
baterie/i (f) = pile; battery 
bec, uri (n) = ampoule;bulb 
cafetieră/e (f) = cafetière; coffee machine 
ceas, uri (n) = montre; watch(-es) 
cumpărare/ări (f) = achat; shopping 
defect, ă, i, e = abîmé; out of order 
defect, e (n) = défaut; defect/flawtroubles 
expirat, ă, i, e = expiré; expired 
haină/e (f) = vêtement; outfit/aparell 
hârtie/i (f) = papier; paper 
a încerca (ø) = essayer; to try 
a întârzia (întârzii) = être en retard; to be 
late 
a motiva (ez) = motiver; to motivate 
nereuşit, ă, i, e = raté; failed 
pată, pete (f) = tache; stain(s) 
a porni (esc) = démarrer; to start 
produs, e (n) = produit; product 
a propune = proposer; to propose 
rar = rarement; rarely 
reclamaţie/i (f) = réclamation; complaint 
a repara (ø) = réparer; to repair 
zgomot, e (n) = bruit; noise 
 

Expresii 
a aduce înapoi = ramener, restituer; to 
take back 
a primi banii înapoi = se faire rembourser; 
to get the money back 
de multe ori = souvent; often 
a-l strânge (haina, pantofii) = serrer; to be 
too tight 
 

Familii de cuvinte ☺☺☺☺☺☺☺ 
·defect, a (se) defecta, defectare, defecţiune 
·a expira, expirat, expirare 
·ieftin, a (se) ieftini, ieftinit, ieftinire 
·modern, a (se) moderniza, modernizare,  
     a (se) demoda, demodare 
·nou, a (se) înnoi, înnoire 
·pată, a (se) păta, pătat, pătare 
·a reduce, reducere, redus 
·a repara, reparat, reparare, reparaţie 
·reproş, a reproşa, ireproşabil 
·a reuşi, reuşit, nereuşit, (ne)reuşită... 
·scump, a (se) scumpi, scumpit, scumpire 
·târziu, a întârzia, întârziat, întârziere 
·vechi, a (se) învechi, învechit, învechire 
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Gramatică Exerciţii 
 

D. Pronumele şi adjectivul demonstrativ 
de apropiere Le pronom et l’adjectif démonstratif de 
proximité. The Demonstrative Pronoun  [G.4.3] 

acesta, aceasta, aceştia, acestea 
m.sg  Aparatul acesta nu porneşte. 
f.sg  Haina aceasta are un defect. 
m.pl  Pantofii aceştia mă strâng. 
f.pl  Bateriile acestea sunt expirate. 

7. Motivaţi, după modelul:  � 
Justifiez d’après le modèle: Justify according to the model 

 
Am adus aparatul înapoi pentru că nu porneşte. 
..................................................................... 
..................................................................... 
..................................................................... 

 

E. Pronumele personal complement direct pers. 3                                                           [G.4.1] 
Le pronom personnel complément direct 3e pers. The Direct Object Personal Pronoun 
 

îl > l: Cumpăr aparatul.> Îl cumpăr.  > Nu îl cumpăr. = Nu-l cumpăr. > Nu l-am cumpărat. 
o: Cumpăr rochia.   > O cumpăr.  > Nu o cumpăr. = N-o cumpăr. > N-am cumpărat-o. 
îi > i: Cumpăr pantofii. > Îi cumpăr.  > Nu îi cumpăr. = Nu-i cumpăr. > Nu i-am cumpărat. 
le: Cumpăr caietele. > Le cumpăr.  > Nu le cumpăr.           > Nu le-am cumpărat. 
 

8. Modificaţi după model: Modifiez d’après le modèle: Change phrases according to the model: � 
 

Îl schimbăm. 
Îl reparăm. 
O schimb. 
O facem. 
Îi schimbi? 
Îi reclami? 
Le purtăm. 
Le reparaţi? 

Nu îl schimbăm. = Nu-l schimbăm. 
.................................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 

L-am schimbat. 
................................................. 
................................................. 
................................................. 
.................................................. 
.................................................. 
.................................................. 
.................................................. 

 

9. Modificaţi după model: Modifiez d’après le modèle: Change phrases according to the model: � 
 

Vânzătorul poate întreba când reclamaţi: Vânzătorul poate întreba când cumpăraţi: 
-(Nu) l-aţi încercat la cumpărare? 
-(Nu) aţi încercat-o la cumpărare? 
-(Nu) i-aţi încercat la cumpărare? 
-(Nu) le-aţi încercat la cumpărare? 

-(Nu) îl încercaţi? 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 

 

F. Participiu adjectiv (af/neg) Le Participe adjectif. Participial Adjective 
a reuşi > reuşit > reuşit, reuşită, reuşiţi, reuşite > nereuşit, ă, i, e 
 

Fotografia aceasta e nereuşită!                             [G.6.1.1.2]            
 

10. Transformaţi frazele, după model: Transformez les phrases d’après le modèle: Change phrases according to the model:                                   

a. Fotografia aceasta nu e reuşită!  Fotografia aceasta e nereuşită!                                     ���� 
b. Nu sunt mulţumit.    .............................................................. 
c. Aparatul acesta nu este verificat. .............................................................. 
d. Haina aceasta nu e purtată.  .............................................................. 
e. Cafetiera aceasta nu e pornită! .............................................................. 
f. Pantofii aceştia nu sunt purtaţi. .............................................................. 
 

11. Transformaţi 10d şi f în reproşuri. Transformez 10d et f en reproches. Change 10d and f into reproaches. 

12. Joc de rol: Dialogaţi, luând rolurile de vânzător şi de cumpărător. Folosiţi familiile de cuvinte 
din Lexic. Jeu de rôle: Dialoguez, en prenant les rôles de vendeur et d’acheteur. Utilisez les familles de mots données dans le Lexique.  
Role play : Make up a dialogue between the shop assistant and the customer. Use derivatives from the word families listed in the Vocabulary 

section. � 
 

13. Persoana din imagine are probleme cu un calculator nou. Ce credeţi că va face? 
La personne que vous voyez dans l’image a un problème avec son nouvel ordinateur. Que pensez-vous qu’elle va 

faire? The girl in the picture is having some problems with her new computer. What do you think she will do? �  
 


