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U2 Servicii: hotelul Acte de vorbire 
                                     � 

 

La hotel À l’hôtel. At the Hotel � 
 

 
 
-Bună ziua! 
-Bună ziua! Ce doriţi? 
-Am o cameră rezervată. 
-Numele dumneavoastră? 
-Dan Cosma. 
-Completaţi formularul, vă rog. 
 

Fişa de înregistrare 
 
Numele şi prenumele: ............................. 
Data naşterii: .......................................... 
Locul naşterii: ......................................... 
Cetăţenia: ............................................... 
Domiciliul (ţara, localitatea, strada): 
 ............................................................... 
............................................................... 
Data sosirii: ........................................... 
Data plecării: ......................................... 
Scopul călătoriei în România (turistic, 
afaceri, vizită): ....................................... 
Act de identitate (seria, numărul): 
 ................................................................ 
Semnătura turistului: ............................. 
Semnătura recepţionerului: .................... 

 
-Mulţumesc. Poftiţi cheia. 
 Camera 1002. 
-1002? La etajul 10? E prea sus! 
-Îmi pare rău. E singura ca-
meră liberă. 
-E singura cameră liberă? 
-Liftul e foarte bun, domnule. 
-A! Liftul e bun?!... 
-Şedere plăcută. 
-Mersi. La revedere. 
-La revedere. 

 
Saluturi Salutations. Greetings 
Bună ziua! 
La revedere. 
 
Formule de politeţe 
Formules de politesse. Polite forms 
 
Pronume Pronoms. Pronouns 
Dumneavoastră... 
 
Cererea 
La demande. Asking politely 
Ce doriţi? 
..., vă rog! 
 
Oferta L’offre. Offering 
Poftiţi! 
 
Mulţumirea 
Le remerciement. Thanking 
Mulţumesc./Mersi. 
 

 
 

Regretul 
Le regret. Expressing regret 

Îmi pare rău.  
 

 
 

Urarea Le souhait. Wishes 
Şedere plăcută! = 
Sejur plăcut! 
 
 

 
 

Lexic  � 

am = j’ai; I have 
bun, ă = bon, ne; good            
ce = que; what 
cameră (f) = chambre; room 
cheie (f) = clé; key 
a completa = compléter; to fill in 
dată (f) = date 
a dori = désirer; to wish 
dumneavoastră = vous; you 
e = c’est; is 
este = est; is 
etaj (n) = étage; floor 
foarte = très; very 
formular (n) = formulaire; form 
liber, ă = libre; free 
lift (n) = ascenseur; lift 
nume (n) = nom; name 
plăcut, ă = agréable; nice 
prea = trop; too 
prenume (n) = prénom; first name 
rezervat, ă = réservé, e; booked  
singur, ă = seul, e; only 
sus = haut; high 
şedere (f) = séjour; stay  
şi = et; and 
 

Sinonime  ☺☺ 
este = e 
 

Antonime  ☺� 
sus ≠ jos 
 

Cuvinte călătoare � 
Mersi! (fr Merci) = Mulţumesc! 
sejur (n)(fr séjour) = şedere (f) 
lift (n)(en/fr) = ascensor (n) 
 

Nu confundaţi! � 
(ro) am 
(en) I am 
 

Expresii 
Bună ziua! = Bonjour! Hello! 
Ce doriţi? = Que désirez-vous? May I 
help you? 
Îmi pare rău. = Je suis désolé(e). I’m 
sorry. 
La revedere. = Au revoir. Good bye. 
Mulţumesc. = Merci. Thank you. 
Noapte bună! = Bonne nuit! Good 
night! 
Poftiţi! = Tenez! Here you are! 
Şedere plăcută! = Bon séjour! Enjoy 
your stay! 
vă rog = s’il vous plaît; please 
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Gramatică Exerciţii 
 

1. Asociaţi cuvântul cu cifra potrivită:   �  � 
Associez le mot au chiffre: Match the word with the number:   

A. Numeralul cardinal 
Le numéral cardinal. Cardinal Numbers � [G.5.1.1] 
1 unu 
2 doi 
3 trei 
4 patru 
5 cinci 
6 şase 
7 şapte 
8 opt 
9 nouă 
10 zece... 
100 o sută 
200 două sute... 
...1000 o mie 

şapte 
doi 
trei 
zece 
o mie 
o mie cinci 
o mie doi 
nouă 
şase 
unu 
patru 
opt 
două sute 
cinci 

1000 
3 
5 
7 
1002 
10 
9 
8 
200 
1 
4 
6 
1005 
2 

 

2. Scrieţi cu cifre: Écrivez en chiffres: Write in figures:  � � 
camera zece .................................... 
camera o sută .................................. 
camera o mie trei ............................ 
camera doi ....................................... 
camera o sută zece .......................... 
camera şapte sute patru ................... 

etajul şapte ................................... 
etajul cinci ................................... 
etajul trei ...................................... 
numărul o mie doi ....................... 
numărul nouă ............................... 
numărul o sută cinci ..................... 

 
 

 

 

B. Articol nehotărât f.sg: L’article défini f.sg. The Indefinite Article f.sg: o...             �                     [G.2.1.1.] 
          o cameră, o şedere, o cheie...  
 

C. Adjectiv m.sg/f.sg: L’adjectif m.sg/f.sg: The Adjective m.sg/ f.sg:                                                                [G.3.2.1] 
bun/bună, liber/liberă, ocupat/ocupată, rezervat/rezervată, plăcut/plăcută 
 

3. Asociaţi adjectivele cu substantivele: Associez les adjectifs aux substantifs: Match the adjectives with the nouns: � � 
o cameră, o şedere, un sejur, un loc, un lift. 
bun, ă; plăcut, ă; liber, ă; ocupat, ă; rezervat, ă. 
 

4. Completaţi: Complétez: Fill in: � � 
Liftul e................... 
Apartamentul e ........... 
Etajul trei e........... 

bun 
ocupat 
liber 

Etajul 7 e ... sus! 
Etajul unu e .... jos! 
Camera e ... bună! 

foarte 
prea 
 

 
  

D. Verbele la persoana a 6-a (voi, dv) se termină în -ţi:   completaţi, doriţi, poftiţi     � [G.6.1.2.1.1] 
Les verbes à la 6e personne (voi, dv ‚vous’) se terminent en -ţi: The verbs in the 6th person (voi, dv) end in -ţi: 
         

 

5. Completaţi: 

Complétez: Fill in: � 
 

 

....... doriţi? 
Completaţi ............., vă rog. 
Poftiţi .................. 

 

cheia 
formularul 
ce 

 

 


