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U3  Locuri publice: 
      strada, gara 

Acte de vorbire 
� 

 

Pe stradă Dans la rue. In the Street � 
 

 
 

-Bună ziua! Unde este gara, vă 
rog? 
-Înainte şi la dreapta. �� 
-Mulţumesc. La revedere. 
-La revedere. 
 
La gară  
À la gare. At the Railway Station � 

 
 
-Bună ziua! Un bilet Cluj-
Braşov, vă rog! 
-Pentru când? 
-Pentru mâine, la ora 9,30. 
-Clasa întâi sau clasa a doua? 
-Clasa a doua. 
-Dus-întors?   � 
-Nu, numai dus. � Cât costă? 
-70 de lei, vă rog.  
-Poftiţi. 
-Mulţumesc. Călătorie plăcută! 
 
 

 
 

Întrebări Questions. Questions 

Ce doriţi? 
Unde este...? 
Pentru când? 
 

Urare Souhait. Wishes 

Călătorie plăcută! 
 

Ora L’heure. Telling the Time 
E (ora) unu fix. (13,00) 
E (ora) două fix. (14,00) 
E nouă şi jumătate 
(9,30). 
E nouă fără un sfert 
(8,45). 
E nouă şi un sfert (9,15). 
 

Preţul Le prix. Prices 

Cât costă? 
un leu 
doi lei... 
zece lei 
douăzeci de lei 
şaptezeci de lei 
o sută de lei 
 

 

 

 

Lexic                    � 

bilet (n) = billet; ticket 
când = quand; when? 
clasă (f) = classe; class 
de = de; of 
dus (n) = aller; one way 
înainte = tout droit; straight ahead 
întâi = premier; first 
jumătate (f) = demi; half 
la = à; at, to 
leu, lei (m) = monnaie roumaine; 
Romanian currency 
mâine = demain; tomorrow 
nu = non, ne; no(t) 
numai = seulement; only 
oră (f) = heure; hour 
pentru = pour; for 
sau = ou; or 
sfert (n) = quart; quarter 
şaptezeci = soixante-dix; seventy 
unde = où; where 

 
Antonime ☺� 
da ≠ nu 
la dreapta ≠ la stânga 
 
Nu confundaţi!  � 
 

un leu  

un leu  
 

Expresii 
a doua = deuxième; the second 
Cât costă? = Combien ça coûte? 
How much is it? 
Călătorie plăcută! = Bon voyage!; 
Have a nice trip! 
dus-întors = aller-retour; return 
la dreapta = à droite; to the right 
la ora 9 = à 9 heures; at 9 o’clock 
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Gramatică Exerciţii 
 
1. Completaţi dialogul cu cuvintele potrivite: 
Complétez le dialogue avec les mots convenables: Fill in the dialogue with the right words: ���� 
 
- Bună ziua! Unde ... gara, vă rog? 
- Înainte şi �................................ 
- Mulţumesc. La revedere. 
- ....................................... 

la revedere 

este 

la dreapta 

 

 
 
A. Articol nehotărât pentru m/n.sg: un...:  un bilet, un paşaport, un bărbat  �[G.2.1.1] 
L’article défini pour m/n.sg: The Indefinite Article for m/n.sg: 
 

2. Potriviţi expresiile din cele două coloane: 
Faites correspondre les expressions des deux colonnes: Match the phrases in the columns: ���� 
 
-...............  Un bilet Cluj-Braşov, vă rog!                            
-.........................? 
-Pentru mâine, ................... 
- .............. sau clasa a doua? 
-Clasa a doua. 
-Dus-întors? 
-Nu, numai......... 
-70 de lei, .........  
-Poftiţi. 
-................. Călătorie plăcută! 

 
Pentru când? 

vă rog 

Mulţumesc! 

Clasa întâi 

Bună ziua! 

la ora 9,30. 

dus 

 
  
3. Potriviţi expresiile cu simbolurile: 
Faites correspondre les expressions et les symboles: Match the phrases with the corresponding sign: � 

� 
� 
� 
� 

la dreapta 

înainte 

dus-întors 

ora 9,30  

 
B. Numeralul cardinal Le numéral cardinal. Cardinal Numbers                 �                                        [G.5.1.1.] 
 
10 zece, 11 unsprezece*/unşpe**; 12 doisprezece/doişpe; 13 treisprezece/treişpe; 
14 paisprezece/paişpe; 15 cincisprezece/cinşpe; 16 şaisprezece/şaişpe; 
17 şaptesprezece/şapteşpe; 18 optsprezece/optşpe; 19 nouăsprezece/nouăşpe 
 
20 douăzeci, 30 treizeci, 40 patruzeci, 50 cincizeci, 60 şaizeci, 70 şaptezeci, 80 optzeci, 90 
nouăzeci 
 
21 douăzeci şi unu, 22 douăzeci şi doi, 23 douăzeci şi trei... 

* în limba literară. ** în limba vorbită. 

4. Citiţi ora: Lisez l’heure: Read the time: ����� 

9,30; 4,40; 3,20; 5,50; 7,00; 17,30; 17,15; 20,30; 20,45; 22,00; 23,10.   � �  � 


