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U6  Monede naţionale 
 

Biroul de schimb 
Le bureau de change. Exchange Office  � 
 

 

- Doresc să schimb euro în lei. 
Luaţi comision? 
- Nu avem comision. Azi cursul 
e de 3,5 RON. 
- 150 de euro, vă rog. 
- 425 RON. Sau 4.250.000 de lei 
vechi. Poftiţi banii şi chitanţa. 
- Nu doriţi paşaportul? 
- Nu, e în regulă. Mulţumesc. 
- Mulţumesc şi eu. 
 
 
 

Schimb valutar 
1 USD = 2,8 RON 
1 euro = 3,5 RON 
1 CHF = 2,2 RON 
1 HUF = 0,125 RON 
 
Citire                                �  
1 RON�un leu nou 
1 USD �un dolar american 
1 CHF �un franc elveţian 
1 HUF �un forint maghiar 
 
Atenţie! 
1 leu nou (RON) = 10.000 lei 
vechi 
 

 
 

Atenţie la preţuri!  
Unele persoane spun încă preţul în lei 
vechi, prescurtând: „o sută „ = 100.000 lei 
etc. Cereţi totdeauna precizări! 

Acte de vorbire  
 
Info                  � 
În România, puteţi 
schimba bani la bancă, 
la o casă (birou) de 
schimb valutar sau la 
bancomat. Cu un card 
străin, puteţi scoate lei 
direct de la banco-
matul de schimb. Cu 
comision. 
 

 
 
 

Indicaţiile 
bancomatului 
Les indications du distributeur 
automatique. ATM Instructions 
 

�Introduceţi cartela 
�Introduceţi codul pin, 
apoi validaţi 
�Operaţii (extragere, 
consultare cont, 
virament...) 

�Carte de credit 
�Carte de debit 

�Introduceţi suma 
dorită, apoi validaţi 
�Doriţi chitanţă? 
�Operaţiune în curs 
�Retrageţi suma 
solicitată şi chitanţa, 
dacă a fost cerută 
�Doriţi să continuaţi? 
�Retrageţi cartela 
 

 
 

Lexic                    � 

apoi = ensuite; then 
azi = aujourd’hui; today 
bancomat, e (n) = distributeur 
automatique; ATM/ cash machine 
bani (m.pl) = argent; money 
birou, ri (n) = bureau; office 
card, uri (n) = carte bancaire; credit card 
casă/e (f) = caisse; desk 
chitanţă/e (f) = reçu; receipt 
cod, uri (n) = code; code 
comision/oane (n) = commission; fee 
consultare/ări (f) = consultation; 
checking 
a continua (continui) = continuer; to 
continue 
credit, e (n) = crédit; credit 
curs, uri (n) = cours; rate 
debit, e (n) = débit; debit 
a dori (esc) = souhaiter; to wish 
extragere/i (f) = extrait; withdrawal 
a introduce = introduire; to enter 
în = en; in 
a lua (vb ner iau) = prendre; to take 
nou, nouă, noi = nouveau(x); new 
operaţie/i (f) = opération(s); operation 
a retrage = retirer; to remove 
sau = ou; or 
a schimba (ø) = changer; to change/ 
to exchange 
a scoate = retirer; to remove 
sumă/e (f) = somme; amount 
totdeauna = toujours; always 
a valida (ez) = valider; to validate 
valută/e (f) = devises; currency 
virament, e (n) = virement; transfer 
vechi, veche = ancien(s); old 

Sinonime  ☺☺ 
a scoate bani (pop) = a retrage bani 
Familii de cuvinte ☺☺☺☺☺☺☺ 
valută (s.f) > valutar, ă (adj) 
Cuvinte călătoare � 
euro (m): un euro, doi euro 
Expresii 
casă de schimb = bureau de change; 
exchange office 
E în regulă. = C’est bon. That’s fine. 
puteţi schimba = vous pouvez 
changer;  you can change/ exchange 
puteţi scoate bani = vous pouvez 
retirer de l’argent; you may remove 
cash 
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Gramatică Exerciţii 
 

A. Numeral + (de) substantiv 
Numéral + (de) substantif. Number + (de) noun         �    [G.5.1.1] 

7 dolari; 12 euro; 15 lei; 19 RON.  

150 de euro, vă rog. 

Costă 10.000 de lei. 
 

 
 

1. Potriviţi expresiile din cele două coloane: ���� 
Faites correspondre les expressions des deux colonnes : 
Match the phrases in the columns:  

2. Întrebaţi, mai politicos, la forma 
negativă: Demandez, plus poliment, avec une forme 

négative: Ask more politely, using a negative form:  ���� 
Doriţi 
Puteţi 
Doresc 

să schimbaţi euro? 
să schimb euro în lei. 
schimba la bancomat, dacă doriţi. 
o chitanţă. 
să continuaţi? 
scoate bani de aici. 
să scot bani. 
să scoateţi bani? 
introduce cartela. 
să introduceţi cartela. 

Doriţi să schimbaţi?                    
�Nu doriţi să schimbaţi? 
Doriţi paşaportul? 
�.......................................................... 
Doriţi să scoateţi bani? 
�.......................................................... 
Pot scoate bani? 
�.......................................................... 
Pot continua? 
�.......................................................... 
Aveţi comision? 
�.......................................................... 
Sunteţi român? 
�.......................................................... 

 

B. Verbul a putea: Le verbe pouvoir: The Verb can:    pot, poţi, poate, putem, puteţi, pot  �   [G.6.1.2.1.1] 
 

3. Schimbaţi persoana: Changez la personne: Change the person: � 
(eu) Pot schimba euro la bancomat. 
(tu) ................................................... 
(el/ea) .............................................. 

(noi) ...................................................... 
(voi/dv) .................................................. 
(ei/ele) .................................................... 

 

4. Modificaţi după model: Modifiez d’après le modèle: Change according to the model: ���� 
Indicaţiile bancomatului 
Les indications du distributeur 
ATM Instructions 

Sfaturile funcţionarului de la ghişeu          
Les conseils du fonctionnaires au guichet 
Advice given by the clerk                        

�Introduceţi cartela. 
�Introduceţi codul pin, 
 apoi validaţi. 
�Operaţii (extragere, 
  consultare cont, vira- 
 ment...) 
�Introduceţi suma 
 dorită, apoi validaţi. 
�Retrageţi suma 
 solicitată şi chitanţa. 
�Doriţi să continuaţi? 
�Retrageţi cartela. 

Puteţi să introduceţi cartela. 
Puteţi să ........................................, 
apoi să ........................................... 
Puteţi să efectuaţi mai multe 
operaţii: .......................................... 
........................................................ 
Puteţi să ....................,  
apoi să ............................................. 
Puteţi să .................... suma solici-
tată şi chitanţa. 
Puteţi să .......................... 
Puteţi să .......................... 

Puteţi introduce cartela. 
Puteţi............................, 
apoi ............................. 
Puteţi efectua mai multe 
operaţii: .............................. 
............................................ 
Puteţi ............................., 
apoi puteţi ........................ 
Puteţi ......................... suma 
solicitată şi chitanţa. 
Puteţi ................................. 
Puteţi .................................. 

 


