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U9  
Lista de cumpărături. 
Ocazii 

� 
Cumpărături 
Achats. Shopping 

 

 
 
În România, facem cumpă-
rături la piaţă sau la magazine. 
Preferăm să cumpărăm legu-
mele şi fructele la piaţă: sunt 
mai gustoase de la ţărani.  
 
Dacă suntem invitaţi la masă, 
ducem un buchet de flori şi, 
eventual, o sticlă de vin. 
 
Uitucii îşi fac o listă de cum-
părături: 
 
De la farmacie:De la farmacie:De la farmacie:De la farmacie:    
aspirină, paracetamol, picături în nas, 
leucoplast 
    
De la piaţă:De la piaţă:De la piaţă:De la piaţă:    
ardei, roşii, ceapă verde, vinete, mere, 
struguri, telemea, flori 
    
De la magazinul de lactate:De la magazinul de lactate:De la magazinul de lactate:De la magazinul de lactate:    
lapte, iaurt, smântână, îngheţată 
 
De la magazinul alimentar:De la magazinul alimentar:De la magazinul alimentar:De la magazinul alimentar:    
apă minerală, vin 

Acte de vorbire 
� 

 

Formule de primire           ☺ 

Formules d’accueil.  Welcoming  

Bine aţi venit! 
 

Formule la masă             � 
Formules à table. Table manners 

Poftă bună!                 
E foarte gustos! 
La mulţi ani!            
Noroc!                    
 

Formule de despărţire       � 
Formules de séparation. Farewell 

Mai veniţi pe la noi!  
 

Formule de felicitare          ���� 
Formules de félicitation 
Congratulating 

Felicitări! 
La mulţi ani!                    
 

Info                                 �������� 
Expresia La mulţi ani! se 
foloseşte la masă, când în-
chinăm, sau pentru a feli-
cita pe cineva la aniversare. 
                                       � 
 

 
 

Expresii 
apă minerală = eau minérale; 
mineral water 
apă plată = eau plate; still water 
Bine aţi venit! = Soyez les 
bienvenu(e)s!! Welcome! 
E foarte gustos! = C’est délicieux! 
It’s delicious! 
La mulţi ani!/Noroc!   = À votre/ ta 
santé! Cheers!/ Here’s to you! 
listă de cumpărături = pense-
bête; shopping list 
magazin de lactate = crémerie; 
dairy  
Mai veniţi pe la noi! = Revenez 
nous voir! Do visit us again! 
Poftă bună! = Bon appétit!  

Lexic                          � 
ardei, ardei (m) = poivron; pepper 
aspirină/e (f) = aspirine; aspirin 
buchet, e (n) = bouquet; bunch 
ceapă, cepe (f) = oignon; onion 
cineva = quelqu’un; somebody 
a cumpăra (ø) = acheter; to buy       
despărţire/i (f) = séparation; 
parting 
a duce = porter; to take 
eventual = éventuellement; 
possibly 
a felicita (ø) = féliciter; to 

congratulate 
floare/flori (f) = fleur; flower 
fruct, e (n) = fruit; fruit 
gustos/oasă/oşi/oase = 
savoureux; tasty 
iaurt, uri (n) = yoghourt; yoghurt 
a invita (ø) = inviter; to invite 
a închina (ø) = trinquer; to toast 
îngheţată/e (f) = glace; icecream 
lapte (m) = lait; milk 
legumă/e (f) = légume; vegetables 
leucoplast, e (n) = sparadrap; 
adhesive plaster/ bandage 
listă/e (f) = liste; list 
magazin, e (n) = magasin; shop 
mai = encore; again 
masă, mese (f) = table; table 
măr, mere (n) = pomme; apple 
nas (n) = nez; nose 
paracetamol (n) = paracétamol; 
paracethamol 
piaţă, pieţe (f) = marché; market 
picătură/i (f) = goutte; drop(s) 
roşie/i (f) = tomate; tomato 
smantână (f) = crème fraîche; cream 
sticlă/e (f) = bouteille; bottle 
strugure/i (m) = raisin; grapes 
telemea (f) = féta; cottage-cheese 
ţăran, i (m) = paysan; peasant 
uituc, i (m) = qui a la mémoire 
courte; absent minded 
verde, verzi = vert; green 
vânătă, vinete (f) = aubergine; 
eggplant 
a veni (ø vin) = venir; to come 
vin, uri (n) = vin; wine 
 

Nu confundaţi!  � 
piaţă (f) = place; square 
piaţă (f) = marché; market 
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Gramatică Exerciţii 
 

1. Atenţie la lexic! Grupaţi substantivele pe genuri:        � 
Attention au lexique! Regroupez les substantifs d’après les genres: 
Pay attention to the vocabulary! Group the nouns according to the gender:          
 

sg/pl: ardei, ardei; aspirină/e; buchet, e; ceapă/cepe; cumpărătură/i; floare/flori; fruct, e; 

iaurt, uri; îngheţată/e; lapte; legumă/e; leucoplast, e; listă/e; magazin, e; masă/mese; 

măr/mere; piaţă/pieţe; picătură/i; roşie/i; smântână; sticlă/e; strugure/i; ţăran, i; uituc, i; 

vânătă/vinete; vin, uri; an, ani. 
 

m: (un/doi): ................................................................................................................................. 
f: (o/două): .................................................................................................................................. 
n: (un/două): ............................................................................................................................... 
 

A. Verbe Verbes. Verbs            �                                                                                             [G.6.1.2.1.1] 
- Inf. -a: a prefera (ø), a invita (ø), a cumpăra (ø), a felicita (ø), a închina (ø), a lucra (ez) 
- Inf. -e: a face, a duce 
- Inf. -i: a veni (ø), a folosi (esc), a primi (esc) 
 

a prefera -a (ø) a lucra -a (ez) a duce -e a veni -i (ø) a primi -i (esc) 

(eu) prefer 

(tu) preferi 
(el/ea) preferă 
(noi) preferăm 

(voi/dv) preferaţi 
(ei/ele) preferă 

- 
-i 
-ă 
-ăm 
-aţi 
-ă 

lucrez 
lucrezi 
lucrează 
lucrăm 

lucraţi 
lucrează 

-ez 
-ezi 
-ează 
-ăm 
-aţi 
-ează 

duc 

duci 
duce 
ducem 

duceţi 
duc 

- 

-i 
-e 
-em 
-eţi 
- 

vin 

vii 
vine 
venim 

veniţi 
vin 

- 
-i 
-e 
-im 
-iţi 
- 

primesc 
primeşti 
primeşte 
primim 

primiţi 
primesc 

-esc 
-eşti 
-eşte 
-im 
-iţi 
-esc 

-ezi 

2. Modificaţi persoana la verbele subliniate: �� 
Modifiez la personne pour les verbes soulignés: Change the person for the underlined verbs:    
 

(Noi) Facem cumpărături la piaţă sau la magazine. Cumpărăm legumele şi fructele la piaţă: 
sunt mai gustoase de la ţărani. Dacă suntem invitaţi la masă, ducem un buchet de flori şi, 
eventual, o sticlă de vin. 
 

(Voi)..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
Românii.........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
Românul........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 

B. Verb > substantiv. Verbe > nom. Verb > Noun  

a felicita > felicitare; a mânca > mâncare; a propune >propunere; 
a veni > venire; a primi > primire; a citi > citire   
 

3. Când se foloseşte formula? Quand utilise-t-on les formules suivantes? When do we use these phrases?   � 

Poftă bună!                    

Bine aţi venit! 

La mulţi ani! 

Mai veniţi pe la noi! 

Noroc! 

E foarte gustos!                                             

la primire 
la despărţire 
la aniversare 
la masă 
ca felicitare 
când închinăm  

 


