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Traduzione ad opera di TperTradurre, Roma.
Cuvintele, împărțite pe secțiuni (Cartea studentului și Caietul de exerci ț),ii sunt enumerate în ordinea
apariției, cu trimitere explicită la secțiunile în care acestea apar (Lecția A, Lecția B; Lexic: lecția A și
lecția B, Autoevaluare).
În cazul în care accentul nu cade pe silaba penultimă și în cazuri discutabile, vocala accentuată este
indicată printr-o cratimă (de exemplu: dialogo, farmacia) .
Cuvintele precedate de un asterisc (*) aparțin unor înregistrări audio neimprimate.

f.
m.
sg.
pl.
agg.
avv.
inf.
p.p.
imp.

Abbreviazioni

Abrevieri

Femminile
Maschile
Singolare
Plurale
Aggettivo
Avverbio
Infinito
Passato prossimo
Imperativo

Feminin
Masculin
Singular
Plural
Adjectiv
Adverb
Infinitiv
Trecut
Imperativ

1

Modulo 1 – La comunicazione
Unità 1 - Saluti e presentazioni
Libro dello studente

senza frontiere: fără frontiere
comunicazione, la: comunicare, comunicarea
saluti, i (sg. il saluto): saluturi, saluturile (sg.
salutul)
e: și
presentazioni, le (sg. la presentazione):
prezentări, prezentările (sg. prezentarea)

In questa unità impari a

In questa unità impari a: în această secțiune
înveți să:
questa: aceasta
unità, l’: secțiune, secțiunea
impari (inf. imparare): înveți
salutare (inf.): a saluta
presentarsi (inf.): a se prezenta
presentare (inf.): a prezenta
chiedere e dare informazioni sulla persona: a
cere și a da informații despre o persoană
informazioni, le (sg. informazione, l’):
informații, informațiile (sg. informație,
informația)
persona, la (m./f.): persoană, persoana
chiedere e dire come sta una persona: a
întreba și a răspunde despre cum se simte o
persoană
...informazioni sulla provenienza, la città, il
domicilio: …informații despre locul de
proveniență, orașul, domiciliul
città, la: oraș, orașul
domicilio, il: domiciliu, domiciliul

ascolta (inf. ascoltare): ascultă
ripeti (inf. ripetere): repetă
lettere, le (sg. la lettera): litere, literele (sg.
litera)
alfabeto italiano, l’: alfabet italian, alfabetul
italian
internazionali (sg. internazionale):
internaționali/e, (sg. internațional)

2

cerchia (inf. cerchiare): încercuiește
senti (inf. sentire): ascultă

3

collega (inf. collegare): atribuie
immagini, le (sg. l’immagine): imagini, imaginile
(sg. imaginea)
parole, le (sg. la parola): cuvinte, cuvintele (sg.
cuvântul)
corso di italiano, il: curs de italiană, cursul de
italiană
nome, il: prenume, prenumele
studente, lo: student, studentul
insegnante, l’ (m./f.): profesor,
profesorul/profesoara
cognome, il: nume de familie, numele de familie

Lezione A: Come ti chiami?

lezione, la: lecție, lecția
come ti chiami?: cum te numești?
scrivi (inf. scrivere): scrie
numero, il: număr, numărul
dialogo, il: dialog, dialogul
corrisponde (inf. corrispondere): corespunde
saluti formali: saluturi formale
saluti informali: saluturi informale

edizioni edilingua
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*salve: bună
*piacere: încântat/ă
*a domani!: pe mâine!
*si chiama (inf. chiamarsi): ea(el) se numește
*ci vediamo!: pe curând!
quando (avv.): când
incontriamo (inf. incontrare): întâlnim
buongiorno: bună ziua
buon pomeriggio: o zi bună
buonasera: bună seara
andiamo via: plecăm
arrivederci: la revedere
arrivederLa: la revedere (formulă de politețe)
ciao!: ciao!
a presto: pe curând

2

una seconda volta: a doua oară
completa (inf. completare): completează
io sono...: eu sunt…
loro sono...: ei sunt…
mi chiamo (inf. chiamarsi): mă numesc
...e tu?: …tu?
lui: el
lei: ea

Fonetica: Pronuncia c, g
1

cento: o sută
giorno, il: zi, ziua
gelato, il: înghețată, înghețata
casa, la: casă, casa
gatto, il: pisică, pisica
banco, il: bancă, banca
agosto: august
guanto, il: mănușă, mănușa
chiesa, la: biserică, biserica
ghiaccio, il: gheață, gheața
moschea, la: moschee, moscheea
spaghetti, gli: spaghetti

2b

3

si presentano (inf. presentarsi): se prezintă
conosci (inf. conoscere): cunoști
anche: de asemenea
compagni, i (sg. m. il compagno): colegi, colegii,
(sg. m. colegul)
classe, la: clasă, clasa
chiedi (inf. chiedere): întreabă
verbo, il: verb, verbul
scuola, la: școală, școala
medico, il: medic, medicul
negozi, i (sg. il negozio): magazine, magazinele
(sg. magazinul)
uffici, gli (sg. l’ufficio): birouri, birourile (sg.
biroul)
autobus, gli (sg. l’autobus): autobuz, autobuzele
(sg. autobuzul)

4

rispondi (inf. rispondere): răspunde
e poi lo dice alla classe (inf. dire): apoi o spune
clasei

5

il tuo insegnante: profesorul tău
insegnante, l’ (m./f.): profesor,
profesorul/profesoara

6

*cinese (m./f.): chinez/chinezoaică
*cioccolata, la: ciocolată, ciocolata
*coltello, il: cuțit, cuțitul
*cucchiaino, il: linguriță, lingurița
*giornale, il: ziar, ziarul
*gonna, la: fustă, fusta
*unghia, l’ (pl. le unghie): unghie, unghia (pl.
unghiile)
*giacca, la: sacou, sacoul

Lezione B: Di dove sei?

Di dove sei?: De unde ești?

1

leggi (inf. leggere): citește
domande, le (sg. la domanda): întrebări,
întrebările (sg. întrebarea)
risposte, le (sg. la risposta): răspunsuri,
răspunsurile (sg. răspunsul)
russa (f.): rusoaică
dove abiti?: unde locuiești?
marocchino/a (agg.): marocan/ă
abito (inf. abitare): locuiesc
via, la: stradă, strada
conoscere: a cunoaște

2

rileggi (inf. rileggere): recitește
segna (inf. segnare): marchează
corretta: corectă
tunisino/a (agg.): tunizian/tuniziană
moldavo/a (agg.): moldovean/moldoveancă
pakistano/a (agg.): pachistanez/pachistaneză

3

...e fai lo spelling: …și spune cum se scrie
fai (inf. fare): fă
di solito (avv.): de obicei
usiamo (inf. usare): folosim
straniere: străine

7

modulo, il: formular, formularul
iscrizione, l’: înscriere, înscrierea
maschio, il: băiat, băiatul
femmina, la: fată, fata

nazionalità, la: naționalitate, naționalitatea
bengalese (m./f.): bengalez/bengaleză
rumeno/a (agg.): român/româncă
ucraino/a (agg.): ucrainean/ucraineancă

4

compilare (inf.): a completa
modulo d’iscrizione, il: formular de înscriere,
formularul de înscriere

Paese, il: țară, țara

edizioni edilingua

2

Senza frontiere 1
Glosar
5

compagne, le (sg. f. la compagna): colege de
clasă, colegele de clasă (sg.f. colega de clasă)
attività, l’: activitate, activitatea
pagina, la: pagină, pagina

6

Quaderno degli esercizi
1

ordine giusto: ordine corectă
ordine, l’(m.): ordine, ordinea
giusto (agg.): corect

2

come stai?: cum te simți?
stai (inf. stare): a se simți
abbastanza bene: destul de bine
grazie: mulțumesc
sto bene: sunt bine
bene (avv.): bine
benissimo (avv.): foarte bine
*non c’è male: binișor
così così: așa şi așa
male: rău

vocali, le (sg. la vocale): vocale, vocalele (sg.
vocala)

3

consonanti, le (sg. la consonante): consoane,
consoanele (sg. consoana)

9

sillabe, le (sg. la sillaba): silabe, silabele (sg.
silaba)

11

7

esercizio, l’: exercițiu, exercițiul
secondo il modello: conform exemplului

8

Unità 2 – Fare conoscenza
Libro dello studente

poi (avv.): apoi
coniugazione, la: conjugare, conjugarea
dove stai?: unde locuiești?
dov’è…?: unde e…?

9

a coppie: în perechi
guardate (inf. guardare): uitați-vă
cartina, la: hartă, harta
nella seconda di copertina: pe coperta a doua
a turno: pe rând
turno, il: rând, rândul
domandate (inf. domandare): întrebați
rispondete (inf. rispondere): răspundeți
attenzione: atenție
preposizioni, le (sg. la preposizione): prepoziții,
prepozițiile (sg. prepoziția)
piazza, la: piață, piața
regione, la: regiune, regiunea
Stato, lo: Stat, Statul

Fonetica: Pronuncia sc

cuscino, il: pernă, perna
ascensore, l’ (f.): lift, liftul
pesca, la: piersică, piersica
scodella, la: castron, castronul

2b

*sciarpa, la: fular, fularul
*pesce, il: pește, peștele
*scala, la: scară, scara
*scopa, la: mătură, mătura
*scusa, la: scuză, scuza
*schiaffo, lo: palmă, palma
*pesche, le (sg. la pesca): piersici, piersicile (sg.
piersica)
*sciatore, lo: schior, schiorul

Autovalutazione - Lezione A e B

autovalutazione, l’ (f.): autoevaluare,
autoevaluarea
frasi, le: fraze, frazele
punteggio totale, il: punctaj total, punctajul
total

fare conoscenza: a face cunoștință
fare: a face
conoscenza, la: cunoștință, cunoștința

In questa unità impari a

età, l’: vârstă, vârsta
numero di telefono, il: număr de telefon,
numărul de telefon
telefono, il: telefon, telefonul
rispondere alle domande con la negazione: a
formula răspunsuri cu forma negativă
storia personale, la: biografie, biografia

3

mesi, i (sg. il mese): luni, lunile (sg. luna)
gennaio: ianuarie
febbraio: februarie
marzo: martie
aprile: aprilie
maggio: mai
giugno: iunie
luglio: iulie
agosto: august
settembre: septembrie
ottobre: octombrie
novembre: noiembrie
dicembre: decembrie
giorni della settimana, i (sg. il giorno della
settimana): zilele săptămânii (sg. ziua
săptămânii)
settimana, la: săptămână, săptămâna
lunedì, il: luni
martedì, il: marți
mercoledì, il: miercuri
giovedì, il: joi
venerdì, il: vineri
sabato, il: sâmbătă
domenica, la: duminică
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esempio, l’ (pl. gli esempi): exemplu, exemplul
(pl. exemplele)

Lezione A: Quanti anni hai?
quanti anni hai?: câți ani ai?

1

ho (inf. avere): am
da quanto tempo sei in Italia?: de cât timp ești
in Italia?
ho trovato (p.p.) (inf. trovare): am găsit
ho cambiato (p.p.) (inf. cambiare): am schimbat
qual è…?: care e…?
non: nu (negație)
parlo (inf. parlare): vorbesc

3

intervista (inf. intervistare): interviu

4

presenta (inf. presentare): prezintă

5

chi è…?: cine e…?
stai male?: te simți rău?

6

forma, la: formă, forma
affermativa: afirmativă
negativa: negativă

7

compila (inf. compilare): completează
dati, i: date, datele
indirizzo, l’: adresă, adresa
data, la: dată, data
firma, la: semnătură, semnătura

Fonetica: Pronuncia gn
1

lavagna, la: tablă, tabla
signora, la: doamnă, doamna
signore, il: domn, domnul

2b

*Bologna: Bologna
*Spagna, la: Spania
*bagno, il: baie, baia
*ragno, il: păianjen, păianjenul
*castagna, la: castană, castana
*montagna, la: munte, muntele
*lasagna, la: lasagna
*cognato, il: cumnat, cumnatul

Lezione B: In classe
1

penna, la: pix, pixul
zaino, lo: ghiozdan, ghiozdanul
astuccio, l’: penar, penarul
anno, l’: an, anul
libro, il: carte, cartea
matita, la: creion, creionul
calendario, il: calendar, calendarul
temperino, il: ascuțitoare, ascuțitoarea
gomma, la: radieră, radiera

2

inizia (inf. iniziare): începe
uso (inf. usare): folosesc

singolare, il: singular, singularul
plurale, il: plural, pluralul

4

oggi (avv.): astăzi
articoli, gli (sg. l’articolo): articole, articolele
(sg. articolul)
è vero!: e adevărat!
sbagliate: greșite
quaderno, il: caiet, caietul
va bene!: e bine!
insegna (inf. insegnare): predă
corregge (inf. correggere): corectează
articolo determinativo, l’: articol hotărât,
articolul hotărât
determinativo: hotărât (se referă la articol)
orologio, l’: ceas, ceasul
psicologo, lo: psiholog, psihologul
gnocco, lo: gălușcă, gălușca
pneumatico, lo: pneu, pneuri
aula, l’: aulă, aula

6

leggere (inf.): a citi
scrivere (inf.): a scrie
rispondere (inf.): a răspunde
correggere (inf.): a corecta

Fonetica: Pronuncia gli
1

famiglia, la: familie, familia
foglia, la: frunză, frunza
maglia, la: bluză, bluza
bottiglia, la: sticlă, sticla
biglietto, il: bilet, biletul
2b
*maglione, il: pulover, puloverul
*figlio, il: fiu, fiul
*moglie, la: soție, soția
*lavastoviglie, la: mașină de spălat vase, mașina
de spălat vase
*figlia, la: fiică, fiica
*tovaglia, la: față de masă, fața de masă
*ciglia, la (pl. le ciglia): geană, geana (pl. gene)
*foglio, il: foaie, foaia

Autovalutazione – Lezione A e B
1

peruviana (agg.): peruviană
3
amica, l’ (pl. f. le amiche): prietenă, prietena
(pl. f. prietenele)
migliore amica, la: cea mai bună prietenă,
prietena cea mai bună
ho freddo (inf. avere freddo): mi-e frig

Quaderno degli esercizi
6

metti! (imp.) (inf. mettere): pune!

7

genitori, i: părinți, părinții
passaporto, il: pașaport, pașaportul
edizioni edilingua
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scaduto(inf. scadere): expirat

8

finale (agg.): final

12

volantino, il: manifest, manifestul

Unità 3 – La città
Libro dello studente

In questa unità impari a

indicazioni stradali, le: indicații stradale,
indicațiile stradale
indicazioni, le: indicații, indicațiile
quanto è lontano un luogo: cât de departe este
un loc
lontano (avv.): departe
luogo, il (pl. i luoghi): loc, locul (pl. locurile)
invitare (inf.): a invita
accettare (inf.): a accepta
rifiutare (inf.): a refuza
invito, l’: invitație, invitația
vieni (inf. venire): vino
mezz’ora: jumătate de oră

Lessico: lezione A e lezione B

lessico, il: lexic, lexicul
vicolo, il: alee, aleea
viale, il: bulevard, bulevardul
strisce pedonali, le (f.): trecere de pietoni,
trecerile de pietoni
strada, la: stradă, strada
incrocio, l’: intersecție, intersecția
andare sempre dritto (per): a merge tot înainte
(pe)
sempre (avv.): mereu
dritto (avv.): înainte
girare a destra (in…): a o lua la dreapta (pe…)
girare (inf.): a o lua spre
destra, la: dreapta
girare a sinistra (in…): a o lua la stânga (pe…)
sinistra, la: stânga
attraversare: traversare

1

osserva (inf. osservare): a observa

Lezione A: Le direzioni

direzioni, le (sg. la direzione): direcții, direcțiile
(sg. direcția)
vivono (inf. vivere): trăiesc
vogliono andare a iscriversi: doresc să se înscrie
iscriversi (inf.): a se înscrie
non conoscono (inf. conoscere): nu cunosc
gratuito: gratis
*scusi (formale, inf. scusare): scuzați
*vada (formale, inf. andare): mergeți
*giri (formale, inf. girare): o luați spre
*quanto ci vuole per arrivare…: cât e de
departe…
*vicino (avv.): aproape
*guarda (inf. guardare): uită-te

*mappa, la: hartă, harta
*per favore: te rog
*aspetta un attimo!: un moment!
*aspetta! (imp.) (inf. aspettare): așteaptă!
*attimo, l’: moment, momentul
*siamo arrivati (p.p.) (inf. arrivare): am ajuns
*quasi (avv.): aproape
*comprare (inf.): a cumpăra
*libreria, la: librărie, librăria
*quindi: deci
per andare: pentru a ajunge
devono (inf. dovere): trebuie
ci vogliono: sunt necesare
vanno (inf. andare): (ei/ele) pleacă

3

va (inf. andare): merge
gira (inf. girare): o ia spre
attraversa (inf. attraversare): traversează

4

crea (inf. creare): întocmește
vuoi (inf. volere): dorești
non sai (inf. sapere): nu știi
però: însă
scegli (inf. scegliere): alege

5

parlano (inf. parlare): vorbesc
viaggio, il: călătorie, călătoria
*minuti, i (minuto, il): minute, minutele
(minutul)
*ho preso (p.p.) (inf. prendere): mi-am luat
*ferie, le: concediu, concediile
solo: singur
stazione, la: gară, gara

Lezione B: I luoghi
1

pallina, la (pl. le palline): bulină, bulina (pl.
bulinele)
rossa: roșie
davanti: înaintea
scatola, la: cutie, cutia
sopra: deasupra
blu: albastru
sotto: dedesupt
di fronte: în fața
tra: între

2

comune, il: primărie, primăria
posta, la: poștă, poșta
ospedale, l’: spital, spitalul
questura, la: poliție, poliția
banca, la: bancă, banca

3

descrivi (inf. descrivere): descrie
usa (inf. usare): folosește
dietro: în spatele

4

telefonate, le (telefonata, la): apeluri
telefonice, apelurile telefonice (apelul telefonic)
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*pronto?: alo?
*cara: dragă
*perché?: de ce?
*prima (avv.): mai repede
*certo!: *sigur!
*biblioteca, la: bibliotecă, biblioteca
*perfetto!: perfect!
*a dopo!: pe curând
*come va?: cum merge?
*stai meglio?: te simţi mai bine?
*mi dispiace: îmi pare rău
*non posso (inf. potere): nu pot
*appuntamento, l’: programare, programarea
*permesso di soggiorno, il: permis de ședere,
permisul de ședere
*pazienza, la: nu-i nimic
*allora: deci
*un’altra volta: altă dată
*altra: altă
*volta, la: dată, data
telefona (inf. telefonare): a telefona
consiglio, il: sfat, sfatul
ricetta, la: rețetă, rețeta
non sa cosa fare: nu știe ce să facă
aperto/a (agg.): deschis/ă
uscire: ieși
insieme: împreună
non può (inf. potere): nu poate
scambiarsi (inf.): să schimbe

5

messaggi, i (massaggio, il): mesaje, mesajele
(mesajul)
accetta (inf. accettare): acceptă
rifiuta (inf. rifiutare): refuză
sera, la: seară, seara
prendiamo (inf. prendere): luăm

6

create (inf. creare): întocmiți
invita (inf. invitare): invită
fare un giro in centro: a se plimba prin centru
giro, il: plimbare, plimbarea
centro, il: centru, centrul
periferia, la: periferie, periferia
pizzeria, la: pizzerie, pizzeria
vacanza, la: vacanță, vacanța
estate, l’ (f.): vară, vara
a piedi (andare): pe jos (a merge)
teatro, il: teatru, teatrul
letto, il: pat, patul
dormire: dormi
matrimonio, il: căsătorie, căsătoria
funerale, il: înmormântare, înmormântarea
festa, la: petrecere, petrecerea
mare, il: mare, marea
ristorante, il: restaurant, restaurantul
bar, il: bar, barul
cinema, il (pl. i cinema): cinema
sorella, la: soră, sora
estero, l’: străinătate, străinătatea

treno, il: tren, trenul

Unità 4 – I mezzi di trasporto
Libro dello studente

mezzi di trasporto, i: mijloace de transport,
mijloacele de transport
mezzi, i: mijloace, mijloacele
trasporto, il: transport, transportul

In questa unità impari a

ora, l’: oră, ora
spostamenti, gli: deplasări, deplasările
orari, gli: orare, orarele
biglietti, i (sg. il biglietto): bilete, biletele (sg.
biletul)
abbonamenti, gli (sg. l’abbonamento):
abonamente, abonamentele (sg. abonamentul)

Lessico: lezione A e lezione B

in (con l’) autobus: cu autobuzul
in (con il) tram: cu tramvaiul
in (con la) metropolitana: cu metroul
in (con la) bicicletta: cu bicicleta
in (con il) treno: cu trenul
a piedi: pe jos
giornaliero: zilnic
mensile: lunar
citypass, il: citypass, citypass-ul

1

di domenica: duminică
è tutto chiuso: e închis peste tot
chiuso/a (agg.): închis/ă
vado (inf. andare): plec
spostarmi (inf. spostarsi): să mă deplasez

2

con quali mezzi ti muovi in città?: cu ce te
deplasezi în oraș?
quali (sg. quale): care
ti muovi (inf. muoversi): te deplasezi
usi (inf. usare): folosești

Lezione A: Gli orari
1

fermata dell’autobus, la: stație de autobuz,
stația de autobuz
fermata, la: stație, stația
aspettano (inf. aspettare): așteaptă
scoprono (inf. scoprire): descoperă
sciopero, lo: grevă, greva
quando passa…?: când trece…?
passa (inf. passare): trece
adesso (avv.): acum
che ora è?: cât e ceasul?
in ritardo: în întârziere
tra quanto…?: în cât timp?
prossimo, il: următor, următorul
a che ora…?: la ce oră…?
finisce (inf. finire): termină
come andiamo…?: cu ce mergem?

edizioni edilingua
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2

finire (inf.): a termina
pulire (inf.): a curăța
costruire (inf.): a construi
capire (inf.): a înțelege
spedire (inf.): a expedia

3

muratori, i (sg. il muratore): zidari, zidarii (sg.
zidarul)
pacco, il (pl. i pacchi): pachet, pachetul (pl.
pachetele)
grammatica, la: gramatică, gramatica

4

*meno un quarto: fără un sfert
*e mezzo/a: și jumătate
*mezzanotte, la: miez de noapte, miezul nopții
che ore sono?: cât e ceasul?
e un quarto: și un sfert
mezzogiorno: amiază

6

abbina (inf. abbinare): asocia
aggettivi, gli: adjective, adjectivele
aggiungono (inf. aggiungere): adaugă
ricarica telefonica, la (pl. le ricariche
telefoniche): reîncărcare telefonică,
reîncărcarea telefonică (reîncărcările telefonice)

Lezione B: I biglietti
1

*monete, le: monede, monedele
*viaggi (inf. viaggiare): călătorești
*tutto il giorno: toată ziua
*molto (avv.): mult
*comodo (agg.): comod
*soldi, i: credit, creditul
*come vai?: cu ce mergi?
*prendi (inf. prendere): ia
*lì (avv.): acolo
*conviene (inf. convenire): merită

giorni festivi, i: zile libere, zilele libere
chiamata gratuita, la: apel gratuit, apelul
gratuit
centro commerciale, il: centru comercial,
centrul comercial
giorni lavorativi: zile lucrătoare
giorni di riposo: zile de odihnă
in caso di smarrimento: în caz de pierdere
in caso di: în caz de
furto, il: furt, furtul

5

ha comprato (p.p.) (inf. comprare): a cumpărat
arriva (inf. arrivare): ajunge

Quaderno degli esercizi
3

auto, l’, f. (pl. le auto): mașină, mașina (pl.
mașinile)

7

parco pubblico, il: parc public, parcul public
ufficio di collocamento, l’: birou pentru
ocuparea forței de muncă, biroul pentru
ocuparea forței de muncă

8

scheda telefonica, la: cartelă telefonică, cartela
telefonică
scuola elementare, la: școală primară, școala
primară
centro lavoratori stranieri, il: oficiu pentru
muncitorii străini, oficiul pentru muncitorii
străini

9

è valido/a: e valabil/ă
parcheggio, il: parcare, parcarea
scuola materna, la: grădiniță, grădinița

10

3

colonne, le (sg. colonna, la): coloane, coloanele
(sg. coloana)
in basso: în josul
tariffa, la: preț, prețul
area, l’(f.): zonă, zona
pista, la: pistă, pista
centrale (agg.): central
orario/a (agg.): orar
pedonale (agg.): pietonal
ciclabile (agg.): ciclabil
prenotato/a (agg.): rezervat/ă
concordanza, la: concordanță, concordanța

testo, il: text, textul
mi abbono (inf. abbonarsi): mă abonez
mi conviene (inf. convenire): e convenabil
lo stesso: același
annuale: anual
comperare: cumpăra
bisogna presentare: trebuie să prezinte
documento d’identità, il: buletin, buletinul
documento, il: document, documentul
identità, l’: identitate, identitatea
fotografia, la: fotografie, fotografia
data d’inizio, la: dată de emitere, data emiterii
inizio, l’: început, începutul

4

espressioni, le (sg. l’espressione): expresii,
expresiile (sg. expresia)
giorni feriali, i: zile lucrătoare, zilele lucrătoare
orario continuato, l’: program fără pauză de
prânz, programul fără pauză de prânz
comunale (agg.): municipal
edizioni edilingua
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Modulo 2 – La vita quotidiana

vita quotidiana, la: viață cotidiană, viața
cotidiană
vita, la: viață, viața
quotidiana (agg.): cotidiană

Unità 1 – I negozi
Libro dello studente
1

negozianti, i: comercianți, comercianții
commesso, il: vânzător, vânzătorul
droghiere, il: băcan, băcanul
edicolante, l’(m./f.): vânzător de ziare,
vânzătorul de ziare
farmacista, il (f. la farmacista): farmacist,
farmacistul (f. farmacista)
fruttivendolo, il: vânzător de fructe şi legume,
vânzătorul de fructe şi legume
libraio, il: librar, librarul
macellaio, il: măcelar, măcelarul
panettiere, il: brutar, brutarul
pasticciere, il: cofetar, cofetarul

In questa unità impari a

usare espressioni utili per fare acquisti:
folosirea expresiilor utile la cumpărături
prezzo, il: preț, prețul

3

brevi (agg.): scurți
dizionario, il: dicționar, dicționarul

4

museo, il: muzeu, muzeul
gnomo, lo: gnom, gnomul
psichiatra, lo: psihiatru, psihiatrul
albergo, l’: hotel, hotelul
zoo, lo: grădină zoologică, grădina zoologică
americano, l’: american, americanul
magazziniere, il: magazioner, magazionerul
automobile, l’: automobil, automobilul

6

Lezione A: I negozi
1

fiori, i (sg. il fiore): flori, florile (sg. floarea)
tabaccheria, la: tutungerie, tutungeria
gelateria, la: cofetărie, cofetăria

evidenzia (inf. evidenziare): evidențiază
articoli indeterminativi, gli: articole
nehotărâte, articolele nehotărâte
dolce, il: desert, desertul
c’è (inf. esserci): este
pasticceria, la: cofetărie, cofetăria
qui vicino: aici aproape
panetteria, la: brutărie, brutăria
angolo, l’: colț, colțul
aspirine, le: aspirină, aspirina
farmacia, la (pl. le farmacie): farmacie,
farmacia (pl. farmaciile)
tanti: multe

2

negozio di abbigliamento, il: magazin de
îmbrăcăminte, magazinul de îmbrăcăminte
abbigliamento, l’: îmbrăcăminte, îmbrăcămintea
negozio di frutta e verdura, il: magazin de
fructe și legume, magazinul de fructe și legume
frutta, la (m. il frutto): fructe, fructele (m.
fructul)
verdura, la (pl. le verdure): legumă, leguma (pl.
legumele)
macelleria, la: măcelărie, măcelăria
negozio di scarpe, il: magazin de încălțăminte,
magazinul de încălțăminte
edicola, l’: chioșc de ziare, chioșcul de ziare

7

ci sono (inf. esserci): sunt
alberi, gli: copaci, copacii
ananas, gli (sg. l’ananas): ananas, fructele de
ananas (sg. fructul de ananas)
mele, le: mere, merele
taxi, il: taximetru, taximetrul

8

prodotti, i: produse, produsele
paio di pantaloni, il: pereche de pantaloni,
perechea de pantaloni
paio, il: pereche, perechea
pantaloni, i: pantaloni, pantalonii
mela, la: măr, mărul
yogurt, lo: iaurt, iaurtul
farmaco, il: medicament, medicamentul
panino, il: sandwich, sandwich-ul
fetta di carne, la: felie de carne, felia de carne
fetta, la: felie, felia
carne, la: carne, carnea
paio di scarpe, il: pereche de pantofi, perechea
de pantofi
scarpe, le: pantofi, pantofii
alimentari, l’ (negozio di generi alimentari):
alimentară, alimentara (magazin de alimente)

chiuso per ferie: închis pentru concediu
torno subito: vin imediat
torno (inf. tornare): mă întorc
subito (avv.) imediat
orari (di) apertura, gli: program de lucru,
programul de lucru
riapre (inf. riaprire): redeschide
proprietario, il: proprietar, proprietarul
essere malato: a fi bolnav
è uscito (p.p.) (inf. uscire): a ieșit
è dentro (a): este înăuntru (în)
cliente, il: client, clientul
più tardi: mai târziu
chiude (inf. chiudere): închide
cani, i: câini, câinii
entrare (inf.): a intra
fumare (inf.): a fuma
dentro: înăuntru

Lezione B: I vestiti

vestiti, i: haine, hainele
colori, i (sg. il colore): culori, culorile (sg.
culoarea)
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giallo: galben
azzurro: albastru
rosa: roz
nero: negru
bianco: alb
marrone: maro
arancione: portocaliu
verde: verde
grigio: gri
viola: violet
concordano (inf. concordare): se acordă
nel genere e nel numero: în gen și număr
invariabili: invariabili

*sconti, gli (sg. lo sconto): reduceri, reducerile
(sg. reducerea)
*large, la: măsură L, măsura L

4

small, la: măsură S, măsura S
extra large, la: măsură XXL, măsura XXL

5

2

capi di abbigliamento, i: îmbrăcăminte,
îmbrăcămintea
capo, il: piesă de îmbrăcăminte, piesa de
îmbrăcăminte
accessori, gli (sg. l’accessorio): accesorii,
accesoriile (sg. accesoriu)
camicetta, la: cămașă, cămașa
jeans, i: jeans, jeanșii
cappotto, il: halat, halatul
scarponi, gli: ghete, ghetele
guanti, i: mănuși, mănușile
maglietta, la: tricou, tricoul
stivali, gli: cizme, cizmele
giaccone, il: sacou, sacoul
completo da uomo, il: costum, costumul

3

interviste, le: interviuri, interviurile
personaggi, i (sg. il personaggio): personaje,
personajele (sg. personajul)
*amo (inf. amare): îmi plac
*mi fanno sentire libera: mă fac să mă simt
liberă
*preferiti/e (agg.): preferați/te
*indosso (inf. indossare): îmbrac
*porto (inf. portare): port
*bassi/e (agg.): fără toc
*compro (inf. comprare): cumpăr
*spesso (avv.): adesea
*cercare (inf.): a căuta
*trovare (inf.): a găsi
*mi piace: îmi place
*extra small, la: măsură XS
*vesto (inf. vestire): mă îmbrac
*elegante (agg.): elegant
*qualche volta: uneori
*problemi, i (sg. il problema): probleme,
problemele (sg. problema)
*mi piacciono: îmi plac
*preferisco (inf. preferire): prefer
*classico/a (agg.): clasic/ă
*fare freddo: a fi frig
*scooter, lo: scooter, scooterul
*abiti, gli: haine, hainele
*sportivi/e (agg.): sportivi/sportive
*taglia, la: măsură, măsura

*posso aiutarLa: pot să vă ajut?
*cerco (inf. cercare): caut
*camicia, la: cămașă
*di che colore?: ce culoare?
*che taglia porta?: ce măsură purtați?
*posso provarla?: pot să o probez?
*camerino, il: salon de probă, salonul de probă
*laggiù (avv.): acolo în spate
*come le sta?: cum vă vine?
*un po’ stretta: cam strâmtă
*certamente (avv.): sigur
*aspetti un momento: un moment
*momento, il: moment, momentul
*mi sta bene:îmi vine bine
*quanto costa?: cât costă?
*costa (inf. costare): costă
*iniziano (inf. inziare): încep
*saldi, i: reduceri, reducerile
*sconto, lo: reducere, reducerea
*ecco a Lei: poftiți
*ecco: uitați
prova (inf. provare): încearcă
spende (inf. spendere): cheltuie

6

immaginate (inf. immaginare): imaginați-vă
in vetrina: în vitrină
che numero ha?: ce număr aveți?
quant’è in tutto?: cât costă în total?
quant’è?: cât costă?
in tutto: în total

7

corta (agg.): scurtă
larghi (agg.): largi
economici (agg.): ieftini
lunga (agg.): lungă
costosi (agg.): scumpi
aggettivi dimostrativi, gli: adjective
demonstrative, adjectivele demonstrative
minigonna, la: fustă mini, fusta mini
zainetto, lo: ghiozdan, ghiozdanul

8

felpe, le: hanorace, hanoracele
impermeabile, l’ (m.): impermeabil,
impermeabilul

Autovalutazione – Lezione A e B
1

che freddo!: ce frig e!
mani, le (sg. la mano): mâini, mâinile (sg. mâna)
gelate (agg.): înghețate
cappello, il: căciulă, căciula
inverno, l’: iarnă, iarna
pane, il: pâine, pâinea
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Unità 2 – Il cibo
Libro dello studente

fresco (agg.): proaspăt
in fondo: în capăt

2

livello elementare, il: nivel de bază, nivelul de
bază
abitanti, gli: locuitori, locuitorii

3

supermercato, il: supermarket, supermarketul
zona, la: zonă, zona
vedo (inf. vedere): văd

4

ragazzi, i: tineri, tinerii
ombrello, l’: umbrelă, umbrela

Quaderno degli esercizi
1

3

spagnolo: spaniol/ă
madre, la: mamă, mama

4

sottolinea (inf. sottolineare): subliniază
faccio (inf. fare): fac

5

colline, le: coline, colinele
possiamo (inf. potere): putem
pescheria, la: pescărie, pescăria

7

ginnastica, la: gimnastică, gimnastica
alla terza persona singolare: la persoana a treia
singular
tacco, il: toc, tocuri

10

trasforma (inf. trasformare): transformă

11

belle (agg.): frumoase
piccole (agg.): mici
entro (inf. entrare): intru
sistemo (inf. sistemare): aranjez
estivi (agg.): estivali
lavanderia, la: spălătorie, spălătoria

12

battute mancanti, le: răspunsuri lipsă,
răspunsurile lipsă

In questa unità impari a

parlare delle abitudini alimentari: a vorbi
despre obiceiurile alimentare
abitudine, l’: obicei, obiceiul
ordinare: obișnuite
fare la spesa al mercato: a face cumpărături la
piață
spesa, la: cumpărătură, cumpărătura
mercato, il: piață, piața
chiedere se si desidera qualcosa: a întreba dacă
se dorește ceva
prodotto, il: produs, produsul

1

vende (inf. vendere): vinde
torte, le: torturi, torturile
lavora (inf. lavorare): lucrează
medicine, le: medicamente, medicamentele
pasta, la: paste făinoase, pastele făinoase
formaggi, i (sg. il formaggio): brânzeturi,
brânzeturile (sg. brânză)
salumi, i: mezeluri, mezelurile
prepara (inf. preparare): prepară
cuoce (inf. cuocere): gătește

8

cibo, il: hrană, hrana

arancia, l’ (pl. le arance): portocală, portocala
(pl. portocalele)
banana, la: banană, banana
biscotto, il: biscuit, biscuitul
burro, il: unt, untul
carota, la: morcov, morcovul
cipolla, la: ceapă, ceapa
cornetto, il: corn, cornul
insalata, l’: salată, salata
limone, il: lămâie, lămâia
melanzana, la: vânătă, vânăta
olio di oliva, l’: ulei de măsline, uleiul de
măsline
patata, la: cartof, cartoful
pera, la: pară, para
pizza, la: pizza
pomodoro, il: roșie, roșii
prosciutto, il: șuncă, șunca
riso, il: orez, orezul
sale, il: sare, sarea
succo di frutta, il: suc de fructe, sucul de fructe
succo, il: suc, sucul
vino, il: vin, vinul
zucchero, lo: zahăr, zahărul
zucchina, la: dovlecel, dovlecelul
uova, le (sg. l’uovo): ou, ouăle (sg. oul)

Lezione A: Colazione, pranzo e cena

pranzo, il: prânz, prânzul
cena, la: cină, cina

1

in gruppo: în grup
lista, la: listă, lista
vi piace (inf. piacere): vă place
mangiare (inf.): a mânca
bere (inf.): a bea
durante: în timpul
giornata, la: zi, ziua
latte, il: lapte, laptele
marmellata, la: dulceață, dulceața
tè, il: ceai, ceaiul
verdure, le: legume, legumele
frutto, il: fruct, fructul
edizioni edilingua
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merenda, la: gustare, gustarea

Lezione B: Al supermercato
1

2

*mattina, la: dimineață, dimineața
*tanto (avv.): mult
*energie, le: energie, energiile
*faccio colazione (inf. fare): servesc micul
dejun
*bevo (inf. bere): beau
*poco (avv.): puțin
*piatto, il: farfurie, farfuria
*stesse cose, le: aceleași lucruri
*cose, le: lucruri, lucrurile
*mai (avv.): niciodată
*invece (avv.): în schimb

*carrello, il: coș, coșul
*libero (agg.): liber
*banco, il: tejghea, tejgheaua
*etti, gli (sg. l’etto): hectograme, hectogramele
(sg. hectogramul)
*fila, la: rând, rândul
*chili, i (sg. il chilo): kilograme, kilogramele (sg.
kilogramul)
*pesa (inf. pesare): cântărește
*bilancia, la: cântar, cântarul
*reparto, il: raion, raionul
*tortellini, i: tortellini
*apriscatole, l’ (m.): deschizător de conserve
*casalinghi, i: obiecte de uz casnic, obiectele
de uz casnic
*cassa, la: casă, casa
pere, le (sg. la pera): pere, perele (sg. para)

3

bevande, le: băuturi, băuturile
popolari: populare

4

bicchiere, il: pahar, paharul
cucchiaio, il: lingură, lingura
lattina, la: doză, doza
pezzo, il: bucată, bucata
tazza, la: ceașcă, ceașca
tazzina, la: ceșcuță, ceșcuța
tavoletta, la: tabletă, tableta
acqua, l’: apă, apa
aranciata, l’: oranjadă, oranjada

3

quantità, le (sg. la quantità): cantități,
cantitățile (sg. cantitatea)
litro, il: litru, litrul
grammi, i: grame, gramele

4

fate dei dialoghi simili: întocmiți dialoguri
asemănătoare
centesimi, i: cenți, cenții

5

5

hai sete (inf. avere sete): ți-e sete

6

nomi composti, i: nume compuse, numele
compuse
asciugacapelli, l’: foen, foenul
tostapane, il: prăjitor de pâine, prăjitorul de
pâine
cavatappi, il: tirbușon, tirbușonul
schiaccianoci, lo: spărgător de nuci, spărgătorul
de nuci
passaverdure, il: tocător pentru legume,
tocătorul pentru legume
scolapasta, lo: strecurătoare, strecurătoarea
spremiagrumi, lo: storcător de fructe,
storcătorul de fructe
stendibiancheria, lo: uscător de rufe, uscătorul
de rufe
aspirapolvere, l’ (m.): aspirator, aspiratorul

gassate (agg.): gazoase
compiti, i: lecții, lecțiile

7

in coppia: în perechi

8

recitate (inf. recitare): reproduceți
barista, il: barman, barmanul
desidera? (inf. desiderare): doriți?
quale vuole? (inf. volere): care doriți?
quello: acela
basta così? (inf. bastare): atât?
posso esserLe utile: vă pot fi de folos?
vorrei (inf. volere): aș dori
maturi/e (agg.): copți, coapte
serve altro?: doriți și altceva?
serve (inf. servire): e necesar
altro: altceva

9

6

piano superiore, il: etaj superior, etajul
superior
speciale: special(ă)
a scelta: la alegere
sfuso (agg.): vrac
bivio, il: intersecție, intersecția
offerte, le (sg. l’offerta): oferte, ofertele (sg.
oferta)

capelli, i: păr, părul
bagnati (agg.): ud
frutta secca, la: fructe seci, fructele seci
essere pronto/a: a fi pregătit, a fi pregătită
asciugare (inf.): a usca

7

aggiunge (inf. aggiungere): a adăuga
ringrazia (inf. ringraziare): a mulțumi

Autovalutazione – Lezione A e B
2
maionese, la: maioneză, maioneza
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cucina, la: bucătărie, bucătăria
compleanno, il: zi de naștere, ziua de naștere

In questa unità impari a

Quaderno degli esercizi
2

errori, gli (sg. l’errore): greșeli, greșelile (sg.
greșeala)
crostata, la: tartă, tarta
mi gira la testa: îmi vâjâie capul
testa, la: cap, capul
miele, il: miere, mierea

3

riquadro, il: cadru, cadrul
parmigiano, il: parmigian, parmigianul
tavolo, il: masă, masa
nonna, la: bunică, bunica
credenza, la: dulap, dulapul
esci (inf. uscire): ieși

5

...e non mangiate mai niente: …și nu mâncați
niciodată nimic
niente: nimic
bambini, i (sg. il bambino): copii, copiii (sg.
copilul)
ceno (inf. cenare): cinez
rimaniamo (inf. rimanere): rămânem
corre (inf. correre): aleargă
essere sbagliato: a fi greșit
fare male: a face rău

7

farina, la: făină, făina
posate, le: tacâmuri, tacâmurile
pentole, le (sg. la pentola): cratițe, cratițele
(sg. cratița)

8

fai delle richieste: formulează cereri

10

hai chiesto (p.p.) (inf. chiedere): ai întrebat
servire: a servi
peperoni, i (sg. il peperone): ardei, ardeii (sg.
ardeiul)
grandi (agg.): mari

11

avere voglia: a avea poftă
toast, il: toast, toastul
sole, il: soare, soarele
balcone, il: balcon, balconul
asciugano (inf. asciugare): usucă
disastro, il: dezastru, dezastrul
cadere: a cădea
ragù, il: tocană, tocana
sentono (inf. sentire): aud
semi, i (sg. il seme): semințe, semințele (sg.
sămânța)
piove (inf. piovere): plouă

Unità 3 – La famiglia
Libro dello studente

familiari, i: rude, rudele
aspetto fisico, l’: aspect fizic, aspectul fizic
personalità, la: personalitate, personalitatea
parlare di te e delle persone che conosci: a
vorbi despre tine și despre persoanele pe care le
cunoști

1

nonno, il: bunic, bunicul
nonni materni, i: bunici din partea mamei,
bunicii din partea mamei
paterni (agg.): paterni
padre, il: tată, tatăl
marito, il: soț, soțul
zii, gli: unchi, unchii
zio, lo: unchi, unchiul
zia, la: mătușă, mătușa
cognato, il: cumnat, cumnatul
fratello, il: frate, fratele
cugini, i: verișori, verișorii
nipoti, i (sg. il nipote): nepoți, nepoții (sg.
nepotul)

2

griglia, la: grătar, grătarul

Lezione A: Mia madre fa la cuoca
1

indica (inf. indicare): indică
*mi collego (inf. collegarsi): mă conectez
*mi mancate (inf. mancare): mi-e dor de voi
*a proposito: apropo
*piacere di conoscerti: îmi pare bine de
cunoștință
*sono felice (inf. essere felice): sunt încântată
*felice: încântată
vive (inf. vivere): trăiește
studia (inf. studiare): studiază
cellulare, il: celular, celularul

2

riascolta (inf. riascoltare): ascultă din nou
riordina (inf. riordinare): reordonează

3

aggettivi possessivi, gli: adjective posesive,
adjectivele posesive
preceduti da: precedate de

5

ha scritto (p.p.) (inf. scrivere): a scris
badante, la: îngrijitoare pentru bătrâni,
îngrijitoarea pentru bătrâni
cameriera, la: chelneriță, chelnerița
cuoca, la (m. il cuoco): bucătăreasă,
bucătăreasa (m. bucătarul)
baby-sitter, la: baby-sitter
novità, le: noutăți, noutățile
appartamento, l’: apartament, apartamentul
soprattutto (avv.): în special
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fine settimana, il: sfârșit de săptămână, sfârșitul
de săptămână
anziano/a (agg.): bătrân/bătrână
frequenta (inf. frequentare): frecventează
istituto tecnico, l’: institut tehnic, institutul
tehnic
si prende cura (inf. prendersi cura): are grijă
liceo linguistico, il: liceu lingvistic, liceul
lingvistic
inglese, l’(m.): engleză, engleza
tedesco, il: germană, germana
pub, il: cârciumă, cârciuma
stanco/a (agg.): obosit/ă
bacio, il: sărut, sărutul

6

1

siccome: deoarece
descrizione, la: descriere, descrierea
*come faccio?: cum să fac?
*non ti preoccupare (inf. preoccuparsi): nu-ți
face griji
*mi ricordo (inf. ricordarsi): îmi amintesc
*ultima, l’: ultimă, ultima
*entrata, l’: intrare, intrarea
*per sicurezza: ca să fiu sigură

2

casalinga, la: casnică, casnica
collaboratrice domestica, la: menajeră,
menajera
corriere, il: curier, curierul
operaia, l’: muncitoare, muncitoarea
sarta, la: croitoreasă, croitoreasa

snello/a (agg.): subțire

3

8

serve ai tavoli (inf. servire): servește la mese
consegna (inf. consegnare): livrează
lettere, le: scrisori, scrisorile
assiste (inf. assistere): asistă
cappuccini, i: capucin, capucinii
si occupa (inf. occuparsi): se ocupă

9

gioco a squadre: joc de echipă
gioco, il: joc, jocul
squadra, la: echipă, echipa
vince (inf. vincere): câștigă
velocemente (avv.): repede

10

scambiate (inf. scambiare): schimbate

Lezione B: Mio fratello Andrey

caratteristiche, le: caracteristici,
caracteristicile
lentiggini, le: pistrui, pistruii
barba, la: barbă, barba
baffi, i: mustăți, mustățile

altezza, l’: înălțime, înălțimea
basso (agg.): mic de statură
alto/a (agg.): înalt/ă
corporatura, la: corporatură, corporatura
magro/a (agg.): slab/ă
robusto/a(agg.): robust/ă
grasso/a (agg.): gras/ă
lunghezza, la: lungime, lungimea
corti/e (agg.): scurți/e
lunghi/e (agg.): lungi
castani/e (agg.): șateni/e
biondi/e (agg.): blonzi/blonde
tipo, il: tip, tipul
lisci/e (agg.): drepți/drepte
mossi/e (agg.): ondulați/ondulate
ricci/e (agg.): creț/crețe
occhi, gli (sg. l’occhio): ochi, ochii (sg. ochiul)
carnagione, la: ten, tenul
chiaro/a (agg.): deschis/deschisă
olivastro/a (agg.): măsliniu/măslinie
scuro/a (agg.): închis/ă

calmo/a (agg.): calm/ă
nervoso/a (agg.): nervos/nervoasă
educato/a (agg.): educat/ă
maleducato/a (agg.): needucat/ă
sincero/a (agg.): sincer/ă
bugiardo/a (agg.): mincinos/mincinoasă
generoso/a (agg.): generos/generoasă
altruista (agg.): altruist
attivo/a (agg.): activ/ă
pigro/a (agg.): leneș/ă
simpatico/a (agg.): simpatic/ă
antipatico/a (agg.): antipatic/ă
*si arrabbia (inf. arrabbiarsi): se supără
*perde la pazienza (inf. perdere): își pierde
răbdarea
*carino/a: *drăguț/ă
*regala (inf. regalare): dăruiește
*(non) sta (mai) fermo/a: (nu) stă (niciodată)
locului
*scherza (inf. scherzare): glumește
*ride (inf. ridere): râde
*per questo: de aceea

4

dà (inf. dare): dă
verità, la: adevăr, adevărul
tranquillo/a (agg.): *liniștit/ă
grida (inf. gridare): strigă
divertente (agg.): amuzant
non ha un bel modo di fare: nu are un
comportament elegant
lento/a (agg.): lent/ă
avere voglia di…: a avea chef de…

6

carattere, il: caracter, caracterul
aiuto, l’: ajutor, ajutorul

Autovalutazione – Lezione A e B
2

cuce (inf. cucire): coase
ha cura (inf. avere cura): are grijă
fabbrica, la: fabrică, fabrica
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3

rilassato/a (agg.): relaxat/ă

4

garage, il: garaj, garajul

Quaderno degli esercizi
1

grado di parentela, il: grad de rudenie, gradul
de rudenie

2

essere in pensione: a fi pensionat
pensione, la: pensie, pensia
giocate (inf. giocare): vă jucați
accompagnare (inf.): a însoți
aeroporto, l’: aeroport, aeroportul

4

fare pulizie: a face curățenie
pulizie, le: curățenie, curățenia

9

periodo, il: perioadă, perioada
turisti, i (sg. il turista): turiști, turiștii (sg.
turistul)
francese, il: franceză, franceza

11

componenti della famiglia, i: membri de
familie, membrii familiei

12

pollo, il: pui, puiul
non sa di niente: fără gust
uguali: egali
stanza, la: cameră, camera
caldo/a (agg.): cald/ă

Unità 4 – La casa
Libro dello studente

In questa unità impari a

azioni della giornata, le: activități zilnice,
activitățile zilnice

1

numeri ordinali, i: numerale ordinale,
numeralele ordinale
primo, il: prim, primul
quarto, il: al patrulea
secondo, il: al doilea
terzo, il: al treilea
piano, il: etaj, etajul
piano terra, il: parter, parterul

2

camera da letto, la: dormitor, dormitorul
camera, la: cameră, camera
corridoio, il: antreu, antreul
ingresso, l’: intrare, intrarea

3

oggetti, gli: obiecte, obiectele
fornello, il: aragaz, aragazul
frigorifero, il: frigider, frigiderul

lavello, il: chiuvetă, chiuveta
sedia, la: scaun, scaunul
salotto, il: salon, salonul
divano, il: canapea, canapeaua
poltrona, la: fotoliu, fotoliul
televisore, il: televizor, televizorul
libreria, la: bibliotecă, biblioteca
letto, il: pat, patul
comodino, il: comodă, comoda
armadio, l’: dulap, dulapul
bidet, il: bideu, bideul
doccia, la: duș, dușul
lavabo, il: chiuvetă, chiuveta
lavatrice, la: mașină de spălat, mașina de spălat
water, il: closet, closetul

Lezione A: Marius affitta un
appartamento
1

affittare (inf.): a închiria
*mi dica (formale, inf. dire): spuneți
*affitto, l’: chirie, chiria
*ho letto (p.p.) (inf. leggere): am citit
*annuncio, l’ (pl. gli annunci): anunț, anunțul
(pl. anunțurile)
*in che zona…?: în ce zonă…?
*è una zona servita bene?: este o zonă bine
servită?
*stazione ferroviaria, la: gară, gara
*quadrilocale, il: apartament cu patru camere,
apartamentul cu patru camere
*mi scusi (formale, inf. scusarsi): mă scuzați
*è arredato: este mobilat

3

privato: privat
monolocale, il: garsonieră, garsoniera
l’appartamento è composto da: apartamentul
este format din
unico ambiente: cameră open space (în plan
deschis)
ambiente, l’: cameră, camera
non distante: nu departe
stazione dei treni, la: gară, gara
affittasi: de închiriat
trilocale, il: apartament cu trei camere,
apartamentul cu trei camere
ufficio postale, l’: oficiu poștal, oficiul poștal
angolo cottura, l’: chicinetă, chicineta
cantina, la: pivniță, pivnița
bilocale, il: apartament cu două camere,
apartamentul cu două camere
camera matrimoniale, la: cameră matrimonială,
camera matrimonială
balcone spazioso, il: balcon spațios, balconul
spațios
riscaldamento, il: încălzire, încălzirea

4

campanello, il: sonerie, soneria

6

piantina, la: planimetrie, planimetria
edizioni edilingua
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9

al centro c’è…: în mijloc se află…
parete, la: perete, peretele
vasca, la: vană, vana

con quale frequenza fai: cu ce frecvenţă faci
le seguenti azioni: următoarele acțiuni
sempre: mereu
di solito: de obicei
spesso: des
qualche volta: uneori
raramente: rar
mai: niciodată
avverbi di frequenza, gli: adverbe de frecvență,
adverbele de frecvență
posizione, la: poziție, poziția

7

fumetti, i: benzi desenate, benzile desenate
pianta, la: plantă, planta
verbi modali: verbe modale
potere (inf.): a putea
dovere (inf.): a trebui
volere (inf.): a vrea, a voi
offrire (inf.): a oferi
qualcosa: ceva
esprimere (inf.): a exprima
desiderio, il: dorință, dorința
necessità, la: nevoie, nevoia
permesso, il: permisiune, permisiunea
in modo gentile: în manieră educată

Autovalutazione – Lezione A e B
1

spegnere (inf.): a stinge
fuori (avv.): afară
fa caldo: este cald
cose vecchie, le: vechituri, vechiturile

Lezione B: La giornata di Widade
1

vignette, le: imagini desenate, imaginile
desenate
*organizzato/a (agg.): organizat/ă
*mi sveglio (inf. svegliarsi): mă trezesc
*mi alzo (inf. alzarsi): mă ridic
*mi lavo (inf. lavarsi): mă spăl
*mi vesto (inf. vestirsi): mă îmbrac
*verso le…: pe la…
*mi trucco (inf. truccarsi): mă machiez
*mi pettino (inf. pettinarsi): mă pieptăn
*accompagno (inf. accompagnare): însoțesc
*raramente (avv.): *rar
*sartoria, la: croitorie, croitoria
*mi addormento (inf. addormentarsi): adorm

3

denti, i: dinți, dinții
si mette (inf. mettersi): își pune
lenti a contatto, le: lentile de contact, lentilele
de contact
si riposa (inf. riposarsi): se odihnește
verbi riflessivi, i: verbe reflexive, verbele
reflexive
sdraiarsi (inf.): a se întinde
radersi (inf.): a se rade
pulirsi (inf.): a se curăța

4

ottimisti/e (agg.): optimiști/optimiste
sorprese, le: surprize, suprizele
tv, la: televizor, televizorul

3

divertirsi (inf.): a se distra
nuovi amici: prieteni noi
crescere (inf.): a crește

Quaderno degli esercizi
1

troppo (avv.): prea mult

2

definizioni, le: definiții, definițiile
con una sola stanza: cu o singură cameră
solo/a (agg.): singur/ă

3

lampada, la: lampă, lampa

4

piccolo/a (agg.): mic/ă
moderno/a (agg.): modern/ă
antico/a (agg.): vechi/vechie

6

citofono, il: interfon, interfonul
studio medico, lo: cabinet medical, cabinetul
medical

7

finestra, la: fereastră, fereastra

5

2

nessuna: nici una
alternativa, l’: alternativă, alternativa
musica, la: muzică, muzica
dopo (avv.): după
navigo su Internet: (inf. navigare): navighez pe
internet

usato/a (agg.): folosit/ă
timbrare (inf.): a ștampila

8

accendo (inf. accendere): aprind
è rotto/a: este rupt/ă, defect/ă
dipinge (inf. dipingere): pictez

8

avverbi di tempo, gli: adverbe de timp,
adverbele de timp
prima: înainte
poi: după
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Modulo 3 – Diritti e doveri

diritti, i (sg. il diritto): drepturi, drepturile (sg.
dreptul)
doveri, i (sg. il dovere): obligații, obligațiile (sg.
obligația)

Unità 1 – Gli uffici
Libro dello studente

In questa unità impari a

2

più piccola di…: mai mică decât…
grande come…: mare ca și…
meno… di…: mai puțin de…

3

orientarsi in un ufficio: a se orienta într-un
birou
comparare persone e oggetti: a compara
persoane și obiecte
Servizio Sanitario Nazionale, il: Casă de
Asigurări de Sănătate, Casa de Asigurări de
Sănătate

1

marca da bollo, la: timbru, timbrul
bollo, il: timbru, timbrul
tessera sanitaria, la: card de sănătate, cardul de
sănătate
impegnativa, l’: trimitere, trimiterea
codice fiscale, il: cod numeric personal, codul
numeric personal

2

spiegazioni, le: explicații, explicațiile
banco informazioni, il: birou de informații,
biroul de informații
distributore numeri, il: distribuitor de numere,
distribuitorul de numere
impiegato, l’: angajat, angajată
macchina per fototessere, la: foto cabină, foto
cabina
utente, l’ (m./f.): utilizator, utilizatoare
sportello, lo: ghișeu, ghișeul
usciere, l’: portar, portarul
divide (inf. dividere): împarte
servizio, il (pl. i servizi) serviciu, serviciul (pl
serviciile)

Lezione A: L’ufficio anagrafe

residenza, la: *domiciliu stabil, domiciliul stabil
ottenere (inf.): a obține
(non) è necessario essere…: (nu) este necesar să
fii…

anagrafe, l’: registratură, registratura
*rilascio, il: emitere, emiterea
*carta d’identità, la: buletin, buletinul
*schiacciare: a apăsa
*tasto, il: tastă, tasta
*ritirare: a retrage
*non c’è di che: pentru puțin
*finalmente (avv.): în sfârșit
*che cosa devo portare?: ce trebuie să aduc?
*recenti: recente
*essere residente: a avea domiciul stabil
*elettronica: electronică
*riconoscimento: recunoaștere
*memoria, la: memorie, memoria
*microchip, il: microcip, microcipul
*tradizionale: tradițională
*cartacea: pe suport de hârtie
*più… di…: mai mult…decât…
certificato, il: certificat, certificatul

nato/a il: născut/ă în
cittadinanza, la: cetățenie, cetățenia
senegalese (agg.): senegalez
stato civile, lo: stare civilă, starea civilă
coniugato/a (agg.): căsătorit/ă
professione, la: profesie, profesia
connotati e contrassegni salienti: semne
particulare
statura, la: statură, statura
segni particolari, i: semne particulare, semnele
particulare
giovane: tânăr
sposato/a: căsătorit/ă
comparativi di maggioranza, minoranza,
uguaglianza, i: comparative de superioritate, de
inferioritate, de egalitate, comparativele de
superioritate, de inferioritate, de egalitate
confronto, il: confruntare, confruntarea
paragone, il: comparație, comparația
animali, gli: animale, animalele

5

ho bisogno di… (inf. avere bisogno di…): am
nevoie de…
le serve in carta libera o in bollo: vă e necesară
hârtia simplă sau cu ștampilă
per quanto tempo…: pentru cât timp…
stato di famiglia, lo: stare civilă, starea civilă
dichiarazione sostitutiva, la: declarație
subsitutivă, declarația substitutivă
dichiarazione, la: declarație, declarația
sostitutivo/a (agg.): substitutiv/ă
autocertificazione, l’: autocertificare,
autocertificarea
scaricare: descărca
non lo sapevo (inf. sapere): nu știam

6

rivolge (inf. rivolgere): adresează
sottoscritto, il (f. la sottoscritta): subsemnat,
subsemnatul (f. subsemnata)
abitualmente (avv.): în mod obișnuit
dichiara (inf. dichiarare): declară
dalla nascita: de la naștere
nascita, la: naștere, nașterea
proveniente da…: care provine din…
dichiarante, il: declarant, declarantul
allega (inf. allegare): atașa
copia fotostatica, la: fotocopie, fotocopia
copia, la: copie, copia
risiede (inf. risiedere): locuiește
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7

celibe: necăsătorit
divorziato/a: divorțat/ă
nubile: necăsătorită
vedovo/a: văduv/ă
separato/a: separat/ă
ancora: încă
si è risposato (p.p.) (inf. risposarsi): s-a
recăsătorit
spero di farlo presto: sper să o fac în curând
in giro per casa: prin casă
mondo, il: lume, lumea
purtroppo: din păcate
è morta (p.p.) (inf. morire): a murit
per fortuna: din fericire
mi vogliono bene (inf. volere bene): (ei/ele) țin
la mine

Lezione B: Le A.S.L.
1

*dovrei iscrivermi (inf. iscriversi): trebuie să mă
înscriu
*percorrere (inf.): parcurge
*lunghissimo (agg.): foarte lung
*fortunatissima (agg.): foarte norocoasă
*intanto (avv.): în timp ce
*dottoressa, la: doctoriță, doctorița
*gente, la: lume, lumea
*è la più brava di…: este cea mai bună din…
*quartiere, il: cartier, cartierul
*controlli i suoi dati: controlați datele
*data di nascita, la: dată de naștere, data de
naștere
*opuscolo, l’: broșură, broșura
*semplicissimo (agg.): foarte simplu
*ho incontrato (p.p.) (inf. incontrare): am
întâlnit
*si figuri (formale): pentru puțin
dépliant, il: pliant, pliantul
ritira (inf. ritirare): retrage

3

superlativi regolari, i: superlative, superlativele
superlativo assoluto, il: superlativ absolut,
superlativul absolut
superlativo relativo, il: superlativ relativ,
superlativul relativ

4

intelligente (agg.): inteligent

5

appropriato (agg.): adecvat
lago, il: lac, lacul
carte, le: documente, documentele
scelte, le: alegeri, alegerile
ridiamo (inf. ridere): râdem

6

significa (inf. signficare): înseamnă
sanità pubblica, la: sănătate publică, sănătatea
publică
Azienda Sanitaria Locale (A.S.L), l’: Direcție de
Sănătate Publică Locală, Direcția de Sănătate
Publică Locală
risiedi (inf. risiedere): locuiești
rivolgerti (inf. rivolgersi): să te adresezi
Anagrafe Sanitaria, l’: Registru de Sănătate,
Registrul de Sănătate
rilascerà (inf. rilasciare): va emite
scade (inf. scadere): expiră
per rinnovare…: pentru reînnoire…
a che cosa hai diritto?: ce drepturi ai?
avere diritto: a avea dreptul
pediatra, il/la: pediatru, pediatrul/pediatra
visite, le: consultații, consultațiile
cambiare (inf.): schimba
guardia medica, la: serviciu medical de urgență,
serviciul medical de urgență
prescrive (inf. prescrivere): prescrie
farmaci “salva-vita”, i: medicamente de primă
necesitate, medicamentele de primă necesitate
pagherai (inf. pagare): vei plăti
una piccola somma di denaro: o mică sumă de
bani
somma, la: sumă, suma
denaro, il: bani, banii
visite specialistiche, le: consultații de
specialitate, consultațiile de specialitate
esami, gli (sg. l’esame): analize, analizele (sg.
analiza)
richiede (inf. richiedere): necesită
per prenotare…: pentru programare…
Centro Unico di Prenotazione (C.U.P.), il: birou
pentru programări, biroul pentru programări
Pronto Soccorso, il: prim ajutor, primul ajutor
attivo: activ
pericolo, il: pericol, pericolul
a pagamento: cu taxă
sentirsi poco/molto bene: a nu se simți bine/a
se simți foarte bine

7

scelgo (inf. scegliere): aleg

8

per scherzo: în glumă
essere serio/a: a fi serios/serioasă
fare silenzio: a sta în liniște
silenzio, il: liniște, liniștea

Autovalutazione
2

vivace (agg.): plin de viață
dolce (agg.): blând/ă

3

cittadini non comunitari, i: cetățeni non-UE,
cetățenii non-UE
cittadino, il: cetățean, cetățeanul
che cosa significa…?: ce înseamnă…?
che cosa…: ce…

a volte: uneori
riunione, la: ședință, ședința
proposta, la: propunere, propunerea
essere duro/a: a fi sever/ă
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scatola di cartone, la: cutie de carton, cutia de
carton
risparmiare (inf.): a economisi

Quaderno degli esercizi

1

schema, lo: schemă/schema
parola nascosta, la: cuvânt ascuns, cuvântul
ascuns
nascosto/a (agg.): ascuns/ă
fare la fila: a sta la rând
punto, il: punct, punctul

Lezione A: L’ufficio postale
1

*essere certa che arrivi: să fiu sigură că ajunge
*ricevuta di ritorno, la: confirmare de primire,
confirmarea de primire
*bancomat, il: card, cardul
*contanti, i: numerar, numerarul
*digiti il codice (formale): introduceți codul
*spinga il tasto (formale): apăsați tasta
*fatto!: am terminat

2

accanto a: alături de
in mezzo a: în mijlocul

3

uscita, l’: ieșire, ieșirea

3

5

in corso di validità: valabil

7

paziente (agg.): răbdător
spiega (inf. spiegare): explică

11

palazzo, il: clădire, clădirea

12

sei sicuro (inf. essere sicuro): ești sigur
regalo, il: cadou, cadoul

Unità 2 – I servizi
Libro dello studente

In questa unità impari a

servizi postali, i: servicii poștale, serviciile
poștale
bollettino, il: formular, formularul
cedolino postale, il: chitanță poștală, chitanța
poștală
descrivere le opportunità offerte: a prezenta
oportunitățile oferite
chiarimenti, i: clarificări, clarificările
spiegazioni, le: explicații, explicațiile

1

bolletta, la: factură, factura
cassetta postale, la: cutie poștală, cutia poștală
francobollo, il: timbru, timbrul
raccomandata, la: recomandată, recomandata
libretto dei risparmi, il: carnet de economii,
carnetul de economii
stipendio, lo: salariu, salariul

2

dopo aver compilato: după completarea
tassa, la: taxă, taxa
ricevuta, la: chitanță, chitanța
contenitore, il: recipient, recipientul
imbucare (inf.): a introduce în cutia poștală
cartoline, le: cărți poștale, cărțile poștale
luce, la: lumină, lumina
gas, il: gaz, gazul
incolla (inf. incollare): lipeşte
rettangolare: dreptunghiular
pagamento, il: plată, plata
dopo aver lavorato: după ce a lucrat

spedizioni, le: expedieri, expedierile
posta celere, la: poștă expres, poșta expres
posta, la: poștă, poșta
uno dei migliori…: unul dintre cei mai buni…
da paese a paese: de la o țară la alta
dipendono (inf. dipendere): depind
maggiore è il peso e più costa: cu cât
cântărește mai mult, cu atât prețul este mai
ridicat
ottimi (agg.): optimi
essere ottimo: a fi optim
oggetti di valore: obiecte de valoare
d’oro: de aur
d’argento: de argint
assicurazione, l’: asigurare, asigurarea
mia sorella minore: sora mea mai mică
assicurare (inf.): a asigura
in quanto tempo…: în cât timp…

5

comparativi e superlativi irregolari:
comparative și superlative neregulate
irregolari (agg.): neregulate
buono (agg.): bun
cattivo (agg.): rău
brutto (agg.): urât

6

idea, l’: idee, ideea
ha ricevuto (p.p.) (inf. ricevere): a primit
importante: important
peso, il: greutate, greutatea
direttore, il: director, directorul

7

A.R. (avviso di ricevimento): confirmare de
primire
C.A.P. (codice di avviamento postale), il: cod
poștal, codul poștal
località, la: localitate, localitatea
destinatario, il: destinatar, destinatarul
mittente, il: expeditor, expeditorul
n°civico, il: număr, numărul
ha spedito (p.p.) (inf. spedire): a trimis
edifici, gli (sg. l’edificio): clădiri, clădirile (sg.
clădirea)
ritrovare (inf.): a regăsi
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…che stiamo cercando (inf. cercare):…pe care îl
căutăm
numeri pari: numere pare
numeri dispari: numere impare

8

da restituire a…: a se restitui la…

5

9

posta prioritaria, la: corespondență prioritară,
corespondența prioritară
busta, la: plic, plicul
inviare (inf.): a trimite
a partire da…: începând cu…
variano (inf. variare): variază
in base a: în funcție de
formato, il: dimensiune, dimensiunea

Lezione B: Sportello Immigrati

immigrati, gli: emigranți, emigranții

1

opzione, l’: opțiune, opțiunea
*barca, la: ambarcațiune, ambarcațiunea
*porto, il: port, portul
*finisco presto: termin devreme
*aggiustare: repar
*porta, la: ușă, ușa
*fare una corsa: să mă grăbesc
*non ho capito (p.p.) (inf. capire): nu am înțeles
*è un servizio di informazione e consulenza:
este un serviciu de informare și consiliere
*consulenza, la: consiliere, consiliere
*che si rivolge a…: care se adresează…
*ti danno dei consigli su…: te îndrumă în
legătură cu…
*formazione professionale, la: formare
profesională, formarea profesională
*associazioni, le: asociații, asociațiile
*studio, lo: studiu, studiul
*lavoro, il: muncă, munca
*organizzano (inf. organizzare): organizează
informatica, l’: informatică, informatica
consulente, il: consultant, consultantul
fare volontariato: a face voluntariat
turismo, il: *turism, turismul

2

all’interno di…: în interiorul...

3

essere attenti: a fi atenți/e
ti aiutano a capire: te ajută să înțelegi
leggi, le (sg. la legge): legi, legile (sg. legea)
fanno incontrare e conoscere gli immigrati:
intermediază întâlnirea și cunoașterea
emigranților

servizio di accompagnamento, il: serviciu
consiliere profesională, serviciul de consiliere
profesională
accompagnamento, l’: consiliere, consilierea
servizio di ascolto e accoglienza, il: centru de
ascultare și primire, centrul de ascultare și
primire
ascolto, l’: ascultare, ascultarea
accoglienza, l’: primire, primirea
servizio di assistenza sanitaria, il: serviciu de
asistență sanitară, serviciul de asistență sanitară
assistenza, l’: asistență, asistența
integrazione socio-culturale, l’: integrare socioculturală, integrarea socio-culturală

mentre: în timp ce

6

non hai mai acceso (p.p.) (inf. accendere): nu ai
pornit niciodată
computer, il: computer, computerul
corsi d’italiano elementari, intermedi,
avanzati, i: cursuri de limba italiană nivel
începători, mediu, avansați, cursurile de italiană
nivel începători, mediu, avansați
intermedio (agg.): mediu
avanzato (agg.): avansat
eseguono (inf. eseguire): efectuează
dividono (inf. dividere): împart
tuo percorso di studi, il: parcursul tău scolastic
suggerimenti, i: sugestii, sugestiile
ulteriori (agg.): ulterioare
università, l’: universitate, universitatea
lavoretto, il: muncă pe o perioadă limitată,
munca pe o perioadă limitată
riesco (inf. riuscire): reușesc
ho frequentato (p.p.) (inf. frequentare): am
frecventat
ho deciso (p.p.) (inf. decidere): am decis

8

buca, la: cutie, cutia (poștală)
buco, il: groapă, groapa
filo, il: fir, firul
bolla, la: balon, balonul
mostro, il: monstru, monstrul
mostra, la: expoziție, expoziția
panno, il: rufe, rufele
panna, la: frișcă, frișca

9

fotocopie, le: copie xerox, copia xerox
viso, il: față, fața
sogna (inf. sognare): visează
spaventato (agg.): speriat
sottile (agg.): subțire
ladri, i: hoți, hoții
hanno fatto (p.p.) (inf. fare): au făcut
sono entrati (p.p.) (inf. entrare): au intrat

Autovalutazione – Lezione A e B
2

uva bianca, l’: struguri albi, strugurii albi
cielo nuvoloso, il: cer noros, cerul noros

4

ho dimenticato (p.p.) (inf. dimenticare): am
uitat
quadri, i: tablouri, tablourile
febbre alta, la: febră ridicată, febra ridicată
giardino, il: grădină, grădina
ogni volta: de fiecare dată
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fiori profumati, i: flori parfumate, florile
parfumate

restare: a rămâne
prova, la: probă, proba
test, il: test, testul
rimanere (inf.): a rămâne
fine delle lezioni, la: sfârșitul cursurilor

Quaderno degli esercizi
1

2

ha scritto (p.p.) (inf. scrivere): a scris
mi servirebbe (inf. servire): mi-ar trebui

per far entrare: pentru a introduce
parenti più stretti, i: rude apropiate, rudele
apropiate
ricevono (inf. ricevere): primesc

2

ho visto (p.p.) (inf. vedere): am văzut
rischio, il: risc, riscul
felicità, la: fericire, fericirea

Lezione A: La scuola
1

3

multa, la: amendă, amenda
vuoto (agg.): gol, golul

4

contiene (inf. contenere): conține
oltre a…: pe lângă…

5

benvenuto, il: bine ai venit
patente, la: permis, permisul

7

infatti: de fapt
affettuosa (agg.): afectuoasă
offrite (inf. offrire): oferiți
completamente (avv.): pe deplin
possibilità, le (sg. la possibilità): posibilități,
posibilitățile (sg. posibilitatea)

8

mangia (inf. mangiare): mănâncă
ha fame (inf. avere fame): îi este foame
esco (inf. uscire): ies
già (avv.): deja

*scuola d’infanzia, la: grădiniță, grădinița
*qui non capisco bene: aici nu mi-e clar
*che cosa significa…?: ce înseamnă…?
*avvalersi della religione cattolica: a studia
religia catolică
*religione, la: religie, religia
*cattolico/a (agg.): catolic/ă
*non va bene: nu e bine
*siamo musulmani: suntem musulmani
*fa una crocetta: bifați
*crocetta, la: marcaj, marcajul
*dieta speciale, la: dietă specială, dieta specială
*carne di maiale, la: carne de porc, carnea de
porc
*maiale, il: porc, porcul
essere buddista: a fi budist
essere grasso/a: a fi gras/ă
segretaria, la: secretară, secretara

2

9

per ognuna scrivi delle domande: scrie întrebări
corespunzătoare fiecăreia
interrogativo, l’: interogativ, interogativul
falegname, il: tâmplar, tâmplarul

rientro, il: reluare a cursurilor, reluarea
cursurilor
attività didattiche, le: activități didactice,
activitățile didactice
riposo, il: repaus, repausul
bimbi, i: copii, copiii
lettura, la: lectură, lectura

4

anno scolastico, l’: an școlar, anul școlar
recapiti telefonici, i: numere de telefon,
numerele de telefon

Unità 3 – La modulistica
Libro dello studente

6

modulistica, la: modulistică, modulistica

1

pre-scuola, la: program preșcolar, programul
preșcolar
ricongiungimento familiare, il: reîntregire
familială, reîntregirea familială
facoltativo: facultativ
diploma, il: diplomă, diploma
obbligatorio: obligatoriu
istruzione, l’: învățământ, învățământul
mensa scolastica, la: cantină școlară, cantina
școlară
post-scuola, il: program extrașcolar, programul
extrașcolar
insegnamento, l’: predare, predarea
extracomunitario, l’: non-UE
coniuge, il: soț, soțul

pagare (inf.): a plăti
sapere (inf.): a ști

7

buoni pasto, i: bonuri de masă, bonurile de masă
maestra, la: învățătoare, învățătoarea

8

scuola primaria, la: școală primară, școala
primară
scuola secondaria, la: școală secundară, școala
secundară
di primo grado: de primul grad
scuola media, la: gimnaziu, gimnaziul
diploma, il: diplomă, diploma
di secondo grado: de grad secundar
liceo, il: liceu, liceul

edizioni edilingua

20

Senza frontiere 1
Glosar
liceo classico, il: liceu clasic, liceul clasic
liceo scientifico, il: liceu științific, liceul
științific
liceo artistico, il: liceu artistic, liceul artistic
liceo musicale, il: liceu de muzică, liceul de
muzică
istituto tecnico, l’: institut tehnic, institutul
tehnic
istituto commerciale: institut comercial,
institutul comercial
istituto per geometri: institut de topografie
istituto agrario: institut de agronomie
istituto industriale: școală industrială
istituto professionale, l’: școală profesională,
școala profesională
istituto professionale agricoltura: institut
profesional de agricultură
istituto professionale servizi albeghieri, l’:
institut profesional hotelier, institutul
profesional hotelier
istituto professionale industria e artigianato,
l’: școală profesională industrială și de meserii,
școala profesională industrială și de meserii
esame di stato, l’: examen de licență, examenul
de licență
diploma di istruzione secondaria, il: diplomă de
învățământ secundar, diploma de învățământ
secundar
licenza media, la: diplomă de învățământ
gimnazial, diploma de învățământ gimnazial
dimostra (inf. dimostrare): demonstrează
corso diurno, il: curs de zi, cursul de zi
centro per l’istruzione degli adulti (C.P.I.A.),
il: centru de studii pentru adulți, centrul de
studii pentru adulți
hanno superato (p.p.) (inf. superare): au
depășit
obbligo scolastico, l’: învățământ obligatoriu,
învățământul obligatoriu
durano (inf. durare): durează
sostenere: susține
ottengono (inf. ottenere): obțin

Lezione B: I Sindacati
1

*camere del lavoro, le: camere de muncă,
camerele de muncă
*per esempio: de exemplu

2

elenco, l’: listă, lista

5

le passo (formale): vă fac legătura cu
mi lascia (inf. lasciare): îmi lăsați
in linea: conform
non so (inf. sapere): nu știu
sono libera tutti i pomeriggi: am toate după
amiezele libere
*come scusi? (formale): poftim?
*può ripetere? (formale): puteți repeta?
*è tutto pieno: este totul ocupat
*a metà settimana: la mijlocul săptămânii
metà, la: jumătate, jumătatea

Autovalutazione - Lezione A e B
1

dobbiamo metterci d’accordo: trebuie să
încheiem un acord
mettersi d’accordo: a încheia un acord

2

impegno, l’: angajament, angajamentul

Quaderno degli esercizi
1

casco, il: cască, casca

2

movimento, il: mișcare, mișcarea
accogliente (agg.): primitor
curata (agg.): îngrijită
disegnano (inf. disegnare): desenează
dipingono (inf. dipingere): pictează
giocano (inf. giocare): se joacă
pasta di sale, la: pastă modelantă, pasta
modelantă
riposano (inf. riposare): se odihnesc

5

a quanti…?: câtor…?
per quanti…?: pentru câți…?
quanto…?: cât…?

6

sindacati, i: sindicate, sindicatele
protegge (inf. proteggere): protejează
CAAF, il: centru autorizat de asistență fiscală,
centrul autorizat de asistență fiscală
dichiarazione dei redditi, la: declarație de
venit, declarația de venit
reddito, il: venit, venitul
ISEE, l’: indicator al situației economice
echivalente, indicatorul situației economice
echivalente
situazione economica, la: situație economică,
situația economică
*è tutto così complicato: totul este atât de
complicat

sistema scolastico, il: sistem de învățământ,
sistemul de învățământ

8

dovrei fare: ar trebui să fac

9

rimanere in linea: rămâne pe fir

11

centralinista, il: centralistă, centralista

Unità 4 – I corsi
Libro dello studente

In questa unità impari a

dare istruzioni: a da instrucțiuni
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capire il funzionamento dei comandi di
direzione e moto dell’automobile: a înțelege
funcționarea comenzilor de direcție și mișcare a
autovehiculului
comandi, i: comenzi, comenzile
direzione, la: direcție, direcția
interpretare la segnaletica: a interpreta
semnele de circulație
segnaletica, la: semne de circulație, semnele de
circulație

1

allacciare (inf.): a fixa
chiacchierare (inf.): a conversa
controllare (inf.): a controla
copiare (inf.): a copia
durare (inf.): a dura
gettare (inf.): a arunca, a azvârli
mettere in moto: a porni
raccogliere (inf.): a aduna
continuare (inf.): a continua
chiudere (inf.): a închide
unire (inf.): a uni
legare (inf.): a lega
partire (inf.): a porni
motore, il: motor, motorul
buttare (inf.): a arunca
vedere (inf.): a vedea
verificare (inf.): a verifica
a posto: în regulă

5

bianchetto, il: corector, corectorul
cancellare (inf.): a șterge

7

volgi (inf. volgere): transformă

Lezione B: Il corso di guida
1

regole, le: reguli, regulile
promuovere le vendite: a promova vânzările

5

và! (imp.) (inf. andare): du-te!
da’! (imp.) (inf. dare): dă!
fa’! (imp.) (inf. fare): fă!
sta’! (imp.) (inf. stare): stai!
sii! (imp.) (inf. essere): fii!
prudente (agg.): prundent
stà! (imp.) (inf. stare): stai!

3

veicolo, il: vehicul, vehiculul
aerei, gli: avioane, avioanele
tenere ferme e sicure: a fixa și a asigura
esercitarsi (inf.): a face exerciții

6

disturba (inf. disturbare): a deranja
zitto: tăcut

7

regola! (imp.) (inf. regolare): potrivește!
controlla! (imp.) (inf. controllare): controlează!
parti! (imp.) (inf. partire): pornește!
sistema! (imp.) (inf. sistemare): potrivește!
sedile, il: scaun, scaunul
togli! (inf. togliere): dezactivează!
freno a mano, il: frână de mână, frâna de mână
metti la prima: schimbă în prima viteză

8

Lezione A – Il corso d’italiano
1

*prendete! (imp.) (inf. prendere): luați!
*leggi! (imp.) (inf. leggere): citește!
*chiama! (imp.) (inf. chiamare): sună!
*mi vergogno (inf. vergognarsi): mi-e rușine
*ho paura (inf. avere paura): mi-e frică
*non tremare!: nu tremura!
pubblicizza (inf. pubblicizzare): face reclamă
cooperativa, la: cooperativă, cooperativa
si trova (inf. trovarsi): se găsește
imperativo, l’: imperativ, imperativul

cestino, il: coș, coșul

2

cintura di sicurezza, la: centură de siguranță,
centura de siguranță
foglio rosa, il: permis de conducere provizoriu,
permisul de conducere provizoriu
freccia, la: săgeată, săgeata
retromarcia, la: marșarier, marșarierul
scuola guida, la: școală de șoferi, școala de
șoferi
specchietto, lo: oglindă retrovizoare, oglinda
retrovizoare

3

4

autoscuola, l’: școală de șoferi, școala de șoferi
di’! (imp.) (inf. dire): spune!
teoria, la: teorie, teoria
rate, le: rate, ratele
rilasciamo (inf. rilasciare): emitem
occasione, l’ (f.): ocazie, ocazia
promozione, la: promoție, promoția

2

2

divieto, il: interzis
masticare (inf.): a mesteca

velocità, la: viteză, viteza
massimo/a (agg.): maxim/ă
automobilista, l’ (m./f.): șofer, șoferul/șoferiță
parcheggiare (inf.): a parca
piano (avv.) lent
curva, la: curbă, curba
pericoloso/a (agg.): periculos/asă
dare la precedenza: cedează trecerea
divieto di sosta: staționarea interzisă
sosta, la: staționare, staționarea
strada senza uscita, la: stradă închisă, strada
închisă
superare (inf.): a depăși

Autovalutazione – Lezione A e B
1
pratica, la: practică, practica
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fermi! (imp.) (inf. fermare): stați pe loc!
libretto di circolazione, il: certificat de
înmatriculare, certificatul de înmatriculare
motorino, il: motoretă, motoreta

Test finale Livello A1

2

fumo (inf. fumare): fumez
sigarette, le: țigări, țigările
smetti di…! (imp.) (inf. smettere): încetează
să…!

4

vetri, i: geamuri, geamurile

Quaderno degli esercizi
1

riga, la: rând, rândul
disordine, il: dezordine, dezordinea
per terra: pe jos

2

mettere via: a pune de o parte

3

polvere, la: praf, praful
che noia!: ce plictiseală!

6

è una parte di…: este o parte de…
movimento all’indietro: deplasare în marșarier

7

partenza, la: plecare, plecarea
positiva: pozitivă
guidano (inf. guidare): șofează
almeno: cel puțin
aspetto un bambino: sunt gravidă

8

essere facile: a fi ușor
avere il coraggio di…: a avea curajul să…

1

*agenzia, l’: agenție, agenția
*pausa pranzo, la: pauză de prânz, pauza de
prânz
*giorno libero, il: zi liberă, ziua liberă
*Le interessa? (formale, inf. interessare): Vă
interesează?
*fissiamo (inf. fissare): fixăm
*colloquio, il: colocviu, colocviul
arredamento, l’: mobilier, mobilierul

3

9

avviso, l’: înștiințare, înștiințarea
(cucina) abitabile (agg.): (bucătărie) pentru
locuit
(bagno) finestrato (agg.): (baie) vitrat(ă)
lana, la: lână, lâna

parrucchiere, il: frizer, frizerul
stare seduto/a: a sta așezat/ă
dire bugie: a minți
bugia, la: minciună, minciuna
rilassarmi (inf. rilassarsi): a mă relaxa
fare una passeggiata: a se plimba
passeggiata, la: plimbare, plimbarea

10

comprensione, la: înțelegere, înțelegerea
riconoscere (inf.): a recunoaște
semplici: simple
purché: cu condiția ca
parlino (inf. parlare): ei să vorbească
lentamente (avv.): lent
chiaramente (avv.): clar
cartelloni, i: afișe, afișele
cataloghi, i (sg. il catalogo): cataloage,
cataloagele (sg. catalogul)
interazione orale, l’: întreținerea unei discuții
riesco a interagire: reușesc să întrețin o discuție
interlocutore, l’: interlocutor, interlocutorul
è disposto a: este dispus să
riformulare: reformula
ciò che cerco di dire: ceea ce încerc să spun
porre (inf.): a pune (întrebări)
argomenti, gli: argumente, argumentele
riguardano (inf. riguardare): se referă la
bisogni immediati, i: necesități imediate,
necesitățile imediate
bisogno, il: necesitate, necesitatea
produzione, la: producție, producția

5

lanciate un dado e fermatevi: dați cu zarul și
opriți-vă
lanciare (inf.): a arunca
dado, il: zar, zarul
fermarsi (inf.): a se opri
sulla casella corrispondente: în căsuța
corespunzătoare
casella, la: căsuță, căsuța
torna indietro: întoarce-te
vince chi giunge per primo all’arrivo: câștigă
cine ajunge primul la sosire
giungere (inf.): a ajunge
arrivo, l’: sosire, sosirea

verdure stufate, le: legume fierte, legumele
fierte
incontro, l’: întâlnire, întâlnirea

6

seguite i punti suggeriti: urmați punctele
sugerate
trascorre (inf. trascorrere): a petrece

edizioni edilingua
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