Nuovissimo Progetto italiano 1a – Glossario rumeno
Traduzione ad opera di TperTradurre, Roma

Abbreviazioni
avv.

avverbio

f.

femminile

inf.

infinito

m.

maschile

pl.

plurale

sing.

singolare

In blu sono evidenziati i termini che compaiono negli obiettivi all’inizio di ogni unità e nelle consegne
delle attività.
In nero sono evidenziati i termini nuovi che si incontrano nell’unità didattica e negli esercizi.
NOTA: I termini con l’asteriscono si riferiscono alle tracce audio.

Unità introduttiva – Benvenuti!

queste, (f.) (sing. questa): aceste

Libro dello studente

musica, la (f.): muzică

unità, l’ (f.): capitol

arte, l’ (f.): artă

introduttiva, f. (m. introduttivo): introductiv

spaghetti, gli (m.): spaghetti

benvenuti, (pl.) (m. benvenuto): bine ați venit

moda, la (f.): modă
espresso, l’ (m.): espresso

A Parole e lettere

opera, l’ (f.): operă

parole, le (f.) (sing. la parola): cuvinte

cappuccino, il (m.): cappuccino

lettere, le (f.) (sing. la lettera): litere

cinema, il (m.): cinema
conoscete, inf. conoscere: cunoașteți

1

altre, (f.) (sing. altra): alte

cosa: ce

italiane, (f.) (sing. italiana): în italiană

è, inf. essere: este
Italia, l’ (f.): Italia

In questa unità impariamo...

per voi: pentru voi

impariamo, inf. imparare: învățăm

confrontate, inf. confrontare: comparați

fare, inf.: a face

vostre, (f.) (sing. vostra): voastre

fare lo spelling: lo (m.): a citi pe litere

risposte, le (f.) (sing. la risposta): răspunsurile

presentarci, inf. presentarsi: să ne prezentăm

con: cu

presentare, inf.: să prezentăm

quelle, (f.) (sing. quella): cele

salutare, inf.: să ne salutăm

compagni, i (m.) (sing. il compagno):

dire, inf.: să indicăm

colegilor

nazionalità, la (f.): naționalitatea
numeri cardinali, (pl.) (sing. numero

2

cardinale): numerele cardinale

lavorate, inf. lavorare: lucrați

chiedere, inf.: să întrebăm

in coppia: În perechi

nome, il (m.): numele

abbinate, inf. abbinare: asociați

età, l’ (f.): vârsta

foto, le (f.) (sing. la foto): fotografiile

alfabeto, l’ (m.): alfabetul

numerate, (f.) (sing. numerata): numerotate

pronuncia, la (f.): pronunția
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doppie consonanti, le (f.): consoane duble

ghiaccio, il (m.): gheață

sostantivi, i (m.) (sing. il sostantivo):

portoghese, (m. e f.): portugheză

substantivele
aggettivi, gli (m.) (sing. l’ aggettivo):

5b

adjectivele

accanto a: lângă

articolo determinativo, l’ (m.): articolul

suono, il (m.): pronunția

determinat

giusto, (m.): corectă

presente indicativo, il (m.): indicativul prezent

*gatto, il (m.): pisică

avere, inf.: a avea

*singolare, (m. e f.): singular

chiamarsi, inf.: a se chema

*pagina, la (f.): pagină

io: eu

*chitarra, la (f.): chitară

tu: tu
lui: el

B Italiano o italiana?

lei: ea

1
osservate, inf. osservare: observați

3

studente, lo (m.) (pl. gli studenti): student

ascoltate, inf. ascoltare: ascultați
ripetete, inf. ripetere: repetați

2

lunga, f. (m. lungo): je

mancanti, (m. e f.) (sing. mancante): care

greca, f. (m. greco): i grec

lipsesc

origine, l’ (f.): origine

completate, inf. completare: completați

straniera, f. (m. straniero): străină

regola, la (f.): regula
maschili, (m. e f.) (sing. maschile): masculine

4

femminili, (m. e f.) (sing. femminile): feminine

scrivi, inf. scrivere: scrie

plurale, (m. e f.): plural

tuo, (m.): tău

finiscono, inf. finire: se termină

leggi, inf. leggere: citește

irregolari, (m. e f.) (sing. irregolare):

lettera per lettera: literă cu literă

neregulate

come nell’esempio: ca în exemplu

particolari, speciale
sport, (m. e f.) (sing. particolare): sport

5a

approfondimento grammaticale, lo (m.):

caffè, il (m.): Cafea

aprofundarea noțiunilor de gramatică

Colosseo, il (m.): Colosseum
cucina, la (f.): bucătărie

3

galleria, la (f.): galerie

finestre, le (f.) (sing. la finestra): ferestre

gondola, la (f.): gondolă

pesce, il (m.) (pl. i pesci): pește

lingua, la (f.): limbă

notte, la (f.): noapte

ciao: bună

treni, i (m.) (sing. il treno): trenuri

limoncello, il (m.): limoncello (lichior de

borsa, la (f.) (pl. le borse): geantă

lămâie)
parmigiano, il (m.): parmezan

4

gelato, il (m.): înghețată

tabella, la (f.): tabelul

chiave, la (f.): cheie

ragazzo, il (m.) (pl. i ragazzi): băiat

zucchero, lo (m.): zahăr

ragazza, la (f.) (pl. le ragazze): fată
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in blu: în albastru

cambiate, inf. cambiare: schimbați

descrivono, inf. descrivere: descriu
persone, le (f.) (sing. la persona): persoane

6a

cose, le (f.) (sing. la cosa): obiecte

sette: șapte

alto, (m.): înalt

svizzero, (m.): elvețian

casa, la (f.): casă

prosciutto, il (m.): șuncă

nuova, f. (m. nuovo): nouă

maschera, la (f.): mască

aperta, f. (m. aperto): deschisă
macchina, la (f.): mașină

6b

rossa, f. (m. rosso): roșie

sotto, avv.: sub
*sabato: sâmbătă

C Ciao, io sono Alice

*basso, (m.): scund

1

*uscita, l’ (f.): ieșire

quale, (m. e f.): cărei

*schermo, lo (m.): ecran

corrisponde, inf. corrispondere: îi corespunde
ogni: fiecare

D Il ragazzo o la ragazza?

dialogo, il (m.): dialog

1

indicate, inf. indicare: indicați

poi, avv.: apoi

*buongiorno: bună ziua

immagini, le (f.) (sing. Immagine): imaginile

*australiano, (m.): australian

attenzione, l’ (f.): atenție

*piacere (di conoscerti): îmi pare bine

ci sono, inf. esserci: sunt

*spagnola, f. (m. spagnolo): spaniolă

in più: în plus

*sì: da

*ecco: uite
*molti, (m.) (sing. molto): numeroși

2

*no: nu

di nuovo: din nou

*non: nu
*calcio, il (m.): fotbalul

3

*scusi, inf. scusare: mă scuzați

verbo, il (m.): verbul

*autobus, l’ (m.): autobuzul

noi: noi

*centro, il (m.): centru

loro: ei
2
4

cerchiate, inf. cerchiare: încercuiți

oralmente, avv.: oral

sentite, inf. sentire: auziți

costruite, inf. costruire: construiți

albero, l’ (m.) (pl. gli alberi): copac

frasi, le (f.) (sing. la frase): fraze

zio, lo (m.) (pl. gli zii): unchi

brasiliana, f. (m. brasiliano): braziliancă

isola, l’ (f.) (pl. le isole): insulă

marocchino, (m.): marocan
tedesca, f. (m. tedesco): nemțoaică

3
dati, (m.) (sing. dato): indicate

5

stivali, gli (m.) (sing. lo stivale): cizme

in gruppi di tre: în grupuri de câte trei

zaino, lo (m.): rucsac

gruppi, i (m.) (sing. il gruppo): grupuri

zia, la (f.): mătușă

attività, l’ (f.): activitatea

panino, il (m.): sandwich
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aerei, gli (m.) (sing. l’aereo): avioane

gladiatore, il (m.): gladiator

opera, l’ (f.): operă

biglietto, il (m.): bilet

museo, il (m.): muzeu

zebra, la (f.): zebră
piazza, la (f.): piață

4
formate, inf. formare: formați

E Chi è?

potete, inf. potere: puteți

chi: cine

seguire, inf.: respecta
ordine, l’ (m.): ordinea

1

proposto, (m.): propusă

mini dialoghi, i (m.) (sing. il mini dialogo):

combinazioni, le (f.) (sing. la combinazione):

dialogurile scurte

combinații

disegni, i (m.) (sing. il disegno): desenele

ristorante, il (m.): restaurant

*tesoro, il (m.): dragă

vestiti, i (m.) (sing. il vestito): haine

*dove, avv.: unde

moderni, (m.) (sing. moderno): moderne

*sai, inf. sapere: știi

giovane, (m. e f.): tânăr

*fratelli, i (m.) (sing. il fratello): frați
*davvero, avv.: serios

5

*quanti anni hanno?: câți ani au?

uno: unu

*quanti, (m.) (sing. quanto): câți

due: doi

*anni, gli (m.) (sing. l’anno): ani

tre: trei
quattro: patru

2

cinque: cinci

verificare, inf.: a verifica

sei: șase
sette: șapte

4

otto: opt

come ti chiami?: cum te cheamă?

nove: nouă

sorella, la (f.): soră

dieci: zece
risultato, il (m.): rezultatul

5
undici: unsprezece

6a

dodici: doisprezece

insegnante, (m. e f.): profesor

tredici: treisprezece

glossario, il (m.): glosar

quattordici: paisprezece

inglese, (m. e f.): engleză

quindici: cincisprezece

figlio, il (m.): fiu

sedici: șaisprezece

famiglia, la (f.): familie

diciasette: șaptesprezece

zero: zero

diciotto: optsprezece

azione, l’ (f.): acțiune

diciannove: nouăsprezece

canzone, la (f.): cântec

venti: douăzeci

pizza, la (f.): pizza

ventuno: douăzeci și unu

mezzo, (m.): mijloc

ventidue: douăzeci și doi
ventitré: douăzeci și trei

6b

ventiquattro: douăzeci și patru

lavagna, la (f.): tablă de scris

venticinque: douăzeci și cinci
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ventisette: douăzeci și șapte

Quaderno degli esercizi – Unità
introduttiva

ventotto: douăzeci și opt

tutti (m.) (sing. tutto): toate

ventinove: douăzeci și nouă

esercizi, gli (m.) (sing. l’esercizio): exercițiile

trenta: treizeci

disponibili, (m. e f.) (sing. disponibile):

ventisei: douăzeci și șase

disponibile
6

formato, il (m.): format

rispondi, inf. rispondere: răspunde

interattivo, (m.): interactiv

domande, le (f.) (sing. la domanda):
întrebările

1a

come si scrive: cum se scrie

amica, l’ (f.) (m. l’amico): prietenă

suo, (m.): său

argentina, (f.) (m. argentino): argentiniană

cognome, il (m.): numele de familie

bella, (f.) (m. bello): frumoasă

alla fine: la sfârșit
riferisce, inf. riferire: prezintă

1b
scegli, inf. scegliere: alege

7a

vedi, inf. vedere: consultă

oggi, avv.: astăzi

anche: și

mamma, la (f.): mamă

medico, il (m.) (pl. i medici): medic

nonna, la (f.): bunică
terra, la (f.): pământ

2a
lezione, la (f.): lecție

7b

giornale, il (m.): ziar

doccia, la (f.): duș

porta, la (f.): ușă

bicchiere, il (m.): pahar

libro, il (m.): carte

offrire, inf.: a oferi
pioggia, la (f.): ploaie

2b

stella, la (f.): stea

piccolo, (m.): mic

penna, la (f.): pix

americano, (m.): american

torre, la (f.): turn
latte, il (m.): lapte

3

bottiglia, la (f.): sticlă

inserisci, inf. inserire: introdu
colonna, la (f.): coloana

Autovalutazione

corretta, (f.) (m. corretto): corectă

autovalutazione, l’ (f.): autoevaluare

difficile, (m. e f.): dificil

2

4

alternativa, l’ (f.): alternativa

abbinamento, l’ (m.): asocierea

buono, (m.): bun
controlla, inf. controllare: verifică

8

soluzioni, le (f.) (sing. la soluzione): soluțiile

trasforma, inf. trasformare: transformă

soddisfatti, (m.) (sing. soddisfatto): satisfăcuți
test finale, il (m.): test final

9a
città, la (f.): orașul
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auto, l’ (f.): autoturismul

2

bar, il (m.): barul

prima di: înainte de

problema, il (m.): problema

secondo voi: după părerea voastră

turista, il (m.): turistul

parlano, inf. parlare: vorbesc

ipotesi, l’ (f.): ipoteza

simpatica, (f.) (m. simpatico): simpatică

regista, il (m.): regizorul

collega, il/la (m. e f.): colegă
metro, la (f.): metrou

9b

carina, (f.) (m. carino): drăguță

bariste, le (f.) (sing. la barista): barmanițe
amari, (m.) (sing. amaro): amare

3

film, il (m.): filmele

*pronto?: alo?
*come stai?: ce mai faci?

14a

*bene, tu?: bine, tu?

scheda, la (f.): fișa

*pronta, (f.) (m. pronto): ești pregătită

presentazione, la (f.): prezentarea

*domani, avv.: mâine

nata a, (f.) (m. nato): locul nașterii

*certo, avv.: sigur

di Roma: din Roma

*anche se: chiar dacă
*prima, (f.) (m. primo): prima

Test finale

*volta, la (f.): dată

A

*contenta, (f.) (m. contento): mulțumită

spazi, gli (m.) (sing. lo spazio): spațiile

*molto: foarte
*perfetto, (m.) (f. perfetta): perfect

D

*tua, (f.) (m. tuo): ta

risolvi, inf. risolvere: rezolvă

*abita, inf. abitare: locuiește

cruciverba, il (m.): cuvintele încrucișate

*vicino a, avv.: lângă
*mia, (f.) (m. mio): mea

Unità 1 – Un nuovo inizio

*lì, avv.: acolo
*da due anni: de doi ani

Libro dello studente

*ma: dar

inizio, l’ (m.): inizio

*a che ora: la ce oră
*ora, l’ (f.): oră

Per cominciare...

*apre, inf. aprire: deschide

cominciare, inf.: a începe

*ufficio, l’ (m.): biroul
*prendo, inf. prendere: iau

1

*in dieci minuti: în zece minute

tra: dintre

*minuti, i (m.) (sing. il minuto): minute

situazioni, le (f.) (sing. la situazione): situații

*che fortuna!, la (f.): ce noroc!

importante, (m. e f.): importantă

*buon inizio: bun început

perché: de ce

*allora: atunci

per me: pentru mine

*grazie: mulțumesc

per te: pentru tine
lavoro, il (m.): loc de muncă

In questa unità impariamo...

amore, l’ (m.): dragoste

dare, inf.: să oferim
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informazioni, le (f.) (sing. l’informazione):

7

informații

che tipo di musica ascolti? ce fel de muzică

saluto, il (m.): salut

asculți?

usare, inf.: să folosim

tipo, il (m.): fel

forma di cortesia, la (f.): forma de politețe

arrivi, inf. arrivare: ajungi

aspetto fisico, l’ (f.): aspect fizic

tutto: totul

carattere, il (m.): caracter

quando: când

regolari, (m. e f.) (sing. regolare): regulate
articolo indeterminativo, l’ (m.): articolul

B Una pizza con i colleghi

nehotărât

1

regioni, le (f.) (sing. la regione): județele

messaggi, i (m.) (sing. il messaggio): mesajele
libero, (m.): liber

A Sono molto contenta.

di pomeriggio: după-masă

1

pomeriggio, il (m.): după-masă

affermazioni, le (f.) (sing. l’affermazione):

appuntamento, l’ (m.): întâlnire

afirmațiile

vado, inf. andare: merg

vere, (f.) (sing. vera): adevărate

sua, (f.): lui

false, (f.) (sing. falsa): false

invita, inf. invitare: invită

giorno, il (m.): zi

cena, la (f.): cină

3

2

inizia, inf. iniziare: începe

trovate, inf. trovare: găsiți

4

3

fumetti, i (m.) (sing. il fumetto): benzile

ci vediamo, inf. vedersi: ne vedem

desenate

dopo, avv.: mai târziu
stasera, avv.: în seara asta

5

dolce, (m. e f.): dulce

posto, il (m.): locul

occhi, gli (m.) (sing. l’occhio): ochi
verdi, (m. e f.) (sing. verde): verzi

6

capelli, i (m.): păr

coniugazione, la (f.): conjugarea

biondi, (m.) (sing. biondo): blond

dormire, inf.: a dormi

però: dar

partire, inf.: a pleca

qui, avv.: aici

ecc.: etc.

corso d’italiano, il (m.): curs de italiană

capire, inf.: a înțelege
preferire, inf.: a prefera

4

spedire, inf.: a expedia

sostituite, inf. sostituire: înlocuiți

unire, inf.: a uni

attore, l’ (m.): actorul

pulire, inf.: a curăța

famoso, (m.): faimos

chiarire, inf.: a explica

idea, l’ (f.): ideea
interessante, (m. e f.): interesantă
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5

*così e così: așa și așa

storia, la (f.) (pl. le storie): povestea
uomo, l’ (m.) (pl. gli uomini): omul

3

intelligente, (m. e f.) (pl. intelligenti): inteligent

salve!: bună!
arrivederci!: la revedere!

6

arrivederLa!: la revedere!

gonne, le (f.) (sing. la gonna): fuste

informale, (m. e f.): informal

grande, (m. e f.): mare

formale, (m. e f.): formal

C Di dove sei?

4

1

università, l’ (f.): facultate

incontro, l’ (m.): întâlnire

esci, inf. uscire: ieși

*scendi, inf. scendere: cobori

biblioteca, la (f.): bibliotecă

*ultima, (f.) (m. ultimo): ultima

verso: în jurul orei

*fermata, la (f.): stație

serata, la (f.): seară

*prego, inf. pregare: cu plăcere

discoteca, la (f.): discotecă

*vero, (m.): nu-i așa
*ben arrivata, (f.) (m. ben arrivato): bine ai

E Lei, di dov’è?

venit

1

*comunque, avv.: oricum

vacanza, la (f.): vacanță

*già, avv.: deja

visito, inf. visitare: vizitez

*via, la (f.): strada

così bene: așa de bine

*a presto: pe curând
2
2

differenze, le (f.) (sing. la differenza):

sottolineate, inf. sottolineare: subliniați

diferențele

espressioni, le (f.) (sing. l’espressione):

possibile, (m. e f.): posibil

expresiile

dare del tu: să vă adresați informal
oppure: sau

3

dare del Lei: să vă adresați formal

Duomo, il (m.): „Catedrală” (stație)

terza persona singolare: persoana a III-a

Belle Arti, le (f.): Belle Arti (numele străzii)

singular

per motivi di lavoro: pentru lucru

esiste, inf. esistere: există
simile, (m. e f.): asemănătoare

4
sopra avv.: de mai sus

3
se studia o lavora: dacă studiază sau

D Ciao Maria!

lucrează

2
*signore, il (m.) (f. la signora): domnule

F Com’è?

*come va?: ce mai faceți?

1

*buonanotte: noapte bună

marroni, (m. e f.) (sing. marrone): căprui

*buonasera: bună seara

bellissimi, (m.) (sing. bellissimo): foarte furmoși

*dottore, il (m.): doctor

magra, (f.) (m. magro): slabă
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bruna, (f.) (m. bruno): brunetă

Autovalutazione
3

2

contrario, il (m.): antonimul

rileggete, inf. rileggere: citiți din nou

seconda, (f.) (m. secondo): a II-a

descrizione, la (f.): descrierea
mancano, inf. mancare: lipsesc

4

anziano, (m.): bătrân

scoprite, inf. scoprire: descoperiți

brutto, (m.): urât

nascoste, (f.) (sing. nascosta): ascunse

corti, (m.) (sing. corto): scurt
castani, (m.) (sing. castano): șaten

Attività Video – Episodio Un nuovo lavoro

azzurri, (m.) (sing. azzurro): albasștri

episodio, l’ (m.): episodul

sembra, inf. sembrare: pare
antipatico, (m.): antipatic

Guardiamo

allegro, (m.): vesel

battute, le (f.) (sing. la battuta): replicile

triste, (m. e f.): trist

fotogrammi, i (m.) (sing. il fotogramma):

scortese, (m. e f.): nepoliticos

fotogramele

3

Facciamo il punto

viso, il (m.): față

1

naso, il (m.): nasul

protagoniste, le (f.) (sing. la protagonista):

testa, la (f.): capul

protagoniste

bocca, la (f.): gura

grassa, (f.) (m. grasso): grasă

4

Quaderno degli esercizi – Unità 1

su un foglio: pe o foaie

1

aeroplano di carta, l’ (m.): avion de hârtie

cd, il (m.): cd

carta, la (f.): hârtie

che cosa scrivi?: ce scrii?

istruzioni, le (f.) (sing. l’istruzione): instrucțiunile
lanciate, inf. lanciare: lansați

2

insieme, avv.: împreună

mattina, la (f.): dimineața

descritta, (f.) (m. descritto): descrisă
3
5

bagno, il (m.): baia

a turno: pe rând

email, l’ (f.): e-mailul

senza: fără

italiano, l’ (m.): limba italiană

devono, inf. dovere: să înțeleagă
ricorda, inf. ricordare: amintește-ți

4
forma, la (f.): forma

6

per favore: vă rog

migliore, (m. e f.): cel mai bun

complimenti!: felicitări!

Conosciamo l’Italia

5

cartina, la (f.): harta

mangiate, inf. mangiare: mâncați
di dove siete?: de unde sunteți?
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Palazzo della Borsa, il (m.): Bursa

videogiochi, i (m.) (sing. il videogioco): jocuri
video

6

palestra, la (f.): sala de gimnastică

farmacia, la (f.): farmacia

ballare, inf.: a dansa

telefona, inf. telefonare: îl sună

suonare uno strumento: a cânta la un

Corriere della Sera, il (m.): Corriere della Sera

instrument

(ziar italian)

suonare, inf.: a cânta
strumento, lo (m.): instrument

7

televisione, la (f.): televizor

sera, la (f.): seara

teatro, il (m.): teatru

vivo, inf. vivere: locuiesc
tempo, il (m.): timp

2
girate per la classe, inf. girare: plimbați-vă

8

prin clasă

metti in ordine: ordonează

discutete, inf. discutere: discutați

metti, inf. mettere: pune

alcuni, (m.) (sing. alcuno): câțiva
mi piace: îmi place

9

non mi piace: nu îmi place

francese, (m. e f.): franceză
gentile, (m. e f.): drăguță

3
interviste, le (f.) (sing. l’intervista): interviurile

10

*faccio varie attività: fac diferite activități

scuola, la (f.): școala

*varie, (f.) (sing. varia): diferite

studiare, inf.: a studia

*pianoforte, il (m.): pian
*fine settimana, il (m.): în weekend

11a

*bere: să bem

guarda, inf. guardare: privește

*qualcosa: ceva

giardino, il (m.): grădină

*passi, inf. passare: petreci

chiusa, (f.) (m. chiuso): închisă

*adesso, avv.: acum
*sono in pensione: sunt la pensie

Test finale

*pensione, la (f.): pensie

A

*tanto, (m.): mult

cane, il (m.): câine

*suono in un gruppo musicale: cânt într-o

invece: în schimb

formație muzicală
*gruppo musicale, il (m.): formație muzicală

Unità 2 – Tempo libero

*piscina, la (f.): piscină
*stare in forma: a-mi păstra forma fizică

Libro dello studente
Per cominciare...

*viene, inf. venire: vine

1

*impegnata, (f.) (m. impegnato): ocupată

noiosa, (f.) (m. noioso): plictisitoare

*un po’ di tempo: puțin timp

poco: puțin

*forse, avv.: poate

giocare con i videogiochi: a juca jocuri video

*donna, la (f.): femei

giocare, inf.: a juca

*qualche volta: uneori

Edizioni Edilingua
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*venerdì sera: vineri seara

restare, inf.: rămân
purtroppo, avv.: din păcate

In questa unità impariamo...

ma dai: haide

accettare, inf.: să acceptăm

non è che..., è che...: nu pentru că..., ci

rifiutare, inf.: să refuzăm

pentru că...

invito, l’ (m.): invitație

pensiamo, inf. pensare: ne gândim

appartamento, l’ (m.): apartament

è da tempo: a trecut mult timp

abitazione, l’ (f.): locuință

Scala, la (f.): Scala

indirizzo, l’ (m.): adresa

mi dispiace, inf. dispiacere: îmi pare rău

numeri ordinali, i (m.) (sing. il numero

magari: poate

ordinale): numerale ordinale
verbi modali, i (m.) (sing. il verbo modale):

2

verbele modale

qualcuno: cineva

volere, inf.: a vrea

d’accordo: de acord

preposizioni, le (f.) (sing. la preposizione):

perché no?: de ce nu?

prepozițiile

già, avv.: deja

mezzi di trasporto urbani, i (m.): mijloacele de

impegno, l’ (m.): întâlnire

transport urban
3

A Cosa fai nel tempo libero?

ottima, (f.) (m. ottimo): grozavă

1
riascoltate, inf. riascoltare: ascultați din nou

4

violino, il (m.): vioara

mostra d’arte, la (f.): expoziție de artă

interessi, gli (m.) (sing. l’interesse): interese

spese, le (f.) (sing. la spesa): cumpărături

ama, inf. amare: îi place

C Scusi, posso entrare?
2

entrare, inf.: să intru

giornalista, il (m.): jurnalist
1
5

mondo, il (m.): lumea

aeroporto, l’ (m.): aeroport

natura, la (f.): natură
pochi, (m.) (sing. poco): puțini

6

andare a piedi: să meargă pe jos

cercate, inf. cercare: căutați
nota, la (f.): notă

2

pagare, inf.: a plăti

aspettare, inf.: să aștepți

vedete, inf. vedere: vedeți

momento, il (m.): clipă

particolarità, la (f.): aspect particular

professore, il (m.): domnule profesor
fino a...: până la...

B Vieni con noi?

gita, la (f.): excursie

1

fare tardi: să stăm până târziu

mare, il (m.): mare

tardi, avv.: târziu

volentieri, avv.: cu plăcere

presto, avv.: devreme

voglia, la (f.): chef

girare a sinistra: să cotim la dreapta
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Stati Uniti, gli (m.): Statele Unite

5

sempre, avv.: întotdeauna

presenti, (m. e f.) (sing. presente): prezente

tornare, inf.: să se întoarcă

trentuno: treizeci și unu
quaranta: patruzeci

3a

cinquanta: cincizeci

tra parentesi: din paranteză

sessanta: șaizeci

partecipare, inf.: să participe

settanta: șaptezeci

gara, la (f.): concursul

ottanta: optzeci

montagna, la (f.): munte

novanta: nouăzeci
cento: o sută

3b

duecento: două sute

caselle, le (f.) (sing. la casella): căsuțele

trecento: trei sute

gialle, (f.) (sing. gialla): galbene

quattrocento: patru sute
cinquecento: cinci sute

D Dove abiti?

seicento: șase sute

1

settecento: șapte sute

telefonata, la (f.): conversația telefonică

ottocento: opt sute

di più: mai mult

novecento: nouă sute

affitto, l’ (m.): chiria

mille: o mie

*in periferia: în periferie

millenovecento: o mie nouă sute

*stadio, lo (m.): stadion

duemila: două mii

*va bene: bine

primo, (m.): primul

*proprio sotto casa: chiar lângă casă

secondo, (m.): al doilea

*piano, il (m.): etaj

terzo, (m.): al treilea

*comodo, (m.): comod

quarto, (m.): al patrulea

*luminoso, (m.): luminos

quinto, (m.): al cincilea

*soggiorno, il (m.): sufragerie

sesto, (m.): al șaselea

*camera da letto, la (f.): dormitor

settimo, (m.): Al șaptelea

*balcone, il (m.): balcon

ottavo, (m.): al optulea

*euro: euro

nono, (m.): al nouălea

*fortunato, (m.): norocos

decimo, (m.): al zecelea

*ascensore, l’ (m.): ascensor

in poi: în continuare
undicesimo, (m.): al unsprezecelea

3
stanze, le (f.) (sing. la stanza): camerelor

E È in centro?

ingresso, l’ (m.): hol de intrare

1

salotto, il (m.): sufragerie

agenzia, l’ (f.): agenție

ripostiglio, il (m.): debara
studio, lo (m.): cameră de studiu

F Quando sei libera?
1

4

mese, il (m.): luna

ideale, (m. e f.): ideală

prossimo, (m.) (f. prossima): următoare
lunedì, il (m.): luni
martedì, il (m.): marți
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mercoledì, il (m.): miercuri

5

giovedì, il (m.): joi

aggiungete, inf. aggiungere: adăugați

venerdì, il (m.): vineri

sbaglia, inf. sbagliare: greșește

sabato, il (m.): sâmbătă

perde, inf. perdere: pierde

domenica, la (f.): duminică
*impossibile, (m. e f.): imposibil

Conosciamo l’Italia
I mezzi di trasporto urbano

*ho molto da fare: am multe de făcut

1

*serie, (f.) (sing. seria): serioase

testo, il (m.): textul

*finalmente, avv.: în sfârșit

mezzi pubblici, i (m.): mijloacele de transport

compleanno, il (m.): zi de naștere

public
2

usati, (m.) (sing. usato): folosite

agenda, l’ (f.): agendă

tram, il (m.): tramvaiul

che ne dici di: Ce spui

metropolitana, la (f.): metroul
passeggeri, i (m.) (sing. il passeggero):

3

pasagerii

abbastanza, avv.: suficient

tabaccheria, la (f.): tutungerie

raccontare, inf.: a povesti

edicola, l’ (f.): chioșcul de ziare

invia, inf. inviare: trimite

macchinette automatiche, le (f.) (sing. la
macchinetta automatica): automatele de

G Che ora è? / Che ore sono?

bilete

1

stazioni, le (f.) (sing. la stazione): stații

orologi, gli (m.) (sing. l’orologio): ceasurile

inoltre, avv.: de asemenea

orari, gli (m.) (sing. l’orario): orele

abbonamento, l’ (m.): abonamentul

sono le sette meno venti: este ora șapte fără

cellulare, il (m.): telefonul mobil

douăzeci

comprare, inf.: să cumpărați

è mezzogiorno: este amiază

convalidare, inf.: valideze

è mezzanotte: este miezul nopții

timbrare, inf.: taxeze

*nostri, (m.) (sing. nostro): noștri

corsa, la (f.): cursei

*ascoltatori, gli (m.) (sing. l’ ascoltatore):

convalida, la (f.): validarea

ascultătorilor

salire, inf.: a urca

*programma, il (m.): emisiunea

viaggia, inf. viaggiare: călătorește

*siamo in ritardo: am întârziat

negozio, il (m.): magazin
vende, inf. vendere: vinde

2

sigarette, le (f.) (sing. la sigaretta): țigări

meno un quarto: fără un sfert

oggetti, gli (m.) (sing. l’ oggetto): obiecte

è mezzanotte e mezzo/a (trenta): este miezul

sito, il (m.): website

nopții și jumătate (treizeci de minute)
2
3

speciale, (m. e f.): special

disegnate, inf. disegnare: desenați

vaporetto, il (m.): vaporaș

lancette, le (f.): limbile

linea, la (f.): linie
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Il tempo libero degli italiani

Quaderno degli esercizi – Unità 2

1

1

per cento: la sută

supermercato, il (m.): supermarket

dedica il proprio tempo, inf. dedicare:
dedică timpul liber

2

soprattutto, avv.: mai ales

lago, il (m.): lac

camminare, inf.: să meargă pe jos
corre, inf. correre: să alerge

3

va in bicicletta: să meargă cu bicicleta

concerto, il (m.): concertul

naviga su internet: navighează pe internet
lettura, la (f.): lectura

5b

lettrici, le (f.) (sing. la lettrice): cititoarele

tradurre, inf.: traduce

creativi, (m.) (sing. creativo): creative

francese, il (m.): franceză

giardinaggio, il (m.): grădinăritul

rimanere, inf.: a rămâne

Paese, il (m.): țara

stanco, (m.): obosit

costano, inf. costare: costă

spegnere, inf.: a opri

percentuali, le (f.) (sing. la percentuale):
procentele

6

stesse, (f.) (sing. stessa): aceleași

a colazione: la micul-dejun
colazione, la (f.): mic-dejun

Attività Video – Episodio Che bella casa!
Per cominciare...

telefono, il (m.): telefonul

1

7

significano, inf. significare: înseamnă

esame, l’ (m.): examen

relative, (f.) (sing. relativa): referitoare
8
2

viceversa, avv.: invers

secondo, il (m.): secunde

portare, inf.: să îl duc

continua, inf. continuare: continuă
11a

Guardiamo

ancora, avv.: încă

2

aspetto, inf. aspettare: îl aștept

disordine, il (m.): dezordine

estero, l’ (m.): străinătate

Facciamo il punto

11b

1

vicina di casa, la (f.) (m. il vicino di casa):

in fondo a destra: în capăt, pe dreapta

vecina

fuori, avv.: afară
12
2

studia Lettere: studiază la Facultatea de Litere

succede, inf. succedere: se întâmplă
scena, la (f.): scenă

14
orizzontali, (m. e f.) (sing. orizzontale):
orizontal
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verticali, (m. e f.) (sing. verticale): vertical

quantità, la (f.): cantitate
indefinita, (f.) (m. indefinito): nedefinită

Test finale

dubbio, il (m.): îndoială

C

arredamento, l’ (m.): mobilier

prepariamo, inf. preparare: pregătim

localizzare, inf.: localizăm
possesso, il (m.): posesia

Unità 3 – In contatto

ringraziare, inf.: mulțumim
stagioni, le (f.) (sing. la stagione): anotimpurile

Libro dello studente

milione, il (m.): milion

essere in contatto: a rămâne în contact

preposizioni articolate, le (f.): prepozițiile

contatto, il (m.): contact

articulate
articolo partitivo, l’ (m.): articolul partitiv

Per cominciare...

possessivi, i (m.): posesivele

1

linguaggio dell’informatica, il (m.): limbajul

videochiamata, la (f.): apel video

informatic

pacco postale, il (m.): colet poștal

utili, (m. e f.) (sing. utile): utile

2

A Puoi andare al bar Eden.

comunicare, inf.: a comunica

1

conversazioni, le (f.) (sing. la conversazione):

precedente, (m. e f.): anterioară

conversații
4
3

lingua parlata, la (f.): limbajul curent

riesce, inf. riuscire: reușește
consiglia, inf. consigliare: o sfătuiește

5

*fra un po’: peste puțin timp

da dove viene?: de unde este?

*tecnico, il (m.): tehnicianul

Olanda, l’ (f.): Olanda

*durante: în

guanti, i (m.) (sing. il guanto): mănușile

*pausa pranzo, la (f.): pauza de prânz

cassetto, il (m.): sertar

*buonissimi, (m.) (sing. buonissimo): foarte

riviste, le (f.) (sing. la rivista): revistele

bune

tavolo, il (m.): masă

*Posta, la (f.): Poștă
*davanti a: în fața

6

*ha sempre con sé: are întotdeauna cu el

di solito: de obicei

*portatile, il (m.): calculatorul portabil

un luogo determinato e non generico: un

*lontano da: departe de

anumit loc, care nu este general

*incontrare, inf.: să mă întâlnesc

luogo, il (m.): loc

*mando, inf. mandare: îi trimit

banca, la (f.): bancă

*subito, avv.: imediat

in particolare: în special

*figurati, inf. figurarsi: cu plăcere

Italia del Sud, l’ (f.): Italia de Sud
comunale, (m. e f.): comunală

In questa unità impariamo...

scuola media, la (f.): școala gimnazială

comunicazione, la (f.): comunicare

Banca Commerciale, la (f.): Banca

esprimere, inf.: exprimăm

Comercială
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direttore, il (m.): directorului

scrivania, la (f.): biroului
sedie, le (f.) (sing. la sedia): scaunele

8

intorno a: în jurul

panificio, il (m.): brutărie

sulla parete: pe perete

restituire, inf.: restitui

tavolino, il (m.): măsuța

pane, il (m.): pâine

tra le poltrone: între fotolii

frutta, la (f.): fructe

tappeto, il (m.): covorul
sotto: sub

B A che ora?

lampada, la (f.): lampă

1

quadro, il (m.): tabloul

c’è una foto in meno: lipsește o imagine

sopra: deasupra

*Ufficio Postale, l’ (m.): Oficiul poștal

pianta, la (f.): plantei

*non credo, inf. credere: nu cred
*chiude, inf. chiudere: închide

2

*Corso Venezia, il (m.): Corso Venezia

parti, le (f.) (sing. la parte): părțile

(bulevard)

scatola, la (f.): cutie

*sicuro, (m.): sigur
*probabilmente, avv.: probabil

3
specchio, lo (m.): oglindă

3

cuscini, i (m.) (sing. il cuscino): perne

pranza, inf. pranzare: prânzește
cena, inf. cenare: cinează

4

orario di lavoro, l’ (m.): programul de lucru

infatti: așa este
c’è sciopero generale: este grevă generală

4

sciopero generale, lo (m.): grevă generală

seguenti, (m. e f.) (sing. seguente):

veramente, avv.: extrem

următoarele

c’è traffico: este trafic

urgente, (m. e f.): urgent

traffico, il (m.): trafic

sportello, lo (m.): ghișeu
orario di apertura, l’ (m.): program de lucru

D Di chi è?
2

5a

motorino, il (m.): motoreta

canale, il (m.): canalul

perciò: prin urmare

C Dov’è?

E Grazie!

1

1

abiti, gli (m.) (sing. l’abito): hainele

grazie mille!: mulțumesc mult!

dentro: în

valigie, le (f.) (sing. la valigia): valize

armadio, l’ (m.): dulap

nessun problema: nicio problemă

televisore, il (m.): televizorul

appunti, gli (m.): notițele

camino, il (m.): șemineu

grazie tante: mulțumesc frumos

divano, il (m.): canapeaua

di niente: cu plăcere

libreria, la (f.): biblioteca

parco, il (m.): parcul

dietro: în spatele

estate, l’ (f.): vara
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settembre, il (m.): septembrie

CAP (Codice di Avviamento Postale), il (m.):

non c’è di che: pentru nimic

Cod poștal
sigla della provincia, la (f.): indicativul

F Vocabolario e abilità

județului

vocabolario, il (m.): vocabular

un bacio: te sărut

abilità, l’ (m.): competențe

ti abbraccio forte: te îmbrățișez tare
un abbraccio: te îmbrățișez

1

tanti baci: multe sărutări

gennaio, il (m.): ianuarie

bacioni: pupici

febbraio, il (m.): februarie

cari (carissimi) ragazzi: dragi (dragii mei) copii

marzo, il (m.): martie

centrale, (m. e f.): centrală

aprile, l’ (m.): aprilie

condividere, inf.: partaja

maggio, il (m.): mai
giugno, il (m.): iunie

Il linguaggio dei messaggi...

luglio, il (m.): iulie

adulti, gli (m.) (sing. l’adulto): adulții

agosto, l’ (m.): august

servizi di messaggeria istantanea, i (m.):

settembre, il (m.): septembrie

servicii de mesagerie instantanee

ottobre, l’ (m.): octombrie

veloce, (m. e f.): rapidă

novembre, il (m.): noiembrie

tipiche, (f.) (sing. tipica): tipice

dicembre, il (m.): decembrie

italiano digitato, l’ (m.): limbii italiene în era

autunno, l’ (m.): toamnă

digitală

primavera, la (f.): primăvară

significato, il (m.): semnificația

inverno, l’ (m.): iarnă

ti voglio bene: te iubesc

estate, l’ (f.): vară

... e dell’informatica
3

campo, il (m.): câmpul

richieste, (f.) (sing. richiesta): solicitate

generalmente, avv.: în general

prezzo, il (m.): prețul

simboli, i (m.) (sing. il simbolo): simbolurile

scoperta, la (f.): descoperirea

corrispondente, (m. e f.): corespunzătoare

America, l’ (f.): Americii

faccina, la (f.): emoticon

abitanti, gli (m.) (sing. l’abitante): locuitorii

cliccare, inf.: a face clic

scooter, lo (m.): scuter

caricare, inf.: a încărca

nascita, la (f.): naștere

scaricare, inf.: a descărca

costo, il (m.): prețul

sito internet, il (m.): website

villa, la (f.): vilei

chattare, inf.: a chatui

Conosciamo l’Italia
Scrivere un’email o una lettera

Telefonare in Italia

mittente, (m. e f.): expeditor

0039

abbreviazione, l’ (f.): abreviere

prefisso, il (m.): prefixul

laurea, la (f.): diplomă de licență

desiderata, (f.) (m. desiderato): dorite

ingegnere, l’ (m.): inginer

naturalmente, avv.: evident

destinatario, il (m.): destinatar

chiamare, inf.: apela

riceve, inf. ricevere: primește

numeri utili, i (m.): numere utile

Edizioni Edilingua
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sia... che...: atât ... cât și ...

solo, avv.: numai

cittadini, i (m.) (sing. il cittadino): cetățenii
emergenze, le (f.) (sing. l’emergenza): urgență

4

valido, (m.): valabil

semplici, (m. e f.) (sing. semplice): simple

carabinieri, i (m.): carabinierilor

Francia, la (f.): Franța

ambulanza, l’ (f.): ambulanța
internazionale, (m. e f.): internațional

5

sanitaria, (f.) (m. sanitario): medicală

regalo, il (m.): cadou

infanzia, l’ (f.): copii

Italia del Nord, l’ (f.): Italia de Nord

antiviolenza donna, (f.): violență împotriva
femeilor

6

polizia di stato, la (f.): poliția de stat

Argentina, l’ (f.): Argentina

vigili del fuoco, i (m.): pompieri
8

Autovalutazione

per fortuna: din fericire

4

giornata, la (f.): zi

estranea, (f.) (m. estraneo): care nu se

parere, il (m.): sfat

potrivește

vecchio metodo, il (m.): vechea metodă
tecnologia, la (f.): tehnologia

Attività Video – Episodio Un video da
inviare
Facciamo il punto

adattato, (m.): adaptat

1

bravo, (m.) (pl. bravi): bun

9

gesti, i (m.) (sing. il gesto): gesturile
12
2

penso di sì: cred că da

riassunto, il (m.): rezumat
14

Quaderno degli esercizi – Unità 3

bianchi, (m.) (sing. bianco): albe

1a
fiori, i (m.) (sing. il fiore): florile

19
seminario, il (m.): seminar

2a

Europa, l’ (f.): Europei

giro, il (m.): plimbare

Statale, (m. e f.): de stat

Musei Vaticani, i (m.): Muzeele Vaticanului
20
2b

ponti, i (m.) (sing. il ponte): poduri

Piazza della Repubblica: Piazza della

monte, il (m.): munte

Repubblica (piață din Roma)

circa: aproximativ

repubblica, la (f.): republică
provare, inf.: încerca

21

Colombia, la (f.): Columbia

monumento, il (m.): monument

Equador, l’ (m.): Ecuador

*hai fatto grandi progressi: ai făcut progrese

Brasile, il (m.): Brazilia

mari

Edizioni Edilingua
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*cultura, la (f.): cultura

situare un avvenimento nel passato: să situăm

*architettura, l’ (f.): arhitectura

un eveniment în trecut

*si trova, inf. trovarsi: se află

situare, inf.: a situa

*fontana, la (f.): fântână

avvenimento, l’ (m.): eveniment

*facile, (m. e f.): simplu

data, la (f.): dată

*questo sì che è difficile: asta chiar este dificilă

ordinare, inf.: să comandăm

*chiesa, la (f.): biserica

preferenza, la (f.): preferință

*boh: hm

passato prossimo, il (m.): perfectul compus

*castello, il (m.): castelul

avverbio, l’ (m.): adverbul

*Foro Romano, il (m.): Forumul Roman

uso, l’ (m.): folosirea

*campanile, il (m.): clopotniță
*non c’è male: nu e rău

A Come hai passato il fine settimana?
1

Test finale

non c’è male: destul de bine

B

male, avv.: rău

cinese, il (m.): chineza
Cina, la (f.): China

4
passeggiata, la (f.): plimbare

Unità 4 – Buon fine settimana!
Libro dello studente
Per cominciare...

sono state, inf. stare: au fost
5
fatti, i (m.) (sing. il fatto): fapte

1
riordinare, inf.: să fac ordine

6a

compagnia, la (f.): în compania cuiva

pasta, la (f.): paste

3

6b

locandine, le (f.) (sing. la locandina): postere

ricostruire, inf.: a reconstrui

*spettacolo, lo (m.): spectacol

stamattina, avv.: în această dimineață

*ridere, inf.: am mai râs

cornetto, il (m.): corn

*commedia, la (f.): comedie
*cameriere, il (m.): chelnerul

7a

*sbagliato, (m.): greșită

soggetto, il (m.): subiectul

*abbiamo fatto confusione: am făcut confuzie

due giorni fa: acum două zile

*confusione, la (f.): confuzie

l’altro ieri: alaltăieri

*un sacco di gente: multă lume
*diverse, (f.) (sing. diversa): diferite

7b

*che cosa hai fatto di bello?: ce ai făcut

scorsa, (f.) (m. scorso): trecută

frumos?

Germania, la (f.): Germania

*peccato!: păcat!

B Ma che cosa è successo?
In questa unità impariamo...

1

passato, il (m.): trecut

hanno rubato, inf. rubare: au furat
interroga, inf. interrogare: interoghează

Edizioni Edilingua
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poliziotto, il (m.): polițistul

ruoli, i (m.) (sing. il ruolo): rolurile

mensa, la (f.): cantină

cantare, inf.: a cânta

dentista, il (m.): dentist

C Un fine settimana al museo
2

1

verbi di movimento, i (m.): verbe de mișcare

ha pubblicato, inf. pubblicare: a publicat

movimento, il (m.): mișcare

progetto, il (m.): proiectul

verbi di stato, i (m.): verbe de stare

è diventato, inf. diventare: a devenit

intransitivi, (m.) (sing. intransitivo): intranzitive

appuntamento fisso: eveniment mult așteptat

nascere, inf.: a se naște

fisso, (m.): fix

transitivi, (m.) (sing. transitivo): tranzitive

sarda, (f.) (m. sardo): din Sardinia

completa, (f.) (m. completo): complet

ospita, inf. ospitare: găzduiește
artisti, gli (m.) (sing. l’artista): artiști

3

locali, (m. e f.) (sing. locale): locali

intero, (m.): complet

propone, inf. proporre: propune

agente di polizia, l’ (m.): agentul de poliție

musica classica, la (f.): muzică clasică

aula, l’ (f.): sală de clasă

ospite, l’ (m.): oaspete

abbiamo chiacchierato un’oretta, inf.

violinista, il (m.): violonist

chiacchierare: am discutat cam o oră

premi, i (m.) (sing. il premio): premii

da solo: singur

quartetto, il (m.): cvartet
dura, inf. durare: durează

4

evento, l’ (m.): evenimentul

all’inizio: la început
per prima cosa: primul lucru

3
scuola elementare, la (f.): școala primară

6b

riferire al resto della classe: prezinte celorlalți

collegate, inf. collegare: uniți

colegi din clasă

infiniti, gli (m.) (sing. l’infinito): infinitivele
vincere, inf.: a câștiga

4

lista, la (f.): lista

scambiatevi, inf. scambiarsi: schimbați
è morto, inf. morire: a murit

7

bellezza, la (f.): frumusețe

Divina Commedia, la (f.): Divina Comedie

stabilisce, inf. stabilire: stabilește

squadra, la (f.): echipă

nuovo record mondiale, il (m.): nou record

mondiali di calcio, i (m.): cupă mondială de

mondial

fotbal

spettatori, gli (m.) (sing. lo spettatore):
spectatori

8

inventa, inf. inventare: inventează

mima, inf. mimare: mimează

geniale, (m. e f.): genială

esattamente, avv.: exact
appunto, avv.: de exemplu

5a

di quale verbo si tratta: despre ce verb este

posizione, la (f.): poziția

vorba

appena, avv.: tocmai

participio passato, il (m.): participiul trecut
Edizioni Edilingua
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5b

pizzette, le (f.) (sing. la pizzetta): pizzette

mai, avv.: niciodată

(pizze mici)

patente, la (f.): permisul de conducere

aperitivi, gli (m.) (sing. l’aperitivo): băuturi

verità, la (f.): adevărul

aperitive

liceo, il (m.): liceului

analcolico, (m.): fără alcool
bibite, le (f.) (sing. la bibita): băuturi

D Per me, un panino.

răcoritoare

1

spremuta d’arancia, la (f.): fresh de portocale

illustrazioni, le (f.) (sing. l’illustrazione): ilustrațiile

succhi di frutta, i (m.) (sing. il succo di frutta):

ho fame: mi-e foame

sucuri de fructe

fame, la (f.): foame

birra alla spina, la (f.): bere la halbă

listino, il (m.): meniu

tiramisù, il (m.): tiramisu

tramezzino, il (m.): tramezzino (sandwich

coppetta gelato, la (f.): cupă de înghețată

triunghiular)
fetta, la (f.): felie

4

torta al cioccolato, la (f.): tort de ciocolată

drammatizzate, inf. drammatizzare: puneți în

hai deciso, inf. decidere: te-ai hotărât

scenă

anzi, avv.: de fapt

ho sete: mi-e sete

meglio, avv.: mai bine

sete, la (f.): sete

dunque: deci
formaggio, il (m.): brânză

6

caffè macchiato, il (m.): cafea macchiato

macchina di seconda mano, la (f.): mașină

(cu spumă de lapte)

second-hand

acqua minerale naturale, l’ (f.): apă minerală

a causa di...: din cauza...

plată
crudo, (m.): crudă

E Abilità

mozzarella, la (f.): mozzarella

2

lattina, la (f.): cutie

preferito, (m.): favorită

deciso, (m.): hotărât

spiegare, inf.: explica

3
caffè corretto, il (m.): cafea corretto (cafea

Conosciamo l’Italia
Come hai passato il fine settimana?

espresso aromată cu lichior sau țuică)

personali (m. e f.) (sing. personale): personale

caffè decaffeinato, il (m.): cafea

ricerca, la (f.): sondaj

decafeinizată

a volte: uneori

caffellatte, il (m.): cafea cu lapte

solite cose, le (f.): lucrurile obișnuite

tè, il (m.): ceai

occasione, l’ (f.): ocazie

tisane, le (f.) (sing. la tisana): ceaiuri de plante

prodotti, i (m.) (sing. il prodotto): produse

cioccolata in tazza, la (f.): ciocolată în
ceașcă

Il bar italiano

tazza, la (f.): ceașcă

banco, il (m.): tejghea

panna, la (f.): frișcă

fanno lo scontrino: fac bonul

tè freddo, il (m.): ceai rece

scontrino, lo (m.): bon de casă

pomodoro, il (m.): roșii

cioè: respectiv
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cassa, la (f.): casă

grafico, il (m.): graficul

insalata, l’ (f.): salată

consumo, il (m.): consumul

pieni, (m.) (sing. pieno): pline

quotidiano, (m.): zilnic

vita, la (f.): viață

mattina appena svegli: dimineața, imediat

sole, il (m.): soare

după trezire

clienti, i (m.) (sing. il cliente): clienți

metà mattina: la jumătatea dimineții

accoglienti, (m. e f.) (sing. accogliente):

appena si sveglia: imediat ce se trezește

primitoare

Autovalutazione
“Un caffè!”

1

quasi, avv.: aproape

incertezza, l’ (f.): incertitudine

moka, la (f.): espressor moka
design industriale: design industrial

Attività Video – Episodio Una pausa al bar
Facciamo il punto

industriale, (m. e f.): industrial

1

museo di arte contemporanea, il (m.): muzeul

ordinazioni, le (f.) (sing. l’ordinazione):

de artă contemporană

comenzile

caffettiera, la (f.): espressor

contemporanea, (f.) (m. contemporaneo):
contemporan

2

invenzione, l’ (f.): inventarea

in base a...: în funcție de

macchina per il caffè da bar, la (f.): espressor
profesional de bar

Quaderno degli esercizi – Unità 4

velocità, la (f.): viteza

1

preparazione, la (f.): pregătire

ieri, avv.: ieri

consumazione, la (f.): consumare

radio, la (f.): radio

oltre a...: pe lângă ...
tazzina, la (f.): ceașcă de cafea

2

sapore, il (m.): aromă

festa, la (f.): petrecerea

leggero, (m.): delicată

torta, la (f.): tort

ristretto, (m.): ristretto (cafea preparată cu
mai puțină apă)

5

forte, (m. e f.): intensă

tranquillo, (m.): liniștit

liquore, il (m.): lichior
caldo, (m.): cald

6

pochissimo, (m.): foarte puțină

giapponese, (m. e f.): japoneză

bevanda, la (f.): băutură
colore, il (m.): culoarea

7

abiti, gli (m.) (sing. l’abito): îmbrăcămintei

lasciare, inf. lasciare: a lăsa

frati cappuccini, i (m.): fraților capucini
consiglio, il (m.): sfat

8a

soltanto, avv.: numai

riscrivi, inf. riscrivere: scrie din nou

Caffè, che passione!

9

passione, la (f.): pasiune

spendiamo, inf. spendere: cheltuim
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soldi, i (m.): bani

scarpe, le (f.) (sing. la scarpa): pantofi
eleganti, l’ (m.): eleganți

12

ombrello, gli (m.): umbrelă

matematica, la (f.): matematica

occhiali da sole, il (m.): ochelari de soare
campeggio, l’ (f.): camping

14

avventura, la (f.): aventura

aranciata, l’ (f.): oranjada

solitudine, il (m.): singur

15a

3

pezzo, il (m.): felie

*documento, il (m.): act

*dieta, la (f.): regim

*bagagli, i (m.) (sing. il bagaglio): bagaje

*cappuccio, il (f.): cappuccino

*bagaglio a mano, il (m.): bagaj de mână

*non ti preoccupare: nu-ți fă griji

*carta d’imbarco, la (f.): cartea de îmbarcare

*non importa, inf. importare: nu contează

*buon viaggio: călătorie plăcută

*siediti, inf. sedersi: așează-te

*viaggio, il (m.): călătorie

*signorina, la (f.): domnișoară

*partenza, la (f.): pleci

*caffè lungo macchiato, il (m.): cafea lungo

*parenti, i (m.): rude

macchiato (cafea cu spumă de lapte,

*festeggiare, inf.: a sărbători

pregătită cu cantitate dublă de apă)

*Capodanno, il (m.): Anul Nou
*Epifania, l’ (f.): Bobotează

20

*Natale, il (m.): Crăciun

strada, la (f.): stradă

*genitori, i (m.): părinții

Ungheria, l’ (f.): Ungaria

*buone feste: sărbători fericite

ungherese, l’ (m.): limba maghiară

*feste, le (f.) (sing. la festa): sărbători

Test finale

4

C

correggete, inf. correggere: corectați-le

musica dal vivo, la (f.): muzică live

cugina, la (f.): verișoara

studenti universitari, gli (m.): studenții
universitari

In questa unità impariamo...

opere d’arte, le (f.) (sing. l’opera d’arte):

previsioni, le (f.) (sing. la previsione): previziuni

opere de artă

promesse, le (f.) (sing. la promessa): promisiuni

chiara, (f.) (m. chiaro): clară

lessico, il (m.): vocabularul

scura, (f.) (m. scuro): brună

futuro semplice, il (m.): viitorul simplu
futuro composto, il (m.): viitorul compus

Unità 5 – Tempo di vacanze

periodo ipotetico, il (m.): perioada ipotetică

Libro dello studente
Per cominciare...

A A Capodanno cosa farete?

1

impiegata, l’ (f.): funcționarul

1

prendere il sole: să fac plajă
sole, il (m.): soare

4

passeggiare, inf.: să mă plimb

Cenone, il (m.): Cina de Anul Nou

nave, la (f.): vaporul

prenotiamo, inf. prenotare: rezervăm
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9

ferie, le (f.): concediu

bigliettino, il (m.): bilet

cucinare, inf.: a găti

10

D Che tempo farà domani?

vignette, le (f.) (sing. la vignetta): ilustrațiile

1

pioverà, inf. piovere: va ploua

tira vento: bate vântul
vento, il (m.): vânt

B Viaggiare in treno

giorno dopo, il (m.): a doua zi

2a

cielo, il (m.): cerul

biglietteria, la (f.): casa de bilete

nuvoloso, (m.): înnorat

controllore, il (m.): controlor

rinunciare, inf.: renunțe

viaggiatori, i (m.) (sing. il viaggiatore): călători

*immagino, inf. immaginare: cred

binario, il (m.): peron

*nemmeno: nici măcar

carrozza, la (f.): vagon

*nuvola, la (f.): nor
*all’improvviso: pe neașteptate

2b

*pessimista, (m. e f.): pesimist

*cambio, il (m.): schimbare

*meteo, il (m.): prognoza meteo

*diretto, il (m.): trenul direct
*andata, l’ (f.): dus

2

*ritorno, il (m.): întors

zone, le (f.) (sing. la zona): zone

*centesimi, i (m.) (sing. il centesimo): cenți

temperature, le (f.) (sing. la temperatura):

*proveniente, (m. e f.): din direcția

temperatura

*diretto, (m.): trenul direct

variabile, (m. e f.): variabil

*è in arrivo: sosește

temporale, il (m.): furtună

*anziché: în loc

neve, la (f.): zăpadă
nebbia, la (f.): ceață

4

calmo, (m.): calmă

direzione, la (f.): direcția

mosso, (m.): agitată
deboli, (m. e f.) (sing. debole): slab

5

moderati, (m.) (sing. moderato): moderat

regionale veloce, il (m.): tren regional rapid

in diminuzione: în scădere
stabili, (m. e f.) (sing. stabile): stabilă

6

in aumento: în creștere

infine, avv.: în cele din urmă

*nuvolosità, la (f.): înnorare
*intensa, (f.) (m. intenso): accentuată

C In montagna

*penisola, la (f.): peninsula

1

*mattino, il (m.): dimineții

settimana bianca, la (f.): săptămâna albă

*possibilità, la (f.): posibilitate

(vacanță destinată schiului)

*graduale, (m. e f.): treptată

Alpi, le (f.): Alpi

*miglioramento, il (m.): îmbunătățire

permesso, il (m.): oră liberă
3
3

nevica, inf. nevicare ninge

prendere le ferie: a lua concediu
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4

doni, i (m.) (sing. il dono): cadouri

coperto, (m.): acoperit

mercatini di Natale, i (m.): piețele de Crăciun

agitato, (m.): agitată

oggetti di artigianato, gli (m.): obiectele
artizanale

E Vocabolario e abilità

detti, inf. riassumere: zicători

1a

riassumono, il (m.): exprimă pe scurt

definizioni, le (f.) (sing. la definizione): definițiile

popolo, inf. insegnare: populară

Babbo Natale, il (m.): Moș Crăciun

insegnano, inf. produrre: învață

presepe, il (m.): scena nativității

produce, il (m.): produce

gioco, il (m.): joc

laboratorio, il (m.): laboratorul

bingo, il (m.): bingo
tombola, la (f.): tombolă

3

dolce, il (m.): prăjitură

compilate, inf. compilare: completați

tradizionale, (m. e f.): tradițională

mostrare, inf.: arătați

panettone, il (m.): panettone (cozonac italian)

Palio di Siena, il (m.): Palio di Siena (cursă de

addobbiamo, inf. addobbare: împodobim

cai din Siena)
Regata Storica, la (f.): Regata Istorică

2

piatti speciali, i (m.): feluri de mâncare

avete trascorso, inf. trascorrere: ați petrecut

speciale

Conosciamo l’Italia
Natale in Italia: fra tradizione e curiosità

I treni in Italia
1

tradizione, la (f.): tradiție

brevemente, avv.: pe scurt

curiosità, la (f.): curiozitate

distanze, le (f.) (sing. la distanza): distanțe

proverbio, il (m.): proverb

sia... che...: atât ... cât și ...

conoscenti, i/le (m. e f.) (sing. il/la

rete ferroviaria, la (f.): rețeaua feroviară

conoscente): cunoștințe

copre, inf. coprire: acoperă

presepe vivente, il (m.): scena nativității

territorio, il (m.): teritoriu

interpretată

nazionale, (m. e f.): național

ricreano, inf. ricreare: recrează

offerti, (m.) (sing. offerto): oferite

interpretano, inf. interpretare: interpretează

piuttosto, avv.: destul de

artigiani, gli (m.) (sing. l’artigiano): artizani

esigenza, l’ (f.): necesitate

visitatori, i (m.) (sing. il visitatore): vizitatorilor

rapidi, (m.) (sing. rapido): rapide

botteghe, le (f.) (sing. la bottega): atelierele

lussuosi, (m.) (sing. lussuoso): luxoase

de lucru

cari, (m.) (sing. caro): scumpe

pandoro, il (m.): pandoro (tip de cozonac

oltre: peste

italian)

prenotazione, la (f.): rezervarea

torrone, il (m.): nugaua

obbligatoria, (f.) (m. obbligatorio): obligatorie

natalizi, (m.) (sing. natalizio): de Crăciun

all’interno: în cadrul

produzione, la (f.): produse

si fermano, inf. fermarsi: se opresc

fatti a mano: de casă

principalmente, avv.: mai ales

pasticcerie, le (f.) (sing. la pasticceria):

principali, (m. e f.) (sing. principale): principale

cofetărie

frequenti, (m. e f.) (sing. frequente): des

arrivo, l’ (m.): sosirea

fare la fila: stați la coadă
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Nuovissimo Progetto italiano 1a – Glossario rumeno
direttamente, avv.: direct

tecnologiche, (f.) (sing. tecnologica):

Patrimonio Mondiale dell’Umanità, il (m.):

tehnologice

Patrimoniului Mondial al Umanității

auto a benzina, le (f.): autoturismele pe

raggiungere, inf.: ajunge

benzină

agile, (m. e f.): simplu

auto elettriche, le (f.): autoturisme electrice

siti Unesco, i (m.): locații Unesco

stressati, (m.) (sing. stressato): stresați

guida, la (f.): ghid
dettagliata, (f.) (m. dettagliato): detaliat

10

Belpaese, il (m.): Belpaese (țara frumoasă,

accendere, inf.: a porni

denumire dată uneori Italiei)
ammirare, inf.: admirate

15

grazie a...: datorită...

ex: foștii

Attività Video – Episodio Facciamo
l’albero di Natale?
Guardiamo

17
ristorante vegano, il (m.): restaurant vegan

2

18

sequenza, la (f.): ordinea

specialità, le (f.) (sing. la specialità):

addobbi, gli (m.): decorațiunile

specialități

pure: chiar și

esagerato, (m.): exagerat

Quaderno degli esercizi – Unità 5
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1

marito, il (m.): soțul

dopodomani, avv.: poimâine

sciare, inf.: să schieze
andare a sciare: să meargă la schi

2

*scherzi, inf. scherzare: glumești

tenda, la (f.): cort

*biglietti aerei, i (m.) (sing. il biglietto aereo):
biletele de avion

3

*offerta, l’ (f.): ofertă

papà, il (m.): tata

*insomma, avv.: pe scurt
*esperienza, l’ (f.): experiență

4

*cattiva, (f.) (m. cattivo): rea

pianista, il (m.): pianist

*ci devo pensare: trebuie să mă gândesc

5

Test finale

bambini, i (m.) (sing. il bambino): copiii

A

Inghilterra, l’ (f.): Anglia

Pasqua, la (f.): Paștele
B

6

colomba, la (f.): colomba (cozonac de Paște

cucina tipica, la (f.): bucătăria tradițională

în formă de porumbel)
C

8

carnevale, il (m.): carnaval

pulite, (f.) (sing. pulita): curate

Ferragosto, il (m.): Ferragosto (sărbătoare

smog, lo (m.): smog

religioasă pe 15 august)
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