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Vocabular 

1. Cine sunteți dvs.? (formule de salut, date personale, profesii, origini, continente, țări, orașe)  

2. Viața studențească (la facultate, la bibliotecă, la cantină și la camin) 

3. În București (mijloace de transport, tipuri de magazine, instituții publice, muzee și 
monumente etc.) 

4. O zi din viața mea în România (în oraș, la cumpărături, la restaurant, banii)  

5. Ocazii speciale (aniversări, sărbători naționale și religioase etc.)  

6. Casa mea (tipuri de locuințe, camera, mobilier și electrocasnice)  

7. Cu familia și prietenii (relații de rudenie, calități fizice și psihice)  

8. Timpul liber (stil de viață, sporturi, călătorii, spectacole, hobby-uri etc.)  

9. Vizita la medic (corpul uman, probleme de sănătate și recomandarile medicului, la farmacie)  

10. Mijloace de comunicare (rețele de socializare, telefon, e-mail) 

11. Viitoarea mea profesie (folosirea a 15-20 de termeni de specialitate) 

12. Un tur imaginar în România (orașe importante, regiuni istorice, locuri turistice) 

13. Profilul cultural al României (limbă, istorie, identitate națională în context european, credințe  

și obiceiuri) 

14. Reprezentați ai culturii și științei românești 

15. Ambasadori ai sportului românesc. 

 

Gramatică 

Pronumele personal 
Verbul „a fi” 
Adverbe de loc 



Pronumele negative 
Propoziții cu acuzativ: pe, în, etc. 
Articolul nedefinit 
Conjuncții 
Verbul „a avea” 
Numeralul cardinal 
Prepoziții 
Substantivul plural 
Pronumele interogativ 
Numeralul cardinal 
Articolul nedefinit plural 
Adverbe de timp 
Conjuncții 
Verbul: indicativ prezent (verbele cu final în -a, -i și -î) 
Adjectivul pronominal negativ 
Adverbe de timp 
Numeralul adverbial 
Articolul definit 
Mult/puțin/tot 
Verbe neregulate 
Verbul „a-i plăcea” 
Dativ cu nume proprii 
Forme accentuate de dativ 
Verbul: indicativ prezent (verbele cu final în -eși, -ea) 
Adverbe de frecvență 
Adverbe de timp 
Verbul: diateza reflexivă 
Pronumele reflexiv în acuzativ 
Adverbe iterative 
Adverbe durative 
Conectori temporali 
Adjective cu 4, 3, 2 terminații 
Adjective cu o formă 
Adjective și pronume posesive 
Nume de persoane în genitiv 
Adjective opuse 
Verbul: perfectul compus 
Conjuncții 
Adverbe de timp: referirea la trecut 
Verbul: conjunctiv prezent 
Viitor popular 
A putea + infinitiv, conjunctiv 
Gradele de comparație ale adjectivului 
Adjectivul și pronumele demonstrativ 
Numeralul ordinal 
Verbul „a-l durea” 
Pronumele personal, cazul acuzativ 
Conjuncții (dacă) 



Pronumele personal, cazul dativ 
Substantive comune în dativ 
Modul imperativ, singular și plural 
Verbul la imperativ + pronume personal în acuzativ și dativ 
Verbul la imperativ + pronume reflexiv 
Substantive comune în genitiv cu articol definit și cu articol nedefinit 
Prepoziții cu genitiv  
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