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SchnupperkursSchnupperkursSchnupperkurs

Salutare! 

Bine ați venit la cele 10 lecții de introducere în 
limba germană!

Aceste lecții se numesc Schnupperkurse, 
adică cursuri introductive. În cadrul proiectului 
“Ateliere online și offl ine pentru învățarea 
de limbi străine”, proiect organizat cu sprijinul 

Corpului European de Solidaritate, am pregătit 
10 astfel de cursuri introductive. Fiecare curs este 
adresat celor care sunt la început de drum cu 
limba germană.

Faceți cunoștință cu Mihaela. Pe parcursul celor 
10 cursuri introductive o vom urmări pe Mihaela 
în contexte de zi cu zi, care ne vor ajuta să punem 
diverse teme de vocabular în practică.

Acest proiect este organizat prin intermediul Asociației 
Gutenberg – Organizația studenților vorbitori de limba 
germană din Cluj-Napoca, în parteneriat cu Centrul 

Gutenberg și este fi nanţat prin programul Corpul European 
de Solidaritate, al Comisiei Europene
(www.suntsolidar.eu).
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Alfabetul
Pronunția individuală a fi ecărei litere în germană:

În continuare veți observa unele literele pe care nu 
le regăsim în alfabetul român. Acestea se numesc 
’’Umlaute’’. Pronunția individuală a fi ecăreia dintre 
aceste litere în germană este după cum urmează:

Ä - e, ca în mere
Ö - oe
Ü - ue

A - A
B - BE
C - ȚE
D - DE
E - E
F - EF
G - GHE
H - HA
I - I

J - IOT
K - CA
L - EL
M - EM
N - EN
O - O
P - PE
Q - CU
R - ER

S - ES
T - TE
U - U
V - FAU
W - VE
X - ICS
Y - IUPSILON
Z - ȚET

LECȚIA 1 LEKTION 1

ALFABETUL ȘI PRONUNȚIA
ÎN LIMBA GERMANĂ

Pe lângă Umlaute, mai avem următoarea literă: ‘’ß‘’. 
Aceasta se numește ‘’ESȚET’’, iar în cuvinte se va pronunța ‘’S’’.

Exercițiu individual: Încearcă să-ți spui propriul nume pe litere cu ajutorul pronunției din 
germană. 

 __________________________________________________________________________
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Haideți să urmărim pronunția câtorva cuvinte:

DEUTSCH (germană) - DOICI
SPRECHEN (a vorbi) - ȘPREHIĂN
AUTO (mașină) - AUTO
SCHÖN (frumos) - ȘOEN, Atenție la Umlaut!
RUMÄNISCH (română) - RUMENIȘ, Atenție la 
Umlaut!

SCHREIBEN (a scrie) - ȘREIBĂN
ÜBUNG (exercițiu) - UEBUNG, Atenție la Umlaut!
JUNG (tânăr) - IUNG
ZEIT (timp) - ȚAIT
TSCHÜSS (pa) - CIUES, Atenție la Umlaut!

Pronunția

• EI se va pronunța AI
• EU se va pronunța OI
• ÄU  se va pronunța tot OI
• IE  se va pronunța ca un I mai lung
• J se va pronunța I
• S se va pronunța Z
• Z și TZ se vor pronunța Ț
• ß și SS se vor pronunța S
• C și K se vor pronunța C

• SCH se va pronunța Ș
• TSCH se va pronunța CI 
• ST și SP la început de cuvânt se vor pronunța 

ȘT și ȘP
• Gruparea CH se va pronunța H (ca în cuvântul 

‘’zahăr‘’) dacă apar înaintea sa literele A, O 
sau U, iar în rest se va pronunța ‘’hi‘’ (ca în 
numele ‘’Mihnea‘’) 

Acum că ne-am familiarizat cu alfabetul, trecem 
la pronunția cuvintelor în limba germană:

Atenție! La sfârșitul cuvintelor, vom întâlni 
adesea terminații de ‘’-en, -er, el’’. Aici ‘’e-

ul’’ se va transforma în ‘’ă’’.
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Cum ne prezentăm în limba germană?

Hallo! = Salut!
Wie heißt du? = Cum te cheamă?
Ich heiße… = Eu mă numesc...
Woher kommst du? = De unde vii?
Ich komme aus … = Eu vin din ...
Wie geht es dir? = Cum îți merge?
Gut, danke! Und dir? = Bine, mulțumesc! Și ție?

LECȚIA 2 LEKTION 2

Cum ne prezentăm în limba germană 

Astăzi, Mihaela face cunoștință cu noii colegi de la birou. Așadar, trebuie să se familiarizeze cu 
prezentarea personală în limba germană. 

Acestea sunt cele mai comune întrebări pe care ar fi  bine să le știm pentru a ne putea prezenta pe 
scurt în limba germană.
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Revenim la Mihaela. Aceasta dorește să-și 
cunoască mai bine colegii, așadar ar dori să îi 
întrebe cu ce se ocupă în timpul lor liber și ce le 
place să facă. 

Vocabular:  

Vom folosi aceste denumiri sub forma de 
substantive nearticulate, dar în română vom 
traduce cu articol hotărât pentru a ușura 
înțelegerea. 

LECȚIA 3 LEKTION 3

Angeln (anghăln) - pescuitul
Basketball (baschetbal) - baschetbal
Computerspiele (compiutărșpile) - jocurile pe 
calculator
Fußball (fusbal) - fotbalul
Fahrradfahren (faradfarăn) - mersul pe 
bicicletă
Gärtnern (ghertnărn) - grădinăritul
Klettern (cletărn) - cățăratul
Kochen (cohăn) - gătitul
Lesen (lezăn) - cititul

Malen (malăn) - pictatul
Motorradfahren (motorradfarăn) - mersul pe 
motocicletă
Reisen (raizăn) - călătoritul
Schwimmen (șvimăn) - înotatul 
Singen (zingăn) - cântatul
Skifahren (șifarăn) - schiatul
Tanzen (tanțăn) - dansatul
Tennis (tenis) - tenisul
Volleyball (volibal) - voleiballul
Wandern (vandărn) - plimbatul în natură

Cum ne prezentăm
în limba germană 
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Despre hobby-uri:
Cea mai uzuală întrebare ar fi  “Was sind deine 
Hobbys? (Vas zind daine hobis?)”.

Prezentarea propriilor
hobby-uri:

Mihaelei îi place înotul și călătoritul, așa că le vom 
folosi pe acestea drept exemplu.
Răspunsul direct ar fi  “Meine Hobbys sind 
Schwimmen und Reisen (Maine hobis zind 
șvimen und raizen)”. 

• Pronumele interogativ “was (vas)”
înseamnă “ce“.

•  “sind (zind)” este forma pentru persoana 
a treia plural a verbului “sein“ (zain) = a 
fi , deci înseamnă “sunt”. 

• Pronumele posesiv “deine (daine)” l-am 

traduce prin “tale”. 
• Iar “Hobbys” este forma de plural a 

substantivului “Hobby“. De observat aici 
ar fi  faptul că toate substantivele se scriu 
cu literă mare în germană.

Deci întrebarea “Was sind deine Hobbys? 
(Vas zind daine hobis?)” s-ar traduce “Ce 
sunt hobby-urile tale?”. Însă deoarece această 

formulare nu e uzuala în limba română, putem 
traduce prin “Care sunt hobby-urile tale?”.

Tot ce trebuie să facem aici este să înlocuim 
pronumele posesiv la persoana a doua “deine = 
tale” cu echivalentul său la persoana întâi “meine 
- mele” și să legăm hobby-urile prin conjuncția 
“und = și”. 
Deci traducerea este “Hobby-urile mele sunt 
înotul și călătoritul”.
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Dacă vrem să exprimăm un singur hobby folosim formele de singular ale părților de propoziție. Astfel, 
“meine“ devine “mein (main)”, Hobbys devine “Hobby”, și sind devine “ist”.
Deci propoziția ar fi  “Mein Hobby ist Schwimmen (Main hobi ist șvimăn)” - “Hobby-ul meu este 
înotul.“

O altă modalitate este să formulăm răspunsul cu ajutorul verbului “mögen (moegăn) = a plăcea”. 
La persoana I , unde avem pronumele “Ich (ihi) = eu”, acest verb apare sub forma “mag“. 

Prin urmare,  “ich mag (ih mag)“ înseamnă corect 
gramatical “eu plac” așa cum ar fi  și în engleză 
“I like”. Însă, deoarece această formulare nu e 
uzuala în limba română, putem traduce prin “îmi 
place”. 

Formularea “ich mag” trebuie apoi doar 
combinată cu hobby-ul respectiv sub forma de 
substantiv. Din nou, de observat că în germană 
toate substantivele se scriu cu literă mare, deci 
vom proceda corespunzător cu denumirile de 
hobby-uri. 

Astfel “ich mag Schwimmen (ihi mag șvimăn)”
va înseamna “îmi place înotul”, iar “ich mag 
Reisen (ihi mag raizăn)” va fi  tradus prin “îmi 
place călătoritul”. Când vrem să vorbim despre 
mai multe hobby-uri, pronumele și verbul rămân 
la fel, deci “Ich mag Schwimmen und Reisen“
ar fi  “Îmi plac înotul și călătoritul”. 

Verbul “mögen“ poate fi  combinat în felul acesta 
cu orice substantiv, fi e cu unul singur sau cu mai 
multe separate prin virgulă sau legate prin “și“. 
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Revenim la Mihaela, care se afl ă în Stuttgart de câteva săptămâni. Ea are nevoie să cunoască numerele 
în limba germană în viața de zi cu zi, de exemplu: pentru a-și da numărul de telefon, pentru a exprima 
diverse sume, pentru a-și prezenta vârsta sau pentru a înțelege atunci când altcineva exprimă aceste 
lucruri.

Numerele de la 13 la 19 implică combinarea 
cifrelor de la 3 la 9 plus terminația “zehn(țen)”, 
adica cuvântul pentru 10. Două excepții de care 

 trebuie să ținem cont sunt numărul 16 în cadrul 
căruia cifra 6 adică “sechs(zecs)” apare fără 
“s” la sfârșit și numărul 17 la care cifra 7 adică 
“sieben(ziben)” se scrie fără “en” la sfârșit.

Formarea și deumirea numerelelor în limba germană:

0 - null (nul)
1 - eins (ains) 
2 - zwei (țvai)
3 - drei (drai) 
4 - vier (fi ăr) 

5 - fünf (fuenf)
6 - sechs (zecs)
7 - sieben (zibăn)
8 - acht (aht) 
9 - neun (noin) 

10 - zehn (țen) 
11 - elf (elf)
12 - zwölf (țvoelf)

13 - dreizehn (draițen)
14 - vierzehn (fi ărțen)  
15 - fünfzehn (fuenfțen) 
16 - sechzehn (zehțen)
17 - siebzehn (zibțen)
18 - achtzehn (ahtțen)
19 - neunțen (noințen)

LECȚIA 4 LEKTION 4

Numerele în
limba germană 



9

Combinarea acestor numere cu cifre se face cu 
ajutorul elementului “und” adică “și”. Cifra este 
pe prima poziție și este conectată cu număr prin 

“und”. Singura excepție de care trebuie ținut cont 
este 1 adică “eins (ains)” care acum apare fără
“s” la sfârșit.

Numerele de la 100 la 999 necesită elementul 
“hundert(hundărt)”. Scriem mai întâi cifra prin 

care exprimăm unitățile de sute și o conectăm cu 
o cifră sau cu un număr prin “hundert“. 

Formarea numerelor de la 1000 pana la 999.999 
se desfășoară după același principiu și are loc cu 
ajutorul elementului “tausend(tauzănd)“. 

2000 - zweitausend (țvaitauzănd) 
2573 - zweitausendfünfhundertdreiundsiebzig (țvaitausăndfuenfhundărtdraiundzibțihi)

21 - einundzwanzig (ainundțvanțihi)
32 - zweiunddreißig (țvaiunddraisihi)
54 - vierundfünfzig (fi ărundfuenfțihi)

76 - sechsundsiebzig (zecsundzibțihi)
98 - achtundneunzig (ahtundnoințihi)

100 - einhundert (ainhundărt)
120 - einhundertzwanzig (ainhundărtțvanțihi)
231 - zweihunderteinunddreißig (țvaihundărtainunddraisihi)
785 - siebenhundertfünfundachtzig (zibenhundărtfuenfundahtțihi)
999 - neunhundertneunundneunzig (noinhundărtnoinundnoințihi)

20 - zwanzig (țvanțihi)
30 - dreißig (dreisihi)
40 - vierzig (fi ătțihi)

50 - fünfzig (fuenfțihi)
60 - sechzig (zehțihi)
70 - siebzig (zibțihi)

80 - achtzig (ahtțihi)
90 - neunzig (noințihi)

În mod asemănător se formează și numerele 20, 
30, 40, 50, 60, 70, 80 și 90, doar că terminația va 
fi  de data aceasta “zig(țihi)” în loc de “zehn“. 
Și aici există, însă, două excepții. Pe de-o parte 

numărul 20 nu folosește 2, adică “zwei(țvai)” ca 
rădăcină ci “zvan (țvan)”, iar numărul 30 prezintă 
terminația “ßig(sihi)” în loc de “zig (țihi)”.  
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Deci întrebarea “Wie alt bist du” s-ar traduce 
“Cum de bătrân ești tu?”. Putem observa că 
există o formulare identică în engleză: “How old 
are you?”

Însă, deoarece această formulare nu e uzuala în 
română, putem traduce prin “Câți ani ai?”. 

Răspunsul la această întrebare ar fi  “Ich bin X 
Jahre alt(Ihi bin x iare alt)”. 

Deci “Eu sunt x ani bătrân” . Din nou ne poate 
ajuta engleza care prezintă o formulare identică - 
“I am x years old”. În română însă putem traduce 
simplu prin “Am x ani”. 

• “ich(ih)“ înseamnă “eu”
• “bin(bin)“ se traduce cu “sunt” 

• “Jahre(iare)“ înseamnă “ani”
• Și “alt(alt)“ am văzut că este “bătrân”

• Pronumele interogativ “wie(vi)”
înseamnă “cum“.

• “alt” înseamnă “bătrân”
• “bist ” este forma pentru persoana a 

doua singular a verbului “sein (zain) = a 
fi ”, deci înseamnă “ești”. 

• Pronumele personal “du” îl traducem 
prin “tu”. 

Cum întrebăm o altă persoană despre 
data nașterii și vârsta ei?

Întrebarea standard în germană este “Wie alt bist 
du?(Vi alt bist du?)”

Și “alt(alt)“ am văzut că este “bătrân”
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Întrebarea aici ar fi  “Wann bist du geboren?(Van bist du gheboren)” 

• pronumele interogativ “wann” înseamnă “când”
• “bist … geboren” formează construcția “ești născut” 
• iar “du” este pronumele personal “tu”

Deci traducerea completă ar fi : “Când ești născut?”

Să dăm un exemplu de răspuns - “Ich bin am elften August neunzehnhundertzweiundneunzig 
geboren(Ihi bin am elftăn august noințenhundărtțvaiundnoințihi gheborăn)“

Aici trebuie să ținem cont de mai multe aspecte: 

• Construcția “ich bin ... geboren” înseamnă “eu sunt născut”
• Data calendaristică este formată din trei elemente: 

-  În primul rând ziua numerotată. Aici avem nevoie de prepoziția “am” și de o cifră respectiv 
un număr. Pentru cifrele / numerele până în 19 mai adăugăm terminația “ten”, iar pentru 
numerele peste 20 inclusiv avem nevoie de terminația “sten”.

- Apoi avem nevoie de luna calendaristică: 

- și la sfârșit mai e nevoie de an. Aici trebuie ținut cont de faptul că primii 99 de ani al unui 
mileniu se scriu folosind elementul “tausend(tauzănd)” adică “o mie”. De exemplu “2004 - 
zweitausendvier” sau “2021 - zweitausendeinundzwanzig”.

- Pentru restul anilor folosim elementul “hundert”, deci anul 1995 va fi  în germană 
“neunzehnhundertfünfundneunzig” adică “nouăsprezece sute nouăzeci și cinci“.

Januar (ianuar) 
Februar (februar)
März (merț)
April (april)

Mai (mai)
Juni (iuni) 
Juli (iuli) 
August (august)

September (zeptembă)
Oktober (octobăr)
November (novembăr)
Dezember (dețembăr)

Cum formulăm propoziții în care să ne 
exprimăm data nașterii și vârsta?
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Revenind la Mihaela, exemplul nostru care ne 
ajută la înțelegerea cursurilor introductive, familia 
ei tocmai a venit în vizită. Astfel, ea dorește să 

le facă cunoștință prietenilor ei din Stuttgart cu 
părinții ei. Pentru a face acest lucru, are nevoie de 
vocabularul necesar. 

der Freund, die Freunde (der froind, di 
froinde) - prietenul, prietenii
die Freundin, die Freundinnen  (di froindin, 
di froindinăn) - prietena, prietenele
die Eltern (di eltărn) - părinții
die Mutter , die Mütter (di mutăr, di muetăr) - 
mama, mamele 
der Vater, die Väter (der fatăr, di fetăr) - tatul, 
tații
die Großeltern (di groseltărn) - bunicii 
die Großmutter, die Großmütter (di grosmutăr, 
di grosmuetăr) - bunica, bunicile

der Großvater, die Großväter (der grosfatăr, 
di grosfetăr) - bunicul, bunicii
das Kind, die Kinder (das chind, di chindăr) - 
copilul, copiii
der Sohn, die Söhne (der zon, di zoene) - fi ul, 
fi ii

LECȚIA 5 LEKTION 5

Membrii familiei, prietenii,
profesiile și meseriile

 Vocabular familie și prieteni:

profesiile și meseriileprofesiile și meseriile



13

die Tochter, die Töchter (di tohtăr, di toehităr) 
- fi ica, fi icele
die Geschwister (di gheșvistăr) - frații de 
ambele genuri
die Schwester, die Schwestern (di șvestăr, di 
șvestărn) - sora, sorele
der Bruder, die Brüder (der brudăr, di bruedăr) 
- fratele, frații

der Onkel, die Onkel (der oncăl, di oncăl) - 
unchiul, unchii
die Tante, die Tanten  (di tante, di tantăn) - 
mătușa, mătușile
der Cousin, die Cousins (der cuzăn, di cuzăns) 
- verișorul, verișorii
die Cousine, die Cousinen (di cuzine, di 
cuzinăn ) - verișoară, verișoare

die Ehefrau, die Ehefrauen (di eefrau, di 
eefrauăn) - soția, soțiile
der Ehemann, die Ehemänner (der eeman, di 
eemenăr) -soțul, soții
die Schwiegereltern (di șvigăreltărn) - socrii
die Schwiegermutter , die Schwiegermütter 
(di șvigărmutăr, di șvigărmuetăr) - soacra, 
soacrele 

der Schwiegervater, die Schwiegerväter 
(der șvigărfatăr, di șvigărfetăr) - socrul, socrii
der Schwager, die Schwager (der șvagăr, di 
șvagăr) - cumnatul, cumnații 
die Schwägerin, die Schwägerinnen 
(șvegărin, di șvegărinăn) - cumnata, cumnatele

Vocabular profesii și meserii:

der Lehrer, die Lehrerin / die Lehrer, die 
Lehrerinnen (der lerăr, di lerărin / di lerăr, die 
lerărinen) - învățătorul, învățătoarea / învățătorii, 
învățătoarele 

der Arzt, die Ärztin / die Ärzte, die Ärztinnen
(der arțt, di erțtin / di erțte, di erțtinăn) - medicul 
[masculin + feminin], medicii [masculin + feminin]

`der Krankenpfl eger, die Krankenpfl egerin / 
die Krankenpfl eger, die Krankenpfl egerinnen
(der crancănfl egăr , di crancănfl egărin / di 
crancănfl egăr , di crancănfl egărinăn)  - infi rmierul, 
infi rmiera / infi rmierii, infi rmierele
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 / die Lehrer, die 
(der lerăr, di lerărin / di lerăr, die 

lerărinen) - învățătorul, învățătoarea / învățătorii, 

innen
(der arțt, di erțtin / di erțte, di erțtinăn) - medicul 
[masculin + feminin], medicii [masculin + feminin]

 / 
innen

(der crancănfl egăr , di crancănfl egărin / di 
crancănfl egăr , di crancănfl egărinăn)  - infi rmierul, 
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der Apotheker, die Apothekerin / die 
Apotheker, die Apothekerinnen (der apotecăr, 
di apotecărin / di apotecăr, di apotecărinăn) - 
farmacistul, farmacista / farmaciștii, farmacistele 

der Altenpfleger, die Altenpflegerin / die 
Altenpfleger, die Altenpflegerinnen (der 
altănflegăr , di altenflegărin / di altănflegăr 
, di altănflegărinăn)  - îngrijitorul, ingrijitoarea 
bătrâni / îngrijitorii, îngrijitoarele bătrâni

der Anwalt, die Anwältin / die Anwälte, die 
Anwältinnen (der anvalt, di anveltin / di anvelte 
/ di anveltinăn) - avocatul, avocata / avocații, 
avocatele 

der Polizist, die Polizistin / die Polizisten, die 
Polizistinnen (der polițist, di polițistin / di 
polițistăn, di polițistinăn) -  polițistul, polițista / 
polițiștii, polițistele 

der Kellner, die Kellnerin / die Kellner, die 
Kellnerinnen (der chelnăr, di chelnărin / di 
chelnăr , di chenărinăn) - chelnerul, chelnerița 
/ chelnerii, chelnerițele 

der Verkäufer, die Verkäuferin / die Verkäufer, 
die Verkäuferinnen (der fărcoifăr , di fărcoifărin 
/ di fărcoifăr, di fărcoifărinăn) - vânzătorul, 
vânzătoarea / vânzătorii, vânzătoarele 
der Klempner, die Klempnerin / die Klempner, die 

Klempnerinnen (der clempnăr, die clempnărin 
/ die clempnăr, die clempnărinăn) - instalatorul, 
instalatoarea / instalatorii, instalatoarele 

Der Installateur, die Installateurin / die 
Installateure, die Installateurinnen (der 
instalatior, die instalatiorin / die instalatiore, 
die instalatiorinen) - instalatorul, instalatoarea / 
instalatorii, instalatoarele 

der Bauarbeiter, die Bauarbeiterin / die 
Bauarbeiter, die Bauarbeiterinnen (der 
bauarbaităr, di bauarbaitărin / di bauarbaităr, 
di bauarbaitărinăn) -  muncitorul, muncitoarea 
pe șantier / muncitorii, muncitoarele pe șantier 

der Ingenieur, die Ingenieurin / die Ingenieure, 
die Ingenieurinnen (der injenieur, di injenieurin 
/ die injenieure / di injenieurinăn) - inginerul, 
inginera / inginerii, inginerele 

der Programmierer, die Programmiererin / die 
Programmierer, die Programmiererinnen (der 
programirăr, di programirărin / di programirăr, 
di programirărinăn) - programatorul, 
programatoarea / programatorii, programatoarele

der Rezeptionist, die Rezeptionistin / die 
Rezeptionisten, die Rezepzionistinnen (der 
rețepționist, di rețepționistin / di rețepționisten, 
di rețepționistinăn) - recepționistul, recepționista 
/ recepționiștii, recepționistele 
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Cum întrebăm de membrii de familie și prieteni?
Cum prezentăm și cum descriem membrii familiei 
și prietenii?

• Wie alt ist dein Vater? (Vi alt ist dain fatăr?) 
- Câți ani are tatăl tău?

• Mein Vater ist 56 Jahre alt. (Main fatăr ist 
zecsundfuenfțihi iare alt) - Tatăl meu are 56 
de ani.

• Wie heißt deine Mutter? (Vi haist daine 
mutăr?) - Cum se numește mama ta?

• Meine Mutter heißt Laura. (Maine mutăr 
haist Laura) - Mama mea se numește Laura. 

Acum Mihaela poate să anticipeze întrebări despre familia sau despre prietenii ei și să formuleze 
răspunsuri. 

• Als was arbeitet deine Schwester? (als vas 
arbaităt daine șvestăr) - Ca ce lucrează sora 
ta? 

• Meine Schwester arbeitet als Apothekerin. 
(maine șvestăr arbaităt als apotecărin) - Sora 
mea lucrează ca farmacistă.

• Meine Schwester ist Apothekerin. (maine 
șvestăr ist apotecărin) - Sora mea este 
farmacistă / o farmacistă. 

• Wie heißen deine Freunde? (Vi haisăn daine 
froinde?) - Cum se numesc prietenii tăi?

• Meine Freunde heißen Paul und Robert. 
(Maine froinde haisăn Paul und Robert) - 
Prietenii mei se numesc Paul și Robert. 

În ceea ce privește profesia vom folosi construcția 
interogativă “als was? = ca ce?” Și vom 
răspunde tot cu ajutorul lui “als = ca“: 

de ani.
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Astăzi, Mihaela se întâlnește cu un agent imobiliar pentru a viziona diverse locuințe, cu scopul de a 
închiria una pe termen lung. Având în vedere că este prima lor discuție, prima dată aceștia trebui să 
stabilească cele mai importante detalii. Haideți să urmărim discuția lor:

Mihaela: Guten Tag, ich heiße Mihaela! 
Daniel: Hallo, Daniel Müller von der City 
Immobilien Agentur! Wie geht es Ihnen?
Mihaela: Gut, danke! Und Ihnen?
Daniel: Gut, danke! Bitte, nehmen Sie Platz! 
Also, Sie suchen eine Wohnung. Möchten Sie 
kaufen oder mieten?
Mihaela: Mieten!
Daniel: Super! Was für eine Wohnung suchen 
Sie? Vielleicht haben Sie auch einige Wünsche.
Mihaela: Ja! Also, ich suche eine Wohnung 
mit 3 Zimmern, mit einer Wohnfl äche von 
über 60 Quadratmetern und in der Nähe von 
meiner Firma, gerne mit einem Balkon. Miete 
maximal 800 Euro.

Daniel: Alles klar! Wo liegt die Firma?
Mihaela: Im Zentrum. 
Daniel: Ok, mal sehen! Hier sind ein paar 
Angebote. 
Mihaela: Hmm! Wohnung 1 ist zu teuer, aber 
sehr schön! Wohnung 2 ist hell und auch 
billig! Wohnung 3 ist zentral, modern und 
günstig auch! Also, ich möchte Wohnung 2 
und 3  sehen, bitte!
Daniel: Super, Wohnung 2 ist in einer 
Altbauwohnung und Wohnung 3 ist in einem 
Hochhaus. Ist das ok?
Mihaela: Ja, alles ok. 
Daniel: Gut, dann können wir sie schon heute 
sehen.

LECȚIA 6 LEKTION 6

Locuința și mobilierulLocuința și mobilierul
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Guten Tag - bună ziua
gut - bine, bun
der Tag - ziua    
ich - eu
heißen - a (se) numi
von - de la
die Agentur - agenția
Wie geht es Ihnen? - ”Cum vă merge (dvs.)?”, 
formula de politețe
Ihnen - Dumneavoastră (Dativ)
danke - mulțumesc
bitte - vă rog, poftiți
nehmen - a lua
der Platz - locul
also - deci
Sie - Dumneavoastră (Nominativ, Acuzativ)
suchen - a căuta
eine - o (articol nehotărât, feminin, în Nominativ 
și Acuzativ)

die Wohnung - locuința
vielleicht - poate
haben - a avea 
auch - de asemenea
einige - câteva, niște
der Wunsch, die Wünsche - dorința, dorințele
ja - da
mit - cu
das Zimmer, die Zimmer - camera, camerele 
(Are un ”n” la final în dialog, deoarece se află 
în cazul Dativ.)
die Wohnfläche - suprafața de locuit
über - peste (în acest dialog), despre
Quadratmeter - metri pătrați  
und - și
die Nähe - apropierea
in der Nähe - în apropiere
die Firma - firma

Acum ne vom concentra pe partea de vocabular a 
lecției. Verbele folosite for fi menționate la infinitiv, 

substantivele cu articol hotărât, iar expresiile vor 
fi luate separat:

gerne - cu plăcere
der Balkon - balconul
Gerne mit Balkon - expresie, 
tradusă ar fi ‘’cu plăcere cu 
balcon’’, s-ar întelege ca: ‘’ar 
fi super dacă ar avea balcon/ 
mi-ar face plăcere să aibă 
balcon’’
die Miete - chiria
maximal - maxim
alles - tot
klar - clar
wo - unde
liegen - a sta, a se afla
das Zentrum - centrul, aici im 
Zentrum = in centru, unde im 
= in + dem

sehen - a vedea
mal sehen - expresie: să vedem
hier - aici
sein - a fi
ein paar - câteva, niște
das Angebot, die Angebote - 
oferta, ofertele
teuer - scump
zu teuer - prea scump
billig - ieftin
aber - dar, însă
sehr - foarte
schön - frumos
hell - deschis, luminos (aici în 
dialog)
zentral - central

modern - modern
günstig - ieftin (oferta bună 
calitate-preț)
möchten - a-și dori
möchten + sehen - a-și dori să 
vadă
in - în
die Altbauwohnung - clădirea 
istorică / clădirea veche
das Hochhaus - blocul-turn, 
zgârie-nori    
das - asta
können - a putea
können + sehen - a putea 
vedea
schon - deja
heute - azi

17
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die Moebel - mobila                                    
das Sofa - canapeaua                        
der Schrank - dulapul                        
der Kühlschrank - frigiderul                    
der Tisch - masa                        
die Waschmaschine - mașina de spălat rufe                
der Stuhl - scaunul
der Fernseher - televizorul
die Spülmaschine - mașina de spălat vase                    

die Lampe - lampa                        
der Teppich - covorul    
der Herd - aragazul                        
das Bett - patul                        
der Schreibtisch - biroul (masa de scris)                    
das Regal - raftul   

Așadar, avem:

Mihaela a decis să închirieze locuința numărul 
3. Canapeaua nu este prea confortabilă, așa că 
pornește în căutarea unei canapele noi. Cu ocazia 
aceasta, se plimbă prin magazin și observă 

denumirile obiectelor de mobilier în germană. 
Haideți să facem un exercițiu împreună, prin care 
să legăm denumirea din germană cu cea din 
română:

1. die Moebel
2. das Sofa
3. der Schrank
4. der Kühlschrank
5. der Tisch
6. die Waschmaschine
7. der Stuhl
8. der Fernseher
9. die Spülmaschine
10. die Lampe
11. der Teppich
12. der Herd
13. das Bett
14. der Schreibtisch
15. das Regal

A. Patul   
B. Raftul
C. Frigiderul
D. Biroul (masa de scris)
E. Aragazul
F. Dulapul
G. Lampa
H. Mașina de spălat rufe
I. Televizorul
J. Mașina de spălat vase
K. Mobila
L. Masa
M. Scaunul
N. Canapeaua
O. Covorul

Rezolvare:

1+K, 2+N, 3+F, 4+C, 5+L, 
6+H, 7+M, 8+I, 9+J, 10+G, 
11+O, 12+E, 13+A, 14+D, 
15+B
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Mihaela a decis să urmeze un curs de limba 
germană pentru a progresa cât mai rapid cu 
învățarea acestei limbi, de care are nevoie tot 
mai mare la jobul din Stuttgart. Cursul este unul 
de grup, iar participanții sunt din toate colțurile 

lumii. Acesta începe prin prezentarea personală 
a cursanților, cu accentul pus pe locul de unde 
vin. Haideți să vedem mai departe ce și-a notat 
Mihaela.

Vocabularul pentru țări, cetățenii și limbi:
Vom observa că multe dintre denumiri prezintă 
terminația “ien” care este echivalentă cu ‘‘ia’’ 

în română, deci de exemplu Italia va fi  ‘’Italien’’
și Spania va fi  ‘’Spanien’’. De asemenea, unele 
denumiri vor avea cuvântul ‘’Land = țară’’ inclus.

Rumänien (rumeăniăn) - România
Bulgarien (bulgariăn) - Bulgaria
Ungarn (ungarn) - Ungaria
Serbien (serbiăn) - Serbia
Griechenland (grihiănland) - Grecia
Russland (rusland) - Rusia     
Deutschland (doiciland) - Germania 
Österreich (oestărraihi) - Austria 
Italien (italiăn) - Italia 
Großbritannien (grosbritaniăn) - Marea 
Britanie

Spanien (șpaniăn) - Spania
Indien (indiăn) - India
China (șina) - China
Japan (iapan) - Japonia
Ägypten (eghiptăn) - Egipt 
Südafrika (zuedafrica) - Africa de Sud
Brasilien (braziliăn) - Brazilia
Mexiko (mexico) - Mexic
Kanada (canada) - Canada 
Frankreich (francraihi) - Franța

/ LECȚIA 7
LEKTION 7

Țări, cetățenii și limbi

Și acum să ne uităm la denumirile de țări care 
necesită articol.  Aici putem avea articole feminine, 
ca de exemplu: 
die Republik Moldau (di republic moldau) - 
Republica Moldova 
die Ukraine (di ucraine) - Ucraina
die Schweiz (di șvaiț) - Eleveția
die Türkei (di Tuercai) - Turcia 
die Niederlande (di nidărlande) - Țările de Jos 

Sau articole masculine:
der Iran (der iran) - Iran
der Irak (der irac) - Irak 
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 (der iran) - Iran
 (der irac) - Irak 



20

În continuare ne putem concentra asupra 
demonimelor care refl ectă cetățenia:

Aici ne pot ajuta câteva reguli: 

• Demonimele masculine se formează în 
cele mai multe cazuri în două feluri: 

• Pe de-o parte cu o formă de singular care se 
termină în ‘’e’’ și o formă de plural cu terminația 
‘’en’’ .

 De exemplu: 
 der Rumäne, die Rumänen (der rumeăne, di 
rumenăn) - românul, românii 
 der Deutsche, die Deutschen (der doice, di 
doiciăn) - germanul, germanii

• Pe cealaltă parte avem situația în care și 
singularul și plural prezintă terminația ‘’er’’. 

 De exemplu: 
 der Schweizer, die Schweizer (der șvaițăr, di 
șvaițăr) - elvețianul, elvețienii 
 der Österreicher, die Österreicher (der 
oestărraihiăr, di oestărraihiăr) - austriacul, austriecii 

• Demonimele feminine se termină de obicei în ‘’in’’ la singular și în ‘’innen’’ la plural. 

 De exemplu:
 die Rumänin, die Rumäninnen (di rumenin, di rumeninăn) - românca,     româncele
 die Moldauerin, die Moldauerinnen (di moldauărin , di moldauărinăn) - moldoveanca, 
 moldovencele 
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Listă de demonime des întâlnite:

• der Rumäne, die Rumänin / die Rumänen, die Rumäninnen 
• der Bulgare, die Bulgarin / die Bulgaren, die Bulgarinnen
• der Russe, die Russin / die Russen, die Russinnen 
• der Deutsche, die Deutsche / die Deutschen, die Deutschen 
• der Österreicher, die Österreicherin / die Österreicher, die Österreicherinnen 
• der Niederländer, die Niederländerin / die Niederländer, die Niederländerinnen 
• der Italiener, die Italienerin / die Italiener, die Italienerinnen 
• der Franzose, die Französin / die Franzosen , die Französinnen 
• der Brite, die Britin / die Briten, die Britinnen 
• der Türke, die Türkin / die Türken, die Türkinnen 
• der Chinese, die Chinesin / die Chinesen, die Chinesinnen 
• der US - Amerikaner, die US - Amerikanerin / die US - Amerikaner, die US - Amerikanerinnen 
• der Kanadier, die Kanadierin / die Kanadier, die Kanadierinnen 

Cuvantul pentru ‘’cetățenie’’ este ’’(die)Staatsbürgerschaft’’.

Acum ne putem ocupa de limbi. 
Majoritatea denumirilor de limbi 
prezintă terminația ’’isch( iș )’’:

• Rumänisch (rumeăniș) - română
• Bulgarisch (bulgariș) - bulgară
• Ungarisch (ungariș) - maghiară
• Griechisch (grihșiș) - greacă
• Russisch (rușiș) - rusă
• Deutsch (doici) - germană
• Italienisch (italieniș) - italiană
• Französisch (franzoeziș) - franceză
• Englisch (engliș) - engleză

• Niederländisch (nidearleăndiș) - olandeză
• Spanisch (șpaniș) - spaniolă
• Portugiesisch (portughiziș) - portugheză
• Hindi (hindi) - hindusă 
• Chinesisch (hșineziș)  - chineză
• Japanisch (iapaniș) - japoneză
• Arabisch (arabiș) - arabă
• Türkisch (tuerchiș) - turcă
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Cum întrebăm de țara de origine, cetățenia și limbile 
vorbite de o persoană?
Cum răspundem la întrebări despre țara de origine, 
cetățenia și limbile vorbite de o persoană?
Important este aici folosirea unor prepoziții specifi ce. 

Pentru țările fără articol avem 3 prepoziții: ‘’aus’’ care înseamnă ‘’din’’ și exprimă proveniența, ‘’in’’
care înseamnă ‘’în’’ și se referă la prezență și ‘’nach’’ pe care l-am traduce cu ‘’către’’ și care 
exprimă deplasarea către un loc. 

Pentru țările cu articol folosim de asemenea ‘’aus‘’
și ‘’in’’ pentru proveniență și prezență, dar pentru 
deplasare în loc de ‘’nach’’ folosim tot ‘’in’’. 

Proveniența și Prezența care implică prepozițiile 
‘’aus’’ / ‘’in’’ și pronumele ‘’woher?’’ / ‘’wo?’’ cer 
cazul Dativ, iar deplasarea cu prepozițiile ‘’nach’’ 
/ ‘’in’’ și pronumele ’’wohin?’’ cere Acuzativ. 

De aceea la țările cu articol vom avea declinări 
diferite ale articolului: 
Pentru feminin - der (Dativ) și die (Acuzativ)
Pentru Masculin - dem (Dativ) și den (Acuzativ)

Aici mai trebuie ținut cont că articolul masculin 
la Dativ ‘’dem’’ se combină cu prepoziția ‘’in’’
formând ‘’im’’. 
• Mai departe putem observa întrebările și 

răspunsurile întâlnite de Mihaela în cadrul 
cursului.

Pentru proveniență putem folosi următoarele 
întrebări: 
• Woher kommst du? (voher comst du?) - 

De unde vii?
• Aus welchem Land kommst du? (aus 

velhiăm land comst du?) - Din ce țară vii? 

Proveniență Prezență Deplasare

Dativ Dativ Acuzativ

woher? wo? wohin?

aus in nach

Proveniență Prezență Deplasare
Dativ Dativ Acuzativ

woher? wo? wohin?
aus in in

der / dem der / dem (im) die / den

Iar pentru fi ecare prepoziție avem un pronume 
interogativ specifi c: ‘’woher’’? (voher) = de unde?
pentru ‘’aus’’, ‘’wo?’’ (vo)  = unde? pentru ‘’in’’ și 
‘’wohin?’’ (vohin) = încotro pentru ‘’nach’’. 
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Observăm că țările cu articol apar acum 
la Dativ cu articolul feminin ‘’der’’ sau 
masculin ‘’dem’’.
la Dativ cu articolul feminin ‘’der’’ sau 
masculin ‘’dem’’.

În locul lui ‘’kommen’’ putem folosi și ‘’stammen 
(ștamăn) = a proveni’’.  

• Woher stammst du? (voher ștamst du?) - De 
unde provii?

• Aus welchem Land stammst du? (aus 
velhiăm land ștamst du?) - Din ce țară provii? 

Răspunsul va fi : 
• Ich komme / stamme aus Rumänien. (ihi 

come / ștame aus rumeniăn) - Vin / Provin din 
România.

• Ich komme / stamme aus der Schweiz (ihi 
come / aus der șvaiț) Vin / Provin din Elveția .

• Ich komme / stamme aus dem Iran. (ihi 
come / ștame aus dem iran) - Vin / Provin din 
Iran. 

Pronumele interogativ ‘’woher’’(voher) înseamnă 
deci “de unde”, iar formularea “aus welchem 
Land” (aus velhiăm land) se poate traduce “din 
ce țară”. 
Verbul folosit aici este ‘’kommen = a veni’’
conjugat la persoana II singular. 

• Wo wohnst / lebst du? (vo vonst / lebst du?) 
- Unde locuieși / trăiești? 

• In welchem Land wohnst / lebst du? (in 
velhiăm land vonst / lebst du?) - În ce țară 
locuiești / trăiești?  

Pentru prezență putem folosi următoarele 
întrebări:  

Aici ‘’wo’’ este unde și “in welchem Land”(in 
velhiăm land) înseamnă “în ce țară”. Verbele 
folosite sunt ‘’wohnen = a locui’’ și ‘’leben = a 
trăi’’.  

Răspunsul ar fi : 
• Ich wohne / lebe in Rumänien (ihi vone / lebe 

in rumeniăn) - Locuiesc / Trăiesc în România.

Observăm că articolul masculin la Dativ 
‘’dem’’ s-a unit cu ‘’in’’ și a devenit ‘’im’’. 
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Pentru deplasare putem folosi următoarele întrebări: 
• Wohin gehst / fährst / reist du? (vohin gheest / ferst / raizt du?) - Încotro mergi / călătorești? 
• In welches Land gehst / fährst / reist du? (in velhiăs land gheest / ferst / raizt du?) - În ce țară 

mergi / călătorești?
 
‘’Wohin’’ înseamnă încotro, iar verbele folosite aici sunt: ‘’gehen = a merge’’, ‘’fahren = a merge cu 
un mijloc de transport’’ și ‘’reisen = a călători’’. 

Răspunsul este: 
• Ich gehe / fahre / reise nach Deutschland. (ihi ghee / fare / raize nah doiciland) - Merg / Călătoresc 

în Germania.

În ceea ce privește conversațiile despre limbi vorbite, putem folosi următoarele întrebări: 
• Was ist deine Muttersprachen? (vas ist daine mutașprahe?) - Care este limba ta maternă?

Răspunsul ar fi: 
• Meine Muttersprache ist Rumänisch. (maine mutărșprahe ist rumeniș) - Limba mea maternă 

este româna.

Și o întrebare mai generală :
• Welche / Was für Sprachen sprichst du? (velhie / vas fuer șprahăn șprihist du?) - Care / Ce fel 

de limbi vorbești?

Răspunsul este:
• Ich spreche Rumänisch, Deutsch, Englisch und Französisch. (ih șprehie rumeniș, doici, engliș 

und franțoeziș) - Vorbesc română, germană, engleză și franceză. 

Putem întreba și specific după limbi străine: 
• Welche / Was für Fremdsprachen sprichst du? (velhșe / vas fuer fremdșprahen șprihșst du?) - 

Care / Ce fel de limbi străine vorbești?

Răspunsul este:
• Ich spreche Deutsch, Englisch und Französisch. (ih șprehșe doici, engliș und franțoeziș) - 

Vorbesc germană, engleză și franceză.
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Fußgänger - pietonul
entschuldigung - scuze
wo - unde
sein - a fi 
das Schloss - castelul
neu - nou
ich - eu
möchten - a-și dori
besichtigen - a vizita
ganz - cu totul, total, întreg
einfach - simplu, ușor
Astfel, vom traduce ‘’Das ist ganz einfach’’ 
ca ‘’Asta este total’’ ușor sau putem 
echivala cu traducerea ‘’Asta este foarte 
ușor’’.
gehen - a merge
geradeaus - drept în față
und - și

dann - apoi
bei - la
die Apotheke (în text “der Apotheke”, 
intrucat prepozitia “bei” ne cere cazul 
Dativ) - farmacie
nach - spre
links - stânga
rechts - dreapta
da - acolo 
Atenție! În Austria este folosit ca ‘’aici’’
stehen - a sta, a se afl a
also - deci
jetzt - acum
ja - da
genau - exact
Vielen Dank - mulțumesc mult
viel - mult
gerne - cu plăcere

Vocabular:

Mihaela: Entschuldigung, wo ist das Neue 
Schloss? Ich möchte es besichtigen.  
Fußgänger: Hallo! Das ist ganz einfach. Gehen 
Sie geradeaus und dann, bei der Apotheke, gehen 
Sie nach links. Da steht das Neue Schloss. 

Mihaela: Also, jetzt geradeaus und dann bei der 
Apotheke nach links.   
Fußgänger: Ja, genau!
Mihaela: Vielen Dank!
Fußgänger: Gerne!

LECȚIA 8 LEKTION 8

Spațiul urban
și direcțiile

Spațiul urban
și direcțiile

Mihaela dorește să exploreze astăzi orașul și să viziteze câteva obiective turistice. Aceasta pornește 
spre centrul orașului, însă a rămas fără baterie la telefon și nu poate folosi aplicațiile de tip GPS. 
Așadar, oprește pe cineva de pe stradă pentru a-i cere ajutorul. Haideți să urmărim discuția:
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Conjugarea verbelor din text:
Atenție! “es” este pronumele pentru genul neutru, 
persoana a III a, singular. Se poate echivala ca și 
traducere cu pronumele “it” din engleza.

Atenție! “Sie” este  pronume de politețe, se 
traduce prin “dumneavoastră“ și este scris 
întotdeauna cu literă mare.

sein - a fi 

Ich bin - eu sunt
Du bist - tu esti
er/sie/es* ist - el, ea, es* este
Wir sind - noi suntem
Ihr seid  - voi sunteti
Sie/sie sind - dumneavoastră, ei, ele sunt

möchten - a-și dori

Ich möchte - eu aș dori
Du möchtest - tu ai dori
er/sie/es möchte - el, ea, es ar dori
Wir möchten - noi am dori
Ihr möchtet - voi ați dori
Sie/sie möchten - dumneavoastră, ei, ele ar dori

gehen - a merge

Ich gehe - eu merg
Du gehst - tu mergi
er/sie/es geht - el, ea, es merge
Wir gehen - noi mergem
Ihr geht - voi mergeți
Sie/sie gehen - dumneavoastră, ei, ele merg

stehen - a sta, a se afl a

Ich stehe - eu stau
Du stehst - tu stai
er/sie/es steht - el, ea, es sta
Wir stehen - noi stăm
Ihr steht - voi stați
Sie/sie stehen - dumneavoastră, ei, ele stau

Vocabular despre oraș:

• die Stadt, die Städte - orașul, orașele
• das Stadtviertel, die Stadtviertel  - cartierul, cartierele
• das Stadtzentrum, die Stadtzentren  - centrul orașului, 

centrele orașelor
• das Rathaus, die Rathäuser - primăria, primăriile
• das Krankenhaus, die Krankenhäuser - spitalul, spitalele
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Vocabular despre oraș:

• die Stadt, die Städte
• das Stadtviertel, die Stadtviertel
• das Stadtzentrum, die Stadtzentren

centrele orașelor
• das Rathaus, die Rathäuser
• das Krankenhaus, die Krankenhäuser



27

• die Arztpraxis, die Arztpraxen  - cabinetul 
medical, cabinetele medicale 

• die Zahnarztpraxis, die Zahnarztpraxen  - 
cabinetul dentar, cabinetele dentare        

• das Geschäft, die Geschäfte  - magazinul, 
magazinele

• der Markt, die Märkte - piața agroalimentara, 
piețele agroalimentare

• der Supermarkt, die Supermärkte - 
supermarketul, supermaketurile 

• das Restaurant, die Restaurants - 
restaurantul, restaurantele

• das Cafe, die Cafes - cafeneaua, cafenelele
• die Bäckerei, die Bäckereien - brutăria, 

brutăriile
• das Kino, die Kinos - cinematograful, 

cinematografele
• das Museum, die Museen - muzeul, muzeele
• die Kirche, die Kirchen - biserica, bisericile 

• die Straße, die Straßen - strada, străzile
• der Platz, die Plätze - piața, piețele (în sensul 

de loc deschis la intersecția unor străzi, de 
obicei amenajat cu spații verzi și/sau statui)

• der Bürgersteig, die Bürgersteige - trotuarul, 
trotuarele

• der Zebrastreifen, die Zebrastreifen - 
trecerea, trecerile de pieton 

• die Ampel, die Ampeln (di ampel, di ampeln) 
- semaforul, semafoarele

• die Kreuzung, die Kreuzungen - intersecția, 
intersecțiile

• die Ecke, die Ecken - colțul, colțurile
• der Bahnhof, die Bahnhöfe - gara, gările
• die Haltestelle, die Haltestellen - stația, 

stațiile (pentru mijloacele de transport)
• der Flughafen, die Flughäfen - aeroportul, 

aeroporturile  
• das Auto, die Autos - mașina, mașinile

Mijloacele de transport în comun:

• der Zug, die Züge - trenul, trenurile
• die Straßenbahn, die Straßenbahnen - 

tramvaiul, tramvaiele
• die U-Bahn, die U-Bahnen - metroul, 

metrourile
• der Bus, die Busse - autobuzul, autobuzele
• das Flugzeug, die Flugzeuge - avionul, 

avioanele
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die Straßenbahn, die Straßenbahnen - 

 - metroul, 

- autobuzul, autobuzele
 - avionul, 
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Kollege: Mihaela, erzähl mir mal über 
Sibiu!
Mihaela: Ja, sicher! Also, Sibiu ist kleiner 
als Stuttgart, sie hat ungefähr 426.000 
(vierhundertsechundzwanzig Tausend) 
Einwohner. 
Kollege: Und wo genau liegt Sibiu in 
Rumänien?
Mihaela: Im Zentrum! Die Region heißt 
Siebenbürgen oder Transsilvanien. 
Kollege: Warum heißt es Siebenbürgen?
Mihaela: Weil es sieben Burgen in der 
Region gibt. Die haben die Sachsen gebaut. 
Kollege: Das ist sehr interessant!
Mihaela: Findest du? Das freut mich! Die 
Architektur im Zentrum ist wunderschön 

und die Altstadt ist eine Sehenswürdigkeit.
Kollege: Und wie ist das Klima?
Mihaela: Fast genau wie hier!
Kollege: Das klingt gut! Vielleicht besuche 
ich Sibiu nächstes Jahr!
Mihaela: Super!

LECȚIA 9 LEKTION 9

Cum ne prezentăm orașul în 
limba germană

Colegii Mihaelei sunt curioși să știe mai multe despre România și orașul din care vine aceasta. Haideți 
să urmărim discuția dintre ea și unul dintre colegii ei de birou despre Sibiu.

ich Sibiu nächstes Jahr!
Mihaela: Super!
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Vocabular:

Kollege - colegul
erzählen - a povesti
mir - mie (răspunde la intrebarea ‘’cui?’’ din cazul 
dativ)
über - peste (locatii), despre (ceva sau cineva) 
aici ‘’despre Sibiu’’
ja - da
sicher - sigur
also - deci
sein - a fi 
klein - mic
kleiner - mai mic
als - decât
haben - a avea
ungefähr - aproximativ, circa
der Einwohner, die Einwohner - locuitorul, 
locuitorii
und - și
wo - unde

genau - exact
liegen - a (se) afl a, a sta întins
im - compoziție din ‘’in’’ și ‘’dem’’, care este 
articolul hotărât în cazul dativ pentru substantivele 
de gen masculin și neutru
das Zentrum - centrul
Wunderschön - frumos, o traducere exactă este 
mai degrabă ‘’minunat de frumos’’
alt - vechi, în vârstă
die Stadt - orașul
die Altstadt - orașul vechi
die Sehenswürdigkeit - obiectivul turistic
wie - cum (in intrebari), ca si    
fast - aproape (nu se referă la distanță)
hier - aici
klingen - a suna (nu în sensul de a da telefon)
gut - bine
vielleicht - poate
besuchen - a vizita
das Jahr - anul
nächstes Jahr - anul viitor / următor

Conjugarea verbelor din text:

Atenție! “es” este  pronumele pentru genul 
neutru, persoana a III a, singular. Se poate 
echivala ca și traducere cu pronumele “it” din 
engleza.

Atenție! “Sie” este  pronume de politețe, se 
traduce prin “dumneavoastră“ și este scris 
întotdeauna cu literă mare.
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Conjugarea verbelor din text:

Atenție! 
neutru, persoana a III a, singular. Se poate 
echivala ca și traducere cu pronumele “it” din 
engleza.

Atenție! “
traduce prin “dumneavoastră“ și este scris 
întotdeauna cu literă mare.
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erzählen - a povesti

Ich erzähle - eu povestesc
Du erzählst - tu povestești
Er, sie, es erzählt - el, ea, es povestește
Wir erzählen - noi povestim
Ihr erzählt - voi povestiti
Sie, sie erzählen - dumneavoastră, ei, ele 
povestesc 

În text verbul ‘’erzählen’’ este întâlnit la forma de 
imperativ:
Erzähl  - povestește (tu)
Erzählt - povestiți (voi)
Erzählen Sie - povestiți (forma de politețe, pentru 
‘’dumneavoastră’’)

haben - a avea

Ich habe - eu am
Du hast - tu ai
Er, sie, es hat - el, ea, es are
Wir haben - noi avem
Ihr habt - voi aveți
Sie, sie haben - dumneavoastră, ei, ele au 

liegen - a (se) afl a, a sta întins

Ich liege - eu mă afl u, eu stau întins/ă
Du liegst - tu te afl i, tu stai întins/ă
Er, sie, es liegt - el, ea, es se afl ă, stă întins/ă
Wir liegen - noi ne afl ăm, noi stăm întinși/e
Ihr liegt - voi vă afl ați, stați întinși/e
Sie, sie liegen - dumneavoastră, ei, ele se afl ă, 
stau întinși/e

klingen - a suna (nu în sensul de a da telefon)

Ich klinge - eu sun
Du klingst - tu suni
Er, sie, es klingt - el, ea, es sună
Wir klingen - noi sunăm
Ihr klingt - voi sunați
Sie, sie klingen - dumneavoastră, ei, ele sună

Atenție! Verbul ‘’klingen’’ este folosit cel mai des 
în expresia similară cu limba română și anume: 
‘’Sună bine!’’ În germană ‘’(Das) klingt gut!’’
besuchen - a vizita

Ich besuche - eu vizitez
Du besuchst - tu vizitezi
Er, sie, es besucht - el, ea, es vizitează
Wir besuchen - noi vizităm
Ihr besucht - voi vizitați
Sie, sie besuchen - dumneavoastră, ei, ele 
vizitează 30

’’ este folosit cel mai des 
în expresia similară cu limba română și anume: 

 - dumneavoastră, ei, ele 
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Ich (adica eu) + rădăcina + e
Du (adica tu)  + rădăcina + st
Er, sie, es (sau el, ea, es) + rădăcina + t
Wir (noi) + rădăcina + en
Ihr (voi) + rădăcina + t
Sie, sie (dumneavoastră sau ei,ele) + 
rădăcina + en 

Astfel, conjugarea verbului ‘’machen’’ la 
prezent va fi :
Ich mache - eu fac
Du machst - tu faci
Er, sie, es macht - el, ea, es face
Wir machen - noi facem
Ihr macht - voi faceți
Sie, sie machen - dumneavoastră sau ei 
ele fac

Luăm verbul ‘’machen’’ (a face). Aceasta este 
forma de infi nitiv a verbului, adică forma lui 
neconjugată, pe care o găsim în dicționar. Îi elimină

‘’en-ul’’ de la sfârșit și obținem rădăcina. La 
această rădăcină vom adăuga pe rând terminația 
potrivită. Terminațiile sunt următoarele:

1. În primul rând, vom aborda timpul 
prezent la verbele regulate.

Ne întoarcem la Mihaela, ea a participat astăzi 
la cursul de germană la care s-a înscris și își 
revizuiește notițele. Haideți să vedem despre ce 
este vorba. 

LECȚIA 10 LEKTION 10

Conjugarea verbelor la timpurile prezent, 
trecut (perfect compus) și viitor

Atenție! “es” este pronumele pentru genul 
neutru, pers. a III-a, singular. Se poate echivala ca 
și traducere cu pronumele “it” din engleza.
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Haideți să facem un exercițiu. Vom conjuga verbul ‘’kaufen’’ - ‘’a cumpăra’’ și 
‘’hören’’ - ‘’a asculta/a auzi’’ la prezent:

kaufen (a cumpăra)
Ich kaufe - eu cumpăr
Du kaufst - tu cumperi
Er, sie, es kauft - el, ea, es cumpără
Wir kaufen - noi cumpărăm
Ihr kauft - voi cumpărați
Sie, sie kaufen - dumneavoastră sau ei, ele 
cumpără

hören (a auzi)
Ich höre - eu aud/ascult
Du hörst - tu auzi/asculți
Er, sie, es hört - el, ea, es aude/ascultă
Wir hören - noi auzim/ascultăm
Ihr hört - voi auziți/ascultați
Sie, sie hören - dumneavoastră sau ei, ele aud/ 
ascultă

Rezolvarea este următoarea:

32

kaufen (a cumpăra)
Ich ………. - eu cumpăr
Du  ………. - tu cumperi
Er, sie, es  ………. - el, ea, es cumpără
Wir  ………. - noi cumpărăm
Ihr  ………. - voi cumpărați
Sie, sien ………. - dumneavoastră sau ei, ele 
cumpără

hören (a auzi)
Ich  ………. - eu aud/ascult
Du  ………. - tu auzi/asculți
Er, sie, es  ………. - el, ea, es aude/ascultă
Wir  ………. - noi auzim/ascultăm
Ihr  ………. - voi auziți/ascultați
Sie, sie ………. - dumneavoastră sau ei, ele 
aud/ ascultă
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De exemplu, verbul ‘’sprechen‘’ unde ‘’e-ul’’
devine ‘’i’’:
sprechen (a vorbi)
Ich spreche - eu vorbesc
Du sprichst - tu vorbesti
Er, sie, es spricht - el, ea, es vorbeste
Wir sprechen - noi vorbim
Ihr sprecht - voi vorbiti
Sie, sie sprechen - dumneavoastră sau ei, ele 
vorbescvorbesc
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2. Haideți să vedem ce se întâmplă la verbele neregulate

Avem două categorii:

• În prima categorie, prima vocală din verbul 
de bază neregulat este ‘’e’’. Aceasta se va 
transforma, atenție, doar la persoana a II-a 

și a III-a singular în ‘’i’’ sau ‘’ie’’ (‘’i’’ lung). 
Terminațiile vor rămâne exact ca la verbele 
regulate.

lesen (a citi)

Ich lese - eu citesc
Du liest - tu citesti 
Er/Sie/Es liest - el, ea, es citeste

Wir lesen - noi citim
Ihr lest - voi cititi
Sie, sie lesen - dumneavoastră sau ei, 
ele citesc

lesen (a citi)

Ich ………. - eu citesc
Du ………. - tu citesti 
Er/Sie/Es ………. - el, ea, es citeste
Wir ………. - noi citim
Ihr ………. - voi cititi
Sie, sie ………. - dumneavoastră sau ei, ele 
citesc

Vă propunem verbul ‘’lesen’’ (a citi) ca și 
exercițiu individual. Aici primul ‘’e’’, va deveni 
‘’ie’’ (adica ‘’i’’ lung):

Atenție! Dacă rădăcina se termină în ‘’s’’, nu vom 
dubla ‘’s-ul’’ când punem terminația, rămâne unul 
singur!

Rezolvarea este următoarea:
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• A doua categorie de verbe neregulate este cea unde prima vocală din verbul de bază neregulat 
este ‘’a’’. Acesta se va transforma, atenție, doar la persoana a II-a și a III-a singular în ‘’ä’’  (a cu 
Umlaut). Terminațiile vor rămâne exact ca la verbele regulate.

De exemplu, verbul:

schlafen (a dormi)
Ich schlafe - eu dorm
Du schläfst - tu dormi
Er, sie, es schläft - el, ea, es doarme
Wir schlafen - noi dormim
Ihr schlaft - voi dormiți
Sie, sie schlafen - dumneavoastră sau 
ei, ele dorm

fahren(‘’a merge cu un vehicul’’ sau ‘’a 
conduce’’)

Ich fahre - eu merg, eu conduc
Du fährst - tu mergi, tu conduci

Er/Sie/Es fährt - el, ea, es merge, conduce
Wir fahren - noi mergem, conduce
Ihr fahrt - voi mergeti, conduceti
Sie, sie fahren - dumneavoastră sau ei, ele merg, 
conduc

Vă propunem verbul ‘’fahren’’ (‘’a merge cu un 
vehicul’’ sau ‘’a conduce’’ dacă persoana este 
șoferul) ca și exercițiu individual:

fahren(‘’a merge cu un vehicul’’ sau ‘’a 
conduce’’)
Ich ………. - eu merg, eu conduc
Du  ………. - tu mergi, tu conduci
Er/Sie/Es  ………. - el, ea, es merge, conduce
Wir  ………. - noi mergem, conduce
Ihr  ………. - voi mergeti, conduceti
Sie, sie  ………. - dumneavoastră sau ei, ele 
merg, conduc

Rezolvarea este următoarea:

34
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3. Mai departe, trecem la timpul trecut unde vom discuta 
despre perfectul compus.

Kaufen (a cumpăra) - perfect compus

Ich habe gekauft - eu am cumpărat
Du hast gekauft - tu ai cumpărat
Er, sie, es hat gekauft - el, ea, es a cumpărat
Wir haben gekauft - noi am cumpărat
Ihr habt gekauft - voi ați cumpărat
Sie, sie haben gekauft - dumneavoastră sau ei, 
ele au cumpărat
Perfectul compus se alcătuiește dintr-un verb 
auxiliar (‘’haben’’ - ’’a avea’’ sau ‘’sein’’ - ’’a fi ’’ 
conjugate la prezent)  împreună cu participiul 
perfect al verbului a cărei acțiune am făcut-o în 
trecut. Verbul ‘’sein’’ se va folosi cu verbele de 
schimbare de poziție/deplasare sau schimbare de 

stare. În rest, toate verbele se vor conjuga folosind 
‘’haben’’ ca verb auxiliar.

Pentru a alcătui participiul perfect al verbelor 
regulate, extragem rădăcina din infi nitiv, punem 
un ‘’ge’’ în față, iar la sfârșit litera ‘’t’’.

Haideți să vedem un exemplu, verbul ‘’machen’’ 
(a face) se va conjuga după cum urmează:

machen (a face) - perfect compus
Ich habe gemacht - eu am făcut
Du hast gemacht - tu ai făcut
Er, sie, es hat gemacht - el, ea, es a făcut
Wir haben gemacht - noi am făcut
Ihr habt gemacht - voi ați făcut
Sie, sie haben gemacht - dumneavoastră sau 
ei, ele au făcut

Vă propunem ca exercițiu individual verbul 
‘’kaufen (a cumpăra)’’:

Kaufen (a cumpăra) - perfect compus
Ich ……………….. - eu am cumpărat
Du  ……………….. - tu ai cumpărat
Er, sie, es ……………….. - el, ea, es a cumpărat
Wir  ……………….. - noi am cumpărat
Ihr  ……………….. - voi ați cumpărat
Sie, sie  ……………….. - dumneavoastră sau 
ei, ele au cumpărat

Rezolvarea este următoarea:
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 - el, ea, es a cumpărat

 - dumneavoastră sau ei, 

ei, ele au făcut
ei, ele au cumpărat

Rezolvarea este următoarea:

35
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4. Ultimul timp verbal pe care o să-l abordăm în cursul de azi 
este timpul viitor.

Acesta presupune conjugarea la prezent a verbului 
‘’werden (a deveni)’’ împreună cu infi nitivul 

verbului a cărei acțiune vrem să exprimăm că va 
fi  realizată în viitor.

Conjugarea verbului werden (a deveni) 
este următoarea:

Ich werde - eu voi
Du wirst - tu vei
Er/Sie/Es wird - el, ea, es va
Wir werden - noi vom
Ihr werdet - voi veți
Sie, sie werden - dumneavoastră sau ei, 
ele vor

sehen (a vedea) - viitor

Ich werde sehen - eu voi vedea
Du wirst sehen - tu vei vedea
Er/Sie/Es wird sehen - el, ea, es va vedea
Wir werden sehen - noi vom vedea
Ihr werdet sehen - voi veți vedea
Sie, sie werden sehen - dumneavoastră 
sau ei, ele vor vedea

Atunci, vă propunem ca exercițiu individual verbul 
‘’sehen (a vedea)’’:

sehen (a vedea) - viitor
Ich ……………….. - eu voi vedea
Du ……………….. - tu vei vedea
Er/Sie/Es ……………….. - el, ea, es va vedea
Wir ……………….. - noi vom vedea
Ihr ……………….. - voi veți vedea
Sie, sie ……………….. - dumneavoastră sau 
ei, ele vor vedea

Rezolvarea este următoarea:
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Sie, sie werden - dumneavoastră sau ei, 
ele vor

sehen (a vedea) - viitor

Ich werde sehen
Du wirst sehen
Er/Sie/Es wird sehen 
Wir werden sehen 
Ihr werdet sehen 
Sie, sie werden sehen 
sau ei, ele vor vedea

Ihr ………………..
Sie, sie ………………..
ei, ele vor vedea

Rezolvarea este următoarea:

36
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VĂ MULȚUMIM!
Ne bucurăm că ne-ați fost alături și ați parcurs setul de 10 lecții de introducere în limba germană 
oferite gratuit de către CENTRUL GUTENBERG, în cadrul proiectului “Ateliere online și offl ine pentru 

învățarea de limbi străine”, proiect organizat cu sprijinul Corpului European de Solidaritate.

Cursuri de germană pentru adulți:
www.invatagermana.ro

Ateliere și cursuri de germană pentru copii:
www.didacto.ro

Acest proiect este organizat prin intermediul Asociației 
Gutenberg – Organizația studenților vorbitori de limba 
germană din Cluj-Napoca, în parteneriat cu Centrul 

Gutenberg și este fi nanţat prin programul Corpul European 
de Solidaritate, al Comisiei Europene
(www.suntsolidar.eu).


