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a. pivniță;       b. mansardă;       c. a renova;         d. lift;          e. demisol

1. Găsiți descrierea potrivită pentru �iecare cuvânt din casetă.

2. Completați spațiile libere de mai jos cu forma potrivită a cuvintelor din casetă. 

ANUNȚURI IMOBILIARE

a. decomandate 

b. a �inisa 

c. a renova

d. boxă

e. interfon 

f. lift

g. demisol

h. mansardă

i. pivniță 

j. pod

1. (despre camere) cu intrare separată;

2. spațiul dintre acoperiș și tavanul unei clădiri;

3. a executa ultimele lucrări într-o casă pentru a o aduce 
cât mai aproape de forma �inală;

4. parte a unei clădiri situată pe jumătate sub nivelul 
pământului, sub parter;

5. sistem telefonic folosit în interiorul unei clădiri;

6. încăpere sub pământ, sub casă, destinată păstrării unor 
materiale și provizii; beci;

7. a repara o casă sau un obiect de mobilier;

8. compartiment în interiorul unei clădiri/încăperi, cu rol 
de depozitare;

9. instalație mecanică servind la transportarea oamenilor 
sau a materialelor de la un etaj la altul; ascensor;

10. încăpere de locuit chiar sub acoperiș. 

Maria, prietena mea, locuiește într-o casă foarte frumoasă la marginea Devei. Recent, 
Maria (1.) ..................................... casa, deoarece parchetul era deja zgâriat și vopseaua de 
pe pereți, decolorată. Ea a pro�itat de ocazie și a instalat și un (2.) ................   , �iind-
că îi era greu să urce lucrurile până la (3.) ................................ , unde este dormitorul ei. 
Pentru că a avut un designer foarte bun, ea a amenajat și o sală de gimnastică, la (4.) 
.......................... casei, dar și o (5.) ..........................     pentru a păstra proviziile aduse de la 
țară, de la mama ei.                                 
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3. Ascultați câteva anunțuri imobiliare și completați spațiile libere 
cu unul până la 3 cuvinte. 

5. Privește proiectele și scrie un anunț de vânzare/închiriere pentru 
una dintre locuințe. 

a. Apartamentul modern din cartierul Grigorescu se vinde împreună cu un ......................................  , 
inclus în preț. 

b. Apartamentul de la etajul șapte din zona centrală are ........................ și .......................... panoramic. 

c. Apartamentul cu o cameră, de la demisolul unei clădiri, se închiriază complet ............................... 

și ................................ .

d. Casa a�lată la ieșirea din Cluj-Napoca se vinde la suma de ........................................... de Euro. 

e. Dacă vei cumpăra apartamentul din zona gării, primești și o parte din ......................................

comun și o   .............................   .

4. Lucrați în perechi! A�lă de la colegul tău în ce casă ar vrea să locuiască și în 
ce casă nu i-ar plăcea să locuiască. De ce? Apoi raportează clasei ce ai a�lat!



B1, Audio 3, Casa

3


