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001 – INTRODUCERE
Salutare și bun venit la acest prim episod al Podcastului de 
limba română. Eu mă numesc Florin, iar acesta este un po-
dcast în limba română, pentru a învăța limba română. Dacă 
tu studiezi limba română, dacă înveți limba română, pentru a 
trece la un nivel superior trebuie să asculți cât mai mult limba 
așa cum o vorbesc cei nativi, în mod natural, așa cum se vor-
bește în România.

Acesta este un podcast pentru cei care studiază limba română 
la un nivel intermediar. Nu este un podcast pentru începători, 
pentru că eu voi vorbi aici doar în limba română. Dacă ai ajuns 
la un nivel intermediar, acest podcast te poate ajuta să pro-
gresezi, să înțelegi mult mai bine limba vorbită.

În acest podcast nu vom vorbi despre gramatică și vocabular 
așa cum se face în mod tradițional în cărți și la cursurile de 
limba română. Vom aborda diferite subiecte, voi vorbi des-
pre teme interesante, voi povesti diferite întâmplări sau pur și 
simplu, voi povesti despre ce am mai făcut eu în ultima vreme, 
în ultima perioadă, în ultimul timp. Intenția mea, obiectivul 
meu în acest podcast este să te ajut să-ți dezvolți vocabularul 
și gramatica într-un mod natural, în context, aproape fără să-ți 
dai seama.

În plus, pentru fiecare episod voi publica transcrierea textului 
pe pagina easy-readers.ro, în secțiunea Podcast a acestei pa-
gini. Acolo veți găsi și alte resurse interesante, texte pe diferi-
te niveluri însoțite uneori și de înregistrări audio.

Pentru a vă folosi de acest podcast într-un mod eficient, vă 
recomand să ascultați mai întâi fiecare episod fără a citi tex-
tul transcris. După aceea, puteți să mai ascultați o dată epi-
sodul, urmărind în același timp textul transcris. Ascultând și 
citind în același timp, veți fixa mai ușor în memorie cuvintele 

a aborda
a trata sau a 
studia un subiect 
(EN: to approach)

pur și simplu
doar; nici mai 
mult nici mai 
puțin (EN: just 
simply)

a-și da seama
a observa, a rea-
liza, a fi conștient 
de ceva (EN: to 
realize)

a progresa
a avansa, a se 
dezvolta, a mer-
ge înainte (EN: 
to progress, to 
advance)

a fixa în memorie
(aici) a învăța; a 
memora, a ține 
minte (EN: to 
memorize)
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necunoscute sau mai puțin cunoscute, și veți înțelege mai 
bine structurile gramaticale folosite.

Dacă ai ascultat până aici și ai înțeles cam 80% din acest epi-
sod, înseamnă că ai nivelul necesar, înseamnă că acest pod-
cast ți se potrivește perfect. Dacă ți se pare prea dificil, poți să 
revii mai târziu, când nivelul tău te va face să te simți confor-
tabil.  Dacă, în schimb, ți se pare prea ușor, din păcate nu te 
va ajuta prea mult să progresezi. Sper, însă, că vei afla multe 
lucruri interesante și acest podcast te va ajuta să îți reîmpros-
pătezi cunoștințele de limba română.

În acest episod introductiv am încercat să vorbesc puțin mai 
rar, și am urmărit să pronunț cât mai clar cuvintele, pentru a 
fi sigur că veți înțelege cât mai mult. Pe viitor, voi urmări, voi 
încerca să vorbesc cât mai natural, într-un ritm normal, uneori 
mai rapid, uneori mai încet.

Mă voi opri aici acum și aștept cu nerăbdare comentariile 
voastre pe pagina dedicată acestui podcast sau pe pagina de 
Facebook. Ne auzim în următorul episod, nu-i așa? Pe curând!

EXERCIȚII
Scrie un text scurt despre cum ai învățat limba ro-
mână folosind cât mai multe cuvinte noi din acest 
episod al podcastului.

Alege din lista de mai jos cuvintele sau expresiile 
potrivite pentru fiecare propoziție.

pur și simplu, am abordat-o, mi-am dat seama, a fixa în 
memorie, progresez, din păcate, să revină, urmărește 

1. După ce am studiat spaniola timp de câteva luni, 
__________________ că încă nu puteam să o vorbesc deloc.

a reveni
a veni din nou, a 
se întoarce (EN: 
to come back)

din păcate
spre regre-
tul tău (EN: 
unfortunately)

a afla
a descoperi, a 
obține informații 
(EN: to find out)

a-și reîmprospăta 
cunoștințele
a-și reaminti, a 
recapitula (EN: 
to refresh one’s 
knowledge)

a urmări
(aici) a intenționa 
(EN: to intend to)
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2. Obervând că nu __________ am decis să schimb metoda 
de învățare.

3. Pentru ________________ cuvintele noi este indicat să le 
utilizăm cât de des, fie în scris, fie în conversații.

4. Pentru a avea șanse mai mari să rezolvăm probelma, 
__________ din mai multe puncte de vedere.

5. După doar câteva luni petrecute în străinătate multe per-
soane își doresc __________ în țara lor natală.

6. Fiind nemulțumițe de progresul realizat, unele persoane 
__________ renunță prea ușor.

7. La această problemă nu am găsit ______________ nicio 
soluție.

8. Lumea ___________ cu interes modul în care se dezvoltă 
domeniul inteligenței artificiale.
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