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Leçon 1 Lecția 1

Le vocabulaire/ Vocabularul

Marie este o tânără de 25 de ani din Cluj. În fiecare vară merge în Franța, să își 
viziteze rudele. Ajunsă la aeroportul din orașul său natal, Marie intră în vorbă 
cu un tânăr care o ajută să își coboare bagajele din autobuz.

Le dialogue/ Dialogul
Hugo : Bonjour ! Laissez-moi vous aider avec la 
valise.
Marie : Bonjour ! Merci beaucoup ! Êtes-
vous français?
Hugo : Oui. Et vous?
Marie : Je suis roumaine. Comment vous   
appelez-vous ?
Hugo : Je m’appelle Hugo. Quel est votre nom ? 
Et vous pouvez me tutoyer. 
Marie : Mon nom est Marie. Enchantée de te 
rencontrer !
Hugo : Moi aussi ! Quel âge as-tu, Marie ?

Marie : J’ai 25 ans. Et toi, Hugo ?
Hugo : Moi-aussi, j’ai 25 ans. Est-ce que tu voyages 
en France ?
Marie : Oui, je pars à Paris pour visiter ma famille. 
Hugo : Chouette, Paris est une belle ville.  Je suis 
parisien aussi. 
Marie : Super ! J’espère que nous nous reverrons 
un jour dans la ville lumière.
Hugo : Moi aussi ! Je te souhaite de belles 
vacances. Au revoir !
Marie : Merci ! Au revoir ! 

Bonjour ! = Bună ziua!  
Bonsoir ! = Bună seara! 
Salut ! = Salut!
Au revoir ! = La revedere!
À bientôt ! = Pe curând!
Merci beaucoup ! = Mulțumesc 
mult!
De rien ! = Nu ai pentru ce!
Es-tu Français ? = Ești francez? 
Et toi ? = Dar tu?
Comment t’appelles-tu ? = Cum 
te cheamă?
Quel est ton nom ? = Care este 
numele tău?
Quel âge as-tu ? = Câți ani ai?
Est-ce que tu voyages en France 
? = Călătorești în Franța?
Enchantée de te rencontrer ! = 

Încântată să te cunosc!
Moi aussi !  = Și eu!
Laisse-moi t’aider. = Lasă-mă să 
te ajut.
J’ai…ans. = Am…ani.
Je te souhaite… = Îți urez…
Chouette ! = Super !
Oui = Da.
Non = Nu.
la valise, les valises = valiza, 
valizele
le membre, les membres = 
membrul, membrii
la famille, les familles = familia, 
familiile
la ville, les villes = orașul, orașele
le jour, les jours = ziua, zilele
la lumière, les lumières = lumină, 

luminile 
les vacances = vacanța 
Roumain, Roumaine = român, 
româncă 
beau, belle = frumos, frumoasă 
quelques = câțiva
partir = a pleca
rendre visite = a vizita
aller = a merge
habiter = a locui
espérer = a spera
se revoir = a se revedea
là-bas = acolo
aussi = de asemenea

Bonjour, je suis 
Marie !
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La grammaire/ 
Gramatica

Informații de bază 
de gramatică franceză

1. Le nom/ Substantivul

3. Le verbe/ Verbul - Grupa 1

2. Les pronoms personnels/ Pronumele personale

În limba franceză, verbele sunt împărțite în 
trei grupe.

Verbele de grupa I sunt verbe regulate. 
Acestea se pot recunoaște după terminația 
-er. În dialogul nostru am întâlnit, de exemplu,
verbele voyager sau habiter.

Pentru a conjuga un verb de grupa I la prezent 
este necesar să eliminăm terminația -er, iar 
la radicalul rămas să adăugăm următoarele 
terminații : -e, -es, -e, -ons, -ez, -ent .

De exemplu: parler= a vorbi 
Je parle
Tu parles
Il/ Elle/ On parle
Nous parlons
Vous parlez
Ils/ Elles parlent 

Atenție ! Există și o excepție. 
Verbul aller (a merge) este 
un verb de grupa a III-a deși 
se termină în -er.

Les pronoms personnels 

je

tu

il/ elle/ on 

nous

vous 

ils/ elles

Traducerea în română

eu

tu

el/ea

noi

voi

ei/ele

În limba franceză, substantivul poate fi 
masculin sau feminin. În cele mai multe 
cazuri, genul din limba franceză este 
același cu genul din limba română. Pentru 
a determina genul unui substantiv este de 
ajuns să ne uităm la articolul hotărât care îl 
însoțește.

De exemplu: le garçon = băiatul (Le este 
articolul hotărât pentru substantivele 
masculine).
la fille = fata (La este articolul hotărât pentru 
substantivele feminine.)

 Pronumele on poate avea două 
înțelesuri. În limbajul standard, 
acesta poate fi tradus prin cineva
 (On frappe à la porte. = Cineva 
bate la ușă.) sau printr-o 
construcție impersonală cu se 
(On dit que les français mangent 
beaucoup. = Se spune că francezii 
mănâncă mult.)

 În limbajul familiar, on poate fi  
tradus prin noi. Atenție însă! Verbul se conjugă în continuare la 
persoana a III-a, singular. (On mange des fruits. = Mâncăm fructe.) 
 *Vous poate fi și pronume de politețe (dumneavoastră) :
Est-ce que vous avez besoin d’aide ? = Aveți nevoie de ajutor?
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3. Le verbe/ Verbul - Grupa 2

3. Le verbe/ Verbul - Grupa 3

Verbele de grupa a II-a sunt de asemenea 
verbe regulate. Acestea se termină în -ir, iar 
modul de formare al prezentului este identic 
cu cel al verbelor de grupa I, singura diferență 
fiind doar terminațiile care sunt -is, -is, it, 
-issons, -issez, -issent.

De exemplu : finir = a termina 
Je finis
Tu finis 
Il/ Elle/ On finit
Nous finissons
Vous finissez
Ils/ Elles finissent

Verbele de grupa a III-a sunt verbe 
neregulate, iar conjugarea lor NU urmează o 
regulă fixă. Acestea se pot termina în -re (lire 
= a citi, faire = a face),  -ir (sortir, venir, etc), 
-oir (voir = a vedea, pouvoir = a putea) etc.

Cele mai importante verbe neregulate din 
franceză sunt avoir si être, deoarece sunt 
și verbe auxiliare, cu ajutorul cărora se 
formează timpurile compuse cum ar fi 
perfectul compus sau mai-mult-ca-perfectul.

Atenție ! Există și aici verbe de grupa a III-a care se termină în -ir. De exemplu,  partir 
(a pleca) sau sortir (a ieși).

ÊTRE = A FI
Je suis
Tu es

Il/ Elle/ On est
Nous sommes

Vous êtes
Ils/ Elles sont

AVOIR = A AVEA
J’ai

Tu as
Il/ Elle/ On a
Nous avons
Vous avez

Ils/ Elles ont

4. La phrase interrogative/ Propoziția interogativă
În franceză, există trei moduri de a adresa o 
întrebare.
1. Folosind construcția Est-ce que. Aceasta
este tipic franțuzească, neavând o traducere în
română.
Est-ce que tu pars en vacances ? = Pleci în
vacanță?
Est-ce que vous mangez du fromage ? = Mâncați
brânză?

2. Făcând inversiunea subiectului cu predicatul.
Dacă la afirmativ subiectul apare pe primul loc,

iar pe locul al doilea se află predicatul, într-o frază 
interogativă topica este pe dos.
Pars-tu en vacances ? = Pleci în vacanță?
Mangez-vous du fromage ? = Mâncați brânză?

3. Folosind o intonație corespunzătoare. Ordinea
cuvintelor este aceeași ca la afirmativ, dar
intonația este cea de întrebare. Acest mod de a
formula o întrebare este utilizat cu precădere în
limbajul familiar.
Tu pars en vacances ? = Pleci în vacanță?
Vous mangez du fromage ? = Mâncați brânză?



Leçon 2
L’avion a atterri. 
Et maintenant ?
Avionul a aterizat. Și acum?

Lecția 2

După câteva ore de zbor, Marie ajunge la aeroportul Charles de Gaulle din 
Paris. După ce își recuperează bagajul de cală, tânăra se oprește și întreabă 
un agent de securitate cum ar putea ajunge la hotelul Montmartre.

Le dialogue/ Dialogul
Marie : Bonjour ! Excusez-moi, monsieur, 
comment pourrais-je arriver à l’htel 
Montmartre ?
L’agent : Bonjour ! Vous devez prendre le RER 
B jusqu’à la Gare du Nord. Après, vous prenez 
la ligne 9 du métro et vous descendez à la 
station Léna. Vous allez à pied encore 800 
mètres pour arriver à votre destination.
Marie : Pourriez-vous me décrire le chemin de la 
station de métro jusqu’à l’htel, s’il vous plaît ?
L’agent : Oui, bien sr ! De la station Léna vous 

marchez tout droit 200 mètres. Ensuite, vous 
tournez à gauche au premier carrefour et 
continuez sur la rue Saint Denis encore 600 
mètres. 
Marie : Merci ! J’ai encore une question. D’où 
puis-je acheter des billets ?
L’agent : Il y a un appareil de distribution à la sortie 
de l’aéroport.
Marie : Je vous remercie encore une fois 
pour toutes les informations.
L’agent : De rien. Bonne journée !
Marie : Merci !  vous aussi !

Excusez-moi, monsieur… = 
Scuzați-mă, domnule…
Pourriez-vous ? = Ați putea ?
Bien sûr. = Bineînțeles.
Il y a…= Există… 
Bonne journée ! = O zi bună!
S’il vous plaît. = Vă rog.
De rien. = Pentru puțin.
la Gare du Nord = Gara de Nord
le monsieur, les messieurs = 
domnul, domnii  
la station, les stations = stația, 
stațiile
la destination, les destinations 
= destinația, destinațiile
le carrefour, les carrefours = 
intersecția, intersecțiile

la rue, les rues = strada, străzile
le chemin, les chemins = drumul, 
drumurile
l’appareil de distribution, les 
appareils de distribution = auto-
matul de bilete, automatele de bilete
la sortie, les sorties = ieșirea, ieși-
rile
l’aéroport, les aéroports = aero-
portul, aeroporturile
l’information, les informations = 
informația, informațiile
la question, les questions = între-
barea, întrebările
le billet, les billets = biletul, biletele
premier, première = primul, prima
pouvoir = a putea

prendre = a lua
descendre = a coborî
aller à pied = a merge pe jos 
arriver = a ajunge
marcher tout droit = a merge (pe 
jos) drept înainte
tourner à gauche = a face/ a o lua 
la stânga 
continuer = a continua
acheter = a cumpăra
décrire = a descrie
remercier = a mulțumi
encore une fois = încă o dată 
après = după
jusqu’à = până la
pour = pentru

Le vocabulaire/ Vocabularul

5



6

Les moyens de transport/ 
Mijloacele de transport

le bus, les bus = autobuzul, autobuzele
le métro, les métros = metroul, metrourile
le tram, les trams = tramvaiul, tramvaiele ¹ 
le taxi, les taxis = taxiul, taxiurile
la voiture, les voitures = mașina, mașinile
le vélo, les vélos = bicicleta, bicicletele 
le RER = Rețeaua Expres Regională ²

¹ Prescurtarea, foarte des folosită, de la englezescul tramway.
² Rețeaua de transport feroviar din regiunea Île-de-France, unde 
se află Parisul. 

Demander et donner des directions/ 
A cere și a oferi direcții

Où se trouve le marché ? = Unde se 
află piața ?
Pardon, où est la piscine ? = Mă 
scuzați, unde este piscina?
Comment pourrais-je arriver à l’hôtel 
? = Cum aș putea ajunge la hotel?

Où va ce bus ? = Unde merge acest autobuz?
Prenez à gauche. = Luați-o la stânga.
Prenez à droite. = Luați-o la dreapta.
Allez tout droit. = Mergeți drept înainte.
Traversez la rue. = Traversați strada.

Prenez la première à droite. = Faceți prima la 
dreapta.
Le théâtre est au bout de la rue. = Teatrul este 
în capătul străzii.
Le musée est à côté de l’hôpital. = Muzeul 
este lângă spital.
La gare est en face de la mairie. = Gara este în 
fața primăriei.



7

La grammaire/ 
Gramatica

În limba franceză, există mai multe tipuri de articole. În acestă lecție vă vom 
prezenta trei dintre acestea.

Les articles/ 
Articolele

L’article défini/ Articolul hotărât

L’article indéfini / Articolul nehotarat

La fel ca în limba română, articolul hotărât este folosit atunci când vorbitorul face trimitere la 
un obiect sau un concept cunoscut. Am aminit de acesta și în lecția precedentă.

La fel ca în limba română, articolul nehotărât este folosit atunci când vorbitorul face trimitere 
la un obiect sau un concept care nu îi este cunoscut.

Număr Gen Exemple

Masculin Feminin

Singular Le La

Le fils de Pierre a cinq ans. = Fiul lui Pierre are cinci 
ani.
La mère achète de la nourriture. = Mama cumpără 
mâncare.

L’+ vocală/ h 
mut

L’+ vocală/ h 
mut

L’homme a besoin d’aide. = Bărbatul are nevoie de 
ajutor.
L’école n’est pas loin.  = Scoala nu e departe.

Plural Les
Les garçons jouent au foot. = Băieții se joacă fotbal.
Les filles chantent ensemble. = Fetele cântă 
împreună.

Număr Gen Exemple

Masculin Feminin

Singular Un Une

Je cherche un musée intéressant. = Caut un muzeu 
interesant.
Où puis-je trouver une libraire ? = Unde pot găsi o 
librărie? 

Plural Des Il y a des objectifs touristiques dans cette ville. = 
Există obiective turistice în acest oraș.



Ține minte că la feminin articolele nu se contractă!
Je veux arriver à la banque. = Vreau să ajung la bancă.
Elle vient de la plage. = Ea vine de la plajă. 

L’article contracté / Articolul contractat
Dacă l-am traduce cuvânt cu cuvânt, am putea 
spune că articolul contractat nu se poate 
asemăna cu niciun alt aricol din română. 
Practic, acesta apare în franceză doar atunci 
când articolul hotărât este precedat de 

prepoziția à sau de. Pentru a ajuta la pronunția 
acestora, cele două cuvinte (prepoziția și 
articolul) se contractă și formează un singur 
cuvânt.

Exemple:
à + le = au
Je vais au supermarché. = Merg la 
supermarket.
Tu vas au théâtre. = Tu mergi la teatru.
à + les = aux
Elle prépare une tarte aux fraises. = Ea 
pregătește o tartă cu căpșuni.
Il va aux toilettes. = El merge la toaletă.

de + le = du
Il vient du bureau. = El vine de la birou.
C’est le cadeau du garçon. = Este cadoul 
băiatului.
de + les = des  
Je cherche les livres des enfants. = Caut 
cărțile copiilor.
Il vient des États-Unis. = Vine din SUA. 
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Leçon 3

À l’hôtel
La hotel

Lecția 3

Marie a ajuns cu bine la hotelul din cartierul Montmartre și dorește să se 
cazeze pentru câteva zile. Începe să discute cu recepționista.

Le dialogue/ Dialogul
La réceptionniste : Bonjour ! Bienvenue à l’hôtel 
Montmartre ! 
Marie : Bonjour ! J’ai fait une réservation au nom 
Ionesco.

La réceptionniste : Un moment, s’il vous plaît. Je 
ne trouve pas votre réservation. Pourriez-vous 
épeler votre nom ?
Marie : Oui, bien sûr. C’est I-O-N-E-S-C-O.
La réceptionniste : C’est bon, je l’ai trouvé!
Vous avez réservé  une chambre simple pour six 
nuits. Marie : Oui, c’est vrai. Je quitterai Paris 
le lundi prochain.
La réceptionniste : Très bien. Veuillez remplir ce 
formulaire de réservation avec toutes les données 
indiquées : nom, prénom, nationalité, adresse, 
numéro de téléphone, courriel et signature, s’il 

vous plaît.
Après 5 minutes.
Marie : Voil le formulaire. 
La réceptionniste : Je vous remercie ! Vous avez 
ici la clé de votre chambre. C’est la numéro 39 et 
elle se trouve au deuxième étage. Vous pouvez 
prendre l’ascenseur, il est à côté de la ré ception. 
Marie : Merci ! Est-ce que je dois payer maintenant 
ou à la fin de mon séjour ?
La réceptionniste : Comme vous le souhaitez. Si 
vous voulez savoir le montant final, votre séjour 
coûte 500 euros.  
Marie : J’ai compris ! Je payerai à la fin du séjour. 
Merci beaucoup ! Bonne journée !
La réceptionniste : Merci, à vous aussi ! 

Bienvenue ! = Bine ați venit!
Pourriez-vous ? = Ați putea?
Veuillez remplir. = Vă rugăm să 
completați.
la réservation, les réservations = 
rezervarea, rezervările
la chambre simple, les chambres 
simples = camera single, camerele 
single
la nuit, les nuits = noaptea, nopțile 
le formulaire de rservation, les 
formulaires de réservation = formu-
larul de rezervare, formularele de 

rezervare
la donnée, les données = data, datele
la nationalité, les nationalités = 
naționalitatea, naționalitățile
l’adresse, les adresses = adresa, 
adresele
le numéro de téléphone, les numé-
ros de téléphones = numărul de tele-
fon, numerele de telefon
la signature, les signatures = semnă-
tura, semnăturile
la clé, les clés = cheia, cheile
l’ascenseur, les ascenseurs = liftul, 

lifturile
le séjour, les séjours = sejurul, seju-
rurile
la fin, les fins = finalul, finalurile
le montant, les montants = suma, 
sumele
le départ, les départs = plecarea, 
plecările
au deuxième étage = la etajul al 
doilea
votre = al vostru sau al 
dumneavoastră
prochain, prochaine = viitor, 

Le vocabulaire/ Vocabularul
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Le vocabulaire/ Vocabularul

Les jours de la semaine/ Zilele săptămânii

viitoare
j’ai fait = am făcut (forma infi-
nitiv: faire)
j’ai trouvé = am găsit (forma 
infinitiv: trouver)
vous avez réservé = ați rezer-
vat (forma infinitiv: réserver)
j’ai compris = am înțeles (forma 

infinitiv: comprendre)
je quitterai = voi părăsi (forma 
infinitiv: quitter)
payer (je payerai) = a plăti (voi 
plăti)
épeler = a spune pe litere
savoir = a ști
coûter = a costa

voilà = iată
ici = aici
maintenant = acum
comme = cum
si = dacă

le lundi = lunea
le mardi = marțea
le mercredi = miercurea
le jeudi = joia

le vendredi = vinerea
le samedi = sâmbăta
le dimanche = duminica

1. L’adjectif possessif/ Adjectivul posesiv
În cazul în care se vorbește despre un singur obiect sau o singură ființă, avem următoarele 
forme:

ma = a mea Ma chambre se trouve au deuxième étage. = Camera mea se 
află la etajul al doilea.

mon = al meu Mon séjour à Paris commence le lundi. = Sejurul meu la 
Paris începe luni.

ta = a ta Quelle est ta nationalité ? = Care este naționalitatea ta?

ton = al tău Quel est ton numéro de téléphone ? = Care este numărul tău 
de telefon?

sa = a sa Sa signature est indéchiffrable. = Semnătura sa este 
indescifrabilă. 

son = al său Il remplit son formulaire de réservation. = El își completează 
formularul de rezervare.

notre = a noastră, al nostru Notre fille a 15 ans. = Fiica noastră are 15 ani
Notre fils a 12 ans. = Fiul nostru are 12 ani.

votre = a voastră, al vostru
Votre chambre est double. = Camera voastră este dublă.
Votre appartement est grand. = Apartamentul vostru este 
mare.

leur = a lor, al lor
Leur clé se trouve à la réception. = Cheia lor se află la 
recepție.
Leur père a beaucoup de travail. = Tatăl lor are multă treabă.

La grammaire/ 
Gramatica
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1. L’adjectif possessif/ Adjectivul posesiv

2. Le conditionnel de politesse/ Condiționalul de politețe

În cazul în care se vorbește despre mai mult obiecte sau ființe, avem următoarele forme:

În franceză, atunci când vrei să pui o întrebare unei persoane străine pentru a cere informații, 
este recomandat să folosiți forma de condițional a verbelor. 

mes = ale mele, ai mei Mes filles habitent en France. = Fiicele mele locuiesc în Franța.
Mes cousins parlent français. = Verișorii mei vorbesc franceză.

tes = ale tale, ai tăi Tes valises sont lourdes. = Valizele tale sunt grele.
Tes chiens sont très petits. = Câinii tăi sunt foarte mici.

ses = ale lui, ai lui; ale ei, ai 
ei

Ses cousines travaillent à  Paris. = Verișoarele ei/ 
Verișoarele lui lucrează la Paris.
Ses pantalons sont tachés. = Pantalonii lui/ Pantalonii ei 
sunt pătați.

nos = ale noastre, ai noștri

Nos voitures sont dans le garage. = Mașinile noastre sunt în 
garaj.
Nos amis partent en vacances. = Prietenii noștri pleacă în 
vacanță.

vos = ale voastre, ai voștri Vos informations sont utiles. = Informațiile voastre sunt utile.
Où sont vos amis? = Unde sunt prietenii voștri?

leurs = ale lor, ai lor
Leurs photos sont impressionantes. = Pozele lor sunt 
impresionante.
Leurs parents vont au travail. = Părinții lor merg la muncă.

Verbul pouvoir (a putea) se conjugă astfel 
la condițional prezent:
Je pourrais =Aș putea
Tu pourrais = Ai putea
Il/ Elle pourrait = El/ Ea ar putea
Nous pourrions = Noi am putea
Vous pourriez = Voi ați putea
Ils/ Elles pourraient = Ei/ Ele ar putea

Pourriez-vous m’indiquer le chemin vers 
l’hôtel ? = Ați putea să îmi indicați drumul 
spre hotel?
Pourrais-tu me dire le nom de cette rue ? = 
Ai putea să îmi spui numele acestei străzi?

De asemenea, puteți folosi condiționalul și când doriți să cereți, să comandați ceva într-un 
mod politicos.

Verbul vouloir (a vrea) se conjugă astfel la 
condițional prezent:
Je voudrais = Aș vrea
Tu voudrais = Ai vrea
Il/ Elle voudrait = El/ Ea ar vrea
Nous voudrions = Noi am vrea
Vous voudriez = Voi ați vrea
Ils/ Elles voudraient = Ei/ Ele ar vrea

Je voudrais commander des crêpes au 
chocolat. = Aș vrea să comand clătite cu 
ciocolată.
Je voudrais payer maintenant, s’il vous 
plaît. = Aș vrea să plătesc acum, vă rog. 



Leçon 4

Bon appétit !
Poftă bună!

Lecția 4

După ce și-a desfăcut valiza și și-a aranjat toate lucrurile în camera de hotel, 
Marie a decis să meargă la restaurantul hotelului. Nu mai mâncase dinainte 
de a urca în avion, iar acum avea o foame de lup.

Le dialogue/ Dialogul
Le serveur : Bonjour ! Comment pourrais-je vous 
aider ? 
Marie : Bonjour ! Avez-vous une table libre pour 
une personne ?
Le serveur : Oui. Voici la carte.
Marie : Merci !  Pourriez-vous me dire quel est le 
plat du jour, s’il vous plaît ?
Le serveur : Bien sûr ! C’est le saumon grillé aux 
légumes et il coûte 8 euros. Si vous choisis-sez 
de prendre une entrée, un plat principal et un 
dessert, il y a une réduction de 3 euros au prix 
final.
Marie : Je me suis décidée. En entrée, 
j’aimerais avoir une assiette de crudités, comme 
plat principal le saumon grillé aux légumes 

Comment pourrais-je vous aider ? = Cum aș putea 
să vă ajut?
Voici. = Iată.
la table, les tables = masa, mesele
la personne, les personnes = persoana, persoanele 
la carte, les cartes = meniul, meniurile
le plat, les plats = fel de mâncare, felurile de mâncare 
le saumon, les saumons = somonul, somonii 
l’entrée, les entrées = aperitivul, aperitivele
le dessert, les desserts = desertul, deserturile
la réduction, les réductions = reducerea, reducerile 
l’assiette, les assiettes = farfuria, farfuriile
les crudités = cruditățile
le morceau, les morceaux = bucata, bucățile

et pour le dessert je prends un morceau de tarte 
Tatin .
Le serveur : Et comme boisson ? 
Marie : J’aimerais boire une limonade, s'il vous 
plaît.
20 minutes plus tard.
Le serveur : Voilà votre commande ! Bon appétit !
Marie : Merci beaucoup ! J’aimerais avoir 
maintenant l’addition, s’il est possible.
Le serveur : Bien sûr. Comment aimeriez-
vous payer ? Par carte, en espèces ?
Marie : Je veux payer par carte. Merci beaucoup !
Le serveur : De rien. Passez une bonne fin de 
journée !
Marie : Merci,  vous aussi !

la tarte, les tartes = tarta, tartele
la limonade, les limonades = limonada, limonadele 
la commande, les commandes = comanda, comen-
zile
l’addition, les additions = nota de plată, notele de 
plată
grillé, grillée = făcut la grătar, făcută la grătar
je me suis décidé = m-am decis (forma infinitiv: se 
dcider)
par carte = cu cardul
en espèces = cash

Le vocabulaire/ Vocabularul
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La nourriture/ Mâncarea

Les nombres/ Numerele

le fruit, les fruits = fructul, fructele
la pomme, les pommes = mărul, 
merele
la poire, les poires = para, perele
la cerise, les cerises = cireașa, 
cireșile
la fraise, les fraises = căpșuna, 
căpșunile

le légume, les légumes = leguma, 
legumele
la pomme de terre, les pommes 
de terre = cartoful, cartofii
la carotte, les carottes = morco-
vul, morcovii
la tomate, les tomates = roșia, 
roșiile
le concombre, les concombres = 
castravetele, castraveții

l’aliment, les aliments = alimen-
tul, alimentele
le beurre = untul
le pain = pâinea

le fromage = brânza
le riz = orezul
le poisson = peștele
la viande = carnea
les céréales = cerialele
la farine = făina
le lait = laptele
le chocolat = ciocolata
le sel = sarea
le poivre = piperul
le sucre = zahărul
l’huile = uleiul
le vinaigre = oțetul

la boisson, les boissons = 
băutura, băuturile
l’eau (plate, minérale) = apa 
(plată, minerală)
le café = cafeaua
le thé = ceaiul
le jus = sucul
la bière = berea
le vin = vinul
le champage = șampania

les plats de la journée = mesele 
zilei
le petit-déjeuner = micul dejun 
le déjeuner = prânzul
le dîner = cina

les frites = cartofii prăjiți
le gâteau = prăjitura
le poulet = puiul 

manger = a mânca
boire = a bea
cuisinier = a găti
avoir faim = a-i fi foame
avoir soif = a-i fi sete

délicieux, délicieuse = delicios, 
delicioasă
sucré, sucrée = dulce
salé, salée = sărat, sărată
aigre = acru, acră
amer, amère = amar, amară

1 =  un
2 = deux
3 = trois
4 = quatre
5 = cinq
6 = six
7 = sept
8 = huit
9 = neuf
10 = dix
11 = onze
12 = douze
13 = treize
14 = quatorze
15 = quinze

16 = seize
17 = dix-sept
18 = dix-huit
19 = dix-neuf
20 = vingt
30 = trente
40 = quarante
50 = cinquante 
60 = soixante
70 = soixante-dix
80 = quatre-vingt
90 = quatre-vingt-dix
100 = cent
1000 = mille
De la 22 până la 70, 

numerele se compun 
după regula următoare:
22 = 20 + 2 = vingt-deux 
34 =30 + 4 = trente-
quatre

Atenție! Doar la numerele 
care au ca numitor cifra 1 
se adaugă un et între zeci 
și unități :
21 = vingt-et-un
31 = trente-et-un
Excepție de la această 
regulă fac numerele
81 = quatre-vingt-un

91 = quatre-vingt-onze
Numerele de la 70 până 
la 80 și de la 90 până la 99 
se compun după regula 
următoare:
72 = 60 + 12 = soixante-
douze
95 = 80 + 15 = quatre-
vingt-quinze
Nu uita că oricât de lung 
ar fi numărul pe care 
trebuie să îl scrii, cratima 
se pune între fiecare 
cuvânt component. 



Leçon 5

Où es-tu, Anne ? 
Unde ești, Anne?

Lecția 5

După masa de la restaurant, Marie își dă seama că mai are doar jumătate de 
oră până la întâlnirea cu verișoara ei. După ce ia metroul și ajunge la Grădinile 
Tuileries, Marie își dă seama că a rămas fără baterie la telefon și nu o poate 
suna. Ajunsă în întârziere, nu știe dacă verișoara sa a plecat sau o caută prin 
parc. Singura soluție este să întrebe alți trecători dacă au văzut-o pe Anne.

ture noire. Elle portait aussi un petit chapeau noir 
et des sandales rouges. Je me rappelle qu’elle 
avait aussi un sac à main noir en cuir.
Le passant : Est-ce que votre cousine porte des 
lunettes ?
Marie : Non, elle ne porte pas de lunettes. Seule-
ment des lunettes de soleil.
Le passant : J’ai compris. Je crois que vous avez de 
la chance. J’ai vu une telle fille à l’autre entrée du parc. 
Marie : Je vous remercie pour votre aide. Au revoir !
Le passant : De rien. Au revoir !
Marie chiar a avut noroc. În câteva minute a ajuns 
la locul indicat de trecător, găsind-o astfel pe Anne, 
verișoara ei. După ce i-a explicat situația, fetele 
și-au continuat plimbarea. 

Le dialogue/ Dialogul
Marie : Bonjour ! Excusez-moi, je cherche ma 
cousine. La batterie de mon portable est  
complètement déchargée et je ne peux pas 
l’appeler. Est-ce que vous avez vu une grande fille , 
mince et aux cheveux blonds ?      
Le passant : Bonjour ! J’ai vu beaucoup de filles 
blondes. Pourriez-vous me donner plus d’informa-
tions sur son physique ?
Marie : Oui, bien sûr. Elle a les yeux noirs et les 
cheveux bouclés. De plus, elle a un tatouage 
avec une fleur sur sa main droite.
Le passant : Savez-vous comment elle est habil-
lée ? 
Marie : J’ai vu une une photo d’elle ce matin. Je ne 
sais pas si elle porte toujours les mêmes 
vêtements, mais elle était vêtue d’une robe rouge 
et d’une cein-

la batterie, les batteries = bateria, bateriile
le portable, les portables = telefonul mobil, tele-
foanele mobile
les cheveux = părul
la fille, les filles = fata, fetele
le physique = fizicul
l’œil, les yeux = ochiul, ochii
le tatouage, les tatouages = tatuajul, tatuajele la 
main, les mains = mâna, mâinile
le vêtement, les vêtements = haina, hainele
la robe, les robes = rochia, rochiile
la ceinture, les ceintures = cureaua, curelele

le chapeau, les chapeaux = pălăria, pălăriile 
les sandales = sandalele
le sac à main, les sacs à main = geanta, gențile 
le cuir = pielea 
les lunettes = ochelarii (lunettes de 
soleil = ochelarii de soare)
déchargé, déchargée = descărcat, descărcată
grand, grande = înalt, înaltă
mince = slab, slabă
blond, blonde = blond, blondă
bouclé, bouclée = ondulat, 
ondulată

Le vocabulaire/ Vocabularul
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Le vocabulaire/ Vocabularul

Les couleurs/ Culorile

Les vêtements/ Hainele

Décrire une personne/A descrie o persoană

Les chaussures/ papucii

les mêmes = aceleași, aceiași
chercher = a căuta
appeler = a suna
donner = a da
être habillé = a fi îmbrăcat
j’ai vu = am văzut (forma infinitiv: voir)
porter = a purta

rouge = roșu
blanc = alb
noir = negru
jaune = galben
vert = verde
marron = maro
orange = portocaliu

être vêtu de = a fi îmbrăcat cu 
se rappeler = a-și aduce aminte
avoir de la chance = a avea noroc
de plus = în plus
beaucoup = multe, mulți
plus = mai multe, mai mulți

bleu = albastru
rose = roz
gris = gri
violet = mov
clair = deschis (vert clair = verde deschis) 
foncé = închis (vert fonc = verde închis)

la blouse = bluza
les pantalons = pantalonii
la chemise = cămașa
la jupe = fusta
le t-shirt = tricoul
les jeans = blugii
la veste = sacoul
le pull = puloverul

jeune = tânăr
âgé = bătrân
beau, belle = frumos, frumoasă
laid = urât
petit = scund
grand = înalt, mare
gros = gras
mince = slab

chauve = chel
châtain = șaten
roux = roșcat
avoir une barbe = a avea barbă
avoir une moustache = a avea mustață
avoir les cheveux longs/courts = a avea parul 
lung,scurt

les bottes = cizmele
les chaussures de sport = papucii de sport
les pantoufles = papucii de casă
les chaussettes = șosetele
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De exemplu:
Je n’aime pas porter des lunettes de soleil. = Nu îmi place să port ochelari de soare.
Elle n’habite pas dans un appartement. = Nu locuiește într-un apartament.

La grammaire/ 
Gramatica

1. La négation/ Negația

2. L’accord en gendre de l’adjectif/
Acordul în gen al adjectivului

În franceză, este nevoie de două elemente pentru a exprima negația: ne și pas. Ne se adaugă înaintea 
verbului de conjugat, iar pas imediat după acesta.

Așa cum ați putut vedea în fiecare listă de vocabular de la lecțiile anterioare, în general, forma de femi-
nin a unui adjectiv se compune după regula adjectiv masculin + e.

De exemplu:
Je ne veux pas aller au cinéma. = Nu vreau să merg la cinema.
Nous ne sommes pas à la maison. = Nu suntem acasă.

De exemplu:
poli – polie (une fille polie = o fată politicoasă)
petit – petite ( une petite excursion = o mică excursie)
În cazul în care adjectivul se termină în e și la forma de masculin, la feminin nu se produce 
nicio schimbare:
aimable (un enfant aimable = un copil amabil , une fille aimable = o fată amabilă)
triste (un acteur triste = un actor trist, une actrice triste = o actriță tristă)

Atenție! Dacă verbul începe cu o vocală sau un h mut, ne se transformă în n’.

Cu toate acestea, există și unele cazuri particulare:
● dublarea consoanei finale:
gros – grosse (une grosse explosion = o explozie mare)
parisien - parisienne (une vue parisienne = o vedere din Paris)
gentil – gentille (une fille gentille = o fată drăguță)
bon – bonne (une bonne mère = o mamă bună)
violet – violette (une fleur violette = o floare mov)
● schimbarea consoanei finale:
actif – active (une vie active = o viață activă)
heureux – heureuse (une femme heureuse = o femeie fericită)
blanc – blanche (une robe blanche = o rochie albă)
menteur – menteuse (une copine menteuse = o amică mincinoasă)
protecteur – protectrice (une amie protectrice = o prietenă protectoare)



Leçon 6

La famille de 
Marie 

Lecția 6

După revederea cu verișoara ei, Marie merge în ziua următoare să își viziteze și 
restul rudelor care locuiesc la Paris. Aflați toți în jurul mesei, rudele își doresc 
să afle mai mult despre viața tinerei.

Marie : Par exemple, j’adore cuisiner, notamment 
préparer des gâteaux. Chaque weekend je cherche 
une nouvelle recette de gâteau et je teste mon 
talent de cuisinière. Après avoir fini mes devoirs, 
j’aime aussi sortir dans la ville avec mes amis, aller 
au cinéma ou aller dans une boîte pour danser. 
La cousine : Il y a beaucoup des boîtes très 
intéressantes à Paris. Nous pouvons aller là-bas 
et nous amuser pendant une soirée.
Marie : Oui, c’est une très bonne idée. Et vous, 
dites-moi quelles sont vos loisirs ?
Și uite așa, Marie a petrecut ore în șir la masă 
alături de familia ei, discutând despre ce le place 
să facă în timpul liber și descoperind multe acti-
vități noi, pe care le poate încerca în mica ei 
vacanță la Paris.

Le dialogue/ Dialogul
La tante : Maintenant que la nourriture est prépa-
rée et que nous pouvons manger tranquillement, 
parle-nous un peu de toi, de ce que tu aimes faire. 
Marie : Je serai bientôt élève en terminale et dès la 
rentrée je commencerai à réviser pour l’examen 
de baccalauréat. À l’école, j’aime l’allemand et 
l’anglais. C’est pourquoi je voudrais étudier à 
une Faculté des Lettres.
L’oncle : Je suis sûr que tu seras étudiante où 
tu désires. Dis-nous ce que tu préfères faire dans 
ton temps libre.
Marie : Pendant la semaine, j’adore faire du sport 
dans un club de fitness. Je m’entraîne chaque jour, 
après les classes. En fin de semaine, je fais une 
pause et m’intéresse à d'autres activités.
La tante : Quelles autres activités ?

La nourriture est préparée. = Mâncarea este gata. 
l’élève, les élèves = elevul, elevii
la rentrée = începutul anului școlar
la terminale = clasa a XII-a
l’allemand = germana
l’anglais = engleza
le temps = timpul
le club de fitness = clubul de fitness
la classe, les classes = ora (la școală), orele
la  = sfârșitul săptămânii
la recette, les recettes = rețeta, rețetele

le cuisinier, les cuisiniers = bucătarul, bucătarii
le devoir, les devoirs = tema, temele
nouveau, nouvelle = nou, nouă
je commencerai ¹ = voi începe 
réviser = a învăța
étudier = a studia
désirer = a dori
préférer = a prefera
s’entraîner = a se antrena
faire une pause = a face o pauză
s’occuper = a se ocupa

Le vocabulaire/ Vocabularul

17
¹ formă infinitiv: commencer
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Le vocabulaire/ Vocabularul

Les membres de la famille/ Membrii familiei

Les loisirs/ Activitățile din timpul liber

sortir = a ieși
s’amuser= a se distra
tranquillement = în liniște
notamment = mai ales
maintenant = acum

un peu = un pic
de toi = despre tine
dès = din, din momentul în care
pendant = în timpul

la mère = mama
le père = tata
les parents = părinții
le frère = fratele
la sœur = sora
la grand-mère = bunica
le grand-père = bunicul
la tante = mătușa
l’oncle = unchiul

le cousin = verișorul
la cousine = verișoara
le beau-frère = cumnatul
la belle-sœur = cumnata
le neveu = nepot (de la unchi)
la nièce = nepoată (de la unchi)
le petit-fils = nepot (de la bunici)
la petite-fille = nepoată (de la bunici)

jouer aux jeux vidéo = a se juca jocuri pe calculator
naviguer sur Internet = a naviga pe internet
regarder la télé = a se uita la televizor
écouter de la musique = a asculta muzică
lire = a citi
pêcher = a pescui
aller au musée = a merge la muzeu
peindre = a picta
faire de la randonnée ² = a face drumeții
faire du vélo = a merge pe bicicletă
faire de la musique = a face muzică
faire du théâtre = a face teatru
jouer au football ³  = a juca fotbal
jouer au tennis = a juca tenis
jouer de la guitare ⁴  = a cânta la chitartă
jouer du piano = a cânta la pian 
chanter = a cânta (din voce)

² În acest caz, verbul faire este urmat de prepoziția de, iar articolul se contractă. (vezi explicațiile de la lecția 2).
³ În acest caz, verbul jouer este urmat de prepoziția à + nume de activitate, de cele mai multe un sport. La fel, se folosește articolul contractat.
⁴ Când vrem să exprimăm faptul că putem cânta la un instrument muzical, folosim verbul jouer + prepoziția de. La fel, se folosește articolul contractat.
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De exemplu:
Être : Sois ! = Fii!, Soyez! = Fiți!, Soyons ! = Să fim!
Avoir : Aie ! = Ai!, Ayez ! = Aveți!, Ayons !  = Să avem!
Aller : Va ! = Mergi!, Allez ! = Mergeți!,  Allons ! = Să mergem!

De exemplu: Tu parles (indicativ, prezent). Parle ! (imperativ)

Nici în acest caz nu scăpăm de excepții. Ne aducem aminte încă de la prima lecție faptul că 
verbele de grupa a III-a sunt neregulate. Deși în majoritatea cazurilor forma de la imperativ 
este aceeași cu cea de la prezent (ca în tabel, tu vends = tu vinzi, Vends ! = Vinde!), există unele 
verbe care au forma neregulată la imperativ.

La grammaire/ 
Gramatica

L’impératif/ Imperativul
La fel ca în limba română, modul imperativ se folosește pentru a da un sfat sau un ordin. În franceză, 
la imperativ verbul se conjugă DOAR la persoana a II-a singular și plural (tu, vous) și la persoana I 
plural (nous).
În ceea ce privește formarea imperativului, ai noroc dacă stăpânești deja forma de indicativ prezent.

Practic la imperativ, verbul preia aceleași forme ca la indicativ prezent, singura diferență fiind la 
persoana a II-a, singular, la verbele de grupa I, terminația este -e și nu -es.

Verb de 
grupa I

Verb de 
grupa a II-a

Verb de 
grupa a III-a Exemple

Tu Parle ! Finis ! Vends !

Finis ton devoir pour pouvoir sortir 
dans la ville. = Termină-ți tema 
pentru a putea ieși în oraș.
Parle-moi de ton expérience à 
la campagne. = Vorbește-mi de 
experiența ta la țară.

Vous Parlez ! Finissez ! Vendez !

Finissez votre travail avant de 
partir. = Terminați-vă treaba înainte 
să plecați.
Vendez toutes les pommes de ce 
panier. = Vindeți toate merele din 
acest coș.

Nous Parlons ! Finissons ! Vendons !

Parlons ensemble de ce film. = Să 
vorbim împreună de acest film.
Finissons la lecture de ce roman. 
= Să terminăm lectura acestui 
roman.



Leçon 7

Présente-nous tes amis ! 
Prezintă-ne prietenii tăi!

Lecția 7

Aflați încă la masă, Marie discută despre nenumărate subiecte cu ceilalți 
membri ai familiei sale. La un moment dat, aceștia o întreabă despre prietenii 
din România.

La tante : Je suppose qu’ils te racontent pas mal 
d’histoires de leurs tournées.
Marie : Oui, c’est vrai. Ils ont une vie très palpitante. 
L’oncle : Marie, tu ne nous as pas parlé de tes 
camarades de classes. Qu’est-ce qu’ils veulent 
faire dans la vie ?
Marie : Plein de choses. Un camarade, Philippe, 
veut être astronaute et prépare son examen pour 
une faculté aux États-Unis. Hélène pratique la 
danse dès son enfance et elle veut devenir 
danseuse professionnelle et participer aux 
concours à l’étranger. Elle aimerait aussi être 
professeure de danse, avoir sa propre école. 
La tante : Et toi, Marie ? Quel est ton métier de 
rêve?
Marie : J’aimerais enseigner l’anglais et l’allemand 
dans une école. Cela n’est pas aussi impression-
nant qu’être un astronaute, mais de mon point de 
vue, c’est un métier noble.

Le dialogue/ Dialogul
La tante : Marie, tu ne nous as rien dit à propos de 
tes amis de Roumanie. Qu’est-ce qu’ils font dans 
la vie ?
Marie : Ma meilleure amie, par exemple, habite à 
Cluj et elle est déjà  étudiante à la Faculté de Méde-
cine. Elle veut devenir dentiste. Une autre amie, 
Amélie, travaille en tant qu’avocate pour une entre-
prise très importante de Roumanie. Elle habite à 
Bucarest, c’est pourquoi nous nous voyons seule-
ment deux fois par année. Mon meilleur ami, Alex, 
est mécanicien et il répare des voitures tous les 
jours.                                                                 
L’oncle : Que des métiers importants ! Tu as des 
amis à admirer.
Marie : Et ce n'est pas tout. La sœur d’Alex est 
informaticienne et elle s’occupe avec la création 
des jeux vidéo. C’est très chouette. De plus, j’ai 
des amis qui sont de vrais musiciens. Anne a 23 
ans et elle est guitariste dans un groupe de jazz 
très connu dans notre pays. Pierre est son petit 
copain et il est le soliste du groupe. Il peut jouer 
aussi de la guitare électrique. 

le dentiste, les dentistes = dentistul, dentiștii 
l’avocat, les avocats  = avocatul, avocații
le mécanicien, les mécaniciens = mecanicul, 
mecanicii
le musicien, les musiciens = cântărețul, cântăreții 
le guitariste, les guitaristes = chitaristul, chitariștii 
l’astronaute, les astronautes = astronautul, astro-
nauții
la création, les créations  = crearea, creările

le pays, les pays = țara, țările
le petit copain, les petits copains = iubitul, iubiții
la vie, les vies = viața, viețile 
le camarade de classe, les camarades de classe 
= colegul de clasă, colegii de clasă
les États-Unis = SUA
l’enfance, les enfances = copilăria, copilăriile
la danse, les danses = dansul, dansurile
le rêve, les rêves = visul, visurile

Le vocabulaire/ Vocabularul

20



21

Le vocabulaire/ Vocabularul

Les métiers/ Meseriile

à l’étranger = în străinătate
plein de choses = multe lucruri
meilleur, meilleure = cel mai bun, cea mai bună 
connu, connue = cunoscut, cunoscută
aussi impressionnant que = atât de impresionant ca 
vivre = a trăi
devenir = a deveni
travailler = a lucra
réparer = a repara
je n’en ai pas fi ni avec = nu am terminat cu 
asta (formă infinitiv: finir) 

tu n’as pas parlé = nu ai vorbit (formă infinitiv: 
parler)
désirer = a-și dori
préparer un examen = a se pregăti pentru un 
examen
rien = nimic
en tant que = în calitate de
deux fois par année = de două ori pe an 
seulement = doar
chouette = super, cool
de mon point de vue = din punctul meu de vedere

l’employé = angajatul
l’enseignant = profesorul
l’instituteur = învățătorul
le policier = polițistul
le médecin = medicul
l’infirmier = infirmierul
le psychologue = psihologul
l’ouvrier = muncitorul
l’ingénieur = inginerul
le technicien = tehnicianul
le facteur = poștașul
le plombier = instalatorul
le vendeur = vânzătorul
le serveur = chelnerul
le cuisinier = bucătarul
le commerçant = comerciantul
le coiffeur = frizerul
l’écrivain = scriitorul
le peintre = pictorul
le journaliste = jurnalistul
la femme au foyer = casnica
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Excepție fac doar unele substantive terminate în -e care, la feminin, primesc terminația -
esse: un maître, une maîtresse  = un maestru, o maestră ¹ 
un tigre, une tigresse = un tigru, o tigroaică

Acum este timpul să ne oprim și asupra cazurilor particulare: 

De exemplu : 
un voisin, une voisine = un vecin, o vecină
un avocat, une avocate = un avocat, o avocată

La grammaire/ 
Gramatica

Le genre des noms/ Genul substantivelor
La fel ca în cazul adjectivelor (vezi lecția 5), regula generală spune că putem crea forma de feminin a 
unui substantiv (care desemnează ființe de gen feminin) adăugând terminația -e la forma de masculin.

Ai ghicit! În cazul în care substantivul se termină deja în -e, forma rămâne 
neschimbată, singura diferență fiind la articolul care însoțește substantivul: 
un artiste, une artiste = un artist, o artistă
un juge, une juge = un judecător, o judecătoare

Schimbare Exemple

-an → -anne le paysan, la paysanne = țăranul, țăranca

-en → -enne le lycéen, la lycéenne = liceanul, liceana

-et → -ette le cadet, la cadette = fiul cel mai mic, fiica cea 
mai mică

-on → -onne le champion, la championne = campionul, 
campioana

-f → -ve le sportif, la sportive = sportivul, sportiva

-p → -ve le loup, la louve = lupul, lupoaica

-x → -se l’époux, l’épouse = soțul, soția

-eur → -euse le joueur, la joueuse = jucătorul, jucătoarea

-teur → -trice l’acteur, l’actrice = actorul, actrița

-er → -ère le boulanger, la boulangère = brutarul, femeia 
brutar

-ier → -ière le fermier, la fermière = fermier, fermiera

-eau → -elle le jumeau, la jumelle = geamănul, geamăna

 ¹ Poate însemna și un stăpân, o stăpână (a unui animal): Nous ne trouvons pas le maître de ce chien. = Nu-l găsim pe stăpânul acestui câine.



Leçon 8

À la campagne
La țară

Lecția 8

După câteva zile de plimbări prin Paris și de vizitat cele mai importante 
obiective turistice, rudele lui Marie îi prezintă casa lor dintr-un sat din apropierea 
metropolei. Tânăra este entuziasmată de schimbarea de peisaj și de faptul că 
familia ei are o grădină mare de flori și multe animale domestice.

La cousine : Oui, bien sûr. Nous avons sept 
poules qui nous fournissent les œufs 
nécessaires pour notre famille. Ma mère a 
acheté aussi trois canards et deux petits lapins 
qui sautent partout dans le jardin.
La tante : Ils sont très sympas. Viens, Marie, je te 
présente mon jardin de fleurs. J’ai un parterre de 
roses rouges et un de roses jaunes. Ensuite, j’ai 
planté des tulipes blanches et quelques jonquilles 
pour leur douce odeur. Dans le reste du jardin, j’ai 
des parterres de lavande. Ce n’est pas comme en 
Provence¹ , mais ce sont mes fleurs préférées. 
Marie : Oui, ma mère achète elle aussi des 
fleurs de lavande des producteurs locaux et elles 
met partout dans la maison. Même son parfum à 
la lavande. 
La tante: Tiens alors ce bouquet de lavande de 
France, pour le donner à ta mère.

le parterre, les parterres = strat, straturi
le producteur local, les producteurs locaux = 
producătorul local, producătorii locali
l’œuf, les œufs ²  = oul, ouăle
les meilleurs amis = cei mai buni prieteni
doux, douce = dulce
gentil, gentille = prietenos, prietenoși
avoir raison = a avea dreptate
se reposer = a se odihni
échapper de = a scăpa de

Le dialogue/ Dialogul
Marie : C’est très beau et très calme ici ! On ne 
dirait pas qu’il s’agit d’un endroit aussi près de 
Paris.
La cousine : Oui, tu as raison. C’est pourquoi nous 
venons ici chaque fin de semaine, pour nous 
reposer et pour échapper  à l’agitation de la  
capitale. Viens voir les animaux ! Voilà notre chien, 
Titi, dans sa niche. 
Marie : Il est très grand et il ne me semble pas 
trop gentil. Aime-t-il jouer avec les étrangers ?
La cousine : Cela dépend de la personne. S’il arrive 
à reconnaître ton visage, vous pouvez devenir 
les meilleurs amis du monde. Nous avons aussi 
deux chats, Mimi et Miaou. Ils adorent jouer avec 
tout le monde.
Marie : Je vois ça. Est-ce que vous avez d’autres 
animaux aussi?

Le vocabulaire/ Vocabularul

On ne dirait pas que… = Nu s-ar zice că…
Il s’agit de… = Este vorba despre…
l’odeur(in franceza, odeur este de genul feminin), 
les odeurs = mirosul, mirosurile
l’endroit, les endroits = locul, locurile
l’animal, les animaux = animalul, animalele
la niche, les niches = cușca, cuștile
l’étranger, les étrangers = străinul, străinii
le visage, les visages = fața, fețele
le jardin, les jardins = grădina, grădinile
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¹ Provența, regiune din sud-estul Franței cunoscută pentru lanurile de lavandă.
² La singular, f-ul final se pronunță (euf), în timp ce la plural consoana finală nu se pronunță (eu).



Le vocabulaire/ Vocabularul
fournir = a furniza
sauter = a sări
mettre = a pune
tenir = a ține
près de = aproape de
partout = peste tot
même = chiar și (în contextul de față)

le chien = câinele
le chat = pisica
la poule = găina
le coq = cocoșul

le canard = rața
le lapin = iepurele
la vache = vaca
le cochon = porcul
le cheval = calul
l’âne = măgarul 
la chèvre = capra
le mouton = oaia
l’agneau = mielul
la dinde = curca
la souris = șoarecele

la rose = trandafirul
la jonquille = narcisa
la lavande = lavanda
la tulipe = laleaua
le tournesol = floarea-soarelui

le pissenlit = păpădia
le perce-neige = ghiocelul
le lys = crinul
l’œillet (masc.) = garoafa
l’orchidée (fém.) = orhideea

Les animaux domestiques/ Animalele domestice

Les animaux domestiques/ Animalele domestice
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Există, așa cum credem că te-ai obișnuit deja, și câteva cazuri particulare de formare a pluralului 

De exemplu : 
une souris, des souris = un șoarece, șoareci
un prix, des prix = un preț, prețuri
un nez, des nez = un nas, nasuri 

De exemplu : 
un ami, des amis = un prieten, prieteni (substantiv masculin) sau
une amie, des amies = o prietenă, prietene (substantiv feminin). 

La grammaire/ 
Gramatica

Le pluriel des noms/ Pluralul substantivelor
Dacă ai fost atent la dialogul de la început, dar și la partea de vocabular, sigur ai observat că în majo-
ritatea cazurilor pluralul substantivelor se realizează adăugând terminația -s la forma de singular. 

Aceasta este regula generală. Bineînțeles că substantivele care se termină deja la singular în -s, -x 
sau -z își păstrează forma și la plural. 

Schimbare Exemple Atenție!

-au → -aux un tuyau, des tuyaux 
= o țeavă, țevi un landau, des landaus = cărucior, cărucioare

-eau → -eaux
un chameau, des 
chameaux = o cămilă, 
cămile

-eu → -eux un jeu, des jeux = un 
joc, jocuri

un pneu, des pneus = o anvelopă, anvelope
un bleu, des bleus = o vânătaie, vânătăi

-al → -aux un cheval, des 
chevaux = un cal, cai

un festival, des festivals = un festival, festivaluri
un carnaval, des carnavals = un carnaval, carnavaluri
un bal, des bals = un bal, baluri

-ail → -ails un détail, des détails 
= un detaliu, detalii

un vitrail, des vitraux = un vitraliu, vitralii
un corail, des coraux = un coral, corali
un bail, des baux = un contract de închiriere, 
contracte de închiriere

-ou → -ous un trou, des trous = o 
gaură, găuri

un bijou, des bijoux = o bijuterie, bijuterii
un hibou, des hiboux = o bufniță, bufnițe
un genou, des genoux = un genunchi, genunchi



Leçon 9

Dans la cuisine
În bucătărie

Lecția 9

În ultima zi la Paris, familia lui Marie a hotărât să organizeze o cină tipic 
franțuzească. Fiind interesată de gastronomia franceză, Marie se oferă să își 
ajute mătușa în bucătărie.

Le dialogue/ Dialogul
Marie : Qu’est-ce qu’on prépare aujourd’hui, tante 
Hélène ?
La tante : Nous allons préparer une Quiche 
Lorraine.
Marie : C’est un plat spécifique de la région 
Lorraine, de l’est de la France ?
La tante : Exactement. Tu es très calée en géogra-
phie, n’est-ce pas ?
Marie : Oui, c’est l’une de mes matières scolaires 
préférées. Maintenant dis-moi : de quoi avons-
nous besoin pour préparer ce plat ?
La tante : La Quiche Lorraine est un plat salé. C’est 
pourquoi nous devons avoir du sel, du poivre, du 
lait, de la crème fraîche, 30 grammes de beurre, 
200 grammes de pâte et 200 grammes de lardons.
Marie : As-tu déjà tous ces ingrédients ou dois-je 

aller au supermarché ?
La tante : Tout est prêt. Ici, nous avons les usten-
siles nécessaires : une fourchette, un rouleau à 
pâtisserie, un fouet, un saladier et le four, bien sûr. 
Marie : Qu’est-ce qu’on fait d’abord ? 
La tante :Commençons par réchauffer le four à 
180 degrés. Pendant que je fais cette action, étale 
la pâte dans un moule, s’il te plaît. Ensuite, nous 
devons battre les œufs, le lait et la crème 
fraîche. Après, nous devons parsemer la pâte de 
beurre et ajouter les lardons. À la fin,  nous 
rajoutons des épices.
Marie : C’est une recette très facile et très rapide 
à préparer. Je l’essayerai aussi en Roumanie avec 
mes parents et mes amis.

n’est-ce pas ? = nu-i așa?
la quiche = tartă, plăcintă
la région Lorraine = regiunea Lorena
la matière scolaire, les matières scolaires = mate-
ria școlară, materiile școlare
le sel = sarea
le poivre = piperul
le lait = laptele
la crème fraîche = smântâna
le beurre = untul 
la pâte = aluatul
le lardon = baconul
l’ustensile, les ustensiles = ustensila, ustensilele

la fourchette, les fourchettes = furculița, furcu-
lițele
le rouleau à pâtisserie = sucitor
le fouet, les fouets = telul, telurile

Le vocabulaire/ Vocabularul
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Le vocabulaire/ Vocabularul

Les ustensiles de cuisine/ Ustensilele de bucătărie

Les appareils ménagers/ Aparatele electrocasnice

le saladier, les saladiers = bolul, bolurile
le four, les fours = cuptorul, cuptoarele
le réchauffement = încălzirea
le moule, les moules = forma de copt, formele de 
copt
l’épice, les épices = condimentul, condimentele
la recette, les recettes = rețeta, rețetele
salé, salée = sărat, sărată

être calé en = a fi priceput la
avoir besoin de = a avea nevoie de 
étaler = a întinde
battre = a bate
parsemer = a presăra
ajouter = a adăuga
essayer = a încerca
d’abord = mai întâi

les couverts = tacâmurile
la fourchette = furculița
la cuillère = lingura
le couteau = cuțitul
l’assiette = farfuria
le bol = bolul
la louche = polonicul
la poêle = tigaia
la marmite = oala
la balance = cântarul
la passoire = strecurătoarea

la bouilloire = ceainicul
le verre = paharul
la tasse = cana
la serviette = șervețelul

le réfrigérateur = frigiderul 
le micro-ondes = cuptorul cu microunde 
la cuisinière = aragazul
le grille-pain = toasterul
le lave-vaisselle = mașina de spălat 
vase le mixer = mixerul
la cafétière = cafetiera

mettre la table = a pune masa 
préparer le repas = a găti masa 
faire la vaisselle = a spăla vasele 
couper le pain  = a tăia pâinea 
épulcher les fruits  = a descoji 
fructele
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La grammaire/ 
Gramatica

L’article partitif/ Articolul partitiv

La lecția numărul doi spuneam că în franceză există mai multe tipuri de articole. Dacă atunci ai desco-
perit articolele hotărâte și nehotărâte, alături de formele lor contractate, în lecția de azi vorbim 
despre un ultim tip de articol, specific de data aceasta limbii franceze: articolul partitiv. 
Acesta se folosește pentru a face referire la o cantitate nedeterminată, fiind folosit înaintea unor 
substantive care indică, în general, alimente, ingrediente sau băuturi.
În ceea ce privește formele articolului partitiv ai noroc, fiindcă acestea coincid cu cele ale articolului 
contractat. Hai să ni le reamintim cu ajutorul următorului tabel, unde îți vom oferi și câteva exemple:

În cazul în care cantitatea este exprimată printr-un adverb sau printr-un alt substantiv, articolul partitiv 
își schimbă forma în de sau d’.

De exemplu : 
Mon père mange beaucoup de pain. = Tatăl meu mănâncă multă pâine.
Ma mère prépare assez de confiture pour tout l’hiver. = Mama face destul gem pentru toată 
iarna.
Il mange trop de glace. = Mănâncă prea multă înghețată.
Je bois un verre d’eau. = Beau un pahar cu apă.
Mon frère cherche un morceau de pain. = Fratele meu caută o bucată de pâine.
Je veux un kilo de  tomates. = Vreau un kilogram de roșii.

Aceeași schimbare de formă se produce și în cazul în care propoziția este la forma negativă, deci este 
practic vorba despre o cantitate nulă.
Je ne mange pas de pain le nuit. = Nu mănânc pâine noaptea.
Je ne bois pas d’eau minérale. = Nu beau apă minerală.

Masculin Feminin Exemple

Singular du
de l’ 

de la
de l’

Il mange du poisson. = El mănâncă pește.
L’homme boit de l’alcool. = Bărbatul bea alcool.
L’enfant veut manger de la salade. = Copilul vrea să 
mănânce salată.
Il boit de l’eau. = El bea apă.

Plural des des

Ma mère achète des fruits. = Mama cumpără 
fructe.
J’aimerais manger des huîtres. = Mi-ar plăcea să 
mănânc stridii.



29

Leçon 10

Le retour à 
la maison

Lecția 10

Scurtul sejur la Paris a luat sfârșit, iar Marie s-a întors în România. Când a ajuns 
acasă, prietenii ei au asaltat-o cu întrebări despre orașul luminilor și despre 
modul de viață parizian. La finalul acestei lungi zile, Marie se hotărăște să îi 
scrie un email informal verișoarei ei pentru a-i mulțumi.

Ma chère Anne,

Je suis bien arrivée à la maison ce matin. J’ai passé toute la journée avec mes amis et maintenant 
je t’écris pour te remercier pour cette semaine fantastique. Je te prie aussi, de transmettre mes 

tes parents, qui ont été très sympas avec moi. Pour moi, ce voyage a été une remerciements à 
vraie aventure.

D’abord, j’ai appris beaucoup de nouvelles choses pendant ces derniers jours. Par exemple, comment 
être plus attentive dans le trafic ou moins stressée en ce qui concerne l’avenir. Paris m’a enseigné 
que la vie est trop courte pour ne pas en profiter pleinement.

Ensuite, j’ai visité les musées de mes rêves : le Louvre, l’Orsay ou l’Orangerie. Où pourrais-je apprendre 
plus de choses sur l’histoire de l’art sinon  ces musées connus partout dans le monde pour leurs 
chefs-d’œuvre ?

Pour finir, je dois avouer que les plus beaux moments passés à Paris étaient avec vous, ma famille. Je 
suis très contente d’avoir eu le temps de parler de nos vies, de mieux te connaître.

J’espère que nous nous reverrons vite. Je vous invite chez nous pour les vacances d’hiver. Nous 
 le faisions chaque hiver, depuis notre enfance. pouvons aller  la montagne et skier comme nous 

Nous vous attendons à bras ouverts.

Bisous,
Marie
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Le vocabulaire/ Vocabularul
a bras ouverts = cu brațele deschise
le remerciement, les remerciements = mulțumi-
rea, mulțumirile
l’avenir = viitorul
le chef-d’œuvre, les chefs-d’œuvre = capodopera, 
capodoperele
l’enfance = copilăria
vrai, vraie = adevărat, adevărată
attentif, attentive = atent, atentă
content, contente = mulțumit, mulțumită
Paris m’a enseigné = Parisul m-a învățat (formă 
infinitiv: enseigner
je suis arrivé = am ajuns (formă infinitiv: arriver) 
j’ai appris = am învățat (formă infinitiv: apprendre) 
nous avons eu = noi am avut (formă infinitiv: avoir) 
j’ai passé = am petrecut (formă infinitiv: passer) 
nous nous reverrons = ne vom revedea (formă 
infinitiv: revoir

remercier = a mulțumi
prier = a ruga
transmettre = a transmite
conclure = a concluziona
avouer = a mărturisi
pleinement = din plin
mieux = mai bine
vite = repede
chez nous = acasă la noi
d’abord = mai întâi
en ce qui concerne = în ceea ce privește
ensuite = apoi, în continuare
où = unde
plus de = mai multe, mai mulți
sinon = dacă nu 
partout = peste tot
avant de = înainte de

Écrire un courriel informel/ A scrie un e-mail informal
La fel ca în limba română, e-mailul poate fi redactat atât într-o manieră formală, cât și într-una infor-
mală. Tonul mesajului depinde de destinatar și de relația pe care acesta o are cu expeditorul. 
În cazul nostru, Marie îi trimite un e-mail verișoarei sale, o rudă apropiată. Așadar, se impun normele de 
scriere pentru un e-mail informal. În cele ce urmează, vă vom prezenta pe scurt structura unui e-mail 
informal, ce ar trebui să conțină acesta și câteva alternative în exprimare.

La început, câmpul De este destinat pentru a introduce adresa de e-mail a expeditorului, iar la À pe 
cea a destinatarului. La Objet trebuie precizat subiectul e-mailului. Acesta trebuie să fie mereu scurt 
și la obiect. În cazul nostru, subiectul ar putea fi tradus prin Mii de mulțumiri.

Formula de adresare se scrie mereu în partea stângă și este urmată de virgulă. Aici putem opta pentru 
variante ca Cher + nume de băiat sau Chère + nume de fată (= Dragă...), Salut + numele destinatarului 
sau pur și simplu numele destinatarului.
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Écrire un courriel informel/ A scrie un e-mail informal
În ceea ce privește mesajul propriu-zis, este de preferat să scriem paragrafe scurte, fiecare conținând 
câte o singură idee și despărțite printr-un spațiu gol. În paragraful de început, trebuie să menționăm 
motivul pentru care scriem și, dacă este cazul, să facem referire la un e-mail primit deja de la destinatar.

Pentru o mai bună înțelegere a mesajului, mai ales când povestim ceva, ar fi de preferat utilizarea 
cuvintelor care marchează cronologia evenimentelor cum ar fi D’abord/ Au début (= pentru început, 
la început), ensuite/ après (=după), à la fin (=în cele din urmă).

Nu uita în paragraful final să închei cu o propunere sau cu o întrebare, 
astfel încât destinatarul să poată răspunde, la rândul său, la e-mail.

Formula de final apare tot în partea stângă. Poți opta pentru Bisous (= 
Pupici) , Amitié (=Cu prietenie), Ton ami (= Prietenul tău),  toate urmate de 
virgulă și de numele tău, în calitate de expeditor, un spațiu mai jos.

La grammaire/ 
Gramatica

Les degrés de comparaison de l’adjectif qualificatif 
Gradele de comparație ale adjectivului calificativ

Veste bună! Totul aici seamănă cu limba română, nu avem grade de comparație în plus sau în minus.

Gradul de 
comparație Exemple

Pozitiv Pierre est attentif. = Pierre este atent.

Comparativ de 
superioritate Pierre est plus attentif que Paul. = Pierre este mai atent decât Paul.

Comparativ de 
inferioritate

Pierre est moins attentif que Paul. = Pierre este mai puțin atent 
decât Paul.

Comparativ de 
egalitate

Pierre est aussi attentif que Paul. = Pierre este la fel de atent ca 
Paul.

Superlativ relativ 
de superioritate

Pierre est le plus attentif de tous mes amis.  = Pierre este cel mai 
atent dintre toți prietenii mei.

Superlativ relativ 
de inferioritate

Pierre est le moins attentif de tous mes amis. = Pierre este cel mai 
puțin atent dintre toți prietenii mei.

Superlativ absolut Pierre est très attentif. = Pierre este foarte atent.
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Les degrés de comparaison de l’adjectif qualificatif 
Gradele de comparație ale adjectivului calificativ

Așa cum sigur te-ai obișnuit, regula generală este însoțită și de câteva excepții. Există unele adjective 
calificative cu forme neregulate. Unul dintre acestea este adjectivul bon, bonne = bun, bună.

Gradul de 
comparație Exemple

Pozitiv C’est un bon élève. = E un elev bun.

Comparativ de 
superioritate

C’est un meilleur élève que Paul. = Este un elev mai bun decât Paul.
C’est une meilleure élève Marie. = Este o elevă mai bună decât 
Marie.

Comparativ de 
inferioritate

C’est un élève moins bon que Pierre. = Este un elev mai puțin bun 
decât Pierre.

Comparativ de 
egalitate

C’est un élève aussi bon que Pierre. = Este un elev la fel de bun ca 
Pierre.

Superlativ relativ 
de superioritate

C’est le meilleur élève de toute la classe. = Este cel mai bun elev din 
toată clasa.
C’est la meilleure élève de toute la classe. = Este cea mai bună 
elevă din toată clasa.

Superlativ relativ 
de inferioritate

C’est le moins bon élève de toute la classe. = Este cel mai puțin bun 
elev din toată clasa.

Superlativ absolut C’est un très bon élève. = Este un elev foarte bun.


