
 32 

U10    Servicii: 
   taxi, restaurant 

� 
 
Taxi! ���� 
-Sunteţi liber? 
-Da. Unde doriţi? 
-La restaurantul „Delta”. 
Mergeţi prin centru? 
-Da. E mai scurt. 
... 
-Cât plătesc? 
-7 lei. 
-Mulţumesc. La revedere. 
-La revedere. 
 
 

 
 
 
La restaurant � 
Au restaurant. At the restaurant 

-Bună seara. Ceva uşor şi 
două beri, vă rog. 
-Mici? Bulete de caşcaval? 
-A, nu. O salată cu peşte. 
-Cu ton.  
-Perfect. 
-Două? 
-Două. Şi puţină pâine. 
Plătim acum. 
-Sigur. 19 lei. 
 

 

 

Acte de vorbire, noţiuni 
�                    

Direcţia Direction. Direction  
-Unde doriţi să mergeţi? 
-La restaurantul „Delta”. 
 
Negocierea parcursului 
Comment négocier le trajet. 
Negotiating the route 

-La aeroport, vă rog. 
-Pe unde doriţi? Pe la gară, prin 
centru? 
-Prin centru e mai scurt. 
 
Negocierea meniului 
Comment négocier le menu. 
Negotiating the menu 

-Doresc să mănânc ceva uşor. 
-Salate, peşte, clătite? 
-Clătite cu gem, dacă se poate. 
-Gem de căpşuni, de caise? 
-Prefer de caise. 
 
Mâncăruri româneşti 
Plats roumains. Romanian Dishes 

Micii sau „mititeii” sunt cârnaţi 
mici care se mănâncă cu 
muştar. Cu micii se bea bere.  
 
Info 
Dacă nu luaţi taxiul şi mergeţi 
cu maşina personală, parcarea 
în oraş este cu plată. 
 

 

 
 
___________________________ 
Expresii 
Bună seara! = Bonsoir! Good 
evening! 
cu plată = payant; paid 
dacă se poate = si c’est possible; if 
possible 
din care = dont; out of which 
îngraşă = ça fait grossir; it’s fattening 
pe unde? = par où?;  which way? 

Lexic          � 
bancă, bănci (f) = banque; bank 
a bea (vb ner beau) = boire; to drink 
bere/i (f) = bière; beer 
buletă/e = boulette; (cheese) ball 
caisă/e (f) abricot; apricot 
caşcaval, uri (n) = fromage; cheese 
căpşună/i (f) = fraise; strawberry 
cârnat/ţi (m) = saucisse; sausages 
ceva = quelque chose; something 
clătită/e (f) = crêpe; pancake 
comod, ă, (z)i, e = confortable; 
comfortable 
gem, uri (n) = confiture; jam 
a indica (ø) = indiquer; to point 
liber, ă, i, e = libre; free 
mai = plus; more 
maşină/i (f) = voiture; car 
mâncare/ăruri (f) = plat; meal 
meniu, ri (n) = menu; menu 
mic, i (m) = petites saucisses; grilled 
minced meat roll(s) 
muştar (n) = moutarde; mustard 
pâine/i (f) = pain; bread 
a parca (ez parchez) = garer; park 
parcare/ări (f) = parking; parking 
parcurs, uri (n) = parcours; route 
pe la = par; this/ that way  
perfect, ă, i, e = parfait; perfect 
personal, ă, i, e = personnel; own 
peşte/i (m) = poisson; fish 
plată, plăţi (f) = payement; payment 
a plăti (esc) = payer; to pay 
poziţie/i (f) = position; position 
a prefera (ø) = préférer; to prefer 
prin = par; through 
puţin, ă, i, e = peu de; few 
a răzui (esc) = gratter; to scrape 
salată/e (f) = salade; salad 
scurt, ă, i, e = court; short 
seară, seri (f) = soir; evening 
sigur = d’accord; sure 
taxă/e (f) = taxe; tax/ fee 
tichet, e (n) = ticket; ticket 
ton (n) = thon; tuna 
uşor, uşoară, uşori, uşoare = léger; 
light 
valabil, ă, i, e = valable; valid 
 
Antonime  ☺� 
ceva  ≠ nimic 
ieftin  ≠ scump  
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Gramatică Exerciţii 
 

A. Locul, direcţia 
Le lieu, la direction 
Place, Direction 

Unde locuieşti?   
În Franţa, la Paris. 
Unde mergi? 
În România, în Moldova, la Iaşi. 

în + nume de ţări, regiuni 
la + nume de oraşe 
                                                              [G.8.1] 

Provenienţa 
Origine. Origin 

De unde eşti? 
Din Franţa, de la Paris. 

din + nume de ţări, continente  
 

Parcursul 
Le trajet. The route 

Pe unde mergi/treci? 
Prin Austria, prin Viena. 
Prin centru, pe la teatru. 

pe la + loc public 
prin + oraş, ţară, parc... 

 

1. Alegeţi răspunsuri corecte: Choisissez des réponses correctes: Choose correct answers:      ���� 
De unde veniţi? 
În ce oraş locuiţi? 
Unde doriţi să mergeţi? 
Pe unde treceţi? 

prin parc, de la Viena, de la Bucureşti, în Bucureşti, la gară, la 
teatru, prin centru, pe la bancă, pe la universitate, din sud, în 
sud, prin piaţă, în Finlanda, prin Finlanda, din Finlanda, de la 
Londra, din Israel, la Bucureşti 

 

B. ceva ≠ nu...nimic Ex.: Mănânc ceva uşor. ≠ Nu mănânc nimic.                    
 

2. Transformaţi în fraze negative:                    � 
Transformez en phrases négatives:  Make negative sentences:  

Mănânc ceva. → Nu mănânc nimic. 
Doresc să mănânc ceva. → ..................................................... 
Doresc să mănânc ceva cald. → ............................................. 
Beau ceva. → ......................................................................... 
Doresc să beau ceva. → ......................................................... 
Doresc să beau ceva cald. → .................................................. 

 

 

C. Comparaţia                                                 [G.3.2.3] 
La comparaison. Comparison 

D. Cauza, justificarea 
La cause et la justification. Cause and Justification. 

scurt  < mai scurt (decât)... <  foarte scurt   pentru că 
Drumul pe la gară e scurt. 
Drumul pe la gară e mai scurt decât prin centru. 
Drumul pe la gară e foarte scurt. 

Cumpăr legume din piaţă pentru că 
sunt mai bune. 
Pentru că e cald, beau ceva rece. 

 

3. Alegeţi răspunsul logic. Dacă vreţi să vă amuzaţi, alegeţi altceva!  ☺ 
Choisissez la réponse logique. Si vous voulez vous amusez, choisissez autre chose! 
Choose the logical answer. If you want to have fun, choose another answer! 

Mergem pe la gară  
Mănânc legume 
Cumpăr de la piaţă 
Merg cu taxiul  
Comand un meniu românesc 
Mâncăm la restaurant 

pentru că nu îngraşă. 
pentru că drumul e mai scurt. 
pentru că e mai ieftin. 
pentru că bucătăria românească e foarte interesantă. 
pentru că e mai comod. 
pentru că vreau să beau ceva. 

 

D. Forma impersonală se La forme impersonnelle se. Impersonal form se 

Micii se mănâncă cu muştar. Cu micii se bea bere. 
 

4. Reţeta de mici (Completaţi ce lipseşte.)  � 
La recette des petites saucisses (Complétez ce qui manque.) 
The recipe for grilled minced meat rolls. (Fill each blank with a suitable verb.) 

Micii se fac la grătar din carne de porc şi vită. Se ....................... cu 
muştar. ............ bere pentru că micii sunt foarte condimentaţi.  

 

 


