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U11 Casa, familia  
 
Casa 
                                                                                                                       � 

curte 
grădină 
alee 
casă 
intrare 
scări 
fereastră 
acoperiş 

 

Info 
 
În România, tinerii locu-
iesc cu părinţii chiar şi 
după 18 ani, în general 
până când termină studiile. 
În oraşe, unele familii 
trăiesc în apartamente de 
bloc, altele în casă. 
 
Apartamentele au un hol, o 
bucătărie,  o sufragerie, un 
birou, dormitorul părin-
ţilor, camera copiilor, o 
baie sau două. 
 
Nu toate familiile au 
maşină. Studenţii merg în 
general la universitate cu 
mijloace de transport în 
comun (autobuz, tramvai, 
metrou), iar unii merg cu 
bicicleta sau pe jos.  

 
 

 
Toţi comunică acum cu 
prietenii sau cu familia prin 
telefon mobil! 

 

 
 

 
 

 
 

 

__________________________________ 
Mica publici tate     

Apartament 3 camere    

Zona Romană, 3 camere, 85mp, et 2/8, bloc din 1986, 
renovat complet, finisaje de calitate, semimobilat, pentru 
locuit. 

Lexic                      � 
alt, altă, alţi, alte = autre; other 
an, i (m) = an; year 
apartament, e (n) = appartement; flat 
autobuz, e (n) = bus 
baie, băi (f) = salle de bain; bathroom 
bicicletă/e (f) = bicyclette; bike 
birou, ri (n) = bureau; study 
bloc, uri (n) = HLM; block of flats 
bucătărie/i (f) = cuisine; kitchen 
cameră/e (f) = pièce, chambre; room 
casă/e (f) = maison; house 
chiar = même; even 
a comunica (ø) = communiquer; to 
communicate 
copil, copii (m) = enfant; child 
dormitor/oare (n) = chambre à coucher; 
bedroom 
după = après; after 
etaj, e (n) = étage; floor 
familie/i (f) = famille; family 
fereastră, ferestre (f) = fenêtre; window 
hol, uri (n) = entrée; entrance hall 
a locui (esc) = habiter; to live 
maşină/i (f) = voiture; car 
metrou, ri (n) = métro; underground train 
oraş, e (n) = ville; town 
până = jusqu’à; till 
părinţi (m.pl) = parents; parents 
prieten, i (m) = ami; friend 
studiu/i (n) = étude; study 
sufragerie/i (f) = salle à manger; dining room 
tânăr, tineri (m) = jeune; young people 
a termina (ø) = terminer; to finish 
tot, toată, toţi, toate = tout; all 
tramvai, e (n) = tram 
a trăi (esc) = vivre; to live 
unii, unele = quelques; some 
universitate/ăţi (f) = université; university 
zid, uri (n) = mur; wall 
 

Nu confundaţi!   � 
maşină ≠ fr machine; en machine 
dormitor ≠ fr dortoir; en dormitory 
 

Abrevieri 
mp = metri pătraţi 
et = etaj 
 

Expresii 
în general = généralement; generally 
mijloc de transport în comun = moyen de 
transport en commun; public transport 
pe jos = à pied; on foot 
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Gramatică Exerciţii 
 

1. Scrieţi substantivele următoare pe imagine: � 
Écrivez les substantifs suivants sur l’image ci-contre:    
Write the following nouns on the blueprint: 

 
acoperiş, horn, zid, uşă 

 

 

A. Întrebuinţarea articolului hotărât L’emploi de l’article défini. Use of the Definite Article  
 

1. cu subiectul: Avec le nom sujet: With the subject: Studenţii merg la universitate. 
2. tot, toată, toţi, toate + subst. art. hot./subst. avec art. défini/ noun with definite article: 

 Nu toate familiile au maşină. 
3. cu un referent cunoscut sau unic: 
Avec un reférent connu ou unique: With already identified or unique objects: 

Tinerii locuiesc cu părinţii până când termină studiile.                   [G.2.2.3] 

 

 
 

2. Puneţi articolul hotărât: Mettez l’article défini: Put the definite article:   � 

În toată (casă) ..............,  la toate (ferestre) ................... sunt flori. (Camere) .................. sunt 
la etaj. În toată (curte) ................ avem iarbă. Când vin (prieteni) ................... noştri la noi, 
stăm în grădină. (Părinţi) ............... nu locuiesc cu noi. (Casă) ............ lor e la ţară. 
 

B. Adjective şi pronume nehotărâte                                                         [G.4.6.1.1] 
Adjectifs et pronoms indéfinis. Indefinite adjectives and pronouns 
 

adj. unii studenţi ..., alţi studenţi; unele studente..., alte studente 

       mulţi studenţi, multe studente 
pron.  unii ... alţii, unele ... altele 
În oraşe, unele familii trăiesc în apartamente de bloc, altele în casă. 
Unii merg cu bicicleta, alţii pe jos. 

 

 
 

C. Omisiunea articolului Ommission de l’article. Omission of article                                 [G.2.2.3] 
 

1. cu substantive folosite generic: Avec des substantifs utilisés génériquement: With generic nouns: 
Toate familiile au maşină. 
2. după adjective nehotărâte: Après les adjectifs indéfinis: After indefinite articles: 

unii studenţi, unele studente; alţi studenţi, alte studente 
În oraşe, unele familii trăiesc în apartamente de bloc, alte familii în casă. 
3. după numerale: Après un numéral: After numbers: doi studenţi, două studente 
4. după prepoziţii: Après les prépositions: After prepositions: în casă, la universitate, în oraşe, în 

apartamente de bloc, cu mijloace de transport în comun, prin telefon mobil  
Exc.: cu bicicleta, cu prietenii, cu familia 
 

3. Puneţi forma corectă a substantivului (cu sau fără articol): 
Mettez la forme correcte du substantif (avec ou sans article):   � 
Use the correct form of the noun (with or without an article): 
 

(Casă) ................ în care locuim are o curte mare cu 
............... (floare) şi cu mulţi ........... (pom). Are două 
............. (uşă) şi cinci ......................... (fereastră). (Prieten) 
..................... mei locuiesc într-un (bloc) cu 7 ..................... 
(etaj). Când mergem la .......................... (facultate) ne 
întâlnim în ................... (staţie) de autobuz. 
 

D. Participii Participes. Participles                                                [G.6.1.1.2] 
apartament renovat complet, semimobilat, pentru locuit 

4. Imaginaţi restul casei. Credeţi 
că e locuită, închiriată, abando-
nată? ���� 
Imaginez le reste de la maison. Vous croyez 
qu’elle est habitée, louée, abandonnée? 
Imagine the whole house. Do you think it is 
inhabited, rented or deserted? 
 

 

 



 38 

 

Familia            � Acte de vorbire         � 

 

 
� 

Mama şi tata s-au căsătorit în 
1980, iar eu m-am născut în 
1984. Fratele meu e mai 
mare. Eu am fost un copil 
foarte rău şi mă jucam cu 
mingea, ca băieţii. 
 

 
 
Acum sunt studentă. Părinţii 
mei au acum 27 de ani de 
căsătorie, 
 

  
 
iar bunicii 55. 
 

 

Urări 
Souhaits. Wishes 

-Am un băiat. 
-Să vă trăiască! 
 
Felicitări 
Félicitations. Congratulations 

La mulţi ani! 
 
Cântec aniversar 
Chanson anniversaire 
Anniversary song 

 
 
„Mulţi ani trăiască, mulţi 
ani trăiască, la mulţi ani!” 
 
Info 
Mai de mult, tinerii se 
căsătoreau devreme, iar 
fetele nu făceau studii 
superioare. Acum majo-
ritatea fac studii şi se 
căsătoresc mai târziu. 
 
Invitaţie la nuntă 
Invitation au mariage 
Wedding invitation 
 

Familiile 
Ioan şi Maria  Popescu 

şi 
Petre şi Raluca Ionescu 

 
au plăcerea să anunţe 

căsătoria fiicei lor Dorina 
şi a fiului lor Rareş. 

Ceremonia are loc sâmbătă 23 
aprilie 2008, la ora 12, la 
Primărie, şi la ora 13 la 
Biserica Sf Mihail. 

 
Vă aşterptăm cu drag! 

 

 

Lexic                          � 
a anunţa (ø) = annoncer; announce 
băiat, băieţi (m) = garçon; boy 
biserică/i (f) = église; church 
bunic, i (m) = grand-père; 
grandfather 
a se căsători (esc mă căsătoresc) = 
se marier; to marry 
căsătorie/i (f) = mariage; marriage 
ceremonie/i (f) = cérémonie; 
ceremony 
devreme = tôt; early 
fată, fete (f) = fille; girl 
fiică/e (f) = fille; daughter 
fiu, fii (m) = fils; son 
frate/ţi (m) = frère; brother 
a se juca (ø mă joc ) = jouer; to play 
a invita (ø) = inviter; to invite 
a se îndrăgosti (esc mă îndrăgostesc) 
= tomber amoureux; to fall in love 
majoritatea (f) = la majorité; most of them 
mai = plus; more 
mamă/e (f) = mère; mother 
meu, mea, mei, mele = mon, ma, 
mes; my 
minge/i (f) = ballon; ball 
a se naşte (mă nasc) = naître; to be born 
nuntă/ţi (f) = mariage; weeding 
plăcere/i (f) = plaisir; pleasure 
primărie/i (f) = mairie; townhall 
rău, rea, răi, rele = méchant; bad 
studentă/e (f) = étudiante; student 
tată, taţi (m) = père; father 
tânăr, tineri (m) = jeune homme, 
jeunes gens; young man/people 
târziu = tard; late 
 

Expresii 
a avea loc = prendre place; to take 
place 
a avea plăcerea = avoir le plaisir; to 
be happy to 
La mulţi ani! = Bon anniversaire! 
Happy anniversary! 
mai de mult = autrefois; some time 
ago 
mai târziu = plus tard; later 
Să vă trăiască! = souhait de longue 
vie; wish of long life 
studii superioare = études supéri-
eures; university/academic studies 
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Gramatică Exerciţii 
 

E. Expresii ale posesiei                           �      [G.4.4] 
      Expressions de la possession. Expressing Possession 

1. Adjectivul posesiv 
     L’adjectif possessif. The Possessive Adjective 

Fratele meu e mai mare. 
Părinţii mei au acum 27 de ani de căsătorie. 
Fiica noastră Dorina se căsătoreşte cu fiul lor. 
2. Posesie implicită Possession implicite. Implicit Possession 
mama şi tata = mama mea şi tatăl meu 
bunicul şi bunica = bunicul meu şi bunica mea 
bunicii = bunicii mei; prietenii = prietenii mei 
3. Dativ Posesiv Datif possessif. Possessive Dative 

Să vă trăiască! (= Să trăiască băiatul vostru!) 

5. Puneţi o formă corectă:  ���� 
Mettez une forme correcte: 
Choose any appropriate form: 
 

meu, mea, mei, mele 
tău, ta, tăi, tale 
său, sa, săi, sale 
nostru, noastră, noştri, noastre 
vostru, voastră, voştri, voastre 
lor 
 

Fratele ... are 15 ani. 
Sora ... e mai mică. 
Părinţii ... s-au căsătorit tineri. 
La căsătoria ... a fost multă lume. 

 

F. Verbe reflexive  Verbes pronominaux. Reflexive Verbs   [G.6.2.2] 
Mama şi tata s-au căsătorit în 1980,             � 
iar eu m-am născut în 1984. 
Când eram mică, mă jucam cu mingea, ca băieţii. 
Încă nu m-am căsătorit. 

6. Scrieţi despre voi cu ajutorul ver-
belor:  � 
Utilisez les verbes suivants en écrivant sur vous: 
Use the following verbs when speaking about yourself: 
a se naşte, a se juca, 
a se îndrăgosti, a se căsători 

 

G. Imperfectul                              �         [G.6.1.2.1.2.2] 
L’imparfait. «Used to», «Would»           

Fetele nu făceau studii superioare. 
Mai demult, tinerii se căsătoreau devreme. 

H. Grade de comparaţie    �      [G.3.2.3] 
Degrés de comparaison. Comparison 
Fratele meu e mai mare (decât mine). 
Eu am fost un copil foarte rău. 

 

7. Continuaţi: Continuez: Continue: � 

Când eram mic(ă), …………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

8. Aceasta e casa mea: C’est ma maison: This is my house:  � 
Priviţi casele de mai jos şi comparaţi-le cu ea: 
Regardez les maisons ci-dessous et comparez-les à la mienne: 
Look at the following houses and compare them to my house: 

mai frumoasă, mai înaltă, mai simplă, foarte mare, foarte mică...  
 

                
 

 

9. Descrieţi familia din imagine. Folosiţi cuvintele: � 
 

Décrivez la famille dans l’image ci-contre. Utilisez les mots: 
Describe the family in this picture. Use the following words: 

tata, mama, copilul, a petrece, vacanţă, mare, mal, nisip, 
luna august, sănătate, mişcare, plimbare, soare, aer curat... 

 
 

10. Conversaţie: Conversation: ���� 
Casă sau apartament? Avantaje şi dezavantaje. 


