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U13  Drumuri şi locuri 
        publice 

 
 
Harta rutieră 
                                                                         � 
Dacă vreţi să călătoriţi în România cu maşina, căutaţi 
pe Internet Harta Rutieră. De exemplu, dacă vreţi să 
mergeţi de la Cluj la Sinaia, harta dă două soluţii: 
- să treceţi prin Târgu Mureş – Sighişoara – Braşov şi 
Predeal, pe drumul naţional E60; sau: 
- să treceţi prin Alba Iulia – Sibiu – Braşov, pe drumul 
naţional E68. 
Luaţi decizia în funcţie de atracţiile dintr-un oraş sau 
altul: 
- dacă vreţi să vedeţi casa unde s-a născut Vlad Dracul 
(Dracula), mergeţi în oraşul medieval Sighişoara, pe 
primul traseu; 
- dacă, însă, vreţi să vedeţi „capitala europeană a 
culturii”, Sibiul, alegeţi al doilea traseu. 

Lexic                                    � 
a alege = choisir; to choose 
atracţie/i (f) = attraction 
capitală/e (f) = capitale; capital 
a călători (esc) = voyager; to travel 
cultură/i (f) = culture 
a da (vb ner dau) = donner; to give 
decizie/i (f) = décision; decision 
a depinde =  dépendre; to depend on 
drum, uri (n) = chemin, route; road 
european, ă, europeni/e = européen; 
European 
hartă, hărţi (f) = carte; map 
însă = au contraire; on the contrary 
medieval, ă, i, e = médiéval; medieval 
naţional, ă, i, e = national 
prim, ă, i, e = premier; first 
rutier, ă, i, e = routier; road 
soluţie/i (f) = solution 
traseu/e (f) = trajet, route; route 
a trece = passer; to pass 
a vrea (vb ner vreau) = vouloir; to want 
 
Expresii 
al doilea = le deuxième; the second 
de exemplu = par exemple; for 
example, such as 
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Gramatică Exerciţii 
 

A. Condiţia La condition. Condition :        dacă...                                                      � 
Dacă vreţi să călătoriţi în România cu maşina, căutaţi pe Internet Harta Rutieră.  
Dacă vreţi să mergeţi de la Cluj la Sinaia, harta dă două soluţii. 
Dacă vreţi să vedeţi casa unde s-a născut Vlad Ţepeş, mergeţi prin Sighişoara. 
Dacă vreţi să vedeţi Braşovul, alegeţi drumul naţional E68. 
 

B. Prepoziţii simple şi compuse  Prépositions simples et composées.  Simple and compound prepostions     �   [G.8.1] 
pe drum, pe traseu Deva este pe drumul care merge de la Alba Iulia la Arad. 
   Pe ce traseu mergem? 
pe + în = prin  Dacă mergem de la Cluj la Constanţa, trecem prin Bucureşti. 
de + în = din  Vrem să vedem Casa lui Vlad Dracul din Sighişoara. 
din + un = dintr-un Luaţi decizia în funcţie de atracţiile dintr-un oraş sau altul. 
de la... până la... Ce autobuz este de la Sibiu (până) la Sighişoara? 
 

1. Urmăriţi harta şi alegeţi forma potrivită:  � 
Suivez la carte et choisissez la bonne forme. Look at the map and choose the suitable form: 
 

Dacă vrei să mergi de la Baia Mare la Alba Iulia 
Dacă vrei să mergi de la Sibiu la Piteşti 
Dacă vrei să mergi de la Suceava la Buzău 
Dacă vrei să mergi de la Craiova la Braşov 

treci prin Râmnicu Vâlcea. 
treci prin Bacău. 
treci prin Piteşti. 
treci prin Cluj. 

 

2. Spuneţi pe ce drumuri naţionale sunt oraşele: ���� 
Dites sur quelles routes nationales sont placées les villes: On what national roads can you place the following cities?  

Bistriţa, Ploieşti, Turnu Severin, Timişoara? 
                                                                                                                       
C. Numeralul ordinal Le numéral ordinal. Ordinal Numbers      [G.5.1.2] 

primul, al doilea, al treilea... 

primul traseu, al doilea traseu... 

 

3. Alege din „Mersul trenurilor”: al treilea tren spre Bucureşti; trenul spre Baia Mare; primul tren 
spre Dej. La ce oră pleacă fiecare? Choisis dans les horaires des trains ci-dessous: le troisième train vers Bucarest ; le 
deuxième train vers Baia Mare; le premier train vers Dej. À quelle heure part chacun d’eux? Choose from the Train Schedule: the third train 
to Bucharest; the second train to Baia Mare; the first train to Dej. What time does each of these leave?  � 

Cluj – Sighişoara – Bucureşti: 9.15 
Cluj – Dej – Baia Mare: 9.40 
Cluj – Sibiu – Bucureşti: 11.05 
Cluj – Dej :13.20 
Cluj – Craiova – Bucureşti: 15.30  

Model: 

Al treilea tren spre Bucureşti pleacă la ora ... 

                                                       
 

4. Unde are loc dialogul următor: Où a lieu le dialogue suivant? Where does the following dialogue take place? � 
 
-Bună ziua. 
-Bună ziua.  
-Puteţi să-mi spuneţi ce autobuz există de la Sighişoara 
până la Târgu Mureş? 
-Un singur autobuz pe zi: pleacă la ora 8.30 din 
Sighişoara şi ajunge la 10.45 la Târgu Mureş. 
-Mulţumesc. 
-Cu plăcere. 

 
la „Informaţii gară” 
la „Informaţii aeroport” 
la „Informaţii Autogară” 
la restaurant 
la bancă 
                                 

 

5. Faceţi pentru un prieten un traseu turistic în România. Spuneţi-i unde să meargă şi cum. ���� 
Faites pour un ami un circuit touristique en Roumanie. Dites-lui où aller et comment. 
Make a tourist route through Romania for your friend. Tell him where to go and how to get there.
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Ghid turistic  
 
Sibiu 
 
 

    
          
 

� 
Sibiul (în germană Hermannstadt) este un important 
centru cultural şi economic din sudul Transilvaniei. Are 
o populaţie de 155.045 de locuitori. Staţiunea de iarnă 
Păltiniş se află la 37 de km distanţă de centrul oraşului, 
iar lacul Bâlea se află la aproximativ 100 de km distanţă 
de oraş. Municipiul Sibiu a reprezentat centrul 
coloniştilor saşi stabiliţi în zonă. A devenit astăzi unul 
dintre oraşele cu cel mai mare nivel de investiţii străine 
din România. În anul 2007 a fost Capitala Culturală 
Europeană, împreună cu Luxembourg. Cel mai cunoscut 
monument este Muzeul Brukenthal. (După Wikipedia) 

 

 

          
 

                                                          Muzeul Brukenthal 
 
 

                                      
 
Ghidajul la Muzeul Brukenthal 

 
Se solicită cu cel puţin 48 de ore înaintea vizitei, fie prin 
e-mail la adresa info@brukenthalmuseum.ro, fie la nr. de 
fax 0269/211545; a se menţiona: data, ora, mărimea 
grupului, profilul grupului, limba în care se doreşte 
ghidajul (se pot face ghidaje în engleză, franceză, 
germană, italiană). 

Lexic                              � 
a se afla (mă aflu) = se trouver; to 
be (situated) 
aproximativ = environ; about 
centru/e (n) = centre; center 
colonist/şti (m) = coloniste; settler(s) 
a deveni (ø devin) = devenir, to 
become 
dintre = parmi; among 
distanţă/e (f) = distance 
economic, ă, i, e = économique; 
economic 
ghidaj, e (n) = guidage; guiding 
investiţie/i (f) = investition; 
investment 
înaintea = avant; before 
lac, uri (n) = lac; lake 
locuitor, i (m) = habitant; inhabitant  
mărime/i (f) = taille; size 
a menţiona (ez) = mentionner; to 
mention 
monument, e (n) = monument 
municipiu/i (n) = ville; town 
muzeu/e (n) = musée; museum 
nivel, uri (n) = niveau; level 
populaţie/i (f) = population  
profil, e (n) = profile 
a reprezenta (ø reprezint) = 
représenter; to represent 
sas, saşi (m) = saxon 
a solicita (ø) = solliciter; to ask 
a (se) stabili (esc mă stabilesc) = 
s’établir; to settle 
staţiune/i (f) = station; resort/spa 
străin, ă, i, e = étranger; foreign 
sud = sud; south 
vizită/e (f) = visite; visit 
zonă/e (f) = zone 
 
Sinonime  ☺☺☺☺☺☺☺☺ 
în germană = în limba germană 
 

Abrevieri 
km = kilometru/i 
nr = număr(ul)     

Expresii 
centru cultural = centre culturel; 
cultural center 
(împreună) cu = avec; with 
cel mai = le plus; the most 
cel puţin = au moins; at least 
fie... fie... = soit... soit; either... or... 
se află = se trouve; is situated 
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Gramatică Exerciţii 
 

D. Genitivul substantivelor       [G.1.3] 
Le génitif des substantifs.  Genitive of Nouns 

centrul oraşului  
mărimea grupului 
sudul Transilvaniei 
centrul coloniştilor saşi 
capitala europeană a culturii 
înaintea vizitei 

6. Alegeţi un genitiv potrivit pentru cuvintele: ���� 
Choisissez un génitif approprié pour les mots: 
Choose the appropriate genitive form: 

sudul, nordul, orarul, mărimea, centrul, capitala, 
casa, înaintea 
 
oraşului, grupului, vizitei, României, Bucureştiului, 

Sibiului, muzeului, autobuzelor, lui Vlad Ţepeş 
 

E. Forme verbale impersonale 
Formes verbales impersonnelles                 [G.6.2.2] 
Impersonal verb phrases 

a se menţiona 
se solicită 
se doreşte 

Ghidajul se solicită cu cel puţin 48 de ore înaintea 
vizitei. 

A se menţiona limba în care se doreşte ghidajul. 
Se pot face ghidaje în engleză, franceză, germană, 
italiană. 

 

7. Găsiţi formele echivalente: Trouvez les formes equivalentes: Find the equivalent forms: � 
 

a. Ghidajul se solicită cu 48 de ore înaintea vizitei. 
b. A se menţiona limba în care se doreşte 
ghidajul. 
c. Se pot face ghidaje în engleză, franceză, 
germană, italiană.  
d. Se vorbeşte în limba engleză? 
f. Se poate merge pe la Sibiu sau pe la Braşov. 
g. Aici nu se fumează! 

i. Menţionaţi limba în care doriţi ghidajul. 
ii. Personalul vorbeşte limba engleză? 
iii. Putem face ghidaje în engleză, 
franceză, germană, italiană.  
iv. Nu fumaţi aici! 
v. Solicitaţi ghidajul cu 48 de ore 
înaintea vizitei. 
vi. Puteţi merge pe la Sibiu sau pe la Braşov. 

 

F. Alternativa 
L’alternative  Alternative forms 

fie... fie... = sau... sau... 

Ghidajul se solicită cu cel puţin 48 de ore înaintea vizitei, 

fie prin e-mail la adresa info@brukenthalmuseum.ro, fie la 
nr. de fax 0269 / 211545. 

 

8. Exprimaţi o opţiune de traseu alternativă, ca în model: ���� 
Exprimez une option de trajet alternative, selon le modèle. Choose an alternative route, like in the model.  
Model: Doresc un bilet fie pe ruta Bucureşti-Sibiu, fie pe ruta Bucureşti-Sighişoara. 
 

9. Răspundeţi la întrebări: Répondez aux questions: Answer the questions:  � 

Doriţi să zburaţi prin Budapesta sau prin Bucureşti? ............................................................ 
Doriţi loc la fereastră sau spre culoar?  ............................................................ 
Doriţi loc la fumători sau la nefumători?  ............................................................ 
Doriţi să călătoriţi la clasa întâi sau a doua?  ............................................................ 
 

10. Joc de rol: Cereţi informaţii la o agenţie de voiaj pentru a 
merge în vacanţă într-un loc ca cel din imagine.              ���� 
Jeu de rôle: Demandez des renseignements dans une agence de voyage pour aller en 
vacances dans un endroit comme dans l’image ci-contre. Role play: ask a travel agent to 
give you information about a holiday resort/place similar to that  in the picture. 
 

11. Imaginaţi ce faceţi când ajungeţi la destinaţie. ����  
Imaginez ce que vous ferez quand vous arriverez à destination. 
Think what you can do when you get there. 
 

12. Spuneţi ce nu veţi mai putea face în locul acesta.      ���� 
Dites ce que vous ne pourrez plus faire dans un endroit comme celui-ci. 
Say what you couldn’t do there anymore. 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

13. Conversaţie: Conversation: Întrebaţi un coleg unde a fost în vacanţă ultima dată. � 
Demandez à un camarade où il a passé ses vacances la dernière fois.  Ask  a colleague where he last spent his holiday. 


