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U15   La farmacie 

                             
� 

Dureri de cap...               
 

 Dacă ne îmbol-
năvim ca turişti în 
România, e bine să 

cerem la farmacie un medi-
cament cu care suntem 
obişnuiţi, de exemplu aspi-

rina. Dar, dacă pe cutie 
scrie altceva, trebuie să ne 
asigurăm că e într-adevăr 
medicamentul de care avem 
nevoie: 
-Nu vă supăraţi, pe cutie 
scrie „Acid acetilsalicilic”, 
iar eu am cerut aspirină... 
Mă doare capul. 
-E acelaşi medicament, dar 
are alt nume. Uitaţi, în 
prospect scrie: ... cefalee. 
-Cefalee?? 

 
 
-„Cefalee” înseamnă durere 
de cap. În termeni medicali. ☺ 
-Dar asta e o altă limbă!? � 
-Să luaţi totdeauna aspirina 
după mâncare, cu multă 
apă, vă rog! 
-Şi asta cum se spune în 
limbaj medical? ☺ 
-Uitaţi aici: 
 

Comprimatele se administrează cu o 
cantitate suficientă de apă, de 
preferinţă după mese. 
 

-Mulţumesc pentru 
„traducere”!      ☺ 

 
                              

Stări şi acte de vorbire. 
Prospect de medicament 

                � 
 

Cerere Demande. Request 

Nu vă supăraţi! 
          

 

Durerea La douleur. Pains/aches 
-Ce vă doare? 
-Mă doare capul. 
 

Sfatul Le conseil. Advising 
-Ce să fac? 
-Să luaţi aspirina după 
mâncare! 
 

Aspirina se administrează după 
mese. 
 
 

Acid acetilsalicilic  
500 mg (Comprimate) 

Indicaţii terapeutice 
-Ca analgezic şi antipiretic: 
combaterea durerilor de intensi-
tate slabă sau moderată, în cefa-
lee, mialgii, dureri reumatice, 
articulare şi periarticulare, ne-
vralgii, dureri dentare...; comba-
terea febrei. 
-Ca antiinflamator: combaterea 
fenomenelor inflamatorii în reu-
matismul poliarticular acut; ate-
nuarea inflamaţiei articulare în 
poliartrita reumatoidă; protecţie 
în cazul expunerii la razele solare. 
 

Expresii 
a avea nevoie = avoir besoin; to 
need 
a-l durea (mă doare) = avoir mal; 
(it) hurts (me) 
a fi obişnuit = être habitué; to be 
used to 
a-i face bine/rău = faire du 
bien/mal; to do sb. good/harm 
Cum se spune? = Comment dit-
on? How must you say? 
înseamnă = (ça) signifie; (it) 
means 
într-adevăr = en effet; indeed 
Mă doare capul. = J’ai mal à la 
tête; I have a headache. 
Nu vă supăraţi. = S’il vous plaît. 
Please. 
Uitaţi! = Regardez! Look! 
 

Lexic                          � 
acelaşi, aceeaşi, aceiaşi, aceleaşi = 
le/la/les même(s); the same 
acut, ă, i, e = aigu; sharp 
a administra (ez) = administrer; to take 
altceva = quelque chose d’autre; 
something else 
analgezic, e (n) = analgésique; analgesic 
antipiretic, e (n) = antipyrétique; antipiretic 
articular, ă, i, e = articulaire; joint (pain) 
artrită/e (f) = arthrite; arthritis 

a (se) asigura (ø mă asigur) = s’assurer; 
to make sure 
atenuare/ări (f) = atténuation; alleviation 
ca = comme; as/like 
cantitate/ăţi (f) = quantité; quantity 
cap, ete (n) = tête; head 
ceai, uri (n) = thé; infusion/tea 
cefalee (f) = céphalée; headache 
a combate = combattre; to combat  
comprimat, e (n) = comprimé; pill 
cutie/i (f) = boîte; box 
dentar, ă, i, e = dentaire; dental  
durere/i (f) = douleur; pain/ache 
expunere/i (f) = exposition; exposure 
febră/e (f) = fièvre; fever  
fenomen, e (n) = phénomène; phenomenon 
indicaţie/i (f) = indication; prescription 
inflamator/oare, i, e = inflamatoire; 
inflammatory 
inflamaţie/i (f) = inflamation; 
inflammation/swelling 
intensitate/ăţi (f) = intensité; intensity 
a se îmbolnăvi (esc mă îmbolnăvesc) = 
tomber malade; to get/fall  ill 
masă, mese (f) = repas; meals 
medicament, e (n) = médicament; 
medicine 
mialgie/i (f) = myalgie; myalgia 
moderat, ă, i, e = modéré; moderate 
nevralgie/i (f) = névralgie; neuralgia 
prospect, e (n) = prospectus; prospect 
protecţie/i (f) = protection; protection 
rază/e (f) = rayon; rays 
reumatic, ă, i, e = rhumatismal; rheumatic 
reumatism, e (n) = rhumatisme; rheumatism 
slab, ă, i, e = faible; faint/weak 
solar, ă, i, e = solaire; solar/sun 
suficient, ă, i, e = suffisant; sufficient 
terapeutic, ă, i, e = thérapeutique; 
therapeutic 
traducere/i (f) = traduction; translation 
turist/şti (m) = touriste; tourist 

 

Sinonime ☺ ☺ 
după mâncare = după mese 
durere de cap = cefalee 
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Gramatică Exerciţii 
 

A. Sufixul substantival –re            [G.4.1.1.1; 6.1.1.1] 
Le suffixe substantival –re. Noun suffixe -re 
a mânca > mâncare; a atenua > atenuare; a durea 
> durere; a traduce > traducere; a combate > 
combatere; a expune > expunere 
Să luaţi totdeauna aspirina după mâncare! 

Aspirina se foloseşte pentru combaterea dure-

rilor, atenuarea inflamaţiei articulare, în cazul 

expunerii la razele solare.     

1. Transformaţi după model: � 
Transformez d’après le modèle: Transform according to the model:  

Aspirina se ia pentru a combate durerea. > 
Aspirina se ia pentru combaterea durerii. 
a. Trifermentul se ia pentru a combate 
indigestia. > .................................................... 
b. Paracetamolul se ia pentru a combate 
gripa. > ........................................................... 

 

B. Prefixe şi sufixe ştiinţifice 
Préfixes et suffixes scientifiques Scientific prefixes  and suffixes                                                                                               [L.4.1.2.1]           
anti- = împotriva; poli- = multiplu; peri- = în jur; -ită = infecţie 
Aspirina se foloseşte ca analgezic şi antipiretic, în dureri reumatice, articulare şi periarticulare. 

Aspirina se foloseşte ca antiinflamator, în reumatismul poliarticular şi în poliartrită. 
 

 

C. Conjunctivul Le subjonctif. Subjunctive       [G.6.1.2.2.1] 
 

1. după verbe şi expresii impersonale: 
E bine să cerem la farmacie un medicament... 

Trebuie să ne asigurăm că medicamentul e 

 într-adevăr bun. 

2. cu valoare de imperativ/sfat: 
-Să luaţi totdeauna aspirina după mâncare! 
3. când cerem un sfat: 
-Ce să fac? Cum să iau medicamentul? 

2. Medicul sau farmacistul vă recomandă. 
Dumneavoastră cereţi detalii:  � 
Le médecin ou le pharmacien vous recommande. Vous demandez 
des détails: Your  physician’s/chemist’s recommendation. You ask 
him for detailed information.   

a. -Acest medicament nu vă face bine. Luaţi altceva! 
-Ce să ........... ? 
b. -Nu e bine să staţi la soare. 
-Atunci ...............................? 
c. -E bine să luaţi aspirina după mâncare. 
-Cu ce .................................?  

 

D. Propoziţia relativă La proposition relative. The Relative Clause  care, cu care, de care...                   [G.4.5] 
E bine să cerem la farmacie un medicament cu care suntem obişnuiţi, de exemplu aspirina. Dar, dacă 

pe cutie scrie altceva, trebuie să ne asigurăm că e într-adevăr medicamentul de care avem nevoie. 
 

3. Folosiţi: Utilisez: Use: cu care, de care, care  � 
a. Acest medicament îmi face bine. 
b. Am nevoie de acest medicament. 
c. Sunt obişnuit cu acest medicament. 

E un medicament ............ îmi face bine. 
E medicamentul ................. am nevoie. 
Iau un medicament ........ sunt obişnuit.  

 
   

E. Registre de limbă: limbaj curent/limbaj medical 
Registres de langue: langage commun/langage médical. Language register : common language/medical language 
 

acid acetilsalicilic = aspirină  terapeutic = de tratament  analgezic = care calmează durerile 
antipiretic = care combate febra  mialgie = durere musculară   antiinflamator = contra inflamaţiilor 
 

Dacă aveţi dureri de cap, să luaţi aspirina după mâncare, cu multă apă! = 
În caz de cefalee, comprimatele se administrează cu o cantitate suficientă de apă, de preferinţă după mese. 
  

4. Transformaţi în limbaj curent: Tranformez en langage courant:  Change into common language:  � 
Aspirina se foloseşte ca protecţie în cazul expunerii 
la razele solare. 
Aspirina se foloseşte ca analgezic,  în cefalee. 
Aspirina se foloseşte în combaterea durerilor de 
intensitate slabă sau moderată. 
Ceaiul de mentă se foloseşte în dureri abdominale. 

...................................................................................................

...................................................................................................

.................................. 

...................................................................................................

.................  
 

5. Scrieţi de ce are nevoie domnul din imagine.      � 
Écrivez de quoi a besoin le monsieur dans l’image ci-contre. 
In the space below, insert what the gentleman in the picture needs.  
 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 
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La medic                                        

� 
Dacă suntem bolnavi... 
 
Dacă ne îmbolnăvim, mergem la 
medicul de familie, iar el ne trimite, 
dacă e nevoie, la un specialist: 
-la internist, dacă nu ne simţim bine; 
-la oftalmolog, dacă nu vedem bine; 
-la orelist, dacă avem probleme cu 
urechile; 
-la dentist, dacă ne dor dinţii; 
-la ortoped, dacă ne rupem un picior; 
-la chirurg, dacă trebuie să ne 
operăm; 
-la cardiolog, dacă avem probleme cu 
inima... 

                                               
La policlinică 
... 
-Spuneţi ce vă doare! 
-Mă doare burta şi mi-e greaţă. 
-De când? 
-De aseară de când m-am culcat. 
-Staţi întins pe pat, vă rog. Aşa... Aici 
vă doare? 
-Nu. 
-Dar aici? Îndoiţi piciorul drept. 
-Da, mă doare. 
-Cred că aveţi apendicită. Vom face 
nişte analize şi probabil va trebui să 
vă operaţi urgent. 
-Urgent?! Trebuie să merg la spital?! 
-Da, cu apendicita nu e de glumit! 
 

            
 

Sfatul medicului               
Dacă vrei răspunsuri la întrebările 
tale medicale, caută pe site-ul: 
www.sfatulmedicului.ro 

Acte de vorbire, stări 
 

 
 

 
 

 
 

  ���� 
 

Întrebările medicului 
Les questions du médecin 
Doctor’s questions 

Ce vă doare? 
Spuneţi ce vă doare! 
Ce probleme aveţi? 
 

Întrebările 
pacientului 
Les questions du patient 
Patient’s questions 

Trebuie să iau medi-
camente ? 
Trebuie să merg la 
spital? 
(Trebuie) să stau 
culcat ? 
 

Stări de boală 
�Mi-e rău. 
�Mi-e greaţă. 
 

Sfaturile medicului 
Les conseils du médecin 
Doctor’s advice 
Staţi culcat pe pat, 
vă rog! 
Îndoiţi piciorul! 
Trebuie să mergeţi 
la spital. 
Trebuie să vă operaţi. 
Nu e de glumit! 
 

 

Lexic                 � 
analiză/e (f) = analyse; medical 
tests 
apendicită/e (f) = apendicite; 
apendicitis 
aseară = hier soir; last night 
bolnav, ă, i, e = malade; ill 
boală, boli (f) = maladie; illness 
burtă/ţi (f) = ventre; belly/stomach 
cardiolog, i (m) = cardiologue; 
cardiologist 
chirurg, i (m) = chirurgien; 
surgeon 
a se culca (ø mă culc) = (se) 
coucher; to lie down 
dentist/şti (m) = dentiste; dentist 
drept, dreaptă, drepţi, drepte = 
droit; right 
a-i fi greaţă (mi-e greaţă) = avoir 
la nausée; I feel sick/ nauseating 
inimă/i (f) = coeur; hart 
internist/şti (m) = interniste; internist 
a îndoi (ø) = plier; to bend 
întins, ă, i, e = allongé; lying (down) 
medic, i (m) = médecin; doctor 
ochi, ochi (m) = oeil; eye 
oftalmolog, i (m) = ophtalmo; eye 
doctor 
a opera (ez) = opérer; to operate on 
orelist/şti (m) = otorhino; otologist 
ortoped/zi (m) = orthopédiste; 
orthopedist 
pat, uri (n) = lit; bed 
picior/oare (n) = jambe, pied; leg 
probabil = probablement; 
probably 
sfat, uri (n) = conseil; advice 
a (se) simţi ((mă) simt) = (se) 
sentir; to feel 
specialist/şti (m) = spécialiste; 
specialist 
spital, e (n) = hôpital; hospital 
a sta (vb ner stau) = rester; to rest 
a trebui (vb imps) = devoir; to 
have to 
urgent = en urgence; urgently 
Expresii 
cu... nu e de glumit = on ne plai-
sante pas avec...; you mustn’t 
joke with... 
dacă e nevoie = si nécessaire; if 
necessary 
medic de familie = médecin de 
famille; (family) physician 
se simte rău = il se sent mal; he 
is/feels sick 
trebuie să... = il faut/je dois...; 
I must/have to 
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Gramatică Exerciţii 
 

F. Forme impersonale Formes impersonnelles. Impersonal forms    noi, tu, se... 
Dacă ne îmbolnăvim ca turişti în România, e bine să mergem la medic. 

Trebuie să ne asigurăm că e un medicament bun. 

Dacă ne îmbolnăvim, mergem la medicul de familie, iar el ne trimite la un specialist. 

Dacă vrei răspunsuri la întrebările tale medicale, caută pe Internet! 

Cum se spune în limbaj medical? 

Comprimatele se administrează după mese. 
 

G. Verbul Le verbe The verb        a-l durea                                      [G.6.1 Verbe pronominale cu A] 
Mă doare, te doare, îl doare, o doare, ne doare, vă doare, îi doare, le doare capul. 
Mă dor, te dor, îl dor, o dor, ne dor, vă dor, îi dor, le dor picioarele. 
Nu mă doare nimic. 

 
 

6. Medicul întreabă, voi răspundeţi şi arătaţi: 
Le médecin vous demande, vous répondez et montrez: 
The doctor asks and you answer and show him:              � 

-Ce vă doare? 
-Mă doare un ochi, o ureche, un braţ, un 
picior, pieptul, burta... 

 

H. Verbul Le verbe The verb     a-i fi rău/ greaţă                            [G.6.1 Verbe pronominale cu D] 
���� mi-e rău, ţi-e rău, îi e rău, ne e rău, vă e rău, le e rău 
���� mi-e greaţă, ţi-e greaţă, îi e greaţă, ne e greaţă, vă e greaţă, le e greaţă  
 

7. Ce diagnostic credeţi că are pacientul care spune:  ���� 
Quel diagnostic posez-vous au patient qui dit: 
What do you think this man who is saying the following suffers from ? 

8. Ce medic vă sfătuieşte?  ���� 
Quel médecin vous conseille? 
What doctor advises you ? 

a. Mă doare un dinte. 
b. Mi-e rău de căldură. 
c. Mi-e greaţă. 
d. Mă dor ochii. 
e. Mă dor articulaţiile. 
f. Mă dor urechile. 

1. intoxicaţie alimentară 

2. reumatism 

3. o carie dentară 

4. miopie 

5. boală de inimă 

6. otită 

 

Prevenirea şi tratarea cariilor, a gingivitei, 
a afecţiunilor parondontale sunt posibile 
doar cu ajutorul unei igiene orale corecte: 
paste de dinţi speciale şi un periaj corect. 
Medicii specialişti apreciază că un periaj 
corespunzător se face în 3-5 minute.  

 

9. Transformaţi după model: Transformez d’après le modèle: Change according to the model:   � 

a. Azi mă doare capul, ieri m-a durut gâtul. 
b. Azi mă dor urechile, ieri .......................... ochii. 
c. Azi mă dor picioarele, săptămâna trecută ......................... o mână. 
d. Azi mi-e rău, ieri nu ................................ 
 

I. Modul imperativ                   [G.6.1.2.5]   
Le mode impératif. The Imperative Mode 
 

Caută pe Internet! 
Staţi! Mergeţi! Îndoiţi piciorul!  
Nu fuma! Nu fumaţi! 

10. Ce putem spune domnului din imagine ? Que dites-
vous au monsieur de l’image ci-contre? What advice can we give this man ? 
.................................................... 
.................................................... 
................................................... 

  
 
 

J. Verbe reflexive Verbes réfléchis Reflexive Verbs        a se îmbolnăvi, a se culca, a (se) opera 
���� mă culc, te culci, se culcă, ne culcăm, vă culcaţi, se culcă                               [G.6.2.2]   
���� m-am culcat, te-ai culcat, s-a culcat, ne-am culcat, v-aţi culcat, s-au culcat 

 

 

11. Medicul întreabă, dv. răspundeţi: Le médecin demande, vous répondez: The doctor asks and you answer:  � 
Cum vă simţiţi?   .......................................................................................................... 
La ce oră vă culcaţi de obicei? .......................................................................................................... 
La ce oră v-aţi culcat aseară? .......................................................................................................... 
Ce mâncaţi de obicei?   .......................................................................................................... 
Ce beţi de obicei?  .......................................................................................................... 
Aveţi dureri după mâncare ? .......................................................................................................... 


