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U16 
Comunicare: 

ziarul   

Acte de vorbire   � 

 

� 
Mica publicitate  
Cumpărăr iCumpărăr iCumpărăr iCumpărăr i     
Familie cumpărăm apartament direct pro-
prietar, orice stare. 021-644.51.43 
Vânzăr iVânzăr iVânzăr iVânzăr i     
Bran, vând 15.000 mp teren, panoramă su-
perbă, 21 euro/mp*, negociabil. 
0726-44.55.54. 
 

Închir ier iÎnchir ier iÎnchir ier iÎnchir ier i     
Cerer iCerer iCerer iCerer i     
Student, caut garsonieră centru. 
0765-450214. 
OferteOferteOferteOferte     
Bucureşti, închiriez spaţiu comercial mic, 
centru. 021-354.90.87 
 

Prestăr i  servic i iPrestăr i  servic i iPrestăr i  servic i iPrestăr i  servic i i     
� Reparaţii frigidere, congelatoare, combine 
frigorifice. 0269-402786; 0746-386232. 
� Depanare televizoare, domiciliul clientului. 
Garanţie. 0744-255873. 
� Execut zugrăveli, faianţă, gresie, zidării, 
tencuieli, parchet. 0726-405875. 
 

Pierder iP ierder iP ierder iP ierder i     
Pierdut carnet student pe numele Dan 
Martin. Declar nul.  

*21 de euro pe metru pătrat 

 

 

UtUtUtUt i le  ş i  servic i ii le  ş i  servic i ii le  ş i  servic i ii le  ş i  servic i i                                                     
Servicii de urgenţă 
Apel urgenţă (Poliţia, Salvare, Pompieri) 112 
Gaze 9281 
Spital urgenţă 962 

Jandarmerie 956 

Funerare nonstop 9891 

Ambulanţa PLUS 973 

Deranjamente  
Posturi telefonice 921 

Ascensoare 9231 
Electrica 9291 
Informaţii/servicii 
Abonaţi telefonici 931 

RATB 9391 

CFR 9521 

Starea vremii 9591 

Telefoane externe 971 

Cererea Demande. Requiring 
Caut garsonieră 12 mp. 
 

Oferta Offre. Offers 

Ofer spaţiu comercial. 
Dau în chirie apartament de 
3 camere.  
Închiriez garsonieră. 
Execut zugrăveli. 
Depanare televizoare. 
 

Cerere şi ofertă: 
Matrimoniale 
Demande et offre aux annonces 

matrimoniales. Matchmaking 
Italian, 29 de ani, necăsă-
torit, timid, tandru, doreşte 
să-şi întemeieze o familie 
împreună cu o domnişoară 
afectuoasă, dinamică, res-
ponsabilă. 0264.310013   
Declaraţia la mica pu-
blicitate Déclaration aux 

petites annonces. Losses  
(Am) pierdut un carnet (de) 
student. (Îl) declar nul. 

 
Info 
Dacă pierzi ceva, cauţi ce-
va, oferi ceva, dai un anunţ 
la ziar, la Mica publicitate. 
Există reviste specializate 
pentru mica publicitate, de 
exemplu ziarul Piaţa. Dar 
dacă ai calculator, poţi 
căuta anunţuri pe Internet. 

http://www.ziar.com 
 

 

 

Lexic                     � 
          
carnet, e (n) = carnet; notebook 
cerere/i (f) = demande; request 
client/ţi (m) = client 
comercial, ă, i, e = commercial 
congelator/oare (n) = congélateur; 
(deep)freezer 
a declara (ø) = déclarer; to declare 
depanare/ări (f) = dépannage; repair 
direct (ă, i, e) = direct(ement); direct(ly) 
domiciliu/i (n) = domicile; residence 
a executa (ø) = exécuter; to execute/ 
carry out 
faianţă/e (f) = faïance; slate 
frigider, e (n) = frigo; fridge 
garanţie/i (f) = garantie; validity 
certificate 
garsonieră/e (f) = studio; bedsitter 
gresie/i (f) = grès, carrelage; slate 
a închiria (ez) = louer; to rent (out) 
închiriere/i (f) = location; rent 
metru/i (m) = mètre; meter 
negociabil, ă, i, e = négociable; 
negociable 
nul, ă, i, e = nul; null 
a oferi (ø) = offrir; to offer 
ofertă/e (f) = offre; offer 
panoramă/e (f) = panorama; bird’s eye 
view 
parchet, e (n) = parquet 
a pierde = perdre; to loose 
pierdere/i (f) = perte; loss(es) 
pătrat, ă, i, e = carré; square 
prestare/ări (f) = prestation; 
performance/services 
proprietar, i (m) = propriétaire; owner 
publicitate/ăţi (f) = publicité; publicity 
a repara (ø) = réparer; to repair 
reparare/ări (f) = réparation; repairing 
revistă/e (f) = revue; magazine 
serviciu/i (n) = service; services 
spaţiu/i (n) = espace; space 
superb, ă, i, e = superbe; splendid 
stare/ări (f) = état; state 
televizor/oare (n) = télé; TV set 
tencuială/eli (f) = crépi; (wall)plaster 
vânzare/ări (f) = vente; sale(s) 
zidărie/i (f) = maçonnerie; wall system 
zugrăveală/eli (f) = peinture murale; 
wall painting 
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Lexic, gramatică Exerciţii 
 

A. Formarea cuvintelor: Formation des mots: -tor/-toare:                       [L.4.1.1.1]   
reparator, instalator, depanator, înotător/oare, vânzător/oare 
calculator, congelator... (< a repara, a instala, a depana, a înota, a vinde,...) 
  
 

 

1. Ce face... ? Que fait...? ?What does .... do? � 
... reparatorul?  
... instalatorul? 

... depanatorul? 

... traducătorul? 

... vânzătorul? 

... cumpărătorul? 

... înotătorul? 

... calculatorul? 

... congelatorul? 

Repară obiecte, aparate, instrumente. 
.................................................................................. 

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

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

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

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

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

 
 

 
 

2. Reformulaţi, transformând substantivele în verbe, după model:  � 
Reformulez, en remplaçant les substantifs par des verbes, d’après le modèle: Rewrite changing nouns into verbs: 
 

a. Depanare televizoare, domiciliul clientului. > Depanez televizoare la domiciliul clientului. 

b. Reparaţii frigidere, congelatoare, combine frigorifice. > .......................................................................... 
c. Închiriere rochii de mireasă. > ........................................................................................................... 
 

3. Reformulaţi corect anunţurile: Reformulez correctement les annonces: Rephrase the following advertisements: � 

a. Familie cumpărăm apartament direct proprietar, orice 
stare. 0264-644.51.43 
 
b. Bran, vând 15.000 mp teren, panoramă superbă, 21 
euro/mp*, negociabil. 0726-44.55.54. 
c. Student, caut garsonieră centru. 0765-450214. 
d. Pierdut carnet student pe numele Dan Martin. Declar nul.  
e. Depanare televizoare, domiciliul clientului. Garanţie. 
0744-255873. 

a. O familie cumpără apartament în orice 
stare, direct de la proprietar. Sunaţi la 0264-

6445143. 
b. .................................................................. 
...................................................................... 

c. .................................................................. 
d. .................................................................. 

e. .................................................................. 
...................................................................... 

 

4. Daţi un anunţ la Mica publicitate: Passez une petite annonce: Make an ad for:  � 
 

la Pierderi 
La Închirieri                            la Matrimoniale 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
5. Explicaţi în ce situaţii aveţi nevoie de rubrica Utile şi servicii. � 
Expliquez dans quelles situations vous avez besoin de la rubrique Utile şi servicii. Explain when you go to the Utile şi servicii column. 
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 Reclame 

  
� 

„Vorba dulce mult aduce...” 
 

 
 

Biblioteca europeană online 
Tesionline, una dintre cele mai importante biblioteci online 
din Europa, îşi construieşte în acest moment şi varianta în 
limba română. Practic, este un site dedicat publicării 
lucrărilor de doctorat, de licenţă, de master şi de spe-
cializare. Dispunând în acest moment de peste 13.000 de 
lucrări publicate, şi având peste 20.000 de accesări zilnice, 
este un punct de referinţă între lumea academică şi piaţa 
muncii din Europa (din Italia, în mod special). Publicarea 
lucrării pe site-urile Tesionline www.tesionline.com, 
www.tesionline.ro) este gratuită. Consultarea lucrărilor 
publicate se plăteşte. Important: Tesionline acordă premii în 
bani pentru cele mai bune lucrări şi teze.  

(după Informaţia de Cluj, XVII/30)  
 

                                      
 

 

Ce trebuie să faceţi ca să obţineţi un job 
Pentru a urmări posturile vacante, trebuie să accesaţi pagina 
de Internet http://www.anofm.ro/eures/. Aici puteţi găsi 
ofertele a peste 9000 de angajatori europeni cărora le puteţi 
trimite CV-uri pentru a fi recrutaţi. Procedura de înscriere 
pentru ocuparea unui loc de muncă este gratuită, iar 
majoritatea angajatorilor oferă cazare, bonuri de masă, 
transport şi un procent în plus la salariu pentru orele 
suplimentare. Contractele care se încheie sunt pe perioadă 
nedeterminată. (după Libertatea 14 aug 2007, p.7) 
_______________________________ 
Expresii 
în mod special = particulièrement; especially 
în plus = supplémentaire; extra 
loc de muncă = lieu de travail; work place/job 
Vorba dulce mult aduce. = On attrape plus de mouches avec 
du miel. To sweet-talk smb into smth 

Lexic                                           � 
academic, ă, i, e = académique; academic 
a accesa (ez) = atteindre; to access 
accesare/ări (f) = accès; accessing 
a acorda (ø) = accorder; to give 
angajator, i (m) = employeur; employer 
bibliotecă/i (f) = bibliothèque; library 
bon, uri (n) = bon; receipt 
cazare/ări (f) = logement; accommodation 
a construi (esc) = construire; to built 
dulce, i = doux; sweet 
contract, e (n) = contrat; contract 
a dedica (ø) = dédier; to dedicate  
a dispune = disposer; to have/accommodate 
gratuit, ă, i, e = gratuit; free 
a încheia (ø) = conclure; to conclude/finish/ sign(a contract) 
înscriere/i (f) = inscription; subscription 
lucrare/ări (f) = travail; work 
lume/i (f) = monde; world 
moment, e (n) = moment 
muncă/i (f) = travail; work 
nederterminat, ă, i, e = non déterminé; indefinite 
a obţine = obtenir; to get 
a ocupa (ø) = occuper; to occupy 
ofertă/e (f) = offre; to offer 
pagină/i (f) = page 
peste = au-dessus; over 
post, uri (n) = poste; job/position 
practic = pratiquement; practically 
practic, ă, i, e = pratique; practical  
premiu/i (n) = prix; price 
procedură/i (f) = procédure; procedure 
procent, e (n) = pourcentage; percentage 
a publica (ø) = publier; to publish 
publicare/ări (f) = publication; publishing 
punct, e (n) = point 
a recruta (ez) = recruter; to recrute 
referinţă/e (f) = référence; reference 
salariu/i (n) = salaire; salary 
site, uri (n) = site 
specializare/ări (f) = spécialisation; specialization 
suplimentar, ă, i, e = supplémentaire; extra 
teză/e (f) = thèse; thesis 
transport, uri (n) = transport 
a trimite = envoyer; to send 
a urmări (esc) = suivre; to follow 
vacant, ă, i, e = vacant 
variantă/e (f) = variante; version 
vorbă/e (f) = mot; word 
zilnic, ă, i, e = journalier; daily 
 

 

Antonime  ☺� 
determinat ≠ nedeterminat 
 
Cuvinte călătoare  � 
job (en); online (en on line); PrePay (en); site (en) 
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Gramatică Exerciţii 
 

B. Dativul Le datif. The Dative Case                      [G.1.3; 4.5; 4.4]   
Practic, Tesionline este un site dedicat publicării lucrărilor de doctorat. 
Aici puteţi găsi ofertele unor angajatori europeni cărora le puteţi trimite CV-uri pentru a fi recrutaţi. 
Dacă eşti client Pre-Pay, ia-ţi una dintre opţiunile ... 
 

 

6. Alegeţi întrebarea potrivită: Choisissez la bonne question: Choose the right question:  

a. Este un site dedicat publicării lucrărilor de doctorat. 

b. Puteţi trimite CV-uri dv. angajatorilor europeni. 

i. Cui puteţi trimite CV-urile dv? 

ii. Cui este dedicat site-ul? 
 

C. Dativul reflexiv Le datif réflexif. The Reflexive Dative                             [G.6.2.1]   
Tesionline, una dintre cele mai importante biblioteci online din Europa, îşi construieşte în acest 
moment şi varianta în limba română. 
 

  

7. Ce înţelegeţi din fraza: Quel est le sens de la phrase: What is the meaning of the sentence: � � 

Tesionline îşi construieşte în acest moment şi varianta în limba română. 
a. Tesionline va avea o variantă proprie în limba română. 
b. Tesionline nu va avea o variantă proprie în limba română. 

c. Tesionline are variante numai în limba română. 
 

D. Genitivul Le génitif. The Genitive Case                                                 [G.1.3; 5.1.1]   
Procedura de înscriere pentru ocuparea unui loc de muncă este gratuită. 
Tesoline este un punct de referinţă între lumea academică şi piaţa muncii din Europa. 
Publicarea lucrării pe site-urile Tesionline este gratuită. 
Consultarea lucrărilor publicate se plăteşte. 
Majoritatea angajatorilor oferă cazare angajaţilor. 
Aici puteţi găsi ofertele a peste 9000 de angajatori europeni. 
 

E. Scopul Le but. Aim                      [G.6.1.1.1; 9.1]   
pentru a + Inf. = ca să + Conj. 
Pentru a urmări posturile vacante, trebuie să accesaţi pagina de Internet http://www.anofm.ro/eures/ 
Ce trebuie să faceţi ca să obţineţi un job.   
 

 

8. Reformulaţi: Reformulez: Rephrase:  � 

a. Pentru a urmări posturile vacante, trebuie să accesaţi o pagină de Internet. 
Ca să ....................................................................................................... 

b. Ce trebuie să faceţi ca să obţineţi un job? 
..................................... pentru a ..................................................? 
c. Pentru a fi recrutaţi, puteţi trimite CV-uri unor angajatori europeni. 

Ca să ...................................................................................................... 

 

 

 

 

 

F. Gerunziul Le participe présent/Gérondif:  The Gerund -ând/-ind                          [G.6.1.1.4]   
Dispunând în acest moment de peste 13.000 de lucrări publicate, şi având peste 20.000 de accesări 
zilnice,Tesionline  este un punct de referinţă între lumea academică şi piaţa muncii din Europa. 

 

9. Reformulaţi: Reformulez: Rephrase:  � 

a. Dispunând în acest moment de peste 13.000 de lucrări publicate, şi având peste 20.000 de accesări 

zilnice, Tesionline este un punct de referinţă între lumea academică şi piaţa muncii din Europa. 
> Pentru că .......................................................................................................................... 
............................................................................................................................................. 

b. Publicarea lucrării pe site-urile Tesionline este gratuită. 
> Lucrarea ............................................................................................................................ 

c. Consultarea lucrărilor publicate se plăteşte. 
> Dacă ................................................................................................................................. 


