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U17  Comunicare: 
       ziarul, TV 
Faptul divers 
 
Accidente în lanţ 
 

 
Ceaţa, poleiul, gropile din drum, 
viteza şi neatenţia şoferilor au dus 
la accidente în lanţ de necrezut 
pentru o autostradă din România: o 
sută de maşini au fost avariate în 
tamponări care s-au produs ieri pe 
Autostrada Soarelui şi pe Auto-
strada Bucureşti-Piteşti.  Pe aceasta 
din urmă, un tir a derapat şi a ajuns 
să blocheze transversal şoseaua. 
Mai multe autoturisme s-au ciocnit 
de tir, altele s-au ciocnit între ele – 
în total 42 de maşini şi două tiruri 
au fost implicate în accident. Din 
fericire, nu a existat nicio victimă. 
Pe aceeaşi autostradă, câteva zeci 
de maşini s-au ciocnit din cauze 
similare.  
Pe Autostrada A2, pe sensul către 
Bucureşti, tot ieri dimineaţa a avut 
loc un accident în lanţ a 8 maşini. 
În acest incident, o persoană a fost 
rănită şi transportată la spital, patru 
maşini au ieşit de pe carosabil, iar 
un tir s-a răsturnat. 
În fine, tot pe Autostrada Soarelui, 
opt maşini au fost implicate într-o 
tamponare: două tiruri, două 
microbuze şi patru maşini mici. 
Câteva persoane au suferit răni 
uşoare, iar una s-ar afla în comă. 
Potrivit poliţiştilor, accidentul s-ar 
fi petrecut din vina drumarilor, 
care nu ar fi aruncat material 
antiderapant pe şosea, pentru a 
ajuta la topirea poleiului. 
 

(După Monitorul de Cluj, 15 ianuarie 2008) 

 

 

Acte de vorbire 
 

Presupunerea 
Supposition  
O persoană s-ar afla în 
comă. 
Accidentul s-ar fi petre-
cut din vina drumarilor, 
care nu ar fi aruncat 
material antiderapant pe 
şosea. 
 
Info 
 
În România nu există 
încă multe autostrăzi. 
Există Autostrada Bu-
cureşti-Piteşti şi, mai 
recent, Autostrada Soa-
relui, între Bucureşti şi 
Constanţa. Construirea 
mai multor autostrăzi 
este în curs.     ☺ 
 

 
  
Dacă eşti la volan în 
România, trebuie să ştii 
că şoferii nu respectă 
totdeauna benzile de 
circulaţie, viteza sau 
priorităţile, şi vor să de-
păşească tot timpul. � 

 
Dacă eşti pieton, trebuie 
să fii atent când treci 
strada, pentru că şoferii 
nu se opresc totdeauna 
la trecerile de pietoni.� 
 

 

Lexic 
accident, e (n) = accident 
a ajunge = arriver; to get to/arrive at 
a ajuta (ø) = aider; to help 
a arunca (ø) = jeter; to throw away  
autostradă/ăzi (f) = autoroute; highway 
autoturism, e (n) = automobile; car 
a avaria (ez) = avarier; to damage  
a bloca (ez blochez) = bloquer; to 
block/create a jam 
carosabil, e (n) = carrossable; road 
către = vers; to 
ceaţă (f) = brouillard; fog 
a (se) ciocni (esc mă ciocnesc) = (se) 
tamponner; to crash into 
a depăşi (esc) = doubler; to owertake 
a derapa (ez) = déraper; to skid 
drumar, i (m) = routier; road worker 
groapă, gropi (f) = trou; hole 
microbuz, e (n) = minibus 
neatenţie (f) = inattention; carelessness 
a (se) opri (esc (mă) opresc) = s’arrêter; to 
stop 
a se petrece = se passer; to happen 
pieton, i (m) = piéton; pedestrian 
polei (n) = verglas; icy road 
poliţist/şti (m) = policier; policeman 
portivit = conformément; according to 
a (se) produce = se produire; to take 
place/happen/occur 
rană, răni (f) = blessure; injury 
a răni (esc) = blesser; to (be) injur(ed) 
a răsturna (ø  răstorn) = renverser; to 
upset 
a suferi (ø  sufăr) = souffrir; to suffer (from) 
şofer, i (m) = conducteur; driver 
şosea/ele (f) = chaussée; (high)roads 
tamponare/ări (f) = collision 
tir, uri (n) = grand camion; road train 
topire/i (f) = fonte; melting 
a transporta (ø) = transporter; to transport 
victimă/e (f) = victime; victim 
viteză/e (f) = vitesse; speed 
volan, e (n) = volan; (steering) wheel 

Expresii 
a avea loc = avoir lieu; to take place 
a duce la = mener à; to take/lead to 
de necrezut = incroyable; incredible 
din cauza = à cause de; because/as a 
result of 
din fericire = heureusement; fortunately 
din vina = par la faute de; because 
of(one’s fault) 
în curs = en cours; under way  
în lanţ = en chaîne; chain (accidents) 
material antiderapant = matériel 
antidérapant; antiglide  



 61 

 

Gramatică Exerciţii 
 

A. Familii de cuvinte Familles de mots. Derivatives       ☺☺☺☺☺☺☺                                                                                 [G.1.1; 6.1.1.1; ]   
a tampona > tamponare/ări; a derapa > derapare/ări; a produce > producere; a se topi > topire 
O sută de maşini au fost avariate în tamponări care s-au produs ieri pe Autostrada Soarelui. 

Drumarii nu au aruncat material antiderapant pe şosea pentru a ajuta la topirea poleiului. 
 

B. Cauza La cause. Expressing cause 
·a duce la / a provoca + subst. A. 
Ceaţa, poleiul, gropile din drum, viteza şi neatenţia şoferilor au dus la accidente în lanţ. 

·din cauze + adj. 
Câteva zeci de maşini s-au ciocnit din cauze similare.  

·din cauza / din vina + subst. G.                                                                                   [G.8.1]   
Accidentul s-a petrecut din vina drumarilor. 

·pentru că + vb                                                                                                              [G.9.1]   
Trebuie să fii atent când treci strada, pentru că şoferii nu se opresc totdeauna la trecerile de pietoni.  
 

1. Faceţi fraze corecte: Faites des phrases correctes: Write correct sentences:   � 

a. Trebuie să fii atent când treci strada  
b. Ceaţa 
c. Accidentul s-a petrecut  
d. O persoană a fost transportată la 
spital 
e. Tamponările s-au produs  

i. din vina drumarilor. 
ii. din cauze necunoscute. 
iii. pentru că şoferii nu se opresc totdeauna la trecerile de 
pietoni.  
iv. a dus la accidente în lanţ. 
v. pentru că a fost rănită. 

 

C. Presupunerea La supposition. Supposition                                                                                                     [G.6.1.2.3]   

O persoană s-ar afla în comă. = Se pare că o persoană este în comă. 
Potrivit poliţiştilor, accidentul s-ar fi petrecut din vina drumarilor, care nu ar fi aruncat material 

antiderapant pe şosea.= Se presupune că/ Probabil că accidentul s-a petrecut din vina drumarilor, 

care nu au aruncat material antiderapant pe şosea. 
 

2. Simplificaţi propoziţiile, după model:  � 
Simplifiez les propositions selon le modèle:  Simplify the following sentences following the model: 

a. Accidentul s-ar fi petrecut din vina drumarilor. > Se pare că accidentul s-a petrecut din vina drumarilor. 
b. Opt maşini s-ar fi ciocnit în lanţ. = .................................................................................................... 
c. Câteva persoane ar fi suferit răni uşoare. > ........................................................................................ 
d. Pe Autostrada Soarelui, opt maşini ar fi fost implicate într-o tamponare. > ...................................... 
................................................................................................................................................................. 
e. Niciun echipaj al poliţiei nu ar fi putut ajunge la locul accidentului. > ............................................ 
................................................................................................................................................................. 
 

D. Identitatea L’identité. Identity   acelaşi, aceeaşi, aceiaşi, aceleaşi                [G.4.3.1]   
Pe aceeaşi autostradă, câteva zeci de maşini s-au ciocnit din cauze similare.  

O altă persoană a fost rănită şi transportată la acelaşi spital. 
 

3. Accidentele s-au produs din aceeaşi cauză? Începeţi frazele cu:    � 
Les accidents ont eu la même cause? Commencez vos phrases par: Were these accicents caused by the same thing? Begin your sentences 

with:   Presupun că.../ Cred că.../ Bănuiesc că.../ Am auzit că.../După cum se vede.../Se pare că... 
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Meteo 

 

Lexic 
a asculta (ø) = écouter; to listen(to) 
cer (n) = ciel; sky 
descărcare/ări (f) = décharge, éclair; thunder 
frig (n) = froid; cold 
închis, ă, i, e = fermé, couvert; close 
noros/oasă/oşi/oase = nuageux; cloudy/overcast 
ploaie, ploi (f) = pluie; rain 
a ploua (Plouă.) = pleuvoir (Il pleut.); to rain (It rains.) 
poimâine = après-demain; the day after tomorrow 
a scădea (scad) = baisser; to decrease/go down  
a sufla (suflu) = souffler; to blow 
temperatură/i (f) = température; temperature 
temporar = temporairement; temporarily 
temporar, ă, i, e = temporaire; temporary 
a urca (ø) = monter; to climb 
vânt (n) = vent; wind 
 

Sinonime ☺☺ 
descărcări = fulgere 
moderat = potrivit 
scăzut = coborât = jos 
 

Antonime  ☺� 
cald ≠ frig 
senin ≠ înnorat  
 

Abrevieri 
°C = grade Celsius 
max. = temperatură maximă 
min. = temperatură minimă 
 

Familii de cuvinte  ☺☺☺☺☺☺☺ 
ceaţă > ceţos 
nor > noros; a se înnora 
ploaie > ploios; a ploua 
senin > a se însenina 
vânt > vântos 
 

Expresii 
cer variabil = ciel variable; changing sky 
este posibil = il est possible; it’s possible 
mai ales = surtout; especially 

Vremea, la televizor            
 

Doru ascultă vremea la televizor: � 
 

Vremea va fi închisă, cu temperaturi scăzute 
dimineaţa şi urcând până la 18 grade ziua, în sud. 
Maximele vor fi la Craiova, de 18 grade, iar minimele 
la Miercurea Ciuc, de minus 1 grad. Cerul va fi variabil 
în Banat şi înnorat în restul ţării. Vânt moderat.  
 

Anca e în altă cameră şi nu a auzit:  
 

-Cum va fi vremea? N-am auzit. 
Doru: -Noros, cu puţin soare la Timi-
şoara, frig noaptea, dar 18 grade ziua la 
Craiova. 
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Gramatică Exerciţii 
 

E. Verbe meteorologice 
Verbes météorologiques 
Verbs used in meteorology 

 

E soare. E (cer) senin. E vreme bună. = E cald.  
E ploaie. = Plouă. = Sunt averse (de ploaie).  

E (cer) înnorat. = Sunt nori.  
E ninsoare. = Ninge. = E frig.  
E vânt. = Suflă vântul.   

 

4. Priviţi harta Europei şi spuneţi/scrieţi cum e vremea: ���� � 
Regardez la carte de l’Europe et dites/écrivez quel temps il fait: Look at the map of Europe and tell/write the weather conditions: 
 

 

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

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

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

 

 
 
5. Formulaţi propoziţii complete cu următoarele informaţii: � 
Faites des propositions complètes avec les informations suivantes: Make up sentences with the following information: 

Duminică, 3 Februarie 2008 

 Bucureşti 9°C 

 Arad 6°C 

 Braşov -4°C 

 Buzău 8°C 

 Cluj 7°C 

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

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

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

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

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

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

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

6. Simplificaţi expresiile: Simplifiez les expressions: Simplify the sentences:  � 

Vântul suflă slab. > E puţin vânt. 
Cerul va fi noros şi vor fi condiţii de ceaţă. > ...................................................................... 
Noaptea este posibil să plouă slab. > ................................................................................... 
 

7. Recitiţi textul Vremea la televizor şi spuneţi la ce anotimp se referă. � 
Relisez le texte Vremea la televizor et dites de quelle saison il s’agit? Reread the text Vremea la televizor and identify the season. 
 

8. Un prieten vă întreabă la telefon dacă se poate schia la Sinaia. Găsiţi pe Internet următoarele 
informaţii. ���� 
Un ami vous demande au téléphone si on peut aller skier à Sinaïa. Vous trouvez sur Internet les informations suivantes. A friend wishes to 
know whether he can ski in Sinaia. You google and find on Internet the following information.  
 
 

Sinaia. Se schiază în condiţii foarte bune. Stratul de zăpadă - Cota 1400: 60 cm. Cota 2000: 90 cm. zăpadă viscolită. 

 
Ce îi spuneţi? Que lui dites-vous ? What do you tell him? 


