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U18   Corespondenţă,   
        telefon  
Info 
 

În ultimul timp, trimitem tot mai 
rar scrisori sau vederi prin poştă. 
Preferăm corespondeţa prin Inter-
net (e-mail-ul), pentru că e mai 
rapidă, mai ieftină, mai eficientă. 
Tinerii, dar nu numai, corespon-
dează prin Messenger sau vorbesc 
în direct prin Skype. Telefonul mo-
bil înlocuieşte progresiv telefonul 
fix, aşa încât formule de tipul: Aici 
X, doresc să vorbesc cu Y; Y e 
acasă...?Vă rog să-i spuneţi că l-a 
căutat / a căutat-o X sunt înlocuite 
cu: Unde eşti? Poţi vorbi? Dă-mi 
un SMS, trebuie să închid telefonul 
etc. 
Mai există însă persoane care 
trimit cu plăcere o carte poştală de 
vacanţă. 
 

Scrisoarea şi cartea poştală 
 ���� 

 
Dragă Doina, 
Suntem toată familia la Predeal de 3 
zile şi vă trimitem de aici un gând bun, 
ca să vedeţi unde ne petrecem săptă-
mâna de concediu. 
                               Cu drag, 
                              Rodica şi ai ei 

 
Pe telefonul mobil, ca SMS, acest 
text ar fi : 

  
Suntem la Predeal de trei zile, 
foarte bine cazaţi! E super! Voi 
sunteţi bine? 

 
Sau, mai rău: 
 
la predeal de trei zile, cazare+. e 
super ☺ voi cmf? 

 

Acte de vorbire, 
formule de scrisori 

����� 

Formule de adresare 
Formules d’adresse 
Salutation 

         ���� 
Intim: 
Dragă X,... 
Dragul meu X,... 
Draga mea X,... 
 
Oficial: 
Stimate domnule XY,... 
Stimată doamnă XY,... 
 

Formule finale ���� 
Formules finales 
Closing    

Intim: 
Cu drag, Z 
Vă sărut(ăm), X şi Z 
Cu multă afecţiune, Z 
 
Oficial: 
Cu deosebită stimă, ZW 
Vă rog să primiţi salutările 
mele cordiale, ZW 
 

 
 

Cum scriem în mail-uri 
sau pe Internet? 
Quelle écriture dans les mails ou 
sur Internet?  
E-writing 

       ���� 
Frecvent, din comodi-
tate, semnele diacritice 
româneşti sunt omise în 
SMS-uri, în mesaje sau 
texte pe Internet. 
Această scriere nu este 
corectă, dar este econo-
mică, şi tinerii o prac-
tică tot mai mult. 
 
P#es@q[//<’\}=*^!nb~7fzws 
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Lexic  
a caza (ez) = héberger, loger; to put 
smb up 
cordial, ă, i, e = cordial; cordially 
a coresponda (ez) = correspondre; to 
correspond 
corespondenţă/e (f) = courrier; 
correspondence 
drag, ă, i = cher; dear 
eficient, ă, i, e = efficace; efficient 
formulă/e (f) = formule; phrase 
gând, uri (n) = pensée; thought 
a înlocui (esc) = remplacer; to replace 
mobil, ă, i, e = mobil; mobile 
a petrece = passer; to spend 
a primi (esc) = recevoir; to receive 
progresiv, ă, i, e = progressif/vement; 
progressively 
rapid, ă, (z)i, e = rapide; fast 
rar (ă, i, e) = (rare)ment; seldom 
salutare/ări (f) = salutation; greetings 
scrisoare/ori (f) = lettre; letter 
 

Cuvinte călătoare  � 
e-mail, Messenger, Skype, SMS (en) 
mersi, super! (fr) 
 

Expresii 
ai ei = les siens; her family 
aşa încât = ce qui fait que; so that 
carte poştală = carte postale; postcard 
cu deosebită stimă = avec beaucoup de 
respect; (most) sincerely 
cu drag = affectueusement; with love 
cu multă afecţiune = avec beaucoup 
d’affection; affectionately 
în direct = en direct, en ligne; on line 
mai jos = plus bas; below 
nu numai = pas seulement; not only 
prin poştă = par la poste; by post  
Sunteţi bine? = Ça va? How are you? 
tot mai... = de plus en plus; more and 
more 
 

Abrevieri SMS  � 
aj = ajut, ajutor 
bn = bine 
bv = bravo! 
cmf = ce mai faci? 
dc = de ce ? 
k = ca / cu 
ms = mersi! 
nb = noapte bună! 
np = no problem 
nvl = ne vedem la ... 
pls = please ! 
su = somn uşor! 
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Gramatică Exerciţii 
 

A. Verbele cu dativ sunt în general verbe de comunicare: 
Les verbes qui requièrent un COI (datif) sont des verbes de communication: 
Verbs in Dative are normally verbs of communication:                                    [G.4.1]   
a da, a spune, a zice, a trimite, a comunica, a telefona 

Dă-mi mi mi mi un SMS. 
Îţi Îţi Îţi Îţi trimitem de aici un gând bun. 
VăVăVăVă rog să-i spuneţi că l-a căutat X. 
IIII----aţi scris prin mail? 

 

1. Puneţi pronumele potrivit, după model: � 
Mettez les pronoms convenables, d’après les modèles: Insert the correct pronoun according to the model: 

îmi, îţi, îi, ne, vă, le / -mi-, -ţi-, -i, ne-, v-, le- 
 
a. Îţi trimit o vedere de la mare.  > Ţi-am trimis o vedere de la mare. 
b. ... scriem pe adresa de e-mail.  > ...-am scris pe adresa de e-mail. 
c. ... spun numărul meu de telefon. > ...-am spus numărul meu de telefon. 
d. ... spuneţi când putem veni la voi? > ...-aţi spus când putem veni la voi. 
 
e. Nu i-ai spus nimic? Te rog să-i spui! > Nu le-ai spus nimic? Te rog să le spui! 
f. Nu mi-ai zis nimic. Te rog să-... zici. > Nu ne-aţi spus nimic. Vă rog să ... spuneţi! 
 
g. Nu ţi-am telefonat.   > Nu v-am telefonat. 
h. N-am putut să-... telefonez.  > N-am putut să ... telefonez. 
i. Vrei să-... dai un telefon?  > Dă-... un telefon când poţi.  
 

B. Posesia La possession. Possession        [G.4.4]   
pron. pos.: al meu, a mea, ai mei, ale mele 
Cu drag, Rodica şi ai ei.ai ei.ai ei.ai ei. = Rodica şi familia. 

 
 

2. Alegeţi formele potrivite, după 
model: Utilisez les formes convenables, 
d’après le modèle: Choose the corect forms 

according to the model:  � 
 

al tău, ale noastre, a mea, ai voştri  

a. Telefonul tău merge? Al meu e defect. 
b. Scrisoarea ta e listată? .............. e încă pe calculator. 
c. Adresele colaboratorilor sunt salvate? ........... nu. 
d. Părinţii noştri ne trimit mailuri. ............. nu? 
e. Calculatorul meu e vechi. Dar ..........?  

 

3. Corespondaţi prin Messenger cu un prieten român, care vrea să vă înveţe limbajul 
„electronic”. Vă scrie mesajul a., dar vă dă şi „traducerea lui”, în b. Scrieţi-l corect în c. � 
Vous avez une correspondance par Messenger avec un ami roumain, qui veut vous apprendre le langage „électronique”. Il vous écrit le 
message a., mais vous donne aussi sa „traduction” sous b. Écrivez-le correctement sous c. A Romanian friend of yours wants to teach you 
how to write ‘electronically’. He writes you the message a. (on the messenger) accompanied by its ‘translation’ b. Write it  correctly in c. 
 

a. Dak trb s pl np. Totushi vreau s vb cu totzii si s pregatim o srpz pt clg pls. Nvdm trz. BFT! 
b. Daca trebuie sa pleci no problem. Totusi vreau sa vorbim cu totii si sa pregatim o surpriza pentru 
colegi, please! Ne vedem mai tarziu. Bafta! 
c. ................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 

http://tehnicimediatice.blogspot.com/2006/05/grande-finale.html 
 

4. Alegeţi sensul fiecărui emoticon: � 
Choisissez le sens de chaque émoticône: Select the right message carried by each smily: 
 

:-( 

:-) 

:-))) 

:-Q 

Sunt trist. 
Sunt făcut praf. 
Jur că nu spun. 
Sunt dezamăgit. 

(:-... 

:-# 

:-e 

Sunt vesel. 
Sunt foarte vesel/bucuros.   
Habar n-ai ce spui. 
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Forum pentru tineri 
 

  
 
Ce-am vrut sa ma fac cand o sa fiu mare... 
 

mayia 

Fiecare am avut visele noastre in legatura cu ce vrem sa profesam 
in viata....Vi s-a indeplinit visul de a face ceea ce va place? 
alina 

io am vrut sa ma fac miliardara(in ce, nu mai tin minte:D, oricum 
si lei si $ sau euro e bine), dar nu mi-a iesit de loc. Asa ca am 
ajuns pe la acasa.ro . Stiu pe cineva care cand era mic vroia sa 
se faca pensionar. mi se pare excelenta idea . 
347.10 

eu cand eram mic visam sa ma fac dumnezeu  
p_eugen 

Am un nepot care a zis ca el, cand va fi mare, se va face musafir.  
ralouk 

Pe vremea mea fetitele lipsite de imaginatie voiau sa se faca doc-
torite. M-am luat si eu dupa trendul vremii si ziceam la fel: Vreau 
sa ma fac doctorita! desi lesinam de fiecare data cand mi se lua 
sange si urlam ca din gura de sarpe cand mi se facea injectie.  
me74ll0 

chiar si acum..ma gandesc...vroiam,si vreau in continuare..sa ma 
fac turist..  
anaylil2006 

doream sa ajung balerina... si acum, sunt inginer chimist! 
me74ll0 

tu ce vroiai sa te faci?? sotie??  

vega37 

mi-am dorit altceva, dar nu eram stabila. pe la 11 ani visam sa 
devin actritza. apoi, am gandit eu ca nu am talent, ca mai bine m-
as face stewardesa, ca sa vad lumea. dupa care, afland eu ca o 
stewardesa trebuie sa fie musai frumoasa si sa arate ca un top 
model si sa stie sa inoate , m-am gandit sa ma fac biochimist... 

(http://forum.acasa.ro/index.php?showtopic=27&st=20&p=6592&#entry6592) 
 

 
 

Expresii 
a-i ieşi = réussir; to succeed 
aşa că = donc; so that 
ca din gură de şarpe = à tue-tête; 
desperately 
când o să fiu mare = quand je 
serai grand; when I grow up 
de fiecare dată când = chaque 
fois que; whenever 
în legătură cu = en rapport avec; 
regarding 

 
la 11 ani = à 11 ans; when I was 11 
la fel = pareil; the same 
lipsit de = dépourvu de; without 
a se lua după = suivre; to follow 
mi se pare = il me semble; it 
seems to me 
pe vremea mea = de mon temps; 
when I was young(er)  
a ţine minte = se rappeler; to 
remember  

Lexic 
actriţă/e (f) = actrice; actress 
a afla (aflu) = trouver; to find 
a arăta (ø) = montrer; avoir l’air; to show; 
to be like 
balerină/e (f) = danseuse; ballet dancer 
biochimist/şti (m) = biochimiste; biochemist 
chiar (şi) = même; even 
chimist/şti (m) = chimiste; chemist 
deloc = pas du tout; at all 
deşi = bien que; although 
doctor, i (m) = docteur; médecin; woman 
doctor 
doctoriţă/e (f) = femme médecin; doctor 
dumnezeu (m) = Dieu; God 
excelent, ă, i, e = excellent 
a se face (mă fac) = se faire; to become 
fetiţă/e (f) = petite fille; little girl 
a gândi (esc) = penser; to think 
idee, idei (f) = idée; idea 
imaginaţie (f) = imagination 
inginer, i (m) = ingénieur; engineer  
injecţie/i (f) = piqûre; shot/injection 
a îndeplini (esc) = accomplir; to fullfil 
a înota (ø) = nager; to swim 
a leşina (ø) = s’évanouir; to faint/collapse 
miliardar, i (m) = milliardaire; bilionaire 
musafir, i (m) = invité; guest 
musai (reg) = obligatoirement; compulsory 
nepot/ţi (m) = neveu; petit fils; nephew, 
grandson 
oricum = de toute façon; anyway 
a i se părea (mi se pare)= sembler; to 
seem/it seems to me 
pensionar, i (m) = retraité; pensioner 
a-i plăcea (îmi place) = aimer; to like 
a profesa (ez) = pratiquer une profession; 
to practice (a profession) 
sânge (m) = sang; blood 
soţ, i (m) = husband; husband 
soţie/i (f) = femme; wife 
stabil, ă, i, e = stable 
talent, e (n) = talent  
a urla (urlu) = hurler; to cry 
viaţă, vieţi (f) = vie; life 
vis, e (n) = rêve; dream 
a zice = dire; to say 
 

Cuvinte călătoare � 
trend, uri (n) (en) 
steward(esă) (en) 
top model (en) 
 

Sinonime ☺☺ 
aşa că = aşa încât 
a deveni = a se face 
doctor = medic 
 



 67 

 

Scriere, gramatică Exerciţii 
 

5. Transcrieţi în formă corectă mesajele din forum. � 
Écrivez correctement les messages du forum. Correct the messages in the forum.  
 

C. Substantive m – substantive f 
Noms masculins – noms féminins 
Masculine / feminine nouns                        [G.1.1.1; 112]   
pensionar, i       > pensionară/e 
musafir, i           > musafiră/e 
nepot/ţi              > nepoată/e 
chimist/şti > chimistă/e 
actor, i   > actriţă/e 
doctor, i  > doctoriţă/e 
soţ, i                  > soţie/i 
steward/zi         > stewardesă/e 

6. Alege profesia pe care doreşti să o ai:   ���� 
Choisis la profession que tu veux avoir: Choose your profession. 

 
doctor/ doctoriţă; profesor/ profesoară; inginer/ 
ingineră; vânzător/ vânzătoare; şofer/ şoferiţă; pictor/ 
pictoriţă; funcţionar/ funcţionară; chimist/ chimistă; 
bancher; agronom/ agronoamă; farmacist/ farmacistă; 
baby-sitter; medic/ doctor/doctoriţă; învăţător/ învăţă-
toare; poştaş/ poştăriţă; informatician/ informaticiană; 
femeie de serviciu; mecanic; portar/ portăriţă; 
fotbalist; antrenor/ antrenoare; .................................... 

 

D. Verbul  Le verbe. The verb a vrea                                                                             [G.6.1.2.1.1.1]   
Prezent:   vreau, vrei, vrea, vrem, vreţi, vor 
Perfect compus:  am vrut, ai vrut, a vrut, am vrut, aţi vrut, au vrut        [G.6.1.2.1.2.1]   
 

E. Imperfectul  L’imparfait. The Present Perfect                                                                                       [G.6.1.2.1.2.2]   
a visa:  visam, visai, visa, visam, visaţi, visau 
a vrea:  voiam, voiai, voia, voiam, voiaţi, voiau (vroiam, vroiai, vroia, ...) 
a dori:  doream, doreai, dorea, doream, doreaţi, doreau 
a fi:   eram, erai, era, eram, eraţi, erau 
a-i plăcea:  îmi plăcea, îţi plăcea, îi plăcea, ne plăcea, vă plăcea, le plăcea 
a se gândi: mă gândeam, te gândeai, se gândea, ne gândeam, vă gândeaţi, se gândeau 
 

7. Combinaţi: Combinez les formes: Make as many combinations as possible: � 
Când eram mic/ă,  
 

îmi plăcea 
(îmi) doream 
voiam 
visam 
mă gândeam 

să fiu inginer/ingineră. 
să fiu mare. 
să fiu aviator. 
să devin preşedinte/preşedintă. 
să mă fac actor/actriţă. 
să ajung director/directoare. 
să mă fac cosmonaut.  

  

F. Verbul Le verbe The verb a se face = a deveni Vreau să mă fac inginer. = Vreau să devin inginer. 
 

G. Discurs indirect  Discours indirect. Indirect Speech           [G.11]   
Am un nepot care a zis că el, când va fi mare, se va face musafir. 
 

8. Combinaţi: Combinez les formes: Fit the forms: � 
 

El a spus 
Ea mi-a spus 
Nepotul meu mi-a zis 
Prietenii mei au declarat 
O verişoară mi-a zis  

că nu vrea să se facă chimistă. 
că doreşte să se facă patron. 
că nu vor să fie studenţi. 
că vrea să se facă top model. 
că visează să devină campion.  

 

9. Puneţi în discurs direct frazele: � 
Mettez les phrases suivantes en discourse direct: Put the sentences below into direct speech:  

a. Maria a spus că nu vrea să se facă chimistă. > Maria: -Nu vreau ........................................... 
b. Nepotul meu a zis că se va face poliţist. > Nepotul meu: ....................................................... 
c. Fiul meu doreşte să fie pilot de formula 1. > Fiul meu: ......................................................... 
d. Fiica mea mi-a spus că va fi antrenoare de volei. > Fiica mea: .............................................. 


