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U5           Identitatea:  
adresa, numărul 
de telefon 
 

La poştă                   � 
À la poste.  At the Post-Office  
 

Elena e la Cluj şi caută o 

fostă colegă de şcoală, 

Pop Mihaela, acum stu-

dentă la farmacie. 

 

-O carte de telefon, vă rog. 
-Pentru Bucureşti? 
-Nu, pentru Cluj. 
-Poftiţi. 
-Mulţumesc. 
Caută la „Pop”: 
 
Pop Ana 
Str. Galaţi 13 
Pop Aurel 
Calea Nordului 190 
Pop Mihai 
Aleea Stejarilor 286 
Pop Mirela 
Piaţa Unirii 45 
Pop Petre 
Bd Regele Ferdinand 1 

0264-567432 
 
0264-483590 
 
0264-472356 
 
0264-500002 
 
0746-333666 

 

Pop Mihaela nu este în 

carte. Normal. Acum e 

căsătorită şi are, sigur, alt 

nume de familie. Dar face 

practică la o  farmacie în 

centru! ... „Farmacii”... 
 

Farmacia Centrală 
Piaţa Centrală 27 
Farmacia Menta 
Aleea  Florilor 163 
Farmacia Miracol 
Strada Sudului 30 
Farmacia Naturală 
Intrarea Câmpului 11 

0264-654321 
 
  0264-123456 
 
  0264-666333 
 
  0264-200005 
 

... 
- 654321. Alo?  
-Farmacia Centrală. Bună 
ziua. 
-Bună ziua. Doresc să 
vorbesc cu Mihaela.  
-Imediat. Mihaela Tudor 
sau Mihaela Ionescu? 
-... 

Acte de vorbire 
� 

Dorinţa 
Le désir. Expressing a Wish 
-Doresc să vorbesc cu... 
-Imediat. 
 

 
 
Indicaţiile telefonului 
public Les indications du 
téléphone public. Public phone 
display instructions 
 

Telefon disponibil 
Data: 24.07.06 
Ora: 19.30 

Introduceţi cartela 
Cont: 0, 35 lei 

Formaţi numărul   
Minimum 5 lei 

Scoateţi cartela! 

Nu scoateţi cartela! 

 
Info                                        � 
�Pop este un nume 
de familie frecvent în 
Transilvania. 
 
�Când se căsătoresc, 
româncele iau de obi-
cei numele de familie 
al soţului. 
 
 

Prescurtări 
Abréviations. Abbreviations 

Str. = stradă 
Bd. = bulevard 
 

 

Lexic                    � 
acum = maintenant; now 
adresă (f) = adresse; address 
alt, ă = autre; other 
are = il/elle a; he/she has 
bulevard (n) = boulevard; avenue 
a căuta = chercher; to look for 
carte (f) de telefon = annuaire téléphonique; 
phone book 
cartelă (f) de telefon = carte téléphonique; 
phone card 
căsătorit, ă = marié, e; married 
coleg, ă de şcoală = copain, copine d’école; 
schoolmate 
cont (n) = compte; credit 
dată (f) = date; date 
disponibil, ă = disponible; available 
familie (f) = famille; family 
farmacie (f) = pharmacie; chemist’s 
a forma = former, composer; to dial 
fost, ă = ancien, ne; former/ ex- 
frecvent, ă = fréquent, e; frequent 
iau = ils prennent; they take 
imediat = tout de suite; immediately 
a introduce = introduire; to insert 
număr (n) = numéro; number 
oraş (n) = ville; town/ city 
practică (f) = stage; internship 
prenume (n) = prénom; first name 
public, ă = public/que; public 
a scoate = retirer; remove 
sigur = sûrement; certainly 
soţ (m) = mari; husband 
stradă (f) = rue; street 
student, ă = étudiant, e; student 
Nu confundaţi!  � 
coleg (de şcoală) = copain d’école; 
classmate 
coleg (de serviciu) = collègue (de travail); 
workmate, colleague 

Cuvinte călătoare � 
e-mail (en) 
Expresii 
data naşterii (f) = date de naissance; birthday 
de obicei = d’habitude; usually 
(E) normal = C’est normal. It is normal. 
locul naşterii (n) = lieu de naissance; place 
of birth 
nume de familie = nom de famille; surname 
telefon fix = téléphone fixe; phone 
telefon mobil = téléphone portable; mobile 
phone 
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Gramatică Exerciţii 
 

A. Verbul a avea: Le verbe avoir: The Verb to have:        am, ai, are, avem, aveţi, au    � [G.6.1.2.1.1.1] 
 

1. Alegeţi informaţii din text despre Elena şi despre Mihaela: 
Choisissez dans le texte des informations sur Elena et Mihaela. Use the correct information from the text about Elena and Mihaela: ���� 
 

 
Elena 
Mihaela 

 
este studentă 
este căsătorită 
are o fostă colegă de şcoală la Cluj 
face practică la o farmacie 
are alt nume de familie acum 

 
 

2. Completaţi: Complétez:  Fill in:  � 
Pop Mihai are adresa pe ......................................  
Pop Mirela are numărul de telefon ............................. 
Pop Petre nu ... telefon fix. Are un număr de ................ mobil. 
Farmacia Centrală are adresa în ............................. 
Farmacia Miracol are numărul de telefon ......................... şi adresa pe ......................... 
 

3. Terminaţi dialogul Elenei la telefon: Terminez le dialogue d’Elena au téléphone: Finish Elena’s conversation on the phone: ���� 
-654321. Alo? Farmacia Centrală? Doresc să vorbesc cu Mihaela.  
-Imediat. Mihaela Tudor sau Mihaela Ionescu? 
-.......................................................................... 
 

4. Persoană reală sau fictivă? Completaţi formularul: � 
Personne réelle ou fictive? Complétez le formulaire: Real or imaginary identity. Fill in the form:  
Nume şi prenume: ................................................... 
Ţara: .................................... Oraşul: ................................... 
Adresa: ................................................................................... 
Telefon fix: .............................Telefon mobil: ....................... E-mail: florica2006@yahoo.com 
Naţionalitatea: ............................... 
Data naşterii: ....................... Locul naşterii: ............................ Paşaport nr.: .............................. 
 
5. Completaţi: Complétez:  Fill in:                  � 
O persoană care are data naşterii 1960 are ...... de ani. 
O persoană care are data naşterii 1986 are ...... de ani. 
O persoană care are data naşterii în 18 octombrie ........ Balanţă.  
O persoană care are locul naşterii în Franţa ......... francez. 
O persoană care are locul naşterii la Bucureşti .......... bucureştean. 
O persoană cu numele Florica .............. româncă. 

 
 

 

 
B. dumneavoastră sunteţi/aveţi/doriţi.... 
 

6. Ce fraze afirmative, negative sau imperative cunoaşteţi cu verbele:  � 
Quelles phrases affirmatives ou négatives connaissez-vous avec les verbes suivants: 
What affirmative, negative or imperative phrases do you know with the following verbs:  

 

formaţi, scuzaţi, completaţi, terminaţi, introduceţi, 

scoateţi, sunteţi, aveţi, locuiţi, vorbiţi, doriţi, poftiţi? 


