
DE CE SA ÎNVĂȚĂM 

FRANCEZA  ? 



Franceza, 

limbă a 

comunicării 



 Limbă oficială în 27 de țări de pe cele 5 

continente, dar vorbită în peste 33 de țări 

 Populația țărilor francofone depășește 200 de 

milioane de locuitori… 

 În ziua de azi, cunoașterea unei singure limbi 

străine nu mai este suficientă pentru găsirea 

unui loc de muncă… 

 



Franceza, 

limbă 

europeană 



limbă oficială în dezbaterile europene, vorbită  

în cele 3 capitale administrative ale Europei: 

Bruxelles, Luxemburg și Strasburg 

prima limbă folosită în activitatea instituțiilor 

europene, franceza este și limbă juridică, mai 

 

ales a Curții de Justiție a Comunității 

Europene… 

…dar 

NATO, 

și a altor organisme internaționale:  

Crucea Roșie, Comitetul Olimpic 

Internațional… 



Franceza, 

limbă a 

schimburilor 

comerciale 



  Peste 2 000 de societăți franceze s-au 
instalat în România, oferind locuri de muncă 
(Orange, Renault, Lafarge, Danone, Carrefour, 
Groupama, BRD…) 

  Țările  

Europa 

francofone investesc cel mai mult în 



Franceza, 

limba latină 



◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

élève 

professeur  

lampe  

simple  

atelier 

bus 



Franceza, 

limbă a 

culturii 



Creații franceze au contribuit în toate domeniile 
la îmbogățirea culturii universale 

Muzică: Ravel, Debussy, Patricia Kaas, Lara 
Fabian, Daft Punk…  
Artă: Eiffel, Claude Monet, Henri Matisse, 
Auguste Rodin… 

Cercetare: Jean Piaget 

Literatură: Honore de Balzac, Alexandre 
Dumas, Stendhal, Yourcenar… 

Dans: Maurice Béjart 

Film: Frații Lumière, Jean-Luc Godard, Luc 
Besson, Alain Delon, Gérard Depardieu, Jean 
Reno, Vincent Cassel, Marion Cotillard… 

Sport: Yannick Noah, Zinedine Zidane, Tony 

Parker, Alain Prost, Frank Ribéry, Karim 

Benzema, Nicolas Anelka…  

 

 

 

 

 

 

 

 



Franceza, 

limba 

modei 



  Coco Chanel 

  Christian Dior 

  Jean Paul Gaultier 

  Yves Saint-Laurent 

  Christian Louboutin 



Franceza, 

limba 

gastronomiei 



  pentru francezi, gătitul este o artă 

  există în Franța peste 365 de tipuri diferite 

brânză 

  Champagne, Cognac…sunt regiuni 

geografice sau băuturi celebre? 

  … cordon bleu, choux, crème brulée… 

de 



Franceza, 

limbă a 

modernității 



  Industria 

Peugeot… 

automobilelor: Renault, Citroën, 

◦ 

◦ 

◦ 

cercetări medicale asupra cancerului și SIDA 

trenurile de mare viteză (TGV) 

participarea la importante programe aeronautice 

(Airbus, Eurocopter) și spațiale (Agenția Spațială 

Europeană)… 



Franceza, 

limbă de 

studiu 



  În majoritatea țărilor, franceza este a doua 
limbă străină studiată în școli 

◦ 
◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

studii economice 

arhitectură  

drept  

construcții 

agronomie și medicină 

gestiune… 

veterinară 



Franceza, 

limbă a 

turismului 



  Peste 75 de milioane de vizitatori anual în 
Franța, țară care se impune detașat, de mulți 

turistică ani, drept prima destinație 
mondială 

  Peste 75 de milioane de turiști vizitează în 

fiecare an țări francofone:  Tunisia, Maroc, 
Egipt, Canada, Elveția… 

  Din ce în ce mai mulți turiști din țările 
francofone vizitează România… 



Pentru toate aceste motive… 

…și pentru  multe altele… 

Este o mândrie  când poți spune…. 





Merci! 

…câte  lucruri, idei și cuvinte  legate  

de limba franceză  v-au mai trecut  

prin minte urmărind acest  

material…? … pur și simplu  

pentru  ca franceza  este prezentă în  

viața noastră  de zi cu zi mai mult  

decât  credem…. 


