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U21  Profesii    

                                                                                                    

Piaţa muncii 
Dacă nu eşti angajat şi cauţi un post, te uiţi pe site-ul „Piaţa 

locurilor de muncă” şi găseşti, de exemplu, următorul post: 

 
Secretar – Relaţii publice 

 

Descrierea postului:  

-preluarea apelurilor telefonice şi a mesajelor pentru persoanele 
din cadrul societăţii; 
-înregistrarea documentelor; 
-întreţinerea şi actualizarea permanentă a bazei de date privind 
clienţii, furnizorii etc. 
-menţinerea fluxului continuu, electronic, de ştiri în domeniul de 
activitate al societăţii; 
-activităţi de protocol; 
-participarea la diferite acţiuni de marketing şi promovare 
imagine. 
 

Cerinţe:  
-studii medii sau superioare; 
-program de lucru: full time; 
-experienţă: 3-10 ani; 
-limbi străine: limba engleză, nivel avansat; 
-operare PC: Word, Excel, Power Point, Access, Internet Explorer. 
 

Ca să accepţi, depinde ce pregătire ai tu, ce ai studiat, ce post 

cauţi. Alege din lista de mai jos un post convenabil pentru tine: 

 

agent de vânzări 
arhitect, ă 
avocat, ă 
casier, casieriţă 
cercetător/oare 
coafeză 
cofetar-patiser 
contabil, ă 
corector/oare 
economist, ă 
educatoare de grădiniţă 
farmacist, ă 
fotograf, ă 
frizer, iţă 
funcţionar, ă 
geolog/oagă 
gestionar, ă 
inginer, ă constructor 
inginer, ă agronom 

instalator  
jurist, ă 
laborant, ă 
mecanic auto 
mecanic electrician 
muzician, ă 
ospătar, ă 
paznic 
poliţist, ă 
pompier 
programator/oare 
psiholog/oagă 
recepţioner, ă 
reporter ziar 
reporter TV 
secretar, ă 
şofer 
traducător/oare 
vânzător/oare 

 

 

 
 

 

 

Lexic 
a actualiza (ez) = actualiser; to bring 
up-to-date 
acţiune/i (f) = action 
cerinţă/e (f) = exigence; requirement 
continuu/ă, i, e = continu; permanent 
descriere/i (f) = description 
document, e (n) = document 
domeniu/i (n) = domaine; domain 
electronic, ă, i, e = électronique; 
electronic(al) 
experienţă/e (f) = expérience;  
experience 
înregistrare/ări (f) = enregistrement; 
record(ing) 
flux, uri (n) = flux; stream 
furnizor, i (m) = fournisseur; supplier 
imagine/i (f) = image; picture 
a întreţine (întreţin) = entretenir; to 
maintain 
mediu/e/i = moyen; middle 
a menţine (menţin) = maintenir; to 
keep 
mesaj, e (n) = message 
participare/ări (f) = participation 
permanent, ă, i, e = permanent 
persoană/e (f) = personne; person 
a prelua (vb ner preiau) = récevoir; 
to receive 
privind = concernant; concerning 
promovare/ări (f) = promotion 
protocol/oale (n) = protocole; protocol 
relaţie/i (f) = relation 
secretar, i (m) = secrétaire; secretary  
ştire/i (f) = nouvelles; news 
a se uita (ø mă uit) = regarder; to 
look 
următor/oare/ori/oare = suivant; 
following 
 
Cuvinte călătoare � 
full time; marketing; PC (en) 
 
Expresii 
apel telefonic = appel téléphonique; 
phone call 
bază de date = base de données; 
data base 
în/din cadrul = dans le cadre de; within 
relaţii publice = relations publiques; 
public relations 
studii medii = études moyennes; 
highschool studies 
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Gramatică Exerciţii 
 

1. Reciteşte descrierea postului de secretar. 
Relis la description du poste de secrétaire. � 

Reread the secretary’s  job description. 

Ce trebuie să facă secretarul/a?        � 
Que doit faire le/la secrétaire? 
What does a secretary’s job consist in? 

-preluarea apelurilor telefonice şi a mesajelor 
pentru persoanele din cadrul societăţii; 
-înregistrarea documentelor; 
-întreţinerea şi actualizarea permanentă a bazei 
de date privind clienţiii şi furnizorii; 
-menţinerea fluxului continuu, electronic, de 
ştiri în domeniul de activitate al societăţii; 
-activităţi de protocol; 
-participarea la diferite acţiuni de marketing şi 
promovare imagine. 

-trebuie să preia apelurile telefonice şi mesajele 
pentru persoanele din societatea respectivă; 
-trebuie să înregistreze documentele; 
-trebuie să .............................................................. 
............................................................................... 
-trebuie să .............................................................. 
................................................................................ 
-.............................................................................. 
-.............................................................................. 
............................................................................... 

 

2. Ai găsit sau nu în lista de posturi un post convenabil pregătirii tale? Motivează. � 
As-tu trouvé ou non, dans la liste des emplois, un poste convenable à ta formation? Explique. 
Have you found in the list a job to fit your studies or not? Motivate. 
 

3. Explică ce face: Explique ce que fait: Describe what the following workers do: � 
a. instalatorul, cercetătorul, corectorul, educatorul, constructorul, programatorul, traducătorul, vânză-
torul, muncitorul, dirijorul, profesorul, angajatorul 
b. casierul, frizerul, inginerul, pompierul, recepţionerul, şoferul, reporterul 
c. cofetarul, funcţionarul, gestionarul, ospătarul 
d. economistul, farmacistul, chimistul 
e. electricianul, fizicianul, muzicianul 
f. casieriţa, frizeriţa, doctoriţa 
  

4. Ce întreabă angajatorul? ���� 
Que demande l’employeur? What does the employer ask?  

Ce răspunde candidatul?  ���� 
Que répond le candidat? What does the applicant answer? 

-Ce pregătire aveţi? 
-Unde v-aţi făcut studiile? 
-Ce experienţă aveţi? 
-Aţi mai lucrat în domeniu? 
-Aţi mai lucrat în România?  
-Ce limbi cunoaşteţi? 
-Puteţi redacta scrisori în limba română? 
-Sunteţi vorbăreţ/eaţă? 
-Ce salariu doriţi? 

- ..............................................................................  
- .............................................................................. 
- ............................................................................. 
- ............................................................................. 
- ............................................................................. 
- .............................................................................. 
- .............................................................................. 
- .............................................................................. 
- .............................................................................. 

 

5. Dă nume profesiilor pe care presupui că le au persoanele din imagini şi formulează cerinţele 
postului lor. ����� 
Donne des noms aux occupations des personnes suivantes et décris les exigences de leur poste: 
Name the professions you can identify below and give their job description:  
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Colegii de 
serviciu 

  
 

Colegii de serviciu nu ţi-i 
alegi. Când intri într-un colec-
tiv, trebuie să te adaptezi la 
colegi, buni sau răi, inteligenţi 
sau mai puţin inteligenţi, 
disciplinaţi sau mai puţin 
disciplinaţi, mai punctuali sau 
mai puţin punctuali. Nu vei 
putea să te înţelegi bine cu 
toată lumea, dar e bine să fii 
rezonabil şi să iei oamenii aşa 
cum sunt.  
 

Colegul bun... 

 
... e discret, amabil, zâmbitor, 
sincer, deschis, harnic, săritor, 
te ajută când ai nevoie, nu te 
bârfeşte, ajută firma să 
progreseze. 
 

Colegul rău... 

 
... e cicălitor, urâcios, nu zâm-
beşte niciodată, e leneş, 
închis, necooperant, te frânea-
ză în ceea ce faci, te bârfeşte, 
pune firma în situaţii dificile. 
 

Şeful 

 
Şeful e, şi el, bun sau rău. 
Poate fi sobru, galant, calm. 
Sau, dimpotrivă, zgomotos, 
nepoliticos şi nervos tot tim-
pul. Dacă nu ai de ales, în-
chizi ochii şi faci ce spune el! 

Acte de vorbire 
 
Rugăminţi politicoase 
Demandes polies. Polite requests 

Fii amabil(ă) şi deschide 
fereastra. 
Nu vă supăraţi, puteţi să 
mă lăsaţi puţin singur? 

 

 
 

Ordine nepoliticoase 
Ordres impolis. Unpolite orders 

Faceţi cum ştiţi! 
Descurcaţi-vă! 
Până mâine să fie gata! 
 

Acceptul 
Acceptations. Accepting 

Sigur, domnule director! 
Bine, pentru când doriţi? 

 

Refuzul… Refus…. Refusal 

...politicos 

...poli. Polite refusal 

Vă rog să mă scuzaţi, 
dar nu cred că pot face 
asta. 
...nepoliticos 
...impoli. Unpolite refusal 

Eu n-am timp să fac asta. 
Da’ nici vorbă! 
Nu mă interesează! 

 

Avertismentul 
Avertissement. Warning 

Să nu vă mai prind! 
E ultima oară! 
Veţi fi concedita(ă)! 
Vă dau afară! 
 

Info 
În România, subalternii 
îi salută pe şefi cu 
formula: Să trăiţi! 

 

 
 

„Şeful are întotdeauna 

dreptate” este o formulă 
internaţională.  

 

 

Lexic 
a (se) adapta (ez mă adaptez) = (s’)adapter; 
to adapt 
a bârfi (esc) = jaser sur; to gossip 
calm, ă, i, e = calme; calm 
cicălitor/oare/ori/oare = casse-pieds; nagging 
colectiv, e (n) = collectif; collective 
cooperant, ă, i, e = coopérant; cooperating 
a concedia (ez) = licencier; to dismiss/fire 
dificil, ă, i, e = difficile; difficult 
dimpotrivă = au contraire; quite the contrary 
disciplinat, ă, i, e = discipliné; disciplined 
discret, ă, i, e = discret; discreet 
a frâna (ez) = freiner; to stop/hinder 
galant, ă, i, e = galant; courteous 
gata = prêt, fini; ready 
harnic, ă, i, e = appliqué; industrious 
inteligent, ă, i, e = intelligent 
a-l interesa (mă interesează) = intéresser; to 
be interested 
închis, ă, i, e = fermé; closed 
a se înţelege cu (mă înţeleg) = s’entendre 
avec; to get along with 
leneş, ă, i, e = paresseux; idle, lazy 
necooperant, ă, i, e = non coopérant; 
noncooperating 
nervos/oasă/oşi/oase = nerveux; nervous 
niciodată = jamais; never 
a prinde = attraper; to catch 
a progresa (ez) = progresser; to progress 
rezonabil, ă, i, e = raisonnable; reasonable 
rugăminte/ţi (f) = demande; request 
săritor/oare/ori/oare = serviable; helpful 
sincer, ă, i, e = sincère; honest 
situaţie/i (f) = situation 
sobru/ă, i, e = sobre; solemn, austere 
subaltern, ă, i, e = subalterne; employee 
timp (n) = temps; time 
urâcios/oasă/oşi/oase = désagráble; nasty 
a zâmbi (esc) = sourire; to smile 
zâmbitor/oare/ori/oare = souriant; smiling 
zgomotos/oasă/oşi/oase = bruyant; noisy 
Antonime  ☺� 
calm  ≠  nervos 
deschis  ≠ închis 
sincer  ≠ nesincer 
cooperant  ≠ necooperant 
Expresii 
a avea dreptate = avoir raison; to be right 
a da afară = mettre à la porte; to five 
ai de ales = tu as le choix; you can choose 
ceea ce = ce que; what 
mai puţin = moins; less 
nici vorbă! = il n’en est pas question; it’s out of the 
question 
nu-i alegi = on les choisit pas; you don’t choose them 
şi el = lui aussi; he too 
tot timpul = tout le temps; all the time 
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Lexic, gramatică Exerciţii 
  

A. Adjective terminate în -tor                             [L 4.1.1.2]    
Adjectifs finis en –tor. Adjectives ending in -or 
·a zâmbi > zâmbitor; a munci > muncitor; a fuma > fumător 
a sări > săritor; a cicăli > cicălitor; a bârfi > bârfitor... 
·m/f.sg, m/f.pl: zâmbitor/oare/ori/oare     
 

6. Când ia un nou angajat, şeful alege o persoană muncitoare, zâmbitoare, sinceră, disciplinată, 
punctuală. Ce persoane dă afară şeful? ���� 
Quand il embauche quelqu’un, un chef recrute une personne travailleuse, souriante, sincère, disciplinée, ponctuelle. Quelles personnes va-t-il 
licencier? When employing someone, the employer usually prefers a hardworking, beamish, honest, disciplined and punctual person. 
 

B. Supin = de + Part.                                                                                   [G.61.1.3]   
a avea + supin: am de ales, am de scris, am de făcut, am de terminat.... = trebuie să... 
 

7. Eşti la un interviu de angajare şi îl întrebi pe şef ce trebuie să faci. ���� 
Vous êtes dans un rendez-vous d’embauche et vous demandez au chef ce que vous devez faire. 
You have been invited to an interview. You are asking the employer about your job description.  

a. Trebuie să preiau corespundenţa?    > Am de preluat corespondenţa? 
b. Trebuie să răspund la scrisori?   > ........................................................... 
c. Trebuie să fac scrisori circulare?   > ............................................................ 
d. Trebuie să pregătesc şedinţele dumneavoastră?  > ............................................................ 
e. ........................................................................... > ............................................................ 
  

C. Verbul Le verbe The verb a-l interesa                                                               [G.6.1. Verbe pronominale cu A]   
mă intereseaza, te interesează, îl/o interesează, ne interesează, vă interesează, îi/le interesează 
 

D. Dublarea acuzativului Redoublement de l’accusatif. Double Accusative             [G.4.1.1]   
-acuzativ „de persoană”: Subalternii îl salută pe şef. 
-acuzativ emfatic sau eliptic: pe şef nu-l interesează; pe mine nu mă interesează, pe el, da; colegii de 
serviciu nu ţi-i alegi...  

8. Completaţi cu o formă tonică a pronume-
lor sau cu substantive „personale”: � 
Complétez par une forme tonique des pronoms ou un nom de 
personne: Fill in with an emphatic form of personal pronouns or 

with  a ’personal’ noun: 
pe mine, pe tine, pe el, pe ea, pe noi, pe voi, pe 

ei, pe ele, pe Ion, pe secretară.... 

 

Pe tine te interesează muzica? Pe mine nu. 
Pe voi vă interesează licitaţia? ......................... 
Pe şef nu îl poţi convinge. ................................ 
Pe leneşi nu îi angajezi. ................................... 
Pe Maria nu o cunosc, ..................................... 

9. Sunteţi angajator şi trebuie să justificaţi alege-
rea sau concedierea unor angajaţi: ���� 
Vous êtes employeur et vous devez justifiez l’embauche/le licenciement 
d’un employé. You are the employer and must explain your decision 

when employing/dismissing someone. 

Pe doamna X nu am angajat-o pentru că se îmbracă 
excentric. 
Pe Y .................................................................. 
Pe Z ................................................................... 
Pe W şi K .......................................................... 

    
    Doamna X              Y                          Z                      W şi K   

10. Angajatorul te întreabă, tu răspunzi: L’employeur vous demande, vous répondez: The employer asks and you answer:  

-Ce vă interesează?  -Mă interesează ecologia marină.    ���� 
-Ce vă pasionează?   -Mă pasionează ............................................ 
-Ce vă enervează?   -Mă enervează .............................................. 
-Ce vă stimulează?   -..................................................................... 
-Ce vă demobilizează?   -...................................................................... 
  

11. Joc de rol: Sunteţi şef. Ce faceţi dacă aveţi la firmă situaţiile următoare? ���� 
Jeu de rôle: Vous êtes chef. Que faites-vous si dans votre entreprise vous avez les situations suivantes? 
Role play : You are the employer. What do you do in the following situations?  

         
                1                                     2                                     3                               4                    5                    6                          7                                 8                            9 


