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U22  Interviul de 
        angajare 

  
Răspunsuri deştepte 
pentru întrebări dificile 
 
Dacă, la un interviu de anga-
jare, eşti întrebat: De ce vrei 
sa părăseşti actualul loc de 

muncă? 
 
Nu spune: „Pentru că şefa 
mea mă enervează, lucrează 
numai pe pile şi a înlocuit toţi 
colegii din birou cu cunoscuţi 
de-ai ei." 
Dacă ai avut parte de o expe-
rienţă nefericită la locul de 
muncă anterior, nu trâmbiţa 
acest lucru şi nu îţi critica fos-
tul şef/ fosta şefa, pentru că se 
va reflecta negativ asupra ta. 
Dă exemple prin care să scoţi 
în evidenţă toate lucrurile pe 
care le-ai învăţat, dar nu uita 
să menţionezi că ai înţeles că 
era timpul să faci încă un pas, 
către ceva mai serios şi mai 
important, cum este această 
slujbă nouă.  
 
Spune: „În ultimii doi ani, am 
crescut profitul departamen-
tului în care am lucrat cu 30%, 
am adus trei clienţi importanţi, 
şi am prezentat o serie de arti-
cole în cadrul unor conferinţe 
în Bucureşti. Acum sunt pre-
gătită să testez aceste cunoş-
tinţe într-un mediu profesional 
internaţional.”     http://www.121.ro 
 

 
 

Acte de vorbire 

 
Justificarea 
Justification. Justifying 
- De ce...? 
- Pentru că... 

 

 
 

Avertizarea 
Avertissement. Warning 
Nu spune! 
Nu uita! 
Nu îţi critica fostul şef! 

 

 
 

Sfatul Conseil. Giving advice 
Spune! 
Dă exemple! 

 

Când mergi la un interviu 
Când mergi la un interviu 
de angajare, ai grijă în pri-
mul rând să fii prezenta-
bil: îmbracă-te cu grijă, 
decent dar nu şters (la 
femei, fusta nu prea scur-
tă, decolteul acoperit). Să 
ai părul îngrijit, dar nu 
spilcuit. Supraveghează-ţi 
gesturile şi mimica şi nu 
exagera în nimic. Trebuie 
să inspiri încredere şi 
seriozitate.  
___________________________________________________________ 

Expresii 
a avea parte de = avoir part de; to 
experience 
a scoate în evidenţă = mettre en 
évidence; to point out 
ai grijă! = prends soin; take care 
era timpul să = il était grand temps; 
it was about time 
eşti întrebat = on te demande; you 
are asked 
în cadrul + G = dans le cadre de; in 
the context 
în primul rând = d’abord; first of all 
în ultimii ani = les dernières années; 
in the past years 
nu prea = pas très; not very 

Lexic 
a acoperi (ø acopăr) = couvrir; to cover 
anterior, ă, i, e = antérieur; previous 
asupra = sur; over, upon 
cadru/e (n) = cadre; context 
conferinţă/e (f) = conférence; conference 
a creşte (cresc) = augmenter; to increase 
a critica (ø) = critiquer; to criticize 
cunoscut, ă, i, e = connu; (wel)known 
cunoscuţi (m.pl) = connaissances; 
acquaintances 
cunoştinţă/e (f) = connaissance; knowledge 
decent, ă, i, e = décent; decent 
decolteu/e (n) = décolleté; low cut blouse 
departament, e (n) = département; department 
deştept, deşteaptă, deştepţi, deştepte = 
intelligent 
a exagera (ez) = exagérer; to exaggerate 
exemplu/e (n) = exemple; example 
femeie, femei (f) = femme; woman 
fericit, ă, i, e = heureux; happy 
fustă/e (f) = jupe; skirt 
gest, uri (n) = geste; gesture 
a inspira (ø) = inspirer; to inspire 
internaţional, ă, i, e = international 
interviu, ri (n) = entretien; interview 
încredere/i (f) = confiance; trust  
a îngriji (esc) = soigner; to make smb neat 
a înlocui (esc) = remplacer; to replace 
întrebare/ări (f) = question 
mimică/i (f) = mimique; mimicry 
nefericit, ă, i, e = malheureux; unhappy 
negativ = négativement; negative 
nimic = rien; nothing 
parte, părţi (f) = part(ie); part, share 
pas, paşi (m) = pas; step 
păr (m.sg) = cheveux; hair 
a părăsi (esc) = quitter; to leave 
pilă/e (f) = piston; relation 
a pregăti (esc) = préparer; to prepare 
a prezenta (ø  prezint) = présenter; to 
present 
prezentabil, ă, i, e = présentable; 
presentable 
profesional, ă, i, e = professionnel; professional 
profit, uri (n) = profit 
răspuns, uri (n) = réponse; answer 
a se reflecta (se reflectă) = se refléter; to result in 
serie/i (f) = série; series 
serios, serioasă, serioşi, serioase = 
sérieux; serious 
slujbă/e (n) = emploi; job 
a se spilcui (esc mă spilcuiesc) = se bi-
chonner; to titivate 
a supraveghea (ez) = surveiller; to supervise 
şters, ştearsă, şterşi, şterse = effacé; deleted 
a testa (ez) = tester; to (put to) test 
a trâmbiţa (ez) = claironner;  to trumpet 
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Gramatică Exerciţii 
 

A. Adjectiv + substantiv        [G.3.2.2]   
Adj. + substantive. Adj. + Noun 
 
locul de muncă actual = 
actualul loc de muncă 
şeful care a fost = fostul şef 
 

1. Inversaţi ordinea cuvintelor, după model: Inversez l’ordre 
des mots, selon le modèle: Change the order of the following words: � 

experienţa nefericită > nefericita experienţă 
locul de muncă anterior > ................................................... 
slujba nouă > ....................................................................... 
anii ultimi > ........................................................................ 

 

B. tot, toată, toţi, toate + subst. art. hot. 
                                                  [G.4.6.1.1]   
toţi colegii din birou 
toate lucrurile pe care le-ai învăţat 

2. Puneţi substantivele la forma potrivită. � 
Mettez la bonne forme du substantif: Put the nouns into the correct  form: 
tot (an) .................; toţi (ani) ......................; toată (lume) 
.........................; toate (cunoştinţe) ...............................; 
toţi (şefi) ....................; toate (răspunsuri) ......................... 

 

C. Sfatul şi avertizarea 
Le conseil et l’avertissement 
Giving advice and warning 
-imperativ afirmativ: Spune! 
-imperativ negativ: Nu spune! 
-conjunctiv afirmativ: Să spui! 
-conjunctiv negativ: Să nu spui! 
-trebuie/e bine să + Conj.: 
Trebuie să inspiri încredere. [G.6.1.2.2.1]  

3. Transformaţi sfaturile şi avertismentele, după model: 
Transformez les conseils et les avertissements, selon le modèle: � 
Change the following advice and warnings according to the model :  
Ai grijă!  > Să ai grijă!             > Trebuie să ai grijă! 
.............. > Să ai părul îngrijit  > ...................................... 
.............. > Să fii prezentabil  > ....................................... 
.............. > .......................... > Trebuie să inspiri încredere 
Nu exagera! > .................... > ........................................... 
Dă exemple!  > ...................... > ....................................... 

 

4. Dă un sfat bun, după model: ���� 
Donnez un bon conseil, d’après le modèle: Give a good piece of advice according to the model: 

Dacă eşti întrebat „De ce ai fost dat afară”, ai grijă cum răspunzi! 
Dacă eşti chemat la un interviu, ............................................................. 
Dacă eşti enervat de întrebări, ................................................................ 
Dacă eşti intimidat de comisie, .............................................................. 
Dacă eşti selecţionat, .............................................................................. 
Dacă eşti prezentat noilor colegi, ........................................................... 
Dacă eşti înlocuit cu alt coleg şi dat afară, ............................................ 

 

 

 

5. Alege expresii sau gesturi pe care nu trebuie să le faci la un interviu: ���� 
Choisis les expressions ou les gestes que tu ne dois pas faire lors d’un entretien d’embauche: 
Select the words and gestures which you should avoid saying and  doing in an interview: 

să stau drept; să stau strâmb; să „cânt la pian” în faţa comisiei; să mestec gumă; să zâmbesc; să râd 

zgomotos; să am mobilul deschis; să fac o mutră dispreţuitoare; să par foarte mirat; să dau din cap 

tot timpul; să-mi aprind o ţigară; să îmi ţin mâinile în buzunar... 
 

6. Joc de rol: Imaginează-ţi că mergi la un interviu de angajare. Întreabă un prieten ce să faci. 
Foloseşte expresia: Cum trebuie să...? Prietenul îţi răspunde. Jeu de rôles: Imaginez que vous allez à un entretien 
d’embauche. Vous demandez à un ami comment vous y prendre. Utilisez l’expression Ce trebuie să fac...? Votre ami vous répond. Role play: 
Imagine you are invited to an interview. Ask a friend what you should do. Use: Ce trebuie să fac...?Your friend gives you advice.  � 
 

7. Ce comenzi daţi: Quelles commandes donnez-vous: What orders do you give : 
 

a. când jucaţi şah 
quand vous jouez aux échecs 
when playing chess 

b. când supravegheaţi copii 
quand vous surveillez des enfants 
when baby sitting 

c. când spuneţi unui grădinar ce să facă 
quand vous dites à un jardinier quoi faire. 
when you tell your gardner what to do 

   
 

8. Dacă vrei să devii bucureştean, citeşte sfaturi pe site-ul: Si vous voulez devenir Bucarestois, lisez des conseils 
sur le site: In case you think of moving to Bucharest, read the following advice on the Internet, site: http//www.sibir.ro 
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Dacă vreţi să trăiţi 100 de ani...     

                  
Ciocniţi paharele ! 
Pentru dr. Leonard Guarant de la Institutul de tehnologie 
din Massachusetts, consumul zilnic de vin (maximum 3 
pahare) prelungeşte speranţa de viaţă cu aproape 30%.  

 
Plângeţi ! 
Lacrimile permit evacuarea unui exces de tensiuni 
dăunătoare sănătăţii. Unii afirmă chiar că longevitatea 
femeilor s-ar datora capacităţii lor de a elimina toxinele 
plângând... 
 

Studiaţi! 
Cercetătorii californieni au descoperit faptul că femeile 
care au luat un bacalaureat sau o diplomă de studii 
superioare sunt mai puţin predispuse la bolile de inimă 
decât tovarăşele lor mai puţin instruite. 
 

Oferiţi-vă o plantă verde! 
Persoanele care locuiesc în zonă rurală au o speranţă de 
viaţă superioară celei a orăşenilor. Un studiu al Centrului 
medical din Tokio a demonstrat că populaţia urbană care tră-
ieşte în apropierea spaţiilor verzi îmbătrâneşte mai greu. 

 
Vorbiti cu copacii! 
Conform învaţăturii taoiste, copacii au efecte benefice 
asupra longevităţii: transformă energiile negative în ener-
gii pozitive. Strângând în braţe un copac, vă reîncărcaţi de 
energie vitală. 
 

Faceţi siesta!                                       
O echipă de cercetători de la Universitatea din Boston a 
demonstrat că o siestă facută la mijlocul zilei poate face 
să dispară semnele de oboseală a creierului şi să spo-
rească performanţele de memorie. Ei au constatat, de 
asemenea, o ameliorare cu 20% a capacităţii de învăţare 
la persoanele care pot să doarmă în orele de prânz...  
http://www.fjokes.com/glume_jocuri_poze_haioase/Sfaturi-practice_40-de-
sfaturi-pentru-100-de-ani_663.html 
             Expresii   de asemenea = de même; also 
                                  în apropierea = aux alentours de; near(by) 
                                  la mijlocul = au milieu de; in the middle of 

Lexic 
a afirma (ø) = affirmer; to state 
ameliorare/ări (f) = amélioration; improving 
aproape = près de; close to, almost 
bacalaureat, e (n) = baccalauréat; baccalaureate 
benefic, ă, i, e = bénéfique; benefic 
braţ, e (n) = bras; arm 
capacitate/ăţi (f) = capacité; capacity 
a constata (ø) = constater; to realize 
consum, uri (n) = consommation; consumption 
copac, i (m) = arbre; tree 
creier, e (n) = cerveau; brain 
a datora (ez) = devoir; to owe 
dăunător/oare/ori/oare = nuisible; harmful 
a demonstra (ez) = démontrer; to prove 
a descoperi (ø  descopăr) = découvrir; to reveal 
diplomă/e (f) = diplôme; diploma 
a dispărea (dispar) = disparaître; to disappear 
a dormi (ø) = dormir; to sleep 
echipă/e (f) = équipe; team 
a elimina (ø) = éliminer; to eliminate 
energie/i (f) = énergie; energy 
evacuare/ări (f) = évacuation; to evacuate 
fapt, e (n) = fait; fact 
greu (grea, grei, grele) = difficile(ment); difficult 
institut, e (n) = institut; institute 
instruit, ă, i, e = instruit; instructed, educated 
a îmbătrâni (esc) = vieillir; to get, grow old 
a încărca (ø) = charger; to charge 
a învăţa (ø) = apprendre; to learn 
învăţătură/i (f) = apprentissage; teaching, 
education 
lacrimă/i (f) = larme; tear 
longevitate/ăţi (f) = longévité; longevity 
memorie/i (f) = mémoire; memory 
oboseală/eli (f) = fatigue; tiredness 
orăşean/eni (m) = habitant des villes; 
townsfolk/city 
performanţă/e (f) = performance 
plantă/e (f) = plante; plant 
a plânge = pleurer; to cry 
pozitiv, ă, i, e = positif; positive 
predispus, ă, i, e = prédisposé; prone (to) 
a prelungi (esc) = prolonger; to prolongue 
a reîncărca (ø) = recharger; to recharge 
rural, ă, i, e = rural 
semn, e (n) = signe; sign 
siestă/e (f) = sieste; siesta 
speranţă/e (f) = espérance; hope 
a spori (esc) = augmenter; to increase 
tehnologie/i (f) = technologie; technology 
tensiune/i (f) = tension 
tovarăş, i (m) = camarade; comrade 
toxină/e (f) = toxine 
a transforma (ø) = transformer; to transform 
urban, ă, i, e = urbain; urban 

Cuvinte călătoare � 
maximum, minimum (lat.) 
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Lexic şi gramatică Exerciţii 
 

D. Lexic: verbe de schimbarea a stării Verbes de changement d’état. Change of State Verbs                                   [L.4.1.2]   
·bătrân > a îmbătrâni (esc); tânăr > a întineri (esc) 
·alb > a albi (esc); verde > a înverzi (esc); slab > a slăbi (esc); chel > a cheli (esc) 
·mare > a mări (esc); mic > a micşora (ez) 
·gras > a se îngrăşa (-); rid > a se rida (ez) 
 

9. Completaţi, după model: � 
Complétez, selon le modèle: Finish these sentences according to the model : 
Când îmbătrâneşti, de obicei albeşti, cheleşti, slăbeşti sau te îngraşi şi te ridezi. 
Când voi îmbătrâni, nu vreau să albesc, să ................................................................... 
Am îmbătrânit: am albit, ............................................................................................... 
Nu ai îmbătrânit! Nu ai albit, nu.................................................................................... 

 

 

E. Discurs direct > discurs indirect Discours direct > discours indirect. Direct Speech > Indirect Speech  [G.11]   
a spune că = a zice că; a spune să = a zice să; a ruga să; a scrie că; a promite că; a saluta... 
a întreba dacă, cine, cum, ce...;  a răspunde că 
 

10. Ce ţi-a spus X ? Que t’a dit X? What has X told you? � 
a. -Am o diplomă de filolog, am lucrat ca traducător 2 ani, iar acum sunt profesor suplinitor la o 
şcoală. > X mi-a spus că are o diplomă de filolog, că a lucrat ca traducător 2 ani, iar acum e profesor 
suplinitor la o şcoală. 

b. -Am fost în Germania un an cu o bursă, apoi am fost angajat de o firmă româno-germană. 
> .................................................................................................................................................. 
c. -Vreau să deschid o şcoală de limbi şi să angajez tineri. 
> .................................................................................................................................................. 
d. -Vreau să dau un anunţ la ziar ca să-mi cumpăr o casă pentru firma mea. 
> ................................................................................................................................................... 
 

11. Ce i-a spus X lui Y să facă? Ce sfat a primit? ���� 
Qu’est-ce que X a dit à Y de faire? Quel conseil a-t-il reçu? What has X told Y to do ?What was the advice?  
a. -Nu spune că şefa te enervează. > X i-a spus lui Y să nu spun că şefa îl enervează. 
b. -Nu îţi critica fostul şef! > X i-a spus lui Y să ..................................................................... 
c. -Dă exemple prin care să scoţi în evidenţă toate lucrurile pe care le-ai învăţat. > X l-a sfătuit pe Y să 
...................................................................................................................................................... 
d. -Povesteşte ce experienţă ai. > X l-a sfătuit pe Y să ............................................................... 
 

12. Ce sfaturi de viaţă lungă se dau pe site? Completaţi. ���� 
Quels conseils de longue vie sont donnés sur le site? Complétez. 
Finish the advice for a long life given on the website. 

-Pe site scrie că, dacă vrem să trăim 100 de ani, să bem vin, să ................................ 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
 

13. Aţi sosit din concediu cu maşina acasă. Ce indicaţii daţi? Priviţi imaginea.  
Vous rentrez de vacances en voiture. Quelles indications donnez-vous? Regardez l’image. 

You’ve just returned home from your holiday. Look at the picture and  give directions.                      ���� 

 

 

 

 

14. Daţi indicaţii în situaţiile de mai jos. Relataţi apoi ce aţi spus. Donnez des indications dans les situations  
ci-dessous. Relatez ensuite ce que vous avez dit. Look at these pictures and give directions. Then say what you did. 
 

         
1  2          3   4   5   6   7 


