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U8                 Identitatea: CV-ul 
 
Curriculum vitae (CV)                              � 

CV-ul este necesar în orice dosar de studii (master, 
doctorat, bursă), angajare sau transfer. Dacă vreţi 
să studiaţi sau să lucraţi în România, faceţi un CV 
după modelul:   

Curriculum vitae 
 

Nume: ....................... 
Prenume: ....................... 

Data naşterii: ....................... 
Locul naşterii: 
ţara:.......................... localitatea: ............................ 
Naţionalitatea: ....................... 

Starea civilă: ....................... 
Adresa: 
Strada....................... Localitatea: ....................... 
tel. .......................; mobil: .......................;  

e-mail: ....................... 
 

PREGǍTIRE 
Şcoala primarǎ şi secundarǎ: ....................... 
Studii superioare: Licenţă: ....................... Master: ....................... 
Stagii de formare:  ....................... 
 

LOCURI DE MUNCǍ 

Perioada: ....................... 
Angajatorul: ....................... 
Funcţia: ....................... 
 

COMPETENŢE 
 

În limbi străine: 
en....................... 
fr ....................... 
ge ....................... 
alte limbi ....................... 
 

Pe calculator: 
Program: ....................... Nivel: ....................... 
 

MEMBRU/Ă ÎN SOCIETǍŢILE 
................................................. 

 

ALTE COMPETENŢE, ACTIVITǍŢI, PASIUNI 
............................................................................ 
 

Nume de profesiuni* Noms de professions Professions        � 

inginer, profesor, muncitor, învăţător, vânzător, 

traducător, chimist, farmacist, fotbalist, fizician, 

tehnician, medic, ...  
*Pentru a le înţelege, folosiţi un dicţionar bilingv. Pour les comprendre, utilisez un 
dictionnaire bilingue. Use a bilingual dictionary to understand the words. 
 

     

                 

Lexic                   ���� 

activitate/ăţi (f) = activité; activity 
angajare/ări (f) = embauche; employing 
angajator, i (m) = employeur; employer 
avansat, ă, (ţ)i, e = avancé; advanced 
bursă/e (f) = bourse; scholarship/ grant 
calculator/oare (n) = ordinateur; computer 
cât, câtă, câţi, câte = combien (de); how 
much; how many 
competenţă/e (f) = compétence; skill(s) 
doctorat, e (n) = doctorat; PhD 
dosar, e (n) = dossier; file 
formare/ări (f) = formation; training 
funcţie/i (f) = fonction; position 
intermediar, ă, i, e = intermédiaire; 
intermediate 
începător/oare = débutant; beginner 
licenţă/e (f) = licence; B.A. 
limbă/i (f) = langue; language 
loc, uri (n) = lieu; place 
localitate/ăţi (f) = localité; locality 
master(at) (n) = master; M.A. 
membru/ă = membre; member 
model, e (n) = modèle; model 
necesar, ă, i, e = nécessaire; necessary 
nivel, uri (n) = niveau; level 
orice = n’importe quel(le); any 
pasiune/i (f) = passions; hobby 
perioadă/e (f) = période; period 
pregătire/i (f) = formation; training 
primar, ă, i, e = primaire; primary 
profesiune/i (f) = profession; profession 
secundar, ă, i, e = secondaire; secondary 
societate/ăţi (f) = société; association 
stagiu/i (n) = stage; probation 
străin, ă, i, e = étranger; foreign 
a studia (ez) = étudier; to study 
studiu/i (n) = études; studies 
superior/oară = supérieur; high 
şcoală, şcoli (f) = école; school 
transfer, uri (n) = transfert; transfer 
zero = zéro; zero 
 

Cuvinte călătoare ���� 
Curriculum vitae (lat) 
CV [sivi] (lat; en) 
master (en) 
 

Expresii 
loc de muncă (n) = lieu de travail; work place 
stare civilă (f) = état civil; marital status 
şcoală primară/secundară = école 
primaire/secondaire; primary/secondary 
school 
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Gramatică Exerciţii 
 

A. Pluralul substantivelor              �             [G.1.1.2] 
Le pluriel des substantifs. The Plural of Nouns  

m: -i membru, membri 
            angajator, angajatori 
f:  -e membră, membre; bursă, burse 
            competenţă, competenţe 
            perioadă, perioade 
    -i  limbă, limbi; şcoală, şcoli 
            pasiune, pasiuni; funcţie, funcţii 
            activitate, activităţi; societate, societăţi 
n: -uri loc, locuri; nivel, niveluri  
            tranfer, transferuri; CV, CV-uri 
    -e model, modele; dosar, dosare 
            calculator, calculatoare 
    -i studiu, studii; stagiu, stagii 

1. Angajatorul vă întreabă, voi răspundeţi: 
L’employeur vous demande, vous répondez: ���� 
The employer asks and you answer:                                         
Cât timp aţi lucrat?  

Cât timp doriţi să lucraţi aici? 

Câte stagii aţi făcut? 

Câţi ani aveţi? 

Câte limbi vorbiţi? 

Ce nivel aveţi la germană? 

Foarte bun. 
Două: franceza şi germana. 
O lună. 
Un an. 
Niciun stagiu. 
25. 

 

B. Adjectivul cât, câtă, câţi, câte se acordă cu 
substantivul său: L’adjectif cât, câtă, câţi, câte s’accorde avec 
son substantif: The adjective cât, câtă, câţi, câte agrees with the noun.  

                                                                                             �   [G.3.2.1] 

m./n.sg  cât timp  

f.sg             câtă engleză 
                        câtă activitate 
m.pl   câţi membri  
f./n.pl              câte burse, câte limbi 
                        câte funcţii, câte dosare 

2. Indicaţi nivelul dv de competenţă 
pentru fiecare limbă: Indiquez pour chaque langue 
votre niveau de compétence linguistique: Mention your 
proficency level for each language:    
limba engleză 

limba chineză 

limba germană 

limba maghiară 

limba română 

limba rusă 

Zero              � 
Începător 1 
Începător 2 
Intermediar 1 
Intermediar 2 
Avansat 1  

 

C. Adjectivele regulate au 4 forme:     �    [G.3.2.1] 
Les adjectifs réguliers ont 4 formes: 
The regular adjectives have 4 forms: 

m.sg, f.sg, m.pl, f.pl  

bun, bună, buni, bune 
alt, altă, alţi, alte 
străin, străină, străini, străine 
civil, civilă, civili, civile 

3. Puneţi adjectivul bun:                     � 
Mettez le bon adjectif: Write the correct adjective:    
limba  

nivel 

limbi 

competenţă 

studii 

superioare 
lingvistică 
străine 
avansat 
engleză 

 

 

D. Perfectul compus                           �  [G.6.1.2.1.2.1] 
Le passé composé. The Past Tense Simple 
aux. am/ai/a/am/aţi/au + Part. 
(voi/dv) aţi lucrat, aţi făcut 

4. Înlocuiţi engleză cu alte limbi:        ���� 
Remplacez engleză par d’autres noms de langues: 
Replace engleză using other names of languages:  
- Câtă engleză aţi făcut? 

- 2 ani. 
 

E. Genul numeralului adjectiv            � 

Genre des numéraux adjectifs. Number Gender 

m   un, doi : un membru, doi membri  
f    o, două: o bursă, două burse  
n   un, două: un certificat, două certificate 

 

5. Puneţi numeralul potrivit:                � 
 Mettez le bon numéral: Write the correct number:  
o 
un 
două 
doi 
trei 

certificat 

şcoală 

studenţi 

limbi 

funcţii  
 

6. a. Completaţi CV-ul cu datele dv. Complétez le CV avec vos coordonnées. Fill in the CV with your personal data. � 

b. Spuneţi apoi unde aţi făcut studii şi unde aţi lucrat. Dites, ensuite, où vous avez fait vos études et où vous avez 

travaillé. Then say where you studied and where you worked.  � 


