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skills, are the most important capabilities sought among new graduates. The results of the research mentioned above show that 86%, and 
respectively, 85% of employers regard these two skills as important.  

This fact highlights the importance of developing students’ communicative ability, which, in fact, has always been our main goal. Since we 
live in a highly competitive global market, the employees’ ability to talk effectively is of paramount importance. Knowing the language is only 

the first step. Effective intercultural communication requires much more than knowledge of language as a system. As Anna Wierzbicka points 
out, „what matters most from the point of view of intercultural communication is not the form of one’s utterances, but their meaning, including 

the hidden assumptions which reflect cultural values” [4, p. 51]. Many students find it difficult to communicate with native speakers of English 
although they have good knowledge of English grammar and vocabulary. What they lack is the necessary knowledge of English sociocultural 

norms, the ability to use language effectively in order to fulfill a certain goal and to understand language as it is used in context. For this reason 
in the process of learning a foreign language it is important for students to acquire, besides phonological and lexico-grammatical knowledge, 

pragmatic knowledge. Pragmatic knowledge represents a fundamental component of language ability. Without it communication between 
interlocutors may be completely blocked. Pragmatic errors are not always noticed in the surface structure of statements. They become clear 

when analyzing with the speaker what meaning he/she wanted to convey. Pragmatic mistakes affect both language production and language 
understanding. In a conversation with a foreigner, a native speaker of English will interpret what is being said following his/her own cultural 

norms and may think that his/her interlocutor is being rude if he/she does not act appropriately to the English linguistic community norms. 
Knowing the sociocultural norms seems to be as important as knowing the linguistic norms. In conversations between people belonging to 

different cultures every participant evaluates the behaviour of the others according to his/her cultural and communicative norms. 

An important aspect of the communicative competence is the ability to perform speech acts. Since speech acts are culture specific, perfor-
ming them appropriately requires knowledge of the norms specific to a particular cultural context. According to these norms, speakers use lan-

guage differently, depending on the situation and on the interlocutor. Without changing the language use according to the situation, the learner of 
a foreign language may fail to make himself/herself understood, although he/she may have very good knowledge of grammar and vocabulary. In 

fact, in cross-cultural communication speakers have to pay special attention to sociolinguistic rules of the target language in addition to structure 
rules. For that reason special attention should be paid to teaching the cultural norms of the target language. However, teaching students the rules 

of cultural appropriateness is much more difficult than teaching them how to use the correct linguistic form of the language. Thus, it is not so 
difficult for students to learn the structures the English people use when apologizing. It is more difficult to use these formulas appropriately. 

Apologies play a crucial role in interpersonal communication since they help maintain and restore harmony between interlocutors. 
When it comes to intercultural communication, knowing when and how to apologize becomes even more important. Failure to utter an apo-

logy when perceived as necessary may cause breakdowns in communication. Some studies suggest that apologies can be considered a 
pragmatic universal. A study conducted by Olshtain as part of the Cross-Cultural Speech Act Realization Project proved that given the same 

social factors, the same contextual factors and the same levels of offence, different languages will realize apologies in very similar ways. 
However, others affirm that although the speech act of apology is universal, it is, at the same time, culture-specific. First of all, cultures differ 

in what they perceive as an offence. Secondly, the severity of the same offence may be regarded as different in two cultures. Thirdly, certain 
semantic formulas, i.e. verbal realizations of an apology, are given preference to over others. All these things should be taken into account 

when teaching students to apologize in English. 
English culture differs greatly from Romanian culture in the use of reflex apology. In fact, the reflex-apology rule, as Kate Fox 

mentions, represents „a particularly striking example of English courtesy” [2, p. 148]. The word sorry is pronounced by both interlocutors 
automatically, no matter who is to blame. The reflex apology is, in English culture, an automatic response, not an admission of guilt. It is a 

„deeply ingrained rule” to say sorry whenever an undesired contact occurs [idem, 150]. In fact, any intrusion, no matter how slight it may be, 

requires an apology. In English any request or question is prefaced with an apology. Thus, sorry is a useful word, appropriate for any 
occasion or circumstance. As Kate Fox points out, „Englishness means always having to say you’re sorry” [ibidem].  

The reflex apology is not so often used in Romanian. Since students often transfer the norms and pragmatic behaviour from their culture 
into the target language, they are likely to make mistakes. Not using an apology in English when required may result in a negative interpreta-

tion. Thus, a native speaker of English may consider a Romanian student learning English impolite, and even rude sometimes, if an apology 
is not uttered as required in the English culture. The worst thing is that it may lead to forming ethnic stereotypes. 

English people apologize more often than Romanian people. To a native speaker of Romanian, the frequent use of disarming apologies 
in English may seem insincere. On the other hand, the less frequent use of apologies in Romanian may seem impolite, or even rude, to a 

native speaker of English. Thus, if a native speaker of Romanian, does not apologize in the situations required by the English culture, but 
follows the norms of his/her native culture, he/she will sound rude. 

Another thing that distinguishes English culture from Romanian culture is the use of mutual apologies. Mutual apologies are very 
frequent in English. Eva Ogiermann mentions that when two people bump into each other or get into each other’s way in a crowd, the matter 

is dismissed by means of a mutual apology, sometimes even with the harmed party uttering „sorry” first [3, p. 263]. 
Romanian further differs from English in using routine formulas in situations where disarming apologies are used in English. Thus, A 

Romanian person intending to get off a crowded bus asks „Coborîţi la următoarea staţie?”, in answer to which the other passengers either 
proceed towards the door or step aside. English people use „Excuse me” in such situations. 

From a cross-cultural perspective, it has been observed that speakers of English have a strong tendency to apologize in advance for a 
number of potential offences, such as a possible body contact in a crowded bus, etc. Speakers of Romanian would rather do so only after the 
unwanted offence has occurred (and only if they consider it an offence: in Romanian culture touching someone by accident may not be 
considered something worth apologizing for). 

Such intercultural differences highlight the importance of teaching culture alongside with teaching all the other aspects of the foreign language. 
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Abstract: In this article we are studing the problem of the specialist’s formation in foreign languages according the labour modern market demands 
which ask them important extralinguistic competences. 

Key-words: perspective, preparing, actional method, difficulties. 
 

Orice act de pregătire profesională se face sau cel puţin se cere făcut în acord cu cerinţele pieţei muncii. 

Piaţa muncii este o structură care reflectă imediat orice schimbare socială. Astfel, destrămarea sistemului socialist cu o economie plani-

ficată şi apariţia relaţiilor capitaliste a dus la crearea treptată a economiei de piaţă, în care factorii esenţiali sînt cererea, oferta şi concurenţa. În 

Republica Moldova, schimbarea în cauză a afectat nespus piaţa muncii, atît în aspect cantitativ, cît şi în cel calitativ. A scăzut numărul angajaţilor 

în diferite domenii, dar au crescut cerinţele profesionale faţă de cei rămaşi să profeseze; unele profesii extrem de solicitate în epoca socialistă, 

adică prestigioase – profesiile de militar, medic, profesor, educator de gradiniţă, bibliotecar etc. – au încetat să mai fie plătite adecvat muncii 

depuse de angajaţi şi şi-au pierdut treptat statutul de prestigioase. În schimb, atît specialităţile din domeniul economic, cît şi cele din dome-

niul juridic se impun astăzi în prim plan, cu atît mai mult cu cît semnalăm chiar apariţia unor profesii în domeniile menţionate, netradiţionale 

sau chiar de neconceput în epoca socialistă: „Business şi administrare”, „Management şi Marketing”, „Audit”, „Jurisprudenţă vamală” etc. 

În domeniul „filologic”, acest lucru se observă doar cu referire la profesia de traducător, nu prea răspîndită în Moldova socialistă şi, prin 

urmare, greu de căpătat într-o instituţie socialistă de învăţămînt din teritoriul cu pricina, dar cerută astăzi pe piaţa muncii din ţară. E vorba de 

cererea specialiştilor în interpretare şi traducere din şi în limbi străine, în primul rînd, din engleză în română sau rusă şi viceversa, mai rar din 

franceză în română sau rusă şi viceversa sau din germană în rusă sau română şi viceversa. 

În ultimii doi ani, mai cu seamă în Republica Moldova, au scăzut considerabil cererile pieţei muncii în profesori calificaţi de limbi 

străine, motivele acestei scăderi fiind diferite: exodul populaţiei în alte ţări, scăderea natalităţii în ţară, comasarea instituţiilor de învăţămînt 

preuniversitar etc. În contextul acestor fapte şi al concurenţei impuse de acestea, cresc cerinţele profesionale faţă de persoanele rămase să 

activize în domeniu. Acest lucru are repercusiuni şi asupra instituţiilor de învăţămînt care se ocupă de pregătirea profesorilor, dar şi traducă-

torilor calificaţi, deoarece problema calităţii în pregătirea profesională devine problema-cheie a învăţămîntului superior, fapt confirmat şi de 

standardele ISO, standarde internaţionale de apreciere a pregătirii profesionale într-o instituţie de învăţămînt. 

Care este conţinutul noţiunii de calitate în contextul învăţămîntului superior filologic în Republica Moldova? 

La ora actuală, orice pregătire profesională are drept obiectiv suprem formarea competenţelor, aptitudinilor şi chiar a performanţelor 

care să permită unui absolvent al unei instituţii de învăţămînt superior, mediu de specialitate sau profesional să exercite calitativ o profesie. 

Pînă la începutul sec. al XXI-lea, pregătirea profesorilor de limbi străine şi a traducătorilor bilingvi în Republica Moldova urmărea 

formarea competenţelor, aptitudinilor şi performanţelor [2]: 

(1) de exprimare orală într-o limbă străină sau în două limbi străine, în cadrul luărilor de cuvînt spontane sau pregătite; 

(2) de exprimare scrisă, adică de producere personală şi autonomă a unui text, care se face ţinînd cont de trei factori: (a) pentru cine se scrie 

textul în cauză, (b) cu ce scop se scrie acesta şi (c) ce se scrie în el; 

(3) de comprehensiune (≠înţelegerea) orală, adică de distingere şi interpretare a unităţilor segmentale şi supersegmentale ale unui discurs 

într-o limbă străină; 

(4) de comprehensiune scrisă, prin care cititorul «sesizează» sensul literal al unui text, adică tonul, punctul de vedere, intenţia comunicativă 

a scriitorului etc. 

După cum o demonstrează clasificarea de mai sus, competenţele, aptitudinile şi performanţele identificate sînt doar de natură comunica-

tivă, de parcă pregătirea unui profesor de limbi străine sau a unui traducător bilingv s-ar reduce doar la formarea unor competenţe, aptitudini 

sau performanţe de ordin comunicativ. 

În acelaşi context, P. Bange identifică un şir de măiestrii (cunoaşteri) care urmează să fie cultivate la un filolog, fie el profesor sau tra-

ducător [1]: 

(1) măiestria metacognitivă, adică cunoaşterea calitativă a strategiilor de comunicare: de ex., reacţia verbală adecvată şi într-o limbă străină 

la o întrebare pusă în aceeaşi limbă, reacţia verbală (sau non-verbală chiar) adecvată la un eşec al comunicării sau la o greşeală survenită 

în timpul acesteia etc.; 

(2) măiestria de a construi un mesaj într-o limbă străină la nivel gramatical, lexical, semantic, ortografic, fonologic etc.; 

(3) măiestria de comunicare într-o limbă sau în două limbi concomitent, una dintre care e o limbă străină, adică măiestria dialogului (a schim-

bului de replici) într-o limbă străină sau în una străină şi în cea maternă, adaptarea la o situaţie de comunicare, muabilă, de cele mai dese ori; 

(4) cunoaşterea culturii unei ţari străine sau a două ţări, dintre care una e cea natală, adică cunoştinţe de ordin sociocultural sau intercultural. 

În clasificarea lui P. Bange, găsim competenţe, aptitudini şi performanţe de ordin: 

(1) lingval sau comparativo- sau contrastivo-lingval; 

(2) pragmatic; 

(3) sociolingval; 

(4) sociocultural sau intercultural. 

Clasificarea competenţelor, aptitudinilor şi performanţelor unui filolog, clasificare care este cel mai des invocată în didactica limbilor şi 

culturilor a sec. al XX-lea este însă următoarea: 

(1) competenţe, aptitudini şi performanţe lingvale, adică de utilizare adecvată a unui cod lingval străin în situaţii de comunicare sau a unui 

cod lingval străin şi a codului lingval matern în aceleaşi situaţii; 

(2) competenţe, aptitudini şi performanţe sociolingvale de întrebuinţare şi creare a diferitor tipuri de text sau discurs într-o limbă străină sau 

într-o limbă străină şi limba maternă; 

(3) competenţe, aptitudini şi performanţe socioculturale sau interculturale de interpretare şi întrebuinţare a obiectelor culturale sau 

interculturale străine, legate de o situaţie de comunicare; 

(4) competenţe, aptitudini şi performanţe referenţiale de utilizare a domeniilor referenţiale străine într-o comunicare într-o limbă străină sau 

şi a celor materne, în cazul comunicării bilingve; 

(5) competenţe, aptitudini şi performanţe strategice de întrebuinţare a strategiilor verbale şi non-verbale pentru a rămîne în contact verbal 

sau non-verbal cu un interlocutor străin sau non-străin, sau a gestiona actul de vorbire, de comunicare cu el în acord cu intenţia comuni-

cativă a generatorului. 

După cum o demonstrează clasificările de mai sus, competenţele, aptitudinile şi performanţele menţionate ţin, în bună parte, doar de 

conturul socio-comunicativ. Doar competenţele, aptitudinile şi performanţele strategice par a face referinţă la alte lucruri. 

Nemulţumit de clasificările competenţelor, aptitudinilor şi performanţelor existente la ora actuala în didactică, cercetătorul francez C. Purin 

[3] susţine că ele trec cu vederea competenţele, aptitudinile şi performanţele de bază ale unui filolog – profesor de limbi străine sau traducă-

tor. E vorba de competenţele, aptitudinile şi performanţele acţionale, adică competenţele, aptitudinile şi performanţele care permit la direct 

exercitarea profesiei de profesor de limbi străine sau de traducător, căci e bine cunoscut faptul că chiar studenţii cei mai buni, care posedă 

bine o limbă străină (şi limba maternă) şi cunosc excelent o cultură străină nu pot deseori exercita bine profesia de profesor sau traducător. 

Care sînt competenţele, aptitudinile şi performanţele care le lipsesc? Sînt ele doar de natură comunicativă sau socio-comunicativă, adică doar 
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cunoaşterea bună a unei limbi şi culturi permite exercitarea cu succes a profesiei de profesor sau traducător? E clar că nu. Pentru a avea un 

specialist calificat în acest caz, e nevoie ca el să aibă formate pe lîngă competenţele, aptitudinile şi performanţele socio-comunicative cele 

acţionale, adică cele ce-i permit să pună cu adevărat, în acţiune o limbă, să exercite bine o profesie. De exemplu, cu referire la profesia de 

profesor de limbă franceză, competenţa (dar şi aptitudinea sau performanţa de bază) acţională ar fi următoarea: să-i poată învăţa pe elevi să 

vorbească limba franceză în diferite situaţii (cotidiene, de specialitate etc.), aşa cum o cere programul de studiu, adică să-i facă să acţioneze 

verbal într-o limbă străină, să atingă un scop prin această limbă: să se facă doar înţeles în linii generale sau în detalii etc. Cu referire la 

profesia de traducător, această competenţă (dar şi aptitudinea sau performanţa de bază) acţională ar putea fi sumată la următoarele: să poată 

efectua o traducere bilingvă adecvată contextului prin intrarea uşoară în contact verbal direct cu locutorul şi interlocutorul sau indirect cu 

autorul şi presupusul cititor sau chiar să obţină un efect persuasiv din partea interlocutorului în traducerea orală. De ce se impun aceste sar-

cini unui specialist? Astăzi e puţin de a cunoaşte bine o limbă şi o cultură străină de un specialist, deoarece acesta va fi rar cerut pe piaţa 

muncii. El trebuie să cunoască strategiile persuasive: să ştie să convingă, să fie ascultat, să ştie a manipula prin discursul său pe interlocutor 

pentru a obţine rezultatul dorit (în cazul unui traducător, semnarea unui acord favorabil, acceptarea unui produs etc.). În aceasta şi constă 

competenţa acţională a traducătorului. Ea este mai mult de natură retorică, managerială, economică, decît pur lingvală, culturală sau intercul-

turală. Toate aceste fapte sînt motivate de structura pieţei contemporane, atît în Republica Moldova, cît şi după hotarele ei. Nimeni nu va an-

gaja doar un cunoscător bun de limbă sau cultură străină pentru a face traduceri sterile, lipsite de forţă persuasivă. Prin urmare, chiar şi com-

petenţele unui traducător sînt puse astăzi în slujba factorilor decisivi ai economiei de piaţă: cererea, oferta, concurenţa, persuasivitatea. Nu se 

cer doar roboţi de traducere, ci adevăraţi manageri ai actului comunicativ într-o limbă străină sau chiar în mai multe limbi străine conco-

mitent. Reiese că pregătirea filologică a viitorilor specialişti de limbi străine şi, mai cu seamă, a traducătorilor, trebuie completată astăzi cu 

cea de management economic, verbal şi comportamental, pentru a răspunde cererilor pieţei şi a pregăti specialişti competitivi.  

Reiese că programele de studii şi chiar conţinutul disciplinelor promovate la facultate trebuie schimbate radical în favoarea disciplinelor 

enumerate. Simularea comportamentală, profesională (cea verbală, comunicativă este deja practicată cu succes în didactica limbilor şi cultu-

rilor străine în facultăţile republicii de prin anii 90 ai secolului trecut şi a dat rezultate bune) trebuie adusă la nivelul metodei de bază de pre-

gătire a specialiştilor de limbă şi cultură franceză, fie ei profesori sau traducători.  

Unele persoane ar putea replica, în acest context, că în pregătirea profesorilor de limbi străine, una dintre metodele principale de 

promovare a cursului de didactică (de 68-90 de ore numai!) este simularea didactică, la care se sumează şi stagiile în instituţiile de învăţămînt 

preuniversitar, care au drept scop formarea unor competenţe «didactice» primare (şi nu verbale într-o limbă străină!) la viitorii profesori.  

Ne permitem să credem că numărul redus de ore, rezervat acestui curs fundamental, nu prea contribuie la formarea competenţelor în 

cauză. Acestea se formează timp îndelungat, uneori de-a lungul întregii vieţi a pegagogului.  

Cît despre traducători, aici situaţia este şi mai complicată, deoarece programele de studii, la această specialitate, nu prevăd nici un curs 

de deontologie a traducătorului, de management al comportamentului acestuia, de management economic pentru specialiştii ce vor activa în 

domeniul în cauză etc., discipline care ar pregăti măcar iniţial viitorul traducător pentru munca pe care o va face după absolvirea facultăţii.  

Concluzii 

Pregătirea calitativă a specialiştilor de limbi şi culturi străine se conjugă astăzi cu pregătirea lor acţională, adică pregătirea pentru munca 

concretă pe care o vor face după absolvirea facultăţii. Metoda acţională în pregătirea în cauză este una identifică de curînd de cercetători. Cu 

referire la profesorii de limbă franceză, ea are drept scop principal formarea la aceştia a următoarei competenţe (dar şi aptitudine, şi perfor-

manţe chiar): competenţa de a-i învăţa pe elevi să vorbească limba franceză în diferite situaţii (cotidiene, de specialitate etc.) şi prin aceasta 

să acţioneze verbal într-o limbă străină, să atingă un scop oarecare, atît comunicativ, cît şi factual. Cu referire la traducător, această compe-

tenţă (dar şi aptitudine, şi performanţă) acţională ar fi cea de a efectua o traducere bilingvă adecvată contextului prin intrarea uşoară în con-

tact verbal direct cu locutorul şi interlocutorul sau indirect cu autorul şi presupusul cititor, sau chiar să obţină un efect persuasiv din partea in-

terlocutorului în traducerea orală. 
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Rezumat: Articolul prezintă unele aspecte ale pregătirii viitorilor traducători în cadrul comunicării interculturale. Propunem definiţia competenţei de 

comunicare interculturală, prin care concepem capacitatea unei persoane de a stabili relaţii cu reprezentanţii altor culturi şi a se înţelege cu ei în baza recu-
noaşterii valorilor lor culturale şi a toleranţei faţă de diferenţele în comunicare, comportament, vestimentaţie, stilul vieţii, tradiţii etc. Susţinem că formarea 
competenţei de comunicare interculturală este indispensabilă la ciclurile I şi II de studii universitare, deoarece formează competivitatea viitorilor specialişti 
pe piaţa de muncă.  

Cuvinte-cheie: competenţă, cultură, comunicare interculturală, abilitate. 
 

Abstract: The article is devoted to the preparation of future interpreters to intercultural communication. We present a definition of intercultural 
communication competence as the personality ability to establish relationships with representatives from other cultures, to reach mutual understanding with 
them on the basis of recognition of their cultural values and being tolerant to the differences in their manners of communication, behavior, clothing, lifestyles, 
traditions, customs, etc. We argue that the formation of intercultural communicative competence in undergraduate and postgraduate education increases the 
overall culture of a specialist and his\her competitiveness in the international labor market. 

Key-words: competence, culture, intercultural communication, ability.  
 

Общество, нацеленное на эффективное развитие, расширение международных контактов в различных областях экономики, ин-
теграцию в единый европейский рынок, остро нуждается в специалистах, обладающих не только солидными профессиональными и 

деловыми качествами, но и свободно владеющих иностранными языками, способных осуществлять сложнейший процесс межъязы-
кового и межкультурного посредничества. Однако, на сегодняшний момент наблюдается явная диспропорция между качеством под-

готовки специалистов, владеющих иностранными языками и потребностями рынка труда. Система высшего образования, опирается на 

стандарты, зачастую сильно оторванные от специфики деятельности современных предприятий и организаций, тесно сотрудничающих 
с иностранными компаниями. Перед факультетами иностранных языков выдвигается задача – воспитать и подготовить специалистов, 

отвечающих требованиям качественно нового этапа развития общества, сохранив при этом фундаментальность подготовки кадров. 


