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Servicii de 3 stele!

1. Priviți următoarea imagine și spuneți despre ce credeți că ar putea vorbi persoanele. Cum credeți că 
se simt acestea? De ce?

                        

2. Lucrați în perechi! Încercați să definiți următoarele expresii. 

•	 a acumula experienţă 

•	 servicii pe măsura pretenţiilor

•	 a conta pe cineva/a nu conta pe nimeni

•	 a ține la imagine

•	 a pune la dispoziție ceva

3. Completați enunțurile de mai jos cu expresiile de la exercițiul anterior. 

1. Am decis să mă angajez la firma dumneavoastră pentru ……………………………………. . 
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1. ______________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________________________

4. ______________________________________________________________________________

5. ______________________________________________________________________________

6. ______________________________________________________________________________

7. ______________________________________________________________________________

8. _______________________________________________________________________

9. _______________________________________________________________________

10. _______________________________________________________________________

2. Trebuie să îl las pe Tommy, motanul meu, cu cineva diseară. Din păcate, nu pot 
………………………….…………..………………………. . Toată familia pleacă în oraș, la cinema. 

3. Maria lucrează la o revistă de modă. De când s-a angajat, nu iese în oraș fără să se aranjeze. A 
început să ……………….….………..……………… . 

4. Am dus mașina la reparat. Mecanicul are niște tarife foarte ridicate, sper că și 
…………………………………………….. .

5. Studenții trebuie să pregătească un proiect despre cărți. Bibliotecara …………………………………
…………….                        toate cărțile necesare. 

4. a. Spuneți la ce credeți că se referă titlul următor: Servicii de 3 stele? 

4. b. Ascultați fragmentul următor și spuneți cine sunt personajele, ce doresc ele și despre ce credeți că 
va fi înregistrarea video. 

Se ascultă fragmentul: 

Dna Damian (fericită, nerăbdătoare): Da, sigur că da. Aveţi experienţă? 

Domnișoara (cu o voce hotărâtă): Am foarte multă experienţă, am lucrat pentru 10 familii până acum. (?)

Dna Damian (mirată): O, dar, după voce, păreţi foarte tânără. Când aţi avut timp să acumulaţi atâta 
experienţă? 

5. Urmăriți înregistrarea video fără sonor. Priviți expresia feței actorilor, precum și 
gesturile acestora, și spuneți despre ce credeți că discută. Încercați să propuneți o poveste 
pentru cele două personaje. 

6. Acum veți urmări înregistrarea numai ascultând replicile unuia dintre personaje (domnișoara). 
Propuneți răspunsuri pentru cel de-al doilea personaj. 
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7. Urmăriți din nou înregistrarea și verificați dacă răspunsurile voastre seamănă cu cele ale 
doamnei Damian. 

8. Ascultați înregistrarea și completați spațiile libere cu informații din text. Scrieți între unul și două 
cuvinte. 

1. Domnișoara a acumulat experiență, deoarece a lucrat până acum la ……………………… 
………………………….. . 

2. Aceasta nu lucrează decât dacă angajatorul acceptă ………………………………………. sale. 

3. Doamna Damian are nevoie de o persoană care să ………………………………………… și să 
……………………………………………..……… .

4. Domnișoara acceptă mașina doamnei Damian numai după ce află ce ……………… este. 

9. Lucrați în perechi! Discutați și spuneți dacă și unde au greșit cele două personaje. 
De ce?

Domnișoara: Doamna Damian:
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Domnișoara: Alo! Familia Damian?
Dna Damian: Bună ziua! Cine întreabă? 
Domnișoara: Vă sun în legătură cu anunţul din ziar. Mai 
e valabilă oferta?
Dna Damian: Da, sigur că da. Aveţi experienţă?
Domnișoara: Am foarte multă experienţă, am lucrat 
pentru 10 familii până acum. (?)
Dna Damian: O, dar, după voce, păreţi foarte tânără. 
Când aţi avut timp să acumulaţi atâta experienţă?
Domnișoara : E uşor de înţeles. N-am lucrat mai mult de 
o lună pentru fiecare familie.
Dna Damian: Cum aşa?
Domnișoara: Sunt pretenţioasă. Eu îi spun omului de la 
bun început care sunt condiţiile mele. 
Dna Damian: Şi ce pretenţii aveţi?
Domnișoara: Păi, în primul rând, o cameră cu baie 
proprie, televizor, cablu, Internet, DVD, aer condiţionat... 
Dna Damian: Cred că aţi greşit numărul. Poate căutaţi un 
hotel de 3 stele.
Domnișoara: Sper că nu mă ironizaţi. Serviciile mele sunt 
pe măsura pretenţiilor.
Dna Damian: Eu n-am nevoie decât de cineva care să 
gătească şi să spele.
Domnișoara: Să gătesc? Dar pot să comand mâncare gata-
făcută. Şi, sper că aveţi maşină automată pentru spălatul 
rufelor. Am uitat să adaug, după ora 3 sunt ocupată. Nu 
puteţi conta pe mine. Am cursuri de dans.
Dna Damian: Să nu vă pun la dispoziţie şi maşina, să 
ajungeţi mai repede la clubul de dans?
Domnișoara: Ce marcă e? Eu nu circul cu orice. Ţin la 
imaginea mea.
Dna Damian: Se vede. După toate astea, mai doriţi şi salariu?
Domnișoara: Bineînţeles că da, doar nu aveţi impresia că 
serviciile mele sunt gratuite?
Dna Damian: În cazul ăsta, vă recomand să sunaţi la casa 
regală pentru un post potrivit pretenţiilor dumneavoastră.

10. Rescrieți dialogul astfel încât replicile să fie mai pline de respect din partea celor două doamne, apoi 
prezentați-l colegilor! 


