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CUVÂNT ÎNAINTE

Cartea de faţă se adresează tuturor celor care sunt implicaţi 
în comunicarea comercială în limba engleză şi este motivată de 
extinderea relaţiilor economice ale României cu firme străine, dar 
şi de prezenţa societăţilor multinaţionale în ţara noastră. În acest 
context, se poate constata că limba engleză reprezintă limba de 
comunicare în majoritatea cazurilor, indiferent de originea par‑
tenerilor de afaceri, fiind astfel considerată, pe bună dreptate, 
lingua franca. 

Aşadar, exprimarea corectă şi adecvată în limba engleză re‑
prezintă cartea de vizită a celui implicat în comunicare şi a firmei 
pe care o reprezintă, iar carenţele în comunicare pot duce la în‑
greunarea desfăşurării afacerii sau chiar la insuccesul acesteia.

Totodată, „Engleza comercială” îşi propune să sprijine româ‑
nii doritori să ocupe posturi în firme din ţară sau din afara ţării, 
care solicită cunoştinţe de limba engleză şi organizează procesul 
de recrutare în această limbă. 

Concepută pe două linii distincte – cea teoretică şi cea apli‑
cativă –, cartea îşi propune să acopere problematica englezei de 
afaceri într‑o manieră cât mai cuprinzătoare, stimulând, pe de o 
parte, înţelegerea specificului limbii engleze în contextul comuni‑
cării orale şi scrise comerciale şi, pe de altă parte, aprofundarea 
cunoştinţelor, prin parcurgerea unor aplicaţii. Astfel, fiecare capi‑
tol este alcătuit dintr‑o componentă teoretică susţinută de exem‑
ple şi din alta practică, vizând modul de exprimare specific situa‑
ţiei de comunicare propuse în partea teoretică. Partea aplicativă 
prevede şi măsuri de achiziţie şi îmbogăţire a vocabularului din 
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