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Pentru o întreprindere care are relaţii de 

afaceri cu parteneri străini este extrem de 
importantă cunoaşterea echivalentului în limba 
ţării de origine (română, în cazul nostru) a 
titulaturilor personajelor importante din 
conducerea firmei străine (engleză, franceză, 
germană sau italiană, de exemplu). Orgoliul 
diferiţilor manageri şi posibilele erori de 
traducere/interpretare, datorate diferenţelor 
culturale din vocabularul de afaceri pot 
compromite, din start, o potenţială colaborare 
avantajoasă. De altfel, vocabularul de afaceri 
românesc este adesea pus în dificultate de 
necesitatea traducerii unor termeni din engleză, 
cel mai adesea, dar şi din alte limbi, uneori 
pentru că nu există un echivalent al funcţiei 
respective, alteori pentru că termenii 
desemnează funcţii ale căror atribuţii sunt 
diferite. Este motivul pentru care ne-am propus 
să ne oprim puţin asupra înţelesului şi 
echivalentului românesc al unor funcţii din 
întreprinderile străine (americane şi franceze, în 
special şi, parţial, germane, respectiv italiene). 

CEO - Chief executive officer. Este 
echivalentul francezului PDG - Président 
Directeur Général. O traducere mot a mot ne-ar 
duce la "ofiţer executiv şef", respectiv 
"preşedinte director general", titulaturi 
neregăsite în practica românească.  De fapt, în 
limba română echivalentul este DG - Directorul 
General sau, alt termen utilizat uneori, 
Managerul general al întreprinderii (în acest 
caz, pot să apară alte confuzii, termenul de 
manager fiind uneori asimilat celui de 
administrator - mai ales în limba franceză). 

Termenul "general" poate să lipsească din 
titulatura funcţiei, mai ales în cazul micilor 
întreprinderi, caz în care se vorbeşte doar de 
"director" sau "manager" al firmei. În atribuţiile 
unui astfel de personaj intră practic toate 
deciziile de zi cu zi din viaţa firmei respective. 
Italienii îl numesc pe directorul general al firmei 
Capo, sau Direttore esecutivo - termenul de 
director executiv fiind regăsit şi în limba 
română, însă mai degrabă atunci când 
organizaţia are un preşedinte ca reprezentant 
legal, directorul executiv fiind cel care se ocupă, 
de fapt, de buna funcţionare în practică a 
organizaţiei. 

Chairman. Francezii îl numesc Président 
du Conseil d'Administration, aşa cum, de altfel, 
îi spunem şi noi: Preşedintele Consiliului de 
Administraţie. De fapt, titulatura oficială este, şi 
în engleză, Chairman of the Board, doar că în 
vorbirea curentă este utilizat doar cuvântul 
"chairman".  Şi italienii îi spun preşedinte, în 
sensul de reprezentant legal al firmei: Presi-
dente. Însă acest preşedinte din franceză, 
italiană sau română este diferit de preşedintele 
din limba engleză, după cum vom vedea imediat. 
În S.U.A., funcţia de preşedinte al consiliului de 
administraţie (Chairman) este cea mai 
prestigioasă, revenindu-i ca atribuţii reflexia 
strategică, reprezentarea firmei şi controlul 
(consiliului de administraţie). Adesea chairman-
ul este un fost CEO; cu alte cuvinte, un fost di-
rector general, când a atins apogeul carierei sale, 
renunţă la povara gestiunii zilnice a firmei pen-
tru a prelua funcţia strategică de preşedinte al 
consiliului de administraţie. 
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President. Acest cuvânt, preşedinte (Prési-
dent, în franceză, respectiv Presidente, în 
italiană), are semnificaţii diferite, în mai toate 
limbile, în funcţie de tipul de întreprindere (in-
dustrie, bănci, instituţii de învăţământ etc.) şi de 
mărimea ei. În marile firme americane (sau mai 
degrabă grupuri), titlul de preşedinte este 
adăugat celui de director general, persoana 
căpătând astfel un plus de forţă, autoritate şi 
măreţie. Alteori titlul de preşedinte este pur ono-
rific, fiind oferit unor foşti directori generali 
care, deşi ieşiţi la pensie, doresc să participe în 
continuare la viaţa firmei, mai ales atunci când 
se organizează diferite ceremonii. Aceeaşi 
atribuţie onorifică o are termenul de preşedinte 
în cazul unor universităţi, sau al unor organizaţii 
non-profit, non-guvernamentale. În România, 
băncile au preşedinţi, ale căror atribuţii sunt de 
fapt cele specifice unui director general de 
firmă.  

În cultura germană apar diverse nuanţări, 
care fac extrem de dificilă delimitarea 
terminologică a funcţiilor de director general, 
preşedinte al consiliului de administraţie, res-
pectiv preşedinte al consiliului director. Astfel, 
echivalentul englezescului Chairman ar fi ger-
manul Vorsitzender. În limba germană, însă, se 
precizează întotdeauna dacă este vorba de 
preşedinte al consiliului de administraţie - Ver-
waltungsratsvorsitzender sau preşedinte ca 
echivalent al directorului general - Vors-
tandsvorsitzender.  Pentru directorul general 
este folosit, pe lângă termenul de Vorstansvor-
sitzender, si cel de Generaldirektor. CEO - ul 
este desemnat fie prin acelaşi Vorstandsvorsit-
zender, fie prin Hauptgeschaftsfuhrer. Mai mult, 
apare uneori o nunţare pentru firmele cotate la 
bursă, caz în care directorul general este desem-
nat prin titulatura de Vorstandsvorsitzender, în 
timp ce pentru micile firme private se foloseşte 
termenul de Geshaftsfuhrer. 

Vice-president. Pentru acest termen, de 
vice-preşedinte, există mari diferenţe între cultu-
ra americană şi cea franceză sau română. Astfel, 
pentru francezi sau pentru români termenul 
desemnează numărul doi dintr-o instituţie al 
cărei şef este preşedintele (în egală măsură, în 
limba română, am putea vorbi despre directori şi 
directori adjuncţi). În cultura americană, însă, 
vice-preşedinţii sunt desemnaţi de consiliul de 
administraţie şi primesc o împuternicire (creden-

tial, în engleză sau lettre de mission, în 
franceză) pentru un anumit  domeniu, prin care 
este fixat cadrul activităţilor şi 
responsabilităţilor lor. Titlul poate reveni unui 
responsabil cu investiţiile străine, unui respon-
sabil operaţional (din domeniile finaciar, 
dezvoltare, cercetare etc.) sau unui responsabil 
de relaţii publice, ajungându-se ca, într-o mare 
întreprindere, să existe nu mai puţin de 10-12 
astfel de vice-preşedinţi. Mai mult, chiar în inte-
riorul categoriei vice-preşedinţilor se realizează 
o ierarhizare, putând vorbi de senior (executive) 
vice-presidents sau junior vice-presidents ("se-
niorii" fiind, firesc, mai puternici decât 
"juniorii").  

Managing director. Unui astfel de personaj 
am fi tentaţi să-i spunem, într-o traducere 
aproximativă, director administrativ, însă am 
greşi profund. El nu este, în cultura americană, 
nici administrator, nici manager sau director, ci 
un membru al consiliului de administraţie 
(board of directors, în engleză, respectiv conseil 
d'administration, în franceză). Managing direc-
torii sunt gestionari profesionişti a căror misiune 
este aceea de a controla îndeaproape ansamblul 
gestiunii unei întreprinderi, în numele 
acţionarilor acesteia. Ei au acces la toate docu-
mentele contabile şi administrative ale firmei, se 
întâlnesc periodic (până la şase întâlniri pe an, 
pentru marile întreprinderi) şi au chiar puterea 
de a destitui directorul general al firmei (CEO) 
dacă acesta nu îndeplineşte obiectivele fixate, 
inclusiv prin adunarea generală a acţionarilor. 

Assistant. Termenul de "asistent" este mult 
controversat în cultura de afaceri românească, 
unde a fost preluat din cea americană, fără a se 
cunoaşte întotdeauna foarte bine ce presupune 
această titulatură. Calificativul, adăugat unui 
cadru superior (responsabil important), 
desemnează adjunctul respectivei persoane. 
Vom întâlni astfel o multitudine de assistant 
manageri, pe diverse domenii de activitate. Şi în 
acest caz apar ierarhizări între asistenţii manage-
rilor, putând vorbi de junior manageri (cadre 
tinere, debutante) şi senior manageri (cadre cu 
experienţă şi cu poziţii mai "grele"). 

De ce trebuie să cunoaştem aceste 
diferenţieri şi nuanţări? Pur şi simplu pentru că 
altfel n-am şti cu cine stăm de vorbă, când am 
primi la firmă o delegaţie străină, de exemplu, 
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după cum nici ei nu ar şti cu cine stau de vorbă 
şi care ne sunt atribuţiile. Folosirea unei titulatu-
ri greşite l-ar putea face pe un om de afaceri 
străin, cu o anumită poziţie, să devină cel puţin 
reticent. Iar dacă pentru propria persoană 
utilizăm titulatura greşită, fie vom fi trataţi con-
form unei poziţii "mai joase", fie ni se vor 
atribui cunoştinţe şi responsabilităţi pe care nu 

le avem şi, implicit, nu le putem demonstra, şi 
atunci vom crea o impresie negativă. Necu-
noaşterea, ignorarea unor astfel de probleme 
comunicaţionale specifice diferitelor culturi se 
constituie în serioase handicapuri pentru firmele 
implicate în relaţii de colaborare cu parteneri 
străini. Conştientizarea diferenţelor culturale 
este un prim şi sigur pas spre succes.  
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