Marea Britanie

Regatul Unit al Marii Britanii
Regatul Unit al Marii Britanii este format din Marea
Britanie (Anglia, Scotia si Tara Galilor) si Irlanda de
Nord, si este unul dintre cele 27 state membre ale
Uniunii Europene.
ORASE CAPITALA:
 Londra – Anglia
 Edinburg – Scotia
 Cardiff – Tara Galilor (Wales)
 Belfast – Irlanda de Nord
SUPRAFATA:
Apa si uscat: 152.033 mile2
POPULATIE:
Regatul Unit – aproximativ 60,6 milioane
(Anglia 50.714.000; Tara Galilor 2.977.000;
Scotia 5.108.000; Irlanda de Nord
1.733.000)
LIMBI VORBITE:
Limbile oﬁciale in Marea Britanie sunt
engleza si galeza, engleza ﬁind cea mai
raspandita. De asemenea se mai vorbeste
gaelica scotiana in unele parti ale Scotiei.
STEMA REGALA:
Stema Regala a Regatului Unit este stema
oﬁciala a Monarhului Britanic, actualmente
Elisabeta a II-a. Stema este folosita de catre
monarh si de catre institutiile autorizate.
Stema este aﬁsata in toate Curtile de
Justitie, judecatorii ﬁind reprezentantii
directi ai monarhului.
POPOR:
Majoritatea populatiei este engleza, scotiana,
galeza si irlandeza. Cu toate acestea, Marea
Britanie este o natiune foarte diversiﬁcata
cu o deosebita cultura de integrare si
unitate rasiala.
GEOGRAFIA:

Relieful Angliei consta in majoritate din
coline joase, despartite, de la nord la sud,
de un lant de dealuri si munti (Cumbria,
Muntii Pennini). Altitudinile virfurilor
muntoase nu depasesc 1000 m. Riurile
engleze majore sunt Tamisa, Severn, Trent
si Ouse. Cele mai importante orase sunt
Londra, Manchester, Birmingham, Leeds,
Newcastle upon Tyne, Shefﬁeld, Bristol,
Liverpool, Leicester, Nottingham. Tara
Galilor este in majoritate muntoasa, cel
mai inalt punct ﬁind varful Snowdon, cu
1085 m. La nord se gaseste insula Anglesey.
Cel mai mare oras este capitala, Cardiff,
urmat de Swansea, Newport şi Wrexham.
Geograﬁa Scotiei este variata, cu portiuni
joase in sud si est, si portiuni muntoase
(highlands) in nord si vest, unde se aﬂa
si Ben Nevis (1343 m), cel mai inalt varf
din Regat. In largul coastelor scotiene
se gasesc numeroase insule, cele mai
importante ﬁind arhipelagurile Hebride,
Shetland si Orkney. Orasele principale
sunt Edinburgh, Glasgow, Aberdeen si
Dundee.
Irlanda de Nord are un relief predominant
colinar. Orasele majore sunt Belfast si
Londonderry.
RELIGIA:
Majoritatea sunt crestini (71%) insa multe alte
religii sunt practicate pe teritoriul britanic
precum: Budism, Hinduism, iudaism, islam,
Sikhism.
GUVERNUL:
Regatul Unit al Marii Britanic este o
monarhie constitutionala, unde regina
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Elisabeta II este recunoscuta drept sef
de stat iar prim-ministrul ales – Gordon
Brown- ca si conducator de guvern.
MONEDA:
Marea Britanie foloseste lira sterlina.
Simbolul pentru Lira sterlina (GBP Great
Britsih Pound)este £.
FUSUL ORAR:
 29 octombrie – 26 martie: GMT
(Greenwich Mean Time)
 26 martie – 29 octombrie : GMT + 1

GREUTATI SI MASURI:
Istoric,in
Marea Britanie s-a folosit
sistemul imperial, insa noile reglementari
au introdus sistemul metric obligatoriu cu
exceptia anumitor lucruri, ca de exemplu
distanta si viteza care se masoara in mile si
mile pe ora.
ELECTRICITATE:
Voltajul este de 240 de volti CA la 50 HZ.
Stecherele si prizele standard sunt cu trei
impamantari.

SARBATORILE LEGALE

IN REGATUL UNIT AL MARII BRITANII
SI IRLANDEI DE NORD
In Anglia si in Tara Galilor, exista 8 sarbatori
legale cunoscute sub numele de Bank
Holidays ( 9 in Scotia si 10 in Irlanda de
Nord) cand marea majoritate a companiilor,
magazinelor si bancilor sunt inchise. De cele
mai multe ori, cu ocazia acestor sarbatori

1 ianuarie
2 ianuarie
17 martie
Martie /aprilie
Martie/ aprilie
Mai
Bank Holiday de primavara
12 iulie
Bank Holiday de vara
30 noiembrie
25 decembrie
26 decembrie
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legale, transportul public ofera servicii
restrictionate.
Desi datele unora din aceste sarbatori
legale pot ﬁ modiﬁcate de la an la an, in
mod traditional ele apar in urmatoarele
perioade ale anului:

Prima zi a anului
Numai in Scotia
Sfantul Patrick(numai in Irlanda de Nord)
Vinerea Mare(Good Friday)
Prima zi de Pasti(Easter Day)- nu este valabil
pentru Scotia
Prima zi de luni din luna mai
Ultima zi de luni din luna mai
Batalia de la Boyne(numai in Irlanda de Nord)
Prima zi de luni din luna august (Scotia)
Ultima zi de luni din luna august
Sfantul Andrei( numai in Scotia)
Craciunul
Boxing Day
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VREMEA IN MAREA BRITANIE
Discutiile despre vreme sunt un hobby britanic si o continua sursa de
fascinatie. In general, vremea este foarte instabila, osciland intre ploi
torentiale si arsita in doar cateva minute. Mai jos gasiti prezentarea
caracteristicilor anotimpurilor din timpul unui an:

Primavara martie-iunie

Vara

iunie-august

Toamna

septembrienoiembrie

Iarna

Decembriemartie

In aceasta perioada va puteti bucura de soare,
dar poate ﬁ si rece si umed. In general, temperaturile variaza intre 6°-11° C , dar puteti
beneﬁcia si de zile calduroase in care temperatura poate urca pana la 18°C.
Majoritatea zilelor de vara sunt ﬁe calduroase,
ﬁe ﬁerbinti, insa serile pot ﬁ reci. Temperaturile
variaza intre 14°-30° C , si pot urca pana la
35°C in anumite zile.
In aceesi masura in care pot ﬁ zile calduroase,
pot ﬁ si zile foarte reci in aceasta perioada.
Temperaturile variaza intre 7°-18° C , manifestandu-se o usoara incalzire in lunile septembrie
si noiembrie.
Zilele de iarna britanica sunt cele mai scurte si
cele mai friguroase.Temperaturile variaza intre
1°-5° C.
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SCOTIA
Scotia, cu capitala la Edinburgh, ocupa treimea Nordica a Regatului Unit ,
avand incluse si 186 de insule.

Sub nivel national, Scotia este divizata in
32 entitati administrative numite zone
ale consiliilor (council areas). Sub acest
nivel uniorm, exista un nivel format din
comitete ale ariilor (area committees), si
multe consilii ale comunitatii (community
councils) raspandite in tara, dar acestea
nu sunt universale si au puteri mai limitate
fata de consiliile parohiilor civile din Anglia.
Populatia Scotiei este de 5.1 milioane de
locuitori. Orasele mari sunt: Aberdeen,
Dundee, Edinburgh, Glasgow, Inverness and
Stirling.
Majoritatea industriei scotiene este
concentrata in putinele orase mari din
centrul tarii. Edinburgh este centrul cultural
si capitala administrativa, si este un centru
ﬁnanciar important in Europa. Glasgow,
printre cele mai mari orase ale Regatului
Unit, este situat pe Raul Clyde si este cel
mai mare port si centru de manufactura din
Scotia.
Petrolul si gazul descoperit la Marea
Nordului in anii ’60 au transformat Scotia
intr-o baza industriala, continuand si acum
sa aduca bogatie si sa creeze locuri de
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munca. Orasul Aberdeen este capitala
europeana a petrolului, industria petroliera
internationala privind Scotia ca un centru
international al tehnicii inovarii.
LIMBA SCOTIANA (SCOTS)
Limba scots este o limba germanica vorbita
pe teritoriul Scotiei si Irlandei de Nord.Are
în jur de 1,5 milioane de vorbitori, dar nu
are un statut al limbii oﬁciale nicaieri. Scots
s-a dezvoltat din engleza veche.
GASIREA UNEI LOCUINTE
Tipul locuintei de care veti avea nevoie
depinde de mai multe circumstante. Daca
veniti aici ca si student, veti avea nevoie
de o camera intr-un camin studentesc, iar
daca veniti pentru a munci aveti nevoie sa
inchiriati sau sa cumparati o locuinta.
O camera inchiriata intr-un apartament in
care mai locuiesc si alte persoane poate
costa intre £50-£80 pe saptamana. Costul
inchirierii unui apartament variaza intre
£300-£600 pe luna, depinzand de marimea
proprietatii, locatia si numarul de camere.
Costul depinde totodata de zona in care
veti locui in Scotia.
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Va recomandam urmatoarele websiteuri
pentru a vedea preturi comparative:
 www.sspc.co.uk
 www.upmystreet.com
OPORTUNITATI DE ANGAJARE
Lista lunga a locurilor de munca vacante
din Scotia variaza de la domeniul medical,
educational, profesii in domeniul legal, pana
la constructii si industria ospitaliera.
Sectorul bancar, de asigurari si ﬁnanciar
este bine dezvoltat, iar Edinburgh-ul este
cotat ca ﬁind al saselea centru de excelenta
in management din Europa. Royal Bank of
Scotland, cu sediul principal la Edinburg este
una dintre cele mai proﬁtabile companii din
lume.
Gasirea unui loc de munca poate ﬁ o
aventura de durata. Este foarte important sa
folositi cat mai multe resurse de informatie,
pentru a ﬁ sigur ca ati gasit jobul cel mai
bun. Exista multe resurse online pe care
le puteti utiliza, care sunt dedicate celor
care sunt in cautarea unui loc de munca.
Este recomandabil, ma ales pentru cei nou
veniti sa utilizeze serviciile agentiilor de
munca specializate pe anumite domenii.
Acestea va pot ajuta sa gasiti un loc de
munca in domeniul in care sunteti caliﬁcat
ﬁe permanent sau temporar. Dupa ce
ajungeti in Scotia, cautati cel mai apropiat
JOB CENTRE PLUS. Acolo va veti putea
inregistra, si veti primi informatii despre
locuri de munca disponibile. Datorita
restrictiilor impuse pe piata muncii in UK,
este bine sa va intereseti din timp, pentru
a aﬂa care sunt ﬁrmele care lucreaza
cu romanii, sau care doresc sa obtina un
permis de munca pentru romani. Munca ca
si self-employed este o alta varianta, dar nu
este acceptata in orice domeniu.
Informatii utile pentru cei care doresc sa isi
gaseasca un loc de munca:

http://www.talentscotland.com
h t t p : / / w w w. j o b s 1 . c o. u k / d i re c t o r y /
recruitment_local_scotland.html
Scotia are multe locuri de munca cu
jumatate de norma, disponibile studentilor.
Acestea sunt in sectorul serviciilor
publice si cel ospitalier, oferind astfel
studentilor posibilitatea de a castiga bani
de intretinere.
EDUCATIE
Traditia Scotiei de excelenta in educatie
este renumita in Europa. Scotia are 15
universitati, 6 institutii specializate de studii
superioare si 43 de colegii post-liceale.
In totalitate, studentii internationali
absolventi ai unei universitati scotiene sau
a unui colegiu, care au obtinut o diploma
de facultate, Masterat sau doctorat pot sa
lucreze in Scotia pentru doi ani prin schema
guvernamentala “ Fresh Talent: Working in
Scotland”.
Scotienii cunosc valoarea bunei educatie.
Peste 50% dintre absolventii unui liceu
urmeaza apoi un colegiu sau o facultate.
Din intregul Regat Al Marii Britanii, Scotia
atrage cei mai multi studenti internationali.
51,140 de studenti straini au studiat in
institutiile de invatamant superior din
Scotia in anul 2005-2006.
Costul vietii in Scotia este in general mai
mic decat in alte parti ale Marii Britanii,
existand multe beneﬁcii disponibile pentru
studentii internationali. Studentii care se
inscriu in Uniunea Nationala a Studentilor
pot salva pana la 50% din costul cartilor, al
papetariei, mancarii, hainelor, transportului
si al divertismentului. Exista acorduri
speciale incheiate intre Uniunea Nationala
a Studentilor si diferite lanturi de magazine,
librarii si institutii guvernamentale.
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TARA GALILOR
Tara Galilor, cu capitala la Cardiff, este una din cele patru tari ce formeaza
Regatul Unit. Din punct de vedere administrativ,Tara Galilor a fost divizata
in 22 de comitate in 1996. Acestea sunt autoritati unitare responsabile cu
totalitatea serviciilor locale, inclusiv educatia, securitatea sociala, mediul
si infrastructura. Sub acest nivel exista consilii ale comunitatilor, cu puteri
similare cu ale parohiilor civile engleze.
Regina este reprezentata de un Lord Locotenent în opt regiuni ale Tarii Galilor, care sunt
combinatii de comitate. Cele 13 comitate traditionale ale Tarii Galilor sunt de asemenea
utilizate ca zone geograﬁce.

8

GHIDUL ROMANULUI IN UK

Prezentare Generala

Statutul de oras in Regatul Unit e aprobat
prin decizii ale Reginei. In Tara Galilor sunt
cinci astfel de orase:
 Bangor
 Cardiff
 Newport
 St David’s
 Swansea
Tara Galilor este situata pe o peninsula , in
partea de centru – vest a Regatului Unit.
Suprafata sa este de 20.779 km². Cea mai
populata si industriala zona este in partea
de sud a teritoriului.
LIMBA GALEZA
Tara Galilor are doua limbi oﬁciale, limba
engleza si limba galeza. Limba galeza este
o limba celtica, ruda apropiata a limbilor
cornica si bretona. In anul 2001, un studiu
arata ca 21% din totalul populatiei vorbeste
galeza. Intr-un numar de zone vaste din Tara
Galilor, limba galeza este principala limba
a majoritatii populatiei sau a unei parti
importante din totalul locuitorilor.
Guvernul adunarii galeze doreste sa creeze
o Tara a Galilor cu adevarat bilingva, in
care cetatenii pot alege sa traiasca prin
intermediul limbii galeze sau al limbii
engleze. Mii de adulti din Tara Galilor
invata in prezent limba prin intermediul
programului Limba Galeza pentru Adulti
(Welsh for Adults).
GASIREA UNEI LOCUINTE
In Tara Galilor, puteti cumpara sau inchiria o

locuinta si puteti face acest lucru personal,
sau , uneori, intr-un grup de persoane. In
mod traditional, majoritatea persoanelor
din Tara Galilor locuiesc in case pe care
le detin in proprietate, numai un sfert din
totalul caselor ﬁind disponibile pentru
inchiriat. Datorita populatiei numeroase
si ofertei limitate de terenuri pentru
constructii, costurile locuintei pot ﬁ ridicate
si pot reprezenta o parte importanta a
cheltuielilor de trai in Tara Galilor.
Trebuie sa va asigurati ca ati luat in calcul
necesitatile legate de o locuinta ca parte a
oricaror planuri de mutare in Tara Galilor.
Toti proprietarii de imobile care ofera spre
inchiriere locuinte au obligatia legala de a
va pune la dispozitie detalii scrise cu privire
la drepturile si responsabilitatile care le
aveti in timp ce ocupati o proprietate,
inclusiv informatii despre cuantumul
chiriei, perioada de preaviz necesara
daca se doreste parasirea proprietatii si
responsabilitatile pe care le aveti, atat dvs.
cat si proprietarul, pentru reparatii. Exista
anumite limite legale care guverneaza
prevederile ce trebuie incluse in aceste
contracte.
Principalele tipuri de organizatii pe care leati putea contacta in legatura cu obtinerea
unei locuinte in Tara Galilor sunt:
 Agenti imobiliari
 Agentii de inchirireri
 Consilii
 Asociatii imobiliare
Pentru a aﬂa informatii despre o
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 Aeroportul Bristol: 0870 127 2747

asociatie imobiliara din zona dvs., puteti
accesa http://www.welshhousing.org.uk/
housingassociations/memberlinks.html
De asemenea,puteti accesa pagina cu
intrebari frecvente la adresa:
h t t p : / / w w w. w e l s h h o u s i n g . o r g . u k /
housingassociations/faqs.html#q1
TRANSPORTUL
Pentru o gama larga de informatii despre
transport in comun, contactati Traveline
Cymru 0870 608 2 608 sau accesati pagina
de web: www.traveline-cymru.org.uk
Acest site va ofera:
 Anunturi despre transport- informatii
despre
intreruperi,
modiﬁcari
ale
serviciilor
 Orarul tuturor autobuzelor/ autocarelor
din Tara Galilor
 Un planiﬁcator al calatoriei –care ofera
toate optiunile posibile pentru transportul
cu autobuzul, autocarul, si trenul
 Legaturi utile catre operatori, autoritati
locale si mai mult
 Informatii despre bilete disponibile
De asemenea, ofera detalii despre
transportul in comun catre cele mai
populate destinatii, inclusiv Big Pit, Brecon
Beacons, Castell Coch, Snowdonia.
Aeroporturi:
 Aeroportul International Cardiff : www.
info.cwlﬂy.com/en sau +44 (0) 1446 711 111
 Aeroportul John Lennon Liverpool:
0870 129 8484
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OPORTUNITATI DE ANGAJARE
 Career Wales ofera sprijin si indrumari
pentru copii sub 16 ani, pentru cei intre
16 si 19 ani, pentru adulti si pentru
profesionisti in toate aspectele legate
de cariera si dezvoltare profesionala.
Centrele Career Wales pot oferi informatii
si consultanta in legatura cu cerintele de
aptitudini si caliﬁcari pentru locuri de
munca, cu disponibilitatea oportunitatilor
de instruire. www.careerwales.com
EDUCATIA
In Tara Galilor, invatamantul obligatoriu
incepe dupa varsta de 5 ani. Fiecare copil
trebuie sa frecventeze o scoala cu predare
in limba engleza sau galeza intre 5 si 16 ani,
exceptand cazul in care pentru educatia sa
au fost facute alte aranjamente alternative
potrivite.
Odata ce un copil a ajuns la varsta de 16
ani, are dreptul sa paraseasca scoala. Cu
toate acestea, Guvernul Adunarii Galeze se
implica in a-i gasi un loc in scolile de Clasa
a sasea. Alternativ, copilul poate frecventa
un Colegiu de Educatie Ulterioara sau un
Colegiu de Clasa a sasea.
INFORMATII SI CONSULTANTA
PENTRU TINERET
Clic este Serviciul de Informatii si
Consultanta (National Information and
Advice Service) pentru tinerii din Tara
Galilor, cu varste cuprinse intre 11 si 25
de ani si este ﬁnantat de catre Guvernul
Adunarii Galeze. Puteti obtine informatii cu
privire la educatie, locuri de munca, mediu,
calatorii, drepturile dvs., bani, familie si
relatie, sanatate si locuinte, cat si la modul
in care puteti avea acces la informatii pe
plan local. www.cliconline.co.uk
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MASURI BRITANICE
SI ECHIVALENTUL LOR ROMANESC
me
BARBATI –costu
peana

Masura britanica
36
38
40
42
44
46

Masura euro
46
48
51
54
56
59

FEMEI- pan
toﬁ

Masura brita

nica Masura
euro

4½
5
5½
6
6½
7

37 ½
38
39
39 ½
40
40 ½

BARBATI-pantoﬁ

Masura britanica Masura europeana
7
7½
8
9
10
11

40 ½
41
42
43
44 ½
46

peana

rochii
FEMEI-costume,
peana

Masura britanica
10
12
14
16
18
20

Masura euro
38
40
42
44
46
48

GREUTATI SI UNITATI DE MASURA

Masura britanica Masura europeana
1 inch (1 tol)
1 foot (1 picior)
1 yard
1 mile( 1 mila)
1 pint (1 pinta)
1 gallon (1 galon)
1 ounce
1 pound
1 ton

2,54 cm
30,48 cm
91,44 cm
1,6 km
0,57 litri
4,55 litri
28,35 grame
0,45 kg
1016 kg
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BUNELE MANIERE IN MAREA BRITANIE
Bazele codului bunelor maniere se intrevad inca din antichitate cand
s-a inventat un spatiu civic al gestului, precum si arta utilizarii lui, arta
oratoriei.

Formele de manifestare ale politetii pot
sa difere de la o tara la alta, insa imaginea
gentleman-ului englez ramane faimoasa
peste tot in lume si inca se simte in cultura
englezeasca prezenta unor norme de
comportament proprii, delicate.
Despre britanici putem spune ca sunt
rezervati, discreti in comportament; faimosi
pentru punctualitate, disciplina de sine si nu
in ultimul rand pentru simtul umorului tipic
englezesc. Asadar, uzul frecvent al politetii
de baza este
asteptat.
’Te rog’,‘multumesc’, ‘scuze’ fac parte din
gama de politeturi cel mai des intalnite din
vocabularul englezesc.
Strangerile de mana sunt universale in
momentul in care faceti cunostinta cu
cineva, adesea cu precizarea ‘Incantat de
cunostinta’. In schimb, sarutul pe obraz nu
este indicat decat intre prieteni, in special
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pe cei pe care nu i-ati vazut de ceva timp.
In Marea Britanie, un singur sarut pe obraz
este de ajuns.
Sa nu va simtiti ofensat daca veti ﬁ apelat
cu nume afectuoase, acesta ﬁind un lucru
perfect normal. In functie de zona in care
va aﬂati in Regatul Unit, acestea pot varia:
draga, dragoste, puisor, ﬁule, tovarase.
Punctualitatea este unul dintre punctele
forte ale britanicilor. Daca cadeti de acord
sa va vedeti cu prietenii la ora 3, puteti ﬁ
sigur de faptul ca acestia vor ﬁ acolo la timp.
Din moment ce sunt atat de constienti de
timp, ritmul vietii poate ﬁ vazut uneori
grabit. In Regatul Unit, se face un adevarat
efort pentru a ajunge la timp la intalniri.
Din acest motiv este deseori considerat ca
un gest de impolitete o intarziere de doar
cateva minute. In cazul in care nu va puteti
tine de cuvant cand e vorba de timp, cea
mai indicata solutie este cea de a anunta
persoana cu care va intalniti.
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Daca sunteti invitat la prieteni, e de preferat
sa bucurati gazda cu o mica atentie, cum ar
ﬁ: ﬂori, o sticla de vin sau ciocolata. Daca
invitatia este facuta pentru ora 7.30, se vor
astepta ca dumneavoastra sa ﬁti acolo la
ora stabilita. In cazul in care vi se precizeaza
‘intre 7.30 si 8.00’, ar trebui sa sositi nu mai
tarziu de 7.50.
Expresiile de genul ‘te astept oricand pe la
mine’ sau ‘viziteaza-ma curand’ sunt foarte
des folosite, insa rar luate in considerare
in sens strict. Un sfat intelept ar ﬁ de a
telefona inainte de a face o vizita.
O foarte mare atentie se acorda manierelor
din timpul mesei. Pana si de la copii se
asteapta sa foloseasca in mod corect
furculita si cutitul. Este nepoliticos sa
incepeti sa mancati inainte ca toata lumea
sa ﬁe servita, sa tineti coatele pe masa sau
sa vorbiti cu mancarea in gura.
Spre o mai buna integrare in societate,
va prezentam in continuare principalele
norme de politete si impolitete.
NORME DE POLITETE:
Stati la coada!- Este foarte important sa stati
la coada si sa va asteptati rabdatori randul.
Stati la coada de ﬁecare data cand este
necesar si respectati-va randul. Incercarea
de a sari coada pentru a ajunge mai in fata
este considerata semn de impolitete si
sﬁdare a celor din jur.
Scuza-ma! – Daca cineva va blocheaza calea
si nu aveti libertate de miscare, e foarte
important sa va scuzati in fata persoanei
respective. Daca, din greseala, va loviti de
cineva scuzati-va de asemenea, aceasta
probabil raspunzandu-va la fel, chiar daca e
vina dumneavoastra.
Nota de plata! – Platiti pentru bauturi in
momentul in care le comandati, in pub-uri
sau alte genuri de baruri.
‘Te rog’ si ‘Multumesc’ – Folosirea acestor
doua sintagme este foarte importanta, ﬁind

un semn de buna crestere.Veti ﬁ considerat
nepoliticos daca nu o faceti! In Marea
Britanie, ‘multumesc’ este unul din cele mai
folosite cuvinte!
Zambiti, va rog! – O fata zambitoare denota
o persoana calda si primitoare.
Strangerea de mana – Cand faceti cunostinta
cu cineva, strangerea de mana devine un
element introductiv (de preferinta mana
dreapta).
Cascatul sau tusitul – Acoperiti-va gura
cu mana de ﬁecare data cand tusiti sau
cascati!
SEMNE DE IMPOLITETE:
Sarutul – Nu salutati pe nimeni printr-un
sarut pe obraz. Acesta este acceptat doar
intre prietenii apropiati. (recent, acest lucru
nu mai reprezinta insa o impolitete atat de
mare avand in vedere multiculturalismul din
Marea Britanie)
Evitati sa vorbiti tare in public!
Privirea ﬁxa – Intimitatea are o foarte
mare importanta in Marea Britanie si nu e
recomandat sa priviti ﬁx catre o anumita
persoana!
Varsta – E considerat nepoliticos sa
intrebati o femeie varsta sa.
Imbratisatul – Acesta este permis doar
intre prieteni apropiati.
Intrebari intime –este recomandat sa evitati
intr-o conversatie intrebari de genul: ‘Cate
kilograme ai?’ , ‘Cat castigi pe luna?’ sau ‘De
ce nu esti casatorit/a?’
Femeile din Marea Britanie sunt indreptatite
la acelasi status si respect ca si barbatii
(si viceversa) in toate aspectele vietii si
tind sa aiba mai multa independenta si
responsabilitate decat in alte culturi. Nu
este considerat lipsa de respect daca
femeile iau masa singure la restaurant, merg
singure la cumparaturi sau beau bere.
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