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                                                                         LESSON  TWELVE 

 

        lesson (lesn) = lecţie 

        twelve (twelv) = doisprezece 

        twelfth (twelfθ) = a douăsprezecea, al doisprezecilea 

        dinner (dinә) = cină, masa principală a zilei 

        table (teibl) = masă 

        to talk (tu- tɔ:k) = a discuta, a vorbi; verb regulat, punctul 2 

  vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/trecutul_verbelor_regulate.pdf 

Dinner-table talk  = de vorbă la cină (discuție la masa de seară) 

 

Good evening = bună seara 

        so (sou) = atât de, deci 

        glad (glæd) = bucuros, bucuroasă 

        were (wә:) = forma de trecut lui “to be” de la persoana a II-a singular si de la  

plural pentru toate cele trei personae; verb neregulat si auxiliar pentru diateza  

                                                                      pasivă şi aspectul continuu 

           vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_neregulate.pdf 

           vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/diateza_activa.pdf 

           vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/diateza_pasiva.pdf 

           vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/aspectul_continuu.pdf 

        to be able (tu- bi: eibl) = a putea, a fi în stare, a fi capabil 

        to be able to  (tu- bi: eibl- tu) = can (kæn) = a putea; verb modal, punctul 6 

           vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_modale.pdf 

        to come (tu- kʌm) = a veni; verb neregulat 

           vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_neregulate.pdf 

I'm so glad you were able to come = sunt atât de bucuros(ă) (că-se subînțelege)  

                                                                  ați putut să veniți 

 

            vezi http://www.gramatica-limbii-

engleze.ro/pdf/who_which_that_se_subinteleg.pdf 

         ready (redi) = gata, pregătit; adjectiv bisilabic, punctul 1-a) 

        vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivele_bisilabice.pdf 

Dinner's ready = cina este gata 
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         let’s go (lets- gou) = let us go (let- ʌs- gou) = să mergem; imperativul 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/imperativul.pdf 

         into (intu) = în – pentru mişcare; prepoziție 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/prepozitiile.pdf 

 Let's go into the dining-room = să mergem în sufragerie 

         

         to sit (tu- sit) = a sta jos (pe scaun), a se aşeza; verb neregulat 

           vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_neregulate.pdf 

         will you (wil- ju:) = vrei să sau interogativul viitorului 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/diateza_activa.pdf 

         will you sit (wil- ju:- sit) = vrei să stai jos, vrei să te aşezi 

         here (hiә) = aici 

         left (left) = stâng, stânga 

         on my left (ɔn- mai- left) = în stânga mea, la stânga mea 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/on_se_traduce_la.pdf 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/on.pdf 

         there (ðεә) = acolo 

Mrs. Thompson, will you sit here on my left, and you, Mr. Thompson, there = 

doamnă Thompson, vreți să stați aici în stânga mea, şi dumneavoastră, domnule 

Thompson, acolo  

 

         how long (hau- lɔŋ) = cât timp, cât de mult; se foloseşte cu present perfect 

            vezi http://www.gramatica-limbii-

engleze.ro/pdf/cuvintele_cu_care_se_foloseste_present_perfect.pdf  

         been (bi:n) = fost; participiul trecut de la “to be”, verb neregulat si auxiliar 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_neregulate.pdf 

         have you been (hæv- ju:- bi:n) = ai fost (tu), ati fost (voi); interogativul de la  

                                                                   present perfect -  you have been 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/diateza_activa.pdf 

How long have you been in London = de când sunteți în Londra 

 

          oh (ou) = interjecție 

          only (ounli) = numai 

          few (fju:) = puțini, puține 

          a few (ә- fju:) = câțva, câteva 

          days (deiz) = zile; pluralul de la “day”, punctul 8 
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  vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/pluralul_substantivelor.pdf  

          since (sins) = de, din, întrucât; arată momentul acțiunii şi se foloseşte cu  

                                                                 present perfect 

            vezi http://www.gramatica-limbii-

engleze.ro/pdf/cuvintele_cu_care_se_foloseste_present_perfect.pdf   

          last (la:st) = ultimul, ultima, trecut, trecută; fără “since” se foloseşte cu past  

                                                                                        tense 

            vezi http://www.gramatica-limbii-

engleze.ro/pdf/cuvintele_cu_care_se_foloseste_past_tense.pdf  

          Monday (mʌndi)( mʌndei) = luni 

          exact (ig’zækt) = exact, precis 

          to be (tu- bi:) = a fi; verb neregulat şi auxiliar pentru diateza  pasivă şi  

                                                                                           aspectul continuu 

           vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_neregulate.pdf 

           vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/diateza_pasiva.pdf 

           vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/aspectul_continuu.pdf 

          sorry (sɔri) = supărat, trist 

          to be sorry (tu- bi:- sɔri) = a fi supărat, trist 

          I’m sorry (aim- sɔri) = îmi pare rău 

          to say (tu- sei) = a spune; verb neregulat 

           vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_neregulate.pdf 

          to have to (tu- hæv) = a trebui; îl înlocuieşte pe “must” care este verb modal 

                                                                   punctul 6 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_modale.pdf 

          to return (tu- ri’tә:n) = a se întoarce; verb regulat, punctul 1 

  vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/trecutul_verbelor_regulate.pdf 

          tomorrow (tu’mɔrou) = mâine 

          week (wi:k) = săptămână 

          tomorrow week  (tu’mɔrou- wi:k) = de mâine într-o săptămână  

Oh, only a few days; since last Monday, to be exact, and I'm sorry to say we have 

to return tomorrow week = oh, de câteva zile; de lunea trecută, mai exact, şi îmi 

pare rău să spun (că- se subînțelege) trebuie să ne întoarcem de mâine într-o  

săptămână 

            vezi http://www.gramatica-limbii-

engleze.ro/pdf/who_which_that_se_subinteleg.pdf 
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         visit (vizit) = vizită 

         your first visit (jɔ:(ә)- fә:st- vizit) = prima ta vizită 

Is this your first visit = este aceasta prima voastră vizită 

 

         my wife’s first visit (mai- waifs- fә:st- vizit) = prima vizită a soției mele 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/genitivul.pdf 

         I’ve been (aiv- bi:n) = I have been (ai- hæv- bi:n) = am fost; present perfect 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/diateza_activa.pdf 

         several (sev(ә)rәl) = mai mulți, mai multe,  

         times (taimz) = timpuri; pluralul de la “time”, punctul 1 

        vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/pluralul_substantivelor.pdf  

         before (bi’fɔ:) = înainte; se foloseşte cu present perfect 

           vezi http://www.gramatica-limbii-

engleze.ro/pdf/cuvintele_cu_care_se_foloseste_present_perfect.pdf 

         several times =  de mai multe ori 

It's my wife's first visit, but I've been here several times before = este prima vizită 

a soției mele, dar eu am fost aici de mai multe ori înainte 

 

        over (ouvә) = peste; prepoziție 

           vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/prepozitiile.pdf 

        to come over (tu- kʌm- ouvә) = a trece pe la  

        at least (æt- li:st) = cel puțin; vezi adjectivele neregulate 

         vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivele_neregulate.pdf 

        once a year (wʌns- ә- jә: (jә)) = o dată pe an 

        on business (ɔn- bisnis) = cu afaceri 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/on.pdf 

        to feel (tu- fi:l) = a simți; verb neregulat 

           vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_neregulate.pdf 

        quite (kwait) = foarte, complet, destul de 

        at home (æt- houm) = acasă (în sânul familiei) 

        quite at home = ca acasă 

I have to come over at least once a year on business and I feel quite at home in 

London = eu trebuie să vin (să mă întorc) cel puțin o dată pe an cu afaceri şi mă  

                  simt chiar (întocmai) ca acasă în Londra  
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         what do you think of (wɔt- du:- ju:- θiŋk- ɔv) = ce crezi despre 

And what do you think of London, Mrs. Thompson = şi ce credeți (ce părere aveți)  

                                                                           de (despre) Londra, doamnă Thompson 

 

         to beg (tu- beg) = a cerşi, a cere 

         quite (kwait) = foarte, complet, destul de 

         catch (kætʃ) = a prinde; verb neregulat 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_neregulate.pdf 

         said (sed) = spus, a spus; trecurtul şi participiul trecut de la “to say”, verb   

                                                                                                                              neregulat  

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_neregulate.pdf 

         I beg your pardon (ai- beg- jɔ:(ә)- pa:dn) = scuzați, poftim 

Er-I beg your pardon, I didn't quite catch what you said = er- (vă rog să mă)  

                                                 scuzați, (poftim) nu (prea) am înțeles ce ati spus 

 

         to be asking (tu- bi:- a:skiŋ) = a cere; “to ask” la aspectul continuu 

           vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/aspectul_continuu.pdf  

         thought (θɔ:t) = gândit, crezut, a gândit, a crezut; trecurtul şi participiul  

                                                                           trecut de la “to think”, verb  neregulat 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_neregulate.pdf 

I was asking what you thought of London = am întrebat ce credeți (ce părere  

                              aveți) despre Londra ; concordanța timpului (trecutul cere trecut) 

        vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/concordanta_timpului.pdf 

 

         to think (tu- θiŋk) = a crede, a gândi; verb neregulat 

           vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_neregulate.pdf 

         wonderful (wʌndәfl) = minunat; adjectiv plurisilabic 

      vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivele_plurisilabice.pdf 

         place (pleis) = loc 

Oh, I think it's a wonderful place = oh, cred că este un loc minunat  

 

         there (ðεә) = subiectul obligatoriu din limba engleză (alături de it, that) 

         always (ɔ:lweiz) (ɔ:lwәz) = mereu, întotdeauna 

         to seem (tu- si:m) = a părea; verb regulat, punctul 1 

  vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/trecutul_verbelor_regulate.pdf 

         something (sʌmθiŋ) = ceva 
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         interesting (intristiŋ) = interesant; adjectiv plurisilabic 

      vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivele_plurisilabice.pdf  

         to do (tu- du(:)) = de făcut, a face; verb neregulat şi auxiliar pentru diateza  

                                                                       activă prezent şi trecut  

           vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_neregulate.pdf 

           vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/diateza_activa.pdf   

There always seems to be something interesting to do = întotdeauna pare să fie  

                                                                                                     ceva interesant de făcut 

 

         how (hau) = cum 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/how.pdf 

         how do you like (hau- du- ju:- laik) = cum îți place 

         weather (weðә) = vreme 

And how do you like our weather = şi cum vă place vremea noastră 

 

         rather (ra:ðә) = cam, destul (de), mai degrabă 

         to change (tʃeiŋdʒ) = a schimba; verb regulat, punctul 1 

  vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/trecutul_verbelor_regulate.pdf 

         changeable (tʃeiŋdʒәbl) = schimbător, schimbătoare; adjectiv din verb 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verb_adjectiv.pdf 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verb_plus_er.pdf 

         it’s rather changeable, isn’t it (its- ra:ðә- tʃeiŋdʒәbl- iznt- it) = este cam  

                                                                                               schimbătoare, nu-i aşa 

Well, it's rather changeable, isn't it = ei bine, este cam schimbătoare, nu-i aşa 

        vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/nu-i_asa_tag_questions.pdf 

 

         whole (houl) = întreg 

         on the whole (ɔn- ðә- houl) = una peste alta, pe de-a-ntregul 

         so (sou) = atât de 

         bad (bæd) = rău, stricat; adjectiv neregulat 

     vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivele_neregulate.pdf 

         once (wʌns) = odată (ce); se foloseşte cu past tense 

            vezi http://www.gramatica-limbii-

engleze.ro/pdf/cuvintele_cu_care_se_foloseste_past_tense.pdf 

         to get (tu- get) = a obține, a căpăta, a face rost, a procura, a avea (împreună 

cu “to have” – I have got = I have) 
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            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/to_get_plus_adjectiv.pdf 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/to_get.pdf 

         to get used to (tu- get- ju:zd- tu) = a se obişnui cu 

Yes, it is, but on the whole it's not so bad, once you get used to it = da, este, dar 

una peste alta (în mare fie spus) nu este chiar atât de rea, odată ce te obişnuieşti 

cu ea 

 

        will you have (wil- ju:- hæv) = vrei să iei (serveşti); şi interogativul lui “you will   

                                                                                                    have” = vei avea, vei servi 

           vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/diateza_activa.pdf 

        some (sʌm) = nişte, ceva, vreo 

        more (mɔ:) = mai mult, mai multă, mai mulți, mai multe; comparativul de la   

                                                                           “much” şi “many”, adjective neregulate 

     vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivele_neregulate.pdf 

        chicken (tʃikin) = pui de găină (bun de tăiat şi mâncat) 

Will you have some more chicken = mai doriți (să serviți) nişte pui 

 

        no (nou) = nu; “no” este negația substantivului 

           vezi http://www.gramatica-limbii-

engleze.ro/pdf/no_este_negatia_substantivului.pdf 

No, thank you = nu, mulțumesc 

 

        about (ә’baut) = despre; prepoziție 

           vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/prepozitiile.pdf 

        what about you (wɔt- ә’baut- ju:) = dar tu, dar în ceea ce te priveşte 

What about you, Mr. Thompson = dar dumneavoastră, domnule Thompson 

 

        just (dʒʌst) = chiar, tocmai, cam, abia, numai, doar 

        little (litl) = puțin, mic; adjectiv neregulat  

     vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivele_neregulate.pdf 

        just a little (dʒʌst- ә- litl) = numai un pic 

Yes, please, just a little =  da, vă rog, încă puțin (doar un pic) 

 

        delicious (di’liʃәs) = delicios 

It's delicious = este delicios 

 



http://www.gramatica-limbii-engleze.ro  

 

        glad (glæd) = bucuros ; adjectiv monosilabic, punctul 1 

     vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivele_monosilabice.pdf 

        to be glad (tu- bi:- glæd) = a fi bucuros, a se bucura, a-i părea bine 

I'm so glad you like it = îmi pare atât de bine (că – se subînțelege) vă place  

            vezi http://www.gramatica-limbii-

engleze.ro/pdf/who_which_that_se_subinteleg.pdf 

 

        now (nau) = acum 

        sweet (swi:t) = dulce 

And now what sweet will you have, Mrs. Thompson = şi acum ce ați dori (ve-ti  

                 dori) ca desert (ce dulce v-ar plăcea - v-ar place), doamnă Thompson 

 

        there’s (ðεәz) = there is (ðә’riz) = este, avem 

        tart (ta:t) = tartă 

        cream (kri:m) = cremă 

        chocolate (tʃɔklit) = ciocolată 

        trifle (traifl) = trufă 

There's apple tart and cream, or chocolate trifle = avem tartă cu mere si cremă,   

                                                                                          sau trufă de ciocolată 

Er-trifle for me, please = er – trufă pentru mine, vă rog 

And you Mr. Thompson = şi dumneavoastră domnule Thompson 

        too (tu:) = de asemenea 

Trifle for me, too, please = trufă şi pentru mine, vă rog 

 

            

 

  

 

 

 

 

 

 

 


