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                                                                         LESSON  FOURTEEN - 2 

 

        lesson (lesn) = lecţie 

        fourteen (‘fǤ:’ti:n) = patrusprezece 

        fourteenth (‘fǤ:’ti:nθ) = a patrasprezecea, al patrusprezecilea 

        morning (mǤ:niŋ) = dimineață 

        evening (i:vniŋ) = seară  

Morning and evening  = dimineața şi seara 

... 

        to use (tu- ju:z) = a folosi; verb regulat, punctul 1  

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

        I used to (ai- ju:zd- tu) = obişnuiam (să) 

        was (wǤz) = trecutul de la “to be” ; verb neregulat 

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

        younger (jȜŋ(g)ə) = mai tânăr, mai tânără; adjectiv monosilabic 

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

        but (bȜt) = dar 

        often (Ǥfn) = des, adeseori; adverb 

        now (nau) = acum 

I used to when I was younger, but not very often now = obişnuiam (dansam) când  

                                                      eram mai tânăr, dar nu se întâmplă foarte des acum 

 

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

                                      cu “to have” – I have got = I have) 

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

        I’m getting (aim- getiŋ) = I am getting (ai- æm- getiŋ) = devin; aspectul  

                                                                                                                       continuu 

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

        too (tu:) = prea, de asemenea (când este pus la sfârşitul propoziției) 

     vezi http://www.gramatica-limbii-

engleze.ro/pdf/too_and_so_cu_orice_adjectiv.pdf 

        old (ould) = bătrân,  bătrână; adjectiv monosilabic si neregulat 

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

I'm getting too old = îmbătrânesc (prea mult), devin prea bătrân 

… 

Too old = prea bătrân 

 

        nonsense (nǤnsəns) = prosti, nonsens 

        you (ju:) = tu, voi 

        you don’t (ju:- dount) = you do not (ju:- du- nǤt) = tu nu; negativul de la  

                                                                diateza activă persoana a II-a singular si plural  

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

        to look (tu- luk) = a privi, a se uita; verb regulat, punctul 2 

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

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

                                                                                                             “much” sau “many” 

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

        than (ðæn) = decât; folosit obligatoriu la comparativul adjectivelor 

        fifty (fifti) = cincizeci (50) 

Nonsense, you don't look more than fifty = prosti, nu pari mai în vârstă de  

                                                                     cincizeci (nu pari să ai mai mult de cincizeci)  

 

        as (æz) = ca, în timp ce, deoarece 

        a (ə) = un, o; articolul nehotărât, se foloseşte la generalizari 

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

        to matter (tu- mætə) = a conta; verb regulat, punctul 1 

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

        matter (mætə) = subiect, materie, esență  

        of (Ǥv)(əv) = din, de, al; prepoziție, folosită şi la genitivul cu “of” 

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

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

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

        fact (fækt) = fapt, faptă, realitate 

        I’m (aim) = I am (ai- æm) = eu sunt 

        near (niə) = lângă; prepoziție 

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

        nearly (niəli) = aproape; adverb din adjectiv 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verb_plus_er.pdf 
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        sixty (siksti) = şaizeci (60)       

As a matter of fact, I'm nearly sixty = de fapt, am aproape şaizeci 

 

        real (ri(:)əl) = real; adjectiv, în general nu are grad de comparație, dar se  

                                                          întâlneşte şi sub forma “more real” 

          vezi http://www.gramatica-limbii-

engleze.ro/pdf/gradele_de_comparatie_ale_adjectivelor.pdf 

        really (ri(:)əli) = adevărat; adverb din adjectiv 

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

Really = adevărat 

 

        you (ju:) = tu, voi 

        certain (sə:tn) = sigur, anumit, oarecare; adjectiv bisilabic, punctul 2 

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

        certainly (sə:tnli) = bineînțeles, cu siguranță; adverb din adjectiv 

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

        it (it) = el, ea; pronume impersonal persoana a III-a singular, se foloseşte şi la  

                                 cazul acuzativ după verbe şi prepoziții 

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

You certainly don't look it = cu siguranță nu pari (nu-i arăți) 

 

        to be glad (tu- bi:- glæd) = a fi bucuros, bucuroasă, a-i pare bine 

        to hear (tu- hiə) = a auzi; verb neregulat 

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

I'm glad to hear it = îmi pare bine (sunt bucuros) să aud asta 

 

        are you doing (a:- ju:- du(:)iŋ) = faci tu; interogativul la aspectul continuu de  

                                                                              la  “you are doing” 

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

        anything (eniθiŋ) =orice, totul, ceva; se foloseşte la interogativ si negativ 

        special (speȓəl) = special 

        tonight (tu’nait) (tə’nait) = deseară, diseară, astă-seară, la noapte 

Are you doing anything special tonight = ai ceva special de făcut (faci ceva special)  

                                                                          diseară (în noaptea asta) 

 

        if (if) = dacă  
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        not (nǤt) = nu 

        what (wǤt) = ce 

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

        about (ə’baut) = despre; prepoziție 

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

        coming (kȜmiŋ) = venind, venire; substantiv si gerunziu; după prepoziții  

                                                                    verbul se pune cu “ing” 

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

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

        with (wið) = cu; prepoziție 

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

        me (mi:) = mie; pronume posesiv pentru persoana a I-a singular 

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

        to (tu) = la, spre, către; prepoziție; pentru mişcare 

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

        my (mai) = meu, mea; adjectiv posesiv pentru persoana a I-a singular 

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

        club (klȜb) = club 

If not, what about coming with me to my club = dacă nu, ce-ai zice să vi cu mine  

                                                                                        la clubul meu 

 

        you’d get to (ju:d- get- tu) = you would get to (ju:- wud- get- tu) = tu ai ajunge  

                                                                                                                              să … 

        you’d get to (ju:d- get- tu) = you shoud get to (ju:- ȓud- get- tu) = tu ar trebui  

                                                                                                                           să ajungi să … 

        to know (tu- nou) = a şti, a cunoaşte; verb neregulat 

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

        quite (kwait) = foarte, complet, destul de 

        a (ə) = un, o 

        lot (lǤt) = lot, mulțime, grup 

        of (Ǥv)(əv) = de, din, al; prepoziție folosită şi la genitivul cu “of” 

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

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

        interesting (intristiŋ) (intəristiŋ) = interesant; adjectiv plurisilabic 

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

        people (pi:pl) = oameni; substantiv care cere numai plural, punctul 12 
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  vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/pluralul_substantivelor.pdf 

        there (ðεə) = acolo 

You'd get to know quite a lot of interesting people there = ai ajunge să cunoşti o  

                                                                              mulțime de oameni interesanți acolo 

 

        should (ȓud) = ar trebui; trecutul de la verbul auxiliar “shall”, folosit şi la  

                                                    condițional 

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

        to love (tu- lȜv) = a iubi; verb regulat, punctul 1 

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

        but (bȜt) = dar 

        today (tu’dei) (tə’dei) = astăzi 

        (it) happens (hæpənz) = se întâmplă; forma de la persoana a III-a singular  

                                                                           pentru verbul regulat “to happen” 

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

        to be (tu- bi:) = a fi; verb neregulat; verb auxiliar la aspectul continuu si  

                                           diateza pasivă 

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

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

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

        our (auə) = nostru, noastră; adjectiv posesiv pentru persoana a I-a plural 

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

        wedding (wediŋ) = nuntă 

        anniversary (æni’və(:)səri) = aniversare 

        and (ænd) = şi 

        we’re going (wiə- gouiŋ) = we are going (wi:- a:- gouiŋ) = noi mergem; forma  

                                          de aspect continuu a lui “to go” – infinitiv = “to be going” 

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

        out (aut) = afară 

        to celebrate (tu- seləbreit)(selibreit) = a sărbători; verb regulat, punctul 3 

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

I should love to, but today happens to be our wedding anniversary and we're 

going out tonight to celebrate = mi-ar place (să cunosc), dar astăzi se întâmplă să  

       fie aniversarea zilei noastre de căsătorie şi diseară ieşim în oraş să sărbătorim 

 

        well (wel) = ei bine 
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        heart (ha:t) = inimă 

        heartest (ha:tist) = din toată inima, cu sinceritate 

        congratulations (kən’grætju’leiȓnz) = felicitări; pluralul de la “congratulation”  

                                                                                            punctul 1 

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

Well, my heartest congratulations = ei bine, sincerele mele felicitări (cele mai  

                                                                  sincere felicitări) 

 

        to thank (tu- θæŋk) = a mulțumi; verb regulat, punctul 2 

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

        very (veri) = foarte 

        much (mȜtȓ) = mult, multă; adjectiv neregulat folosit pentru cantitate 

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

Thank you very much = mulțumesc foarte mult 

 

        could (kud) = aş putea; trecutul de la verbul modal “can”, folosit la infinitiv şi  

                                                  se traduce cu condiționalul 

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

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

        to manage (tu- mænidȢ) = a conduce, a administra; verb regulat, punctul 1 

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

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

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

        along (ə‘lǤŋ) = de-a lungul, înainte; prepoziție 

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

        to come along (tu- kȜm- ə‘lǤŋ) = a veni înainte; “along” întăreşte pe “to  

                                                                                                come” 

        tomorrow (tu’mǤrou) (tə’mǤrou) = mâine 

        night (nait) = noapte 

        if (if) = dacă 

        that (ðæt) = asta, ăsta; se foloseşte ca subiect 

        would (wud) = trecutul de la “will”; se foloseşte la condițional şi se traduce cu  

                                                                        condiționalul aş vrea 

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

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

        to suit (tu- sju:t) = a se potrivi cu, a asorta; verb regulat, punctul 3 
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  vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/trecutul_verbelor_regulate.pdf 

I could manage to come along tomorrow night, if that would suit you = aş putea  

                       să reuşesc să vin mâine seară, dacă vi s-ar potrivi (nu vă deranjează) 

 

        excellent (ek’sələnt) = excelent; adjectiv plurisilabic 

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

Yes, excellent = da, excellent 

 

        to let (tu- let) = a lăsa; verb neregulat şi auxiliar pentru imperativ 

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

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

        to make (tu- meik) = a face; verb neregulat  

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

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

        let’s make it (lets- maik- it) = let us make it (let- Ȝs- meik) = să o facem, s-o  

                                                                                                                  realizăm 

        round (raund) = rotund, în jurul 

        eight o’clock (eit- ə‘klǤk) = opt fix 

Let's make it round about eight o'clock = să ne vedem (să o facem) în jurul orei  

                                                                          Opt 

 

        well (wel) = bine; adverb folosit după verbe în locul lui “good” care este  

                                        folosit după adjective  

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

Very well = foarte bine 

 

        thanks (θæŋks) = thank you (θæŋ’kju:) = muțumesc 

Thanks = mulțumesc 

 

 

 

 

 

 

 

 


