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                                                                         LESSON  FIFTEEN 

 

        lesson (lesn) = lecţie 

        fifteen (‘fif’ti:n) = cincisprezece 

        fifteenth (‘fif’ti:nθ) = a cincisprezecea, al cincisprezecilea 

        hotel (hǤ’tel) (hou’tel) = hotel 

The hotel  = hotelul  

 

        there are (ðεə- a:) (ðə‘ra:) = sunt, există 

        plenty (plenti) = mulțime, abundență, mulți, multe 

        of (Ǥv) (əv) = al, a, ai, ale, de (la), din (partea); prepozitie, 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 

        plenty of = o mulțime de, multe 

        good (gud) = bun, bună, buni, bune; adjectiv neregulat 

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

        hotels (hǤ’telz) (hou’telz) = hoteluri; pluralul de la “hotel”, punctul 1 

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

        in (in) = în; prepozitie, 

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

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

        London (lȜndən) = Londra 

        and (ænd)(ənd) = şi 

        you’re (ju:ə) = you are (ju:- a:) = tu eşti, voi sunteți  

        near (niə) = lângă; prepoziție şi adjectiv monosilabic, punctul 3 

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

            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 

        always (Ǥ:lwəz) (Ǥ:lweiz) = mereu, întotdeauna 

        sure (ȓuə) = sigur 
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        to be (tu- bi:) = a fi; 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 sure = a fi sigur 

        to find (tu- faind) = a găsi; verb neregulat 

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

        of finding  = (ca) să găseşti, de găsit; după prepoziții verbul se pune cu “ing” 

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

        room (ru:m) = cameră 

        or (Ǥ:) = sau 

        other (Ȝðə) = altul, alta 

        one or other  = una sau alta, unul sau altul 

        them (ðem) = pe ei, pe ele; pronumele de la cazul acuzativ care se pune după    

                                                         verbe şi prepoziții 

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

        of them  = din(tre) ele 

There are plenty of good hotels in London and you're nearly always sure of finding 

room in one or other of them = sunt destule hoteluri bune în Londra şi eşti     

                           aproape întotdeauna sigur să găseşti loc în unul sau altul dintre ele 

 

        still (stil) = totuşi, încă 

        to do (tu- du(:)) = 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 

        to want (tu- wǤnt) = a vrea; verb regulat, punctul 3 

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

        you don’t want (ju:- dount- wǤnt) = you do not want (ju:- du- nǤt- wǤnt) = tu   

                                                                        nu vrei; negativul de la “you want” 

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

        to disappoint (tu- disə’pǤint) = a (se) dezamăgi; verb regulat, punctul 3 

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

        disappointed (disə’pǤintid) = dezamăgit 
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        especial (is’peȓl) (is’peȓəl) = special; adjectiv plurisilabic 

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

        especially (is’peȓli) (is’peȓəli)  = mai ales, în mod special; adverb din adjectiv 

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

        during the (dju:riŋ- ðə) = în timpul; prepoziție 

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

        holiday (hǤlidei) = sărbătoare, vacanță 

        season (si:zn) (si:zən) = sezon, anotimp, stagiune 

        it’s (its) = it is (it- iz) = este 

        better (betə) = mai bine, mai bun; comparativul de la “good” sau “well” 

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

        to engage (tu- in’geidȢ) = a (se) angaja, a (se) obliga, a se logodi; verb regulat,   

                                                                                                                            punctul 1 

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

        beforehand (bi’fǤ:hænd) = dinainte 

        to engage a room beforehand = a-ți rezerva o cameră din timp 

Still, if you don't want to be disappointed, especially during the holiday season,  

it's better to engage a room beforehand = totuşi, dacă nu vrei sa fi dezamăgit, 

mai ales în timpul sezonului estival, este mai bine să îți rezervi o cameră din timp 

 

        to find (tu- faind) = a găsi; verb neregulat 

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

        you’ll find (ju:l- faind) = you will find (ju:- wil- faind) = tu vei găsi; viitorul 

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

        just (dȢȜst) = chiar, tocmai 

        the same (ðə- seim) = la fel 

        just the same = chiar la fel, pur şi simplu la fel  

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

        all (Ǥ:l) = toți, toate, tot 

        large (la:dȢ) = larg, mare, întins; adjectiv monosilabic, punctul 4-a) 

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

        cities (sitiz) = metropolă, oraş mare 

You'll find London hotels just the same as hotels in all large cities = vei găsi că 

hotelurile din Londra sunt pur şi simplu la fel ca hotelurile din toate oraşele mari 

 

        rule (ru:l) = regulă, lege 
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        as a rule = în general, ca o regulă, de obicei 

        to go (tu- gou) = a merge; verb neregulat 

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

        into (intu) = în (pentru mişcare) 

        entrance (entrəns) = intrare 

        hall (hǤ:l) = hol 

        lounge (laundȢ) = hol (de hotel), hol de aşteptare 

        where (wεə) = unde 

        visitors (vizitəz) = vizitatori; pluralul de la “visitor”; pluralul substantivelor,  

                                                                                                   punctul 1 

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

        (they) are coming (ðei- a:- kȜmiŋ) = (ei) vin; aspectul continuu 

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

        constant (kǤnstənt) = constant; adjectiv bisilabic, punctul 2 

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

        constantly (kǤnstəntli) = mereu, adeseori, constant; adverb din adjectiv 

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

        (they) are going (ðei- a:- gouiŋ) = (ei) merg; aspectul continuu 

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

As a rule, you go into a large entrance-hall or lounge, where visitors are 

constantly coming and going = de obicei, intri într-un hol mare care se află la  

                                            intrare, unde vizitatorii în mod constant vin si pleacă 

 

        the (ðə) = articolul hotărât care se pronunță (ði) când substantivul începe cu o   

                                                                                                                                        vocală 

        porter (pǤ:tə) = hamal, portar 

        takes (teiks) = ia (el,ea) forma de la persoana a III-a singular, prezent,  

                                  afirmativ a lui “to take”; verb neregulat 

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

        your (jǤ:) (jǤ:ə) = tău, ta; adjectiv posesiv, persoana a II-a singular si plural 

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

        luggage (lȜgidȢ) = bagaj, bagaje; substantiv care cere numai singular, punctul                                                                               

                                                                                                                                              11 

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

        to go to (tu- gou- tu) = a merge la (spre) 

        reception (ri’sepȓn) = recepție 
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        desk (desk) = bancă, pupitru, birou, catedră 

        to see (tu- si:) = a vedea; verb neregulat 

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

        about (ə‘baut) = despre; prepoziție 

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

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

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

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

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

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

        key (ki:) = cheie, tastă 

The porter takes your luggage, and you go to the reception desk to see about your 

room and get your key = portarul (hamalul) îți ia bagajele, iar (şi) tu te duci la  

                                 recepție ca să-ți iei camera în primire şi să-ți primeşti cheia 

 

        then (ðen) = atunci, apoi 

        page (peidȢ) = paj, băiat de serviciu 

        takes (teiks) = duce (el,ea) forma de la persoana a III-a singular, prezent,  

                   afirmativ a lui “to take”; verb neregulat (take me home = du-mă acasă) 

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

        up (Ȝp) = sus 

        to (tu) = la, spre; prepoziție  

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

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

        lift (lift) = lift, a (se) ridica; substantiv şi verb regulat, punctul 3 

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

Then the page takes you up to your room in a lift = apoi băiatul de serviciu  

                                                                  (liftierul) te duce cu liftul în camera ta 

 

        people (pi:pl) = oameni; substantiv care cere numai plural, punctul 12 

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

        office (Ǥfis) = birou, serviciu, instituție 

        will (wil) = a vrea (aici folosit ca verb auxiliar pentru viitor), voi, vei, va, vom,  

                                                                                                                  veti, vor 

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

        always (Ǥ:lwəz) (Ǥ:lweiz) = mereu, întotdeauna 
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        to help (tu- help) = a ajuta; verb regulat, punctul 2 

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

        if (if) = dacă 

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

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

        you don’t know (ju:- dount- nou) = you do not know (ju:- du:- nǤt- nou) = tu  

                                                                                                             nu şti, tu nu cunoşti 

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

        way (wei) = drum, cale 

        about (ə‘baut) = prin, în (oraş); prepoziție 

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

        town (taun) = oraş  

The people in the office will always help you if you don't know your way about 

the town  = oamenii de la oficiu te vor ajuta întotdeauna dacă nu şti cum să te  

                                                                                               descurci  în oraş (Londra) 

 

        to tell (tu- tel) = a spune, a povesti; verb neregulat 

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

        they’ll tell you (ðeil- tel- ju:) = they will tell you (ðei- wil- tel- ju:) = ei îți vor  

                                                                                                                               spune 

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

        what (wǤt) = ce 

They'll tell you where to go and what to see = ei îți vor spune unde să mergi şi ce  

                                                                                   să vezi 

 

         to book (a seat) (tu- buk)(ə- si:t) = a rezerva (un loc, un bilet) 

         seats (si:ts) = locuri; pluralul de la “seat”, punctul 2 

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

         for (fǤ:) = pentru; prepoziție 

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

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

         at (æt) = la; prepoziție 

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

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

         theatre (θiətə) = teatru 

         can (kæn) = a putea; verb modal 
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             vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_modale.pdf 

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

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

         stay (stei) = şedere (sejur) 

         pleasant (plezənt) = plăcut, plăcută 

         a pleasant one (ə- plezənt- wȜn) = una plăcuta 

They'll book seats for you at the theatre and do all they can to make your stay a 

pleasant one = îți vor rezerva locuri la teatru şi vor face tot ce pot ca să-ți facă     

                                                                                                          sejurul unul plăcut 

 

        to want (tu- wǤnt) = a vrea; verb regulat, punctul 3 

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

        a (ə) = un, o; articolul nehotărât care se foloseşte şi la “generalizări” 

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

        guide (gaid) = ghid 

        to show (tu- ȓou) = a arăta; verb neregulat 

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

        round (raund) = rotund, în jurul, de jur împrejurul 

        to show round = a conduce, a ghida pe cineva de jur împrejur (a-i arăta  

                                                                                                                                   drumul) 

        an (ən)(æn) = un, o; articolul nehotărât care se foloseşte şi la “generalizări” şi  

                                       care se pune înainte de substantivele care încep cu o vocală 

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

        to interpret (in’tə:prit) = a traduce, a interpreta, a fi interpret; verb regulat,  

                                                                                                                        punctul 3  

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

        interpreter (in’tə:pritə) = translator, traducător 

        business (biznis) = afacere, afaceri 

        interview (intəvju:) = interviu 

If you want a guide to show you round, or an interpreter for a business interview, 

they'll get you one = dacă doreşti un ghid pentru a te îndruma, sau un translator  

                              (interpret) pentru o întâlnire de afaceri, îți vor face rost de unul 

 

        to have (tu- hæv) = a avea; verb neregulat, folosit şi ca auxiliar la “present 

perfect”, la “past perfect”, la ”past conditional”, şi la “past future” 

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

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

        have to (hæv- tu) = must (mȜst) = trebuie  

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

        to write (tu- rait) = a scrie; verb neregulat 

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

        letters (letəz) = scrisori; pluralul de la “letter” 

        to type (tu- taip) = a bate la maşina de scris; verb regulat, punctul 2 

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

        to provide (tu- prə’vaid) = a furniza, a aduce; verb regulat, punctul 3 

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

        you  (ju:) = ție, vouă; pronumele de la cazul acuzativ care se foloseşte după  

                                              verbe şi prepoziții (persoana a II-a singular si plural) 

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

        with (wið) = cu; prepoziție 

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

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

        typewriter (taipraitə) = maşină de scris 

If you have to write business letters and can type, they'll provide you with a 

typewriter = dacă trebuie să scri scrisori de afaceri şi poți să bați la maşină, îți vor  

                                                                               aduce (face rost de) o maşină de scris  

 

        on (Ǥn) = pe; prepoziție 

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

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

        other (Ȝðə) = alta, altul 

        hand (hænd) = mână 

        on the other hand (Ǥn- ði- Ȝðə- hænd) = pe de altă parte 

        to prefer (tu- pri’fə:) = a prefera; verb regulat, punctul 1 

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

        to dictate (tu- dik’teit) = a dicta; verb regulat, punctul 3 

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

        shorthand-typist (ȓǤ:thænd-taipist) = steno-dactilografă 

If, on the other hand, you prefer to dictate your letters, they'll get you a 

shorthand-typist = dacă, pe de altă parte, prefer să-ți dictezi scrisorile, îți vor  

                                                               aduce (pune la dispoziție) o steno-dactilografă 
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        wife (waif) = soție 

        to be going to (tu- bi:- gouiŋ- tu) = a avea de gând să, a intenționa 

        to find  (tu- faind) = a găsi; verb neregulat 

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

        plenty (plenti) = mult, mulți, abundență, mulțime 

        to amuse (tu-  ə‘mju:z) = a (se) amuza, a (se) distra; verb regulat, punctul 1 

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

        her (hə:) = pe ea; pronumele de la cazul acuzativ care se foloseşte după  

                                  verbe şi prepoziții (persoana a III-a singular) 

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

If your wife is going to be with you, she'll find plenty to amuse her = dacă soția ta 

va fi (intenționează să fie) cu tine, ea va găsi destule cu care să se distreze(amuze) 

 

        to be able to (tu- bi:- aibl- tu) = a putea, a fi capabil; îl înlocuieşte pe “can” 

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

        to spend (tu- spend) = a petrece, a cheltui; verb neregulat 

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

        her (hə:) = ei; adjectiv posesiv 

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

        time (taim) = timp 

        looking (lukiŋ) = privind, uitându-se (la); gerunziu 

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

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

        shops (ȓǤps) =magazine; pluralul de la “shop”, punctul 2 

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

        while (wail) = în timp ce 

        busy (bizi) = ocupat, aglomerat 

        you’re (ju:ə) =  you are (ju:- a:) = tu eşti  

She'll be able to spend her time looking at the shops while you're busy = ea va  

     putea să-şi petreacă timpul uitându-se la magazine în timp ce tu eşti ocupat 
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