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                                                                         LESSON  NINETEEN 

 

        lesson (lesn) = lecţie 

        nineteen (‘nain’ti:n) = nouăsprezece 

        nineteenth (‘nain’ti:nθ) = a nouăsprezecea, al nouăsprezecilea 

        numerals (nju:mәrәlz) = numerale; pluralul de la “numeral”, punctul 1 

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

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

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

        and (әnd)(ænd) = şi 

        dates (deits) = date ; pluralul de la “date”, punctul 2  

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

Numerals: times and dates = numerale: cum să spui timpul (ora) şi datele 

 

        if (if) = dacă 

        I (ai) = eu 

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

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

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

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

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

                                                                                                                                  o vocală 

        time (taim) = timp 

        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 

        at (æt) = la; prepoziție 

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

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

        my (mai) = meu, mea; adjectiv posesiv 

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

        watch (wɔtʃ) = ceas de mână, a privi la (televizor)              

If I want to know the time I look at my watch = dacă vreau să ştiu cât este ora mă  

                                                                                     uit la ceasul meu de mână 
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        I’ve got (aiv- gɔt) = I have got (ai- hæv- gɔt) = I have (ai- hæv) = eu am  

                                                                                                                  (căpătat, obținut) 

        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/to_get_plus_adjectiv.pdf 

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

        a (ә) = un, o; articolul nehotărât folosit şi la generalizări 

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

        gold (gould) = aur, auriu 

        wrist (rist) = încheietura mâinii 

        wrist-watch = ceas de mână 

        with (wið) = cu; prepoziție 

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

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

        leather (leðә) = piele 

        strap (stræp) = curea 

I've got a gold wrist-watch with a leather strap = am un ceas de mână din aur cu o  

                                                                                        curea din piele 

 

        it (it) = el, ea; pronume personal persoana a III-a singular  folosit şi ca subiect  

                                                                                                       obligatoriu – it is = este 

        keeps (ki:ps) = ține, păstrează; forma la singular, persoana a III-a de la “to  

                                                                keep”, verb neregulat 

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

        fair (fεә) = corect, cinstit 

        fairly (fεәli) = corect; adverb din adjectiv 

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

        good (gud) = bun, bună; adjectiv neregulat 

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

        time (taim) = timp 

        but (bʌt) = dar 

        occasional (ә‘keiʒ(ә)nәl) = ocazional 

        occasionally (ә‘keiʒ(ә)nәli) = ocazional; adverb din adjectiv 

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

        goes (gouz) = forma de la persoana a III-a singular a verbului “to go”; verb  

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

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

        wrong (rɔŋ) = greşit, rău, incorect 

It keeps fairly good time, but occasionally it goes wrong = arată timpul destul de  

                                                                 bine, dar ocazional o ia razna (nu arată bine) 

 

        when (wen) = când 

        does (dʌz) = forma de la persoana a III-a singular a verbului “to do”; verb  

                                                                                                                         neregulat 

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

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

        that (ðæt) = asta ;pronume 

        to take (tu- teik) = a lua; verb neregulat 

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

        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 

        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 

        maker (meikә) = cel care face, făcător 

        watchmaker = ceasornicar 

        and (әnd)(ænd) = şi 

        to have (tu- hæv) = a avea; verb neregulat, auxiliar pentru present perfect,  

                                                                   past perfect, past conditional, past future 

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

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

        it (it) = pe el, pe ea; pronumele de la cazul acuzativ care se pune după verbe  

                                            şi prepoziții 

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

        repaired (ri’pεәd) = reparat; trecutul şi participiul trecut de la verbul regulat  

                                                           “to repair”, punctul 1 

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

        cleaned (kli:nd) = curățat; trecutul şi participiul trecut de la verbul regulat  

                                                           “to clean”, punctul 1 

  vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/trecutul_verbelor_regulate.pdf 
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        regulated (re’gjuleitid) = reglat; trecutul şi participiul trecut de la verbul  

                                                            regulat “to clean”, punctul 1 

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

When it does that, I take it to a watchmaker, and have it repaired, cleaned and 

regulated = când se întâmplă asta, îl duc la ceasornicar, şi îl repar, curăț şi reglez 

 

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

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

        I don’t think (ai- dount- θiŋk) = I do not think (ai- du- nɔt- θiŋk) = nu cred 

        you (ju:) = tu, voi 

        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) = vei găsi 

        very (veri) = foarte 

        difficult (dificәlt) = dificil, dificilă; adjectiv plurisilabic 

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

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

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

        in (in) = = în; prepoziție 

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

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

        English (iŋgliʃ) = engleza; the English = englezii 

I don't think you'll find it very difficult to tell the time in English = nu cred că vei  

                                                          găsi foarte dificil să spui cât este ora în engleză 

 

        first (fә:st) = primul, prima 

        of (әv)(ɔv) = 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 

        all (ɔ:l) = toți, toate, tot 

        first of all (fә:st- әv- ɔ:l) = mai întâi de toate 

        to deal (tu- di:l) = a negocia 

        to deal with  = a o scoate la capăt, a se ocupa (de), a trata cu 

        let’s deal with (lets- di:l- wið) = let us deal with (let- ʌs- di:l- wið) = să ne  
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                                                                                                                            ocupăm de 

        hours (auәz) = ore; pluralul de la “hour”, punctul 1 

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

        we (wi:) = noi 

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

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

        o’clock (ә‘klɔk) = fix 

        it’s one o’clock (its- wʌn- ә‘klɔk) = it is one o’clock (it- iz- wʌn- ә‘klɔk) = este  

                                                                                                                                   unu (fix) 

        two (tu:) = doi, două 

        three (θri:) = trei 

        so (sou) = deci, astfel, aşa (de) 

        on (ɔn) = mai departe (după verbe înseamnă să se continue acțiunea indicată  

                         de verb) ; prepoziție 

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

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

        and so on = şi aşa mai departe 

First of all, let's deal with the hours: we say, it's one o'clock, two o'clock, three 

o'clock, and so on = mai întâi de toate, să luăm orele: este ora unu, două, trei, şi  

                                     aşa mai departe 

 

        twelve (twelv) = doisprezece 

        may (mei) = a avea permisiunea, a se putea; verb modal 

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

        to refer (tu- ri’fә:) = a se referi la 

        midnight (midnait) = miezul nopții 

        or (ɔ:) = sau, ori 

        midday (middei) = miezul zilei 

Twelve o'clock may refer to midnight, or to midday = ora douăsprezece poate fi la  

                                                                                                 miezul nopții, sau la amiază  

 

        then (ðen) = atunci, apoi 

        for (fɔ:) = pentru; prepoziție 

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

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

        quarters (kwɔtәz) = sferturi; pluralul de la “quarter”, punctul 1 
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vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/pluralul_substantivelor.pdf 

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

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

        instance (instәns) = exemplu, caz 

        for instance = de exemplu  

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

        past (pa:st) = şi (când spui cât este ora) 

        to (tu) = fără (când spui cât este ora)  

        eight (eit) = opt 

        half (ha:f) = jumătate 

        nine (nain) = nouă 

Then for the quarters we say, for instance, it's a quarter past eight, half-past 

eight, a quarter to nine = apoi în ceea ce priveşte sferturile noi spunem, de  

                               exemplu, este opt şi un sfert, opt şi jumătate, nouă fără un sfert 

 

        sometimes (sʌmtaimz) = uneori 

        people (pi:pl) = oameni; pluralul substantivelor, punctual 12 

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

        just (dʒʌst) = tocmai, chiar, numai 

        instead (in’sted) = în schimb 

        instead of (in’sted- ɔv) = în loc de  

Sometimes people just say eight-fifteen instead of a quarter past eight, and eight-

thirty instead of half-past eight = uneori oamenii spun doar opt şi cincisprezece în  

                                   loc de opt şi un sfert, şi opt şi treizeci în loc de opt şi jumătate 

 

        other (ʌðә) = altul, alta 

        as (æz) = ca 

        follows (fɔlouz) = forma de la persoana a III-a singular de la “to follow”, verb  

                                                                                                                regulat, punctul 1 

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

        as follows = după cum urmează 

        minutes (minits) = minute; pluralul de la “minute”, punctul 2 

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

        simply (simpli) = pur şi simplu 

We say other times as follows: five minutes past eight, or simply, five past eight = 

alteori noi spunem după cum urmează: opt şi cinci minute, sau pur şi simplu, opt  
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                                                                                                                                     şi cinci 

 

        similar (similә) = similar; adjectiv 

        similary (similәri) = în mod similar; adverb 

Similary, ten past eight, twenty past eight, twenty-five past eight, twenty-five to 

nine, twenty to nine, ten to nine, five to nine = în mod similar, opt şi zece, opt şi 

douăzeci, opt şi douăzeci şi cinci, nouă fără douăzeci şi cinci, nouă fără douăzeci,  

                                                                                        nouă fără zece, nouă fără cinci 

 

        referring to (ri’fә:riŋ) = referitor (la) 

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

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

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

        the eighth (ði- eitθ) = al optulea, a opta 

        was (wɔz) = a fost; trecutul lui “to be” pentru persoanele a I-a şi a doua 

singular; verb auxiliar folosit la aspectul continuu şi în cazul de față la diateza  

                                                                                                                               pasivă 

            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 

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

        born (bɔ:n) = născut, născută; participiul trecut de la “to bear” 

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

        to be born (tu- bi:- bɔ:n) = a se naşte 

        on (ɔn) = pe; se foloseşte pentru date sau zilele săptămânii; prepoziție 

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

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

        June (dʒu:n) = iunie 

        January (dʒænjuәri) = ianuarie 

        died (daid) = a murit; trecutul de la “die”; verb regulat, punctul 1 

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

Referring to dates, we say, for instance: Henry VIII (the eighth) was born on the 

twenty-eighth of June, fourteen ninety-one (28
th

 June 1491), and died on the 

twenty-eighth of January, fifteen forty-seven (28
th

 January 1547) = în ceea ce 

priveşte datele, noi spunem, de exemplu: Henry al optulea (VIII) s-a născut pe 

douăzeci şi opt iunie, o mie patru sute nouăzeci şi unu (1491), şi a murit pe  
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                      douăzeci şi opt ianuarie, o mie cinci sute patruzeci şi şapte (1547) 

 

        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 

        care (kεә) = grijă 

        careful (kεәfl) = grijuliu; adjectiv din substantiv 

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

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

        to pronounce (tu- prә’nauns) = a pronunța; verb regulat, punctul 2 

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

        distinct (dis’tiŋkt) = distinct, clar 

        distinctly (dis’tiŋktli) = distinct, clar, fără îndoială; adverb din adjectiv 

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

        thirty (θә:ti) = 30 

        forty (fɔ:ti) = 40 

        fifty (fifti) = 50 

        sixty (siksti) = 60 

Be careful to pronounce distinctly thirteen, thirty (13-30); fourteen, forty (14-40); 

fifteen, fifty (15-50); sixteen, sixty (16-60); and so on = ai grijă să pronunți clar 

treisprezece, treizeci; paisprezece, patruzeci; cincisprezece, cincizeci; şaisprezece,   

                                                                                                    şaizeci; şi aşa mai departe 

 

        then (ðen) = apoi, atunci 

        to learn (tu- lә:n) = a învăța; verb regulat, punctul 1 şi neregulat 

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

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

        hundred (hʌndrәd) = 100 

        thousand (θauzәnd) =  1000 

        seventy (sevәnti) =  70 

        eighty  (eiti) = 80 

Then learn: a hundred (100), a hundred and one (101), two hundred and seventy-

six (276), a thousand (1000),  three thousand three hundred and eighty-seven 

(3387) = apoi învață: o sută (100), o sută unu (101), două sute şaptezeci şi şase    
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                                       (276), o mie (1000), trei mii trei sute optzeci şi şapte (3387) 

 

 

 

 

 

 


