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                                                                         LESSON  TWENTY-FIVE 

 

        lesson (lesn) = lecţie 

        twenty-five (twenty-faiv) = douăzeci şi cinci 

        twenty-fifth (twenty-fifθ) = a douăzeci şi cincea, al douăzeci şi cincilea 

        travelling (trævliŋ) = călătorind; gerunziul de la “to travel”, verb regulat,          

                                                                                                                       punctul 1  

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

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

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

Travelling = călătorind 

 

        those (ðouz) = aceia, acelea 

        who (hu:) = cine; se foloseşte pentru persoane 

        to wish (tu- wiʃ) = a dori, a cere, a spera, a nădăjdui; verb regulat, punctul 2  

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

        to travel (tu- trævl) = a călători; verb regulat, punctul 1  

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

        either (aiðә)(i:ðә) = fiecare, oricare (din doi) 

        or (ɔ:) = sau, ori 

        either … or = ori … ori, fie … fie 

        for (fɔ:) = pentru; prepoziție  

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

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

        pleasure (pleʒә) = plăcere 

        on (ɔn) = pe, cu, la, în continuare; prepoziție  

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

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

        business (bisnis) = afacere 

        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 

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

        at (æt)(әt) = la; prepozitie, 

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

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

        their (ðεә) = lor; adjectiv posesiv 

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

        disposal (dis’pouzl) = distoziție, dispunere 

        various (vεәriәs) = divers, mulți, diferite 

        means (mi:nz) = mijloace; pluralul de la “mean”, punctul 1 

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

        of (ɔv)(әv) = 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 

        transport (trænspɔ:t) = transport 

Those who wish to travel, either for pleasure or on business, have at their 

disposal various means of transport = aceia care doresc să călătorească, fie de 

plăcere fie cu afaceri, au la dispoziția lor diferite mijloace de transport 

 

        there (ðεә) = acolo 

        is (iz) = este 

        there is (ðә’riz)(ðεә- iz) = este, se află, există 

        instance (instәns) = exemplu, caz 

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

                                                                                                                                        vocală 

        humble (hʌmbl) = umil, umilă 

        expensive (iks’pensiv) = scum, scumpă 

        inexpensive (iniks’pensiv) = ieftin, ieftină 

        bicycle (baisikl) = bicicletă 

There is, for instance, the humble, inexpensive bicycle = (aşa) este, de exemplu,  

                                                                                                    bicicleta ieftină şi umilă 

 

        then (ðen) = apoi, atunci 

        there’s (ðεәz)  = there is (ðεә- iz) = este, se află, există 

        motor (moutә) = motor 
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        cycle (saikl) = ciclu, veac, bicicletă 

        motorcycle = motocicletă  

        with (wið) = cu; prepozitie, 

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

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

        which (witʃ) = care, cine; este selectiv 

        you (ju:) = tu, voi  

        can (kæn) = a putea a fi capabil; verb modal 

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

        quick (kwik) = iute, vioi, ager, prompt; adjectiv monosilabic, punctul 4 a) 

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

        quickly (kwikli) = repede; adverb din adjectiv 

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

        cheap (tʃi:p) = ieftin; adjectiv monosilabic, punctul 4 a) 

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

        cheaply (tʃi:pli) = ieftin; adverb din adjectiv 

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

        but (bʌt) = dar, insă, ci 

        long (lɔŋ) = lung; adjectiv monosilabic, punctul 4 a) 

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

        journeys (dʒә:niz) = călători; pluralul de la “journey”, punctul 1 

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

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

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

        to tire (tu- taiә) = a (se) obosi; verb regulat, punctul 1  

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

        tiring (taiәriŋ) = obositor; adjectiv din verb 

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

Then, there's the motor-cycle, with which you can travel quickly and cheaply,  

but for long journeys it's rather tiring = apoi, este motocicleta, cu care poți 

călătorii repede şi ieftin, dar pentru distanțe (călătorii) lungi este cam obositor 

 

        car (ka:) = maşină, autoturism 

        motor-car = maşină, autoturism 

        one (wʌn) = cineva  

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/one_you.pdf 
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        comfortable (kʌmftәbl) = confortabil 

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

        comfortably (kʌmftәbli) = confortabil; adverb din adjectiv 

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

        distances (distәnsiz) = distanțe; pluralul de la “distance”, punctul 3 

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

        without (wiðaut) = fără; prepoziție 

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

        to get (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 

        getting (getiŋ) = gerunziul de la “get” 

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

        without getting = după prepoziții verbul se pune cu “ing” 

        too (tu:) = prea, de asemenea 

        tired (taied) = oboist; trecutul si patricipiul de la  “tire”,verb regulat, punctul 1 

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

        to get tired = a obosi 

With a motor-car, one can travel comfortably for long distances without getting 

too tired = cu maşina, cineva poate călătorii confortabil pe distanțe lungi fără să   

                    devină prea obosit 

 

        luxury (lʌkʃәri) = lux 

        luxurious (lʌg’zjuәriәs) = luxos, extravagant 

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

        ships (ʃips) = vapoare; pluralul de la “ship”, punctul 2 

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

        to cross (tu- krɔs) = a traversa; verb regulat, punctul 2 

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

        seas (si:z) = mări; pluralul de la “sea”, punctul 1 

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

        and (ænd)(әnd) = şi 

        oceans (ouʃnz) = oceane; pluralul de la “ocean”, punctul 1 

vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/pluralul_substantivelor.pdf 
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        from (frɔm) = de la, din; prepoziție  

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

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

        to (tu) = la, spre, până la; prepoziție  

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

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

        one (wʌn) = un, o; aici în locul lui “a” 

        continent (kɔntinәnt) = continent 

        another (ә‘nʌðә) = (un) altul, (o) alta 

Luxurious ships cross seas and oceans from one continent to another = vapoare  

                                  luxoase traversează mări şi oceane de la un continent la altul 

 

        aeroplanes (εәplein)(εәrәplein) = avioane; pluralul de la “aeroplane”punctul 1 

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

        to carry (tu- kæri) = a duce, a căra; verb regulat, punctul 1 

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

        passangers (pæsindʒәz) = pasageri; pluralul de la “passanger”, punctul 1 

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

        various  (vεәriәs) = divers, mulți, diferit 

        parts (pa:ts) = părți; pluralul de la “part”, punctul 2 

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

        world (wә:ld) = lume, pământ, societate 

        in (in) = în; prepoziție 

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

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

        almost (ɔ:lmoust) = aproape, cât pe-aci să 

        as (æz) = ca, deoarece 

        as … as = la fel de … ca; tot atât de … ca 

        many (meni) = mulți, multe; adjectiv neregulat 

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

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

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

        it (it) = el, ea  

        takes (teiks) = ia; forma pentru persoana a III-a singular de la “to take”, verb   

                                                                                                                        neregulat 

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



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

 

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

        days (deiz) = zile; pluralul de la “day”, punctul 8 

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

        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 

        by (bai) = cu, prin, lângă; prepoziție 

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

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

        other (ʌðә) = altul, alta 

        means (mi:nz) = mijloace; pluralul de la “mean”, punctul 1 

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

Aeroplanes carry passengers to various parts of the world in almost as many 

hours as it takes days to do the journey by other means = avioane transportă 

pasageri către diferite locuri din lume în aproape atâtea ore cât ți-ar lua zile ca să 

ajungi cu alte mijloace de transport 

 

        but (bʌt) = dar 

        most (moust) = cei mai mulți, cel mai mult; superlativul de la “many”, adjectiv  

                                                                                      neregulat 

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

        us (ʌs) = noi, nouă; pronumele de la cazul acuzativ care se pune după  verbe   

                                           şi prepoziții 

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

        still (stil) = încă, totuşi 

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

        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 

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

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

        have to = trebuie; înlocuieşte pe “must”, verb modal pentru ca acesta din   

                                                              urmă să poată fi folosit la alte moduri şi timpuri 

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

        to use (tu- ju:z) = a folosi; verb regulat, punctul 1 
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vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/trecutul_verbelor_regulate.pdf 

        trains (treinz) = trenuri; pluralul de la “train”, punctul 1 

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

But most of us still have to use trains = dar cei mai mulți dintre noi încă trebuie să 

                                                                       folosim trenuri 

 

        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; prepozitie, 

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

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

        this (ðis) = acesta, aceasta 

        picture (piktʃә) = tablou, pictură, poză 

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

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

        busy (bizi) = ocupat, aglomerat; adjectiv bisilabic, punctul 1 a) 

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

        railway (reilwei) = cale ferată (drum de fier) 

        station (steiʃn) = gară, secție 

Look at this picture of a busy railway station = priviți la această poză a unei gări   

                                                                                    aglomerate 

 

        to stand (tu- stænd) = a sta în picioare; verb neregulat 

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

        a train is standing = un tren stă (în gară) 

        platforms (plætfɔ:mz) = peroane, platforme; pluralul de la “platform”,  

                                                                                                                     punctul 1 

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

        ready (redi) = gata, pregătit 

        to leave (tu- li:v) = a lăsa, părăsi; verb neregulat 

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

A train is standing at one of the platforms ready to leave = un tren stă la unul  

                                                                                        dintre peroane gata de plecare 

 

        some (sʌm) = nişte, ceva, vreo 

        (they) are looking (ðei- a:- lukiŋ) = ei privesc, se uită la; aspectul continuu “to  
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                                                                                                           be looking” 

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

        out (aut) = afară 

        out of (aut- ɔv) = afară din 

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

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

        windows (windouz) = ferestre, vitrine; pluralul de la “window”, punctul 1 

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

        watching (wɔtʃiŋ) = privind; gerunziul de la “to watch” 

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

        late (leit) = târziu 

        comers (kʌmәz) = care vin, (vizitatori, clienți, pasageri) 

        late-comers = întârziați 

        who (hu:) = cine, care; pentru persoane 

        to hurry (tu- hʌri) = a se grăbi; verb regulat, punctul 1  

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

        (they) are hurring = ei se grăbesc; aspectul continuu “to be hurring” 

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

        along  (ә‘lɔŋ) = înainte, de-a lungul; prepoziție 

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

        looking (lukiŋ) = privind; gerunziul de la “to look” 

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

        empty (empti) =  gol 

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

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

Some of the passengers are looking out of the windows  watching the late-

comers who are hurrying along looking for empty seats = unii dintre pasageri se 

uită afară pe ferestre privindu-i pe întârziați care se grăbesc căutând locuri libere  

 

        engine (endʒin) = motor, locomotivă 

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

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

        to be ready (tu- bi:- redi) = a fi gata, pregătit 

        to draw (tu- drɔ:) = a desena, a trage, a trasa 

        out of (aut- ɔv) = din 

The engine is ready to draw the train out of the station = locomotiva este gata să   
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                                                                                                       scoată trenul din gară 

 

         another (ә‘nʌðә) = (un) altul, (o) alta 

         just (dʒʌst) = chiar, tocmai 

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

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

         has (hæz) = are; forma pentru persoana a III-a singular de la “to have” ; 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 

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

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

         (it) has just come = tocmai a venit; present perfect 

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

              vezi http://www.gramatica-limbii-

engleze.ro/pdf/cuvintele_cu_care_se_foloseste_present_perfect.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 

         to come in = a intra 

         some (sʌm) = nişte, ceva, vreo; folosit la afirmativ 

         to get (tu- get) = a obține, a căpăta, a face rost, a avea, a ajunge, a veni, a  

                          lua;  verb neregulat (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 

         are (a:) = forma pentru persoana a II-a singular si pentru plural de la “to be”;   

                           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 

         (they) are getting out  = ei ies ; aspectul continuu “to be getting” 

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

         out (aut) = afară 

         to get out = a ieşi 
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            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/to_get.pdf 

         others (ʌðәz) = alții, altele 

         to get in = a intra 

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

On another platform a train has just come in; some passengers are getting out, 

others are getting in = la un alt peron un tren tocmai a venit; unii pasageri   

                                         coboară, alții urcă 

 

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

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

        who’ve taken (hu:v- teikn) = who have taken (hu:- hæv- teikn) = care au luat;  

                                                                                                                      present perfect 

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

        precaution (pri’kɔ:ʃn) = precauție 

        to take the precaution = a-şi lua măsuri de precauție 

        their (ðεә) = lor; adjectiv posesiv 

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

        tickets (tikits) = bilete, tichete; pluralul de la “ticket”, punctul 2 

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

        beforehand (bi’fɔ:hænd) = dinainte, înainte, cu anticipație 

        to wait (tu- weit) = a aştepta; verb regulat, punctul 3 

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

        (they) are waiting = ei aşteaptă; aspectul continuu “to be waiting” 

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

        queues (kju:z) = cozi (la bilete etc.) ; pluralul de la “queue”, punctul 1 

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

        office (ɔfis) = birou 

        booking-office (bukiŋ- ɔfis) = casă de bilete 

Those who've not taken the precaution of getting their tickets beforehand are 

waiting in queues at the booking-office = aceia care nu şi-au luat măsuri de a-şi   

                                                     lua bilete din timp aşteaptă la rând la casa de bilete 

 

        bookstalls (bukstɔ:lz) = standuri de cărți; pluralul de la “bookstall”, punctul 1 

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

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

         vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/pluralul_substantivelor.pdf 
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        to choose (tu- tʃu:z) = a alege; verb neregulat 

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

        (they) are choosing = ei aleg; aspectul continuu “to be choosing” 

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

        books (buks) = cărți; pluralul de la “book”, punctul 2 

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

        magazines (mægәzinz) = reviste; pluralul de la “magazine”, punctul 1 

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

        or (ɔ:) = sau, ori 

        newspapers (nju:zpeipәz) = ziare; pluralul de la “newspaper”, punctul 1 

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

        for (fɔ:) = pentru; prepozitie, 

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

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

At the bookstalls people are choosing books, magazines, or newspapers for the 

journey = la standurile de cărți oamenii aleg cărți, reviste, sau ziare pentru  

                   călătorie 

 

        cloakroom (kloukru:m) = cameră de bagaje (la gară), vestiar, garderobă 

        to deposit (tu- di’pɔzit) = a depune, a depozita; verb regulat, punctul 3  

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

        (they) are depositing = ei depun, lasă; aspectul continuu “to be depositing” 

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

        to withdraw (tu- wið’drɔ) = a retrage, a scoate; verb neregulat 

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

        (they) are withdrawing = ei retrag; aspectul continuu “to be withdrawing” 

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

        luggage (lʌgidʒ) = bagaje; pluralul substantivelor, punctul 11 

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

At the cloakroom others are depositing or withdrawing their luggage = la casa de  

                                                                           bagaje alții depun sau îşi ridică bagajele 

 

        further (fә:ðә) = ulterior, mai departe, mai îndepărtat; comparativ de la “far”   

                                                                                                          ; adjectiv neregulat 

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

        along (ә‘lɔŋ) = de-a lungul, înainte 
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        there are (ðә’ra:)(ðεә- a:) = sunt, există, se află 

        refreshment (ri’freʃmәnt) = tratație, întărire, întremare 

        rooms (ru:mz) = camere; pluralul de la “room”, punctul 1 

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

        crowded (craudid) = aglomerat, aglomerată; trecutul şi participiul trecut de la   

                                                                                   “to crowd” ; verb regulat, punctul 3 

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

        to snatch (tu- snætʃ) = a apuca, a smulge; verb regulat, punctul 2 

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

        snatching (snætʃiŋ) = apucând, (aici) luând pe fugă; gerunziul 

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

        haste (heist) = grabă, pripă 

        hasty (heisti) = grăbit, pripit; adjectiv din substantive 

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

        meal (mi:l) = masă (de dimineață etc.) 

        while (wail) = în timp ce 

        those (ðouz) = aceia, acelea 

        time (taim) = timp 

        to spare (tu- spεә) = a cruța, a economisi; verb regulat, punctul 1 

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

        to sit (tu- sit) =  a sta jos; verb neregulat 

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

        (they) are sitting = ei stau jos; aspectul continuu “to be sitting” 

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

        to wait (tu- weit) = a aştepta; verb regulat, punctul 3 

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

        waiting (weitiŋ) = de aşteptare; adjectiv din verb 

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

Further along there are refreshment rooms crowded with people snatching a 

hasty meal, while those with time to spare are sitting in the waiting rooms = mai 

departe sunt bufete aglomerate cu oameni care iau o masă pe fugă, în timp ce 

aceia care au timp de pierdut stau în sălile de aşteptare 

 


