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                                                                         LESSON  THIRTY 

 

        lesson (lesn) = lecţie 

        thirty (θə:ti) = treizeci 

        thirtieth (θə:ti:θ) = a treizecea, al treizecilea 

        asking (a:skiŋ) = întrebând; gerunziul de la “to ask” 

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

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

                                                                                                                                  o vocală 

        way (wei) = drum, cale 

Asking the way = întrebând pe unde să meargă 

 

        to excuse (tu- iks’kju:z) = a se scuza; verb regulat, punctul 1 

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

        me (mi:) = mie, pe mine; pronumele de la cazul acuzativ care se pune după    

                                                     verbe şi prepoziţii 

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

        can (kæn) = a putea; verb modal 

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

        you (ju:) = tu,voi 

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

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

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

        to (tu) = la, spre ; prepozitie, 

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

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

        Trafalgar (trə’fælgə) = Trafalgar 

        square (skwεə) = piaţă, pătrat 

Excuse me, can you tell me the way to Trafalgar Square = scuzaţi-mă, puteţi să-mi 

spuneţi cum să ajung în Piaţa Trafalgar 

 

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

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

        certainly (sə:tnli) = bineînţeles, desigur; adverb din adjectiv 
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            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verb_plus_er.pdf 

Certainly = bineînţeles 

 

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

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

        down (daun) = jos; prepozitie, 

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

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

        Regent (ri:dȢ(ə)nt) = Regent 

        street (stri:t) = stradă 

        Piccadilly (pikədili) = Piccadilly 

        circus (sə:kəs) = circ, piaţă 

        and (ænd)(ənd) = şi 

        then (ðen) = atunci, apoi 

        Haymarket (heima:kit) = Piaţa de fân 

Go down Regent Street to Piccadilly Circus, and then go down the Haymarket = 

mergeţi în josul Străzii Regent până la Piaţa Piccadilly, şi apoi în josul Pieţii de fân 

 

        to turn (tu- tə:n) = a întoarce, a răsuci.); verb regulat, punctul 1 

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

        left (left) = stâng, stânga 

        at (æt)(ət) = la; prepoziţie  

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

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

        bottom (bǤt(ə)m) = fund, dos, temelie 

        in (in) = în; prepoziţie  

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

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

        less (les) = mai puţin; adjectiv neregulat, comparativul de la “little” 

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

        than (ðæn) = decât 

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

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

        minute (minit) = minut 

        you’ll (ju:l) = you will (ju:- wil) = tu vei, voi veţi; viitorul 

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

Turn to the left at the bottom and in less than a minute you'll be in Trafalgar 

Square = faceţi stânga la capăt şi în mai puţin de un minut veţi fi în Piaţa Trafalgar 

 

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

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

        very (veri) = foarte 

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

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

Thank you very much = mulţumesc foarte mult 

 

        how (hau) = cum 

        far (fa:) = departe; adjectiv neregulat 

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

        is (iz) = este 

        it (it) = el, ea; pronume personal, persoana a III-a singular 

        from (frǤm) = de, de la, din; prepoziţie  

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

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

        here (hiə) = aici 

How far is it from here = cât de departe este de aici 

 

        if (if) = dacă; regula lui “if” 

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

        to walk (tu- wǤ:k) = a se plimba, a merge pe jos; verb regulat, punctul 2 

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

        it’ll (itl) = it will (it- wil) =  va; viitorul 

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

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

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

        ten (ten) = zece 



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

 

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

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

        or (Ǥ:) = sau, ori 

        quarter (kwǤ:tə) = sfert 

        of (Ǥv)(əv) = din, de; prepoziţie  

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

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

        an (æn)(ən) = un, o; articolul nehotărât (înainte de substantivele care încep  

                                             cu o vocală) folosit şi la generalizări 

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

        hour (auə) = oră 

If you walk, it'll take you ten minutes or a quarter of an hour = dacă mergeţi pe 

jos, vă va lua zece minute sau un sfert de oră 

 

        there (ðεə) = acolo 

        is there  (iz- ðεə) = este, există, se alfă; întrebarea de la “there is” 

        bus (bȜs) = autobuz 

Is there a bus = există vreun autobuz 

 

        there’s (ðεəz) = there is (ðεə- iz)(ðə’riz) = este, există, se află 

There's to be  = există 

 

        but (bȜt) = dar 

        you’d better (ju:d- betə) = you had better (ju:- hæd- betə) = mai bine să 

        to ask (tu- a:sk) = a cere, a ruga, a întreba; verb regulat, punctul 2 

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

        policeman (pə’li:smən)( pə’li:smæn) = poliţist 

        over (ouvə) = peste, deasupra, dincolo de; prepoziţie 

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

But you'd better ask the policeman over there = dar mai bine să-l întrebaţi pe  

                                                                                        poliţistul de acolo 

 

        he’ll (hi:l) = he will (hi:- wil) = el va; viitorul 

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

        all (Ǥ:l) = toţi, toate, tot 

        to give (tu- giv) = a da; verb neregulat 



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

 

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

        information (infə’meiȓn) = informaţie; pentru plural vezi punctul 11 

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

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

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

He'll give all the information you want = vă va da toate informaţiile pe care le  

                                                                        doriţi 

 

Thank you = mulţumesc 

 

        officer (Ǥfisə) = funcţionar, demnitar, ofiţer 

        from … to (frǤm … tu) = de la … până la 

Excuse me, officer, is there a bus from here to Trafalgar Square = scuzaţi-mă, 

domnule poliţist, există vreun autobuz de aici până în Piaţa Trafalgar 

 

        yes (jes) = da 

        sir (sə:) = domnule  

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

        any (eni) = nişte, ceva, vreo 

        any buss’ll (eni- bȜsl) = any bus will (eni- bȜs- wil) = orice autobuz va 

        you (ju:) = pe tine, pe voi; pronumele de la cazul acuzativ care se pune după    

                                                       verbe şi prepoziţii 

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

Yes, sir, any bus'll take you = da, domnule, orice autobus vă va duce  

 

        stop (stǤp) = stop 

        bus-stop = staţie de autobuz 

        just (dȢȜst) = chiar, tocmai, abia, cam 

There's a bus-stop just over there = este o staţie de autobuz chiar acolo 

 

        conductor (kən’dȜktə) = conductor, taxator 

        to put (tu- put) = a pune; verb neregulat 

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

Ask the conductor to put you down at Trafalgar Square = rugaţi-l pe conductor să 

vă coboare în Piaţa Trafalgar 
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Thank you = mulţumesc 

 

        does this bus go (dȜz- ðis- bȜs- gou) = merge acest autobuz 

Does this bus go to Trafalgar Square = merge acest autobuz în Piaţa Trafalgar 

 

Yes, sir = da, domnule 

 

        along (ə’lǤŋ) = înainte 

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

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

        up (Ȝp) = sus; prepoziţie  

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

Come along, hurry up = haideţi, grăbiți-vă 

 

        no (nou) = nu; este negaţia substantivului 

    vezi http://www.gramatica-limbii-

engleze.ro/pdf/no_este_negatia_substantivului.pdf 

        room (ru:m) = spaţiu, loc, cameră 

        on (Ǥn) = pe; prepoziţie  

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

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

        top (Ǥn) = vârf, culme, înălţime, partea de sus 

        inside (in’said) = în interior 

        only (ounli) = numai 

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

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

        standing (stændiŋ) = stat în picioare; substantiv din verb 

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

        platform (plætfǤ:m) = platformă 

        to pass (tu- pa:s) = a trece (pe lângă) 

        to pass down  = a înainta  

        please (pli:z) = te rog, vă rog 

... No room on top, inside only ... no standing on the platform ... pass down the 

bus, please = nu mai este loc la etaj, numai la parter … nu staţi pe platformă … 

înaintați în josul autobuzului, vă rog  
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        sorry (sǤri) = supărat, trist; adjectiv bisilabic, punctele 1 a) şi 2 

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

        to be sorry = a-i părea rău 

        full (ful) = plin; adjectiv monosilabic, punctul 4 a) 

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

... Sorry, full up  = ne pare rău, nu mai sunt locuri 

 

        you can’t (ju:- ka:nt) = you can not (ju:- kæn- nǤt) = tu nu poţi 

        to smoke (tu- smouk) = a fuma; verb regulat, punctul 2 

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

        you’ll (ju:l) = you will (ju:- wil) = tu vei, voi veţi 

        have to (hæv- tu) = trebuie; înlocuieşte pe “must” 

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

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

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

        until (Ȝn’til) = până când (până ce) 

        upstairs (Ȝpstεəz) = sus (la etaj) 

Sorry, sir, you can't smoke inside, you'll have to wait until there's room upstairs = 

ne pare rău, domnule, nu puteţi fuma la parter, va trebui să aşteptaţi până se face 

loc la etaj 

 

        fares (fεəz) = taxe, costurile călătotiei; pluralul de la “fare”; punctul 1 

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

Fares, please = taxa, vă rog 

 

        will you (wil- ju:) = vrei să 

        when (wen) = când 

        we (wi:) = noi 

        to get (tu- get) = a obţine, 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  

Trafalgar Square, please ... and will you tell me when we get there = Piaţa 

Trafalgar, vă rog … şi vreți să-mi spuneţi când ajungem acolo 
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Trafalgar Square = Piaţa Trafalgar 

 

        where (wεə) = unde 

        off (Ǥf) = de pe, de la, mai puţin de; prepozitie, 

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

        to get off = a coborî, a se da jos 

        to get on = a se urca 

This is where you get off, sir = aici coborâţi, domnule 

 

Thank you = mulţumesc 

 


