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                                                                         LESSON  THIRTY-ONE 

 

        lesson (lesn) = lecţie 

        thirty-one (θә:ti- wʌn) = treizeci şi unu 

        thirty-first (θә:ti- fә:st) = a treizeci şi una, al treizeci şi unulea 

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

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

        visit (vizit) = vizită 

        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         

        London (lʌndәn) = Londra 

A visit to London = o vizită în Londra 

 

        if (if) = dacă 

        you (ju:) = tu, voi 

        can (kæn) = a putea; verb modal 

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

        to stay (tu- stei) = a sta, a rămâne; verb regulat, punctul 1 

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

        only (ounli) = numai 

        few (fju:) = (prea) puțini 

        a few = câțva, câteva 

           vezi http://www.gramatica-limbii-

engleze.ro/pdf/there_is_a_lot_of_a_few_quite.pdf 

        days (deiz) = zile; pluralul de la “day”; punctul 1 

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

        you won’t (ju:- wount) = you will not (ju:- wil- nɔt) = tu nu vei; viitorul 

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

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

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

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

        time (taim) = timp 

        for (fɔ:) = pentru; prepoziție  

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

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

        your (jɔ:)(jɔ:ә) = tău, ta; adjectiv posesiv 

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

        sightseeing (saitsi:ŋ) = plimbare, vizită turistică 

        and (ænd)(әnd) = şi 

        how (hau) = cum 

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

        the best (ðә- best) = cel mai bun, cea mai bună; adjectiv neregulat 

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

        to the best = spre cel mai bun, pentru cei mai bine 

        advantage (әd’va:ntidʒ) = avantaj; pluralul substantivelor, punctul 3 a) 

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

        is (iz) = este; forma de la persoana a III-a singular a lui “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 

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

        problem  (prɔblәm) = problemă 

If you can stay only a few days in London, you won't have much time for your 

sightseeing; and how to spend your time to the best advantage is rather a 

problem = dacă poți sta doar câteva zile în Londra, nu vei avea mult timp de 

plimbare; şi cum să-ți petreci timpul în modul cel mai profitabil este mai degrabă 

o problemă  
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        I (ai) = eu 

        were (wә:) = trecutul de la “to be” pentru persoana a II-a singular si pentru   

                               plural; 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 

        if I were you (if- ai- wә:- ju:) = dacă aş fi în locul tău; regula lui if, punctul 2 

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

        should (ʃud) = trecutul de la “shall”; folosit ca auxiliar la condițional şi se 

traduce şi cu condiționalul “ar trebui” 

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

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

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

        up (ʌp) = sus; prepozitie, 

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

        my (mai) = meu, mea 

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

        mind (maind) = minte  

        to make up one’s mind  (tu- meik- ʌp- wʌnz- maind) = a se hotărî 

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

If I were you, I should make up my mind beforehand = dacă aş fi în locul tău, m-

aş hotărî de dinainte 

  

        it (it) = el, ea 

        all (ɔ:l) = tot, toate, toți 

        depends (di’pendz) = depinde; forma de la persoana a III-a singular a lui “to   

                                                                 depend”; verb regulat, punctul 3 

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

        on (ɔn) = pe; prepozitie, 

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

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

        to depend on = a depinde de 

        tastes (teists) = gusturi; pluralul de la “taste”, punctul 2 
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vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/pluralul_substantivelor.pdf 

It all depends on your tastes = totul depinde de gusturile tale 

 

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

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

        instance (instәns) = exemplu, caz 

        for instance = de exemplu 

        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 

        interested (intristid) = interest; trecutul si participiul trecut de la “interest” ;  

                                                                 verb regulat, punctul 3 

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

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

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

        or (ɔ:) = sau, ori 

        art-galleries (a:t- gælәriz) = galerii de artă;pluralul de la “art-gallery”,punctul 1 

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

        museums (mju(:)’ziәmz) = muzee; pluralul de la “museum”, punctul 1 

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

        might (mait) = ar putea ; trecutul de la “may”; verb modal care se traduce şi  

                                                    cu condiționalul 

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

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

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

        to start (tu- sta:t) = a începe; verb regulat, punctul 3 

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

        with (wið) = cu; prepozitie, 

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

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/cu.pdf 
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        principal (prinsәpl) = principal; adjectiv plurisilabic  

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

        historical (his’tɔrikl) = istoric, din istorie; adjectiv plurisilabic, adjectiv din  

                                                                                                                        substantiv 

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

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

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

        buildings (bildiŋgz) = clădiri; pluralul de la “building”, punctul 1 

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

        monuments (mɔnju’mәnts) ((mɔnju’ments)) = monumente; pluralul de la  

                                                                                            “monument”, punctul 2 

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

You may, for instance, be interested in shops, or in art-galleries, or in museums,  

or you might prefer to start with the principal historical buildings and monuments 

= ai putea, de exemplu, să fi interest de magazine, sau de galeriile de artă, sau de 

muzee, sau ai putea prefer să începi cu principalele clădiri şi monumente istorice 

 

        that (ðæt) = acela, aceea; aici înseamnă “acest” 

        case (keis) = caz, situație 

        to begin (tu- bi’gin) = a începe; verb neregulat 

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

        west (west) = vest 

        end (end) = sfârşit 

        The West End (ðә- west- end) = partea de vest a zonei centrale a Londrei 

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

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

        houses (hausiz) = case; pluralul de la “house”, punctul 3 a. 

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

        of  (ɔv)(әv) = din, de; prepoziție  

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

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

        parliament (pa:lәmәnt) = parlament 

        The Houses of Parliament = Parlamentul din Londra cu Camera Lorzilor şi  

                                                                                                           Camera Comunelor 

        abbey (æbi) = mănăstire 

        Westminster Abbey (westminstә(:)- æbi) = biserică gotică din centrul Londrei  
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        Whitehall (waithɔ:l) = o şosea din centrul Londrei 

        column (kɔlәm) = coloană  

        Nelson’s Column (nelsәnz- kɔlәm) = Columna lui Nelson  

In that case, you might begin in the West End and see the Houses of Parliament, 

Westminster Abbey, Whitehall, and Nelson's Column = în acest caz, ai putea să 

începi cu Capătul de Vest şi să vezi Parlamentul, Mănăstirea Westminster, 

Whitehall, şi Columna lui Nelson 

 

        from (frɔm) = de, de la, din; prepozitie, 

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

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

        there (ðεә) = acolo 

        could  (kud) = ar putea; trecutul de la “can”; verb modal care se traduce şi  

                                                    cu condiționalul 

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

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

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

        along (ә’lɔŋ) = înainte, de-a lungul; prepozitie, 

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

        The Mall (ðә- mæl) = drumul de la Palatul Buckingham până la Piața Trafalgar 

        palace (pælәs)(pælis) = palat 

        Buckingham Palace (bʌkiŋ(g)әm- pælis) = Palatul Buckingham 

        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 

        look (luk) = a privi, a se uita 

        to have a look = a-şi arunca o privire 

        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 

        memorial (mә’mɔ:riәl)(mi’mɔ:riәl) = monument comemorativ, memoriu  

        Queen Victoria’s Memorial (kwi:n- vik’tɔriәz- mә’mɔ:riәl) = Memorialul  

                                                                                                             Reginei Victoria 

        to face (tu- feis) = a înfrunta, a sta față în față; verb regulat, punctul 2 
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vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/trecutul_verbelor_regulate.pdf 

        facing (feisiŋ) = stănd cu fața la; gerunziu 

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

        The Palace = Palatul 

From there you could go along the Mall to Buckingham Palace and have a look at 

Queen Victoria's Memorial, facing the Palace = de aici ai putea merge înainte pe 

lângă Mall spre Palatul Buckingham şi să-ți arunci o privire la Memorialul Reginei 

Victoria, care se află în fața Palatului  

 

        then (ðen) = atunci, apoi 

        to stroll (tu- stroul) = a se plimba, a hoinări; verb regulat, punctul 1 

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

        up (ʌp) = sus; prepozitie, 

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

        hill (hil) = deal 

        park (pa:k) = parc 

        constitution (kɔnsti:’tju:ʃn) = constituție   

        Constitution Hill = o şosea din Londra care leagă The Mall cu Hyde Park   

                                                                                                                            Corner 

        Hyde (haid) = preşedinte al Irlandei 

        corner (kɔ:nә) = colț, corner 

        Hyde Park Corner = intrarea în Hyde Park din sud-est 

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

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

        walk (wɔ:k) = plimbare, mers pe jos 

        to take a walk = to have a walk = a face o plimbare 

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

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

        through (ðru) = prin; prepozitie, 

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

        The Park = Parcul “Hyde Park” 

        gardens (ga:dnz) = grădini; pluralul de la “garden”, punctul 1 

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

        Kensington (kenziŋtәn) = vechi cartier din Londra 

        The Kensington Gardens = parc regal din vestul lui Hyde Park din Londra 

        Albert (ælbә:t) = prințul Albert, soțul Reginei Victoria 
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        The Albert Memorial = Memorialul lui Albert aflat în Grădinile Kensington din   

                                                   Londra 

        which (witʃ) = care; pentru impersonale 

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

        faces (feisiz) = forma de la persoana a III-a singular a lui “to face” ; verb  

                                                                                                          regulat, punctul 2 

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

        hall (hɔ:l) = hol, sală, conac, palat 

        The Albert Hall = sală polivalentă din Londra (concerte, operă, etc.) 

Then stroll up Constitution Hill to Hyde Park Corner and take a walk through the 

Park and Kensington Gardens to the Albert Memorial, which faces the Albert Hall 

= apoi colindă în voie pe Dealul Constituției până la Colțul Parcului Hyde şi fă o 

plimbare prin Parc şi Grădinile Kensington până la Memorialul Albert, care se află 

în fața Sălii Albert 

 

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

        real (riәl) = adevărat, adevărată; adjectiv bisilabic, punctul 2 

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

        really (riәli) = adevărată; adverb din adjectiv 

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

        more (mɔ:) = mai mult, mai mulți; adjectiv neregulat 

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

        than (ðæn) = decât 

        enough (i’nʌf) = destul 

        one (wʌn) = una, unul 

        day (dei) = zi 

        but (bʌt) = dar 

        still (stil) = încă, (şi) totuşi, ba chiar 

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

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

        top (tɔp) = vârf, culme 
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        on top of = (pe) la etaj 

        bus (bʌs) = autobuz 

        going (gouiŋ) = care merge; după substantive verbul plus “ing” se traduce  

                                                          “care …” 

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

        towards  (tә’wɔ:dz) = spre, către; prepoziție  

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

        city (siti) = metropolă, oraş mare 

There's really more than enough for one day, but still, if you want to see more,  

you might get on top of a bus going towards the City = este într-adevăr mai mult 

decât destul pentru o zi, dar totuşi, dacă vrei să vezi mai mult, ai putea să te urci 

la etajul unui autobuz care merge spre centru  

 

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

                                               verb neregulat 

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

        Piccadilly (pikәdili) = stradă din Londra 

        circus (sә:kәs) = piață, circ 

        Piccadilly Circus = Piața Piccadilly 

        cross  (krɔs) = cruce, intersecție 

        char (tʃa:) = femeie de corvoadă, mangal 

        Charing Cross = intersecție din Londra dintre străzile Strand, Whitehall şi  

                                     Cockspur 

        steet (stri:t) = stradă 

        strand (strænd) = țărm, şuviță 

        Strand Street = Strada Strand 

        fleet (fli:t) = flotă 

        Fleet Street = strada ziarelor din Londra 

        Ludgate (lʌdgeit) = poarta de vest din zidul Londrei 

        Ludgate Circus  = Piața Ludgate din centrul Londrei 

The bus goes along Piccadilly to Piccadilly Circus and Charing Cross, then along the 

Strand and Fleet Street to Ludgate Circus = autobuzul merge de-a lungul străzii 

Piccadilly până la Piața Piccadilly şi Crucea Corvoadei, apoi de-a lungul străzilor 

Srand şi Fleet până la Piața Ludgate  

 

        as (æz) = ca (şi), deoarece, în timp ce, pe când 
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        well (wel) = bine; adjectiv neregulat şi adverb 

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

        as well = de asemenea, la fel de bine 

        off (ɔf) = de pe, alături, plecat, liber, desprins; aici prepoziție 

            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 

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

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

        saint (seint) = sfânt, sfântă; prescurtat St. 

        St. Paul’s Cathedral (seint- pɔ:l- kә’θi:dr(ә)l) = Catedrala Sf. Paul 

There you might as well get off and walk up to St. Paul's Cathedral = acolo ai 

putea foarte bine să te dai jos şi să faci o plimbare până la Catedrala Sf. Paul 

 

        after (a:ftә) = după; prepozitie, 

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

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

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

                                                                                         adjectiv neregulat 

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

        east (i:st) = est 

        heart (ha:t) = inimă 

        The City = zona mică din centrul Londrei 

        bank (bæŋk) = bancă, mal 

        The Bank  = Banca Angliei 

        mansion (mænʃn) = casă mare, bloc 

        house (haus) = casă 

        The Mansion House  = reşedința oficială a primarului Londrei 

        royal (rɔi(ә)l) = regal 

        exchange (iks’tʃeiŋdʒ) =  schimb, bursă 

        The Royal Exchange  = Galeriile Regale din Londra 

        had (hæd) = trecutul şi participiul trecut 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 



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

 

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

        time (taim) = timp 

        you weren’t (ju:-  wә:nt) = you were not (ju:- wә:- nɔt) =  tu nu ai fi 

        too (tu:) = prea 

        tired (taiәd) = obosit, plictisit, istovit; participiu cu rol de adjectiv, face  

                                 comparativul cu “more” şi superlativul cu “the most”  

        if you had time and weren't too tired, you could go = dacă ai avea timp şi nu   

                                                              ai fi prea oboist, ai putea merge; regula lui “if” 

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

        end (end) = capăt, sfârşit 

        The East End (ði- i:st- end) = partea de est a zonei centrale a Londrei 

        tower (tauә) = turn 

        The Tower of London = Turnul Londrei 

        bridge (bridʒ) = pod 

        The Tower Bridge = Podul Turnului (pod basculant) 

        over (ouvә) = peste; prepozitie, 

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

        The Thames (ðә- temz) = Tamisa 

        The Mint (ðә- mint) = Monetăria 

        The Monument = Columna romană 

After that, you could go further east, to the heart of the City, and see the Bank, 

the Mansion House and the Royal Exchange, and then, if you had time and 

weren't too tired, you could go to the East End and see the Tower of London,  

Tower Bridge over the Thames, the Mint and the Monument = după asta, ai putea 

merge mai departe spre est, spre inima metropolei, şi să vezi Banca, Reşedința 

Primarului Londrei şi Galeriile Regale “Royal Exchange”, şi apoi, dacă ai avea timp 

şi nu ai fi prea oboist, ai putea merge către Capătul de Este şi să vezi Turnul 

Londrei, Podul Turnului peste Tamisa, Monetăria şi Monumentul (columnă 

romană) 
 

 


