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                                                                         LESSON  THIRTY-TWO 

 

        lesson (lesn) = lecţie 

        thirty-two (θə:ti- tu:) = treizeci şi doi 

        thirty-second (θə:ti- sekənd) = a treizeci şi doua, al treizeci şi doilea 

        sightseeing (sait,si:ŋ) = plimbare, vizită turistică 

Sightseeing = tur de vizitare  

  

        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  

        it (it) =el, ea 

        possible (pǤsəbl) = posibil, previzibil; adjectiv plurisilabic  

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

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

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

        anything (eniθiŋ) = ceva, orice 

        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 

        London (lȜndən) = Londra 

        in (in) = în; prepoziţie 

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

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

        one (wȜn) = una, unul 

        or (Ǥ:) = sau, ori 

        two (tu:) = două, doi 

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

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

Is it possible to see anything of London in one or two days = este posibil să vezi  

                                                                          ceva din Londra într-una sau două zile 
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        well (wel) = ei bine 

        yes (jes) = da 

        but (bȜt) = dar 

        course (kǤ:s) = curs, înaintare, rută 

        of course  = bineînţeles 

        not (nǤt) = nu; negaţia pentru verbe 

        half (ha:f) = jumătate 

        enough (i’nȜf) = destul 

Well, yes, but, of course, not half enough = ei bine, da, dar, cu siguranţă, nici  

                                                                               măcar jumătate 

 

        what (wǤt) = ce 

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

        you (ju:) = tu, voi 

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

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

        I (ai) = eu 

        ought to (Ǥ:t- tu) = a se cuveni să, a fi probabil să 

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

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

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

        first (fə:st) = primul, prima 

What do you think I ought to see first = ce crezi că s-ar cuveni să văd mai întâi 

 

        if (if) = dacă; regula lui “if”, punctul 2 

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

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

        if you're interested … you should go = dacă te-ar interesa … ar trebui să mergi 

        interested (intristid) = interesat, interesată; trecutul şi participiul trecut de la  

                                                 “to interest”, verb regulat, punctul 3 

vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/trecutul_verbelor_regulate.pdf 
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        churches (tȓə:tȓiz) = biserici; pluralul de la “church”, punctul 3  

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

        and (ænd)(ənd) = şi  

        historical (his’tǤrikəl) = 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 

        places (pleisiz) = locuri; pluralul de la “place”, punctul 3 a) 

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

        should (ȓud) = ar trebui; trecutul de la “shall”, folosit ca auxiliar la  

                                  condiţional, şi se traduce şi cu condiţionalul “ar trebui“ 

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

        to go (tu- gou) = a merge; 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 

        Westminster Abbey (westminstə(:)- æbi) = biserică gotică din centrul Londrei  

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

                                                                                                                                  o vocală 

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

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

        parliament (pa:ləmənt) = parlament 

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

                                                                                                         Camera Comunelor 

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

        St. Paul’s (Cathedral) (seint- pǤ:l- kə’θi:dr(ə)l) = Catedrala Sf. Paul 

        and (ænd) = şi  

        tower (tauə) = turn 

        The Tower (of London) = Turnul Londrei 

Well, if you're interested in churches and historical places you should go to 

Westminster Abbey, the Houses of Parliament, St. Paul's and the Tower = ei bine, 

dacă te-ar interesa bisericile şi locurile istorice ar trebui să mergi la Mănăstirea 

Westminster, la Parlament, la Catedrala Sf. Paul şi la Turnul Londrei 

 

        to like (tu- laik) = a-i place; verb regulat, punctul 2 
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vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/trecutul_verbelor_regulate.pdf 

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

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

Do you like art-galleries = îţi plac galeriile de artă 

 

        rather (ra:ðə) = mai degrabă, destul (de), oho (şi încă cum) 

Rather = şi încă cum 

 

        then (ðen) = atunci, apoi 

        why (wai) = de ce 

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

        national (næȓn(ə)l) = naţional 

        gallery  (gæləri) = galerie 

        The National Gallery = Galeria Naţională din Londra 

        The Tate (ðə- teit) = Galerie de artă din Londra 

Then why not go to the National Gallery and the Tate = atunci de ce să nu te duci  

                                                                              la Galeria Naţională şi la Galeriile Tate 

 

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

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

        I’m told (aim- tould) = I am told (ai- æm- tould) = mi se spune; diateza pasivă,  

                                                                                                                        punctul II 

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

        one (wȜn) = cineva 

        british (britiȓ) = britanic 

        museum (mju’ziəm) = muzeu 

        The British Museum = Muzeul Marii Britanii 

I'm told one ought to see the British Museum = mi se spune că cineva s-ar cuveni  

                                                                                      să vadă Muzeul Marii Britanii 

 

        to shall (tu- ȓæl) = a trebui; verb auxiliar folosit la viitor, pentru sugestie sau la  

                                                         condiţional cu forma sa de trecut “should” 

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

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

        I shall have = I will have = voi avea 

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

        time (taim) = timp 

        for (fǤ:) = pentru; prepozitie, 

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

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

        that (ðæt) = asta  

Do you think I shall have time for that = crezi că voi avea timp pentru asta 

 

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

                                                   cu condiţionalul “ai putea” 

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

        but (bȜt) = dar 

        if (if) = dacă 

        were (wə:) = trecutul de la “to be” 

        if I were you = dacă aş fi în locul tău; regula lui “if”, punctul 2 

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

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

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

        some (sȜm) = nişte, ceva, vreo 

        other (Ȝðə) = alta, altul 

        day (dei) = zi 

Well, you might, but if I were you, I should leave that for some other day = ei 

bine, s-ar putea, dar dacă aş fi în locul tău, aş lăsa-o pentru o altă zi 

 

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

                                                  cu condiţionalul “ai putea” 

            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 

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

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

        whole (houl) = întreg, întreagă 
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        there (ðεə) = acolo 

You could spend a whole day there = ai putea petrece o zi întreazgă acolo 

 

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

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

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

        too (tu:) = prea 

        big (big) = mare; adjectiv monosilabic, punctul 1 

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

        to be (tu- bi:) = a fi 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 

        seen (si:n) = văzut; participiul de la “to see”, verb neregulat 

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

        to be seen = a fi văzut; diateza pasivă, punctul I 

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

        an (ən)(æn) = 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 

        so (sou) = aşa, deci 

It's much too big to be seen in an hour or so = este mult prea mare pentru a putea  

                                                                                    fi văzut într-o oră sau aşa ceva 

 

        to suppose (tu- sə’pouz) = a presupune; verb regulat, punctul 1 

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

I suppose it is = presupun că este 

 

        about (ə‘baut) = despre; prepoziţie 

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

        going (gouiŋ) = să mergi (care merge), mergând; aici este verb după 

prepoziţie şi de aceea se adaugă “ing” 

        zoo (zu:) = grădina zoologică 
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What about going to the Zoo = ce-ai zice de un drum la Grădina Zoologică 

 

        that’s (ðæts) = that is (ðæt- iz) = este 

        bad (bæd) =  rău, rea, stricat, stricată; adjectiv neregulat 

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

        idea (ai‘diə) = idee 

That's not a bad idea = nu-i o idee proastă 

  

        couple (kȜpl) = cuplu, două 

        a couple = vreo două 

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

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

        comfortable (kȜmftəbl) = comfortabil, tihnit; adjectiv plurisilabic 

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

        comfortably (kȜmftəbli) = comfortabil; adverb din adjectiv 

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

        even (i:vn) = chiar 

        afternoon (a:ftə’nu:n) = după-amiază 

        watching (wǤtȓiŋ) = privind; gerunziul 

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

        wild (waild) = sălbatic, sălbatică; adjectiv monosilabic, punctul 4 a) 

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

        animals (æniməlz) = animale; pluralul de la “animal”, punctul 1 

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

        birds (bə:dz) = păsări; pluralul de la “bird”, punctul 1 

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

        reptiles (reptailz) = reptile; pluralul de la “reptile”, punctul 1 

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

You could spend a couple of hours there comfortably, or even a whole afternoon, 

watching the wild animals, birds and reptiles = ai putea petrece câteva ore 

comfortabile acolo, sau chiar o întreagă după-amiază, privind la animalele 

sălbatice, păsări şi la reptile 

 

        tea (ti:) = ceai 

        too (tu:) = de asemenea 

You could have tea there too = ai putea să serveşti ceaiul acolo de asemenea 
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        I’ll (ail) = I will (ai- wil) = eu voi 

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

        then (ðen) = atunci, apoi 

I'll do that, then = atunci, îl voi lua 

 

        how (hau) = cum 

        to get (tu- get) = a obţine, 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 

How do I get there = cum să ajung acolo 

 

        to let (tu- let) = a lăsa; verb neregulat, folosit ca auxiliar la “imperativ” 

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

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

        me (mi:) = mie; pronumele de la cazul acuzativ care se foloseşte după  

                                              verbe şi prepoziţii (persoana a I-a singular) 

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

        let me see = să văd; imperativul 

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

Let me see = să văd 

 

        where (wεə) = unde 

        are (a:) = sunt(em); forma de la persoana a II-a singular şi de la plural 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 

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

        we (wi:) = noi 

Where are we  = unde suntem 

 

        oh (ou) = oh 

        there’s (ðεəz) = there is (ðə- riz) = iată, uite 
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        broadcasting (brǤ:dka:stiŋ) = transmitere 

        corporation (kǤ:pə’reiȓn) = corporaţie, organizaţie 

        The BBC (ðə- bi:bi:si:) = The British Broadcasting Corporation 

Oh, there's the BBC = oh, iată BBC-ul 

 

        your (jǤ:)(jǤ:ə) = tău, ta, vostru, voastră; adjectiv posesiv 

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

        best (best) = cel mai bun, cel mai bine; superlativul de la “good” şi “well”,  

                                                                                                               adjectiv neregulat 

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

        way (wei) = drum, cale 

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

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

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

        here (hiə) = aici 

        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 

        across (ə‘krǤs) = peste, dincolo de, în curmeziş; prepoziţie  

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

        park (pa:k) = parc 

        regent (ri:dȢ(ə)nt) = conducător, regent  

        The Regent’s Park = Parcul Regal din Londra 

I think your best way from here is to walk across Regent's Park = cred că cel mai 

bine de aici este să mergi pe jos traversând Parcului Regent 

 

Is it much of a walk = este mult de mers pe jos 

 

        no (nou) = nu; negaţia substantivului 

           vezi http://www.gramatica-limbii-

engleze.ro/pdf/no_este_negatia_substantivului.pdf 

        quarter (kwǤ:tə) = sfert 

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

        hurry (hȜri) = grabă 

        in a hurry = grăbit 

        to be in a hurry = a fi grăbit 

        why (wai) = de ce 
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        to take (tu- teik) = a lua ; verb neregulat 

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

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

        taxi (tæksi) = taxi 

Oh no, a quarter of an hour or so, but, if you're in a hurry, why not take a taxi = 

oh nu, un sfert de oră sau aşa ceva, dar, dacă te grăbeşti, de ce să nu iei un taxi 

 

        to will (tu- wil) = a vrea ; verb auxiliar folosit la viitor, sau la condiţional cu  

                                                     forma sa de trecut “would” 

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

I think I will = cred că-l voi lua 

 

        ah (a:) = aa! 

        here’s (hiəz) = here is (hiə- iz) = iată 

        coming (kȜmiŋ) = care vine, venind; gerunziul 

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

Ah, here's one coming = ah, iată unul care vine 

 

Taxi = taxi 

 

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

The Zoo, please = la Grădina Zoologică, vă rog 

 


