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                                                                         LESSON  THIRTY-THREE 

 

        lesson (lesn) = lecţie 

        thirty-three (θə:ti- θri:) = treizeci şi trei 

        thirty-third (θə:ti- θə:d) = a treizeci şi treia, al treizeci şi treilea 

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

                                                                                                                                  o vocală 

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

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

        stores (stǤ:z) = magazine universale; pluralul de la “store”, punctul 1 

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

The big stores = marile magazine 

 

        I (ai) = eu 

        I went (went) = am mers; trecutul de la “to go” ; verb neregulat 

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

        into (intu) = în; pentru mişcare, prepoziţie 

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

        one (wȜn) = unul, una 

        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 

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

                                                                                                                                  o vocală 

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

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

        London (lȜndən) = Londra 

        stores (stǤ:z) = magazine (universale); pluralul de la “store”, punctul 1 

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

        today (tə’dei)(tu’dei) = astăzi 

        and (ənd)(ænd) = şi 

        I enjoyed (in’dȢǤid) = m-am distrat, mi-a plăcut; trecutul şi participiul trecut  

                                              de la “to enjoy”, verb regulat, punctul 1 
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vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/trecutul_verbelor_regulate.pdf 

        myself (mai’self) = eu însumi; pronume reflexiv, persoana I-a singular 

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

        very (veri) = foarte 

        much (mȜtȓ) = mult adjectiv neregulat, pentru cantitate 

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

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

        wandering (wǤndəriŋ) = hoinărind, plimbându-mă, cutreierând; gerunziul de  

                                                    la “to wander”, verb regulat, punctul 1 

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

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

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

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

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

        department (di’pa:tmənt) = department, raion 

        to (tu)(tə) = la, spre; prepozitie, 

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

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

        another (ə‘nȜðə) = (un) altul, (o) alta 

        looking (lukiŋ) = privind, uitându-mă; gerunziul de la “to look”, verb regulat,  

                                                                           punctul 2 

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

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

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

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

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

        various (vεəriəs) = variate, diferite 

        articles (a:tiklz) = articole; pluralul de la “article”, punctul 1 

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

        on (Ǥn) = pe, de pe; prepozitie, 

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

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

        counters (kauntəz) = tejghele; pluralul de la “counter”, punctul 1 

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

I went into one of the big London stores today and enjoyed myself very much,  

just wandering from one department to another, looking at the various articles on 
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the counters = astăzi am intrat într-unul din magazinele mari din Londra şi mi-a 

plăcut foarte mult, pur si simplu doar plimbându-mă de la un raion la altul, 

uitându-mă la diferitele articole de pe tejghele  

 

        I thought (θǤ:t) = am crezut, m-am gândit; trecutul şi participiul trecut de la  

                                                                                    “to think”, verb neregulat 

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

        assistents (ə’sistənts) = asistente, asistenţi; pluralul de la “assistent”,punctul 2 

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

        were (wə:) = au fost, erau; trecutul de la “to be”, forma pentru persoana a II- 

                                                                        a singular şi pentru plural, verb neregulat 

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

        helpful (helpf(u)l) = util, preţios; adjectiv din substantiv 

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

I thought the assistents were very helpful = mi-am închipuit că asistentele erau de  

                                                                               real folos 

 

        there (ðεə) = ocolo 

        must (mȜst) = a trebui; verb modal 

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

        been (bi:n) = fost; participiul de la “to be” , verb neregulat 

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

        there must have been = trebuie să fi fost 

        some (sȜm) = nişte, ceva, vreo 

        hundreds (hȜndrədz) = sute; pluralul de la “hundred”, punctul 1 

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

        salesmen (seilzmen) = vânzători; pluralul de la “salesman”, punctul 4 

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

        saleswomen (seilzwimin) = vânzătoare; pluralul de la “saleswoman”,punctul 4 

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

        dozens (dȜznz) = duzini; pluralul de la “dozen”, punctul 1 



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

 

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

        different (difrənt) = diferit, diferite; adjectiv bisilabic, punctul 2 

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

        departments (di’pa:tmənts) = departamente, raioane; pluralul de la  

                                                              “department”, punctul 2 

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

        including (in’klu:diŋ) = cuprinzând, incluzând; gerunziul de la “to include” 

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

        china (tȓainə) = porţelan(uri) 

        haberdashery (hæbə’dæȓəri) = mercerie 

        confectionary (kən’fekȓənəri) = cofetărie 

        hardware (ha:dwεə) = fierărie şi menaj 

        even (i:vn) = chiar 

        provisions (prə’viȢnz) = alimente; pluralul de la “provision”, punctul 1 

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

There must have been some hundreds of salesmen and saleswomen and dozens 

of different departments, including china, haberdashery, confectionary, hardware 

and even provisions = trebuie să fi fost câteva sute de vânzători şi vânzătoare şi 

duzini de diferite raioane, incluzând obiecte din porţelan sau ceramic, mercerie, 

produse de cofetărie, articole de fierărie şi menaj şi chiar produse alimentare 

 

        umbrellas (Ȝm’breləz) = umbrele; pluralul de la “umbrella”, punctul 1 

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

        gloves (glȜvz) = mănuşi; pluralul de la “glove”, punctul 1 

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

        fancy (fænsi) = fantezist, trăznit, luxos; adjectiv bisilabic, punctul 1 a) 

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

        goods (gudz) = bunuri de larg consum, marfă, avere 

        lace (leis) = dantelă, ornament, şiret 

        up (Ȝp) = sus; prepozitie, 

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

        in (in) = în; prepozitie, 

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

        lifts (lifts) = lifturi; pluralul de la “lift”, punctul 2 

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

        escalators (eskəleitəz) = scări rulante; pluralul de la “escalator”, punctul 1 

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

I went from one department to another - from umbrellas to gloves, from fancy 

goods to lace - up and down, in lifts and on escalators = am mers dintr-un raion 

într-altul – de la umbrele la mănuşi, de la obiecte decorative la dantelă – în sus şi 

în jos, cu lifturile şi pe scările rulante 

 

        as (æz) = în timp ce, deoarece, ca 

        I was (wǤz) = am fost; trecutul de la “to be”, forma pentru persoana a I-a şi a  

                                                                                        III-a singular, verb neregulat 

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

        I was going (gouiŋ) = mergeam; aspectul continuu 

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

        through (θru:) = prin; prepozitie, 

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

        book (buk) = carte 

        surprised (sə’praizd) = surprins, surprinsă; trecutul şi participiul trecut de la  

                                                                                     “surprise”, verb regulat, punctul 1 

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

        I was surprised = am fost surprinsă; diateza pasivă, punctul I 

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

        to meet (tu- mi:t) = a întâlni; verb neregulat 

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

        an (æn)(ən) = un, o; articolul nehotărât folosit şi la generalizări, înainte de   

                                              substantive care încep cu vocală 

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

        old (ould) = vechi, bătrân; adjectiv monosilabic, punctul 2 şi neregulat 

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

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

        friend (frend) = prieten, prietenă 

        mine (main) = al meu, a mea; pronume posesiv 

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

        a friend of mine = my friend = prietena mea, prietenul meu 
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        whom (hum) = pe care, pe cine 

        I hadn’t (ai- hædnt) = I had not (ai- hæd- nǤt) = nu am avut 

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

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

        I hadn’t seen = nu o văzusem; past perfect 

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

        for (fǤ:) = pentru, timp de; prepoziţie folosită cu “present perfect” şi la “past  

                          perfect” când apare “concordanţa timpului” (trecutul cere trecut) 

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

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

            vezi http://www.gramatica-limbii-

engleze.ro/pdf/cuvintele_cu_care_se_foloseste_present_perfect.pdf 

            vezi http://www.gramatica-limbii-

engleze.ro/pdf/concordanta_timpului.pdf 

        years (jəz)(jə:z) = ani; pluralul de la “year”, punctul 1 

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

As I was going through the book department, I was surprised to meet an old 

friend of mine, whom I hadn't seen for years = în timp ce mergeam prin raionul de 

cărţi, am fost surprinsă să întâlnesc o veche prietenă de-a mea, pe care nu o 

văzusem de ani de zile 

 

        been (bi:n) = fost, fostă; participiul trecut de la “to be”, verb neregulat 

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

        living (liviŋ) = gerunziul sau forma pentru aspectul continuu de la “to live” 

        she’s been living (ȓi:z- bi:n- liviŋ) = she has been living (ȓi:- hæz- bi:n- liviŋ) 

= a locuit, a trăit; aspectul continuu la “present perfect”     

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

        abroad (ə‘brǤ:d) = în străinătate, dincolo de graniţă 

        just (dȢȜst) = chiar, tocmai, abia, cam; folosit la “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 

        come (kȜm) = venit, venită; participiul trecut de la “to come”, verb neregulat 

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

        she’s just come (ȓi:z- dȢȜst- kȜm) = she has just come (ȓi:- hæz- dȢȜst- kȜm)  

                                                                      = ea tocmai a venit 
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        back (bæk ) = spate 

        to come back = a se întoarce 

        England (iŋglənd) = Anglia 

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

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

        short (ȓǤ:t) = scurt, scurtă, scund, scundă; adjectiv monosilabic, punctul 4 a) 

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

        holiday (hǤlidei) (hǤlədi) = vacanţă, sărbătoare 

She's been living abroad and she's just come back to England for a short holiday = 

trăise în străinătate şi tocmai s-a întors în Anglia pentru o scurtă vacanţă 

 

        we (wi:) = noi 

        we went (went) = am mers, ne-am dus; trecutul de la “to go”, verb neregulat 

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

        restaurant (restərəŋ(t)) (restərǤŋ(t)) = restaurant 

        we had (hæd) = am luat, am servit; 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 

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

        lunch (lȜntȓ) = (masa de) prânz 

        together (tə’geðə)(tu’geðə) = împreună 

We went up to the restaurant and had lunch together = ne-am dus la restaurant şi   

                                                                                                     am luat prânzul împreună 

 

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

        of course (əv- kǤ:s)(Ǥv- kǤ:s)  = bineînţeles 

        we talked (tǤ:kt) = am vorbit, discutat; trecutul şi participiul trecut de la “to  

                                                                              talk”, verb regulat, punctul 2 

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

Of course, we talked and talked = desigur, am vorbit şi-am tot vorbit  

 

        she (ȓi:) = ea 

        she told (tould) = a spus ; trecutul şi participiul trecut de la “to tell”, verb  

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

        that (ðæt) = că  

        she was (wǤz) = a fost, era; trecutul de la “to be”, forma pentru persoana a I- 

                                                          a şi a III-a singular, verb neregulat 

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

        married (mærid) = măritată, căsătorită; trecutul şi participiul trecut de la “to  

                                                                              marry”, verb regulat, punctul 2 

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

        she was married = ea era măritată; diateza pasivă, punctul I 

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

        brought (brǤ:t) = adus, adusă; trecutul şi participiul trecut de la “to bring”,  

                                                                                                                  verb neregulat 

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

        she’d brought (ȓi:d- brǤ:t) = she had brought (ȓi: -hæd- brǤ:t) = şi-a adus, 

adusese; past perfect din present perfect datorită concordanţei timpului 

        her (hə:) = ei; adjectiv posesiv 

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

        eldest (eldist) = cel mai mare, cel mai în vârstă; adjectiv neregulat 

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

        boy (bǤi) = băiat 

        with (wið) = cu; prepoziţie  

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

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

She told me that she was married and that she'd brought her eldest boy to 

England with her = mi-a spus că era măritată şi că îşi adusese băiatul ei cel mare  

                                   cu ea în Anglia 

 

        he (hi:) = el  

        school (sku:l) = şcoală 

        here (hiə) = aici 

        would (wud) = trecutul de la “will” folosit ca auxiliar la condiţional 

        to live (tu- liv) = a trăi, a locui; verb regulat, punctul 1 

vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/trecutul_verbelor_regulate.pdf 
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        he would live = locuia, trăia  

        his (hiz) = lui; adjectiv posesiv 

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

        grandmother (grænmȜðə) = bunică 

        who’s (hu:z) = who is (hu:- iz) = cine este, care este 

        widow (widou) = văduvă 

He was going to school here and would live with his grandmother, who's a widow 

= el mergea la şcoală aici şi locuia cu bunica lui, care este văduvă  

 

        grandfather (grænfa:ðə) = bunic 

        he died (daid) = a murit ; trecutul şi participiul trecut de la “to die”, verb  

                                                      regulat, punctul 1 

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

        quite (kwait) = foarte, complet, destul de 

        recent (ri:sənt) = recent; adjectiv bisilabic, punctul 2 

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

        recently (ri:səntli) = recent; adverb din adjectiv 

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

His grandfather died quite recently = bunicul lui a murit foarte recent 

 

        to finish (tu- finiȓ) = a termina, a sfârşi; verb regulat, punctul 2 

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

        we didn’t finish (wi:- didn’t- finiȓ) = we did not finish (wi:- did- nǤt- finiȓ) = nu  

                                                                        am terminat; diateza activă 

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

        until (Ȝn’til)(ən’til) = până la, până când 

        half (ha:f) = jumătate 

        past (pa:st) = şi (pentru a spune cât este ora) 

        two (tu:) = doi, două 

We didn't finish lunch until half-past two = nu am terminat prânzul până la două şi  

                                                                              jumătate 

 

        then (ðen) = atunci, apoi 

        we did (did) = am făcut; trecutul de la “to do”, verb neregulat 

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

        some (sȜm) = nişte, ceva, vreo 
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        shopping (ȓǤpiŋ) = cumpărături; substantiv din verb 

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

Then we did some shopping together = apoi am făcut împreună nişte cumpărături  

 

        I helped (helpt) = am ajutat; trecutul de la “to help”, verb regulat, punctul 2 

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

        to buy (tu- bai) = a cumpăra; verb neregulat 

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

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

        presents (prez(ə)nts) = cadouri; pluralul de la “present”, punctul 2 

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

        children (tȓildr(ə)n) = copii; pluralul de la “child”, punctul 4 

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

I helped her to buy some presents for her children = am ajutat-o să cumpere nişte  

                                                                                               cadouri pentru copiii ei 

 

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

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

        I can’t tell (ai- ka:nt- tel) = I cannot tell (ai- kænǤt- tel) = nu pot să spun 

        you (ju:) = ţie, vouă; pronumele de la cazul acuzativ care se foloseşte după  

                                              verbe şi prepoziţii (persoana a II-a singular şi plural) 

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

        how (hau) = cum, cât (de) 

        glad (glæd) = bucuros, bucuroase; adjectiv monosilabic, punctul 1 

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

        we were (wə:) = am fost 

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

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

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

        each (i:tȓ) = fiecare 

        other (Ȝðə) = altul, alta 

        each other = una pe alta, una alteia 

        again (ə‘gen)(ə’gein) = din nou, iarăşi 

I can't tell you how glad we were to see each other again = nu pot să vă spun cât 

de bucuroase am fost să ne revedem din nou 
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        used (ju:zd) = ; trecutul şi participiul trecut de la “to use” = a folosi, verb  

                                                                                                          regulat, punctul 1 

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

        used to = would 

        we used to be = we would be = eram, obişnuiam să dim 

        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 

        very (veri) = foarte 

        great (greit) = mare, măreţ, important; adjectiv monosilabic, punctul 4 a) 

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

        friends (frendz) = prieteni; pluralul de la “friend”, punctul 1 

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

        before (bi’fǤ:) = înainte; prepoziţie  

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

        she (ȓi:) = ea 

        to live (tu- liv) = a trăi, a locui; verb regulat, punctul 1 

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

We used to be very great friends before she went to live abroad = eram prietene 

foarte bune înainte ca ea să plece să locuiască în străinătate 

 

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

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

        I hadn’t seen (ai- hædnt- si:n) = I had not seen (ai- hæd- nǤt- si:n) = nu o  

                                                                   văzusem; past perfect 

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

        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, pe mine; pronumele de la cazul acuzativ care se foloseşte  

                                                     după verbe şi prepoziţii (persoana a I-a singula) 

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

        ten (ten) = zece 
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        or (Ǥ:) = sau, ori 

        twelve (twelv) = doisprezece 

        least (li:st) = minimul 

        at least (æt- li:st) = cel puţin; adjectivele neregulate 

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

I hadn't seen her for - let me see - ten or twelve years, at least = nu o mai 

văzusem – să văd – de cel puţin zece sau doisprezece ani  


