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                                                                         LESSON  FORTY-FIVE- I 

 

        lesson (lesn) = lecţie  

        forty-five (fɔ:ti- faiv) = patruzeci şi cinci 

        forty-fifth (fɔ:ti- fifθ) = a patruzeci şi cincea, al patruzeci şi cincilea 

        motoring (moutәriŋ) = despre maşini şi motoare , mersul cu maşina de  

                                                 plăcere; substantiv 

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

Motoring = mersul cu maşina de plăcere, despre maşini şi motoare 

 

        if (if) = dacă 

        thinking (θiŋkiŋ) = gândind, crezând; gerunziul de la “to think”, aici folosit la  

                                                                           aspectul continuu 

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

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

        you (ju:) = tu, voi 

        you’re thinking (ju:ә- θiŋkiŋ) = you are thinking (ju:- a:- θiŋkiŋ) = tu gândeşti,  

                                                                                                                           crezi 

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

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

        taking (teikiŋ) = luând, ducând; gerunziul de la “to take”, aici verb după  

                                                                                                               prepoziţie 

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

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

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

        your (jɔ:)(juә)(jɔ:ә)(jә:) = tău, ta, vostru, voastră; adjectiv posesiv 

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

        car (ka:) = maşină 

        to (tu) = la, spre; prepoziţie 
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            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/prepozitiile.pdf  

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

        England  (iŋglәnd) = Anglia      

        to be (tu- bi:) = a fi; verb neregulat şi 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 

        should (ʃud) = ar trebui; trecutul de la “to shall” 

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

        you should be = ar trebui să fi; condiţional 

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

        familiar (fә’miljә:)(fә’miljә) = familiar; adjectiv plurisilabic        

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

        with (wið) = cu; prepoziţie 

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

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

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

                                                                                                                                   o vocală 

        vocabulary (vɔ’kæbju,lәri)(vɔ’kæbjә,lεri) = vocabular 

        and (әnd)(ænd) = şi 

        to know (tu- nou) = a şti, a cunoaşte; verb neregulat 

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

        you should know = ai şti, ar trebui să şti; condiţional 

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

        something (sʌmθiŋ) = ceva, puţin 

        about (ә‘baut) = despre; prepoziţie 

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

        regulations (,regju’leiʃәnz)(,regjә’leiʃәnz)  = reguli, statut 

        in (in) = în; prepoziţie 

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

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

If you're thinking of taking your car to England, you should be familiar with the 

vocabulary of motoring and you should know something about motoring 

regulations in England = dacă te gândeşti să-ţi iei maşina cu tine în Anglia, ar 
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trebui să te familiarizezi cu vocabularul despre maşini şi motoare şi ar trebui să şti 

câte ceva despre regurile de circulaţie din Anglia 

 

        for (fɔ:) = pentru; prepoziţie 

            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 

        when (wen) = când 

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

        driving (draiviŋ) = conducând; gerunziul de la “to drive” ; verb neregulat, 

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

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

        when driving = când conduci 

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

        we (wi:) = noi 

        to keep (tu- ki:p) = a ţine, a păstra; verb neregulat 

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

        left (left) = stâng, stânga 

        hand (hænd) = mână 

        left-hand = stângaci 

        side (said) = parte 

        to the left-hand side = pe partea stângă 

        road (roud) = drum, cale 

        to overtake (tu- ,ouvә’teik) = a depăşi,  întrece; verb neregulat 

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

        right (rait) = drept, dreapta 

        on (ɔn) = pe, la; prepoziţie 

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

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

        on the right = la dreapta 

For instance, when driving, we keep to the left-hand side of the road, and we 

overtake on the right = de exemplu, când conducem, o facem pe partea stângă a  

                                          drumului, şi depăşim prin deapta 

 

        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 

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

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

        speed (spi:d) = viteză 

        limit (limit) = limită 

        thirty (θә:ti) = treizeci 

        miles (mailz) = mile; pluralul de la “mile”, punctul 1 

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

        an (әn)(æn) = 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 

        hour (auә) = oră 

        towns (taunz) = oraşe; pluralul de la “town”, punctul 1 

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

        built (bilt) = construit; trecutul şi participiul trecut de la “to build”, verb  

                                                                                                                                neregulat 

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

        up (ʌp) = sus; prepoziţie 

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

        built-up = construit, construite 

        areas (εәriәz) = zone, arii; pluralul de la “area”, punctul 1 

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

        so (sou) = deci 

        to be (tu- bi:) = a fi; verb neregulat şi 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 

        careful (kεәf(ә)l) = grijuliu ; adjectiv bisilabic, punctul 2 

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

        not (nɔt) = nu; folosit la negativ pentru verbele auxiliare 

        to exceed (tu- ik’si:d) = a întrece, a depăşi; verb regulat, punctul 3 
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  vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/trecutul_verbelor_regulate.pdf 

        not to exceed = a nu a întrece, a nu depăşi; negativul infinitivului  

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

        it (it) = pe el, pe ea; pronumele de la cazul acuzativ care se foloseşte 

                                                după verbe şi prepoziţii (persoana a III-a singular) 

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

        to remember (tu- ri’membә) = a-şi reaminti, a ţine minte; verb regulat,  

                                                                                                                 punctul 1 

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

        to keep (tu- ki:p) = a ţine, a păstra; verb neregulat 

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

        eye (ai) = ochi 

        to keep an eye on = să stai cu ochii pe 

        traffic (træfik) = trafic 

        lights (laits) = lumini; pluralul de la “light”, punctul 1 

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

        traffic lights = semafoare; pluralul de la “traffic lights”, punctul 1 

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

We have a speed limit of thirty miles an hour in towns and built-up areas, so be 

careful not to exceed it, and remember to keep an eye on the traffic lights = avem 

o limită de viteză de treizeci de mile pe oră în oraşe şi în zonele cu construcţii 

(urbane), deci ai grijă să nu o depăşeşti, şi nu uita să te uiţi la semafoare 

 

        if (if) = dacă 

        green (gri:n) = verde; adjectiv monosilabic, punctul 4 a) 

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

        showing (ʃouiŋ) = arătând; gerunziul de la “to show” ; verb neregulat 

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

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

        the light’s showing (ðә- laits- ʃouiŋ) = the light is showing (ðә- lait- iz- ʃouiŋ) =   

                                                                             lumina arată; aspectul continuu 

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

        it (it) = el, ea (aici subiect) 

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

        means (mi:nz) = înseamnă; forma pentru persoana a III-a singular de la “to  

                                                         mean”, verb neregulat 
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           vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_neregulate.pdf 

        you (ju:) = tu, voi 

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

           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 

        on (ɔn) = mai departe; “on” după orice verb arată continuarea acţinii verbului   

                                                          respectiv 

        to go on = a merge mai departe, a continua 

        but (bʌt) = dar 

        red (red) = roşu; adjectiv monosilabic, punctul 1 

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

        appears (ә‘piәz) (ә‘piә:z)  = apare; forma pentru persoana a III-a singular de la  

                                                                     “to appear”, verb regulat, punctul 1 

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

        must (mʌst) = a trebui; verb modal 

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

        to stop (tu- stɔp) = a se opri, a termina, verb regulat, punctul 2 

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

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

        at (әt)(æt) = la; prepoziţie 

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

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

        once (wʌns) = o dată, cândva, odinioară 

        at once = imediat, de îndată 

If the green light's showing, it means you can go on, but when the red light 

appears you must stop at once = dacă apare lumina verde, asta înseamnă ca poţi 

merge mai departe, dar când apare lumina roşie trebuie să opreşti imediat 

 

        to let (tu- let) = a lăsa; verb neregulat 

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

        to look (tu- luk) = a privi, a se uita la; verb regulat, punctul 2 

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

        to have a look = a-şi arunca o privire 

        let’s have a look (lets- hæv- ә- luk) = let us have a look (let- ʌs- hæv- ә- luk) =  

                                                                          să aruncăm o privire; imperative 
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            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/imperativul.pdf 

        car (ka:) = maşină 

        picture (piktʃә) = tablou, pictură, poză 

Let's have a look at the car in the picture = să aruncăm o privire la maşina din  

                                                                              poză 

 

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

        six (siks) = şase 

        cylinder (silindә) = cilidru 

        horse (hɔ:s) = cal 

        power (pauә) = putere 

        saloon (sә’lu:n) = limuzină 

It's a six-cylinder 20 h.p. (horse-power) saloon = este o berlină cu şase cilindrii şi  

                                                                                       20 cai putere 

 

        there (ðεә) = acolo 

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

        compartment (kәm’pa(:)tmәnt) = compartiment 

        back (bæk) = spate 

        at the back = în spate 

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

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

        spare (spεә) = de rezervă, piesă sau roată de rezervă 

        wheel (wi:l) = roată 

        spare wheel = roată de rezervă 

        tools (tu:lz) = unelte; pluralul de la “tool”, punctul 1 

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

        jack (dʒæk) = cric (la maşină) 

There's a compartment at the back for luggage, the spare wheel, the tools, and 

the jack = în spate există un compartiment pentru bagaje, roata de rezervă, 

uneltele (accesoriile), şi cricul 

 

        petrol (petr(ә)l) = benzină auto 

        tank (tæŋk) = bazin, rezervor 

        petrol tank = rezervor de benzină 

        holds (houldz) = ţine, susţine; forma pentru persoana a III-a singular de la  
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                                                                                         “to hold”, verb neregulat 

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

        fourteen (,fɔ:’ti:n) = paişpe, patrusprezece 

        gallons (gælәnz) = galoane (1 galon = 3.785 litri); pluralul de la “gallon”,  

                                                                                                                        punctul 1 

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

        does (dʌz) = face; forma pentru persoana a III-a singular de la  “to do”, verb  

                                                                                                                          neregulat 

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

        the car does eighteen miles to the gallon = maşina consumă un gallon la  

                                                                                       optsprezece mile 

        about (ә‘baut) = despre; prepoziţie 

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

        eighteen (,ei’ti:n) = optsprezece 

        miles  (mailz) = mile; pluralul de la “mile”, punctul 1 

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

The petrol tank holds fourteen gallons and the car does about eighteen miles to 

the gallon = rezervorul are patrusprezece galoane (53 litri) şi maşina face 

optsprezece mile (28.8 km) cu un galon (3.785 litri) 

 

        now (nau) = acum 

        to learn (tu- lә:n) = a învăţa; verb neregulat 

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

        names (neimz) = nume; pluralul de la “name”, punctul 1 

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

        various (vεәriәs) = variat, variate, diferite; adjectiv plurisilabic, punctul 1        

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

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

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

        chassis (ʃæsi) (tʃæsi) = şasiu 

        bonnet (bɔnit) = capotă (la maşină) 

        body (bɔdi) = caroserie 

        wheels (wi:lz) = roţi; pluralul de la “wheel”, punctul 1 

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

        tyres (taiәz) (taiә:z)  = anvelope; pluralul de la “tyre”, punctul 1 

         vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/pluralul_substantivelor.pdf 
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        radiator (‘reidi,eitә) = radiator 

        engine (endʒin) = motor 

        steering (stiәriŋ) = cârmind; gerunziul de la “to steer”; 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 

        steering-wheel = volan 

Now learn the names of the various parts: chassis, bonnet, body, wheels, tyres, 

radiator, engine, steering-wheel = acum aflaţi numele a diferitelor părţi ale 

maşinii: şasiu, capotă, caroserie, roti, anvelope, radiator, motor, volan 

 

        wind (wind) = vânt  

        screen (skri:n) = ecran 

        windscreen = parbriz 

        fitted (fitid) = aranjat, prevăzut cu, înzestrat cu; trecutul şi participiul trecut  

                                                                                  de la “to fit”; verb regulat, punctul 3 

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

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

        the windscreen’s fitted (ðә- windskri:nz- fitid) = the windscreen is fitted (ðә-  

                                                   windskrin- iz- fitid) = parbrizul este prevăzut cu … 

        with (wið) = cu; prepoziţie 

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

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

        wipers (waipәz) = ştergătoare de parbriz; pluralul de la “wiper”, punctul 1 

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

The windscreen's fitted with windscreen wipers = parbrizul este prevăzut cu  

                                                                                          ştergătoare 

 

        dash (dæʃ) = izbucnire, ţâşnire, fugă (şi verb) 

        board (bɔ:d) = bord, scândură, carton, consiliu 

        dash-board = bord de maşină 

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

                  be”; verb neregulat şi auxiliar pentru diateza pasivă şi aspectu 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 
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        speedometer (spi’dɔmitә) = vitezometru 

        clock (klɔk) = ceas (de masă, de bord, de perete) 

        gauge (geidʒ) = măsură, calibru, gabarit (şi verb) 

        petrol gauge = indicator de benzină 

        starter (sta:tә) = starter, şocul de la maşină 

        and so on = şi aşa mai departe 

On the dash-board are the speedometer, a clock, the petrol gauge, starter and so 

on = pe bord se află vitezometrul, un ceas, indicatorul de carburant, şocul şi aşa 

mai departe 

 

        clutch (klʌtʃ) = ambreiaj 

        foot (fut) = picior; pluralul substantivelor, punctul 4 

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

        brake (breik) = frână (şi verb) 

        foot-brake = frână de picior 

        accelerator (æk’selә,reitә) = acceleraţie (la maşină), accelerator 

        driver (draivә) = şofer 

        feet (fi:t) = picioare; pluralul de la “foot”, plural neregulat, punctul 4 

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

        driver’s feet = picioarele şoferului; genitive 

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

The clutch, the foot-brake and the accelerator are at the driver's feet = 

ambreiajul, frâna de picior şi acceleraţia sunt la picioarele şoferului 

 

        gear (giә) = angrenaj, viteză, echipament, mecanism 

        lever (levә)(li(:)vә) = pârghie 

        gear-lever = schimbătorul de viteze 

        hand (hænd) = mână 

        hand-brake = frână de mână 

        within (wiðin) = până în, în interior, înăuntru 

        reach (ri:tʃ) = atingere, întindere, rază de acţiune 

        his (hiz) = lui; adjectiv posesiv 

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

The gear-lever and the hand-brake are within reach of his hand = schimbătorul de 

viteze şi frâna de mână sunt la îndemână (lângă mâna lui) 
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        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         

        just (dʒʌst) = chiar, tocmai 

           vezi http://www.gramatica-limbii-

engleze.ro/pdf/cuvintele_cu_care_se_foloseste_present_perfect.pdf 

        drawn (drɔ:n) = tras, desenat; participiul trecut de la “to draw”, verb  

                                                                                                                           neregulat 

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

        he has just drawn = tocmai a tras (a parcat); present perfect 

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

        up (ʌp) = sus; prepoziţie 

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

        to draw (tu- drɔ:) = a desena, a trage; verb neregulat 

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

        to draw up = a parca 

        garage (gæra:ʒ) (gә’ra:ʒ) (gæridʒ) = garaj 

The driver has just drawn up at a garage = şoferul tocmai a parcat la un garaj 

 

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

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

        having (hæviŋ) = având; gerunziul de la “to have”; verb neregulat 

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

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

        he’s been having (hiz- bi:n- hæviŋ) = he has been having (hi:- hæz- bi:n-                  

                                        hæviŋ) = a avut; aspectul continuu la “present perfect” 

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

        trouble (trʌbl) = necaz, problemă 

        misfiring (mis’faiәriŋ) (‘mis,faiәriŋ) = funcţionând greşit; gerunziul de la “to  

                                                                            misfire”; verb regulat, punctual 1 

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

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

        it’s been misfiring (its- bi:n- mis’faiәriŋ) = it has been misfiring (it- hæz- bi:n-  
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                                          mis’faiәriŋ) = nu a funcţionat aprinderea la maşină 

        pulling (puliŋ) = trăgând; gerunziul de la “to pull”; verb regulat, punctual 1 

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

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

        bad (bæd) = rău, stricat; adjectiv neregulat 

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

        badly (bædli) = stricat, cu răutate; adverb din adjectiv 

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

He's been having trouble with the engine - it's been misfiring and pulling badly = a 

avut probleme cu motorul – nu a funcţionat aprinderea şi a tras din greu  

 


