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                                                                         LESSON  SIXTEEN 

 

        lesson (lesn) = lecţie 

        sixteen (‘siks’ti:n) = şaisprezece 

        sixteenth (‘siks’ti:nθ) = a şaisprezecea, al şaisprezecilea 

        booking (bukiŋ) = rezervare, rezervând; gerunziu, adjectiv din verb 

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

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

        rooms (ru:mz) = camere 

Booking rooms  = rezervare de camere, rezervând camere  

 

        here (hiә) = aici 

        we (wi:) = noi 

        are (a:) = forma lui “to be” pentru persoanele a II-a singular şi plural, şi pentru  

                                                                                    persoanele a I-a, a II-a, a III-a plural  

        here we are = iată-ne 

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

Here we are = iată-ne 

 

        this (ðis) = acesta, aceasta, asta, ăsta 

        is (iz) = este; forma lui “to be” pentru persoana a III-a singular  

        our (auә) = nostru, noastră; adjectiv posesiv 

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

        hotel (hɔ’tel) (hou’tel) = hotel 

        isn’t it  (izn’tit) = nu-i aşa 

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

This is our hotel, isn't it = acesta este holetul nostru, nu-i aşa  

 

        yes (jes) = da 

        there’s (ðәriz) = there is (ðεә- iz) = este, se află există 

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

                                                                                                                                   vocală 

        name (neim) = nume 
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        prince (prins) = prinț 

        court (kɔ:t) = curte, tribunal 

        Prince’s Court Hotel (prinsiz- kɔ:t- hɔ’tel) = Hotelul Curții Prințului  

Yes, there's the name: Prince's Court Hotel = da, iată numele: Hotelul de la Curtea  

                                                                                 Prințului 

 

        shall (ʃæl) = a trebui; se foloseşte ca auxiliar la viitor pentru persoana a I-a   

                                               singular şi plural; se foloseşte pentru sugestie 

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

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

        I (ai) = eu 

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

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

        after (a:ftә) = după; prepoziție 

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

        to look after  = a avea grijă de 

        shall I look after  = să am grijă (de) 

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

        luggage (lʌgidʒ) = bagaj, bagaje; substantiv care cere numai singular, punctul                                                                                                          

                                                                                                                                              11 

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

        or (ɔ:) = sau, ori 

        will (wil) = a vrea; se foloseşte ca auxiliar la viitor pentru toate persoanele   

                                         singular şi plural 

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

        you (ju:) = tu, voi 

Shall I look after the luggage or will you = să am grijă de bagaje sau o vei face tu 

 

        well (wel) = ei bine 

        if (if) = dacă 

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

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

        to see to (tu- si:- tu) = a conduce la, a avea grijă de 

        and (әnd)(ænd) = şi 

        to pay (tu- pei) = a plăti; verb neregulat 

           vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_neregulate.pdf 
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        to drive (tu- draiv) = a conduce; verb neregulat 

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

        driver (draivә) = şofer; substantiv din verb 

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

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

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

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

        I’ll go (ail- gou) = I will go (ai- wil- gou) = eu voi merge 

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

        about (ә’baut) = despre; prepoziție 

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

Well, if you see to the luggage and pay the driver, I'll go in and see about the 

rooms = ei bine, dacă ai grijă de bagaje şi plăteşti şoferul, mă voi duce înăuntru să  

                                                                                                        văd ce este cu camerele 

 

        all (ɔ:l) = tot, toată, toți, toate 

        right (rait) = drept, corect 

        all right (ɔ:l- rait) = OK (ou- kei) = în regulă 

All right = în regulă 

 

        where (wεә) = unde 

        shall I find you = să te găsesc, te voi găsi; sugestie sau viitor 

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

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

Where shall I find you = unde te voi găsi (să te găsesc) 

 

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

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

        I’ll wait (ail- weit) = I will wait (ai- wil- weit) = voi aştepta; viitor 

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

        for (fɔ:) = pentru; prepoziție 

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

             vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/for.pdf 
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        hall (hɔ:l) = hol; town-hall = primărie 

I'll wait for you in the hall = te voi aştepta în hol 

 

        to do (tu- du(:)) = a face; verb neregulat; auxiliar pentru diateza activă 

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

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

        to be (tu- bi:) = a fi; verb neregulat; verb auxiliar la aspectul continuu si  

                                                                         diateza pasivă 

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

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

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

        (I) don’t (ai- dount) = (I) do not (ai- du:- nɔt) = (eu) nu 

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

        long (lɔŋ) = lung 

Don't be long = nu întârzia, nu sta mult 

 

        to come (tu- kʌm) = a veni; verb neregulat 

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

        as (æz) = care, ca (şi), deoarece, pe când 

        soon (su:n) = curând 

        as soon as = de îndată ce, cât de repede posibil 

        can (kæn) = a putea; verb modal 

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

I'll come as soon as I can = voi veni cât de repede pot  

 

        good (gud) = bine, bun; adjectiv neregulat 

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

        morning (mɔ:niŋ) = dimineață 

Good morning = bună dimineața 

 

        to let (tu- let) = a lăsa; verb neregulat; folosit ca auxiliar la imperative 

            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 pune după verbe şi  

                                                                                                                           prepoziții 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivul_posesiv.pdf 
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        to have (tu- hæv) = a avea; verb neregulat, auxiliar pentru present perfect,  

                                                                   past perfect, past conditional, past future 

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

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

        let me have = să am, să servesc 

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

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

        double (dʌbl) = dublu, dublă 

        with (wið) = cu; prepoziție 

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

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

        bathroom (ba:θru:m) = baie, cameră de baie 

Can you let me have a double room with a bathroom = puteți să-mi dați o cameră  

                                                                                                   dublă cu o baie 

 

        two (tu:) = doi, două 

        single (siŋgl) = singur, singură, simplu 

        so (sou) = deci, astfel, aşa (de) 

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

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

        better (betә) = mai bine, mai bun; comparativul de la “good” sau “well” 

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

        so much the better  = cu atât mai bine 

Or if you have two single rooms, so much the better = sau dacă aveți două   

                                                                    camere cu câte un pat, cu atât mai bine   

 

        we’re (wiә) = we are (wi:- a:) = noi suntem 

        practical (præktik(ә)l) = practice; adjectiv plurisilabic 

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

        practically (præktik(ә)li)  = practic, într-adevăr; adverb din adjectiv 

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

        full (ful) = plin, plină 

        up (ʌp) = sus; prepoziție 

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

        but (bʌt) = dar  

We're practically full up, but I'll see = practic suntem plini, dar voi vedea 
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        how (hau) = cum, cât 

        how long = cât timp 

        to intend (tu- in’tend) = a intenționa, a avea în minte; verb regulat, punctul 3 

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

        do you intend = intenționezi; interogativul de la “you intend” 

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

How long do you intend to stay = cât timp aveți de gând să stați 

 

        to expect (tu- iks’pekt) = a se aştepta la; verb regulat, punctul 3 

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

        here (hiә) = aici 

        we shall be = noi vom fi 

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

        week (wi:k) = săptămână 

        at (æt)(әt) = la; prepoziție 

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

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

        least (li:st) = minimul; superlativul de la “little”; adjectiv neregulat 

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

        at least = cel puțin 

        perhaps (pә’hæps) = poate 

        fortnight (fɔ:tnait) = două săptămâni 

I expect we shall be here for a week at least, perhaps a fortnight = mă aştept să  

                                                                           stăm cel puțin o săptămâna, poate două 

 

        yes (jes) = da 

        on (ɔn) = pe; prepoziție 

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

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

        the first (ðә- fә:st) = primul, prima 

            vezi http://www.gramatica-limbii-

engleze.ro/pdf/infinitivul_dupa_numeralele_ordinale.pdf 



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

 

        floor (flɔ:) = podea, etaj 

Yes, you can have two rooms with a bathroom on the first floor = da, puteți avea  

                                                                                   două camere cu baie la primul etaj 

 

        to hope (tu- houp) = a spera; verb regulat, punctul 2 

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

        they’re (ðeiә) = they are (ðei- a:) = ei sunt 

        quiet (kwaiәt) = linişte, liniştit 

I hope they're quiet = sper să fie liniştite 

 

        to hate (tu- heit) = a urî, a nu putea suferi, ură; verb regulat, punctul 3 

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

        noise (nɔiz) = zgomot 

        night (nait) = noapte 

        at night = noaptea 

I hate a noise at night = urăsc zgomotul noaptea 

 

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

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

        to find (tu- faind) = a găsi; verb neregulat 

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

        you’ll find (ju:l- faind) = you will find (ju:- wil- faind) = tu vei găsi 

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

        sir (sә:) = domnule 

I think you'll find they are, sir = cred ca veți descoperi că sunt, domnule 

 

        to face (tu- feis) = a sta cu fața la; verb regulat, punctul 2 

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

        face (feis) = față 

        courtyard (kɔ:tja:d) = curte interioară 

They face the courtyard = ele dau în curtea interioară 

 

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

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

        how much = cât (pentru cantitate) 

How much are they = cât costă 
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        forty-five (fɔ:ti-faiv) = 45 

        shillings (ʃiliŋgz) = şiling 

        a night (ә- nait) = pe noapte 

        include (in’klu:d) = a cuprinde; verb regulat, punctul 3 

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

        including (in’klu:diŋ) = inclusiv, incluzând 

        breakfast (brekfәst) = micul dejun 

Forty-five shillings (45/-) a night, including breakfast = 45 şilingi, cu micul  

                                                                                                         dejun inclus 

 

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

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

        we’ll take (wi:l- teik) = we will take (wi:- wil- teik) = noi vom lua 

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

        those (ðouz) = aceia, acelea 

All right, we'll take those = bine, le vom lua (pe acelea) 

 

        to fill (tu- fil) = a umple; verb regulat, punctul 1 

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

        to fill up = a complete (un act) 

        will you  (wil- ju:) = vrei să 

        this (ðis) = acesta, aceasta, asta, ăsta 

        form (fɔ:m) = formular, bancă, clasă 

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

Will you fill up this form, please = vreți să completați acest formular, vă rog 

 

        surname (sә:neim) = nume de familie 

Surname = numele 

 

        name (neim) = nume 

        christian name (kristjәn)(kristʃәn)- neim) = nume de botez 

Christian name = prenumele 

 

        nationality (næʃә’næliti) = naționalitate; substantiv din adjectiv 

             vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectiv_substantiv.pdf 
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Nationality = naționalitatea  

 

        permanent (pә:mәnәnt) = permanent; adjectiv plurisilabic 

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

        address (ә’dres)(ædres) = adresă 

Permanent address = adresa permanentă 

 

        place (pleis) = loc 

        date (deit) = dată, zi 

        of (әv)(ɔv) = din, de; prepoziție folosită la genitivul cu “of” 

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

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

        birth (bә:θ) = naştere 

Place and date of birth = locul şi data naşterii 

 

        signature (signitʃә) = semnătură 

Signature = semnătura 

 

        that (ðæt) = că, acela, aceea; folosit şi ca subiect obligatoriu alături de “it” 

        is that (iz- ðæt) = este; interogativul de la “that is”      

Is that all right = este în regulă 

 

        that’s all (θæts- ) = that is all (θæt- iz ) = asta este tot 

        thank you (θæŋ’kju:) = mulțumesc 

Yes, that's all, thank you = da, asta-i tot, mulțumesc 

 

        here are (hiә- a:) = iată (pentru plural) 

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

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

        keys (ki:z) = chei; pluralul de la “key”, punctul 1 

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

And here are your keys = şi iată cheile dumneavoastră  

 

        page (peidʒ) = paj, băiat de serviciu, pagină 

        to show (tu- ʃou) = a arăta; verb neregulat 

           vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_neregulate.pdf 
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        to show up to  = a conduce la (spre) 

        the page will show you up to  = băiatul vă va conduce la (spre) 

        (it) will be = va fi 

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

        brought (brɔ:t) = trecutul şi participiul trecut de la “bring”; verb neregulat 

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

        to be brought (up) = a fi adus (adusă); diateza pasivă 

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

        straight (streit) = direct, drept 

        away (ә’wei) = departe 

        straight away  = imediat 

The page will show you up to your rooms and your luggage will be brought up 

straight away = pajul vă va conduce sus în camerele voastre şi bagajele vă vor fi 

aduse imediat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


