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                                                                         LESSON  EIGHTEEN 

 

        lesson (lesn) = lecţie 

        eighteen (‘ei’ti:n) = optsprezece 

        eighteenth (‘ei’ti:nθ) = a optsprezecea, al optsprezecilea 

        to order (tu- ɔ:dә) = a comanda, a ordona 

        ordering (ɔ:dәriŋ) = comandând, ordonând; gerunziul, 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  

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

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

        meal (mi:l) = masă (dimineața, prânz, seara) pluralul substantivelor, punctul 1 

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

Ordering a meal = comandând o masă (la restaurant) 

 

        is (iz) = este 

        this (ðis) = acesta, aceasta 

        table (teibl) = masă 

        free (fri:) = liber, liberă; adjectiv monosilabic, punctul 4 b) 

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

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

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

        waiter (weitә) = chelner 

Is this table free, waiter = chelner, este această masă liberă 

 

        I’m (aim) = I am (ai- æm) = eu sunt 

        sorry (sori) = supărat, trist 

        to be sorry (tu- bi:- sori) = a-i părea rău 

        sir (sә:) = domnule 

        these (ði:z) = acestea, aceştia 

        two (tu:) = doi, două 

        to have (tu- hæv) = a avea; verb neregulat, auxiliar pentru present perfect,  

                                                                   past perfect, past conditional, past future 
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            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/diateza_activa.pdf 

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

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

        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 

        (they) have just been (ðei- hæv- dʒʌst- bi:n) = (ei) tocmai au fost 

        to reserve (tu- ri’zә:v) = a rezerva; verb regulat, punctul 1 

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

        reserved (ri’zә:vd) = rezervat, rezervată 

        by  (bai) = lângă, cu; prepoziție 

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

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

        telephone (telifoun) = telefon 

        but (bʌt) = dar 

        that (ðæt) = acela, aceea, (se foloseşte ca subiect obligatoriu) că (“că” se  

                                                                                     subînțelege în limba engleză) 

        one (wʌn) = unul, una 

        that one (ðæt- wʌn) = acela, aceea (“one” înlocuieşte substantivul “table”) 

        over (ouvә) = peste,deasupra, dincolo; prepoziție 

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

        … there’s (ðεәz) = … there is (ðә’riz) = … de acolo este 

        free (fri:) = liber, liberă; adjectiv monosilabic, punctul 4 b) 

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

I'm sorry, sir, these two tables have just been reserved by telephone, but that one 

over there's free  = îmi pare rău, domnule, aceste două mese tocmai au fost  

                                                     rezervate prin telefon, dar aceea de acolo este liberă 

 

        what (wɔt) = ce 

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

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

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

        pity (piti) = milă, jale, păcat 

What a pity = ce păcat 
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        we (wi:) = noi 

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

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

        (we) wanted (wɔntid) = (noi) am vrut, dorit, căutat 

        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 

        near (niә) = lângă; prepoziție 

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

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

                                                                                                                                  o vocală 

        to dance (tu- da:ns) = a dansa; verb regulat, punctul 2 

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

        floor (flɔ:) = podea, etaj 

        dance-floor = ring de dans 

We wanted to be near the dance-floor  = am vrut să fim lângă ringul de dans 

 

        still (stil) = totuşi, încă 

        it (it) = el,ea; pronume personal 

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

        doesn’t (dʌznt) = does not (dʌz- nɔt) = negativul diazetei active pentru  

                                                                               persoana a III-a singular 

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

        matter (mætә) = materie, subiect, material, esență, substanță 

        we’ll (wi:l) = we will (wi:- wil) = noi vom; viitorul 

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

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

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

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

                                                                                                                          şi  prepoziții 

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

Still, it doesn't matter, we'll take it = totuşi, nu contează, o vom lua 
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        menu (menju:) = meniu 

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

... The menu, please = meniul, vă rog 

 

        here (hiә) = aici 

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

        you (ju:) = tu, voi 

        are (a:) = forma de la persoana a II-a singular si pentru plural a verbului “to  

                                                                                                                                          be” 

        here you are = poftim, iată-te, iată-vă 

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

Here you are, sir = poftim, domnule 

 

        will (wil) = a vrea; auxiliar pentru viitor 

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

        will you (wil- ju:) = vrei să  

        to dine (tu- dain) = a cina; verb regulat, punctul 1 

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

        to dine à la carte (tu- dain- a- la- ka:t) = a cina după meniu fără ofertă 

                                                                                (comandă  individuală, un singur fel) 

        or (ɔ:) = sau, ori 

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

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

        to take the table d'hôte (tu- teik- ðә- ta:b(ә)l- dә:(ou)t) = a lua masa după   

                                                                                      oferta restaurantului (ofertă fixă) 

Will you dine à la carte or take the table d'hôte = vreți să comandați după  

                                                                meniu sau să serviți comada casei (meniul fix) 

 

        well (wel) = ei bine 

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

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

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

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

        let’s see (lets- si:) = let us see (let- ʌs- si:) = să vedem; imperativul 

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

Well, let's see = ei bine, să vedem 
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        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 think (tu- θiŋk) = a crede, a gândi; verb neregulat 

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

        darling (da:liŋ) = dragă 

What do you think, darling = ce crezi, dragă 

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

 

        I (ai) = eu 

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

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

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

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

        to eat (tu- i:t) = a mânca; verb neregulat 

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

        I’m not (aim- nɔt) = I am not (ai- æm- nɔt) = eu nu sunt 

        very (veri) = foarte 

        hungry (hʌŋgri) = flămând, flămândă; adjectiv bisilabic, punctul 1 a) 

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

Oh, I don't want much to eat, I'm not very hungry = oh, nu vreu să mănânc  

                                                                                               mult, nu prea îmi este foame 

 

        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 

        I’ll have (ail- hæv) = I will have (ai- wil- hæv) = eu voi avea 

        some (sʌm) =  nişte, ceva, vreo 

        ox (ɔks) = bou; substantiv neregulat, punctul 4 

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

        tail (teil) = coadă 

        oxtail (ɔksteil) = coadă de bou 
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        soup (su:p) = supă 

        and (ænd) = şi 

        to fry (tu- frai) = a (se) prăji; verb regulat, punctul 1 

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

        fried (fraid) = fript, friptă 

        plaice (pleis) = cambulă 

        with (wið) = cu; prepoziție 

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

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

        chips (tʃips) =  cartofi prăjiți 

... I think I'll have-er-some oxtail soup and fried plaice with chips = cred că voi  

                    lua …ăă… nişte supă din coadă de bou şi peste prăjit cu cartofi prăjiți  

 

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

Hm, I'm rather hungry  = hm, mie îmi cam este foame 

 

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

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

        I’ll (ail) = I will (ai- wil) = eu voi; viitorul 

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

        hors d'œuvre (‘ә: (‘ɔr)- dә:vr) = aperitiv(e) 

I'll start with some hors d'œuvre  = voi începe cu nişte aperitive 

 

        to follow (tu- fɔlou) = a urma, a urmări; verb regulat, punctul 1 

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

Ant to follow  = şi mai departe (în continuare) 

 

        to grill (tu- gril) = a frige la grătar, a chinui; verb regulat, punctul 1 

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

        grilled (grild) = fript, friptă 

        steak (steik) = friptură, fleică 

        to bake (tu- beik) = a coace; verb regulat, punctul 2 

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

        baked (beikt) = copt, coaptă 

        potatoes (pә’teitouz) = cartofi; pluralul de la “potato”, punctul 5 

         vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/pluralul_substantivelor.pdf 
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        and (ænd) = şi 

        peas (pi:z) = mazăre; pluralul de la “pea”, punctul 1 

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

A grilled steak with baked potatoes and peas = o friptură la grătar cu cartofi  

                                                                                         copți şi mazăre  

 

        anything (eniθiŋ) = orice, ceva; se foloseşte la interogativ şi negativ  

        to drink (tu- driŋk) = a bea; verb neregulat 

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

Will you have anything to drink, sir = vreți ceva de băut, domnule 

 

        I’m (aim) = I am (ai- æm) = eu sunt 

        thirsty (θә:sti) = însetat, însetată 

        to be thirsty = a-i fi sete 

Well, I'm rather thirsty = ei bine, îmi este cam sete 

 

        to bring (tu- briŋ) = a aduce; verb neregulat 

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

        half (ha:f) = jumătate 

        pint (paint) = jumătate de litru 

        of (ɔv)(әv) = 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 

        bitter (bitә) = amar, bitter 

Bring me half a pint of bitter = adu-mi 250 gr. de bitter 

 

        what (wɔt) = ce 

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

        about (ә‘baut) = despre; prepoziție 

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

What about you, darling  = dar tu, dragă 

 

        to care (tu- kεә) = a se îngriji, a ține la; verb regulat, punctul 1 
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vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/trecutul_verbelor_regulate.pdf 

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

                                                                                                       interesează, nu-mi pasă 

        for (fɔ:) = pentru; prepoziție 

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

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

        beer (biә) = bere 

        but (bʌt) = dar 

        I wil have (ai- wil- hæv) = voi servi 

        glass (gla:s) = pahar, sticlă 

        sherry (ʃeri) = vin de Xeres 

Well, I don't care for the beer, but I will have a glass of sherry = ei bine, nu mă  

                                             interesează berea, dar voi lua un pahar de vin de Xeres 

 

        very (veri) = foarte 

        good (gud) = bun, bine; adjectiv neregulat 

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

Very good  = foarte bine 

 

        sweet (swi:t) = dulce; adjectiv monosolabic, punctul 4 a) 

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

        would (wud) = aş, ai, ar, am, ați, ar; treutul de la “will”, folosit ca auxiliar  

                                                                                                           pentru condițional 

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

        to like (tu- laik) = a-i plăcea; verb regulat, punctul 2 

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

        would you like = ți-ar plăcea 

... What sweet would you like = ce dulciuri ați dori 

 

        fruit (fru:t) = fructe, fruct; pluralul substantivelor, punctul 6 

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

        salad (sælәd) = salată 

I'll have fruit salad = eu voi lua salată de fructe 

 

        so (sou) = deci, aşa 

So will I = şi eu la fel 
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             vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/si.pdf 

 

        we’ll have (wil- hæv) = we will have (wi:- wil- hæv) = vom servi 

        coffees (kɔfiz) = cafele; pluralul de la “coffee”, punctul 1 

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

And we'll have two coffees, please = şi am dori două cafele, vă rog 

 

        black (blæk) = negru, neagră; adjectiv monosilabic 

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

        white (wait) = alb, albă; adjectiv monosilabic 

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

Black or white = negre sau albe (capucino) 

 

White, please = albe (capucino), vă rog 

 

        liqueur (li’kjuә) = lichior 

        brandies (brændiz) = rachiuri 

Oh, and two liqueur brandies  = oh, şi două lichioruri bune 

 

        lovely (lʌvli) = drăguț, frumos, atrăgător 

        waltz (wɔ:ls) = vals 

        to play (tu- plei) = a se juca; verb regulat, punctul 1 

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

        they’re playing (ðeiә- pleiŋ) = they are playing (ðei- a:- pleiŋ) = ei se joacă  

                                                                                           (acum) – aspectul continuu 

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

What a lovely waltz they're playing  = ce vals drăguț cântă 

 

        shall (ʃæl) = a trebui; folosit şi ca auxiliar 

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

        to dance (tu- da:ns) = a dansa; verb regulat, punctul 2 

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

Shall we dance = (să) dansăm 

 

        yes (jes) = da 

        to love (tu- lʌv) = a iubi; verb regulat, punctul 1 



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

 

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

        I’d love (aid- lʌv) = I should (would) love (ai- ʃud-wud- lʌv) = mi-ar plăcea 

Yes, I'd love to = da, mi-ar place (să) 

 

        bill (bil) = notă de plată, afiş 

        the bill (ðә- bil) = plata, nota de plată 

... Waiter! The bill, please = Ospătar! Nota de plată, te rog 

 

Very good, sir  = foarte bine, domnule 

 

Here you are = poftiți 

 

        to thank (tu- θæŋk) = a mulțumi; verb regulat, punctul 2 

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

 

Thank you very much, sir = mulțumesc foarte mult, domnule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 


