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

 

 

                                                                         LESSON  TWENTY-TWO 

 

        lesson (lesn) = lecţie 

        twenty-two (twenty-tu:) = douăzeci şi doi 

        twenty-second (twenty-sekәnd) = a douăzeci şi doua, al douăzeci şi doilea 

        at (æt) = la; prepoziție 

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

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

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

                                                                                                                                  o vocală 

        bank (bæŋk) = bancă 

At the bank = la bancă  

 

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

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

        you (ju:) = tu, voi 

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

        to change (tu- tʃeindʒ) = a (se) schimba; verb regulat, punctul 1 

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

        some (sʌm) = nişte, ceva, vreo 

        money (mʌni) = bani; pluralul substantivelor, punctul 11 

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

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

Can you change me some money, please = puteți să-mi schimbați nişte bani, vă  

                                                                             rog 

 

        certain (sә:tn) = sigur, anumit, oarecare; adjectiv bisilabic, punctul 2 

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

        certainly (sә:tnli) = bineînțeles, desigur; adverb din adjectiv 



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

 

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

Certainly = desigur 

  

        what (wɔt) = ce 

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

        is (iz) = este; forma de la persoana a III-a singular a verbului “to be”, 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 

        it (it) = el, ea; pronume impersonal pentru persoana a III-a singular 

        to wish (tu- wiʃ) = a dori, a cere, a spera; verb regulat, punctul 2 

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

What is it you wish to change = ce doriți să schimbați 

 

        here (hiә) = aici 

        French (frentʃ) = franceza, franțuzesc; the French = francezii 

        francs (frænks) = franci 

        Swiss (swis) = elvețian; the Swiss = elvețienii 

        American (ә’merikәn) = american; the Americans = americanii 

        dollars (dɔlәz) = dolari; pluralul de la “dollar”, punctul 1 

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

        and (ænd)(әnd) = şi 

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

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

        few (fju:) = puțini 

        a few  = câțiva, câteva 

        Dutch (dʌtʃ) = olandez, olandeză; the Dutch = olandezii 

        guilders (gildәz) = florini; pluralul de la “guilder”, punctul 1 

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

Here it is: some French francs, Swiss francs, American dollars and a few Dutch 

guilders = iată (poftim): nişte franci franțuzeşti, franci elvețieni, dolari americani şi  

                   câțiva florini olandezi 

 

        better (betә) = mai bun, mai bine; adjectiv neregulat 

          vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivele_neregulate.pdf 
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        you’d better (ju:d- betә) = you had better (ju:- hæd- betә) = mai bine să … 

        to count (tu- kaunt) = a număra; verb regulat, punctul 3 

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

        them (ðem) = pe ei, pe ele; pronumele de la cazul acuzativ care se pune după  

                                                          verbe şi prepoziții 

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

You'd better count them = mai bine să-i numărați 

 

        if (if) = dacă  

        you’ll (ju:l) = you will (ju:- wil) = tu vei, voi veți 

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

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

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

        moment (moumәnt) = moment 

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

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

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

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

        out (aut) = afară 

        to find out = a afla, a descoperi 

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

                                                                                                                                  o vocală 

        rates (reits) = proporție, valoare, raport, taxă; pluralul de la “rate”, punctul 2 

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

        of (әv)(ɔv) = 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 

        exchange (iks’tʃeindʒ) = schimb, bursă, a schimba; verb regulat, punctul 1 

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

If you'll wait a moment I'll find out the rates of exchange = dacă veți aştepta un  

                                                           moment voi afla care sunt cursurile de schimb 

 

        here (hiә) = aici 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/here.pdf 
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        we (wi:) = noi 

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

Here we are  = iată-ne (iată ce avem) 

 

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

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

            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 prepoziții (persoana a I-a singular) 

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

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

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

        let me see (let- mi:- si:) = să văd; imperativul 

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

        that (ðæt) = acela, aceea, că; folosit ca subiect în cazul de față 

        that’ll (ðætl) = that will (ðæt- wil) = it will (it- wil) = va; viitorul 

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

        to make (tu- meik) = a face; verb neregulat 

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

        forty-one (fɔ:ti- wʌn) = patruzeci şi unu 

        pounds (paundz) = lire (monede); pluralul de la “pound”, punctul 1 

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

        shilling (ʃiliŋ) = şiling (monedă) 

        sixpence (sikspәns) = şase peni 

        altogether (ɔ:ltugeðә) (ɔ:ltәgeðә) = cu totul  

Let me see-er-that'll make £41.12.6. (forty-one pounds, twelve shilling and 

sixpence) altogether = să văd – aaa – totul va face patruzeci şi unu lire,  

                                                                       doisprezece şilingi şi şase peni 

 

        how (hau) = cum  

        would (wud) = trecutul 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 place; verb regulat, punctul 2 

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

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

                                                          verbe şi prepoziții (persoana a III-a singular) 
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            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivul_posesiv.pdf 

How would you like it = cum îi doriți 

 

        to give (tu- giv) = a da; verb neregulat 

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

        seven (sevn) = şapte 

        notes (nouts) = notițe, bilețele, bancnote; pluralul de la “note”, punctul 2 

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

        five-pound notes (faiv- paund- nouts) = bancnote de cinci lire 

        rest (rest) = rest 

        in (in) = în; prepoziție 

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

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

        small (smɔ:l) = mic, mică; adjectiv monosilabic, puncul 4 a) 

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

        change (tʃeindʒ) = rest (la bani), mărunt 

Would you please give me seven five-pound notes, four pound notes and four 

ten-shilling notes, and the rest in small change = ați vrea vă rog să-mi dați şapte 

bancnote de 5 lire, patru bancnote de o liră şi patru bancnote de 10 şsilingi, iar 

restul mărunt 

 

Certainly = bineînțeles 

 

Here you are = poftiți 

 

        will (wil) = a vrea; auxiliar pentru viitor 

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

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

                                                                                                  activă, prezent şi trecut  

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

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

Will that do = aşa este bine 

 

        to mind (tu- maind) = a-i păsa de, a da atenție la, a se supăra, a fi atent la, a  

                                                păzi, a se feri de; ; verb regulat, punctul 3 

vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/trecutul_verbelor_regulate.pdf 
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        to give (tu- giv) = a da; verb neregulat 

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

        would you give me = ați dori să-mi dați 

        would you mind giving me = v-ar deranja dacă mi-ați da 

        coppers (kɔpәz) = monede de aramă; pluralul de la “copper”, punctul 1 

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

Er-would you mind giving me the sixpence in coppers = aaa- ați vrea (vă rog) să-

mi dați şase peni în monede de aramă  

 

        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 

        to make (tu- meik) = a face; verb neregulat 

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

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

        phone (foun) = telefon 

        to call (tu- kɔ:l) = a chema, a numi; verb regulat, punctul 1 

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

        phone-call = convorbire telefonică  

        to have (tu- hæv) = ; 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 

        I haven’t (ai- hævnt) = I have not (ai- hæv- nɔt) = eu nu am 

        any (eni) = ceva, nişte, vreo; folosit la interogativ si negativ in locul lui some 

I want to make a phone-call and I haven't any change = doresc să dau un telefon şi   

                                                                                                    nu am mărunt 

 

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

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

... Thank you = mulțumesc   

 

        by (bai) = pe lângă, lângă, prin, peste, dincolo de, cu (ajutorul), până la);   

                          prepoziție 

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

        way (wei) = cale, drum 

        by the way = apropo 

        can (kæn) = a putea, a avea capacitatea; verb modal 

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

        to open (tu- oupn) = a deschide; verb regulat, punctul 1 

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

        account (ә‘kaunt) = cont 

        here (hiә) = aici 

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

... By the way, can I open an account here = apropo, pot să deschid un cont aici 

 

        you’ll (ju:l) = you will (ju:- wil) = tu vei, voi veți; viitorul 

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

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

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

        manager (mænidʒә) = director, manager 

        about (ә’baut) = despre; prepoziție 

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

        that (ðæt) = asta 

You'll have to see the Manager about that = pentru asta va trebui să-l vedeți   

                                                                                 (vizitați) pe director 

 

        kind (kaind) = amabil, bland, prietenos; adjectiv monosilabic, punctul 4 a) 

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

        kindly (kaindli) = binevoitor, cu amabilitate, cu blândețe; adverb din adjectiv 

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

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

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

        through (θru:) = prin; prepoziție 

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

        that (ðæt) = aceea, acea 

        door (dɔ:) = uşă 
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        marked (ma:kt) = marcat, marcată, însemnat, însemnată; participiul de la “to  

                                        mark”, verb regulat, punctul 2 

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

        private (praivit) = privat, particular, secret, intim; adjectiv bisilabic, punctul 2 

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

        to attend (tu- ә’tend) = a îngriji, a asista la, a urma (o şcoală), a însoți; verb           

                                                   regulat, punctul 3 

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

        he’ll (hi:l) = he will (hi:- wil) = el va; viitorul 

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

        to attend to (tu- ә’tend- tu) = a se ocupa de 

        you (ju:) = de tine, ție pronumele de la cazul acuzativ care se foloseşte după   

                                                          verbe şi prepoziții (persoana a III-a singular) 

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

If you'll kindly go through that door marked "Private" he'll attend to you = dacă 

veți fi amabil să treceți pe uşa aceea unde scrie “privat” el se va ocupa de 

dumneavoastră 

 

        good (gud) = bun, bună, bine; adjevtiv neregulat 

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

        after (a:ftә) = după; prepoziție 

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

        noon (nu:n) = amiază 

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

        sir (sә:) = domnule 

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

Good afternoon, sir = buna ziua, domnule 

 

        my (mai) = meu, mea; adjectiv posesiv 

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

        name (neim) = nume 

        Anderson (ændәsәn) = Anderson 

My name is Anderson = numele meu este Anderson 

 

        should (ʃud) = trecutul de la “shall”, folosit aici ca auxiliar pentru condițional 

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

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

        I should like = mi-ar place 

        to open (tu- oupn) = a deschide; verb regulat, punctul 1 

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

        with (wið) = cu; prepoziție 

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

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

        you (ju:) = cu tine, ție pronumele de la cazul acuzativ care se foloseşte după   

                                                          verbe şi prepoziții (persoana a III-a singular) 

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

I should like to open an account with you = aş dori să deschid un cont la  

                                                                              dumneavoastră 

 

        deposit (di’pɔzit) = depunere, depozit 

        or (ɔ:) = sau, ori 

        current (kʌrәnt) = curent, tendință, drum, curs 

A deposit or current account  = un cont pentru depozit sau curent 

 

        well (wel) = ei bine 

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

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

        able (eibl) = capabil, dotat, înzestrat; adjectiv monosilabic, punctul 4 b) 

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

        to be able to = can (kæn) = a putea; înlocuieşte pe “can”, pentru ca acesta din   

                                                              urmă să poată fi folosit la alte moduri şi timpuri 

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

        to pay (tu- pei) = a plati; verb regulat, punctul 1 

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

        for (fɔ:) = pentru); prepoziție 

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

        things (θiŋgz) = lucruri; pluralul de la “thing”, punctul 1 

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

        by (bai) = cu 

        cheque (tʃek) = cec 

Well, I want to be able to pay for things by cheque = ei bine, doresc să pot plăti  

                                                                                               diferite cu cec 

 

        then (ðen) = atunci, apoi 

Then you want a current account = atunci doriți un cont current  

 

        much (mʌtʃ) = mult; adjectiv neregulat 

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

        how much = cât (de mult) 

        money (mʌni) = bani; pluralul substantivelor, punctul 11 

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

        do you want = vrei; interogativul de la “you want”        

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

        placed (pleist) = plasat, plasate; participiul de la “to place”, verb regulat,   

                                                                                                 punctul 2 

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

        to (tu) = la, către, spre; prepoziție 

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

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

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

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

        credit (kredit) = credit 

How much money do you want placed to your credit = câți bani doriți să aveți  

                                                                                                   drept credit (în cont) 

 

        here’s (hiәz) = here is (hiә- iz) = iată 

        hundred (hʌndrәd) = 100 

Here's £200 (two hundred pounds)  = poftiți 200 de lire 

 

        I (ai) = eu; pronume personal, persoana a I-a singular 

        to think (tu- θiŋk) = a crede, a gândi; verb neregulat 
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            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_neregulate.pdf 

        that (ðæt) = că (asta) 

        ought to (ɔ:t- tu) = s-ar cuveni (cu înțelesul “ar trebui”) 

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

        to last (tu- la: st) = a dura, a ține mult; verb regulat 

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

        me (mi:) = mie, pentru mine, pronumele de la cazul acuzativ care se foloseşte  

                                                            după verbe şi prepoziții (persoana a I-a singular) 

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

        for (fɔ:) = pentru; prepoziție 

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

        some time (sʌm taim) = un timp, nişte timp, o perioadă 

I think that ought to last me for some time = cred că ar trebui să-mi ajungă    

                                                                                  pentru un timp 

 

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

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

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

                                                          verbe şi prepoziții (persoana a III-a singular) 

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

        supply (sә’plai) = a furniza, a aproviziona; verb regulat, punctul 1 

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

        references (refrәnsiz) = referințe, referiri, legături; pluralul de la “reference”,  

                                                                                                    punctul 3 

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

I take it you can supply references = presupun că puteți să dați referințe 

 

Certainly = bineînțeles 

 

        right (rait) = corect, drept 

Right = în regulă 

 

        book (buk) = carte, carnet 

Here's a cheque book = iată un carnet cu cecuri 
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        when (wen) = când 

        to send (tu- send) = a trimite; verb neregulat 

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

        post (poust) = poştă 

        by post (bai- poust) = cu, prin poştă 

        to be (tu- bi:) = a fi 

        careful (kεәfl) = grijuliu, atent; adjectiv bisilabic, punctul 2 

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

        be careful = fi grijuliu, atent; ai grijă 

        to cross (tu- krɔs) = a traversa, a tăia cu o linie; verb regulat, punctul 2 

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

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

                                                          verbe şi prepoziții (persoana a III-a singular) 

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

        but (bʌt) = dar 

        to wish (tu- wiʃ) = a dori, a nădăjdui; verb regulat, punctul 2 

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

        to cash (tu- kæʃ) = a încasa (bani gheață) ; verb regulat, punctul 2 

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

        to cash a cheque  = a încasa un cec, a onora un cec 

        yourself (jɔ:self) = tu însuți, tu însăți; pronumele reflexive 

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

        must (mʌst) = a trebui;  

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

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

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

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

                                                          verbe şi prepoziții (persoana a III-a singular) 

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

        to open (tu- oupn) = deschis; aici este adjectiv dar este verb regulat, punctul 1 

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

When you send a cheque by post be careful to cross it, but if you wish to cash a 

cheque yourself, you must leave it "open" = când trimiteți un cec cu poşta aveți 

grijă să-l barați cu o linie, dar dacă doriți să plătiți cu cecul, trebuie să-l lăsați 

nebarat, adică “liber” 

 


