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                                                                         LESSON  TWENTY-NINE 

 

        lesson (lesn) = lecţie 

        twenty-nine (twenty-nain) = douăzeci şi nouă 

        twenty-ninth (twenty-nainθ) = a douăzeci şi noua, al douăzeci şi noulea 

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

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

        street = stradă 

        in (in) = în; prepoziție  

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

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

        London (lʌndәn) = Londra 

A street in London =  (pe) o stradă în Londra 

 

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

        now (nau) = acum 

        Oxford (ɔksfәd) = Oxford 

        circus (sә:kәs) = circ, piață 

        half (ha:f) = jumătate 

        way (wei) = drum, cale 

        along (ә‘lɔŋ) = înainte; adverb; de-a lungul; prepoziție  

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

        one (wʌn) = unul, una 

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

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

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

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

                                                                                                                                  o vocală 

        busiest (biziist) = cel mai aglomerat, ocupat; superlativul de la “busy”,  

                                                                                         adjectiv bisilabic, punctul 1 a) 

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

        streets (stri:ts) = străzi; pluralul de la “street”, punctul 2 

vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/pluralul_substantivelor.pdf 
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        west (west) = vest 

        end (end) = capăt, sfârşit 

        London (lʌndәn) = Londra 

        and (ænd)(әnd) = şi 

        that (ðæt) = acela, acea 

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

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

        there (ðεә) = acolo 

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

                                neregulat si auxiliar pentru diateza pasivă şi aspectul continuu 

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

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

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

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

        Regent (ri:dʒәnt) = Regent 

        famous (feimәs) = faimos, faimoasă; adjectiv bisilabic, punctul 2 

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

        all (ɔ:l) = toți, toate 

        world (wә:ld) = lume, pământ, societate 

        for (ɔ:) = pentru; prepoziție  

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

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

        its (its) = lui, ei; adjectiv posesiv 

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

        splendid (splendid) = splendid 

        shops (ʃɔps) = magazine; pluralul de la “shop”, punctul 2 

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

We're now in Oxford Circus, half-way along Oxford Street, one of the busiest 

streets in the West End of London, and that street over there is Regent Street,  

famous all over the world for its splendid shops = acum suntem în Piața Oxford, la 

jumătatea drumului pe Str. Oxford, una dintre cele mai aglomerate străzi din 

Capătul de Vest al Londrei, şi strada aceea de acolo este Str. Regent, faimoasă în 

toată lumea pentru magazinele sale splendide 

 

        near (niә) = lângă; prepoziție 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/prepozitiile.pdf 
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        corners (kɔ:nәz) = cornere, colțuri; pluralul de la “corner”, punctul 1 

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

        you (ju:) = tu, voi 

        can (kæn) = a putea; verb modal 

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

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

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

        an (æn)(әn) = un, o; articolul nehotărât înainte de substantivele care încep cu  

                                            o vocală folosit şi la generalizări 

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

        entrance (entrәns) = intrare 

        to (tu) = la, spre; prepozitie, 

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

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

        subway (sʌbwei) = pasaj subteran, metrou 

        to lead (tu- li:d) = a conduce; verb neregulat 

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

        leading (li:diŋ) = care duce, ducând; gerunziul de la “to lead” 

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

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

        underground (ʌndә’graund) = metrou, sub pământ 

        railway (reilwei) = cale ferată, drum de fier 

        or (ɔ:) = sau, ori 

        tube (tju:b) = metrou, tub 

        as (æs) = după cum, ca, deoarece, în timp ce 

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

        we (wi:) = noi 

        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 

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

                                                  verbe şi prepoziții 

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

Near one of the street-corners you can see an entrance to the subway  

leading to the Underground Railway, or "Tube", as we call it = lângă unul din 

colțurile străzii poți vedea o intrare către un pasaj care duce la metrou, sau 
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“tube” după cum îl numim  

 

        on  (ɔn) = pe; prepozitie, 

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

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

        both (bouθ) = amândoi, amândouă, ambele 

        sides (saidz) = laturi, părți; pluralul de la “side”, punctul 1 

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

        there are (ðә’ra:)(ðεә- a:) = sunt, există, se află 

        banks (bæŋks) = bănci; pluralul de la “bank”, punctul 2 

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

        restaurants (restәrɔŋ(t)s) = restaurante; pluralul de la “restaurant”, punctul 2 

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

On both sides of the street there are shops, banks and restaurants = pe ambele 

părți ale străzii există magazine, bănci şi restaurante 

 

        roadway (roudwei) = drum, şosea 

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

        constant (kɔnst(ә)nt) = constant adjectiv bisilabic, punctul 2 

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

        stream (stri:m) = şuvoi, pârâu, curent (general) 

        cars (ka:z) = maşini; pluralul de la “car”; punctul 1 

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

        taxis (tæksi:z) = taxiuri; pluralul de la “taxi”; punctul 1 

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

        buses (bʌsiz) = autobuze; pluralul de la “bus”; punctul 3 

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

        lorries (lɔriz) = camioane, camionete; pluralul de la “lorry”; punctul 7 

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

In the roadway there's a constant stream of cars, taxis, buses and lorries = pe 

drum este un şuvoi constant de maşini, taxiuri, autobuze şi camioane 

 

        some (sʌm) = nişte, ceva, vreo, puțin 

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

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

        trolley-buses (trɔli-bʌsiz) = troleibuze; pluralul de la “trolley-bus”; punctul 3 
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vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/pluralul_substantivelor.pdf 

        trams (træmz) = tramvaie; pluralul de la “tram”; punctul 1 

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

        as well  (az- wel) = de asemenea 

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

In some parts of London there are trolley-buses and trams as well = în unele părți 

ale Londrei există troleibuze şi tramvaie de asemenea 

 

        noise (nɔiz) = zgomot 

        deaf (def) = surd; adjectiv monosilabic, punctul 4 a) 

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

        to deafen (tu- defn) = a asurzi; verb din adjectiv 

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

        deafening (defniŋ) = asurzitor; adjectiv din verb 

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

        but (bʌt) = dar 

        one (wʌn) = cineva 

        soon (su:n) = curând 

        to get (tu- get) = a obține, a căpăta, a face rost, a avea, a ajunge, a veni, a lua;  

                                      verb neregulat (împreună  cu “to have” – I have got = I have) 

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

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

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

        used (ju:zd) = folosit; participiul trecut de la “to use”, verb regulat, punctul 1 

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

        to get used = a se obişnui cu 

        one gets used to it = cineva se obişnuieşte cu asta 

The noise is deafening, but one soon gets used to it = zgomotul este asurzitor, dar 

cineva se obişnuieşte repede (curând) cu el 

 

        pavements (peivmәnts) = trotoare; pluralul de la “pavement”; punctul 2 

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

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

             be” ; verb neregulat si auxiliar pentru diateza pasivă şi aspectul continuu 

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

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

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

        to crowd (craud) = a se aduna, a se îngrămădi, a se aglomera; verb regulat,  

                                                                                                                       punctul 3 

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

        are crowded (a:- craudid) = sunt aglomerate; diateza pasivă 

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

        with (wið) = cu; prepozitie, 

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

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

        people (pi:pl) = oameni; pluralul substantivelor, punctul 12 

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

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

        dangerous (deiŋdʒәrәs) = periculos; adjectiv plurisilabic, din substantiv 

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

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

        to attempt (tu- ә‘tempt) = a încerca; verb regulat, punctul 3 

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

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

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

        road (roud) = drum, şosea 

        until (ʌn’til) (әn’til) = până la, în; prepozitie, 

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

        traffic (træfik) = trafic 

        stopped (stɔpt) = oprit; trecutul şi participiul trecut de la “to stop” ; verb  

                                                                                                                 regulat, punctul 2 

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

        either … or (aiðә … ɔ:) = fie … fie; ori … ori 

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

        by (bai) = cu, prin, cu ajutorul; prepoziție 

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

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

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

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

        policeman (pә’li:smәn)(pә’li:smæn) = polițist 

        point (pɔint) = punct, vărf, macaz 
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        duty (dju:ti) = datorie, sarcină, treabă 

        on point duty = la datorie, de serviciu 

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

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

        lights (laits) = lumini ; pluralul de la “light”; punctul 2 

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

        traffic lights = semafor 

The pavements are crowded with people, and it's dangerous to attempt to cross 

the road until the traffic is stopped, either by a policeman on point duty or by the 

red traffic lights = trotoarele sunt înțesate de oameni, şi este periculos să încerci 

să traversezi drumul până când nu este oprit traficul, fie de polițistul de serviciu 

fie de lumina roşie a semafoarelor  

 

        any (eni) = nişte, ceva, vreo 

        case (keis) = caz, situație, process, ladă 

        in any case = în orice caz 

        before (bi’fɔ:) = înainte; prepozitie, 

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

        crossing (krɔsiŋ) = traversare, să traversezi (se pune “ing” după prepoziții) 

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

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

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

        care (kεә) = grijă, răspundere 

        to take care = a avea grijă 

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

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

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

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

        right (rait) = drept, corect 

        to your right = în dreapta ta 

        when (wen) = când 

        to reach (tu- ri:tʃ) = a ajunge, a se întinde; verb regulat, punctul 2 

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

        to reach the = a ajunge la, a atinge (ceva) 

        middle (midl) = mijloc 

        left (left) = stâng 
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        to your left = în stânga ta 

In any case, before crossing the road, take care to look to your right, and when 

you reach the middle of the road, look to your left = în orice situație, înainte de a 

traversa drumul, ai grijă să te uiți în dreapta ta, şi când ajungi în mijlocul 

drumului, uită-te în stânga ta  

 

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

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

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

        night (nait) = noapte 

        at night = noaptea 

        lit (lit) = aprins; trecutul şi participiul trecut de la “to light” ; verb neregulat 

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

        are lit (a:- lit) = sunt aprinse, se aprind; diateza pasivă 

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

        electricity (ilek’trisiti) = electricitate 

        districts (distrikts) = cartiere; pluralul de la “district”; punctul 2 

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

        gas (gæs) = gaz 

At night, the steets are lit by electricity, or in some districts, by gas = noaptea, 

străzile sunt luminate cu ajutorul electricității, sau în unele cartiere, cu gaz 

 

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

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

        lamp (læmp) = lampă 

        post (poust) = stâlp 

        lamp-post = stâlp de iluminat cu o lampă 

        standards (stændәdz) = stâlpi de iluminat cu doua lămpi; pluralul de la  

                                                                                                    “standard”; punctul 1 

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

        islands (ailәndz) = insule, scuaruri, refugii; pluralul de la “island”; punctul 1 

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

You can see the lamp-posts and standards on the pavements, and on the "islands" 

in the middle of the road = poți vedea stâlpii cu lămpi stradale şi cei cu câte două 

lămpi pe trotoare, şi pe “scuarurile” (refugiile) din mijlocul drumului 

 

        main (mein) = principal, principală 
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        to flood (tu- flʌd) = a inunda, a revărsa; verb regulat, punctul 3 

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

        are flooded (flʌdid) = sunt inundate; diateza pasivă 

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

        light (lait) = lumină 

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

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

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

        brilliant (briliәnt) = strălucitor; adjectiv plurisilabic 

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

        window (windou) = fereastră, vitrină 

        shop-windows = vitrine; pluralul de la “shop-window”; punctul 1 

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

        illuminated (i’lju:mineitid) = luminate; trecutul şi participiul trecut de la “to  

                                                                               illuminate” ; verb regulat, punctul 3 

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

        signs (sainz) = semne, plăcuțe, indicatoare; pluralul de la “sign”; punctul 1 

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

        advertisements (әd’vә:tismәnts) = reclame; pluralul de la “advertisment”;  

                                                                                                                          punctul 2 

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

        so (sou) = deci, aşa 

        so that = astfel încât 

        after (a:ftә) = după; prepozitie, 

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

        dark (da:k) = întuneric 

        everything (evriθiŋ) = totul, orice 

        looks (luks) = pare, arată; forma de la persoana a III-a singular a lui “to look” ;  

                                                                                                         verb regulat, punctul 2 

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

        as … as (æz … æz) = la fel de … ca; tot atât de … ca 

        bright (brait) = strălucitor, isteț; adjectiv monosilabic, punctul 4 a) 

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

        broad (brɔ:d) = larg, lat, limpede; adjectiv monosilabic, punctul 4 a) 

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

        daylight (deilait) = lumina zilei 
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        broad daylight = ziua în amiaza mare 

The main streets are flooded with light from the brilliant shop-windows and the 

illuminated signs and advertisments, so that after dark everything looks as bright 

as in broad daylight = străzile principale sunt inundate de lumină de la vitrinele 

strălucitoare ale magazinelor şi de la reclamele şi însemnele luminoase, astfel 

încât după lăsarea întunericului totul pare ca ziua în amiaza mare 

 


