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                                                                         LESSON  THIRTY-SIX 

 

        lesson (lesn) = lecţie 

        thirty-six (θə:ti- six) = treizeci şi şase  

        thirty-sixth (θə:ti- sixθ) = a treizeci şi şasea, al treizeci şi şaselea 

        ordering (Ǥ:dəriŋ) = comandând; gerunziul de la “to order”, 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 

        new (nju:) = nou; adjectiv monosilabic, punctul 4 a) 

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

        clothes (klouðz) = haine; pluralul de la “clothe”, punctul 1 

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

Ordering new clothes = comandând haine noi 

 

        good (gud) = bun, bună; adjectiv neregulat 

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

        morning (mǤ:niŋ) = dimineaţă 

        I (ai) = eu 

        should (ȓud) = trecutul de la “shall”; verb auxiliar la condiţional folosit mai  

                                                                         ales cu înţelesul de “ar trebui”  

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

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

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

        I should like = mi-ar place sau ar trebui să-mi placă ; condiţional 

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

        to order (tu- Ǥ:də) = a ordona, a comanda; verb regulat, punctul 1 

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

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

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

        lounge (laundȢ) = hol (de hotel), cameră de zi 

        suit (sju:t) = costum 



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

 

        lounge-suit = costum de zi (de purtat zilnic) 

Good morning, I should like to order a lounge-suit = bună dimineaţa, aş dori să  

                                                                                       comand un costum de zi cu zi 

        what (wǤt) = ce 

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

        to have (tu- hæv) = a avea; 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 

        you (ju:) = tu, voi 

        got (gǤt) = trecutul şi participiul trecut de la “to get” = a obţine, a căpăta, a 

face rost, a procura, a aduce, a avea (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 

        what have you got = what have you =  ce ai (ce ai primit, căpătat) 

        in (in) = în; prepozitie, 

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

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

        the (ðə) = articolul hotărât care se pronunţă (ði)  când substantivul începe cu  

                                                                                                                                  o vocală 

        way (wei) = drum, cale, fel 

        of (Ǥv)(əv) = 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 

        materials (mə’tiəriəlz) = materiale; pluralul de la “material”, punctul 1 

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

in the way of = pe linia, în gama de 

What have you got in the way of materials = ce aveţi in gama de materiale 

 

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

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

        something (sȜmθiŋ) = ceva 



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

 

        for (fǤ:) = pentru; prepozitie, 

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

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

        autumn (Ǥ:təm) = toamnă 

        not (nǤt) = nu; folosit pentru negaţie 

        too (tu:) = prea 

        heavy (hevi) = greu, gros; adjectiv bisilabic, punctul 1 a) 

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

        and (ənd)(ænd) = şi 

        light (lait) = uşor, deschis; adjectiv monosilabic, punctul 4 a) 

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

I want something for the autumn, not too heavy and not too light = doresc ceva 

pentru toamnă, nu prea gros dar nici prea subţire 

 

        how (hau) = cum 

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

        this (ðis) = acesta, aceasta 

        pattern (pætən) = şablon, model 

        sir (sə:) = domnule 

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

How do you like this pattern, sir = cum vă place aceste model, domnule 

 

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

        much (mȜtȓ) = mult; adjectiv neregulat 

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

        color   (kȜlə) = culoare    

It's much too light in color for the autumn = este mult prea deschis la culoare  

                                                                               pentru toamnă 

        I’d (aid) = I would (ai- wud) = aş sau aş vrea 

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

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

        to have (tu- hæv) = a avea; verb neregulat, folosit şi ca auxiliar la “present  



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

 

                        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 

        darker (da:kə) = mai întunecat, mai închis (la culoare) ; adjectiv monosilabic,  

                                                                                                           punctul 4 a) 

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

        bit (bit) = bucăţică, firimitură 

        a bit = un pic 

        heavier (heviə) = mai greu, mai gros (la haine) ; comparativul de la “heavy”  

                                                                                         adjectiv bisilabic, punctul 1 a) 

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

I'd rather have something darker, and a bit heavier = aş dori mai degrabă ceva mai  

                                                                                                închis, şi un pic mai gros 

 

        about (ə‘bout) = despre; prepozitie, 

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

        then (ðen) = atunci, apoi 

What about this then = atunci, ce ziceţi de acesta 

 

        yes (jes) = da 

        that’s (ðæts) = that is (ðæt- iz) = este 

        better (betə) = mai bine, mai bun; adjectiv neregulat, comparativul de la  

                                                                     “good” sau adverbul ”well” 

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

Yes, that's better = da, este mai bine 

 

        is (iz) = este 

        it (it) = ea, el 

How much is it = cât costă 

 

        an (ən) (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 

        exceptional (ik’sepȓənəl) = excepţional, neobişnuit; adjectiv plurisilabic 

     vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivele_plurisilabice.pdf 
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        exceptionally (ik’sepȓənəli) = în mod excepţional; adverb din adjectiv 

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

        good (gud) = bine, bun; adjectiv neregulat 

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

        quality (kwǤliti) = calitate 

        cloth (klǤθ) = postav, pânză, cârpă 

        very (veri) = foarte 

        soft (sǤft) = moale 

        guaranteed (gær(ə)n’ti:d) = garantat, trecutul şi participiul trecut de la “to  

                                                                           guarantee”, verb regulat, punctul 1 

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

        pure (pjuə) = pur, pură; adjectiv monosilabic, punctul 3 

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

        wool (wul) = lână 

This is an exceptionally good quality cloth, very soft, and guaranteed pure wool =  

aceasta este un material de o calitate excepţional de bună, foarte moale, şi din 

lână pură garantată 

 

        will (wil) = va; a vrea, verb auxiliar folosit la condiţional (would) şi viitor (will) 

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

        to cost (tu- kǤst) = a costa; verb neregulat 

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

        you (ju:) = pe tine, pe voi; pronumele de la cazul acuzativ care se foloseşte  

                                          după verbe şi prepoziţii (persoana a II-a singular şi plural) 

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

        twenty-five (twenty-faiv) = douăzeci şi cinci 

        guineas (giniz) = guinee, termen folosit pentru valoarea de 21 şilingi 

A suit of this will cost you twenty-five guineas = un costum din acesta vă va costa  

                                                                                       douăzeci şi cinci guinee 

 

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

        to be afraid = a-i fi frică, a fi speriat 

        afraid (ə‘freid) =  speriat 

        real (riəl) = adevărat, adevărată; adjectiv bisilabic, punctul 2 

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

        really (riəli) = adevărată; adverb din adjectiv 
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            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verb_plus_er.pdf                         

        more (mǤ:) = mai mult, mai mulţi; adjectiv neregulat 

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

        than (ðæn) = decât 

        I wanted (ai- wǤntid) = am vrut; trecutul de la “to want”,verb regulat, punctul          

                                                                                                                                                3 

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

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

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

I'm afraid that's really more than I wanted to pay = mi-e teamă că este într-

adevăr mai mult decât am vrut să plătesc 

 

        I should (ai- ȓud) = ar trebui  

        I should have liked (ai- ȓud- hæv- laikt) = mi-ar fi plăcut; condiţional trecut 

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

        cheaper (tȓi:pə) = mai ieftin; adjectiv monosilabic, punctul 4 a) 

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

        but (bȜt) = dar 

        still (stil) = totuşi, încă 

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

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

        worth (wə:θ) = valoare 

        to be worth (tu- bi:- wə:θ) = a valora, a merita, a costa 

I should have liked something cheaper, but still, I expect it's worth it = mi-ar fi 

plăcut ceva mai ieftin, dar totuşi, presupun că merită 

 

        sir (ə) = domnule 

Very good, sir = foarte bine, domnule 

 

        if (if) = dacă 

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

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

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

        off (Ǥf) = dinafară, gata, în plus, stins, plecat, improbabil; prepozitie, 

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

        to take off = a scoate, a decola 
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        your (jǤ:)(jǤə) = tău, ta, vostru, voastră; adjectiv posesiv 

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

        coat (kout) = haină 

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

        to measure (tu- meȢə) = a măsura; verb regulat, punctul 1 

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

        measurements (meȢəmənt) = măsuri; pluralul de la “measurement”,punctul 2                                                                                     

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

If you'll take off your coat, I'll take your measurements = dacă vă veţi scoate  

                                                                                                    haina, o să vă iau măsurile 

 

        all (Ǥ:l) = tot, toţi, toate 

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

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

        thank you = mulţumesc 

That's all, thank you = asta-i tot, mulţumesc 

 

        can (kæn) = a putea; verb modal 

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

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

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

        in (in) = în; prepoziţie 

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

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

        tomorrow (tu’mǤ:rou)(tə‘mǤ:rou) = mâine 

        fortnight (fǤ:tnait) = (perioadă de) două săptămâni 

        to fit (tu- fit) = a (se) potrivi; verb regulat, punctul 3 

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

        fitting (fitiŋ) = probă; substantiv din verb 

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

Can you call in tomorrow fortnight for a fitting = puteţi să treceţi de mâine în   

                                                                                       două săptămâni pentru probă 

 

        that’ll (ðætl) = that will (ðæt- wil) = va fi 

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

                                                                         diateza pasivă 
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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 

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

        Wednesday (wenzdi)(wenzdei) = miercuri 

        won’t it (wount- it) = nu-i aşa 

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

That'll be a Wednesday, won't it = va fi într-o miercuri, nu-i aşa 

 

        to suit (tu- sju:t) = a se potrivi cu, a asorta; verb regulat, punctul 3 

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

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

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

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

Yes, that'll suit me = da, îmi convine 

 

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

        to call in = a trece pe la, a face o vizită 

        between (bi”twi:n) = între; prepozitie, 

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

        two (tu:) = doi, două 

        three (θri:) = trei 

I'll call in between two and three = voi trece între două şi trei  

 

at (æt)(ət) = la; prepozitie, 

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

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

the (ðə) = articolul hotărât care se pronunţă (ði)  când substantivul începe cu  

                                                                                                                                  o vocală 

dress (dres) = rochie 

shop (ȓǤp) = magazin 

At the dress-shop = la magazinul de lenjerie femei 

 

        I should like (ai- ȓud- laik) = mi-ar place; condiţional 

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

        to try (tu- trai) = a încerca, verb regulat, punctul 1 

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



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

 

        on (Ǥn) = pe, la; prepoziţie  

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

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

        to try on = a încerca (un obiect de îmbrăcăminte) 

        one (wȜn) = unul, una 

        these (ði:z) = acestea, aceştia 

        dresses (dresiz) = rochii; pluralul de la “dress”, punctul 3 

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

I should like to try on one of these dresses = mi-ar place să încerc una dintre  

                                                                                aceste rochii 

 

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

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

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

        me (mi:) = mine; pronumele de la cazul acuzativ care se foloseşte  

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

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

        to (tu)(tə) = la, spre; prepoziţie  

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

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

        room (ru:m) = cameră 

        fitting-room = cameră de probă 

Please come with me to the fitting-room = vă rog să veniţi cu mine în camera de  

                                                                             probă 

 

        model (mǤdl) = model, machetă, tipar 

        gown (gaun) = rochie lungă (de seară), halat 

        quite (kwait) = foarte, complet, destul de 

        the latest (ðə- leitist) = cel mai târziu; superlativul de la “late” ; adjectiv  

                                                                                           monosilabic, punctul 4 a) 

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

        style (stail) = stil 

This is a model gown and quite the latest style = aceasta este o rochie lungă şi  
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                                                                                        chiar de ultima modă 

 

        but (bȜt) = dar 

        to care (tu- kεə) = a dori să,  a se îngriji 

        to care for = a-ţi plăcea 

        I don’t care (ai- dount- kεə) = I do not care (ai- du:- nǤt- kεə) = nu-mi pasă 

        for (fǤ:) = pentru; prepozitie, 

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

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

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

        large (la:dȢ) = larg, mare; adjectiv monosilabic, punctul 4 a) 

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

        too (tu:) = de asemenea 

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

I like the style but I don't care for the color, and it's a bit large too = îmi place 

stilul dar nu mă interesează (nu-mi place) culoarea, şi este un pic largă de 

asemenea 

         

What about this one = dar aceasta 

 

        we (wi:) = noi 

        several (sevrl) = mai mulţi 

        sizes (saiziz) = mărimi; pluralul de la “size”, punctul 3 

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

        colours (kȜləz) = culori; pluralul de la “colour”, punctul 1 

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

        pale (peil) = pal, palid; adjectiv monosilabic, punctul 4 b) 

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

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

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

        dark (da:k) = închis (la culoare), întunecat; adjectiv monosilabic, punctul 4 a) 

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

        brown (broun) = maro; adjectiv monosilabic, punctul 4 a) 

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

        black (blæk) = negru; adjectiv monosilabic, punctul 4 a) 



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

 

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

We have this model in several sizes and colours, pale green, dark brown, black = 

avem acest model de diferite mărimi şi culori, verde palid, maro închis, negru 

 

        to let (tu- let) = a lăsa; verb neregulat şi auxiliar pentru imperativ 

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

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

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

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

        let me see = să văd; imperativul 

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

        the black one = cea neagră 

        my (mai) = meu, mea; adjectiv posesiv 

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

        size (saiz) = mărime 

        in my size = de mărimea mea 

Let me see the black one in my size = s-o văd pe cea neagră de mărimea mea 

 

        but (bȜt) = dar 

        isn’t (iznt) = is not (iz- nǤt) = nu este 

        skirt (skə:t) = fustă 

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

        long (lǤŋ) = lung; adjectiv monosilabic, punctul 4 a) 

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

Yes, that's better, but isn't the skirt rather long = da, este mai bine, dar nu este  

                                                                                         fusta cam lungă 

 

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

        to shorten (tu- ȓǤ:tn) = a scurta; verb regulat, punctul 1 

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

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

        that (ðæt) = (aici înseamnă) asta 

        you (ju:) = tine; pronumele de la cazul acuzativ care se foloseşte după verbe şi  

                                      prepoziţii (persoana a II-a singular şi plural) 

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

        an (ən)(æn) = un, o; articolul nehotărât înainte de substantivele care încep cu  
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                                            o vocală folosit şi la generalizări 

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

        inch (intȓ) = inci (2.54 cm) 

        or (Ǥ:) = sau, ori 

        waist (weist) = talie, centură, mijloc 

        will (wil) = va 

        to have to = a trebui; înlocuieşte pe “must” 

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

        taken (teikn) = luat, luată; participiul trecut de la “to take”, verb neregulat 

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

        to be taken = a fi luat; pasivul de la “to take” 

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

        to be taken in =  a fi scurtat (ceva) 

        little (litl) = puţin; adjectiv neregulat 

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

        a little = un pic 

        as (æz) = ca 

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

        well (wel) = bine; adverb si adjectiv neregulat 

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

        as well = de asemenea 

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

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

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

        all (Ǥ:l) = tot, toţi, toate 

        us (Ȝs) = (pe, cu, pentru) noi; pronumele de la cazul acuzativ care se foloseşte  

                                             după verbe şi prepoziţii (persoana a I-a singular şi plural) 

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

Yes, we'll shorten that for you an inch or two, and the waist will have to be taken 

in a little as well, but you can leave all that to us = da, o vom scurta pentru 

dumneavoastră unul sau doi inci, şi va trebui să luăm şi din talie un pic de 

asemenea, dar puteți să toate astea în grija noastră 

 


