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                                                                         LESSON  FORTY-SIX- II 

 

        lesson (lesn) = lecţie  

        forty-six (fɔ:ti- siks) = patruzeci şi şase 

        forty-sixth (fɔ:ti- siksθ) = a patruzeci şi şasea, al patruzeci şi şaselea 

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

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

        business (biznis)= afacere, ocupaţie, afaceri, treabă 

        interview (‘intə,vju) = întâlnire, întrevedere, interviu 

A business interview = o întâlnire de afaceri 

 

        I (ai) = eu 

        should (ʃud) = ar trebui; trecutul de la “shall” 

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

        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; condițional;  

                                                           sau ar trebui sa-mi placă; vezi “infinitivul” 

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

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

        to speak (tu- spi:k) = a vorbi; verb neregulat 

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

        to (tu) = la, spre; prepoziţie 

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

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

        to speak to = a vorbi cu 

        Mr. (mistə) = Domnul 

        Grey (grei) = nume de familie 

        if (if) = dacă 

        he’s not (hiz- nɔt) = he is not (hi:- iz- nɔt) = el nu este 

        engaged (in’geidʒd) = ocupat, logodit; trecutul şi participiul trecut de la  

                                                                                “to engage” ; verb  regulat, punctul 1 

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

I should like to speak to Mr. Grey, if he's not engaged = aş dori să vorbesc cu Dl.  

                                                                                               Grey, dacă nu este ocupat 
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        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 

        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 

        appointment (ə‘pɔintmənt) = înâlnire 

Have you an appointment = aveţi întâlnire (sunteţi programat) 

 

        no (nou) = nu 

        but (bʌt) = dar 

        here’s (hiəz) = here is (hiə- iz) = iată 

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

        my (mai) = meu, mea; adjectiv posesiv, persoana a I-a singular 

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

        card (ka:d) = carte de vizită, carton, legitimaţie 

No, but here's my card = nu, dar iată cartea mea de vizită  

 

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

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

        to be (tu- bi:) = a fi; verb neregulat şi 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 

        kind (kaind) = blând, amabil, gen, chip, fel 

        enough (i’nʌf) = destul 

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

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

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivul_posesiv.pdf  
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        in (in) = în; prepoziţie 

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

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

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

        sure (ʃuə) = sigur; adjectiv monosilabic, punctul 3 

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

        to be sure = a fi sigur 

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

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

            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 prepoziţii (persoana a I-a singular) 

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

If you'll be kind enough to take it in, I'm sure he'll see me = daca sunteţi destul de  

                                                            amabilă să i-o arătaţi, sunt sigur că mă va vedea 

 

        he’s (hi:z) = he is (hi:- iz) = el este 

        on (ɔn) = pe, la; prepoziţie 

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

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

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

                                                                                                                                   o vocală 

        phone (foun) = telefon 

        to be on the phone = a vorbi la telefon 

        just (dʒʌst) = chiar, tocmai 

        now (nau) = acum 

He's on the phone just now = chiar acum vorbeşte la telefon 

 

        would (wud) = ar vrea; trecutul de la “will”; auxiliar folosit la condiţional 

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

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

        to mind (tu- maind) = a avea grijă de, a-i păsa de, a da atenţie la, a se feri de;   

                                                verb regulat, punctul 3 

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

        waiting (weitiŋ) = aşteptând, aşteptare; substantiv din verb şi gerunziu  

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

        would you mind waiting = vreţi să aşteptaţi, vă rog să nu vă supăraţi dacă  

                                                         aşteptaţi 

        few (fju:) = (prea) puțini 

        a few = câțva, câteva 

           vezi http://www.gramatica-limbii-

engleze.ro/pdf/there_is_a_lot_of_a_few_quite.pdf 

        minutes (minits) = minute; pluralul de la “minute”, punctul 2 

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

Would you mind waiting a few minutes = vă deranjează dacă aşteptaţi câteva  

                                                                           minute 

 

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

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

        this (ðis) = aceasta, acesta 

        way (wei) = drum, cale 

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

Come this way, please = veniţi pe aici, vă rog 

 

        good (gud) = bine, bun; adjectiv neregulat 

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

        morning (mɔ:niŋ) = dimineaţă 

        Brown (braun) = nume de familie 

Good morning, Mr. Brown = bună dimineaţa, D-le Brown 

 

        seat (si:t) = loc, bancă 

        to take a seat = a lua loc 

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

Take a seat please  = luaţi loc vă rog 

 

        what (wɔt) = ce 

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

        can (kæn) = a putea; verb modal 

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

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

                                                                                                  activă prezent şi trecut  
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            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_neregulate.pdf 

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

        for (fɔ:) = pentru; prepoziție 

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

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

        you (ju:) = tine, 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 

What can I do for you = ce pot face pentru dumneavoastră 

 

        well (wel) = ei bine 

        as (æz) = ca, deoarece, în timp ce 

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

        matter (mætə) = materie, subiect, chestiune 

        of (ɔv)(əv) = de, din, 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 

        fact (fækt) = fapt, realitate 

        as a matter of fact = de fapt 

        proposition (,prɔpə’ziʃən) = propunere 

        to put (tu- put) = a pune; verb neregulat 

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

        before (bi’fɔ:) = înainte; prepoziţie 

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

        to have a proposition to put before someone = a avea o propunere de  

                                                                                               prezentat cuiva 

Well, as a matter of fact, I have a proposition to put before you = ei bine, de fapt,  

                                                                         am o propunere pe care să v-o prezint 

 

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

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

        to know (tu- nou) = a şti, a cunoaşte; verb neregulat 

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

        firm (fə:m) = firmă, companie, societate comercială 
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        Messrs. (mεsə(:)z) = Domnii, Asociaţii 

        Macmillan (məkmilən) = nume de familie 

        and (ənd)(ænd) = şi 

        Co. (kʌmpəni) = companie 

        Ltd. (limitid) = (cu răspundere) limitată 

        company (kʌmpəni) = comanie, societate (comercială) 

        limited (limitid) = (cu răspundere) limitată 

        Adelaide (ædəleid) = oraş din Australia 

        South (sauθ) = sud     

        Australia (ɔ’streiljə) = Australia  

I think you know my firm, Messrs. Macmillan and Co., Ltd. (Company, Limited),  

of Adelaide, South Australia = cred că ştiţi firma mea, Domnii Macmillan & Co.,  

               S.R.L. (societate cu răspundere limitată), din Adelaide, Sudul Australiei 

 

        oh (ou) = oh 

        yes (jes) = da 

        name (neim) = nume 

        very (veri) = foarte 

        well (wel) = bine; adverb si adjectiv nereglat 

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

        but (bʌt) = dar 

        never (nevə) = niciodată 

        had (hæd) = (a) avut; trecutul şi participiul trecut de la “to have” 

        I’ve (aiv) = I have (ai- hæv) = eu am 

        I’ve never had = I have never had = nu am avut niciodată; present perfect 

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

           vezi http://www.gramatica-limbii-

engleze.ro/pdf/cuvintele_cu_care_se_foloseste_present_perfect.pdf 

        pleasure (pleʒə) = plăcere 

        doing (duiŋ) = făcand ; gerunziul de la “to do”, aici folosit la aspectul continuu 

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

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

        of doing = de a face; după prepoziţii verbul se pune cu “ing” 

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

        any (eni) = orice, oricare 

        with (wið) = cu; prepoziţie 



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

 

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

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

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

Oh, yes, I know the name very well, but I've never had the pleasure of doing any 

business with you = oh, da, vă cunosc după nume foarte bine, dar nu am avut  

                              niciodată plăcerea de a face vreo afacere cu dumneavoastră 

 

        no (nou) = nu 

        has (hæz) = are 

        big (big) = mare; adjectiv monosilabic,  punctul 1 

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

        distributing (di’stribjutiŋ) = distribuind; gerunziul de la “to distribute” 

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

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

        branches (bra:ntʃiz) = ramuri, ramificaţii, sucursale; pluralul de la “branch”,  

                                                                                                                                punctul 3 

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

        all (ɔ:l) = toţi, toate 

        over (ouvə) = peste, deasupra, mai sus de; prepoziţie 

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

        all over = peste tot, pretutindeni 

        New Zealand (nju:- zilənd) = Noua Zeelandă 

No. Well, my company has a big distributing business, with branches all over 

Australia and New Zealand = Nu. Ei bine, compania mea are o afacere mare de   

                                  distribuţie, cu ramificaţii în toată Australia şi Noua Zeelandă 

 

        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 

        to get (tu- get) = a obţine, a căpăta, a face rost, a procura, a aduce, a avea 

                                       (impreună 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  

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

        into (intu) = în (pentru mişcare) ; prepoziţie 

           vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/prepozitiile.pdf 
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        touch (tʌtʃ) = atingere, contact, pipăit 

        to get into touch = a lua legătura 

        shipping (ʃipiŋ) = de transport, care transport; adjectiv din verb 

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

        London  (lʌndən) = Londra 

        such (sʌtʃ) = aşa, astfel 

        such as = cum ar fi 

        yours (jɔ:əz)(jɔ:z) = al tău, al vostru; pronume posesiv 

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

        idea (ai’djə) = idee 

        being (bi:iŋ) = fiind; gerunziul de la “to be” 

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

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

        that (ðæt) = ca, că 

        you (ju:) = tu, voi 

        should (ʃud) = ar trebui; trecutul de la “shall” 

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

        to act (tu- ækt) = a acţiona; verb regulat, punctul  3 

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

        you should act = ar trebui să acţionaţi 

        as (æz) = ca 

        our (auə) = nostru, noastră; adjectiv posesiv 

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

        agents (eidʒənts) = agenţi; pluralul de la “agent”, punctul 2 

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

        and (ənd)(ænd) = şi 

        to handle (tu- hændl) = a mânui, a trata, a conduce; verb regulat, punctul  1 

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

        this (ðis) = acesta, aceasta 

        side (said) = parte, latură 

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

We want to get into touch with a good shipping firm in London, such as yours,  

the idea being that you should act as our agents and handle all our business on 

this side = vrem să luăm legătura cu o firmă de transport bună din Londra, cum ar 

fi a dumneavoastră, ideea fiind ca voi să acţionaţi ca agenţii noştri şi să coordonaţi 

toată afcerea noastră pe această latură (în această zonă) 
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        what (wɔt) = ce 

        about (ə‘baut) = despre; prepoziţie 

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

        what about = dar (despre), cum rămâne cu 

        terms (tə:mz) = termene; pluralul de la “term”, punctul 1 

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

        payment (peimənt) = plată; substantiv din verb 

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

        other (ʌðə) = altul, alta 

        the other = celălalt 

        essential (i’senʃəl)(ə’senʃəl) = esenţial 

        conditions (kən’diʃənz) = condiţii  

And what about terms of payment and the other essential conditions = şi cum  

                               rămâne cu termenii de plată şi cu celelalte condiţii esenţiale 

 

        to propose (tu- ,prə’pouz) = a propune, a face o propunere; verb regulat,  

                                                                                                                    punctul 1 

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

        to allow (tu- ə‘lau) = a permite; verb regulat, punctul 1; înlocuieşte verbul  

                                                                 modal “may”, punctul 6 

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

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

        you (ju:) = vouă, ţie ; 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 

        two (tu:) = doi, două 

        half (ha:f) = jumătate 

        per sent (pə ‘sent) = la sută 

        commission (kə’miʃən) = commission  

        transacted (træn’zæktid)(træn’sæktid) = încheiată (o afacaere); trecutul şi  

                             participiul trecut de la “to transact”; verb regulat, punctul 3  

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

        no (nou) = nu; negaţia substantivului 

vezi http://www.gramatica-limbii-

engleze.ro/pdf/no_este_negatia_substantivului.pdf 
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        doubt (daut) = îndoială, dilemă 

        no doubt = fără îndoială 

        we shall (wi:- ʃæl) = we will (wi:- wil) = noi vom 

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

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

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

        to (tu) = la, spre; prepoziţie 

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

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

        understanding (,ʌndə’stænd) = înţelegere; substantiv din verb 

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

        to come to an understanding on = a ajunge la o înţelegere asupra 

        that (ðæt) = acel, acea 

        point (pɔint) = punct, esenţă, chestiune, element 

Well, we propose to allow you a 2.1/2% (two and a half per cent) commission on 

all business transacted; no doubt we shall come to an understanding on that 

point = ei bine, ne propunem să vă permitem un commision de 2.1/2% (doi şi 

jumătate la sută) pe toate trazacţiile făcute; fără îndoială că vom ajunge la o 

înţelegere asupra acestui punct 

 

        have to (hæv- tu) = trebuie; înlocuieşte pe “must”, verb modal, punctul 6 

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

        you would have to = tu ar trebui să 

        to attend (tu- ə‘tend) = a se ocupa de, a participa la; verb regulat, punctul 3  

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

        shipment (ʃipmənt) = transport; substantiv din verb 

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

        goods (gudz) = bunuri de larg consum 

        to arrange (tu- ə‘reindʒ) = a aranja; verb regulat, punctul 1 

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

        prices (praisiz) = preţuri; pluralul de la “price”, punctul 3 

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

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

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

        C.I.F. (si:- ai- ef) = cost (kɔst), insurance (in’ʃuərəns), freight (freit); adică  

                                 cuprinde costurile, asigurarea mărfii şi încărcătura (transportul) 
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        or (ɔ:) = sau 

        in (in) = în; prepoziţie 

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

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

        some (sʌm) = nişte, ceva, vreo 

        cases (keisiz) = cazuri, situaţii; pluralul de la “case”, punctul 3 

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

        in some cases = în unele cazuri, în anumite situaţii 

        F.O.B. (ef- ou- bi:) = free (fri:), on (ɔn), board (bɔ:d); adică marfa este plătită  

                                                                                  până la îmbarcarea pe vas (camion) 

You would have to attend to the shipment of all goods and arrange for the prices 

to include c.i.f. or, in some cases, f.o.b. = ar trebui ca voi să vă ocupaţi de 

transportul tuturor bunurilor şi să stabiliţi preţurile care să includă C.I.F. sau, în 

unele cazuri, F.O.B. 

 

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

        accustomed (ə‘kʌstəmd) = obişnuit, obişnuită; trecutul şi participiul trecut de  

                                                                        la “to accustom”; verb regulat, punctul 1  

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

        to be accustomed to = a se obişnui cu (să) 

        to (tu) = să  

        paying (peiiŋ) = plătind, plată; gerunziul de la “to pay” 

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

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

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

        to paying  = să plătim 

        at (æt)(ət) = la; prepoziţie 

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

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

        three (θri:) = trei 

        months (mʌnθs) = luni (calendaristice); pluralul de la “month”, punctul 2 

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

We're accustomed to paying by bills at three months = suntem obişnuiţi să plătim  

                                                                                                  cu note de plată la trei luni 

 

        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 

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

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

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

What do you think about it = ce credeţi despre asta 

 

        such (sʌtʃ) = aşa, asemenea 

        arrangement (ə‘reiŋdʒmənt) = aranjament, înţelegere 

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

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

        it would suit us = ni s-ar potrivi, ne convine 

        us (ʌs) = pe noi, nouă; pronumele de la cazul acuzativ care se foloseşte 

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

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

        very (veri) = foarte 

        well (wel) = bine; adverb şi adjectiv neregulat 

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

        but (bʌt) = dar 

        I can’t (ai- ka:nt) = I cannot (ai- kænɔt) = eu nu pot 

        to enter (tu- entə) = a intra; verb regulat, punctul 1 

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

        agreement (ə‘gri:mənt) = înţelegere; substantiv din verb 

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

        definite (definit)(defənit) = hotărât, clar; adjectiv plurisilabic, punctul 1 

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

        decision (di’siʒən) = decizie  

        without (wið’aut) = fără; prepoziţie 

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

        discussing (dis’kʌsiŋ) = discutând, discuţie; după prepoziţii verbul se pune cu  

                                                                                    “ing” 

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

        matter (mætə) = materie, subiect, chestiune 

        my (mai) = meu, mea; adjectiv posesiv, persoana a I-a singular 
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            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivul_posesiv.pdf 

        partner (pa:tnə) = partener 

Well, I think some such arrangement would suit us very well, but I can't enter into 

an agreement or make a definite decision without discussing the matter with my 

partner = ei bine, cred că un astfel de aranjament ni se potriveşte foarte bine, dar 

nu pot să intru în detalii sau să iau o decizie clară fără să discut subiectul cu 

partenerul meu 

 

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

        just (dʒʌst) = chiar, tocmai 

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

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

        him (him) = lui; pronumele de la cazul acuzativ care se foloseşte 

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

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

        ring (riŋ) = inel 

        to ring (tu- riŋ) = a suna, a telefona ; verb neregulat 

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

        to give a ring = a suna la telefon, a da un telefon 

I'll just give him a ring = tocmai o să-l sun   

 

        will you (wil- ju:) = vrei să, vreţi să 

        central (sentrl) = central 

        double (dʌbl) = dublu 

        five (faiv) = cinci 

        one (wʌn) = unu 

        o (ou) = zero (ziərou) = zero 

Will you get me Central double-five-one-o (5510), please = vreţi să-mi daţi central  

                                                                                                  cinci-cinci-unu-zero, vă rog 

 

        hullo (hə’lou) = bună 

        is (iz) = este 

        that (ðæt) = acel, acea, el, ea (ca subiect obligatoriu) 

        is that you = tu eşti 

        Knight (nait) = nume de familie 

Hullo, is that you, Knight = bună, tu eşti, Knight 
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        to say (tu-sei) = a spune; verb neregulat 

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

        I say (ai sei) = şti 

        I’ve (aiv) = I have (ai- hæv) = eu am 

        I’ve just had = tocmai am avut; present perfect 

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

        promising (prɔmisiŋ) = promiţătoare; adjectiv din verb 

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

        proposition (,prɔpə’ziʃən) = propunere 

        to put (tu- put) = a pune; verb neregulat 

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

        before (bi’fɔ:) = înainte; prepoziţie 

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

        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; condiţional 

        chat (tʃæt) = conversaţie, şuetă 

        to have a chat with = a avea o conversaţie cu cineva, a sta de vorba despre … 

        you (ju:) = tine, 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 

I say, I've just had a promising proposition put before me and I should like to have 

a chat with you about it = şti, tocmai mi s-a făcut o propunere şi mi-ar place să am  

                                               o discuţie cu tine despre asta 

 

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

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

        round (raund) = în jurul; prepoziţie 

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

        to come round = a trece pe la 

        office (ɔfis) = birou 

        straight (streit) = direct, drept, cum trebuie; adjectiv monosilabic, punctul 4 a) 

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

        away (ə‘wei) = departe 
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        straight away  = imediat, chiar acum 

Can you come round to the office straight away = poţi veni pe la birou chiar    

                                                                                          acum 

 

        what’s (wɔts) = what is (wɔt- iz) = ce este, care este 

What's that = ce-ai spus 

  

        to hear (tu- hi) = a auzi; verb neregulat 

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

I can't hear you very well = nu pot să te aud foarte bine  

 

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

        about (ə‘baut) = cam, despre; prepoziţie 

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

        in about = în aproximativ 

        to be round in about = a trece pe la în aproximativ 

        minutes (minits) = minute; pluralul de la “minute”, punctul 2 

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

You'll be round in about five minutes = vei fi aici în aproximativ cinci minute 

 

Good = bine  


