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English                                                                                                                     Romanian

What is your name?                                                                              Cum te numești?

My name is …                                                                                       Mă numesc …

I am …                                                                                                   Eu sunt …

Nice to meet you!                                                                                   Încântat/ă de cunoștință!

This is …                                                                                                Acesta/Aceasta este …/    El/Ea este …

-Mary                                                                                                     -Maria

-my boyfriend                                                                                        -prietenul meu

-my girlfriend                                                                                         -prietena mea

-my brother                                                                                            -fratele meu

-my sister                                                                                               -sora mea

-my friend                                                                                               -prietenul(amicul) meu/prietena(amica) mea

Let me introduce…to you                                                                                        Să facem cunoștință

-a friend of mine                                                                                     -un prieten/o prietenă

-my mother                                                                                             -mama mea

-my father                                                                                               -tatăl meu

I am sorry, I didn’t catch your name.                                                      Îmi cer scuze, nu v-am reținut numele.         

Do you know each other?                                                                      Vă cunoașteți?

How do you know each other?                                                               Cum v-ați cunoscut?

-We are at school together                                                                    -Studiem la aceeași școală.

-Through friends                                                                                    -Prin intermediul unor prieteni.

Have a nice day!                                                                                    - O zi bună!

Good bye!                                                                                              -La revedere!

Bye!                                                                                                        -Pa!

See you soon/later!                                                                                -Ne vedem în curând/mai târziu!

See you tomorrow!                                                                                 -Ne vedem mâine!

Where are you from?                                                                                                       De unde ești?

Where do you come from?                                                                      De unde sunteți/ești?

I come from Romania.                                                                             Sunt din România.                                       

Where do you live?                                                                                  Unde locuiți/locuiești?                                 

I live in London.                                                                                        Locuiesc în Londra.

How long are you planning to stay here?                                                Cât timp veți rămâne aici?
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Do you like it here?                                                                                  Vă place aici?

-Yes, I love it!                                                                                           -Da, îmi place extrem de mult!

-I like it a lot!                                                                                             -Îmi place mult!

-It’s ok.                                                                                                      –Este bine/în regulă.

Ages and birthday                                                                                                   Vârsta și ziua de naștere

How old are you?                                                                                      Ce vârstă aveți?/Câți ani ai?

-I am fourteen years old.                                                                           – Am paisprezece ani.

When is your birthday?                                                                             Când e ziua ta de naștere?                        

-It’s on 16th May.                                                                                      –Este pe 16 mai.

Living arrangements                                                                                                 Condiții de viață

Who do you live with?                                                                               Cu cine locuiești?

Do you live with anybody?                                                                        Locuiești cu cineva?

I live with …                                                                                               Locuiesc împreună cu …

      -my family                                                                                                    -familia mea

      -my parents                                                                                                  -părinții mei

I live with …                                                                                               Locuiesc împreună cu …

      -a friend                                                                                                         -un prieten/o prietenă

      -friends                                                                                                          -prietenii mei.

      -relatives                                                                                                        - rudele.

Asking for contact details                                                                  Cum cerem informații suplimentare?

What’s your phone number?                                                       Care este numărul dumneavoastră/tău de telefon?

What is your e-mail address?                                                      Care este e-mail-ul dumneavoastră/tău?

Are you on …                                                                               Ai cont pe …

-Facebook                                                                                    -Facebook                                                          

-Myspace                                                                                     -Myspace

-Skype                                                                                          -Skype

Help!                                                                                                                     Cum cerem ajutorul?

Be careful!                                                                                                   Fii atent!

Look out!                                                                                                     Ai grijă!

Watch out!                                                                                                   Atenție!                                                     

Please, help me!                                                                            Ajutați-mă, vă rog!/Ajută-mă, te rog!

Medical emergencies                                                                                           Urgențe medicale

Call an ambulance!                                                                        Chemați ambulanța!

I need a doctor.                                                                              Am nevoie de un medic.

There’s been an accident, please hurry!                                        A avut loc un accident, vă rog să vă grăbiți!  

I’ve cut myself.                                                                               M-am tăiat.

I’ve burnt myself.                                                                            M-am ars.
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Are you ok?                                                                                    Te simți bine?/Ești bine?

Is everyone ok?                                                     Vă simțiți bine?/Este toată lumea în regulă?/Este totul în regulă?

Fire                                                                                                                               Incendiu

Fire!                                                                                                    Incendiu!/Foc!

Call the fire brigade!                                                                           Sunați/Chemați pompierii!

There is a fire!                                                                                     A izbucnit un incendiu!                                     

The building is on fire.                                                                         A izbucnit un incendiu în clădire!

Other difficult situations                                                                                          Alte situații dificile

I am lost.                                                                                              M-am rătăcit.

We are lost.                                                                                          Ne-am rătăcit.

I can’t find my …                                                                                  Nu-mi găsesc …

-Passport                                                                                               -pașaportul

-Mobile                                                                                                   -telefonul mobil

I’ve lost my …                                                                                       Mi-am pierdut …

-Wallet                                                                                                    -portofelul

-Purse                                                                                                     -poșeta

-Camera                                                                                                  -aparatul de fotografiat 

-Bag                                                                                                        -geanta

Please leave me alone!                                                   Vă rog să mă lăsați în pace!/Vă rog să mă lăsați singur(ă).

Go away!                                                                                                Pleacă (de aici)!

At home                                                                                                                        Acasă

It’s cold.                                                                                                  Este frig.

It’s hot.                                                                                                    Este foarte cald.

I am full.                                                                                                  Sunt sătul(ă).

I am still hungry.                                                                                      Nu m-am săturat./Îmi este foame încă.

I am thirsty.                                                                                              Îmi este sete.

I am not thirsty.                                                                                        Nu îmi este sete.

I am hungry.                                                                                            Îmi este foame.

I am not hungry.                                                                                       Nu îmi este foame.

I don’t eat pork.                                                                                        Nu consum/mănânc carne de porc.

I don’t drink alcohol.                                                                                 Nu consum/beau alcool.

It’s very delicious.                                                                                     E delicios/delicioasă.

I don’t like it.                                                                                             Nu îmi place.

I like it.                                                                                                      Îmi place.

I can’t understand you./I don’t understand (you).                                    Nu vă înțeleg./Nu te înțeleg.

I didn’t hear you.                                                                                      Nu v-am auzit./Nu te-am auzit

Can you speak slower?/Can you speak more slowly?                Puteți vorbi puțin mai rar?/Poți vorbi puțin mai rar?
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No problem.                                                                   Nici o problemă.

I am sorry.                                                                      Îmi pare rău.                                                               

Please./My pleasure.                                                     Vă rog!/Te rog!/Cu plăcere!

I need …                                                                        Am nevoie de …

I would like …                                                                Aș dori ...                                                    

I want …                                                                        Vreau …

I’d like …                                                                       Aș vrea …

-Some rest/To rest a bit.                                               Puțină odihnă/Să mă odihnesc puțin.

-To wake me up.                                                           Să mă treziți/Să mă trezești.

-To have a nap./To got o bed./To sleep a bit.              Să trag un pui de somn./Să merg la culcare./ Să dorm puțin.

-To have a wash.                                                          Să mă spăl.

-To go to the toilet.                                                        Să merg la toaletă.

Do you need help?                                                        Aveți nevoie de ajutor?/Ai nevoie de ajutor?

How did you sleep?                                                      Cum ați dormit?/Cum ai dormit?

-I slept well.                                                                    –Am dormit bine.

-I didn’t sleep well.                                                          –Nu am dormit bine.

-I am sleepy.                                                                   –Îmi este somn.

Please…                                                                         Vă rog … /Te rog …

-give me …                                                                    -să-mi dați…/să-mi dai

-wait                                                                               -să așteptați/să aștepți

-repeat                                                                           -să repetați/să repeți

-help me                                                                        -să mă ajutați/să mă ajuți

-open                                                                             -să deschideți/să deschizi

-close                                                                             -să închideți/să închizi

Let me …/May I have your permission to …                Permiteți-mi …/Îmi permiteți să …

May I?/Do you mind if I  … ?                                        Permiteți?/Vă deranjează dacă …/Pot să …

-get in?/come in?                                                          -intru?

-get out?/go out?                                                          -ies?

-say?/tell you?                                                              -vă spun?/îți spun?

-ask?                                                                            -vă întreb?/te întreb?

-smoke?                                                                        -fumez?

In the street                                                                                                              Pe stradă

Where can I find the nearest                                         Unde se află cel mai apropiat restaurant/bar/hotel, vă rog!

 restaurant/bar/hotel, please?

Where can I find a shop for …?                                    Unde pot găsi un magazin de …?

Where is … street?                                                       Unde este Strada …?

Which train/bus/tramway can I                                    Ce tren/autobuz/tramvai trebuie să iau pentru a ajunge la…?
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catch to get to …?

Turn right/left.                                                               La dreapta/La stânga.

Go straight on.                                                              Mergeți drept înainte.

Go back to …                                                                Vă întoarceți la/spre …

Excuse me, can you help me to find …?                      Scuzați-mă, mă puteți ajuta să găsesc …?

Excuse me, where can I find …?                                  Scuzați-mă, unde pot găsi …?

Excuse me, which direction is …?                                Scuzați-mă, unde este …?

East/West/North/South                                                 Est/Vest/Nord/Sud

Which square is this?                                                   Ce piață este aceasta?/Cum se numește piața aceasta?

How can I go to the Romanian Embassy?                   Cum pot ajunge la Ambasada României?             

Where is the bus stop?                                                 Unde este stația de autobuz?

Is it far away to go on foot?                                          Pot ajunge acolo pe jos sau este prea departe?

Catch the train/tram number …                                    Puteți lua trenul/tramvaiul numărul …

One ticket, please.                                                        Un bilet, vă rog!

Where should I get off for … ?                                      Unde trebuie să cobor pentru a ajunge la …?                      

Is there a taxi station near here?                                   Există vreo stație de taxi prin apropiere?

How much is the bill?                                                    Ce valoare are factura?/Cât e factura?

How much is it?                                                             Cât costă?

Polite manners and greetings                                                    Bune maniere și formule de salut

Good morning!                                                               Bună dimineața!

Good afternoon!                                                             Bună ziua!

Good evening!                                                               Bună seara!

Good night!                                                                    Noapte bună! 

Sleep well!                                                                     Somn ușor!

Hi!                                                                                  Salut!

Hello!                                                                             Bună!

Goodbye!                                                                       La revedere!

See you tomorrow!                                                        Ne vedem mâine!

See you later!                                                                Ne vedem mai târziu!

I am …                                                                           Eu sunt …

My name is …                                                               Mă numesc …

I was born in/on …                                                        M-am născut în/pe data de …

I came from …                                                              Sunt din …

Please!                                                                          Vă rog!/Te rog!

Thank you!                                                               Mulțumesc!

I had a nice time!                                                     M-am simțit bine!

It’s been nice to meet you!                                      Îmi pare bine de cunoștință!/Mi-a făcut plăcere să vă/te cunosc!
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Let me help you!                                                      Permiteți-mi să vă/te ajut!

Would you mind if …                                               Vă deranjează dacă…/Te deranjează dacă…?

Would it be any trouble if …                                    Ar fi o problemă dacă …?

Could you …                                                            Ați putea …/Ai putea …

Let me …                                                                Permiteți-mi …/Lasă-mă să…

I am sorry for interrupting you!                                Îmi cer scuze că vă întrerup!

I am sorry to trouble you!                                        Îmi cer scuze pentru deranj!

Sorry!                                                                      Îmi pare rău!

Excuse me!                                                             Scuzați-mă!                                        

My fault!                                                                   E vina mea!

Could you excuse me?                                            Vă rog să mă scuzați!/Te rog să mă scuzi!

What do you think about …?                                   Ce părere ai despre …?

Do you like …?                                                         Îți place …?

Do you know …?                                                     Știi …?

In my opinion …                                                       Părerea mea este că …

I believe that …                                                        Cred că …

Bless you!/Cheers!                                                   Sănătate!/Noroc!

That’s ok!                                                                 E în regulă!/E bine!

I’m fine, thank you!                                                   (Sunt)Bine, mulțumesc.                                         

I appreciate it!                                                           Apreciez!/Mulțumesc!

That is very kind of you!                                           E foarte frumos din partea ta!

The weather is nice today!                                       E vreme frumoasă astăzi!

What is the weather like?                                         Cum este vremea?

Is it going to rain?                                                    Va ploua?

Is it sunny?                                                               Este soare?

It’s hot/warm!                                                            Este foarte cald/cald!

It’s cold!                                                                    Este frig!                                         

It’s hot/cold, right?                                                    Este foarte cald/Este frig, nu-i așa?

School phrases and words                                   Expresii și cuvinte referitoare la activitatea școlară

Excuse me, can I stay in the class?                         Scuzați-mă, pot rămâne în clasă?

Sorry, I am late!                                                        Îmi cer scuze pentru întârziere!

Where is the toilet, pleas

e?                                      Unde se află toaleta?

How do I get to the Gym?                                         Unde se află Sala de Sport/Educație Fizică?                             

Where is the meeting room?                                     Unde se află Sala de Ședințe?

Religious Education (RE)                                                             Religie

History                                                                                          Istorie
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Geography                                                                                   Geografie

Maths                                                                                           Matematică

Teacher                                                                                        Profesor/Profesoară

Principal/Headmaster                                                                   Director

Break                                                                                            Pauză

Long break                                                                                   Pauza mare

School yard                                                                                  Curtea școlii

Canteen                                                                                       Cantina

Labs                                                                                             Laboratoare

Gym                                                                                             Sala de Educație Fizică/Sport

Travelling                                                                                                   Cum călătorim

Could you tell me where the station is?                                       Îmi puteți spune unde se află gara?

When does the train for…leave?                                                Când pleacă trenul cu destinația…?

Does the train go directly to…?                                                  Trenul merge direct la…?

What platform does it leave from?                                              De la ce peron e plecarea?

What time does the train for…leave?                                         La ce oră pleacă trenul cu destinația…?                  

A ticket for the first/second class, please!                                  Un bilet Clasa I/II, vă rog!

How much is the ticket for…?                                                    Cât costă un bilet spre…?

Can you tell me where                                                               Îmi puteți spune unde se află

the ladies’/men’s rooms are, please?                                        toaleta pentru doamne/domni, vă rog?

Do I have to change the train?                                                  Trebuie să schimb trenul?

Is this seat taken?                                                                     Acest loc este liber?

I would like a seat by the window.                                             Aș dori un loc lângă fereastră.

How early should I be at the airport?                                        Cât de devreme trebuie să ajung la aeroport?

Where is the desk to check-in the luggage?                             Unde se afla biroul de înregistrare a bagajelor?

The airline company is…                                                          Compania de zbor este…

What is the maximum luggage weight allowed?                      Care este greutatea maximă permisă pentru bagaje?

What time does the flight for…leave?                                      La ce oră decolează avionul către…?

Where is the boarding gate?                                                    Unde se află poarta de îmbarcare?

When do we board?                                                                Când trebuie să ne îmbarcăm/urcăm în avion?

I have only one hand-luggage.                                                 Am doar un bagaj de mână.

Those suitcases need to be checked-in.                                 Acele valize trebuie să fie înregistrate/declarate.

What time do we land?                                                            La ce oră aterizează avionul?

What time do we take off?                                                        La ce oră decolează avionul?

How long is the flight?                                                               Cât durează zborul?

Where can I get a taxi?                                                             De unde pot lua un taxi?

Please stop here.                                                                       Vă rog să opriți aici.
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How much is it?                                                                          Cât costă?

Most common verbs at school                            Cele mai des folosite verbe ce descriu activități școlare

Read it!                                                                                       Citește!/Citiți!

Write down!                                                                                 Scrie!/Scrieți!      

Listen!                                                                                          Ascultă!/Ascultați!

Look at the board!                                                                      Privește/ Priviți la tablă!

School subjects                                                                                    Discipline de studiu

Bulgarian                                                                                    Limba Bulgară

English                                                                                        Limba Engleză

French                                                                                        Limba Franceză

German                                                                                       Limba Germană

Spanish                                                                                       Limba Spaniolă

Russian                                                                                       Limba Rusă

Maths                                                                                          Matematica

Literature                                                                                     Literatura

History                                                                                         Istoria

Geography                                                                                  Geografia

Chemistry                                                                                    Chimia

Physics                                                                                        Fizica

Physical Education (PE)                                                              Educația Fizică

Religious Education (RE)                                                            Religia

Art                                                                                                Educația Plastică

Museums and landmarks                                                          Muzee și monumente

What are the museums in your town?                                         Ce muzee se află în orașul tău?

What are the landmarks that can be seen?                                 Ce monumente pot fi vizitate?

Where are the museums?                                                            Unde sunt muzeele?

How much is the ticket?                                                               Cât costă biletul?

What are the findings in the museum?                                        Ce exponate sunt în muzeu?

How do we get there?                                                                  Cum ajungem acolo?                                              

How far are the sights from the town?                                         La ce distanță de oraș se află monumentele?

Are they connected to the far past                                               Au legătură cu trecutul istoric

of the country?                                                                             al țării?

Can I take some photos in the museum?                                     Pot face fotografii în muzeu?

What is the opening time?                                                La ce oră se deschide?

How many are they?                                                         Câte/Câți sunt?

Are there any Art Museums in your town?                        Sunt muzee în orașul dumneavoastră/tău?

Do you have an Art Gallery?                                             Există o Galerie de Artă în orașul dumneavoastră/tău?
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Which artists have painted these paintings?                     Ce pictori au pictat aceste tablouri?

Do you have a History Museum?                                      Există un Muzeu de Istorie în orașul dumneavoastră/tău?

Which age do the findings date back to?                          Din ce epocă datează descoperirile/exponatele?

Do you have                                                                      Există un Muzeu de Științe ale Naturii

a Natural Science Museum?                                             în orașul dumneavoastră/tău?

Are there any parks in your area?                                     Sunt parcuri în zona în care locuiți/locuiești?

What is your town famous for?                                          Pentru ce este renumit orașul vostru/tău?

What is your town symbol?                                               Care este simbolul orașului vostru/tău?

At the restaurant                                                                                             La restaurant

Food                                                                                    Mâncare

Kitchen/Cuisine                                                                   Bucătărie

Menu                                                                                   Meniu

Entrance                                                                              Intrare

Exit                                                                                       Ieșire

Where is the toilet, please?                                                 Spuneți-mi, vă rog, unde este toaleta?

I’d like to book a table.                                                         Aș dori să rezerv o masă.

Can we have a table for 2, 3, 4…?                                  Am putea avea(sta la) o masă pentru 2, 3, 4 …persoane?

Shall I bring you some drinks?                                             Doriți să vă aduc ceva de băut?

Can you recommend me a dish?                                          Îmi puteți recomanda un fel de mâncare?

What is today’s dish/menu?                                                  Care este meniul zilei de astăzi?

Can I have the menu, please?                                              Îmi puteți aduce meniul, vă rog?

I would like to order.                                                             Aș dori să comand( ceva de mâncare).

I am not ready to order.                                                        Nu m-am hotărât încă.

I’d like a …                                                                            Aș dori un/o …

I’ll have…                                                                              Vreau un/o …

Excuse me …                                                                        Scuzați-mă …

Starter/Appetizer                                                                   Aperitiv

Main course                                                                           Fel (de mâncare)  principal

Sweet/Dessert                                                                       Desert

Soup                                                                                      Supă

Salad                                                                                     Salată

Waiter/Waitress                                                                          Chelner/Chelneriță

Is it spicy?                                                                                   Este condimentat(ă)?

Is it hot?                                                                                       Este fierbinte?

Is it cold?                                                                                     Este rece?

Is it sweet or salty?                                                                      Este dulce sau sărat(ă)?

The food is too cold!                                                                    Mâncarea este prea rece!
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The food is too hot!                                                                      Mâncarea este prea fierbinte!

This dish is burned!                                                                     Mâncarea este arsă!

This is raw!                                                                                  Este crud(ă)!

It is delicious!                                                                               Este delicioasă/delicios!

It tastes awful!                                                                             Are un gust îngrozitor!

I am a vegetarian.                                                                       Sunt vegetarian(ă).

I am allergic to nuts/ chocolate…                                                Sunt alergic(ă) la nuci/ ciocolată …

How is it prepared?                                                                     Cum se prepară?

What does it taste like?                                                               Ce gust are?

Do you like it?                                                                             Vă place?/Îți place?

Here you are!                                                                              Poftiți!/Poftim

Thank you!                                                                                  Mulțumesc!

Would you like something else?                                                 Doriți altceva?/Dorești altceva?

Would you like the bill?                                                               Doriți să vă aduc nota de plată?

Breakfast                                                                                     Micul dejun                                                               

Lunch                                                                                          Prânz

Dinner                                                                                         Cina

Roasted                                                                                      Fript

Grilled                                                                                         (Gătit) La grătar

Fried                                                                                            Prăjit

Tip                                                                                               Bacșiș

Bill                                                                                               Notă de plată/Factură

Can I have the bill, please?                                                        Îmi puteți aduce nota de plată, vă rog?

Change                                                                                       Rest

How much is the bill?                                                                  Cât trebuie să plătesc?/

                                                                                                    Ce valoare are nota de plată?/

                                                                                                    Cât e nota de plată?

Can I pay by credit card?                                                            Pot achita/plăti utilizând/cu cardul?

How would you like to pay?                                                        Cum doriți să achitați/plătiți?

I’ll pay cash.                                                                                Voi achita/plăti numerar.

I’ll pay by credit card.                                                                  Voi achita/plăti utilizând/cu cardul.

Keep the change.                                                                        Păstrați/Păstrează restul.

Thank you for the good service!                                                  Mulțumesc pentru buna servire!

Fruits                                                                                           Fructe

Vegetables                                                                                  Legume

Bread                                                                                           Pâine

Coffee                                                                                         Cafea
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Tea                                                                                              Ceai

Water                                                                                           Apă

Juice                                                                                            Suc

Dishes                                                                                          Vase/Feluri de mâncare

Chicken                                                                                        Pui

Beef                                                                                             Carne de vită

Pork                                                                                             Carne de porc                               

Veal                                                                                             Carne de vițel

Ham                                                                                             Șuncă (Jambon)

Banana                                                                                        Banană

Grapes                                                                                        Struguri

Grapefruit                                                                                    Grapefruit

Watermelon                                                                                Pepene verde

Pineapple                                                                                    Ananas

Plum                                                                                           Prună

Peach                                                                                         Piersică

Pancakes                                                                                    Clătite

Cake                                                                                           Prăjitură/Tort

Fruit salad                                                                                   Salată de fructe

Ice cream                                                                                    Înghețată

Cream                                                                                         Smântână

Mustard                                                                                       Muștar

Ketchup                                                                                      Ketchup

Mayonnaise                                                                                Maioneză

Oil                                                                                               Ulei

Vinegar                                                                                       Oțet

Pepper                                                                                        Piper

Salt                                                                                             Sare

Eggs                                                                                           Ouă

Dairy products                                                                            Produse lactate

Turkey                                                                                        Curcan

Duck                                                                                           (Carne de)Rață

Bacon                                                                                         Șuncă(Slănină)

Mushroom                                                                                  Ciupercă

Sandwich                                                                                   Sandwich/Sandviș

Tomato                                                                                       Roșie                                                                  

Cucumber                                                                                  Castravete
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Onion                                                                                          Ceapă

Garlic                                                                                         Usturoi

Lettuce                                                                                       Salată verde

Cauliflower                                                                                 Conopidă

Corn                                                                                           Porumb

Carrot                                                                                         Morcov

Beans                                                                                         Fasole

Rice                                                                                            Orez                                      

Cherry                                                                                        Cireașă

Strawberry                                                                                 Căpșună

Lemon                                                                                        Lămâie

Apple                                                                                          Măr

Orange                                                                                      Portocală

Pear                                                                                           Pară

Milk                                                                                            Lapte

Butter                                                                                         Unt

Cheese                                                                                      Brânză

Yogurt                                                                                        Iaurt

Sport                                                                                             Sport

Where is the stadium?                                                               Unde se află stadionul?

Do you have a football team in your town?                                Există o echipă de fotbal în orașul tău?

In which league does it play?                                                     În ce ligă joacă?

Where can I fiind a sport shop?                                                 Unde pot găsi un magazin de articole sportive?

Where is the swimming pool?                                                    Unde se află piscina?

What kind of sport facilities are                                                  Ce facilități sportive se află

there in your town?                                                                     în orașul tău?

Excuse me, can you help me                                                     Scuzați-mă, mă puteți ajuta

to find the gym?                                                                         să găsesc sala de sport?                                          

Pass me the ball.                                                                      Pasează-mi mingea.

Can you play chess?                                                                Știi să joci șah?

Do you want to play…?                                                            Vrei să joci…?

It’s my/your turn.                                                                       Este rândul meu/tău.

I don’

t want to play…                                                                Nu vreau să joc…

Which is the most played sport                                                Care este sportul cel mai des practicat în țara ta?

in your country?

Which is your favourite sport?                                                  Care este sportul tău preferat?
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Do you practice any sport?                                                       Practici vreun sport?

Which is your favourite                                                             Care este jucătorul de fotbal/baschet/tenis preferat?

football/basketball/tennis player?

Where is the tennis court?                                                        Unde este terenul de tenis?

Can I join you?                                                                           Pot veni și eu?/Pot să particip și eu?

Shopping                                                                                                 La cumpărături

Where is the supermarket?                                                       Unde se află supermarketul?

Where is the shop for…                                                            Unde se află magazinul de …

Is there a shop nearby for…?                                                   Există prin apropiere un magazin de…                      

…food?                                                                                              …alimente?

…toys?                                                                                              …jucării?

…gifts?                                                                                              …cadouri? 

Is it close/nearby…?                                                                Este aproape/prin apropiere?

What is its working time?                                                        Care este programul?

What is the shop opening time?                                              La ce oră se deschide magazinul?

I would like to buy…                                                                Aș dori să cumpăr…                                                    

I want to buy…                                                                        Vreau să cumpăr…

I’ll buy it.                                                                                  O cumpăr./Îl cumpăr.

I’ll take it.                                                                                 O iau./Îl iau.                                                                  

I am looking for…                                                                    Caut …                     

Will you give me…                                                                  Vreți să-mi dați…?/Vrei să-mi dai…?

Where can I fiind…?                                                               Unde pot găsi…?

Can you tell me where I can                                                   Îmi puteți spune, vă rog, de unde pot 

buy…, please?                                                                        cumpăra…?

Please, show me a…                                                             Vă rog să-mi arătați un/o…

Do you have a …?                                                                  Aveți (un/o) …?

Can I see it?                                                                           Îmi arătați, vă rog?

Can you show me something else?                                       Îmi puteți arăta altceva?                         

How much is this?                                                              Cât costă?

Is there any discount?                                                        Îmi puteți face o reducere?

Here you are!                                                                      Poftiți!

Can I change it with something else?                                Îl pot schimba cu altceva?

Do I pay here?                                                                   Plătesc aici?

Excuse me, where is the cashier desk?                            Scuzați-mă, unde este casa?

Can you wrap it, please?                                                   Puteți, vă rog, să îl împachetați?

Can you wrap it as a gift, please?                                     Puteți, vă rog, să-l împachetați ca un cadou?

Can you wrap them together?                                           Puteți să le împachetați împreună?
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Is it fresh?                                                                          Este proaspăt(ă)?

Will you pay in cash or with a                                            Doriți să plătiți numerar sau utilizând cardul?

 credit card?

I will pay…                                                                         Doresc să plătesc…

-with a credit card                                                             -utilizând cardul

-in cash                                                                            -numerar

Give me…!                                                                       Dați-mi…!

-this piece                                                                        -această bucată

-half a kilo                                                                        -jumătate de kilogram

-a kilo                                                                               -un kilogram

-one package                                                                   -un pachet

Can I have a bag, please?                                               Îmi puteți da, vă rog, o sacoșă?

-a box                                                                               -o cutie

Will you offer me something                                            Vreți să-mi arătați/oferiți ceva mai ieftin, vă rog?

cheaper, please?

Where is it made?                                                            Unde este fabricat(ă)?

It’s made in…                                                                   Este fabricat(ă) în …

Entertainment. Free time                                               Divertisment. Timp liber

What do you usually do in the                                          Ce se poate face seara aici?/

evening here?                                                                  Unde puteți merge seara, de obicei?

I would like to see…                                                         Aș dori să vad…

Is there a cinema/a theatre nearby?                                Este un cinematograf/un teatru în apropiere?

What type of music do you like?                                      Ce gen de muzică îți/vă place?

What can we see here?                                                   Ce putem vedea aici?

Are there any local festivals/shows?                                Sunt festivaluri/spectacole locale?

How much is the admission fee?                                     Cât costă biletul/taxa de intrare?

Is it permitted to take some photos?                                Este permis să facem fotografii?

Do you practice any sports?                                          Practici un sport anume?

-Yes, I play tennis/swimming/schi…etc.                        –Da, practic tenis/înot/schi…etc.

When does the match start/finish?                                Când începe/se termină meciul?                                 

I am a fan of…                                                               Sunt fanul…

What’s the international call                                           Care este tariful pe minut al unui apel internațional?

charge per minute?

I can’t get through.                                                         Nu pot să contactez (pe cineva)/ 

                                                                                       iau legătura (cu cineva).

I would like to change some                                          Aș dori să schimb câteva lire sterline în euro.

pounds in euro.
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Let’s go and have                                                          Să mergem să servim

breakfast/lunch/dinner.                                                  micul dejun/prânzul/cina.

Would you please wake me up at…?                            Ați fi amabil(ă) să mă treziți la ora…?

Where shall we have                                                     Unde servim micul dejun/prânzul/cina?

breakfast/lunch/dinner?

Would you like to go to a disco tonight?                        Ați dori să mergeți la discotecă în seara aceasta?                

Where are you going on holiday                                   Unde mergeți în vacanță vara aceasta?

 this summer?
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