Cuvânt-înainte
Acest dicţionar bilingv a fost creat pe baza unor criterii obiective, de către o echipă de experţi în didactică şi lexicografie, cu o îndelungată experienţă în domeniu.
Dicţionarul englez-român. Ţinând cont de specificitatea culturii anglo-saxone,
a fost acordat un spaţiu adecvat termenilor şi expresiilor caracteristice acestei culturi. Dicţionarul englez-român are circa 3 800 de intrări. Cuvintele care se referă la
engleza vorbită în Statele Unite sunt marcate cu menţiunea (SUA).
Dicţionarul român-englez. Cuvintele-intrare româneşti sunt în număr de aproximativ 3 200. S-a ajuns la această selecţie după ce s-a luat în considerare frecvenţa
de folosire a cuvintelor în mediul copiilor şi al adolescenţilor, prezenţa cuvintelor
în textele literare, uzanţele limbii vorbite şi raportarea la modul de exprimare al
elevilor. Pe baza aceloraşi criterii a fost selecţionată şi frazeologia. Termenii concreţi au fost preferaţi celor abstracţi.
Abordarea gramaticală. Acest dicţionar a ales să abordeze şi cuvintele „gramaticale” (articole, pronume, prepoziţii, forme verbale) şi a realizat acest lucru aşezându-le într-un context frazeologic menit să faciliteze înţelegerea. Fiecare dintre
aceste explicaţii, inserată pe un fond de culoare galbenă, e marcată de semnul ‰,
care are valoarea unei invitaţii adresate cadrului didactic, sau celui care îl îndrumă
pe elev în studiul său, de a oferi acestuia o lămurire suplimentară. O abordare mai
uşoară, dar nu mai puţin utilă, o constituie formele neregulate ale verbelor şi substantivelor, inserate în mod foarte vizibil după traducerea cuvântului românesc —
inclusiv în contexte şi expresii — între două linii galbene. În dicţionarul englez-român, formele neregulate se găsesc după cuvântul respectiv, cu o trimitere la cuvântul principal, în timp ce acelea care, fără a fi cu totul neregulate, prezintă unele
dificultăţi, sunt inserate după echivalentul românesc al cuvântului.
Fişe de aprofundare şi soluţii vizuale. Fonduri colorate atrag atenţia asupra
capcanelor lingvistice (de exemplu, library înseamnă „bibliotecă” şi nu „librărie”),
sau asupra stilului de viaţă anglo-saxon (obiceiuri alimentare, sărbători, sporturi,
magazine); casetele colorate găzduiesc proverbe sau poezioare.
Circa 600 de ilustraţii color, însoţite de explicaţii atât în engleză, cât şi în
română, înlesnesc asimilarea cuvintelor.
Având acelaşi scop, o inserţie de 24 de pagini prezintă o serie de planşe tematice, care ilustrează situaţii din viaţa reală a copiilor şi adolescenţilor: la şcoală, în
familie, în contexte sociale etc.
Indicaţii de pronunţie. Ţinând cont de prea marea complexitate a alfabetului
fonetic internaţional, acest dicţionar a optat pentru adoptarea, pentru pronunţie, a
unui criteriu simplificat, dar riguros. Toate cuvintele şi frazele englezeşti care apar
în dicţionar au indicată pronunţia.

Ghid de utilizare
În parantezele
drepte, cele cinci
forme ale verbelor
regulate şi unele
particularităţi

Pe fond portocaliu,
cuvintele care seamănă în cele două
limbi, dar au înţeles
diferit

to break (bréik) v. a sparge, a zdrobi, a strica 
my watch is broken ( mài uò© iµ
bróuch™n) ceasul meu e stricat.
to break down (bréik dàun) v. a d\râma  a
se sparge, a se strica.
break (bréifk), breaks (bréics),
broke (bróuk),
breaking (bréichin), broken (bróuch™n)

to deny (dinài) v. [deny (dinài) denies (dinàiµ)
denied (dinàid) denying (dinàiin) denied
(dinàid)] a nega.
to defend (difènd) v. [defend (difènd) defends
(difèndµ) defended (difèndid) defending
(difèndin) defended (difèndid)] a ap\ra.
eventually (ivènciu™li) adv. în cele din urm\, în
final.
Cuvântul eventually (ivènciu™li) nu înseamn\
„eventual”, ci în cele din urm\; eventual se traduce
in the long run (in dh™ lòn ran).

chief ( cìif ) adj. principal, cel mai important
 s. [ef  the chief of a tribe (dh™ cìif òv
é tràib) c\petenia unui trib.

Rombul roşu atrage
atenţia asupra faptului că se schimbă
categoria gramaticală (aici, un adjectiv
devine substantiv)

Între două linii galbene, cele cinci forme ale verbelor neregulate

between (bituìin) prep. între, în mijlocul 
a valley between mountains ( é vèli
bituìin màuntinµ) o vale între mun]i 
between me and you (bi tuìin mìi ènd
iùu) între mine [i tine, între noi  in between (in bituìin) în mijlocul.
Cuvântul between (bituìin) se folose[te
pentru a spune între dou\ persoane, lucruri,
grupuri. Pentru a spune între mai multe
lucruri sau persoane se folose[te among
(™màn).

Rombul cu contur
albastru precedă un
exemplu şi pronunţia lui

Pe fond galben, observaţiile gramaticale mai simple

feet (fìit) picioare  Vezi foot (fut).

Poezioară pentru a
memora cuvintele
dificile

Transcriere fonetică

Nursery rhyme • Poezioară
Little boys have two feet,
little dogs have four,
but little caterpillars
have more, and more, and more!
(litl bòiµ hèv tùu fìit
litl dògµ hèv fóo
bat litl chèt™pil™µ
hèv móo ènd móo ènd móo)
B\ie]eii au dou\ picioare,
c\]elu[ii au patru,
dar micile omizi
au multe, multe, multe!

Cuvântul cu pronunţia sa şi cuvintele derivate, cu pronunţiile lor

apple (èpl) s. m\r (fruct).
apple pie (èpl pài) s. tart\ cu mere.
apple-tree (èpl trìi) s. m\r (copac).
Proverb • Proverb
An apple a day keeps the doctor away.
(èn èpl é déi chìips dh™ dòct™ ™uéi)
Un m\r pe zi ]ine doctorul departe.

Trifoiul de culoare
verde atrage atenţia
că e vorba de un înţeles diferit

Traducerea poezi oarei

Proverb cu pronunţie şi traducere

un, o art., a (é)  (înainte de vocal\) an (én).

Fondul galben cu
simbolul cărţii prezintă observaţiile
care ajută la depăşirea dificultăţilor
gramaticale

Pe fond verde, observaţiile asupra uzanţelor lingvistice care
trebuie cunoscute
pentru a înţelege şi
a ne face înţeleşi

În paranteze, pronunţia tuturor cuvintelor în engleză

‰

În limba englez\, articolele un, o se traduc
întotdeauna prin cuvântul a (é) înaintea
unei consoane [i an (èn) înaintea unei vocale.

ceai s. tea (tìi).
Englezilor le place mult ceaiul [i nu scap\ nicio
ocazie pentru a bea o cea[c\. Nu îl beau
niciodat\ cu l\mâie, ci doar cu lapte
[i rareori simplu, adic\ black (blèk),
[i detest\ ceaiul rece.

fiu s. son (san)  am doi b\ie]i [i o fat\
I have two sons and a daughter (ài hèv tùu
sans ènd é dóot™).
În englez\ nu exist\ un termen generic
pentru a indica „fii mari”, ci se folose[te
son (fiu) [i daughter (fiic\). Exist\
îns\ termenul children pentru a indica
fiii mici, atât b\ie]i, cât [i fete; americanii
îns\ folosesc children [i pentru fiii mari.

câine s. dog (dòg)  câine de ras\ purebred dog
(più™bred dòg)  câine corcit mongrel
(màngr™l)  câine vagabond stray dog
(stréi dòg)  câine de vân\toare hound
(hàund).

Între două linii galbene, formele neregulate ale tuturor
cuvintelor englezeşti, atât verbe, cât
şi substantive

Pe fond roz, proverbele româneşti cu
proverbul englezesc
echivalent şi, dacă e
nevoie, traducerea
sa literală

Câinele care latr\ nu mu[c\. Proverbul
englezesc care spune acela[i lucru e: Barking
dogs don’t bite (bàakin dògs dóunt bàit).

patine s.pl. (pentru ghea]\) ice-skates (àis
schéits)  (cu rotile) roller-skates (róul™
schéits).

Ilustraţiile au denumiri bilingve

Pe fond verde, observaţiile asupra
obiceiurilor, tradiţiilor, stilurilor de viaţă din Maria Britanie şi din Statele
Unite

patine
ice-skates

patine cu rotile
roller-skates

sfânt adj. holy (hóuli)  Sfânta Liturghie Holy Mass
(hóuli mas)  s. saint (séint).
socru s. father-in-law (fàadh™

Trifoiul verde atrage atenţia că e vorba de un înţeles diferit

Rombul roşu atrage
atenţia că se schimbă categoria gramaticală (aici, un adjectiv devine substantiv)

in lóo).

pl. parents-in-law (pè™r™nts in lóo),
f. mother-in-law (màdh™ in lóo)

sal\ de sport s. gymnasium (gimnéiµi™m), gym
(gim).
Cuvântul gymnasium (gimnéiµi™m)
nu înseamn\ „gimnaziu”, ci sal\ de sport;
gimnaziu se traduce
grammar school (grèm™ scùul).

Pe fond portocaliu,
cuvintele care seamănă în cele două
limbi, dar au înţeles
diferit

Abrevieri
acuz.
adj.
adv.
art.
art. hot.
art. nehot.
conj.
dat.
f.
fig.

cazul acuzativ
adjectiv
adverb
articol
articol hotărât
articol nehotărât
conjuncţie
cazul dativ
feminin
figurat

interj.
m.
num.
pl.
prep.
pron.
ref.
s.
sg.
v.

interjecţie
masculin
numeral
plural
prepoziţie
pronume
referitor
substantiv
singular
verb

Transcrierea fonetică
Acest dicţionar simplifică indicaţiile de pronunţie ale alfabetului fonetic internaţional. Sistemul nostru simplificat respectă întotdeauna, pe cât posibil, echivalenţa între grafie şi pronunţie.
Semnele corespunzând unor sunete sau combinaţii grafice inexistente în limba
română sunt următoarele:
™ sunetul unei vocale cu pronunţie între a, e şi o
h aspirat, ca în englezescul house
k sunetului unui c velar la sfârşit de cuvânt (ca în picnic)
© sunetul unui c palatal (ca în cină), urmat de consoană sau la sfârşit de cuvânt
∑ sunetul unui g palatal (ca în gel), urmat de consoană sau la sfârşit de cuvânt
ß sunetul ş (ca în şină) în faţa unei consoane sau la sfârşit de cuvânt
Ω sunet asemănător celui al unui j (ca în garaj)
th sunet asemănător celui al unui z pronunţat cu limba între dinţi
dh sunet asemănător celui al unui d pronunţat cu limba atingând dinţii şi cu expirarea aerului
µ sunetul unui z (ca în zebră)
Pronunţia vocalelor lungi este marcată de o dublă vocală (aa, ee, ii, oo, uu).
Accentele sunt puse pe vocala silabei tonice acolo unde apar mai multe vocale,
fiind întotdeauna grave (`) pe a, i, u; pe e, o, accentul este întotdeauna prezent şi
este grav (`) în cazul unei pronunţii deschise şi ascuţit (‘) în cazul unei pronunţii
închise. Sunt marcate numai accentele principale, nu şi cele secundare, astfel încât
pe un cuvânt nu există niciodată mai mult de un accent.
În transcrierile fonetice nu apar nici majuscule, nici semne de punctuaţie.

Dic]ionar englez – român

ACCORDION

a (é) art. un, o  a pencil (é pènsl) un
creion  a house (é hàus) o cas\  pe
 two times a week (tùu tàims é uìik)
de dou\ ori pe s\pt\mân\  vezi [i
cuvântul an (èn).
ability (™bìl™ti) s. [pl. abilities (™bìlitis)]
abilitate, capacitate.
able (éibl) adj. capabil; abil  I’m able to
read (àim éibl tu rìid) [tiu/pot/sunt capabil s\ citesc.
aboard (™bóod) adv., prep. la bordul (ref.
la mijloace de transport)  we went
aboard the ship (uìi uènt ™bóod dh™
scip) am urcat la bordul navei.
about (™bàut) adv. aproape, circa, în jur
de  it’s about ten o’clock (its ™bàut
tèn oclòk) e în jur de ora zece  I’m
about to go out (àim ™bàut tu góu
àut) sunt pe punctul de a ie[i  pe ici
pe colo, în jurul, peste tot  don’t
leave your books lying about (dòunt
lìiv ióo buks làiin’ ™bàut ) nu-]i l\sa
c\r]ile r\spândite peste tot  prep. cu
privire la, despre  a book about animals (é buk ™bàut énim™ls) o carte despre animale.
above (™bàv) prep., adv. deasupra, peste,
dincolo de  the temperature is above
zero (dh™ tèmpr™ci™ iµ ™bàv µìarou)
temperatura e peste zero grade 
above all (™bàv óol) în primul rând, mai
ales.

abreast (™brést) adv. al\turi, lâng\, cot
la cot  come abreast of me ( cam
™brèst òv mìi) vino lâng\ mine.
abroad (™bróod) adv. în str\in\tate  I
went abroad last summer ( ài uènt
™bróod last sàm™ ) am fost în str\ in\tate vara trecut\.
absent (èbs™nt) adj. absent.
absent-minded (èbs™nt màinded) adj.
distrat, absent.
absolutely (ebs™lùutli) adv. absolut, cu
totul, chiar  you are absolutely right
(iùu àa ebs™lùutli ràit) chiar ai dreptate  (exclama]ie) sigur! desigur!.
accent (ècs™nt) s. accent.
to accept (™csèpt) v. [accept (™csèpt)
accepts (™csèpts) accepted (™csèptid)
accepting (™csèptin) accepted (™csèptid)] a accepta.
accident (ècsid™nt) s. accident  a car
accident (é càa ècsid™nt) un accident
de ma[in\  by accident ( bài
ècsid™nt) din întâmplare.
to accommodate (ecòm™deit ) v. [accommodate ( ecòm™deit ) accommodates (ecòm™deits) accommodated
(ecòm™deitid) accommodating
(ecòm™deitin), accommodated
(ecòm™deitid)] a g\zdui, a caza.
Cuvântul to accommodate (ecòm™deit) nu
înseamn\ „a se acomoda”, ci a gzdui;
a se acomoda se traduce to settle down
(sètl dàun)

accordion (™cóodi™n) s. acordeon.

accordion
acordeon
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ACE

ace (éis) s. as  an ace of clubs (èn éis
òv clabs) un as de trefl\  as, campion.
ache (éik) s. durere fizic\.
to ache (éik) v. [ache (éik) aches (éics)
ached ( éicd ) aching ( éichin ) ached
(éicd)] a durea  my head aches (mài
hèd éics) m\ doare capul  I’m aching
all over (àim éichin óol óuv™) m\ doare
peste tot.
acid (èsid) adj. acid, acru  s. acid.
acorn (éicoon) s. ghind\.
acrobat (ècr™bet) s. acrobat.
across (™cròs) prep., adv. prin, de partea
cealalt\, vizavi, de la un cap\t la altul
 the school is across the road (dh™
scùul iµ ™cròs dh™ róud) [coala e de
partea cealalt\ a str\zii/vizavi  I
walked across the street ( ài uóokt
™cròs dh™ strìit) am traversat strada.
to act (èct) v. [act (èct) acts (ècts) acted
(èctid) acting (èctin) acted (èctid)] a
ac]iona, a se purta  you’re acting as a
fool (iùur èctin èµ é fùul) te por]i ca un
prost.
action (écßn) s. ac]iune, mi[care  (la
ma[ini sau motoare) func]ionare  in
action (in écßn) în func]iune, în mi[care
 out of action ( àut òv écßn ) nefunc]ional, defect.
active (éctiv) adj. activ, dinamic  an active life (èn éctiv làif) o via]\ dinamic\/activ\  vioi, plin de energie; iste]
 that child is so active! (dhèt ciàild
iµ sóu éctiv ) copilul acela e atât de
vioi!
actor (èct™) s. actor.
actress (èktris) s. [pl. actresses
(èktrisis)] actri]\.
actually (èchciu™li) adv. în realitate, de
fapt.
Cuvântul actually (èchciu™li) nu înseamn\
„actualmente”, ci în realitate; actualmente
se traduce at present (èt prèµnt).
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to add (èd) v. [add (èd) adds (èds) added
(èdid ) adding (èdin ) added (èdid )] a
ad\uga  a aduna  add six to eleven
(èd sics tu ilèvn) adun\ [ase cu unsprezece.
addition (™dìßn) s. adunare  in addition (in ™dìßn) în plus.
address (™drès) s. [pl. addresses (™drèsis)] adres\.
adjective (ègi™ctiv) s. adjectiv.
adult (èdalt) adj., s. adult, om mare.
in advance (™dvàans) adv. în prealabil,
dinainte.
adventure (™dvènci™) s. aventur\.
advertising (èdv™taiµin) s. publicitate.
advice (™dvàis) s. sfat, sfaturi  to give
advice (tu ghiv ™dvàis) a da sfaturi  a
piece of advice (é pìis ov ™dvàis), some advice (sam ™dvàis) un sfat, ni[te
sfaturi.
to advise (™dvàiµ) v. [advise (™dvàiµ) advises (™dvàiµis) advised (™dvàiµd) advising (™dvàiµin) advised (™dvàiµd)] a
sf\tui, a consilia.
Cuvântul to advise (™dvàiµ) nu înseamn\
„a aviza”, ci a sf\tui; a aviza se traduce
to inform (infóom).

aerial (é™ri™l) s. anten\.
aeroplane (è™r™plein) s. aeroplan; avion.
aeroplane
avion

affection (™fèchßn) s. afec]iune.
affectionate (™fèchsci™n™t ) adj. afectuos.

AIRPORT

to afford (™fóod) v. [afford (™fóod) affords (™fóods) afforded (™fóodid) affording (™fóodin) afforded (™fóodid)]
(folosit cu can, could) a-[i permite 
we can afford a new car ( uìi chèn
™fóod é niùu càa) ne putem permite o
ma[in\ nou\.
afraid (™fréid) adj. speriat, însp\imântat
 he’s afraid to swim (hìiµ ™fréid tu
suìm) îi e fric\ s\ înoate  (formul\
politicoas\ pentru a se scuza)  I’m
afraid mum is not in (àim ™fréid mam
iµ nòt in) m\ tem c\ mama nu e acas\.
after (àaft™) prep., adv. dup\, în urma 
he arrived after me (hìi ™ràivd àaft™
mìi) a ajuns dup\ mine  he ran after
me (hìi rèn àaft™ mìi) a alergat dup\
mine  after all (àaft™ óol) pân\ la
urm\  the day after (dh™ déi àaft™)
ziua urm\toare/a doua zi  soon after
(sùun àaft™) imediat dup\.
afternoon (aaft™nùun) s. dup\-amiaz\.
again (™ghèn) adv. din nou, iar\[i  once
again (uàns ™ghèn) înc\ o dat\  never again ( nèv™ ™ghèn ) niciodat\ 
again and again (™ghèn ènd ™ghèn) de
nu [tiu câte ori, iar [i iar.

against (™ghènst) prep. contra, împotriva
 one against the other (uàn ™ghènst
dhi àdh™ ) unul împotriva celuilalt 
put the table against the wall (put dh™
téibl ™ghènst dh™ uóol ) pune masa
lâng\ perete.
age (éi∑) s. vârst\  the stone age (dh™
stóun éi∑) epoca de piatr\.
ago (™góu) adv. în urm\  long ago (lòn
™góu) cu mult timp în urm\/demult.
to agree (™grìi) v. [agree (™grìi) agrees
( ™grìis ) agreed ( ™grìid ) agreeing
(™grìin) agreed (™grìid)] a fi de acord, a
accepta  I agree with you (ài ™grìi
uìdh iùu) sunt de acord cu tine.
ahead (™hèd ) adv. înainte  ahead of
( ™hèd òv ) în fa]a  straight ahead
(stréit ™hèd) drept înainte.
aid (éid) s. ajutor  first aid (féest éid)
prim ajutor.
air (è™) s. aer  in the open air (in dhi
óup™n è™) în aer liber  by air (bài è™)
cu avionul, pe calea aerului.
airmail (è™meil) s. po[t\ aerian\.
airplane (è™plein) s. (SUA) avion.
airport (è™poot) s. aeroport.
airport
aeroport
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AISLE

aisle (àil) s. coridor, interval (între dou\
rânduri de scaune etc.).
alarm clock (™làam clòk ) s. ceas de[tept\tor.
alert (™léet) adj. vioi, alert  s. alarm\.
alike (™làik) adj. asem\n\tor  father and
son were very alike (fàadh™ ènd san
uée vèri ™làik) tat\l [i fiul sem\nau mult
 adv. în acela[i fel.
alive (™làiv) adj. viu, în via]\  still alive
(stil ™làiv) înc\ în via]\.
all (óol) adj., pron., adv. tot, totul  he’s
eaten all the cake (hìiµ ìiten óol dh™
chéik) a mâncat toat\ pr\jitura  all of
them (óol òv dhem), they all (dhéi óol)
ei to]i  all together (óol t™ghèdh™) cu
to]ii  all alone (óol ™lóun ) de unul
singur  all right! (óol ràit) în regul\!
 all in all (óol in óol) la urma urmelor
 not at all (nòt èt óol) deloc  all
along (óol ™lòn) înc\ de la început.
alley (èli) s. alee.
alligator (èligheit™) s. aligator.
to allow ( ™làu ) v. [allow ( ™làu ) allows

alligator
aligator

( ™làus ) allowed ( ™làud ) allowing
(™làuin) allowed (™làud)] a permite, a
l\sa  smoking is not allowed (smóuchin iµ nòt ™làud) fumatul nu este permis  my parents don’t allow me to
go out (mài pèar™nts dont ™làu mìi tu
góu àut) p\rin]ii mei nu m\ las\ s\ ies.
almond (àam™nd) s. migdal\.
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almost (óolmoust) adv. aproape, gata s\
 I’ve almost finished (àiv óolmoust
fìnißd) aproape c\ am terminat  I almost broke the mirror (ài óolmoust
bróuk dh™ mìr™) eram pe punctul/gata,
gata/ cât pe ce s\ sparg oglinda.
alone (™lóun) adj., adv. singur  I live
alone (ài lìv ™lóun) locuiesc singur 
leave me alone! (lìiv mìi ™lóun) las\-m\
în pace!
along (™lòn) prep., adv. de-a lungul, pe 
we walk along the road (uìi uóok ™lòn
dh™ róud) mergem pe drum/[osea 
we walk along ( uìi uóok ™lòn ) continu\m s\ mergem  cu, împreun\ 
take it along (téik it ™lòn) ia-l cu tine
 along with us (™lòn uìdh as) împreun\ cu noi.
aloud (™làud) adv. (cu voce) tare.
alphabet (èlf™bet) s. alfabet.
already (oolrèdi) adv. deja.
also (óolsou) adv. [i, de asemenea  I’m
hungry and I’m also very tired ( àim
hàngri ènd àim óolsou vèri tài™d) îmi
este foame [i sunt [i foarte obosit.
although (ooldhóu) conj. de[i, cu toate c\.
always (óolueiµ) adv. întotdeauna  almost always ( óolmoust óolueiµ )
aproape întotdeauna  not always
(nòt óoluèiµ) nu întotdeauna.
a.m. ( é èm ) adv. a.m./antemeridian,
înainte de prânz  at ten a.m. (èt tèn
é em) la zece diminea]a.
amazing (™méiµin) adj. uimitor.
ambulance (èmbi™l™ns) s. ambulan]\.
ambulance
ambulan]\

ANY

among ( ™màn ) prep. între, printre, în
mijlocul a N among the trees (™màn
dh™ trìis) printre copaci N one among
many ( uàn ™man mèni ) unul dintre
atâ]ia.
Cuvântul among (™màn) se folose[te pentru a
spune între / dintre / printre mai multe lucruri
sau persoane. Pentru a spune între/dintre
dou\ lucruri sau persoane se folose[te
between (bituìin).

amount (™màunt) s. sum\, cantitate N a
large amount of money ( é làa∑
™màunt òv màni) o mare sum\ de bani
N a thing of little amount (é thìn òv lìtl ™màunt ) un lucru de mic\ importan]\.
amphibian (emfìbi™n) s. amfibian.
amphibian
amfibian

to amuse (™miùuµ) v. [amuse (™miùuµ)
amuses (™miùuµis) amused (™miùuµd)
amused
amusing
( ™miùusin )
(™miùuµd)] a distra N we amused ourself a lot (uìi ™miùuµd àu™self é lòt)
ne-am distrat de minune.
amusement (™miùuµm™nt) s. distrac]ie.
amusement park (™miùuµm™nt pàak) s.
parc de distrac]ii, luna park.
an (èn) art. un, o N an apple (èn èpl) un
m\r N an hour (èn àu™) o or\  vezi [i
cuvântul a (è).
ancestor (ènsest™) s. str\mo[.
anchor (ènc™) s. ancor\.
anchovy (ènci™vi) s. [pl. anchovies (ènciaviµ)] an[oa, hamsie.
anchovy-paste (ènci™vi péist) s. past\ de
an[oa.

ancient (éinsci™nt) adj. (str\)vechi, antic.
and (ènd) conj. [i N milk and coffe (milk
ènd còfi) lapte [i cafea N we sang and
danced (uìi sèn ènd dàansd) am cântat [i am dansat N and so on (ènd sóu
òn) [i tot a[a.
angel (éingi™l) s. înger.
anger (èng™) s. furie, sup\rare.
angle (èngl) s. unghi N right angle (ràit
èngl) unghi drept.
angler (èngl™) s. pescar (cu undi]a).
angry (èngri) adj. sup\rat, furios.
animal (ènim™l) s. animal.
ankle (èncl) s. glezn\.
to annoy (™nòi) v. [annoy (™nòi) annoys
( ™nòis ) annoyed ( ™nòid ) annoying
(™nòiin) annoyed (™nòid)] a enerva, a
deranja N don’t annoy me! (dont ™nòi
mìi) nu m\ enerva! N I hope I don’t
annoy you (ài hóup ài dóunt ™nòi iùu)
sper c\ nu te deranjez.
anorak (èn™rek) s. hanorac.
another (™nàdh™) adj., pron. altul/a N I
ate another biscuit ( ài éit ™nàdh™
bìschit) am mai mâncat un biscuit 
(un altul) N I like another kind of biscuits (ài làik ™nàdh™ càind òvbìschits)
îmi place un alt fel de biscui]i.
answer (àans™) s. r\spuns.
to answer (àans™ ) v. [answer (àans™ )
answers (àans™s) answered (àans™d)
answering ( àans™in ) answered
(àans™d)] a r\spunde N can you
answer the telephone, please? (chèn
iùu àans™ dh™ tèlifoun plìiµ) po]i s\
r\spunzi, te rog, la telefon?
ant (ènt) s. furnic\.
anxious ( ènksci™s ) adj. îngrijorat 
ner\bd\tor.
any (èni) adj., pron. ceva, ni[te N have
you any bread? (hèv iùu èni brèd) ai
ni[te pâine?  niciun, nicio N I haven’t
any doubt (ài hèvnt èni dàut) nu am
nicio îndoial\  orice N at any time
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(èt èni tàim ) în orice moment  in
any case (in èni chéis) în orice caz 
adv. un pic  do you feel any better?
(du iùu fìil èni bèt™) te sim]i un pic mai
bine?
anybody ( ènibodi ) pron. cineva  is
there anybody here? (iµ dhèa ènibodi
hìa) e cineva aici?  oricine  anybody can do that ( ènibodi chèn du
dhèt) oricine poate s\ fac\ asta.
anyone (èniuan) pron. cineva, oricine.
anything (ènithin) pron. ceva, orice 
can you see anything? (chèn iùu sìi
ènithin) reu[e[ti s\ vezi ceva?  anything is better than nothing (ènithin iµ
bèt™ dhen nàthin ) ceva e mai bine
decât nimic.
anyway (èniuei) adv. oricum, în orice caz
 it was very expensive but she
bought it anyway ( it uòµ vèri
icspènsiv bat scìi bóot it èniuei) era
foarte scump, dar ea l-a cump\rat
oricum  (se folose[te pentru a schimba subiectul discu]iei) oricum, în orice
caz  That’s what Bill said. Anyway,
when do you come here? (dhèts uòt
bil sèd èniuei uèn du iùu cam hìa) Asta
a spus Bill. Oricum, tu când vii aici?
anywhere (èniuea) adv. undeva, oriunde
 are you going anywhere this summer? ( àar iùu góuin èniuea dhis
sàm™) pleci undeva vara asta?  you
can sit anywhere (iùu chèn sit èniuea)
po]i s\ te a[ezi oriunde.
apart (™pàat) adv. la distan]\  we live
widely apart ( uìi làiv uàidli ™pàat )
locuim la mare distan]\ (unul de
cel\lalt)  deoparte  to take apart
(tu téik ™pàat) a separa, a ]ine deoparte  joking apart (gióuchin ™pàat)
l\sând gluma la o parte  apart from
(™pàat fròm) în afar\ de, cu excep]ia
 I like all music, apart from jazz (ài
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làik óol miùuµik ™pàat fròm gièµ) îmi
place orice muzic\, în afar\ de jazz.
apartment (™pàatm™nt) s. (SUA) apartament.
ape (éip) s. maimu]\.
to appear (™pìa) v. [appear (™pìa) appears
( ™pìas ) appeared ( ™pìad ) appearing
(™pìarin) appeared (™pìad)] a ap\rea, a
se ivi  the sun appeared from behind
the clouds (dh™ san ™pìad fròm bihàind dh™ clàuds) soarele a ap\rut de
dup\ nori  a p\rea  it appears to
me (it ™pìas tu mìi) mi se pare c\.
appetizer (èp™taiµ™) s. aperitiv, antreu.
applause (™plóoµ) s. aplauze.
apple (èpl) s. m\r (fruct).
apple pie (èpl pài) s. tart\ cu mere.
apple-tree (èpl trìi) s. m\r (copac).
Proverb • Proverb

An apple a day keeps the doctor away.
(èn èpl é déi chìips dh™ dòct™ ™uéi)
Un m\r pe zi ]ine doctorul departe.

apple
m\r

appointment (™pòintm™nt) s. întâlnire.
to approach ( ™próu© ) v. [approach
( ™próu© ) approaches ( ™próucis ) approached ( ™próu©d ) approaching
( ™próucin ) approached ( ™próu©d )] a
aborda, a se apropia.
apricot (éipricot) s. cais\.
apricot-tree (éipricot trìi) s. cais.
apron (éipr™n) s. [or].
arch (àa©) s. [pl. arches (àa©is)] arc, arcad\ (la o construc]ie, un pod, un monument).

AS

apricot
cais\

architect (àachitect) s. arhitect.
to argue (àaghiuu) v. [argue (àaghiuu)
argues (àaghiuus) argued (àaghiuud)
arguing
( àaghiuuin )
argued
(àaghiuud)] a discuta (în contradictoriu), a se certa  stop arguing! (stòp
àaghiuuin) gata cu discu]iile!
argument (àaghium™nt) s. argument 
ceart\, disput\.
arithmetic (erithmètik) s. aritmetic\.
arm (àam) s. bra]  arm in arm (àam in
àam) bra] la bra]  arm\.
Cuvântul arm (àam) înseamn\ uneori
arm\, dar de obicei înseamn\ bra];
de obicei, arm\ se spune weapon (uèp™n).

armchair (àamcea) s. fotoliu.
armour (àam™) s. armur\.
armpit (àampit) s. subsuoar\.
army (àami) s. [pl. armies (àamis)] armat\.
armchair
fotoliu

around (™ràund) prep., adv. prin (apropiere), în jurul  we walk around the
town (uìi uóok ™ràund dh™ tàun) ne
plimb\m prin ora[  around the table
( ™ràund dh™ téibl ) în jurul mesei 
around the corner (™ràund dh™ cóon™)
dup\ col].
to arrange (™réin∑) v. [arrange (™réin∑)
arranges (™réingis) arranged (™réin∑d)
arranging ( ™réingin ) arranged
(™réin∑d)] a organiza, a preg\ti  to
arrange a party (tu ™réin∑ é pàati) a
organiza o petrecere  a aranja, a pune în ordine sau la locul s\u  I’m arranging my things in the trunck (àim
™réingin mai thins in dh™ tranc) îmi
aranjez lucrurile în portbagaj.
arrival (™ràivl) s. sosire.
to arrive (™ràiv) v. [arrive (™ràiv) arrives
( ™ràivs ) arrived ( ™ràivd ) arriving
(™ràivin) arrived (™ràivd)] a sosi.
arrow (èrou) s. s\geat\.
art (àat) s. art\.
article (àaticl) s. articol.
artificial (aatifìsci™l) adj. artificial.
artist (àatist) s. artist.
as (èµ) adv., conj. ca [i, cum  to sleep
as a log ( tu slìip èµ é lòg ) a dormi
bu[tean  as you can see (èµ iùu chèn
sìi) dup\ cum vezi  do as I tell you
(du èµ ài tèl iùu) f\ cum î]i spun 
as... as... (èµ èµ) la fel de... ca…  as
well (èµ uèl ) de asemenea  as for
you (èµ fóo iùu) în ceea ce te prive[te
 în timp ce, când  as I was coming
here, I met your sister ( èµ ài uòµ
camin hìa ài mèt ióo sìst™) când veneam încoace, am cunoscut-o pe sora
ta  as soon as (èµ sùun èµ) de îndat\
ce  fiindc\, deoarece  as I was ill, I
stayed in bed (èµ ài uòµ il ài stéid in
bèd ) deoarece m\ sim]eam r\u, am
r\mas în pat.
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ash (èß) s. [pl. ash (èß) o ashes (èsciµ)]
cenu[\.
ash-tray (èß tréi) s. scrumier\.
ashamed (™scéimd) adj. ru[inat  to be
ashamed (tu bìi ™scéimd) a-i fi ru[ine.
aside (™sàid) adv. într-o parte, deoparte
 put aside your clothes (put ™sàid
ióo clóudhµ) pune-]i hainele deoparte.
to ask (àask) v. [ask (àask) asks (àascs)
asked (àasct) asking (àaschin) asked
(àasct)] a întreba, a cere  to ask a
question (tu àask é cuèßn) a pune o
întrebare  he asked me for the book
(hìi àasct mìi fóo dh™ buk) mi-a cerut
cartea  has anybody asked for me?
(heµ ènibodi àasct fóo mìi) m-a c\utat
cineva?
to ask about (àask ™bàut) v. a se interesa de.
asleep ( ™slìip ) adj. adormit  to fall
asleep (tu fóol ™slìip) a adormi.
ass (ès) s. [pl. asses (èsiµ)] m\gar  to
play the ass (tu pléi dhi ès) a face pe
prostul.
assembly (™sèmbli) s. întrunire, adunare.
to astonish (™stòniß) v. [astonish (™stòniß) astonishes (™stòniscis) astonished
( ™stònißt ) astonishing ( ™stòniscin )
astonished (™stònißt)] a uimi, a ului.
astronaut (èstr™noot) s. astronaut.
at (èt) prep. (loc) la  at home (èt hóum)
acas\  at school (èt scùul) la [coal\
 at the station ( èt dh™ stéißn ) la
gar\  at work (èt uéek) la serviciu 
(timp) la, în, de  at lunch time (èt
lan© tàim) la ora prânzului  at night
(èt nàit) în timpul nop]ii  at Christmas (èt crìsm™s) de Cr\ciun  at first
( èt féest ) la început  at last ( èt
làast) în sfâr[it  (pre]) la  at a low
price (èt é lóu pràis) la pre] sc\zut 
la  he’s very good at maths (hiµ vèri
gùud èt mèths) e foarte bun la matematic\  at war (èt uór) la r\zboi.
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ate (éit) mâncat  Vezi to eat.
athlete (èthliit) s. atlet.

athlete
atlet

atlas (ètl™s) s. [pl. atlases (ètl™µis)] atlas.
to attack (™tèk) v. [attack (™tèk) attacks
( ™tècs ) attacked ( ™tèct ) attacking
(™tèctin) attacked (™tèct)] a ataca, a
agresa.
attention (™tènßn) s. aten]ie  to pay
attention (tu pèi ™tènßn) a fi atent.
attic (ètik) s. mansard\, pod.
to attract (™trèct ) v. [attract (™trèct )
attracts (™trècts) attracted (™trèctid)
attracting (™trèctin) attracted (™trèctid)] a atrage.
attractive ( ™trèctiv ) adj. atr\g\tor,
pl\cut  an attractive face (èn ™trèctiv féis) un chip atr\g\tor.
aubergine (óub™žiin ) s. (p\tl\gic\) vân\t\.
audience (óodi™ns) s. public (de ascult\tori sau spectatori).
aunt (àant) s. m\tu[\.
auntie, aunty (àanti) s. m\tu[ic\, tanti.
author (óoth™) s. autor.
autograph (óot™graaf) s. autograf.
automatic (oot™mètik) adj. automat.
autumn (óot™m) s. toamn\.
available (™véil™bl) adj. disponibil, liber 
there were no available rooms in the
hotel (thèa uér nóu ™véil™bl rùumµ in

AXE

dhi houtèl) nu existau camere libere la
hotel.
avenue (èv™niuu) s. bulevard.
average (èvari∑) s. medie  above average (™bàv èvari∑) peste medie  below average (bilóu èvari∑) sub medie
 adj. mediu, obi[nuit  the average
speed of a car (dhi èvari∑ spìid òv é
càa) viteza medie a unei ma[ini.
to avoid (™vòid) v. [avoid (™vòid) avoids
(™vòids ) avoided (™vòidid ) avoiding
(™vòidin) avoided (™vòidid)] a evita 
to avoid an accident (tu ™vòid èn ècsid™nt) a evita un accident.
awake (™uéik) adj. treaz.
award (™uóod) s. premiu.
aware (™uè™) adj. con[tient de  to be
aware that ( tu bìi ™uè™ dhèt ) a fi
con[tient de/a-[i da seama c\.

away (™uéi) adv. la distan]\, încolo  he
went away (hìi uènt ™uéi) a plecat  I
was away from home ( ài uòµ ™uéi
fròm hóum) eram plecat de acas\ 
get away! (ghèt ™uéi) pleac\!  to run
away (tu ran ™uéi) a fugi (de undeva)
 to give away (tu ghiv ™uéi) a da, a
d\rui.
awful (óoful) adj. oribil, groaznic.
awkward (óocu™d) adj. (despre un lucru)
incomod, prost f\cut  an awkward
chair (èn óocu™d cèa) un scaun incomod  (despre o persoan\) stângaci,
jenat.
axe (ècs) s. secure.
axe
secure
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