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General - Esențiale
Română Engleză
Mă puteți ajuta, vă rog? Can you help me, please?

A cere ajutor

Vorbiți în engleză? Do you speak English?
Întreabă dacă vorbește cineva engleză

Vorbiți _(limba)_? Do you speak _[language]_?
A întreba dacă o persoană vorbește o anumită limbă

Nu vorbesc _(limba)_. I don't speak_[language]_.
Explicați că nu vorbiți o anumită limbă.

Nu înțeleg. I don't understand.
Explicați că nu înțelegeți.

General - Conversație
Română Engleză
Bună ziua! Hello!

Standarde de salut.

Salut! Hi!
Salut informal

Bună dimineața! Good Morning!
Salut folosit dimineața

Bună seara! Good Evening!
Salut folosit seara

Noapte bună! Good Night!
Formulă folosită seara sau noaptea când te desparți de cineva sau când mergi la culcare.

Ce mai faci? How are you?
Conversație generală în care te interesezi de starea celuilalt
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Bine, mulțumesc. Good, thank you.

Răspuns politicos la întrebarea „Ce mai faci?”

Cum te numești? What’s your name?
Întreabă care este numele unei persoane

Mă numesc ___. My name is ___.
Spune cuiva numele tău.

De unde ești? Where are you from?
Întreabă despre locul de origine al unei persoane.

Sunt din ___. I am from___.
Răspunde care este locul tău de origine.

Câți ani ai? How old are you?
Întreabă despre vârsta cuiva

Am __ ani. I am___years old.
Răspunde care este vârsta ta

Da Yes
Răspunde afirmativ

Nu No
Răspunde negativ

Vă rog Please
Formulă de politețe

Poftim! Here you go!
Formulă folosită când dai ceva cuiva

Mulțumesc Thank you.
Mulțumește cuiva

Mulțumesc mult Thank you very much.
Mulțumește călduros cuiva
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Cu plăcere You're welcome.

Răspunde cu politețe la „mulțumesc”

Îmi pare rău I am sorry.
Cere-ți iertare

Mă scuzați Excuse me.
Atrage atenția cuiva

Nu face nimic It's OK.
Răspunde unei scuze pe care o accepți

Nici o problemă No problem.
Răspunde unei scuze pe care o accepți

Ai grijă! Watch out!
Atenționează despre un pericol

Mi-e foame I am hungry.
Cum spui că ești înfometat

Mi-e sete I am thirsty.
Cum spui că ești însetat

Sunt obosit I am tired.
Cum spui când ești obosit

Mă simt rău I am sick.
Cum spui când ești bolnav

Nu știu I don't know.
Răspuns la o întrebare la care nu ști să răspunzi

Mi-a făcut plăcere să te cunosc It was nice meeting you.
Formulă de politețe după ce ai cunoscut pe cineva prima dată

La revedere! Goodbye!
Îți iei rămas bun

General - Plângeri
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Engleză
Aș dori să fac o reclamație I would like to make a complaint.

Formulă politicoasă cu care începi reclamația

Cine este responsabil aici? Who is in charge here?
Află cine este responsabil

Este complet inacceptabil! This is totally unacceptable!
Exprimă cu tărie insatisfacția

Îmi vreau banii înapoi! I want my money back!
Ceri o restituire

Așteptăm de mai mult de o ora. We have been waiting for over an hour.
Plângere despre timpul lung de așteptare

General - Înjurături
Română Engleză
Mâncarea asta are un gust de rahat! This food tastes like crap!

Exprimă dezgustul față de mâncare într-o manieră vulgară

Această băutură are gust de pișat! This drink tastes like piss!
Exprimă dezgustul față de băutură într-o manieră vulgară

Locul ăsta este o cocină! This place is a shithole!
Exprimă neplăcerea față de un loc într-o manieră vulgară

Mașina asta este o epavă! This car is a wreck!
Exprimă neplăcerea față de o mașină într-o manieră vulgară

Serviciul e de rahat! The service sucks!
Exprimă neplăcerea față de un serviciu într-o manieră vulgară

Asta e jecmăneală totală! This is a total rip-off!
Plângere despre prețul ridicat într-o manieră vulgară
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E o prostie! That is bullshit!

Exprimă neîncrederea într-o persoană într-o manieră vulgară

Ești un prost imbecil! You are a stupid moron!
Insultă o persoană cu privire la inteligența sa

Nu știi nici pe dracu! You don't know shit!
Insultă o persoană despre cunoștințele sale

Cară-te! Piss off!
Spune nepoliticos unei persoane să plece imediat

Hai să rezolvăm asta afară! Let's settle this outside!
Ceri unei persoane să vă bateți în afara unei clădiri
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