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ROMANIAN

1. În România, Anul Nou este o sărbătoare legală, celebrată pe 1 ianuarie.

2. Majoritatea românilor au liber de la serviciu și de la școală, de Anul Nou și în 
ziua următoare.

3. Ziua este plină de activități recreaționale, iar oamenii își petrec timpul cu 
familia și prietenii. De asemenea, românii au multe superstiții legate de această 
sărbătoare.

4. În ziua de Anul Nou, se obișnuiește să se poarte roșu, deoarece culoarea este 
privită ca simbolizând norocul și veselia.

5. De asemenea, mulți români mănâncă pește de Anul Nou, deoarece se zice că 
aduce belșug în noul an.

6. De asemenea, a te naște în ziua acestei sărbători este considerat a fi 
favorabil, iar aruncarea unei monede în apă este menită să confere bogăție 
persoanei respective.

7. Deschiderea ușilor fix la miezul nopții, când începe Anul Nou, reprezintă 
sentimentul eliberării vechiului an și începerea unuia nou.

8. De asemenea, se spune că modul cum se poartă cineva de Anul Nou, va 
anticipa cum îi fi viața în restul anului și, de aceea, mulți români încearcă să fie 
bine dispuși de Anul Nou.

9. Ziua de Anul Nou este totdodată o manifestare colorată și gălăgioasă, 
deoarece oamenii se costumează, cântă și dansează, aclamă, sună din 
clopoței și practică diverse ritualuri asociate acestei sărbători.

10. Sărbătorile încep dimineața devreme, cu un obicei numit „Plugușorul”.

11. Românii se roagă la Dumnezeu să le dăruiască un an prosper, apoi, copiii se 
prefac că sunt plugari, sunând din clopoței și pocnind din bice.

CONT'D OVER
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12. De asemenea, ei folosesc și un instrument numit buhai, care face un zgomot 
asemănător mugetului unui taur.

13. Noaptea, oamenii mai în vârstă execută același ritual, doar că ei folosesc 
articole agricole reale, iar ritualul este numit „Plugul cel mare”.

ENGLISH

1. In Romania, New Year's Day is a public holiday observed on January 1.

2. Most Romanians have both New Year's Day and the day after off school or work.

3. The day is filled with recreational activities, and people spend time with family 
and friends. Romanians also hold many superstitions about the holiday.

4. On New Year's Day, it's common to wear red because the color is seen as 
embodying good luck and joviality.

5. Many Romanians also eat fish on New Year's Day because it is supposed to 
bring affluence in the New Year.

6. Also, being born on the holiday is considered to be auspicious, and tossing a 
coin into water is meant to confer wealth upon the person who does it.

7. Opening doors right at midnight when New Year's Day begins represents the 
feeling of releasing the past year and starting the New Year afresh.

8. Also, the way one behaves on New Year's Day is said to predict how their life 
will go the rest of the year, which is why Romanians try to be cheerful on the 
holiday.

9. Near Year's Day is also a colorful and raucous display as people dress in 
costumes, play music and dance, cheer, ring bells and perform various rituals 
associated with the holiday.

CONT'D OVER
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10. The celebrations start early in the morning with a praxis called "Little Plow.

11. Romanians entreat God to give them a prosperous year, and then children 
pretend to be plowmen by ringing bells and using play whips.

12. They also use an instrument called the bull which makes a sound that's 
homogeneous with the sound bulls make.

13. Then at night, elderly men perform the same ritual except they use real 
farming implements and the ritual is called "Old Plow."

VOCABULARY

Romanian English Class

a simboliza embody verb

asemănător / 
asemănătoare homogeneous adjective

a ruga entreat verb

obicei praxis, custom noun

gălagios / gălăgioasă raucous adjective

a conferi confer verb

favorabil auspicious adjective

belșug affluence noun

veselie joviality noun

articol implement noun

SAMPLE SENTENCES
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Scriitoarea a sperat că 
povestirea ei va simboliza ceea 
ce simțea în acel moment, dar 
unii cititori au considerat că 
povestirea a fost plictisitoare.

 
"The writer hoped her story 
would embody what she was 
feeling at the moment, but 
some readers felt  it  fell flat."

Biblioteca era ticsită cu cărț i 
asemănătoare, care nu 
permiteau o varietate prea 
mare a lecturii.

 
"The library was filled with 
homogenous books, which did 
not allow for much variety in 
reading."

Ea l-a rugat să o ajute să 
rezolve unele probleme 
casnice, dar el a refuzat-o.

 
"She entreated him to help fix 
some of the problems in her 
house, but he refused."

Ea și-a rugat soțul să cumpere 
o mașină nouă, deoarece a ei 
se tot strica, dar el a refuzat.

 
"She entreated her husband to 
buy a new car because hers 
kept breaking down, but he 
would not."

Obiceiul antic a fost una dintre 
tradiț ii și s-a perindat timp de 
mai multe generaț ii, datorită 
divestismentului pe care îl 
oferea.

 
"The ancient praxis was one of 
tradit ion, and it  continued for 
many generations because of 
how fun it  was."

Poliț ia a fost chemată la 
petrecerea gălăgioasă, după 
ce aceasta a scăpat de sub 
control.

 
"The police were called out to 
the raucous party after it  
started to get out of hand."

Tatăl i-a conferit fiului său 
șapca lui de baseball 
preferată, la cea de-a 
optsprezecea sa aniversare.

 
"The father conferred his 
favorite baseball cap to his son 
on his eighteenth birthday."

Legiuitorii au discutat cu 
experț ii militari pentru a 
conferi cel mai bun curs de 
acț iune în ceea ce privește 
crizele internaț ionale.

 
"The lawmakers conferred with 
the military experts to decide 
the best course of action in 
dealing with the international 
crisis."
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Unii oameni au superstiț ii 
despre unele măsuri pe care le 
pot lua pentru a avea un regim 
de viață favorabil.

 
"Some people have 
superstit ions about actions 
they can do to make their lives 
more auspicious."

Majoritatea oamenilor speră să 
aibă belșug în viață, dar puț ini 
sunt cei care îl dobândesc.

 
"Most people hope for 
affluence in life, but few ever 
attain it ."

Petrecerea de aniversare a 
adus voie bună tuturor 
copiiilor, nu doar celui 
sărbătorit, deoarece au fost o 
mulț ime de activităț i 
distractive.

 
"The birthday party brought 
joviality for all the children and 
not just the birthday kid, as 
there were lots of fun 
activit ies."

Există atât de multe tipuri de 
articole de bucătărie, încât un 
bucătar lipsit de experiență 
poate fi derutat cu ușurință.

 
"There were so many different 
types of implements in the 
kitchen that an inexperienced 
cook could easily be confused."

CULTURAL INSIGHT

Did you know?
 

Two of the dances Romanians perform on New Year's Day are the Dance of the Bear 
and the Dance of the Goat. Both involve wearing masks and elaborate costumes. 
The Dance of the Bear is meant to symbolize the previous year's death and the 
New Year's birth. Of course, one of the main characters in the dance is the bear, 
but a gypsy also features prominently in the story behind the dance. The gypsy 
chains up the bear and forces it to perform to earn money. The Dance of the Goat 
symbolizes nature's death and rebirth and includes elders and beautiful and ugly 
people in addition to a goat. 
 
Două dintre dansurile pe care românii le dansează de Anul Nou sunt „Dansul 
ursului" și „Jocul caprei". Ambele implică purtarea măștilor și a unor costume 
elaborate. "Dansul ursului" este menit să simbolizeze moartea anului vechi și 
nașterea Anului Nou. Desigur, unul dintre personajele principale este ursul, dar în 
povestea din spatele dansului există și un țigan, care joacă un rol important. 
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Țiganul îl pune pe urs în lanțuri și îl forțează să joace ca să câștige bani. Jocul 
caprei simbolizează moartea și renașterea naturii și include, pe lângă o capră, 
oameni bătrâni și oameni frumoși și urâți.
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ROMANIAN

1. Data Crăciunului în cadrul Bisericii Ortodoxe Creștine, de fapt, cade în ianuarie, 
iar aceea este perioada în care cele mai multe țări predominant ortodoxe o 
sărbătoresc.

2. Totuși, în România este o excepție de la aceasta pentru că românii celebrează 
Crăciunul conform calendarului Gregorian, adică pe 25 decembrie.

3. Crăciunul este o sărbătoare legală, ceea ce înseamnă că birourile 
guvernamentale, băncile și multe companii sunt închise.

4. Așa cum este cazul multor țări din lume, sărbătorirea Crăciunului începe cu mai 
multe săptămâni înainte.

5. Românii decorează bradul de Crăciun, merg să colinde din ușă în ușă și fac 
schimb de cadouri în Ajunul Crăciunului.

6. De asemenea, ei se bucură de o masă copioasă, care cuprinde feluri variate 
de mâncare, inclusiv câteva preparate din carne de porc, precum frunze de 
varză umplute cu carne de porc și tradiționala ciorbă de legume cu perișoare 
din carne de porc.

7. Unele dintre celelalte feluri de mâncare servite la o cină românească de 
Crăciun sunt cozonacul, plăcinta cu brânză și gogoși.

8. Tradițiile de Crăciun românești au multe fațete, deoarece unele dintre ele 
provin din Europa de Vest, iar altele sunt regionale, din interiorul țării, și se 
bazează pe tradiții culturale ce pot fi urmărite până în vechime, pe vremea 
satelor arhaice, care au fost acolo de secole.

9. Deși punctul central al acestei sărbători este nașterea lui Iisus Hristos, unele 
dintre obiceiuri au rădăcini păgâne.

10. De asemenea, imaginea lui Moș Crăciun este predominantă în perioada 
Crăciunului.

CONT'D OVER
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11. De exemplu, colindele de Crăciun sunt mai mult decât cântece cântate despre 
nașterea lui Iisus.

12. În afară de a merge să cânte din casă în casă, unii români interpretează colinde 
speciale și dansează în timp ce poartă măști, care uneori sunt destul de 
înfricoșătoare.

13. Printre colindele tradiționale este „Ursul”, în care oamenii se costumează în 
urși și dansează, pentru a face solul fertil în anul ce urmează.

14. Alta este „Capra”, în care oamenii se costumează în capre și dansează.

15. Colinda oamenilor mascați presupune înfricoșarea și alungarea vechiului an.

ENGLISH

1. The date of Christmas in the Orthodox Christian church actually falls in January, 
and that's when most predominantly Orthodox countries celebrate it.

2. However, Romania is an aberration, in that its people observe Christmas 
according to the Gregorian calendar, which is December 25.

3. Christmas is a public holiday, which means government offices, banks, and 
many businesses shut down.

4. As is the case in many other countries around the world, Christmas 
celebrations start weeks before.

5. Romanians decorate Christmas trees, go caroling from door to door, end 
exchange gifts on Christmas Eve.

6. They also enjoy a lavish meal which includes a multifarious selection of dishes, 
including several pork options, like cabbage leaves stuffed with pork and a 
traditional vegetable soup with pork meatballs.

CONT'D OVER
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7. Some other dishes that are commonly served at a Romanian Christmas dinner 
are fruit bread, cheesecake, and Romanian donuts.

8. Christmas traditions in Romania are multifaceted, as some come from Western 
Europe and others are regional inside the country and based on cultural 
traditions that can be traced back to specific indigenous groups that have lived 
there for centuries.

9. While the main focus is on the birth of Jesus Christ, some of the traditions have 
pagan roots.

10. Also, images of Santa Claus are prevalent around Christmas time.

11. For example, Christmas caroling goes beyond singing songs about Jesus' birth.

12. In addition to just going singing from house to house, some Romanians perform 
special carols with dancing while wearing masks that are sometimes quite 
repulsive.

13. Among the traditional carols is "The Bear," in which people dress as bears and 
dance to make the soil fertile for the coming year.

14. Another is "The Goat," in which the people dress as goats and dance.

15. The "Masked People" carol involves frightening away the old year.

VOCABULARY

Romanian English Class

predominant- 
predominantă predominantly adjective

fertil - fertilă fertile adjective

înfricoșător - 
înfricoșătoare repulsive adjective

a predomina prevalent verb
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arhaic indigenous noun

multe fațete multifaceted noun

variat - variată multifarious adjective

copios - copioasă lavish adjective

excepție aberration noun

a înfricoșa frighten verb

SAMPLE SENTENCES

Orientul Mijlociu este 
predominant musulman, în timp 
ce culturile vestice au fost 
tradiț ional creștine, deși în 
ultima vreme aceasta nu este o 
dominantă.

 
"The Middle East is 
predominantly Muslim, while 
Western cultures were 
tradit ionally Christ ian although 
not as much any longer."

Fermierii au descoperit că solul 
este foarte fertil în zonă, 
așadar fermele lor au 
prosperat.

 
"Farmers found the soil to be 
quite fert ile in the area, so their 
farms prospered. "

Ea îl considera atât de 
înfricoșător, încât, atunci când 
el i-a cerut o întâlnire, ea l-a 
refuzat.

 
"She found him to be so 
repulsive that when he asked 
her for a date, she refused him."

Tânărul cuplu proaspăt 
căsătorit a descoperit că în 
noul lor cartier predomină 
numărul pensionarilor.

 
"The young married couple 
discovered that senior cit izens 
were prevalent in their new 
neighborhood. "
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Tradiț iile oamenilor arhaici par 
ciudate pentru cei care au 
migrat din alte părț i ale 
continentului.

 
"The tradit ions of the 
indigenous peoples seemed 
strange to those who migrated 
from other parts of the 
continent. "

Controversa avea multe fațete 
prin natura ei, făcând ca toate 
argumentele fiecărei părț i să 
fie complexe.

 
"The controversy was 
mult ifaceted in nature, making 
all of the arguments for each 
side very complex."

Ei I-a făcut plăcere să 
organizeze petreceri variate, 
astfel încât persoane cu 
profesii și de clase diferite să 
se poată întâlni și socializa.

 
"She enjoyed throwing 
mult ifarious part ies so that 
people of different professions 
and classes could meet and 
mingle."

Dineul a fost o petrecere 
copiosă, fiind servite multe 
delicatese, precum melci.

 
"The cocktail party was a lavish 
affair with many delicacies 
being served, like escargot."

Reacț ia violentă a Mariei la 
remarca lui a fost o excepț ie 
de la comportamentul ei calm în 
mod normal.

 
"Maria’s angry retort to his 
remark was an aberration from 
her normally quiet att itude."

Filmul l-a înf ricoșat pe copil 
atât de tare, încât nu a putut 
dormi în acea noapte.

 
"The movie frightened the child 
so much that he was unable to 
sleep that night."

CULTURAL INSIGHT

Did you know?
 

Because Romanian Christmas meals are centered on pork, the slaughter of a pig 
plays a major role in the festivities. On St. Ignatie Day, which is December 20, 
Romanians traditionally slaughter the pig they will cook for their Christmas meal. 
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Traditionally, it was believed that the night before St. Ignatie Day, the pigs would 
dream about their death the following day. The slaughter of the pig symbolizes the 
death and resurrection of Christ. After the slaughter, Romanians prepare the pig by 
burning the skin, removing the rest of the hair, and cleaning it with water. This pig 
slaughtering tradition is more common in rural areas than in urban ones. 
 
 
Deoarece mâncărurile românești de Crăciun sunt axate pe carnea de porc, tăierea 
porcului joacă un rol important în cadrul sărbătorilor. De ziua Sfântului Ignat, care 
este pe 20 decembrie, după tradiție, românii taie porcul pe care îl vor pregăti 
pentru masa de Crăciun. În mod tradițional, se crede că în noaptea de dinainte de 
Sfântul Ignat, porcii își visează moartea din ziua următoare. Tăierea porcului 
simbolizează moartea și învierea lui Hristos. După tăiere, românii prepară porcul 
pârlind-i pielea, eliminând restul părului și clătind-o cu apă. Tradițiile de tăiere a 
porcului sunt mai comune în zonele rurale, decât în cele urbane.
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ROMANIAN

1. Pe 24 ianuarie, România sărbătorește Ziua Unirii.

2. Băncile, birourile guvernamentale și cele mai multe companii private sunt 
închise de Ziua Unirii, ceea ce înseamnă o zi liberă de la serviciu sau școală, 
pentru marea majoritate a românilor.

3. Trebuie subliniat faptul că Ziua Unirii este diferită de Ziua Marii Uniri, o altă 
sărbătoare legală, sărbătorită în decembrie.

4. Ziua Unirii este o sărbătoare legală ce comemorează unificarea neoficială a 
Principatelor Române ale Moldovei și Valahiei, care s-a petrecut în 1859, când 
Alexandru Ioan Cuza a fost ales ca domnitor al ambelor provincii.

5. Cu trei ani înainte de alegerea lui Cuza, a fost ratificat Tratatul de la Paris, 
facându-i pe otomani să dețină protectoratul, împreună cu Marea Britanie, 
Irlanda, Prusia, Imperiul Austriac, Regatul Piedmont-Sardinia și Al Doilea Imperiu 
Francez.

6. În ciuda cooperării unei părți așa de mari a Europei, nu toate țările erau 
dispuse să permită Moldovei și Valahiei să se unească.

7. În cele din urmă s-a ajuns la un acord, permițând o legătură între cele două 
țări, dar cerând ca fiecare să aibă tronul și domnitorul ei.

8. O ambiguitate a pactului a netezit calea unirii Valahiei cu Moldova datorită 
faptului că nu a impus condiția ca cele două tronuri să fie ocupate de două 
persoane diferite.

9. Datorită acestei scăpări, Cuza a fost ales pe tronurile ambelor țări, unindu-le 
de fapt dar nu și cu numele, astfel încât unele țări nu au recunoscut această 
unire decât mult mai târziu.

10. În 1862, cele două principate și-au făcut alianța oficială, devenind Principatele 
Unite și nucleul României cu Transilvania.

CONT'D OVER
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11. Națiunea unită nu a fost numită oficial România până în 1866,atunci când a fost 
legiferată o nouă constituție.

12. În 1881, națiunea a devenit oficial Regatul României.

ENGLISH

1. On January 24, Romania observes Unification Day.

2. Banks, government building, and most private businesses are closed on 
Unification Day, which means a day off work or school for most Romanians.

3. It should be noted that Unification Day is distinct from Great Union Day, another 
Romanian public holiday that's in December.

4. Unification Day is a public holiday that commemorates the informal unification 
of the Romanian Principalities of Moldavia and Wallachia, which transpired in 
1859 when Alexandru Ioan Cuza was elected as both territories' Ruling Prince.

5. Three years before Cuza's election, the Treaty of Paris was ratified, bringing 
the Ottomans into tutelage with the United Kingdom, Ireland, Prussia, the 
Austrian Empire, the Kingdom of Piedmont-Sardinia, and the Second French 
Empire.

6. Despite the cooperation among so much of Europe, not all countries were 
amenable to allowing Moldavia and Wallachia to become one.

7. Finally, an accord was reached allowing a connection between the two 
countries but requiring each to have its own throne and ruler.

8. An ambiguity in the pact paved the way for Wallachia and Moldavia to come 
together, however, by not requiring the two thrones to be occupied by two 
different people.

CONT'D OVER
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9. Because of this loophole, Cuza was elected to the thrones of both countries, 
uniting them in practicality although not in name, as other countries did not 
recognize the union until later.

10. Later in 1862, the two principalities made their entente formal, becoming the 
United Principalities and the nucleus of Romania with Transylvania.

11. The combined nation wasn't officially named Romania until 1866, however, 
which was when a new constitution was enacted.

12. In 1881, the nation officially became the Kingdom of Romania.

VOCABULARY

Romanian English Class

a se petrece transpire verb

a face pași stride phrase

de fapt practicality adverb

alianță entente noun

ambiguitate ambiguity noun

acord accord noun

a fi dispus - a fi dispusă amenable adjective

protecție tutelage noun

a ratifica ratify verb

nucleu nucleus noun

SAMPLE SENTENCES
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Proprietarul întreprinderii era 
așa de supărat din cauza a ce 
s-a petrecut în firma lui, încât l-
a concediat pe directorul 
magazinului.

 
"The business owner was so 
unhappy with what was 
transpiring at his business that 
he fired the store manager."

El a făcut pași mari, pe măsură 
ce se apropia de linia de sosire, 
întinzându-și picioarele și 
mișcându-și brațele, pentru a 
încerca să îl depășească pe 
celălalt alergător.

 
"He took long strides as he 
closed in on the finish line, 
stretching his legs and pumping 
his arms to try to edge out the 
other runner."

De fapt, ea a activat ca 
președintă a clubului, deși în 
realitate nu i s-a conferit 
acest titlu.

 
"In practicality, she acted as 
president of the club even 
though she didn't actually have 
the t it le."

Alianța dintre cele două 
guverne a deschis comerțul 
dintre țările lor.

 
"The entente between the two 
governments opened trade 
between their countries."

Avocaț ii vor profita de orice 
ambiguitate dintr-un contract, 
pentru a-l determina pe 
judecător să dea o sentință în 
favoarea clientului lor.

 
"Lawyers will take advantage of 
any ambiguity in a contract to 
get a judge to rule in their 
client's favor."

A durat multe luni până când 
cele două țări au ajuns la un 
acord de pace și au încheiat 
oficial războiul.

 
"It  took many months for the 
two countries to reach a peace 
accord and put a formal stop to 
the war."
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Fratele lui nu era deloc dispus 
să lucreze împreună la acel 
proiect, pentru că lui ii plăcea 
să-și facă treaba de unul 
singur.

 
"His brother was not at all 
amenable to working together 
on his project because he liked 
to do things on his own."

L-a luat sub protecț ia sa pe fiul 
din prima căsătorie a soțului ei, 
având grijă de el ca de propriul 
său copil.

 
"She took her husband's son 
from his first marriage under 
her tutelage, caring for him as if 
he were her own."

Statele Unite ale Americii au 
ratificat unele amendamente 
ale constituț iei, de-a lungul 
anilor.

 
"The United States has ratified 
several amendments to its 
Constitution over the years."

Sediile erau nucleul imensului 
campus al corporaț iei.

 
"The headquarters was at the 
nucleus of the corporation's 
massive campus."

CULTURAL INSIGHT

Did you know?
 

After being elected to the thrones of both Moldavia and Wallachia, Alexandru Ioan 
Cuza began making strides toward bringing the Romanian Principalities together 
into one nation. He sought to get the combination of the two principalities formally 
recognized by the rest of the world, and some European leaders, like Napoleon III 
of France, agreed to recognize the union, although the Austrian ministry refused to 
approve it at the 1858 Congress of Paris. Because of the problems getting the 
union recognized by the rest of Europe, Sultan Abdulaziz of the Ottoman Empire 
didn't recognize his authority until 1861. 
 
După ce a fost ales pe tronurile Moldovei și Valahiei, Alexandru Ioan Cuza a început 
să facă unii pași pentru unirea Principatelor Române într-o singură națiune. El a 
încercat să obțină recunoașterea oficială a celor două principate de către restul 
lumii, iar unii dintre liderii europeni, precum Napoleon al III-lea al Franței, au fost de 
acord să recunoască unirea, deși ministrul austriac a refuzat să o aprobe la 
Congresul de la Paris, din 1858. Din cauza problemelor recunoașterii unirii de către 
restul Europei, sultanul Abdulaziz al Imperiului Otoman nu a recunoscut autoritatea 
lui Cuza până în 1861.
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ROMANIAN

1. Paștele este o sărbătoare legală în România, ce respectă calendarul ortodox în 
ceea ce privește data.

2. Data Paștelui variază în fiecare an și este, de obicei, diferită între biserica 
creștină ortodoxă și biserica vestică creștină.

3. Atât Duminica Paștelui, cât și ziua următoare, sunt sărbători legale, ceea ce 
înseamnă că multe firme și, de asemenea, bănci și birouri guvernamentale sunt 
închise.

4. De Paște, românii cinstesc moartea și învierea lui Iisus, iar aceasta este una 
dintre sărbătorile capitale ale țării.

5. În noaptea de dinaintea Paștelui, oamenii merg, de obicei, la biserica de care 
aparțin și aprind o lumânare.

6. Apoi, iau lumânarea cu ei, acasă.

7. Această tradiției reprezintă aducerea luminii Învierii de la biserică, în casele lor.

8. În drum spre casă, ei împart lumina lumânării și cu alte persoane pe care le 
întâlnesc.

9. Românii cred că Dumnezeu dăruiește fiecărei biserici o lumină ce are ca sursă 
lumina sfântă din Ierusalim.

10. Ei cred că acest foc sfânt este un fenomen ce se aprinde în mod miraculos, în 
fiecare an, la mormântul în care a fost înmormântat Iisus, izbucnind  misterios, 
într-un mod mistic fără nicio explicație.

11. Apoi, un preot oficiază slujba, făcând ca lumina sfântă să fie împărțită și altor 
biserici de pe glob.

12. Mulți oameni participă la slujba specială de Paște de la biserică, apoi se strâng 
în casa unui prieten sau în familie și se bucură de un festin copios de Paște.

CONT'D OVER
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13. În cele mai multe cazuri, se servește miel, în mod special drob.

14. De asemenea, cele mai multe mese de Paște includ un cozonac cu nucă.

15. Un obicei foarte popular printre români este acela de a ciocni între ei ouăle 
vopsite de Paște.

16. Se crede că oamenii care ciocnesc ouăle între ei, se vor putea reîntâlni după 
ce vor părăsi această lume.

ENGLISH

1. Easter Day is a public holiday in Romania that follows the Orthodox calendar for 
the date.

2. The date of Easter varies from year to year and is usually different in the 
Orthodox Christian church than it is in the Western Christian church.

3. Both Easter Sunday and the following day are public holidays, which means 
many businesses and also banks and government offices are closed.

4. On Easter, Romanians honor Jesus' death and resurrection, and thus it is one of 
the nation's most paramount holidays.

5. On the night before Easter, people usually go to their church and light a candle.

6. Then they take the candle back to their homes.

7. This tradition is about transporting the resurrection light from their church to 
their homes.

8. As they make their way back home, they share the candle light with others 
they see along the way.

CONT'D OVER
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9. Romanians believe that God grants every church a light sourced from 
Jerusalem's holy fire.

10. They believe this holy fire is a phenomenon that ignites miraculously every 
year at the tomb in which Jesus was buried, igniting in an arcane, mystical way 
with no explanation.

11. Then a priest offers prayers, causing the holy fire to be distributed to other 
churches around the globe.

12. Many people attend special services for Easter at church, and then afterward, 
they gather at a friend's or family member's home to enjoy a sizeable Easter 
feast.

13. In most cases, lamb is served, especially tripe.

14. Also, most Easter meals include a walnut pound cake.

15. One very common custom is for Romanians to knock painted Easter eggs 
together.

16. It's believed that the people who bump their Easter eggs together will be able 
to see one another again after they die.

VOCABULARY

Romanian English Class

capital - capitală paramount adjective

a aprinde ignite verb

fenomen phenomenon noun

punct denominator noun

mulțime plethora noun

a înfrumuseța embellish verb

a zugrăvi depict verb
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motiv motif noun

a împodobi adorn verb

misterios - misterioasă arcane adjective

SAMPLE SENTENCES

Era de o importanță capitală ca 
ea să studieze pentru examen, 
pentru că era un obiect dificil.

 
"It  was of paramount 
importance that she study for 
the exam because it  was a very 
difficult subject."

A bătut vântul tare așa că el a 
avut probleme să aprindă focul 
de tabără, deoarece 
chibriturile se tot stingeau.

 
"It  was so windy that he had 
trouble getting the camp fire 
to ignite because the match 
kept gett ing blown out."

Eclipsele și alte evenimente 
celeste sunt fenomene 
interesante care au loc doar 
ocazional.

 
"Eclipses and other celestial 
events are interesting 
phenomena that only happen 
every so often."

Erau o mulț ime de premii de 
ales, astfel încât el nu știa pe 
care să-l aleagă.

 
"There was such a plethora of 
prizes to choose from that he 
didn't have any idea which one 
to pick."

Ea și-a înf rumusețat bluza cu 
sclipici și panglici pentru a-i da 
propriul său stil.

 
"She embellished the shirt with 
glitter and ribbons to give it  
her own personal style."

Artista a încercat să îi 
zugrăvească pe membrii 
familiei ei cu acuratețe în 
portretul de familie pe care l-a 
pictat.

 
"The art ist tried her best to 
depict her family members 
accurately in the family portrait  
she painted."
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Cartea zugrăvește viața și 
moartea unui dintre cei mai 
importanț i și influenț i oameni 
din lume.

 
"The book depicted the life and 
death of one of the world's 
most important and influential 
men."

Motivul general al decorului 
era dificil de urmărit, deoarece 
combina elemente ale multor 
stiluri diferite, din diverse 
perioade ale istoriei.

 
"The overall motif of the décor 
was difficult to follow as it  
combined elements of many 
different styles from different 
points in history."

Consiliul studenț ilor a adunat 
bani, vânzând tricouri care 
aveau diferite motive în formă 
de spirală.

 
"The student council raised 
money by selling t-shirts with 
various spiral motifs on them. "

Ea a împodobit pereț ii cu 
fotografii și alte decoraț iuni, 
pentru a face locul mai 
primitor.

 
"She adorned the walls with 
photos and other decorations 
to make the place homier."

CULTURAL INSIGHT

Did you know?
 

Romanians also paint and decorate Easter eggs, using red, black, green, blue, and 
yellow. The color red represents Jesus' blood from the crucifixion. They also adorn 
the eggs with specific motifs. One common motif is the Lost Path, which depicts the 
place where souls approach God's judgment seat. Others paint a cross, 
representing the death of Christ, while others embellish their eggs with a fir or oak 
leaf or garnish them with any of a plethora of animals or plants. Often the type of 
decoration used depends on the region where the people live, with red being the 
only common denominator among all of the eggs. 
 
Românii vopsesc și decorează ouă de Paște, utilizând roșu, negru, verde, albastru și 
galben. Culoarea roșie reprezintă sângele lui Iisus, curs în urma crucificării. De 
asemenea, împodobesc ouăle cu motive speciale. Un motiv des întâlnit este acela 
al „Căii pierdute", ce zugrăvește locul unde sufletele se apropie de tronul Judecății 
lui Dumnezeu. Alții pictează o cruce, reprezentând moartea lui Hristos, în timp ce 
alții își înfrumusețează ouăle cu un ac de brad sau o frunză de stejar ori le ornează 
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cu o mulțime de animale sau plante. Adesea, tipul decorației folosite depinde de 
regiunea în care trăiesc oamenii, roșul fiind singurul punct comun dintre toate 
ouăle.
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ROMANIAN

1. România celebrează Ziua Muncii pe 1 Mai, aceeași zi în care marea majoritate a 
țărilor din lume serbează fie Ziua Muncii, fie Ziua Internațională a Muncitorilor, 
reprezintând aceiași sărbătoare.

2. Această zi este o sărbătoare legală, ceea ce înseamnă că birourile 
guvernamentale, băncile și multe alte instituții mici sunt închise în această zi.

3. Fiindcă cei mai mulți muncitori au liber de Ziua Muncii, aceasta este de obicei 
petrecută cu prietenii și familia în mod destins și relaxant.

4. Românii, în mod normal, își petrec timpul relaxându-se acasă, făcând grătar, 
mergând la picnic sau la plajă.

5. Tendința generală este evadarea din zonele urbane și mersul la țară pentru a 
se bucura în aer liber.

6. Unii români pleacă într-o scurtă excursie, uneori la Marea Neagră sau la munte, 
pentru că au liber și în ziua următoare de la serviciu sau de la școală.

7. 2 Mai este Ziua Tineretului.

8. Astăzi, Ziua Muncii în România este doar o zi liberă de la serviciu, dar atunci 
când a fost instituită prima oară, în 1890, era puternic corelată și glorificată 
intens de către regimul comunist.

9. Celebrarea Zilei Muncii în România s-a schimbat mult de-a lungul anilor, 
devenind dintr-o zi despre muncitori, într-o zi care, în esență, venera 
comunismul și pe liderii săi.

10. Statul comunist organiza manifestații imense și alte evenimente, la care 
muncitorii din întreaga țară erau obligați să participe.

11. Muncitorii erau transportați forțat din zonele unde locuiau pentru a cânta 
osanale în fața tribunelor guvernului pentru parade.

CONT'D OVER
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12. Spre sfârșitul regimului comunist, guvernul a instituit „sărbătorirea prin muncă”, 
în care muncitorii lucrau de Ziua Muncii, dar erau vizitați de unii dintre cei mai 
influenți lideri ai guvernului.

13. În ziua de astăzi, guvernul nu organizează astfel de parade sau evenimente de 
mare amploare.

ENGLISH

1. Romania observes Labor Day on May 1, the same day most of the rest of the 
world observes either Labor Day or International Workers Day, which are the 
same holiday.

2. This date is a public holiday, which means government offices, banks, and 
many small businesses are closed for the day.

3. Because most workers have Labor Day off, it is typically spent with friends and 
family in leisure and recreation.

4. Romanians typically spend time relaxing at home, barbecuing, picnicking, or 
going to the beach.

5. The overall theme tends to be getting away from urban areas and going out to 
the countryside to enjoy the outdoors.

6. Some Romanians go on a short trip, sometimes to the Black Sea or to the 
mountains, because they also have the next day off from school or work.

7. May 2 is Youth Day.

8. Today Labor Day in Romania is just a day off work, but when it was first 
instituted in 1890, it was strongly correlated with and heavily extolled the 
Communist regime.

CONT'D OVER
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9. The observance of Labor Day in Romania morphed gradually over the years, 
transforming from being about workers into being a day essentially venerating 
Communism and its leaders.

10. The Communist state organized big processions and other affairs, which 
workers throughout the country were obligated to partake in.

11. Workers were involuntarily transported from their home areas to sing praises 
in front of the government viewing platforms for the parades.

12. Towards the end of the Communist regime, the government instituted 
Celebration through Work, in which workers would work on Labor Day but be 
visited by some of the government's most powerful leaders.

13. Today Romania's government does not orchestrate such big parades or events.

VOCABULARY

Romanian English Class

destindere leisure noun

deplorabil - deplorabilă abject adjective

a organiza orchestrate verb

a venera venerate, revere, idolize verb

a schimba morph verb

a participa partake, to join verb

a obliga obligate verb

manifestație procession noun

a glorifica extol verb

antiteză antithesis noun

SAMPLE SENTENCES
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Oamenilor le place să facă 
lucruri diferite pentru a se 
destinde, precum lectură, 
sport sau privit la televizor.

 
"People like to do many 
different things for leisure, like 
reading, sports, or watching TV."

Ea trăia într-o stare 
deplorabilă, fără să aibă măcar 
cele necesare, așa că a decis 
să ia atitudine.

 
"She lived in an abject situation 
without her basic needs being 
met, so she decided to fight 
back."

A fost nevoie de multă 
planificare pentru a organiza 
infracț iunea și a fost cumva 
surprinzător că gașca de 
ciudaț i a fost capabilă să o 
ducă până la capăt.

 
"It  took a lot of planning to 
orchestrate the crime, and it  
was somewhat surprising that 
the gang of misfits was able to 
pull it  off."

Timp de mult timp îl venerase 
pe autor și se simțea onorată 
că a reușit în sfârșit să-l 
întâlnească la o sesiune de 
autografe.

 
"She had long idolized the 
author and was honored to be 
able to meet her at a book 
signing."

Oamenii îl venerau pe rege, 
deoarece el era foarte bun și 
avea grijă ca oamenilor săi să 
nu le lipsească nimic.

 
"The people revered the king 
because he was very kind and 
always made sure his people 
had what they needed."

Catolicii venerează mulț i sfinț i 
care au fost sanctificaț i după 
moarte în baza faptelor pe 
care le-au făcut atunci când 
trăiau.

 
"Catholics venerate many 
saints, who got their t it les 
posthumously based on things 
they did while they were living."
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El a părut să se schimbe chiar 
sub ochii ei, devenind, brusc 
dintr-o persoană calmă, o 
persoană cu un temperament 
înfiorător.

 
"He seemed to morph right 
before her eyes, transforming 
suddenly from someone at ease 
into someone with a terrifying 
temper."

Săptămâna viitoare vom juca 
fotbal. Vrei să participi și tu?

 
"Next week we are going to 
play soccer. Do you want to 
join?"

Catolicii, în general, participă la 
multe sfinte împărtășanii, 
începând de la o vârstă 
f ragedă.

 
" Catholics generally partake in 
many of the holy sacraments 
start ing at a very early age."

Multe biserici spun vizitatorilor 
să nu se simtă obligaț i să ofere 
ceva.

 
"Many churches tell visitors not 
to feel obligated to give 
anything."

Manifestaț ia a durat cel puț in 
o oră, dar a fost atât de 
plictisitoare, încât a părut că a 
durat mult mai mult.

 
"The procession lasted an hour 
at least, but it  was so boring 
that it  felt  like it  lasted a much 
longer t ime."

Oamenii și-au glorificat liderul, 
deoarece i-a eliberat de un 
regim rău, opresiv.

 
"The people extolled their 
leader because he set them 
free from an evil, oppressive 
regime."

Tatăl ei a fost antiteza a tot ceea ea dorea să devină, așa că a 
jurat ca niciodată să nu manifeste aceleași probleme de 
comportament ca cele pe care le-a avut el.

 
"Her father was the antithesis of everything she wanted to be, so 
she vowed never to develop the same kind of anger problems he 
had."

CULTURAL INSIGHT
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Did you know?
 

International Labor Day commemorates the violent events of the 1886 Haymarket 
riots in Chicago, which sent ripple effects throughout the world. During those 
events, workers in the city protested their abject working conditions and long 
workdays, demanding an eight-hour workday and better conditions. International 
Labor Day became a day when workers around the world showed solidarity for 
one another, but the practices of Romania and other Eastern Bloc countries 
became the antithesis of what the original Labor Day holiday was all about. As a 
result, the U.S. chose to distance itself from that by selecting a different date for 
Labor Day. 
 
 
Ziua Internațională a Muncii comemorează evenimentele violente ale revoltelor din 
1886, de la Târgul de Fân din Chicago, ale căror efecte s-au propagat în întreaga 
lume. În cursul acestor evenimente, muncitorii din oraș au protestat împotriva 
condițiilor deplorabile de muncă și a zilelor de muncă lungi, revendicând o zi de 
muncă de opt ore și condiții mai bune. Ziua Internațională a Muncii a devenit o zi în 
care muncitorii din întreaga lume și-au manifestat solidaritatea între ei, dar 
practicile din România și din țările blocului estic au devenit antiteza semnificației 
pe care Ziua Muncii a avut-o la origini. Ca urmare, Statele Unite ale Americii au 
decis să se distanțeze de aceasta, alegând o dată diferită pentru Ziua Muncii.



LESSON NOTES

Advanced Audio Blog S1 #6
Top 10 Romanian Holidays and 

Festivals: Pentecost, Whit 

Monday 

CONTENTS

2 Romanian
3 English
4 Vocabulary
4 Sample Sentences
6 Cultural Insight

# 6
COPYRIGHT © 2016 INNOVATIVE LANGUAGE LEARNING. ALL RIGHTS RESERVED.



ROMANIANPOD101.COM  ADVANCED AUDIO BLOG S1 #6 - TOP 10 ROMANIAN HOLIDAYS AND FESTIVALS: PENTECOST, WHIT MONDAY 2

ROMANIAN

1. Lunea Rusaliilor, ziua următoare Cincizecimii, este o zi de sărbătoare oficială în 
România, care marchează ziua în care creștinii cred că Dumnezeu Și-a pogorât 
Sfântul Duh asupra apostolilor și credincioșilor lui Iisus, așa cum stă scris în 
„Faptele apostolilor” din Biblie.

2. Duminica Cincizecimii are loc la 50 de zile după Paște, iar datele ambelor 
sărbători se schimbă de la an la an.

3. Chiar dacă Cincizecimea și Lunea Rusaliilor sunt, în mod inerent creștine prin 
natura lor, există și mult folclor asociat lor.

4. Unele mituri pretind că sufletele morților părăsesc mormintele în Joia Mare 
(ziua în care se comemorează crucificarea lui Iisus) și petrec Paștele printre 
cei vii.

5. Se spune că după aceea, spiritele refuză să se întoarcă pe lumea cealaltă și 
astfel încep să îi chinuie pe cei vii.

6. Pentru a împăca spiritele nemulțumite, oamenii le dau nume mai favorabile 
decât acela de spirite rele, precum „iele” sau „cele frumoase”.

7. Se crede că spiritele trăiesc în zonele din jurul izvoarelor și se spune că sunt 
capabile să danseze și să cânte în așa fel, încât îi afectează pe cei vii cu un fel 
de tulburare mentală ce duce la o transă.

8. În unele cazuri, afecțiunea se spune că survine în urma nerespectării sărbătorii 
religioase a Cincizecimii, iar cei afectați de aceasta nu pot fi vindecați de 
Cincizecime până când liderul (călușarul) nu pășeste peste ei.

9. În alte cazuri, mitul spune că aceste spirite sunt acelea ale unor fete moarte, 
care dansează goale, noaptea, și îi vrăjesc pe oamenii care le privesc sau le 
tulbură în timp ce dansează.

10. Ca urmare a acestor credințe arhaice, există un dans care este adesea dansat 
în această zi, în unele părți ale României, în special în partea de sud a țării.

CONT'D OVER
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11. Este un dans al calului de lemn dansat în mod tradițional ca ritual de protecție 
și vindecare.

ENGLISH

1. Whit Monday, the day following Pentecost, is an official holiday in Romania that 
marks the day when Christians believe God poured out the Holy Spirit to Jesus' 
apostles and followers, as recorded in the Biblical book of Acts.

2. Pentecost Sunday occurs 50 days after Easter, and the dates of both holidays 
change from year to year.

3. Even though Pentecost and Whit Monday are inherently Christian in nature, 
there is also a lot of folklore associated with them.

4. Some myths claim the spirits of those who have died vacate their graves on 
Maundy Thursday (the day which commemorates Jesus' crucifixion) and then 
spend Easter among the living.

5. The spirits are then said to refuse to go back to the underworld and thus start 
to torment the living.

6. In order to placate the disaffected spirits, people give them more favorable 
names than evil spirits, like fairies or beautiful ones.

7. The spirits are believed to inhabit the areas around springs and said to be able 
to sing and dance in such a way that they afflict the living with some sort of 
psychological ailment that results in a trance.

8. In some cases, the malady was said to be concomitant to not respecting the 
Pentecost holiday and feast and that those who are affected by it cannot be 
healed on Pentecost until the leader walks over them.

9. In other cases, the myth says these spirits are those of dead girls who dance 
naked at night and infect people who watch or provoke them during their 
dance.

CONT'D OVER
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10. As a result of these archaic beliefs, there is a special dance that's often still 
performed today in some parts of Romania, especially in the southern part of 
the country.

11. It is a hobby horse dance that was traditionally performed as a protecting and 
healing ritual.

VOCABULARY

Romanian English Class

inerent - inerentă inherent adjective

în urma concomitant adverb

afecțiune malady noun

tulburare ailment noun

a afecta afflict verb

nemulțumit - nemulțumită disaffected adjective

a împăca placate verb

a chinui torment verb

a părăsi vacate verb

arhaic - arhaică archaic adjective

SAMPLE SENTENCES

Unele tipuri de profesii au 
riscuri inerente asociate lor, 
cum ar fi acele profesii care 
necesită lucrul la înălț ime.

 
" Some types of professions 
have inherent risks associated 
with them, like those which 
require working from heights."

Pedeapsa copilului a survenit în 
urma faptului că nu și-a făcut 
temele sau treburile casnice.

 
" The child's punishment was 
concomitant to not doing his 
homework or chores."
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A amânat să meargă la doctor, 
pentru că era convinsă că 
afecț iunea ei nu era ceva 
serios.

 
" She delayed going to the 
doctor because she didn't think 
her malady was anything 
serious."

Femeia a fost la medic, dar 
acesta nu a putut stabili de ce 
tulburare suferea, nici chiar 
după o serie de analize.

 
" The woman went to see the 
doctor, but he wasn't able to 
determine what her ailment 
was, even after a series of 
tests."

Omul a fost afectat de unul 
dintre cele mai letale tipuri de 
cancer, iar medicul i-a spus că 
nu mai are mult de trăit.

 
" The man was afflicted with 
one of the deadliest types of 
cancer, and the doctor told him 
he didn't have long to live."

Dizidenț ii au fost nemulțumiț i 
de modul în care guvernul 
conducea țara, așadar s-au 
revoltat.

 
" The dissidents were 
disaffected with the way the 
government was running the 
country, so they revolted."

A încercat să o împace pe sora 
sa, oferindu-se să facă 
treburile gospodărești în locul 
ei, dar ea a refuzat să îi 
accepte scuzele.

 
" She attempted to placate her 
sister by offering to do her 
chores, but she refused to 
accept her apology."

Fratele mai mare al băiatului se 
distra, chinuindu-l, dar el a 
învățat să riposteze cu 
viclenie.

 
" The boy's older brother 
enjoyed tormenting him, but he 
learned to fight back shrewdly."
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Poliț ia a cerut intrusului să 
părăsească imediat spaț iul, dar 
el a refuzat să se miște și a 
trebuit să fie escortat în afara 
proprietăț ii.

 
" Police told the intruder to 
vacate the premises 
immediately, but he refused to 
move and had to be escorted 
off the property."

Unii consideră că toate religiile 
oferă doar credințe arhaice, 
care nu înseamnă nimic în ziua 
de astăzi.

 
" Some consider all religions to 
offer just archaic beliefs that do 
not mean anything today."

CULTURAL INSIGHT

Did you know?
 

In addition to the fairy folklore and beliefs related to the beginning of the Christian 
Church, there are also many superstitions associated with Pentecost and Whit 
Monday in Romania. For example, some believe they shouldn't go into vineyards, 
forests, or the wilderness because the evil spirits might get them. Other 
superstitions suggest it's bad luck to pick healing herbs nine weeks from 
Pentecost or to argue on the holiday. Also on the holiday, Romanians might brush 
garlic on their doors to protect their homes from bad luck and evil for the next 
year. 
 
 
Pe lângă folclorul despre iele și credințele legate de începuturile bisericii creștine, 
există și multe superstiții asociate Cincizecimii și Lunii Rusaliilor, în România. De 
exemplu, unii cred că nu trebuie să meargă în vii, în păduri sau în sălbăticie pentru 
ca ar putea fi prinși de iele. Alte superstiții sugerează că nu este bine să se culeagă 
ierburi de leac nouă săptămâni de la Cincizecime sau să te cerți de sărbătoarea 
respectivă. De asemenea, în această zi de sărbătoare, românii atârnă funii de 
usturoi la uși, pentru a-și feri casele de ghinion sau de cel rău, în anul următor.
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ROMANIAN

1. Adormirea Maicii Domnului, cunoscută și ca Sfânta Maria Mare, este sărbătorită 
pe 15 august, în România.

2. Este o sărbătoare legală, ceea ce înseamnă o zi liberă pentru marea majoritate 
a oamenilor, deoarece oficiile guvernamentale și majoritatea întreprinderilor 
sunt închise.

3. În cadrul Bisericii Creștine Ortodoxe Răsăritene, Adormirea Maicii Domnului 
comemorează ziua în care se crede că Dumnezeu a înălțat-o cu trupul la cer, 
pe Fecioara Maria, după moarte.

4. Aceasta este una dintre cele mai proeminente sărbători ale Bisericii Ortodoxe, 
pentru că Fecioara Maria este considerată sfântă în cadrul confesiunii.

5. Unii creștini ortodocși răsăriteni postesc timp de două săptămâni până la 
Sfânta Maria Mare.

6. Mulțimi de oameni se adună și organizează procesiuni și pelerinaje în trei 
orașe din România, evenimente la care participă mii de oameni.

7. Orașele care sunt martore ale masivelor adunări sunt Putna, din Moldova, 
Nicula, din Transilvania, și Oisei, din Maramureș.

8. Cluj-Napoca este locul unde se găsește catedrala Adormirea Maicii Domnului, 
cea mai cunoscută biserică ortodoxă din România, și mulți români o vizitează cu 
ocazia acestei sărbători.

9. Catedrala a fost construită între 1923 și 1933 și prezintă un amestec între 
arhitectura bizantină și cea a Renașterii, precum și un dom care a fost inspirat 
de domul hagiei Sofia din Istanbul.

10. România celebrează, de asemenea, și Ziua Forțelor Navale pe 15 august, 
deoarece Sfânta Maria este sfânta ocrotitoare a Marinei Militare.

CONT'D OVER
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11. Pe lângă aceste evenimente ce țin de venerarea Sfintei Maria, mii de oameni 
participă și la serbările navale în care Marina Militară își etalează navele și 
abilitățile.

ENGLISH

1. The Assumption of the Virgin Mary, also known as St. Mary's Day, is observed 
on August 15 in Romania.

2. It's a public holiday, which means a day off work for most people because 
government offices and the generality of businesses are closed.

3. In the Eastern Christian Orthodox Church, the Assumption of the Virgin Mary 
commemorates the day when it's believed that God assumed her after her 
death.

4. This is one of the Orthodox Church's most salient holidays because of how 
much the Virgin Mary is hallowed within the denomination.

5. Some Eastern Orthodox Christians fast for the two weeks leading up to St. 
Mary's Day.

6. Throngs of people get together and organize parades and pilgrimages to 
three cities in Romania in which thousands of people take part.

7. The cities that see massive assemblages of people are Putna in Moldavia, 
Nicula in Transylvania, and Oisei in Maramures.

8. Cluj-Napoca is home to the Dormition of the Theotokos Cathedral, Romania's 
most well-known Orthodox church, and many Romanians visit the church for the 
holiday.

9. The cathedral was built between 1923 and 1933 and features an amalgamation 
of Byzantine and Renaissance architecture and a dome that was inspired by the 
dome of Istanbul's Hagia Sophia.

CONT'D OVER
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10. Romania also observes the Day of the Romanian Naval Forces on August 15 
because St. Mary is the Navy's patron saint.

11. In addition to all the events that pertain to the veneration of St. Mary, thousands 
also attend the Navy's demonstrations of its ships and capabilities.

VOCABULARY

Romanian English Class

majoritate generality noun

adunare assemblage noun

mulțime throng noun

sfânt - sfântă hallow adjective

apocrif - apocrifă apocryphal adjective

descompunere decomposition noun

amestec amalgamation noun

proeminent - proeminentă salient adjective

înălțat la cer cu trupul assumed phrase

a ține de pertain expression

SAMPLE SENTENCES

Majoritatea a votat în 
favoarea noii legi, dar au 
existat câț iva oameni care nu 
au fost încântaț i de aceasta.

 
" The generality voted in favor 
of the new law, but there were 
a few people who were very 
unhappy about it ."

O adunare masivă de oameni s-
a strâns în fața tribunalului, 
pentru a protesta împotriva 
verdictului judecătorului.

 
" A massive assemblage of 
people gathered in front of the 
courthouse to protest the 
judge's verdict."
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Mulț imea a început să 
scandeze pentru starul pop, 
pentru ca acesta să iasă din 
nou pe scenă și să cânte încă o 
melodie.

 
" The throng began chanting 
for the pop star to come back 
out and perform another song."

Unii oameni cred că bisericile 
sunt locuri sfinte.

 
" Some people believe 
churches are hallowed ground."

Literatura apocrifă este 
considerată, în mare parte, a fi 
falsă sau de o autenticitate 
discutabilă.

 
" Apocryphal literature is widely 
consider to be spurious or of 
questionable authenticity."

Practicile funerare din ziua de 
astăzi sunt concepute să 
limiteze procesul de 
descompunere și să conserve 
trupurile, pentru priveghi și 
înmormântare.

 
" Burial practices today are 
designed to limit the 
decomposit ion process and 
preserve bodies long enough 
for a viewing and funeral. "

Tocana era un amestec de 
carne de vită și o mare 
varietate de legume, cu supă 
de carne.

 
" The stew was an 
amalgamation of beef and a 
wide variety of vegetables with 
broth. "

Evenimentul a fost cel mai 
proeminent din istoria 
orașului,  rezultând un centru 
de putere economică.

 
" The event was the most 
salient in the city's history as it  
resulted in it  becoming an 
economic powerhouse. "
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Diversele confesiuni creștine 
cred că unele figuri istorice, 
precum Sfânta Maria și alț ii, au 
fost înălțaț i la cer cu trupul și 
nu au murit.

 
" Various Christ ian 
denominations think a few 
historical figures like St. Mary 
and others were assumed into 
Heaven and didn't die."

Ea i-a spus prietenei ei ca ceea 
ce s-a petrecut nu ț inut de ea, 
așadar ar trebui să își vadă de 
treabă.

 
" She told her friend that what 
was happening did not pertain 
to her, so she should mind her 
own business."

CULTURAL INSIGHT

Did you know?
 

Eastern Orthodox Christians believe that unlike most people, St. Mary's body did 
not go through the decomposition process but instead she was simply taken up 
into Heaven three days after her death. This is different from the Roman Catholic 
beliefs that either she never died but was just taken up into Heaven, or that she 
died but was resurrected and then taken up into heaven. While there has been 
much debate in the church about whether she died or not, there have been 
apocryphal stories of her assumption since the fourth century or possibly earlier. 
 
 
Creștinii ortodocși răsăriteni cred că, spre deosebire de oamenii obișnuiți, trupul 
Fecioarei Maria nu a trecut prin procesul obișnuit de descompunere, ci a fost luat, 
pur și simplu, în Rai, la trei zile după moartea ei. Aceasta credință diferă de cea 
romano-catolică, care spune fie că ea nu a murit, ci doar a fost luată în Rai, fie că a 
murit, dar a fost înviată și luată în Rai. Deși au existat multe dezbateri în sânul 
bisericii, dacă ea murit sau nu, există scrieri apocrife despre înălțarea sa la cer, încă 
din secolul 4 sau, posibil, chiar dinainte.
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ROMANIAN

1. Ziua Sfântului Andrei este celebrată pe 30 noiembrie.

2. Este o sărbătoare legală în România, ceea ce înseamnă că marea majoritate a 
oamenilor au liber de la serviciu sau de la școală, iar băncile, birourile 
guvernamentale și marea majoritate a întreprinderilor private sunt închise.

3. Sfântul Andrei a fost fratele Sfântului Petru și primul discipol pe care Iisus l-a 
chemat.

4. El este, de asemenea, sfântul ocrotitor al României, așadar, el este centrul 
atenției în cadrul unei mari sărbători.

5. Există multe superstiții legate de Ajunul Sfântului Andrei în România.

6. De exemplu, unii cred că cei ce lucrează în această sărbătoare vor avea un an 
nefavorabil.

7. Există și câteva superstiții premonitorii legate de fetele care vor să își 
găsească viitorul soț.

8. Multe fete pun 41 de boabe de grâu sub pernă, la ora culcării, iar dacă visează 
peste noapte că cineva este pe cale să le fure grâul, se presupune că aceasta 
înseamnă că se vor căsători în anul următor.

9. În unele cazuri, tinerele pun o ramură de busuioc dulce sub pernă în loc de 
grâu și, iarăși, dacă visează că cineva vrea să fugă pe ascuns cu ramura de 
busuioc, aceasta înseamnă că se vor căsători în curând.

10. În unele zone din România, tinerele aprind o lumânare de la Paște și o duc la o 
fântână, la miezul nopții.

11. Apoi ele îl roagă pe Sfântul Andrei să le lase să îl zărească pe bărbatul cu care 
se vor mărita.

CONT'D OVER
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12. Unii oameni îl invocă pe Sfântul Andrei să-i împiedice pe lupi să îi atace, pentru 
că se spune că lupii pot devora orice animal vor în Ajunul Sfântului Andrei și că, 
de asemenea, ei vorbesc cu oamenii.

13. Totuși, se mai spune că orice om va auzi un lup vorbindu-i, va muri.

ENGLISH

1. St. Andrew's Day is observed on November 30.

2. It's a public holiday in Romania, which means most people are off work or 
school as banks, government offices, and many private businesses are closed.

3. St. Andrew was St. Peter's brother and the first disciple Jesus called.

4. He is also Romania's patron saint, so he is the cynosure of a major holiday.

5. There are many superstitions associated with St. Andrew's Eve in Romania.

6. For example, some believe that those who work on the holiday will have an 
inauspicious year.

7. Also there are several premonitory superstitions dealing with girls finding their 
future husbands.

8. Many young women place 41 wheat grains under their pillow at bedtime, and if 
they have a dream overnight that there's someone on their way to pilfer the 
grains, then it supposedly means they will be married the next year.

9. In some cases, young women put a sweet basil branch under their pillow 
instead of grains, and once again if they dream that someone is going to 
abscond with the branch, it means they will get married soon.

CONT'D OVER



ROMANIANPOD101.COM  ADVANCED AUDIO BLOG S1 #8 - TOP 10 ROMANIAN HOLIDAYS AND FESTIVALS: ST. ANDREW'S DAY 4

10. In some areas of Romania, young women light an Easter candle and take it to a 
fountain at midnight.

11. Then they solicit St. Andrew to ask him to let them descry the man they will 
marry.

12. Also, some people invoke St. Andrew to deter wolves from attacking them 
because it's said that wolves can gobble down any kind of animal they want to 
on St. Andrew's Eve and also speak to humans.

13. However, it's also said that any person who hears a wolf talk to him will die.

VOCABULARY

Romanian English Class

a ruga solicit verb

a fugi abscond verb

centrul atenției cynosure expresion, phrase

a devora gobble verb

a împiedica deter verb

a invoca invoke verb

a fura pilfer verb

premonitoriu -
premonitorie premonitory adjective

nefavorabil - nefavorabilă inauspicious adjective

a zări descry verb

SAMPLE SENTENCES
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Copiii au stat la ușa 
magazinului, pentru a încerca 
să îi roage pe oameni să facă 
donaț ii pentru echipa lor 
sportivă.

 
" The children stood by the 
entrance to the store to try to 
solicit  people to make 
donations to their sports team."

Hoțul a fugit cu milionul de 
dolari, pe care l-a extorcat de 
la un om de afaceri bogat.

 
"The thief absconded with the 
one million dollars he had 
extorted from the wealthy 
businessman"

Hoțul de la bancă a fugit cu 
banii pe care i-a ordonat 
casierului să îi dea.

 
" The bank robber quickly 
absconded with the money he 
had ordered the teller to give 
him."

Frumoasa mireasă a fost 
centrul atenț iei la nunta ei, așa 
cum fiecare mireasă trebuie să 
fie.

 
"The beautiful bride was the 
cynosure of her wedding, just as 
every bride should be."

Mireasa este, de obicei, centrul 
atenț iei ceremoniei nupț iale, 
toată lumea ridicându-se în 
picioare, atunci când ea intră 
în biserică.

 
" The bride is usually the 
cynosure of the wedding 
ceremony with everyone arising 
when she enters the sanctuary."

Câinele a devorat și ultima 
bucăț ică de mâncare din 
castronul lui, bucurându-se pe 
îndelete de bucățelele de 
cârnat pe care i le-a dat 
stăpânul.

 
" The dog gobbled up every last 
bit  of food in the bowl, 
thoroughly enjoying the bits of 
sausage his owner gave him."

Ea a decis că nimic nu ar putea-
o împiedica să învețe să 
vorbească o limbă străină.

 
" She decided that nothing 
would deter her from learning 
how to speak another 
language."

El a invocat nebunia ca 
apărare, pretinzând că nu știa 
ce face atunci când a furat 
piatra preț ioasă.

 
" He invoked the insanity 
defense, claiming that he didn't 
know what he was doing when 
he stole the gem."
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Hoțul talentat s-a strecurat în 
muzeu pentru a fura piatra 
preț ioasă, reușind să intre 
fără ca paznicul să îl vadă.

 
" The craft thief made his way 
into the museum to pilfer the 
gem, managing to get in 
without the guard seeing him."

Unii oameni cred că deț in un 
har premonitoriu, care le 
permite să vadă ce se va 
petrece în viitor.

 
" Some people believe they 
have a premonitory gift  which 
allows them to see what will 
happen in the future."

El a început într-un mod 
nefavorabil, dar a sfârșit prin a 
deveni una dintre cele mai 
influente figuri ale omenirii.

 
" He came from inauspicious 
beginnings but ended up being 
one of mankind's most 
influential figures."

A reușit să îl zărească de 
departe, din partea cealaltă a 
camerei, dar n-a putut să își 
dea seama dacă el se afla într-
o dispoziț ie bună sau rea.

 
" She was able to descry him 
from far across the room, but 
she couldn't tell if he was in a 
good or bad mood."

CULTURAL INSIGHT

Did you know?
 

Although the cynosure of St. Andrew's Day is St. Andrew, there are some cultural 
traditions in Romania that predate Christianity in the region. These traditions date all 
the way back from Roman times when people celebrated Saturn. These traditions 
are where all the superstitions about wolves came from. Also, Romanian mothers 
often go out to the garden to collect cherry, pear, apple, and rosebush branches. 
They put together one bunch of branches for each of the members of their family. 
The family member whose bunch blooms by New Year's Day is said to have good 
luck. 
 
 
Deși centrul atenției Zilei de Sfântul Andrei este Sfântul Andrei, există unele tradiții 
culturale care precedă creștinismul în regiune. Aceste tradiții datează tocmai din 
timpurile romanilor, când oamenii îl sărbătoreau pe Saturn. Din aceste tradiții 
provin toate superstițiile legate de lupi. De asemenea, unele românce, care sunt 
mame, ies adesea în grădină ca să culeagă crengi de cireș, păr, măr și trandafir. Le 
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strâng într-un buchet de crengi pentru fiecare membru al familiei. Membrul familiei 
ale cărui crengi înfloresc de Anul Nou, se spune că va avea noroc.
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ROMANIAN

1. România sărbătorește Ziua Marii Uniri pe 1 decembrie.

2. Sărbătoarea mai este numită și Ziua Unirii, deși nu trebuie să fie confundată cu 
Ziua Unirii, care este în ianuarie și comemorează unirea Principatelor Moldovei 
și Valahiei.

3. Ziua Marii Uniri marchează ziua în care toate provinciile române au fost unite.

4. România celebrează Ziua Marii Uniri cu parade militare și discursuri publice, 
oferite de unii dintre liderii de frunte.

5. Este ceva obișnuit ca românii să aibă liber de la școală sau serviciu de Ziua 
Marii Uniri și, de obicei, steagul României este arborat în onoarea sărbătorii.

6. Pe 1 decembrie 1918, Marele Sfat al Națiunii Române din Transilvania și Ungaria 
a decretat oficial că toți românii și teritoriile în care ei locuiesc trebuie să fie 
unite și au prezentat principiile de bază pentru fondarea statului român.

7. Deși autonomia României a fost recunoscută în 1878, au mai trecut câteva 
decenii până când Moldova și Valahia s-au aliat cu provinciile Banatului, 
Crișanei, Maramureșului și Transilvaniei.

8. România unificată nu a început, de fapt, să sărbătorească Ziua Marii Uniri pe 1 
decembrie până în 1990, după distrugerea Partidului Comunist Român.

9. Semnificația lui 1 decembrie este aceea că marchează unirea Transilvaniei cu 
Moldova și Valahia, deși sărbătoarea este menită să comemoreze unirea totală 
a tuturor provinciilor românești.

10. În acel prim an al celebrării zilei de 1 decembrie, cele mai mari evenimente au 
avut loc la Alba Iulia, unde a fost semnat și aprobat acordul de a uni oficial 
România cu Transilvania.

11. La acea vreme, mulțimea era intens polarizată, deoarece liderul opoziției anti-
comuniste, Corneliu Coposu a fost întrerupt de mai multe ori în cursul cuvântării 
sale, mulțimea apostrofându-l.

CONT'D OVER
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12. Petre Roman, primul ministru al României la acea vreme, s-a amuzat copios pe 
seama întreruperilor, iar președintele Ion Iliescu a trebuit să îi facă semn să 
înceteze să își manifeste delectarea, atunci când aveau loc întreruperile.

ENGLISH

1. Romania observes Great Union Day on December 1.

2. The holiday is also sometimes called Unification Day, although it should not be 
confused with the Unification Day that's in January and commemorates the 
union of the Moldavia and Wallachia Principalities.

3. Great Union Day marks the day all of the Romanian provinces were brought 
together.

4. Romania celebrates Great Union Day with military parades and public 
discourses given by some of the top leaders.

5. It's very common for Romanians to have Great Union Day off work or school, 
and usually the Romanian flag is displayed in honor of the holiday.

6. On December 1, 1918, the National Assembly of Romanians of Transylvania and 
Hungary officially decreed that all Romanians and the territories they inhabited 
should be unified and also set forth the basic principles for the founding of the 
Romanian state.

7. Although Romania's autonomy had been recognized in 1878, it took several 
more decades for Moldavia and Wallachia to be confederated with the 
provinces of Banat, Crisana, Maramures, and Transylvania.

8. The unified Romania didn't actually start observing Great Union Day on 
December 1 until 1990 after the Romanian Communist Party's ruination.

9. The significance of December 1 is that it marked the unification of Transylvania 
with Moldovia and Wallachia, although the holiday is meant to commemorate 
the total unification of all the Romanian provinces.

CONT'D OVER
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10. On that first year of celebration on December 1, the biggest events were in 
Alba Iulia, which was where the assent to officially unite Romania with 
Transylvania was signed and sanctioned.

11. At the time, the crowd was highly polarized as anti-communist opposition 
leader Corneliu Coposu was interrupted multiple times during his oration as the 
crowd heckled him.

12. Petre Roman, who was prime minister of Romania at the time, was thoroughly 
amused by the interruptions, and President Ion Iliescu had to motion to him to 
stop showing his delectation at the interruptions.

VOCABULARY

Romanian English Class

discurs discourse noun

apostrofare heckle noun

cuvântare oration adjective

a polariza polarize adjective

a aproba sanction verb

acord assent noun

distrugere ruination noun

alianță confederate noun

autonomie autonomy noun

delectare delectation noun

SAMPLE SENTENCES
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Nu era înclinat să ț ină un 
discurs public, dar mulț imea l-a 
îndemnat să vorbească.

 
" He was not inclined to engage 
in a public discourse, but the 
crowd urged him to speak."

Mulț imea l-a apostrofat pe 
candidatul la președinț ie, când 
încerca să răspundă la 
întrebarea controversată la 
care s-a poticnit în trecut.

 
" The crowd heckled the 
presidential candidate as he 
tried to answer the 
controversial question he had 
stumbled over in the past."

În cursul cuvântării 
președintelui, camerele video 
filmau, iar media a prins pe film 
fiecare cuvânt al său.

 
" During the president's 
oration, the video cameras 
were rolling as the media 
captured his every word."

Discuț ia a fost intens 
polarizantă și a fost imposibil 
ca cele două părț i să ajungă la 
un acord, pe teren neutru.

 
" The argument was very 
polarizing, and it  was 
impossible for the two sides to 
come to an agreement on 
middle ground."

Semnând legislaț ia, legiuitorii 
au aprobat oficial procedura 
controversată, schimbând 
pentru totdeauna cursul 
istoriei.

 
" By signing the legislat ion, 
lawmakers officially sanctioned 
the controversial practice, 
forever changing the course of 
history."

Și-a dat acordul pentru ca fiica 
lui să se căsătorească cu 
iubitul ei, deși ei probabil s-ar fi 
căsătorit și fără acordul lui.

 
" He gave his assent for his 
daughter to marry her 
boyfriend, although they 
probably would have married 
even without it ."
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Când soțul ei și-a pierdut 
slujba, ea a crezut că aceasta 
va însemna distrugerea familiei 
ei, dar apoi ceva minunat s-a 
petrecut.

 
" When her husband lost his job, 
she thought it  would be the 
ruination of their family, but 
then something wonderful 
happened."

De-a lungul a mulț i ani, statele 
care acum formează Statele 
Unite ale Americii s-au aliat 
pentru a deveni o singură 
naț iune.

 
" Over many years, the states 
that now make up the United 
States confederated to 
become one nation."

Deși orașele au o oarecare 
autonomie, în unele cazuri, 
guvernele țării lor o suprimă.

 
" While cit ies have some 
autonomy, in some cases, their 
country's government 
supersedes it ."

El s-a delectat atât de mult în 
compania ei, încât a întrebat-o 
dacă ar vrea să mai iasă 
împreună.

 
" He found such delectation in 
her company that he asked her 
if she would like to go on 
another date."

CULTURAL INSIGHT

Did you know?
 

There was much controversy surrounding the date on which Romania should 
celebrate Great Union Day. In 1949, Romania's Council of Ministers officially named 
August 23 as Romania's national holiday in Resolution #903. Then in 1990, Law 
10/1990 moved the date of the national holiday to December 1. Romania's 
Hungarian minority took offense to the selection of the date because it 
represented losses in political power. The selection of December 1 was meant to 
offer a bit of sympathy to the Romanian monarchy tradition, which was linked to 
May 10, but the anti-communist opposition was also disappointed with December 1 
because they wanted the holiday to be observed on December 22. 
 
A existat o controversă acerbă în privința datei la care România ar trebui să 
celebreze Ziua Marii Uniri. În 1949, Consiliul de Miniștri al României a declarat 
oficial ziua de 23 august ca fiind ziua națională a României, prin Hotărârea 903. 
Apoi, în 1990, Legea 10/1990 a mutat data zilei naționale pe 1 decembrie. 
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Minoritatea ungară din România a fost ofensată de alegerea datei, deoarece ea 
reprezintă pierderi de putere politică. Alegerea datei de 1 decembrie a fost menită 
să ofere puțină simpatie tradiției monarhiste, legată de data de 10 mai, dar opoziția 
anti-comunistă a fost, de asemenea, dezamăgită de data de 1 decembrie, deoarece 
ei doreau ca această sărbătoare să fie celebrată pe 22 decembrie.
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ROMANIAN

1. România sărbătorește Ziua Independenței ei pe data de 10 mai, deși aceasta 
nu este o sărbătoare legală, ceea ce înseamnă că marea majoritate a 
oamenilor nu au liber de la serviciu sau de la școală.

2. Sărbătoarea comemorează ziua în care România a devenit în mod oficial o 
națiune independentă, în urma Războiului de Independență a României, așa cum 
este numit în istoriografia română.

3. În alte referințe, războiul este numit Războiul Ruso-Turc.

4. România s-a aliat cu Rusia în acest război, iar Rusia a câștigat.

5. După ce s-a terminat războiul, Marile Puteri și Imperiul Otoman au recunoscut în 
mod oficial Regatul României ca stat suveran separat.

6. Implicarea României în Războiul Ruso-Turc a început în aprilie 1877, când 
România a semnat convenția cu Rusia, fiind de acord ca armata rusă să 
traverseze România.

7. Partea de înțelegere a Rusiei a fost aceea că va respecta integritatea României.

8. Înainte de 1877, Rusia nu a vrut să colaboreze cu România, pentru că ei nu 
voiau ca România să se angajeze în semnarea acordului de pace de după 
război.

9. Totuși, anterior, forțele turcești s-au încleștat cu cele rusești în asediul Plevnei, 
iar rușii au fost nimiciți acolo, suferind pierderi grele.

10. În urma acelor bătălii, Rusia l-a rugat pe prințul român Carol I să o ajute.

11. Prințul Carol I a devenit mareșal al trupelor rusești, condu-și în același timp și 
propria armată, și împreună, românii și rușiii, i-au putut supune pe turci într-o 
serie de bătălii.

12. În ianuarie 1878, rușii au cerut și li s-a acordat un armistițiu.

CONT'D OVER
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13. Eliberarea României a fost declarată oficial în 1878, în Tratatul de la Berlin.

ENGLISH

1. Romania observes its Independence Day on May 10, although it isn't a public 
holiday, which means most people do not have it off work or school.

2. The holiday commemorates the day when Romania officially became its own 
nation following the Romanian War of Independence, as it is referred to in 
Romanian historiography.

3. Elsewhere, the war is referred to as the Russo-Turkish War.

4. Romania sided with Russia in the war, and Russia won.

5. After the war ended, the Great Powers and the Ottoman Empire officially 
recognized the Kingdom of Romania as its own separate state.

6. Romania's involvement in the Russo-Turkish War began in April 1877, when 
Romania signed a convention with Russia, agreeing to allow the Russian military 
to traverse Romania.

7. Russia's side of the pact was that it would respect Romania's coherence.

8. Prior to 1877, Russia didn't want to work with Romania because they didn't want 
Romania to engage in signing the peace concord after the war.

9. However, Turkish forces had previously clashed with the Russians at the Siege 
of Plevna, and the Russians were routed there, suffering heavy losses.

10. Following those battles, Russia entreated Romanian Prince Carol I to assist them.

CONT'D OVER
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11. Prince Carol I became the Marshal of the Russian troops in addition to leading 
his own army as well, and together, the Romanians and the Russians were able 
to subdue the Turks in a series of battles.

12. In January 1878, the Russians asked for and were granted an armistice.

13. Romania's liberation was officially declared in the 1878 Treaty of Berlin.

VOCABULARY

Romanian English Class

istoriografie historiography verb

convenție convention noun

acord concord noun

a traversa traverse verb

integritate coherence noun

a supune subdue verb

armistițiu armistice noun

eliberare liberation noun

nimicit- nimicită routed adjective

a ruga entreat verb

SAMPLE SENTENCES
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Diverse țări se referă la 
anumite evenimente istorice 
din propria lor perspectivă, 
ceea ce duce la diferențe 
istoriografice.

 
" Different countries refer to 
various historical events from 
their own perspectives, which 
can cause historiographical 
differences."

Reprezentanț ii de vânzări ai 
companiei au participat la o 
mare convenț ie, unde au 
învățat tehnici noi de 
efectuare a vânzărilor.

 
"The company's salespeople 
attended a large convention 
where they learned new 
techniques for landing sales. "

Cele două părț i au semnat o 
convenț ie de a se ajuta 
reciproc în fața agresiunilor 
venite din alte părț i.

 
" The two sides signed a 
convention to assist each other 
in the face of aggression from 
elsewhere."

Ei au ajuns la un acord, care a 
inclus concesiile ambelor părț i.

 
" They reached a concord which 
included compromises for both 
sides."

Le-a luat două zile ca să 
traverseze traseul montan, iar 
drumeț ii au fost extaziaț i când 
l-au încheiat.

 
"It  took two full days to 
traverse the hiking path, and 
the backpackers were ecstatic 
after they completed it ."

Călătorul a traversat pădurea, 
utilizând un baston, pentru a 
se sprijini.

 
" The hiker traversed the forest 
using a walking st ick to steady 
himself."

Integritatea clubului s-a 
distrus, când fiecare membru a 
plecat pe drumul lui.

 
" The coherence of the club fell 
apart as each member went 
separate ways."

Cowboy-ul s-a străduit să 
supună calul, după ce acesta s-
a speriat de un rozător.

 
" The cowboy worked hard to 
subdue the horse after it  had 
been start led by a rodent."
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Inamicul a încălcat acordul de 
armistiț iu după numai două 
zile, amplificând și mai mult 
tensiunea din regiune.

 
" The enemy broke the 
armistice agreement after only 
two days, heightening the 
tension in the region even 
further."

Multe generaț ii de sclavi și-au 
dorit eliberarea până când 
aceasta le-a fost acordată.

 
" The slaves sought liberation 
for many generations before it  
was finally granted."

Generalul și-a condus forțele 
împotriva inamicului și era 
sigur de succes, dar armata sa 
a fost nimicită și a trebuit să 
se retragă.

 
" The general led his forces 
against the enemy and was sure 
of success, but his army was 
routed and they had to retreat."

Ea l-a rugat să o ajute să 
rezolve unele probleme 
casnice, dar el a refuzat-o.

 
"She entreated him to help fix 
some of the problems in her 
house, but he refused."

Ea și-a rugat soțul să cumpere o mașină nouă, deoarece a ei se tot 
strica, dar el a refuzat.

 
"She entreated her husband to buy a new car because hers kept 
breaking down, but he would not."

CULTURAL INSIGHT

Did you know?
 

Technically, Romania's independence was declared on May 9 when National Liberal 
Party leader Mihail Kogalniceanu declared independence as being Romanians' will in 
parliament. It wasn't until the following day, however, that Prince Carol I officially 
signed the act declaring independence, which is why Romania's Independence Day 
is observed on May 10. Another interesting tidbit pertaining to the date of 
Romania's independence is that it was May 9 and 10 of the Old Style calendar, 
which basically just means that the date was according to the Julian calendar rather 
than the Gregorian calendar. 
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Practic, independența României a fost declarată pe 9 mai, când conducătorul 
Partidului Național Liberal, Mihail Kogălniceanu a declarat independența ca fiind 
voința românilor, în parlament. Totuși, abia a doua zi, prințul Carol I a semnat oficial 
actul ce declara independența și de aceea Ziua Independenței României este 
sărbătorită pe 10 mai. Un alt aspect interesant ce ține de data independenței 
României este acela că era 9 și 10 mai după calendarul stilului vechi, ceea ce 
practic înseamnă că data era conform calendarului iulian și nu celui gregorian.
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ROMANIAN

1. Sighișoara este situată în județul Mureș, România, pe râul Târnava Mare, în 
Transilvania.

2. Orașul este o destinație turistică populară, datorită centrului istoric al orașului.

3. UNESCO a înscris centrul orașului în 1999 ca oraș al Patrimoniului Mondial, 
pentru conservarea culturii pe cale de dispariție a sașilor transilvăneni.

4. Monumentele și arhitectura Sighișoarei vor fi în curând singurele rămășițe ale 
acestei culturi, conform UNESCO.

5. Organizația, de asemenea, consideră orașul a fi o exemplificare la superlativ a 
unei cetăți mărunte, așezate de-a lungul graniței dintre cultura Europei 
Centrale, mai predispusă către cea latină și societățile bizantin-ortodoxe din 
sud-estul Europei.

6. UNESCO crede că arhitectura care încă mai există în Sighișoara în ziua de 
astăzi este amenințată de emigrarea continuată a sașilor și a păturii sociale 
care a susținut practicile din zonă.

7. Reperul emblematic al orașului este Turnul cu Ceas, construit în secolul al XIII-
lea.

8. Printre atracțiile turistice din Sighișoara se află cetatea Sighișoarei, așezare ce 
datează din secolul al XII-lea și aparține Patrimoniului Mondial, situată în centrul 
orașului.

9. Încă este locuită.

10. Scara acoperită, cunoscută și sub numele de Scara Școlarilor este, de 
asemenea, o atracție turistică.

11. Este o scară antică, din piatră, protejată de un acoperiș de lemn, scară ce 
duce la școala și biserica de pe deal și la cimitirul bisericii.

CONT'D OVER
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12. Biserica de pe deal are o criptă și câteva fresce.

13. Este așezată pe locul unui fost fort roman.

14. În apropierea bisericii se află unul dintre cimitirele luterane ale orașului.

15. Turiștii vizitează, de asemenea, Muzeul de Arme Medievale, aflat lângă locul 
nașterii lui Vlad Țepeș și unde sunt expuse o mare varietate de arme 
medievale.

16. Nu departe de locul nașterii lui Vlad Țepeș, se găsește și un bust al său, care 
poate fi admirat în peisajul Turnului cu Ceas.

ENGLISH

1. Sighisoara is located in Romania's Mures County on the Tarnava Mare River in 
Transylvania.

2. The city is a popular destination for tourists because of its historic city center.

3. UNESCO inscribed the city center as a World Heritage City in 1999 for its 
preservation of the dying culture of the Transylvanian Saxons.

4. Sighisoara's monuments and architecture will soon be the only remnants of the 
culture, according to UNESCO.

5. The organization also named the city as a superlative exemplification of a small 
citadel lying along the frontier between Central Europe's more Latin-disposed 
culture and Southeast Europe's Byzantine-Orthodox societies.

6. UNESCO believes the architecture that still exists in Sighisoara today is 
threatened by the continued Saxon emigration and the social stratum that 
upheld the area's praxes.

CONT'D OVER
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7. The city's most iconic landmark is the Clock Tower, which was built during the 
Thirteenth Century.

8. Among the places in Sighisoara that are common tourist attractions is the 
Sighisoara Citadel, which dates from the Twelfth Century and is a World 
Heritage site that is located in the city center.

9. It's currently still occupied.

10. The Covered Staircase is also a draw for tourists.

11. It's an ancient stone staircase that's capped by a wooden roof and leads up to 
the Church on the Hill and its cemetery.

12. The Church on the Hill features a crypt and a number of frescos.

13. It sits where a Roman fort once stood.

14. Sitting contiguous to the church is one of the city's Lutheran cemeteries.

15. Tourists also often visit the Weapon Museum, which is located next to Vlad the 
Impaler's birthplace and showcases a variety of medieval weapons.

16. There's also a bust of Vlad Tepes, which is also not far from his birthplace and 
can be seen within sight of the Clock Tower.

VOCABULARY

Romanian English Class

înscrie inscribe verb

poreclă cognomen noun

pătură socială stratum expresion

sadism sadism noun
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graniță frontier noun

cetate citadel noun

exemplificare exemplification noun

superlativ superlative adjective

rămășiță remnant noun

practici praxes noun

SAMPLE SENTENCES

Băiatul era îngrijorat că 
obrăzniciile lui vor fi înscrise în 
dosarul lui permanent.

 
"The boy was worried that his 
misdeeds would be inscribed 
upon his permanent record."

Unii oameni primesc porecle 
extrem de nepoliticoase, din 
diferite motive.

 
"Some people earn cognomens 
that are extremely rude for 
various reasons."

Porecla băiatului nu era una 
simpatică, pentru că era 
extrem de dezagreat de colegii 
lui.

 
"The boy's cognomen was not a 
nice one because he was very 
unpopular among his 
classmates."

I s-a interzis să se mărite cu 
bărbatul pe care îl iubea, 
pentru că ei aparț ineau unor 
pături sociale diferite.

 
"She was forbidden from 
marrying her love because they 
belonged to different 
stratums."

Istoria este plină de persoane 
anormale, cu tendințe sadice, 
care s-au distrat torturând 
oameni.

 
"History is full of disturbing 
people with sadist ic tendencies 
who enjoyed torturing people."

Familia a pornit la drum de-a 
lungul graniței, pentru a vedea 
ce se află de partea cealaltă a 
Marilor Câmpii.

 
The family set out across the 
frontier to see what lay on the 
other side of the Great Plains.
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Forțele invadatoare au 
încercat să intre în cetate, dar 
fortificaț iile au fost atât de 
solide, încât nu au putut intra.

 
"The invading forces tried to 
enter the citadel, but the 
fort ifications were so strong 
that they couldn't get in."

Ea era exemplificarea a ceea ce 
trebuie să fie un elev, pentru 
că învăța în fiecare zi.

 
"She was the exemplification of 
what a student should be 
because she studied every day."

A fost o petrecere la 
superlativ, cu multe 
personalităț i prezente.

 
"It  was a most superlative 
party, with many high-profile 
people in attendance."

Mai era doar o rămășiță de 
pizza după ce adolescenț ii s-au 
săturat.

 
"There was only a small 
remnant of the pizza left after 
the teenage boys had eaten 
their fill."

După ce coloniștii s-au instalat 
complet, a supraviețuit doar o 
rămășiță a indigenilor.

 
"There was only a small 
remnant of the indigenous 
people left there after the 
sett lers had fully moved in."

În vechime, modelele practicilor 
creștine erau foarte 
răspândite în cadrul multor 
culturi.

 
"In ancient t imes, patterns of 
Christ ian praxes were very 
widespread throughout many 
cultures."

CULTURAL INSIGHT

Did you know?

Vlad the Impaler was one of many famous people born in Sighisoara. He was the 
inspiration for Bram Stoker's Count Dracula, the fictional vampire from Transylvania. 
His given name was Vlad III, and he was the prince of Wallachia and belonged to 
the Hause of Draculesti. Posthumously, he was given the cognomen Vlad the 
Impaler because he usually impaled his enemies. He also had a reputation for 
being extremely cruel. Stories of his sadism and cruelty were so widespread that 
they became known throughout Europe. 
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Vlad Țepeș a fost unul dintre mulții oamenii faimoși născuți în Sighișoara. De la el a 
pornit ideea Contelui Dracula al lui Bram Stocker, vampirul născocit, din 
Transilvania. Numit Vlad al III-lea, a fost domnul Valahiei, aparținând Casei 
Drăculeștilor. Postum, a fost poreclit Vlad Țepeș, deoarece obișnuia să îi tragă în 
țeapă pe dușmani. A avut, de asemenea, reputația de a fi extrem de crud. 
Povestirile despre sadismul și cruzimea sa erau atât de răspândite, încât au devenit 
cunoscute în întreaga Europă.
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ROMANIAN

1. Bucureștiul este capitala României, așadar este centrul său financiar, industrial 
și cultural.

2. Situat pe râul Dâmbovița, deși are o istorie de secole, nu a fost niciodată 
utilizat ca oraș portuar.

3. Sunt multe lucruri de făcut și văzut în București și aceasta include câteva 
repere și monumente emblematice.

4. Unul dintre cele mai remarcabile este Palatul Parlamentului, ridicat în 1980, care 
este cea mai mare clădire a unui parlament, din întreaga lume.

5. Pe lângă Palatul Parlamentului, clădirea găzduiește, de asemenea, Muzeul 
Național de Artă Contemporană și deține și unul dintre cele mai mari centre de 
conferință din lume.

6. Bucureștiul este și casa Arcului de Triumf, construit în 1935.

7. Arcul de Triumf din Paris a constituit arhetipul celui din București.

8. Un alt reper, aflat printre cele mai importante din oraș, este Memorialul 
Renașterii, un stâlp de marmură dezvelit în anul 2005.

9. Sculptura abstractă a fost realizată în amintirea sacrificiilor victimelor Revoluției 
Române din 1989, în urma căreia a fost răsturnat regimul comunist.

10. Când monumentul a fost dezvelit, a stârnit multe dispute în rândul românilor, 
care l-au luat în derâdere, dându-i denumiri peiorative precum „măslina de pe 
scobitoare”.

11. Unii cred că alegerea designului a fost motivată politic și se plâng că 
monumentul nu se potrivește cu împrejurimile.

12. Bucureștiul este și casa Ateneului Român, pe care mulți îl consideră a fi un 
simbol al culturii naționale.

CONT'D OVER
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13. În 2007, a fost înscris pe lista Patrimoniului European.

ENGLISH

1. Bucharest is Romania's capital city, and as such, it is also the country's 
financial, industrial, and cultural center.

2. It's situated on the Dambovita River, although in its centuries-long history, it has 
never served as a port city.

3. There are lots of things to do and see in Bucharest, including a number of 
iconic landmarks and monuments.

4. One of the most salient is the Palace of the Parliament, which was erected in 
the 1980s and is the world's biggest parliament building.

5. In addition to the Romanian parliament, the building also houses the Museum of 
Contemporary Art. It also holds one of the world's biggest convention centers.

6. Bucharest is also home to The Triumphal Arch, which was constructed in 1935.

7. Paris's Arc de Triomphe was the archetype for the arch.

8. Another cardinal landmark in the city is the Memorial Rebirth, which is a marble 
pillar that was revealed in 2005.

9. The abstract pillar was built to remember the sacrifices made by the victims of 
the Romanian Revolution of 1989, which was when Communism was toppled.

10. When the monument was unveiled, it stirred up disputes among Romanians, 
who derided it by giving it derogatory names like "the olive on the toothpick."

11. Some believed that the selection of the design was politically motivated and 
complained that it did not fit in with its surroundings.

CONT'D OVER
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12. Bucharest is also home to the Romanian Athenaeum, which most consider to be 
a symbol of the nation's culture.

13. In 2007, it was awarded the Label of European Heritage Sites.

VOCABULARY

Romanian English Class

ridicat erect adjective

remarcabil salient adjective

convenție convention noun

arhetip archetype noun

important cardinal adjective

a răsturna topple verb

dispută dispute noun

derâdere deride noun

abstract abstract adjective

peiorativ derogatory adjective

SAMPLE SENTENCES

Împăratul a ordonat ca o 
statuie a lui însuși să fie 
ridicată în piața orașului, 
astfel încât să o vadă toată 
lumea.

 
"The emperor ordered that a 
statue of himself be erected in 
the town square so that 
everyone would see it ."

Cea mai remarcabilă 
comemorare a morț ii mamei 
sale a fost bijuteria pe care i-a 
dat-o înainte de a muri.

 
"The most salient reminder of 
the death of her mother was 
the piece of jewelry she had 
given her before she died."
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Reprezentanț ii de vânzări ai 
companiei au participat la o 
mare convenț ie, unde au 
învățat tehnici noi de 
efectuare a vânzărilor.

 
"The company's salespeople 
attended a large convention 
where they learned new 
techniques for landing sales. "

Cele două părț i au semnat o 
convenț ie de a se ajuta 
reciproc în fața agresiunilor 
venite din alte părț i.

 
"The two sides signed a 
convention to assist each other 
in the face of aggression from 
elsewhere."

Personajul principal era 
arhetipul perfect al eroului 
tradiț ional, deoarece 
întotdeauna năzuia să facă 
ceea ce era corect, indiferent 
de cât de dificil ar fi fost.

 
"The main character was the 
perfect archetype of a 
tradit ional hero, as he always 
strived to do what was right, no 
matter how difficult it  was."

Regula cea mai importantă a 
fost aceea că numai superiorii 
ierarhici aveau voie să utilizeze 
toaleta personalului din 
conducere.

 
"The cardinal rule was that only 
upper management was 
allowed to use the executive 
restroom."

Armata a prădat palatul 
regelui, luându-l prizonier, 
răsturnându-i indiscutabil 
domnia.

 
"The army sacked the king's 
castle and took him prisoner, 
effectively toppling his 
kingdom."

A fost nevoie de multă vărsare 
de sânge și de mulț i ani pentru 
a răsturna regimul cel rău, 
care smulsese puterea din 
mâinile regelui anterior.

 
"It  took much bloodshed and 
many years to topple the evil 
regime which had wrested 
power from the previous king's 
grasp."
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S-a stârnit o dispută printre 
membrii consiliului, unii dintre 
ei simț ind că fuziunea ar trebui 
să continue, în timp ce alț ii s-
au opus ei.

 
"A dispute arose among the 
board members, some of whom 
felt  the proposed merger 
should go ahead, while others 
opposed it ."

Alț i copii au luat-o în derâdere 
cu multă cruzime, deoarece nu 
purta hainele cele mai la modă.

 
"The other children derided her 
cruelly because she did not 
always wear the most up-to-
date fashions."

El întotdeauna s-a străduit să 
găsească înțelesuri în picturile 
abstracte, care, pentru el, 
păreau doar încâlcituri de linii 
și culori.

 
"He always struggled to find 
meaning in abstract paintings, 
which only looked like a mess of 
lines and colors to him."

Colegii de clasă i-au născocit 
nume peiorative pentru că el 
preferă să citească în loc să 
socializeze.

 
"His classmates came up with 
derogatory names for him 
because he preferred reading 
to socializing."

CULTURAL INSIGHT

Did you know?
 

Romania's culture is a blend of its location and evolution throughout history. The 
Romanian people can be segmented into smaller groups like the Megleno-
Romanians, the Aromanians, and the Istro-Romanians. These groups are descended 
from the ancient indigenous peoples of the land, although over the centuries, their 
culture, traditions, and lifestyles have been Romanized. Nonetheless, this diverse 
group that now bears the national identity of Romanian still bears strong marks of 
the people's ancient folk traditions, many of which were in existence before the 
Romanization of the region. Today traditional dance, music, and arts and crafts still 
play an important role in the nation's culture. 
 
Cultura României provine din îmbinarea dintre localizarea ei și evoluția ei de-a 
lungul istoriei. Românii pot fi împărțiți în grupuri mai mici, precum români, 
megleno-români, aromâni și istro-români. Aceste grupuri descind din indigenii antici
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ce locuiau în zonă, deși, de-a lungul secolelor, cultura, tradițiile și stilul de viață au 
fost romanizate. Totuși, acest grup divers care poartă acum identitatea națională 
românească, încă mai prezintă accente puternice ale tradițiilor populare antice, 
multe dintre care existau înainte de romanizarea regiunii. Dansul, muzica, artele și 
meșteșugurile tradiționale continuă să joace și în ziua de astăzi un rol important în 
cultura națională.
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ROMANIAN

1. Castelul Peleș este situat în județul Prahova, din România, în afara localității 
Sinaia, în Munții Carpați.

2. Este situat pe o rută ce datează din vremurile medievale și care leagă Valahia 
de Transilvania.

3. Familia regală a României a devenit interesată prima oară de terenul din jurul 
Castelului Peleș spre sfârșitul anilor 1800.

4. Regele Carol I a fost uimit de priveliștea majestuoasă, idilică de acolo, așadar 
Coroana a cumpărat aproximativ 800 de kilometri pătrați de teren în zonă, în 
1872 și l-a intitulat Domeniul Coroanei din Sinaia.

5. Regele Carol a cerut să se creeze acolo terenuri regale de vânătoare și o 
reședință de vară somptuoasă.

6. Echipele de constructori au așezat fundația pentru castel în anul următor.

7. În mod interesant, Castelul Peleș a fost primul castel din lume iluminat cu 
energie electrică furnizată local, deoarece una dintre clădirile auxiliare 
construite pe proprietate era o centrală electrică.

8. Deși Castelului Peleș i se spune castel, funcția și forma sa sunt cele ale unui 
palat.

9. Din punct de vedere arhitectural, castelul prezintă o combinație între stilul 
Renașterii Gotice și cel al Neo-Renașterii, cu o tentă de stil romantic.

10. În fațade, în curtea pătrată interioară, există o influență săsească, sub forma 
picturilor murale, ce prezintă alegorii și, de asemenea, a lemnăriei lucrate cu 
migală, ce se aseamănă cu arhitectura alpină din partea de nord a Europei.

11. Interiorul castelului prezintă ornamente în stil baroc, sub forma pieselor din 
lemn sculptat și a țesăturilor somptuoase.

CONT'D OVER
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12. Castelul Peleș are peste 170 de camere, dintre care multe au motive ale unor 
culturi din diferite zone ale lumii.

13. Desigur, fiecare temă are o utilizare diferită, unele dintre ele fiind birouri, iar 
altele biblioteci, galerii sau săli de arme.

ENGLISH

1. The Peles Castle is located in Romania's Prahova County outside of Sinaia in the 
Carpathian Mountains.

2. It sits on a route that dates back to medieval times and links Wallachia with 
Transylvania.

3. Romanian royalty first became interested in the land surrounding the Peles 
Castle in the mid- to late-1800s.

4. King Carol I was awed by the majestic, pastoral scenery there, and so the 
Crown bought approximately 500 square miles of land in the area in 1872 and 
called it the Royal Estate of Sinaia.

5. King Carol bespoke the creation of royal hunting grounds and a summer 
palatial residence there.

6. Crews laid the foundation for the castle the following year.

7. Interestingly, the Peles Castle was the first in the world to be powered by 
electricity that was supplied locally, as one of the auxiliary buildings that was 
constructed on the property was a power plant.

8. Although the Peles Castle is referred to as a castle, its function and form are 
that of a palace.

9. From an architectural standpoint, it blends the Gothic Revival and Neo-
Renaissance styles with a romantic twist.

CONT'D OVER
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10. In the facades in the interior quadrangle, there is also a Saxon influence in the 
form of hand-painted murals which tell allegories and also elaborate timber 
work that bears a resemblance to alpine architecture from the northern part of 
Europe.

11. The interior of the castle features Baroque-style frippery in the form of carved 
woodwork and sumptuous fabrics.

12. The Peles Castle has more than 170 rooms, many of which bear motifs of 
cultures from all over the world.

13. Of course each theme differs in its function, with some serving as officers and 
others as libraries, galleries, or armories.

VOCABULARY

Romanian English Class

majestuos majestic adjective

idilic pastoral adjective

a cere bespoke verb

somptuos palatial adjective

auxiliar auxiliary adjective

alegorie allegory noun

somptuos sumptuous adjective

ornament frippery noun

curte pătrată quadrangle phrase

motiv motif noun

SAMPLE SENTENCES
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S-a simț it majestuoasă în 
rochia ei de mireasă, ca o 
prințesă din povești.

 
"She felt  very majestic in her 
wedding dress, like a princess in 
a fairy tale."

Cadrul idilic era plin de pace, cu 
dealuri înclinate și oi păscând.

 
"The pastoral sett ing was very 
peaceful with rolling hills and 
grazing sheep."

A durat ceva vreme până când 
a obț inut toate documentele 
necesare pentru a cere 
investigaț ia.

 
"It  took some time to obtain 
the documents necessary to 
bespeak the investigation. "

Deși casa era destul de 
modestă în interior, avea 
anumite detalii minore 
somptuoase, precum coloanele 
verandei din față.

 
"Although the home was rather 
modest inside, it  bore some 
minor palatial features like 
columns on the front porch."

Camera servea ca zonă 
auxiliară de depozitare, 
deoarece conț inea multe 
lucruri care nu erau utilizate 
des.

 
"The room served as an auxiliary 
storage area, as it  housed many 
items that were not used very 
often."

Profesorul vorbea adesea în 
alegorii și, uneori, elevii aveau 
probleme în a înțelege ce voia 
să spună.

 
"The teacher often spoke in 
allegories, and sometimes the 
students had a difficult t ime 
interpreting what he meant."

Ea avea gusturi foarte 
somptuoase, de aceea a fost 
foarte pretenț ioasă când s-a 
pus problema decorării casei 
ei.

 
"She had very sumptuous 
tastes, so she was very picky 
when it  came to decorating her 
home."

În cameră existau multe 
elemente de ornament, care nu 
serveau decât la a face spaț iul 
mai luxos.

 
"Inside the room there were 
many items of frippery which 
served no purpose other than 
to make the space more 
luxurious."
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Curtea pătrată, mare, oferea 
mult spaț iu pentru nunț i și alte 
evenimente importante.

 
"The wide quadrangle offered 
plenty of space for wedding 
receptions and other big 
events."

Motivul general al decorului 
era dificil de urmărit, deoarece 
combina elemente ale multor 
stiluri diferite, din diverse 
perioade ale istoriei.

 
"The overall motif of the décor 
was difficult to follow as it  
combined elements of many 
different styles from different 
points in history."

Consiliul studenț ilor a adunat bani, vânzând tricouri care aveau 
diferite motive în formă de spirală.

 
"The student council raised money by selling t-shirts with various 
spiral motifs on them. "

CULTURAL INSIGHT

Did you know?
 

Today docents guide visitors on tours through the Peles Castle. There is more than 
one tour to choose from, as some only include the ground floor while others also 
take visitors up to the second floor. Among the rooms featured in the tours is the 
Honor Hall, which is one of the castle's "newer" rooms as it was completed in 
1911. It stretches over three floors and features detailed carvings in exotic woods, 
sculptures, stained glass, and bas-reliefs. Another popular room is the Imperial 
Suite, which is done in the Austrian Baroque style and houses a 500-year old 
Cordoban leather wall cover, the quality of which is very rare.

În ziua de astăzi, turiștii sunt conduși de ghizi prin Castelul Peleș. Există mai multe 
tururi dintre care puteți alege, deoarece unele includ doar parterul, în timp ce 
altele îi poartă pe vizitatori și la etajul al doilea. Printre camerele prezentate în 
tururi, este Holul de Onoare, care este una dintre încăperile „mai noi", deoarece a 
fost finalizată în 1911. Se întinde pe trei etaje și prezintă ornamente detaliate, 
sculptate în lemn de esențe exotice, și sculpturi, vitralii și basoreliefuri. O altă 
încăpere populară este apartamentul imperial, executat în stil baroc austriac și 
tapetat cu piele de Cordoba veche de 500 de ani, a cărei calitate este foarte rară.
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ROMANIAN

1. Salina Turda este un adevărat muzeu dedicat istoriei și evoluției practicilor 
mineritului de sare, iar, în ziua de astăzi, este considerată a fi unul dintre cele 
mai frumoase locuri aflate sub nivelul solului și una dintre cele mai 
spectaculoase destinații turistice din lume.

2. Este localizată în județul Cluj, în zona Băile Turda - Durgău-Valea Sărata.

3. Mașinile din interiorul salinei au fost conservate, oferind vizitatorilor o idee 
despre cum era să muncești în ocna de sare, cu mult timp în urmă.

4. Minerii au început să extragă sare din Salina Turda încă din timpuri străvechi.

5. Începând din Evul Mediu, se știe că salina a început să producă sare de masă 
în mod continuu, până în 1932.

6. Prima mențiune a salinei datează din 1075, deși abia în 1217 a fost menționată 
în mod explicit în documentele oficiale ale cancelariei ungurești.

7. În interiorul Salinei Turda există multe atracții turistice, inclusiv mai multe saline 
din cadrul complexului minier Turda.

8. Una dintre salinele populare este Ocna Sf. Iosif, la care se poate ajunge prin 
intermediul balcoanelor sculptate direct în sare.

9. Salina este denumită în mod tradițional „Camera Ecourilor”, datorită formei pe 
care o are și a faptului că nu există comunicare cu restul galeriilor de minerit 
importante, ceea ce generează ecouri în spațiul respectiv.

10. Mina Tereza, în formă de clopot, este de asemenea, foarte populară, deoarece 
are o cascadă de sare, pe lângă un lac, eflorescențe saline și stalactite care 
creează un sentiment neobișnuit de echilibru inert.

11. Camera Crivac este cunoscută pentru piesa masivă, parte a mașinilor de 
minerit conservate acolo.

ENGLISH

CONT'D OVER
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1. The Turda Salt Mine is a veritable museum devoted to the history and the 
evolution of the practice of salt mining and today is considered to be one of 
the world's most beautiful underground places and one of the most 
spectacular destinations for tourists in the world.

2. It's located in Romania's Cluj County in Turda's Durgau-Valea Sarata region.

3. The machinery inside the salt mine has been preserved, giving visitors a 
sense of what it was like to work in the salt mines long ago.

4. Miners started extracting salt from the Turda Mine in ancient times of bygone 
epochs.

5. Starting in the Middle Ages, it was known to be yielding table salt continuously 
through 1932.

6. The first mention of the mine dates to 1075, although it wasn't until 1271 that it 
was explicitly mentioned in official documents from the Hungarian chancellery.

7. Inside the Turda Salt Mine, there are many attractions, including more than one 
mine inside the Turda mining complex.

8. One popular mine is the Iosif Mine, which can be reached through balconies 
that were carved right into the salt.

9. The mine is popularly referred to as the Echoes Room because of the way it is 
shaped and the fact that there's no communication with the rest of the major 
mining nodes, which make the space echo.

10. The conical Terezia Mine is also popular, as it features a salt cascade in 
addition to a lake, salt efflorescence, and stalactites, which create an unusual 
feeling of inert equilibrium.

11. The Crivac Room is known for the massive piece of preserved mining 
machinery that's located there.

VOCABULARY
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Romanian English Class

adevărat veritable adjective

eflorescență efflorescence noun

clopot conical noun

galerie node noun

cancelarie chancellery noun

explicit explicit adjective

epocă epoch noun

a extrage extract verb

a dedica devote verb

inert inert adjective

SAMPLE SENTENCES

Părinț ii ei i-au lăsat dormitorul 
așa cum era în ziua în care a 
murit, ca un adevărat muzeu al 
vieț ii ei.

 
"Her parents had left her 
bedroom the way she had left it  
the day she died as a veritable 
museum to her life."

Unii cred că eflorescențele 
sunt o problemă, în timp ce alț ii 
consideră că ele constituie un 
proces natural, care trebuie 
protejat.

 
"Some believe efflorescence is 
a problem, while others believe 
it  is a natural process that 
should be protected."

Monumentul avea formă de 
clopot și dorea să reprezinte 
lunga istorie de dezvoltare de 
care s-a bucurat naț iunea.

 
"The monument was conical in 
shape and meant to represent 
the long history of growth the 
nation had enjoyed."

Erau câteva galerii în cadrul 
complexului, unde tunelurile 
vastei rețele se intersectau.

 
"There were several nodes 
throughout the complex where 
the vast complex of tunnels 
intersected."
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Cancelaria a acuzat firma din 
SUA de încălcarea legilor 
europene privind 
confidenț ialitatea.

 
"The chancellery accused the 
U.S. firm of violating European 
privacy laws."

Ea a spus în mod explicit că 
fiica ei trebuie să fie acasă 
până la miezul nopț ii, dar fata 
a întârziat o oră după termenul 
convenit.

 
"She explicit ly stated that her 
daughter should be home by 
midnight, but she was an hour 
late for her curfew."

Evul Mediu a marcat o epocă de 
dezvoltare și bunăstare 
ulterioară pentru regiune, 
înainte de a cădea pradă 
armatelor regelui vecin.

 
"The Middle Ages marked an 
epoch of growth and 
subsequent wealth for the 
region before it  fell to the 
neighboring king's army."

Ea a încercat să extragă din el 
măcar o urmă de emoț ie, dar el 
era rece ca o piatră.

 
"She attempted to extract 
some modicum of emotion 
from him, but he was as cold as 
a stone."

Ea se dedicase în întregime 
soțului ei, dar el cea mai mare 
parte a timpului și-o petrecea 
alergând după alte femei.

 
"She was totally devoted to her 
husband, but he spent most of 
his t ime chasing other women."

El zăcea inert în pat, 
neputincios și lipsit de cea mai 
mică dorință de a încerca 
măcar să se ridice, pentru că 
era atât de obosit.

 
"He lay inert on the bed, unable 
and unwilling to even try to get 
up because he was so t ired."

CULTURAL INSIGHT

Did you know?
 

Today the Turda Salt Mine is popular not only for its preservation of the ancient 
mining industry but also because of the more modern attractions that are located 
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there. The Durgau Lakes have long been depositing salt on the site, providing an 
outdoor space for sunbathing with sand, a bar terrace, and other features. There is 
also a fabulous spa with an inside swimming pool, whirlpool tubs, a fitness center, 
and a sauna and a didactical swimming pool. Additionally, the mine serves as a 
halotherapy center, and modernization initiatives have been going on there since 
2008.

În ziua de astăzi, Salina Turda este populară nu numai pentru conservarea 
mașinilor de minerit antice, ci și pentru alte atracții turistice mai moderne, 
existente în cadrul ei. Lacurile Durgău conțin de mult timp sare, fiind formate pe 
locul unor foste mine de sare prăbușite, oferind un spațiu în aer liber, pentru plajă, 
cu nisip, terasă, bar și alte dotări. Există, de asemenea, și o spa excepțională cu o 
piscină interioară, jacuzzi, centru de fitness și bazin de înot didactic. În plus, mina 
servește ca centru de haloterapie, iar inițiativele de modernizare s-au desfășurat 
acolo încă din 2008.
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ROMANIAN

1. Transfăgărășanul este drumul ce traversează munții cei mai înalți din România, 
lanțul Munților Făgăraș.

2. Ajunge până la Vârful Moldoveanu și servește ca legătură principală între 
Transilvania și Valahia.

3. Drumul îi poartă pe călători la una dintre cele mai înalte altitudini din România, la 
Căldarea Glaciară Bâlea.

4. Drumul a fost construit între anii 1970 și 1974, în principal de către membrii 
tineri ai armatei, în încercarea de a preveni o repetare a invaziei Cehoslovaciei 
de către Uniunea Sovietică.

5. Nicolae Ceaușescu era la putere la acea vreme și a vrut să se asigure că 
armata putea traversa repede munții, în cazul în care rușii și-ar fi întors atenția 
spre România și ar fi încercat ceva similar.

6. Mulți tineri soldați au murit în timpul construirii Transfăgărășanului, din cauza 
vârfurilor periculoase și a lipsei instruirii privind utilizarea explozivilor.

7. Din cauza complicației drumului, Transfăgărășanul este în mod categoric o rută 
înșelătoare, numită uneori „Nebunia lui Ceaușescu".

8. Totuși, oferă vizitatorilor și priveliști panoramice amețitoare a Muntelui Paltinului, 
Lacului Bâlea, podurilor și viaductelor.

9. Drumul trece printr-un tunel îngust, tenebros, ventilat în mod natural de curenții 
puternici de aer ce trec prin munți.

10. Transfăgărășanul este atât de primejdios din cauza vremii aspre din perioada 
rece, încât este deschis doar câteva luni pe an, în cele mai multe cazuri din 
iulie până în octombrie.

CONT'D OVER
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11. Drumeții ce caută mai mult o aventură decât să conducă pe drumul bătut de 
vânturi, decid să îl parcurgă pe jos, deși se recomandă ca ei să urce începând 
din capătul de sud al drumului, deplasându-se spre nord, datorită frumuseții ce 
poate fi admirată de-a lungul rutei.

ENGLISH

1. The Transfagarasan is the road that traverses Romania's highest mountains, the 
Fagaras range.

2. It reaches up to Moldoveanu Peak and serves as the main connection between 
Transylvania and Walachia.

3. The road also takes travelers up to one of Romania's highest altitudes in the 
Glacial Hollow Balea.

4. The road was constructed built between 1970 and 1974, mostly by young 
members of the military in an attempt to avert a repeat of the Soviet Union's 
invasion of Czechoslovakia in 1968.

5. Nicolae Ceausescu was in power at the time, and he wanted to ensure that 
their military could quickly cross the mountains if the Russians turned their 
attention to Romania and attempted something similar.

6. Many young soldiers died in the construction of the Transfagarasan because of 
the dangerous cliffs and a lack of training in the use of explosives.

7. Because of all the twists and turns, the Transfagarasan is a decidedly 
treacherous route which is sometimes referred to as Ceausescu's Folly.

8. However, it also offers visitors sweeping panoramic views of the Paltin 
Mountains, Balea Lake, bridges, and viaducts.

9. The road also passes through a thin, tenebrous (dark, murky) tunnel that's 
naturally ventilated by potent air currents through the mountains.

CONT'D OVER
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10. The Transfagarasan is so perilous due to severe seasonal weather that it's only 
open for a few months a year, in most cases, between July and October.

11. Hikers looking for more of an adventure than driving the winding road may 
decide to climb it, although it's recommended that they climb starting at the 
south end of the road and move toward the north because of the beauty that 
can be witnessed along that route.

VOCABULARY

Romanian English Class

puternic potent adjective

primejdios perilous adjective

ventilație ventilate noun

tenebros tenebrous adjective

viaduct viaduct noun

înșelător treacherous adjective

categoric decidedly adjective

a preveni avert, apprise verb

altitudine altitude noun

a traversa traverse verb

SAMPLE SENTENCES

Băutura era foarte puternică, 
cu un conț inut ridicat de alcool, 
așadar, ea a decis să nu mai 
bea din ea.

 
"The beverage was very potent 
with a high percentage of 
alcohol content, so she decided 
not to drink any more of it ."

Scara era atât de întunecată, 
încât făcea urcatul foarte 
primejdios, deoarece era ușor 
să aluneci și să cazi.

 
"The stairway was so dim that it  
made climbing it  very perilous, 
and it  was easy to slip and fall."
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Ventilaț ia proastă din baie a 
provocat o adevărată 
problemă prin formarea 
mucegaiului pe tavan.

 
"The poor ventilat ion in the 
bathroom caused a serious 
mold problem on the ceiling."

Pasajul era tenebros, în cel mai 
bun caz, dar el nu a putut găsi 
nicio lanternă pe care să o 
poată folosi.

 
"The passageway was 
tenebrous at best, but he 
couldn't find a flashlight to use."

Au trecut prin câteva viaducte 
în timp ce conduceau, unul mai 
mare decât cealălt.

 
"They passed through several 
viaducts as they drove down 
the road, with each one larger 
than the last."

Cărarea era extrem de 
înșelătoare pentru drumeț ii 
lipsiț i de experiență, așadar 
pădurarii nu lăsau pe oricine să 
aibă acces la ea.

 
"The path was highly 
treacherous for inexperienced 
hikers, so the park rangers did 
not let everyone access the 
path."

El era în mod categoric supărat 
pe tot ce făcuse ea, așadar a 
trebuit să plece departe de ea 
pentru o vreme.

 
"He was decidedly angry at 
everything she had done, so he 
had to get away from her for a 
while."

Angajatul și-a prevenit șeful 
despre situaț ie, pentru ca 
acesta să ia o decizie referitor 
la ce urmează de făcut.

 
"She had a strong 
presentiment that her son had 
been injured in an accident."

Ea a încercat să prevină 
inevitabilul, dar a eșuat, 
sfârșind prin a înrăutăț i 
situaț ia.

 
"She tried to avert the 
inevitable, but she failed to do 
so and ended up making things 
worse."

Călătoria la altitudini mari 
poate fi foarte dificilă pentru 
oamenii care nu sunt obișnuiț i 
să respire aer rarefiat.

 
"Traveling to high alt itudes can 
be very difficult for people who 
aren't used to living in very thin 
air."
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Le-a luat două zile ca să 
traverseze traseul montan, iar 
drumeț ii au fost extaziaț i când 
l-au încheiat.

 
"It  took two full days to 
traverse the hiking path, and 
the backpackers were ecstatic 
after they completed it ."

Călătorul a traversat pădurea, 
utilizând un baston, pentru a 
se sprijini.

 
" The hiker traversed the forest 
using a walking st ick to steady 
himself."

CULTURAL INSIGHT

Did you know?
 
Did you know?
 

Two of the most popular tourist attractions along the Transfagarasan are Vidraru 
Lake and Vidraru Dam. Vidraru Lake is an artificial lake formed by the building of the 
Vidraru Dam along the River Arges. There's a village submerged at the bottom of 
the lake, which was created for the purpose of producing electricity. Vidraru Dam is 
located between the Ghitu and Fruntii mountains, and the rivers Capra and Buda 
feed into the lake formed by the dam. It took about five years to build the dam. The 
underground hydroelectric plant located at the lake is able to produce an average 
of 400 gigawatts of electricity. 
 
Două dintre cele mai populare atracții turistice de-a lungul Transfăgărășanului sunt 
Lacul Vidraru și Barajul Vidraru. Lacul Vidraru este un lac artificial format prin 
construirea Barajului Vidraru, pe râul Argeș. Există un sat scufundat pe fundul 
lacului creat pentru producerea electricității. Barajul Vidraru este localizat între 
Munții Frunții și Ghițu, iar râurile Capra și Buda se varsă în lacul format de baraj. A 
durat aproximativ cinci ani ca să fie construit barajul. Hidrocentrala 
subpământeană amplasată sub lac este capabilă să producă o medie de 400 
gigawați de energie electrică.



LESSON NOTES

Advanced Audio Blog S1 #16
Top 10 Romanian Interesting 

Places to Visit: Brasov

CONTENTS

2 Romanian
2 English
3 Vocabulary
4 Sample Sentences
5 Cultural Insight

# 16
COPYRIGHT © 2016 INNOVATIVE LANGUAGE LEARNING. ALL RIGHTS RESERVED.



ROMANIANPOD101.COM  ADVANCED AUDIO BLOG S1 #16 - TOP 10 ROMANIAN INTERESTING PLACES TO VISIT: BRASOV 2

ROMANIAN

1. Brașovul este orașul localizat în zona centrală a României, în mijlocul Munților 
Carpați, în Transilvania.

2. Orașul este un punct de plecare popular pentru turiștii care vor să exploreze 
România sau să hoinărească prin țară, datorită localizării lui centrale.

3. Este așezat în centrul zonei formate de Marea Neagră, mănăstirile Moldovei de 
Nord și bisericile de lemn ale Maramureșului, plasat aproximativ echidistant de 
acestea.

4. Brașovul este cel mai mare oraș situat într-o zonă cu stațiuni cu pârtii de schi, 
așadar este plin de viață, în special în cursul lunilor de iarnă.

5. Una dintre cele mai populare stațiuni din zonă este Poiana Brașov, un loc 
potrivit pentru vizitarea obiectivelor turistice, pe lângă schiat.

6. Pe lângă multele stațiuni montane, Brașovul este, de asemenea, căminul unor 
priveliști variate, precum Biserica Neagră, în stil gotic, construită în 1477 pe 
locul unei biserici mai vechi, dărâmată cu mai mult de un secol în urmă.

7. În 1689, biserica a fost înnegrită de un incendiu masiv și de aceea a primit 
epitetul de Biserica Neagră.

8. În vechiul centru al orașului, Muntele Tâmpa oferă un loc plăcut de unde se 
poate admira priveliștea orașului și a obiectivelor lui turistice.

9. Alte obiective turistice includ Biserica Sf. Nicolae, construită în cursul anilor 
1300, Strada Sforii, cea mai îngustă stradă din România, și Poarta Ecaterinei, 
care este poarta originală a orașului, ce datează din perioada medievală.

10. Castelul Bran este situat, de asemenea, lângă Brașov și atrage mulți fani ai lui 
Dracula, deoarece se spune că Vlad Țepeș, zbirul cu faimă proastă care a 
servit ca „inspirație” pentru poveștile despre vampirul născocit, Dracula, a 
locuit aici, deși această afirmație este eronată.

ENGLISH

CONT'D OVER
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1. Brasov is a city located in the central part of Romania in the midst of the 
Southern Carpathian Mountains in Transylvania.

2. The city is a popular base for tourists who want to explore Romania or gallivant 
throughout the country because of its central location.

3. It sits in the center of and roughly equidistant to the resorts on the Black Sea, 
North Moldavia's monasteries, and Maramures's wooden churches.

4. Brasov is also the biggest city located in in an area with several ski resorts, so 
it is especially abuzz during the winter months.

5. One of the most popular resorts in the area is Poiana Brasov, a place for 
sightseeing in addition to skiing.

6. In addition to the many mountain resorts, Brasov is also home to sundry sights, 
like the Gothic-style Black Church, which was built in 1477 on the same site of 
an older church that was razed more than a century before.

7. In 1689, the church was blackened by a massive fire, which is why it received 
the epithet the "Black Church."

8. In the old city center, the mountain Tampa offers a place for sightseers to 
observe the city and its many sights.

9. Other popular sights in Brasov include St. Nicholas Church, which was 
constructed during the 1300s, the Rope Street, which is Romania's thinnest 
street, and Catherine's Gate which is the city's only original gate that dates 
from medieval times.

10. Bran Castle is also located near Brasov, and it attracts many Dracula fans 
because Vlad the Impaler, the infamous fiend who served as the "inspiration" 
for the stories about the fictional vampire Dracula, was erroneously said to 
have lived there.

VOCABULARY
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Romanian English Class

antichitate antiquity noun

zbir fiend noun

cu faimă proastă infamous expression

epitet epithet noun

a dărâma raze verb

variat sundry adjective

plin de viață abuzz expression

echidistant equidistant adjective

a hoinări gallivant verb

eronat erroneous adjective

SAMPLE SENTENCES

Cele mai multe artefacte datau 
din antichitate și erau 
exemplare superbe de obiecte 
și unelte antice.

 
"Most of the art ifacts dated 
from antiquity and were superb 
examples of ancient tools and 
implements."

Copilul era ca un zbir malefic 
pentru că nu-și asculta 
niciodată părinț ii, așadar a 
sfârșit într-o casă de corecț ie.

 
"The child was like an evil fiend 
because he always disobeyed 
his parents, so he ended up in a 
youth penitentiary."

Deț inutul condamnat la moarte 
avea o faimă proastă din cauza 
lungului șir de crime pe care le 
comisese de-a lungul a câț iva 
ani.

 
"The death row inmate was 
infamous for the long string of 
murders he had committed 
over several years."

El a primit epitetul de „puștiul 
împuț it”, pentru că nu făcea 
niciodată baie.

 
"He earned the epithet of 
'smelly kid' because he never 
took a bath."
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Clădirea veche a fost dărâmată 
după ce a fost marcată pentru 
demolare, deoarece se strica și 
se prăbușea.

 
"The old building was razed 
after it  was condemned 
because it  was rott ing and 
falling down."

Bucătăria era plină de plante 
variate, pentru că ei îi plăcea 
să gătească folosind 
ingrediente naturale.

 
"The kitchen was filled with 
sundry herbs because she loved 
cooking with natural 
ingredients."

Sediul campaniei era plin de 
viață și activitate în 
săptămânile de dinaintea 
alegerilor.

 
"The campaign headquarters 
were abuzz with activity in the 
weeks leading up to the 
election."

Erau două orașe, câte unul pe 
fiecare parte a muntelui, 
fiecare dintre ele plasat 
echidistant pe munte, de o 
parte și de alta a lui.

 
"There were two cit ies on 
either side of the mountain, 
each being equidistant to the 
mountain on their respective 
sides."

Ea a hoinărit prin toată Europa 
în cursul anilor tinereț ii ei, în 
cele din urmă revenind în State 
pentru a obț ine un loc de 
muncă.

 
"She gallivanted all over Europe 
during her younger years before 
finally returning to the states 
to get a job."

Convingerea ei că lui îi păsa cât 
de cât de ea era eronată și a 
descoperit aceasta într-un 
mod neplăcut.

 
"Her belief that he had actually 
cared for her at all was 
erroneous, but she learned it  
the hard way."

CULTURAL INSIGHT

Did you know?
 

Humans have continuously lived in the region around Brasov since antiquity, with 
the oldest traces of settlements there dating to approximately 9500 BCE or the 
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Neolithic Age. The first three areas archeologists have uncovered show signs of 
citadels built by the Dacian peoples, while another showed construction dating 
from Roman times. Two others show structures that were traced to cultures living 
during the Bronze Age. Over the centuries, the Transylvanian Saxons colonized the 
area on invitation of the kings of Hungary, who called on them to build towns and 
mines and cultivate parts of Transylvania between the Twelfth and Fourteenth 
Centuries. 
 
Oamenii au continuat să trăiască în zona din jurul Brașovului încă din antichitate, 
cele mai vechi urme de așezări omenești datând din aproximativ 9500 îH sau din 
neolitic. Primele trei zone pe care le-au descoperit arheologii arată semne ale 
existenței unor cetăți construite de daci, în timp ce altele datează din vremea 
romanilor. Alte două conțin structuri care au fost datate ca aparținând unor culturi 
ce existau în timpul Epocii Bronzului. De-a lungul secolelor, sașii transilvăneni au 
colonizat zona la invitația regilor Ungariei, care i-au chemat să construiască orașe și 
mine și să cultive diverse părți ale Transilvaniei, între secolul al XII-lea și al XIV-lea.
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ROMANIAN

1. Bisericile pictate sunt localizate în partea de nord-est a României, în Bucovina.

2. Pereții exteriori ai acestor opt biserici sunt acoperiți de fresce elaborate și 
complicate, datând de la sfârșitul secolelor XV și XVI.

3. Picturile sunt efigii ale profeților și sfinților, portretizări ale scenelor din viața lui 
Iisus Hristos, ilustrări ale demonilor și îngerilor și reprezentări ale raiului și 
iadului.

4. UNESCO a pus șapte dintre Bisericile Pictate pe lista Patrimoniului Mondial în 
1993, iar pe cea de a opta, în 2010.

5. Frescele sunt declarate a fi opere de artă bizantină și au fost bine conservate 
de-a lungul secolelor.

6. Picturile de pe pereții bisericilor nu sunt piese izolate, separate, ci mai 
degrabă realizate sistematic și cu migală pentru a ilustra cicluri întregi de 
evenimente.

7. Ele ilustrează evenimente din Biblie și din viețile unora dintre cei mai importanți 
sfinți ortodocși, prin intermediul imaginilor.

8. Frescele acoperă în întregime fațadele bisericilor, iar UNESCO le numește un 
„fenomen artistic omogen”. Bisericile Pictate și picturile lor murale sunt un 
exemplu reprezentativ al practicilor de construire și decorare a bisericilor 
moldovenești din secolele XV și XVI.

9. Cele opt biserici sunt Biserica „Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul”, Biserica 
Baptistă din Arbore, construită în 1502; Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, 
din cadrul Mănăstirii Humor, construită în 1530; Biserica „Buna Vestire” din 
Vatra Moldoviței, ridicată în 1532; Biserica „Înălțarea Sfintei Cruci” din Pătrăuți, 
construită în 1487; Biserica „Sf. Nicolae” din Probota, ridicată în 1530; Biserica 
„Sf. Gheorghe” din Suceava, înălțată în 1522; Biserica „Sf. Gheorghe” din 
Voroneț, ridicată în 1488 și Biserica „Învierea Domnului” din Sucevița, localizată 
în interiorul Mănăstirii Sucevița, înălțată în 1581.

ENGLISH

CONT'D OVER
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1. The Painted Monasteries are located in the northeastern part of Romania in 
Bucovina.

2. The outer walls of these eight churches are covered in elaborate and intricate 
frescoes dating from the late Fifteenth to Sixteenth Centuries.

3. The paintings are effigies of prophets and saints, portrayals of scenes from 
Jesus' life, depictions of demons and angels, and representations of heaven 
and hell.

4. UNESCO added seven of the Painted Monasteries to the list of World Heritage 
Sites in 1993 and the eighth in 2010.

5. The frescoes are adjudged Byzantine masterpieces and have been well-
preserved over the centuries.

6. The paintings on the walls of the monasteries are not isolated, separate pieces 
but rather are systematically and punctiliously done to illustrate full story cycles.

7. They tell stories from the Bible and from the lives of some of Orthodoxy's 
most important saints through images.

8. The frescoes cover all of the facades of the churches, and UNESCO calls them 
a "homogeneous artistic phenomenon." The Painted Monasteries and their 
murals are the quintessential example of Moldavian church construction and 
decoration from the Fifteenth and Sixteenth Centuries.

9. The eight churches are the Beheading of St. John the Baptist Church in Arbore, 
which was built in 1502; the Dormition of the Mother of God Church in 
Manastirea Humorului, which was built in 1530; the Annunciation Church in Vatra 
Moldovitei, which was erected in 1532; the Exaltation of the Holy Cross Church 
in Patrauti, which was constructed in 1487; St, Nicholas Church in Probota, which 
was built in 1530; St. George Church in Suceava, which was built in 1522; St. 
George Church in Voronet, which was constructed in 1488; and Resurrection 
Church in Sucevita (which is located inside the Sucevita Monastery), which was 
erected in 1581.

VOCABULARY
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Romanian English Class

elaborat elaborate adjective

omogen homogeneous adjectiv

a ilustra illustrate verb

migălos punctilious adjective

a declara adjudge verb

ilustrare depiction noun

portretizare portrayal noun

efigie effigy noun

complicat intricate adjective

reprezentativ quintessential adjectiv

SAMPLE SENTENCES

Sculpturile elaborate erau 
foarte detaliate și ofereau un 
exemplu excelent al artei Evului 
Mediu.

 
"The elaborate carvings were 
very detailed and offered an 
excellent example of art from 
the Middle Ages."

Decoraț iile din cameră erau 
departe de a fi omogene, unele 
fiind rustice prin natura lor, iar 
altele fiind mult mai moderne 
ca design.

 
"The decorations inside the 
room were far from 
homogeneous, with some being 
rustic in nature and others 
being much more modern in 
design."
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Ea s-a distrat desenând și a 
decis că vrea să ilustreze cărț i 
de copii când va fi mare.

 
"She enjoyed drawing and 
decided that she wanted to 
illustrate children's books when 
she got older."

Contabilii trebuie să fie 
migăloși în întocmirea 
situaț iilor financiare și nu 
trebuie să pună greșit nici 
măcar un punct zecimal.

 
"Accountants must be 
punctilious in preparing 
financial documents, not even 
misplacing a decimal point."

Ea a declarat munca artistului 
ca fiind nimic altceva decât o 
copie după maeștrii artiști din 
trecut.

 
"She adjudged the art ist 's work 
to be nothing but a copycat of 
past art ist ic masters."

Ea nu a apreciat ilustrarea 
soțului ei din filmul despre 
viața lui.

 
"She did not appreciate the 
depiction of her husband in the 
movie that was about his life."

Ori de câte ori viața unei 
persoane celebre este 
descrisă într-un film, oamenii 
care o cunosc pe acea 
persoană au adesea probleme 
cu modul în care acea persoană 
este portretizată în film.

 
"Whenever a real famous 
person's life is depicted in a 
movie, people who know the 
person often have problems 
with the portrayal of that 
person in the film."

Oamenii au ars efigiile 
conducătorului lor, de 
supărare, pentru că nu le 
plăcea ce făcea acesta.

 
"The people burned effigies of 
their ruler in anger because 
they did not like what he was 
doing."
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Designul rochiei de mireasă era 
foarte complicat, așadar a fost 
făcută la comandă, mai 
degrabă, decât să fie 
disponibilă ca articol standard.

 
"The design of the wedding 
dress was very intricate, so it  
was made to order rather than 
being available off the rack."

Ea s-a străduit să fie un 
exemplu reprezentativ a ceea 
ce voiau părinț ii să fie un copil, 
dar se pare că nu a reușit 
niciodată să se ridice la nivelul 
așteptărilor lor.

 
"She tried very hard to be the 
quintessential example of what 
her parents wanted in a child, 
but she never seemed to live 
up to their expectations."

CULTURAL INSIGHT

Did you know?
 

While all of the eight Painted Monasteries bear remarkable paintings on their 
exteriors, the inside of the Sucevita Monastery is also covered with murals which 
date from the Sixteenth Century. This monastery is the only one of the eight with a 
depiction of St. John Climacus' ladder. The paintings inside the church at Sucevita 
date from approximately 1601, which makes the church one of the last to receive 
this type of painted adornments that was popular in Moldavian church architecture 
of its time. The monastery was also fortified for defensive purposes, so it's 
surrounded by high, thick walls and has a watch tower at each of the four corners. 
 
Deși toate cele opt Biserici Pictate poartă picturi remarcabile pe pereții exteriori, 
interiorul bisericii Mănăstirii Sucevița este și el acoperit cu picturi murale ce 
datează din secolul al XVI-lea. Această biserică este singura dintre cele opt ce 
conține o reprezentare a scării Sf. Ioan Sinaitul. Picturile din interiorul bisericii de la 
Sucevița datează din aproximativ 1601, ceea ce face din biserică una dintre 
ultimele care au beneficiat de acest gen de podoabe pictate, populare în 
arhitectura bisericească a Moldovei din acea vreme. Mănăstirea a fost, de 
asemenea, fortificată în scopuri de apărare, așadar este înconjurată de ziduri înalte 
și groase și are un turn de pază în fiecare dintre cele patru colțuri.
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ROMANIAN

1. Sinaia este o stațiune și o localitate situată în județul Prahova din România.

2. Și-a primit numele de la Mănăstirea Sinaia, deoarece orașul a emanat din 
mănăstire, dezvoltându-se în mod natural în jurul ei.

3. Mănăstirea a fost denumită după Muntele Sinai, menționat în Biblie.

4. Datorită apropierii ei de Munții Bucegi, Sinaia este populară printre schiori, 
precum și printre fanii altor sporturi de iarnă.

5. Este, de asemenea, una dintre cele mai cunoscute și vechi stațiuni montane, 
iar unii o numesc „Perla Carpaților”.

6. Stațiunea montană există cel puțin din 1869, deoarece aceasta este prima ei 
mențiune în documentele oficiale.

7. La acea vreme, a fost construit primul hotel din Sinaia.

8. Sinaia este situată în zona Parcului Natural al Masivului Bucegi și sunt stabilite 
reglementari obligatorii de protecție, pentru a preveni reducerea florei din 
regiune.

9. Este interzisă tăierea copacilor sau culegerea oricăror feluri de plante din 
munți.

10. Culegerea anumitor plante poate duce la sancțiuni severe.

11. Plantele protejate sunt bujorul de munte, gențiana galbenă și floarea de colț.

12. Camparea este, de asemenea, interzisă în zonele desemnate, iar poliția 
montană patrulează zona pentru a aplica legea.

CONT'D OVER
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13. De asemenea, lângă Sinaia există rezervația botanică numită Arinișul 
(dumbravă de arini) protejată de Institutul de Biologie din București și de 
Academia Română.

14. UNESCO își împrumută, de asemenea, patronajul unei stații de cercetare 
concentrate asupra ecologiei din zonă, stație care este Centrul Jacques-Yves 
Cousteau al Universității București.

15. Această stație de cercetare găzduiește și un muzeu al faunei din Munții Bucegi, 
în interiorul unei laborator conceput să protejeze natura.

ENGLISH

1. Sinaia is a resort and town located in Romania's Prahova County.

2. It gets its name from Sinaia Monastery, as the town emanated from the 
monastery, naturally growing up around it.

3. The monastery was denominated for the Mount Sinai named in the Bible.

4. Because of its close proximity to the Bucegi Mountains, Sinaia is popular 
among skiers and fans of other winter sports.

5. It is also one of the most well-known and oldest mountain resorts, and some 
call it "The Pearl of the Carpathians."

6. The mountain resort has been there since at least 1869, as that is the earliest 
allusion to it in official documents.

7. At that time, the first hotel in Sinaia was built.

8. Sinaia is situated in the area of Bucegi Natural Park, and compulsory 
protections are in place to prevent diminution of the flora in the region.

CONT'D OVER
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9. It is forbidden to cut down trees or pick any of the mountain plants.

10. Picking several plants can result in major sanctions.

11. The protected plants are the Mountain Peony, the Yellow Gentiana, and the 
Edelweiss.

12. Camping is also restricted to designated areas, and Mountain Police patrol the 
area to enforce the laws.

13. Also near Sinaia is the alder-tree grove botanical reservation, which is 
protected by the Bucharest Biology Institute and the Romanian Academy.

14. UNESCO also lends its patronage to a separate research station focused on 
ecology in the area, which is the University of Bucharest's Jacques-Yves 
Cousteau Center.

15. This research station also houses a museum for the fauna of the Bucegi 
Mountains inside a lab that's designed to protect nature.

VOCABULARY

Romanian English Class

a emana emanate, exude verb

patronaj patronage noun

dumbravă grove noun

sancțiune sanction noun

diminuare diminution noun

obligatoriu compulsory adjectiv

mențiune allusion noun

apropiere proximate noun

a denumi denominate verb
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depozit repository noun

SAMPLE SENTENCES

Emanând încredere, i-a 
povestit intervievatorului 
despre cele mai importante 
experiențe profesionale ale 
sale.

 
"Exuding confidence, he gave 
the highlights of his job 
experience to the interviewer."

Sunetul oribil emana din sala 
corului școlii, iar profesorul s-a 
dus să vadă cine cânta.

 
"The horrible sound was 
emanating from the school's 
choir room, and the teacher 
went to see who was singing."

Ei aveau muzeul sub patronajul 
lor, vizitându-l de câteva ori pe 
an și oferindu-i susț inerea lor 
financiară.

 
"They patronized the museum 
by visit ing several t imes per 
year and giving their financial 
support to it ."

Ea s-a bucurat de plimbarea în 
dumbrava de plopi din spatele 
casei ei, datorită păcii și 
f rumuseț ii naturale de acolo.

 
"She enjoyed taking a stroll out 
to the poplar grove behind her 
home because of its 
peacefulness and natural 
beauty."

Vestul a impus sancț iuni 
împotriva Rusiei pentru 
aparenta sa implicare în criza 
ucraineană.

 
"The West levied sanctions 
against Russia for its apparent 
involvement in the Ukraine 
crisis."

Unele specii de plante și 
animale sunt pe cale de 
dispariț ie din cauza reducerii 
masive a numărului lor.

 
"Some plant and animal species 
are endangered because of 
severe diminution."
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Elevul s-a ales cu o suspendare 
obligatorie pentru că a aprins 
artificii în interiorul toaletei 
școlii.

 
"The student faced a 
compulsory suspension because 
he had lit  firecrackers inside 
the school's restroom."

Ea a făcut o menț iune la 
trecutul ei în cursul 
conversaț iei, dar nu a dat 
explicaț ii complete.

 
"She made an allusion to her 
past during the conversation 
but never fully explained."

Casa se afla în apropierea unei 
băcănii și a transportului 
public.

 
"The home was in a good 
proximate location to a grocery 
store and public 
transportation."

Oamenii din oraș au votat 
pentru a-și denumi orașul după 
anticul oraș al Ierusalimului.

 
"The townspeople voted to 
denominate their town for the 
ancient city of Jerusalem."

Hoțul a intrat în depozitul pentru piesele noi, anexat la muzeu și a 
furat totul, înainte ca obiectele să poată fi expuse.

 
"The thief got into the repository for new pieces being added to 
the museum and stole everything before they could be put on 
display."

CULTURAL INSIGHT

Did you know?
 

The Sinaia Monastery is made up of a group of low buildings surrounding two 
courtyards. Each courtyard has a small church in the center of it. The architecture of 
the two churches is Byzantine in style, with the older church, fittingly called The Old 
Church, dating back to 1695. The newer church called The Great Church was 
constructed in 1846. The thirteen monks who live in the Sinaia Monastery oversee 
a library that serves as the Cantacuzina family's jewel repository. The library also 
houses the Bible's very first Romanian translation, which was done in 1668. 
 
Mănăstirea din Sinaia este formată dintr-un grup de clădiri joase, care înconjoară 
două curți. Fiecare curte are o mică biserică în centru. Arhitectura celor două 
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biserici este bizantină ca stil, biserica mai veche fiind în mod potrivit numită 
Biserica Veche, datând din 1695. Biserica mai nouă, numită Biserica Mare, a fost 
construită în 1846. Cei 13 călugări ce trăiesc în Mănăstirea Sinaia supraveghează o 
bibliotecă ce servește ca depozit pentru bijuteriile familiei Cantacuzino. Biblioteca 
găzduiește, de asemenea, și prima traducere românească a Bibliei, realizată în 
1668.
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ROMANIAN

1. Mamaia este un oraș-stațiune, aflat între Marea Neagră și lacul Siutghiol din 
județul Constanța, România, chiar în nord-estul centrului orașului.

2. Mulți consideră că stațiunea este cea mai populară din țară și aproape nimeni 
nu locuiește acolo tot anul.

3. Mamaia este locuită cel mai mult în lunile de vară, în general, între începutul 
lunii iunie și prima parte a lunii septembrie, deși în stațiune încep să vină turiști 
încă din luna mai, iar apa în zonă nu începe să se răcească până târziu, în lunile 
de toamnă.

4. Transportul public leagă Constanța de Mamaia.

5. De asemenea, călătoria între partea sudică a stațiunii și centrul orașului este 
ușoară, prin telegondolă, care oferă priveliști pitorești ale zonelor din și din 
jurul stațiunii.

6. Principala atracție din Mamaia este plaja, așadar oamenii nu petrec prea mult 
timp vizitând obiective turistice, deoarece, de obicei, se află pe plajă, 
relaxându-se și participând la activități recreaționale în apă.

7. Stațiunea este singura din Europa care are nisipul pur, alb, care poate fi găsit 
în locuri precum Hawaii și alte destinații ecuatoriale.

8. Există, de asemenea, multe baruri și cluburi pentru aceia care doresc să 
savureze viața de noapte cu petreceri, băutură și dans.

9. În plus, parcul acvatic Aqua Magic oferă vizitatorilor mai multă distracție în apă 
cu tobogane de apă și alte divertismente și lucruri amuzante.

10. Este disponibil și un bac care îi duce pe cei ce frecventează plajele pe insula 
Ovidiu, situată pe lacul Siutghiol, și se poate ajunge la el cu ajutorul 
telegondolei.

ENGLISH

CONT'D OVER



ROMANIANPOD101.COM  ADVANCED AUDIO BLOG S1 #19 - TOP 10 ROMANIAN INTERESTING PLACES TO VISIT: MAMAIA 3

1. Mamaia is a resort town situated between the Black Sea and Lake Suitghoil in 
Romania's Constanta district just northeast of the city center.

2. Many consider the resort to be the country's most popular resort, and almost 
no one lives there year-round.

3. Mamaia is mostly inhabited over the summer months, generally between early 
June and the first part of September, although the resort starts seeing some 
tourists as early as May and the water there doesn't start to turn cold until late 
in the fall months.

4. Public transportation connects Constanta with Mamaia.

5. Also traveling between the southern part of the resort into the city center is 
easy via the Telegondola, which also offers picturesque views of the vistas in 
and around the resort.

6. The main attraction to Mamaia is the beach, so people don't generally spend a 
lot of time sightseeing as they're predominantly on the beach relaxing and 
participating in recreational activities on the water.

7. The resort is the only one in Europe which has the pure white sandy beaches 
that are enjoyed in places like Hawaii and other equatorial destinations.

8. There are also a lot of bars and clubs at Mamaia for those who like to savor 
the nightlife with reveling, drinking, and dancing.

9. Additionally, the Aqua Magic Water Park offers visitors more water fun with 
water slides and other diversions and amusements.

10. A ferry is also available to take beachgoers to Ovidia Island, which is located in 
Siutghiol Lake and can be accessed via the Telegondola.

VOCABULARY

Romanian English Class
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a locui inhabit verb

lucruri amuzante amusement adjective

divertisment diversion noun

petrecere revel noun

a savura savor verb

ecuatorial equatorial adjective

recreațional recreational adjective

priveliște vista noun

pitoresc picturesque adjective

a atribui ascribe verb

SAMPLE SENTENCES

Oamenii care au locuit la origini 
în regiune au dispărut după 
numai câteva decenii după 
sosirea coloniștilor.

 
"The people who originally 
inhabited the region died off 
only decades after colonists 
arrived."

Erau multe lucruri amuzante, 
disponibile pentru copii mici, în 
camera jucăriilor.

 
"There were many amusements 
available for small children in 
the toy room."

Divertismentele ne ajută să 
uităm de muncă și de greutăț i.

 
"It  helps to have fun diversions 
to take our minds off work and 
difficult t imes."

Petrecăreț ii erau beț i și 
zgomotoși, iar barmanul a 
trebuit să cheme poliț ia pentru 
a-i face să meargă acasă.

 
"The revelers were drunk and 
noisy, and the bartender had to 
call the police to get them to 
go home."
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Ea și-a făcut timp să savureze 
desertul pentru că era cel mai 
gustos lucru pe care îl mâncase 
vreodată.

 
"She took t ime to savor the 
dessert because it  was the 
tastiest thing she had ever 
eaten in her life."

Multe zone ecuatoriale au 
industrii turistice prospere, 
datorită climatului fierbinte și 
plajelor cu nisip.

 
"Many equatorial locations have 
thriving tourism industries 
because of the hot climate and 
sandy beaches."

Copiii se bucură adesea de 
perioada verii pentru că au 
timp mai mult pentru activităț i 
recreaț ionale.

 
"Children often enjoy the 
summertime because they have 
more t ime for recreational 
activit ies."

Priveliștile superbe ale plajei 
erau relaxante și au făcut ca 
excursia să fie și mai grozavă 
decât era deja.

 
"The sweeping vistas of the 
beach were relaxing and made 
the trip even more perfect 
than it  already was."

Priveliștile pitorești, care se 
vedeau de la fereastră, au 
convins-o să cumpere casa.

 
"The picturesque views outside 
the window convinced her to 
buy the house."

Ea a atribuit notele mari pe 
care le lua, orelor lungi de 
studiu pentru toate testele și 
examenele importante.

 
"She ascribed her high grades 
to hours and hours of studying 
for all of her tests and major 
exams."

CULTURAL INSIGHT

Did you know?
 

Constanta, the gateway town to Mamaia, is Romania's oldest still-populated city. It 
sits on the coast of the Black Sea and is the area's biggest city with more than 
283,000 people living there as of 2011. The sixth century historian Jordanes 
ascribed the city's foundation to the Getae Queen Tomyris, who at the time of its 
founding named the city Tomis after herself. According to legend, the Greek 
mythological hero Jason landed there with the Argonauts after he discovered the 
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Golden Fleece. The city was later renamed Constanta in honor of Roman Emperor 
Constantine the Great's half-sister. 
 
Constanța, orașul prin care se efectuează accesul către Mamaia este cel mai vechi 
oraș din România ce continuă să fie locuit. Este așezat pe coasta Mării Negre și este 
orașul cel mai mare din zonă, cu peste 283.000 de oameni ce trăiesc acolo, număr 
stabilit în 2011. Istoricul Iordanes din secolul VI a atribuit fondarea orașului reginei 
gete Tomrys, care, la vremea respectivă, a numit orașul Tomis, după numele său. 
Conform legendei, eroul mitologic grec Iason a poposit aici cu argonauții, după ce 
au descoperit lâna de aur. Orașul a fost redenumit mai târziu Constanța, în onoarea 
surorii vitrege a împăratului roman Constantin cel Mare.
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ROMANIAN

1. Delta Dunării este a doua deltă ca mărime și cea mai bine conservată din 
Europa.

2. Cea mai mare parte a deltei se află în județul Tulcea, deși o mică parte a sa 
aparține Ucrainei.

3. A durat mii de ani până ce Delta Dunării a evoluat la starea din ziua de astăzi, 
deși geologii susțin că, cel mai probabil, patruzeci la sută din ea s-a format în 
cursul ultimului mileniu.

4. A început să se formeze într-unul dintre golfurile Mării Negre, undeva după 
4000 îH, atunci când marea a urcat la nivelul la care se află astăzi.

5. Din cauza barierei care a blocat golful Dunării, fluviul a început să depună 
sedimente în golf.

6. În timp, golful s-a umplut, iar delta a început să crească din ce în ce mai mult și 
să avanseze în afara estuarului, undeva după 3500 îH.

7. Delta a dezvoltat câțiva lobi și a continuat să crească, adăugând lobi în 
interiorul lagunelor și lacurilor care se întind de-a lungul periferiei ei.

8. Eroziunea, exacerbată de despădurirea bazinului Dunării, a făcut ca zona deltei 
să se dilate și mai mult.

9. Spre sfârșitul secolului XX, au fost construite baraje pe Dunăre și pe afluenții 
ei, ceea ce a provocat un deficit de sedimente.

10. Simultan, s-a construit o rețea de canale, care a ajutat să se atenueze acel 
deficit al deltei, dar care a înrăutățit eroziunea de-a lungul liniei de coastă.

11. Există trei brațe importante care se varsă în Delta Dunării.

12. Acestea sunt Chilia, Sulina și Sfântul Gheorghe.

CONT'D OVER
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13. Brațele Sulina și Chilia ies din Chilia și continuă ca un singur braț, înainte de a se 
despărți.

14. S-a format un pământ nou la gura fiecărui braț, creând delta și mulții ei lobi.

ENGLISH

1. The Danube Delta is Europe's second biggest and best-preserved river delta.

2. Most of the delta is in Romania's Tulcea County, although a small part of it lies in 
Ukraine.

3. It took thousands of years for the Danube Delta to evolve to its present state, 
although geologists say that most likely forty percent of it was built over the 
last millennium.

4. It started to form in one of the Black Sea's bays at some point after 4000 BC 
when the sea climbed to the level it is at currently.

5. Because of a barrier that blocked the Danube Bay, the river started to deposit 
sediment into the bay.

6. Over time, the bay was filled up, and the delta began to grow larger and 
advance outside the estuary at some point after 3500 BC.

7. The delta built a number of lobes and continued to grow, adding internal lobes 
inside the lagoons and lakes that lay along its periphery.

8. Erosion, exacerbated by deforestation in the Danube basin, caused the delta 
area to dilate even further.

9. Toward the end of the Twentieth Century, dams were built on the Danube and 
its tributaries, causing a major deficit in sediment.

CONT'D OVER
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10. Contemporaneously, a network of channels was built, which helped attenuate 
that deficit on the delta but worsened erosion along the coastline.

11. There are three major branches that feed into the Danube Delta.

12. They are the Chilia, Sulina, and Saint George distributaries.

13. The Sulina and Saint George distributaries run out of the Chilia and continue as 
one channel before breaking off from each other.

14. New land gradually formed at each channel's mouth, creating the delta and its 
many lobes.

VOCABULARY

Romanian English Class

a evolua evolve verb

simultan contemporaneously adjective

atenuare attenuation noun

deficit deficit noun

a dilata dilate verb

despădurire deforestation noun

exacerbat exacerbate adjective

periferie periphery noun

sediment sediment noun

terestru terrestrial adjective

SAMPLE SENTENCES
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De-a lungul timpului, relaț ia lor 
a evoluat în ceva mai mult 
decât prietenie și s-au 
căsătorit.

 
"Over t ime, their relationship 
evolved into something more 
than friendship, and they got 
married."

Liderii celor două naț iuni, care 
au prezidat simultan, erau 
hotărâț i ca țările lor să 
colaboreze.

 
"The leaders of the two nations 
who served contemporaneously 
were determined that their 
countries would work together."

Deși ei au sperat că cea de-a 
doua iniț iativă ar cauza 
atenuarea primei, ambele au 
terminat prin a fi îngrozitor de 
mult în detrimentul situaț iei, în 
special atunci când au fost 
puse în aplicare împreună.

 
"Although they hope that the 
second init iat ive would cause 
attenuation of the "first, both 
of them ended up being 
tremendously detrimental to 
the situation, especially when 
done together."

Din cauza deficitului de buget, 
Congresul a căutat locuri de 
unde să poată tăia din bugetul 
naț ional.

 
"Because of the budget deficit , 
Congress looked for places to 
cut the national budget."

Optometristul a dilatat ochii 
pacientului, pentru că se 
gândea că vede semne de 
glaucom.

 
"The optometrist dilated the 
patient's eyes because she 
thought she had seen signs of 
glaucoma."

Despădurirea este o problemă 
în multe părț i ale lumii și, ca 
urmare, unele specii de animale 
sunt pe cale de dispariț ie.

 
"Deforestation is a big problem 
in many parts of the world, and 
as a result, some animal species 
are endangered."
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Toate problemele ei 
preexistente privind banii erau 
exacerbate din cauza bolii, 
deoarece ea nu lucra de mai 
multe luni.

 
"All of her preexist ing money 
problems were exacerbated by 
her illness as she was out of 
work for months."

Exista un masiv parc de 
distracț ii la periferia orașului, 
așadar hotelurile au făcut bani 
buni.

 
"There was a massive 
amusement park on the city's 
periphery, so hotels there did 
good business."

Apa a depus mult sediment pe 
mal, de-a lungul timpului, 
clădind coasta.

 
"The water deposited a lot of 
sediment on the shore over 
t ime, building out the coast."

Ecosistemul terestru din 
regiune era variat și conț inea 
multe tipuri diferite de plante 
și animale de uscat.

 
"The terrestrial ecosystem in 
the region was varied and 
contained many different types 
of land-based plants and 
animals."

CULTURAL INSIGHT

Did you know?

The Danube Delta is home to twenty-three natural ecosystems and thus is perfect 
for a diverse collection of both fauna and flora. However, the environment is 
largely aquatic because of how extensive the wetlands areas are. There are some 
terrestrial areas on top of some of the levees, however. Between the wetlands and 
the small bits of dry land in the delta lies swampland where fauna and flora that can 
adapt to both water and land are able to thrive. More than 320 different bird 
species can be found in the delta over the summer. 
 
Delta Dunării este căminul a douăzeci și trei de ecosisteme naturale, așadar este 
perfectă pentru o colecție de floră și faună diversă. Totuși, mediul este în mare 
măsură acvatic, din cauza faptului că zonele acoperite de apă sunt foarte extinse. 
Există, totuși, și unele zone terestre la capătul unora dintre diguri. Între zonele 
acoperite de apă și bucățelele de teren uscat din deltă, există mlaștini unde fauna 
și flora care se pot adapta atât pe apă, cât și pe uscat se pot dezvolta din 
abundență. Peste 320 de specii diferite de păsări pot fi găsite în deltă, în cursul 
verii.
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ROMANIAN

1. Castelul Corvinilor este o structură mare și impozantă, localizată în orașul 
Hunedoara din România.

2. Este unul dintre cele mai mari castele din Europa și se află pe lista celor șapte 
minuni din România.

3. Ioan de Hunedoara a comandat construirea ei în 1446, deoarece voia să 
transforme structura, utilizată de Carol I al Ungariei ca fortificație, într-o locuință 
somptuoasă.

4. Proprietatea a fost inițial dăruită tatălui său de către regele ungar Sigismund, ca 
plată compensatorie.

5. Stilul arhitectural al Castelului Corvinilor este o fuziune între cel gotic și cel al 
Renașterii.

6. Are turnuri de apărare înalte, puternice, bastioane, un zid dublu, flancat de 
turnuri, un pod basculant și o curte interioară.

7. Zidul dublu și turnurile erau considerate a fi de o ingeniozitate arhitecturală 
deosebită pentru Transilvania acelor vremuri.

8. Unele dintre turnuri au ferestre largi, pentru arme mari, și au fost construite 
exclusiv în scopuri de apărare, în timp ce altele au fost ridicate pentru detenția 
prizonierilor.

9. Castelul este segmentat în trei secțiuni principale, care sunt scara în spirală, 
Sala Cavalerilor și Sala Dietei.

10. Sălile sunt pavate cu marmură, au formă rectangulară și erau utilizate pentru 
ceremonii și banchete.

11. Acoperișurile diverselor părți ale castelului au diverse culori și există un mare 
număr de ferestre și balcoane, cu sculpturi complicate în piatră.

CONT'D OVER
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12. În cursul secolului XII, unele secțiuni au fost adăugate la castel, unele dintre ele 
având scopuri exclusiv estetice ca natură, iar altele servind ulterior ca 
fortificație pentru castel.

ENGLISH

1. Corvin Castle is a large and imposing structure located in the town of 
Hunedoara in Romania.

2. It's one of Europe's biggest castles and is on the list of Romania's top seven 
wonders.

3. John Hunyadi ordered the construction in 1446 as he wanted to transmute the 
structure that had once been used as a keep by Charles I of Hungary into a 
sumptuous home.

4. The property was initially given to his father by Hungarian King Sigismund as 
severance.

5. The architectural style of Corvin Castle is a fusion of Gothic and Renaissance.

6. It features tall, strong towers for defense, bastions, a double wall flanked by 
towers, a drawbridge, and an inner courtyard.

7. The double wall and towers were considered to be an architectural ingenuity 
for Transylvania at the time of the castle's construction.

8. Some of the towers feature large windows for big weapons and were built 
exclusively for defense purposes, while others were erected to hold prisoners.

9. The castle is segmented into three main sections, which are the circular 
stairway, the Knights' Hall, and the Diet Hall.

10. The halls are paved with marble and rectangular in shape and were used to 
hold ceremonies and banquets.

CONT'D OVER
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11. The roofs of the different parts of the castle are diverse in color, and there's a 
myriad of windows and balconies that have intricate stone carvings on them.

12. During the Seventeenth Century, some sections were added to the castle, with 
some having purposes that were solely aesthetic in nature and others serving 
as further fortification of the castle as a stronghold.

VOCABULARY

Romanian English Class

estetic aesthetic adjective

număr mare myriad phrase

segment segment noun

ingeniozitate ingenuity noun

a flanca flank verb

plată compensatorie severance phrase

transforma transmute verb

fuziune fusion noun

impozant imposing adjective

somptuos sumptuous adjective

SAMPLE SENTENCES

Artiștii sunt adesea 
concentraț i pe estetica 
mediului în care se află atunci 
când își creează capodoperele.

 
"Art ists are often very focused 
on the aesthetics of their 
surroundings as they create 
their masterpieces."

Exista un număr mare de 
posibilităț i pentru care 
suspectul era posibil să fi făcut 
lucrul de care era acuzat.

 
"There was a myriad of 
possibilit ies as to why the 
suspect might have done what 
he was accused of."
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Compania își efectua operaț iile 
în două segmente majore și 
ulterior și-a împărț it afacerea 
în încă două divizii în cadrul 
fiecărui segment.

 
"The company ran its 
operations in two major 
segments and further broke 
down its business into two 
more divisions under each 
segment."

A fost lăudat pentru 
ingeniozitatea și inovaț iile lui 
de inventator, dar nu a fost cu 
adevărat apreciat decât după 
moartea lui.

 
"He was praised for his 
ingenuity and innovation as an 
inventor but not fully 
appreciated until after his 
death."

Prizonierul a fost flancat de 
soldaț i uriași, în armuri grele, 
care l-au prins strâns de brațe, 
în timp ce înaintau.

 
"The prisoner was flanked by 
large soldiers in heavy armor 
who gripped each of his arms 
t ightly as they stepped 
forward."

Pachetul plăț ii compensatorii a 
executivului a fost destul de 
mare, așadar lui nu i-a păsat 
prea mult că și-a pierdut 
slujba.

 
"The executive's severance 
package was quite large, so he 
really didn't mind losing his job 
at all."

A durat ceva vreme, dar în cele 
din urmă a putut să transforme 
notele tatălui ei într-o poveste 
încântătoare.

 
"It  took some time, but she was 
able to transmute her father's 
notes into a delightful story."

Bucătarul-șef  s-a specializat în 
bucătăria de fuziune, 
europeană, deoarece el 
amesteca aromele 
mediteraneene cu felurile de 
mâncare populare, britanice.

 
"The chef specialized in 
European fusion cuisine, as he 
melded Mediterranean flavors 
with popular Brit ish dishes."
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Paznicul barului era mare și 
impozant, așadar clienț ii 
barului erau foarte liniștiț i în 
fiecare seară.

 
"The bouncer was large and 
imposing, so the bar's patrons 
were very well-behaved every 
night."

Interiorul marii case era 
elegant și somptuos, în culori 
vesele și cu mobilă și covoare 
scumpe.

 
"The inside of the large home 
was posh and sumptuous with 
bright colors and expensive 
carpet and furniture."

CULTURAL INSIGHT

Did you know?
 

There are a couple of legends surrounding Corvin Castle. One deals with Vlad the 
Impaler, who was Bram Stoker's model for the fictional vampire Count Dracula. John 
Hunyadi held him prisoner there for seven years after he was deposed. Because 
of this link between the castle and the sadist Vlad III, sometimes the castle is said 
to be the inspiration for the castle in which Stoker's Dracula lives. However, Stoker 
apparently never knew about the connection between Hunyadi and Vlad III or about 
Corvin Castle. The author's notes indicate that he imagined Dracula's castle to be 
located in the Calimani Mountains. 
 
Există câteva legende ce înconjoară Castelul Corvinilor. Una dintre ele este legată 
de Vlad Țepeș, modelul lui Bram Stoker pentru vampirul născocit, contele Dracula. 
Ioan de Hunedoara l-a ținut prizonier acolo pe Vlad Țepeș timp de șapte ani după 
ce acesta a fost detronat. Din cauza legăturii dintre castel și sadicul Vlad al III-lea, 
uneori se spune că acest castel a servit ca inspirație pentru castelul în care trăia 
contele Dracula, născocit de Bram Stoker. Totuși, aparent, Stoker nu a știut 
niciodată de legătura dintre Corvini și Vlad al III-lea sau despre Castelul Corvinilor. 
Notele autorului indică faptul că el și-a imaginat castelul lui Dracula amplasat în 
Munții Călimani.
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ROMANIAN

1. Biserica Stavropoleos, cunoscută sub numele de Mănăstirea Stavropoleos, 
înainte ca mănăstirea să fie dizolvată, a fost ridicată în 1724, în timpul domniei 
lui Nicolae Mavrocordat.

2. Arhimandritul grec Ioanichie Stratonichias a construit inițial acolo un han, iar, 
mai târziu, în incinta hanului, a construit mănăstirea și biserica.

3. Venitul de la han servea pentru întreținerea mănăstirii și bisericii.

4. Biserica a fost executată în stil brâncovenesc, caracterizat de o combinație de 
stil baroc, bizantin, otoman și de Renaștere târzie.

5. Edificiul său combină stilurile bisericii creștine ortodoxe românești și stilul 
arhitectural islamic al Imperiului Otoman.

6. Anexele mănăstirii și hanului au fost demolate spre sfârșitul anilor 1800.

7. Cutremurele repetate din zonă au avut un efect dăunător asupra structurii 
rămase și, ca urmare, turla s-a prăbușit.

8. Totuși, lucrările de restaurare efectuate asupra picturilor turnului la începutul 
anilor 1900 le-au putut conserva.

9. În ziua de astăzi, singura parte a mănăstirii originale aflată încă în picioare este 
biserica.

10. Există și o clădire nouă lângă ea, care găzduiește o bibliotecă, o colecție de 
obiecte sacerdotale, o cameră de conferințe și unele părți de picturi scoase 
din bisericile distruse în timpul regimului comunist.

11. Cealaltă clădire a fost construită la începutul anilor 1900.

12. Călugărițele de la Biserica Stavropoleos sunt foarte implicate în restaurarea 
cărților și icoanelor vechi.

CONT'D OVER
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13. De asemenea, corul bisericii este cunoscut a fi unul dintre puținele coruri 
bisericești din România care interpretează muzică neobizantină - o singură 
voce, susținută de ceea ce se numește „notă tonică” în acompaniament.

ENGLISH

1. Stavropoleos Church, which was known as Stavropoleos Monastery before the 
monastery was dissolved, was constructed in 1724 while Nicolae Mavrocordat 
was on the throne.

2. Greek Archimandrite Ioanichie Stratonikeas initially built an inn there, and later 
within the inn's precinct, he built the monastery and church.

3. The income from the inn served to maintain the church and monastery.

4. The church was done in the Brancovenesc architectural style, which is 
characterized by a combination of Baroque, Byzantine, Ottoman, and late 
Renaissance styles.

5. Its edifice also combines styles from the Romanian Orthodox Christian tradition 
with the Ottoman Empire's Islamic architectural style.

6. The annexes to the monastery and the inn were demolished toward the end of 
the 1800s.

7. Repeated earthquakes in the area had a deleterious effect on the remaining 
structure, and as a result, the dome collapsed.

8. However, restoration work on the paintings on the dome in the early 1900s 
was able to preserve them.

9. Today the only part of the original monastery that still stands is the church.

CONT'D OVER
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10. There's also a newer building next to it that houses a library, a collection of 
sacerdotal icons, a conference room, and some parts of paintings that were 
extricated from churches that were obliterated during the Communist regime.

11. The other building was constructed in the early 1900s.

12. The nuns at Stavropoleos Church are very involved in restoring ancient books 
and icons.

13. Also the church choir is known for being one of only a few church choirs in 
Romania that perform neo-Byzantine music, which features one voice that's 
sustained by what's referred to as a "tonic note" in accompaniment.

VOCABULARY

Romanian English Class

a dizolva dissolve verb

regim regime noun

sacerdotal sacerdotal adjective

distrus obliterate adjective

a scoate extricate verb

dăunător deleterious adjective

a demola demolish, raze verb

incintă precinct noun

arhimandrit archimandrite noun

acompaniament accompaniment noun

SAMPLE SENTENCES
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După câț iva ani de inactivitate, 
statul a dizolvat administrativ 
organizaț ia non-profit.

 
"After several years of 
inactivity, the state 
administratively dissolved the 
nonprofit  organization."

Oamenii erau încântaț i să vadă 
răsturnat regimul malefic sub 
care trăiseră atât de mult.

 
"The people were glad to see 
the toppling of the evil regime 
they had lived under for so 
long."

Erau multe obiecte sacerdotale 
de admirat de către vizitatori, 
în interiorul clădirii istorice.

 
"There were many sacerdotal 
objects for visitors to view 
inside the historic building."

Dispozitivul incendiar a distrus 
școala, secerând sute de vieț i 
în explozie.

 
"The incendiary device 
obliterated the school, claiming 
hundreds of lives in the 
explosion."

Personalul de la urgență a 
lucrat rapid pentru a-i scoate 
pe șofer și pe pasager din 
resturile vehiculului.

 
"Emergency personnel worked 
quickly to extricate the driver 
and passenger from the 
vehicle's wreckage."

Despărț irea a avut un efect 
dăunător asupra sănătăț ii ei, 
cufundându-se în depresie 
timp de o lună.

 
"The breakup had a deleterious 
effect on her health, and she 
was plunged into depression for 
a month."

Casa cea veche a fost 
decretată ca nepotrivită 
pentru a fi locuită și a fost 
demolată la scurt timp după 
aceea.

 
"The old house had been 
condemned as unfit  for 
habitation and was razed 
shortly afterward."

Oficialii orașului au votat 
pentru demolarea vechii școli și 
construirea uneia noi, 
moderne, pe locul respectiv.

 
"City officials voted to demolish 
the old school and build a new, 
state-of-the-art school on the 
site."
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Orașul a fost împărț it în 
diferite incinte, cu Orașul 
Chinezesc la un capăt și cu 
persoanele de descendență 
hispanică la celălalt.

 
"The city was segregated by 
precinct, with Chinatown at one 
end and people of Hispanic 
descent living in the other."

Arhimandritul de la conducerea 
mănăstirii era foarte blând și 
căuta mereu moduri de a-i 
ajuta pe oameni.

 
"The archimandrite in charge of 
the monastery was very kind 
and always looking for ways to 
help others."

Vocea cântăreței era clară ca un clopoțel, așa că ea a continuat 
cu îndrăzneală să cânte fără niciun acompaniament.

 
"The singer's voice was clear as a bell as she boldly sang without 
any accompaniment. "

CULTURAL INSIGHT

Did you know?
 

The Stavropoleos Church is home to a massive library that contains more than 
8,000 books spanning a variety of topics from Byzantine music and art to various 
theological topics and history. Among the theological topics that are covered by 
books in the huge library are homiletics, catechisms, liturgies, and others. The 
library also houses a lot of extremely old books, including over 80 manuscripts 
and 400 printed books. The collection of Byzantine music books is Romania's 
largest. The church is currently in the process of digitizing its collection to 
transform the library into a virtual one. 
 
Biserica Stavropoleos este căminul unei biblioteci masive, care conține peste 8000 
de volume, ce cuprind o varietate de subiecte, de la muzica și arta bizantină, la 
diverse subiecte teologice și istorice. Printre subiectele teologice acoperite de 
cărțile din marea bibliotecă se află omileticele, catehismele, liturghiile și altele. 
Biblioteca găzduiește și o mulțime de cărți extrem de vechi, inclusiv 80 de 
manuscrise și 400 de cărți tipărite. Colecția de cărți despre muzica bizantină este 
cea mai mare din România. La ora actuală biserica se află în plin proces de 
digitizare a colecției sale, pentru a-și transforma biblioteca într-una virtuală.
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ROMANIAN

1. Palatul Culturii din România se află în orașul Iași.

2. Acum găzduiește patru muzee unite sub forma Complexului Național Muzeal 
„Moldova”.

3. Pe lângă aceste patru muzee, Palatul Culturii este sediul Centrului de Cercetare 
și Conservare-Restaurare a Patrimoniului Cultural și al Bibliotecii Județene 
„Gheorghe Asachi”.

4. De asemenea, acolo se țin și evenimente și expoziții.

5. Cele patru muzee principale găzduite în interiorul Palatului Culturii sunt Muzeul 
de Artă, Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”, Muzeul Etnografic al 
Moldovei și Muzeul de Istorie a Moldovei.

6. Muzeul de Artă este căminul cele mai mari colecții de artă din România și a fost 
fondat în 1860.

7. Colecția muzeului include peste opt mii de picturi, o mie dintre ele provenind 
din patrimoniul universal sau național.

8. Printre artiștii ale căror lucrări se află expuse la muzeu sunt Jan Both, Salvator 
Rosa, Anthony van Dyck, Caravaggio, Carlo Dolci, Francois Boucher, Philippe de 
Champaigne și Bartolome Estaban Murillo.

9. Muzeul de Istorie a Moldovei găzduiește peste 35.000 de exponate, dintr-o 
diversitate de domenii, incluzând totul, de la numismatică și artă, la arheologie 
și documente și cărți antice.

10. Unele dintre artefacte datează din Evul Mediu, în timp ce altele aparțin câtorva 
civilizații care au trăit de-a lungul secolelor, inclusiv cea dacă, gotică și sarmată.

11. Muzeul Etnografic conține mii de exponate ce zugrăvesc progresul românilor 
de-a lungul secolelor.

CONT'D OVER
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12. Muzeul de Știință și Tehnologie, numit în onoarea lui Ștefan Procopiu, 
adăpostește expoziții precum „Energetică”, „ Telecomunicații”, „Computere”, 
„Mineralogie” și „Înregistrare și redare sunet”.

ENGLISH

1. Romania's Palace of Culture is in the city of Iasi.

2. It now accommodates four museums that are consolidated as the Moldova 
National Museum Complex.

3. In addition to those four museums, the Palace of Culture is home to the Cultural 
Heritage Conservation-Restoration Centre and the Gheorghe Asachi Iasi County 
Library's main branch.

4. Also other events and exhibitions are held there as well.

5. The four main museums that are located inside the Palace of Culture are the Art 
Museum, the Stefan Procopiu Science and Technique Museum, the Ethnographic 
Museum of Moldavia, and the Moldavian History Museum.

6. The Art Museum is home to Romania's biggest art collection and was founded 
in 1860.

7. The museum's collection includes over eight-thousand paintings, with one-
thousand of them coming through universal or national patrimony.

8. Among the artists whose work is on display at the museum are Jan Both, 
Salvator Rosa, Anthony van Dyck, Caravaggio, Carlo Dolci, Francois Boucher, 
Philippe de Champaigne, and Bartolome Estaban Murillo.

9. Moldovia's History Museum houses over 35,000 objects from a miscellany of 
fields, including everything from numismatics and art to archeology and ancient 
documents and books.

CONT'D OVER
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10. Some of the artifacts date back to the Middle Ages, while others are from 
several civilizations that lived throughout the centuries, including the Dacian, 
Gothic, and Sarmatian cultures.

11. The Ethnographic Museum holds thousands of items that depict the advance of 
the Romanians throughout the centuries.

12. The Science and Technology Museum, which is named in honor of Stefan 
Procopiu, houses exhibits like "Energetics," "Telecommunications," 
"Computers," "Mineralogy," and "Sound Recording and Playback."

VOCABULARY

Romanian English Class

a găzdui accommodate verb

unit consolidate adjective

etnografic ethnographic adjective

patrimoniu patrimony noun

diversitate miscellany noun

artefact artifact noun

a zugrăvi depict verb

mineralogie mineralogy noun

numismatică numismatics noun

energetică energetics noun

SAMPLE SENTENCES
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Ei au încercat să obț ină o 
cameră la un hotel, dar acesta 
nu i-a putut găzdui din cauza 
scaunului ei cu rotile.

 
"They tried to get a room at 
the hotel, but it  could not 
accommodate her wheelchair."

Cele două companii au fost 
unite într-o singură companie-
părinte după fuziune.

 
"The two companies were 
consolidated under one parent 
company after the merger."

Copilul a fost curios în mod 
natural în privința altor culturi, 
de la o vârstă f ragedă, și a 
continuat să studieze 
etnografia.

 
"The child was naturally 
inquisit ive about other cultures 
from an early age and went on 
to study ethnography."

Muzeul a făcut o treabă 
excelentă în privința 
conservării patrimoniului 
regiunii, prin comorile și 
artefactele locale.

 
"The museum did an excellent 
job of preserving the region's 
patrimony through local 
treasures and art ifacts."

Era o mare diversitate de 
cosmetice în sertarul de sus al 
șifonierului ei și ele zăceau 
răspândite și deasupra lui.

 
"There was a miscellany of 
cosmetics in the top drawer of 
her dresser and strewn on top 
of it  as well."

Arheologul era incitat că a 
descoperit următorul artefact 
la săpături.

 
"The archeologist was excited 
as he uncovered the next 
art ifact at the dig."

Artista a încercat să îi 
zugrăvească pe membrii 
familiei ei cu acuratețe în 
portretul de familie pe care l-a 
pictat.

 
"The art ist tried her best to 
depict her family members 
accurately in the family portrait  
she painted."

Cartea zugrăvește viața și 
moartea unui dintre cei mai 
importanț i și influenț i oameni 
din lume.

 
"The book depicted the life and 
death of one of the world's 
most important and influential 
men."
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Copiii se pot bucura de 
mineralogie de la o vârstă 
f ragedă, prin ceva foarte 
simplu, precum colecț ionarea 
pietrelor.

 
"Children can enjoy mineralogy 
from a very early age through 
something as simple as a rock 
collection."

El a început ca un colecț ionar 
de monede când era mic și a 
început să se distreze studiind 
numismatica.

 
"He started out as a coin 
collector when he was a small 
child and grew to enjoy 
studying numismatics."

După ce a început să studieze știința la colegiu, ea a decis să se 
focalizeze pe modul în care energia se transformă, luându-și 
diploma în Energetică.

 
"After beginning to study science in college, she decided to focus 
on how energy transforms by majoring in energetics."

CULTURAL INSIGHT

Did you know?
 

Construction of the Palace of Culture began in 1906 and was completed two 
decades later, in 1926. One year later, after the construction was finally finished, it 
was inaugurated with much pomp, by Ferdinand de Hohenzollern, the second king 
of Romania. The inaugural ceremony was a major event of the time and many 
members of the Royal Family and aristocracy attended. One of the urban legends 
says that the palace has no less than 365 rooms, so the guest can visit a different 
room for every day of the year, but the truth is that it has "only" 298 rooms. 
 
Construirea Palatului Culturii a început în 1906 și a fost finalizată două decade mai 
târziu, în 1926. Un an mai târziu după ce construcția a fost finalizată a fost 
inaugurată cu mare pompă de către Ferdinand de Hohenzollern, cel de-al doilea 
rege al României. Ceremonia de inaugurare a fost un eveniment major al vremii și 
au participat aristocrați și diferiți membri ai familiei regale. Una dintre legendele 
urbane spune că palatul are nu mai puțin de 365 de camere, astfel încat oaspeții 
să poata vizita câte una diferită în fiecare zi a anului, dar adevărul e că nu sunt 
"decât " 298 de încăperi.
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ROMANIAN

1. Palatul Parlamentului este sediul parlamentului român.

2. Este așezat în partea centrală a Bucureștiului, pe Dealul Spirii, și este cea mai 
mare cădire civilă cu funcție birocratică.

3. De asemenea, este cea mai grea clădire și cea mai scumpă, care funcționează 
ca centru administrativ.

4. Clădirea colosală este atât de mare încât poate fi văzută de pe orbita 
Pământului și este cunoscută pentru interiorul prețios și ostentativ.

5. Are douăsprezece etaje și încă opt sub pământ.

6. Senatul României, Camera Deputaților, un centru de conferințe și trei muzee, 
sunt toate găzduite în interiorul Palatului Parlamentului.

7. Zeci de mii de oameni vizitează palatul în fiecare an, iar ghizii oferă tururi într-o 
multitudine de limbi.

8. Construirea clădirii a început în 1980, când regimul comunist al lui Nicolae 
Ceaușescu era încă la putere.

9. O parte a vechiului București și stadionul „Republica” au fost demolate pentru a 
face loc noii clădiri.

10. Construirea grandiosului palat a stârnit multe controverse la acea vreme, 
deoarece oprirea curentului electric și raționalizarea hranei aveau loc frecvent 
la acea vreme.

11. De asemenea, guvernul a demolat nouă mii de locuințe, dând locuitorilor lor 
doar câteva zile pentru a le evacua.

12. Mii de soldați și până la un milion de oameni au muncit la toate orele din zi 
pentru a construi Palatul Parlamentului.

CONT'D OVER
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13. În ciuda controversei și a legăturii lui cu România comunistă, în ziua de astăzi 
unii români îl consideră a fi o emblemă a democrației incipiente a țării lor.

14. Clădirea nu a fost deschisă, de fapt, până în 1990, nu mult după ce revoluția 
Română a răsturnat regimul lui Ceaușescu.

ENGLISH

1. The Palace of the Parliament is Romania's Parliamentary Seat.

2. It sits in the central part of Bucharest on Spirii Hill and is the biggest civilian 
building that has a bureaucratic function.

3. It's also the heaviest building and the most expensive building that functions as 
an administrative center.

4. The colossal building is so huge that it can be seen from Earth's orbit, and it's 
known for its ornate and ostentatious interior.

5. It's twelve stories high and has eight more levels underground.

6. Romania's Senate, the Chamber of Deputies, a conference center, and three 
museums are all housed inside the Palace of the Parliament.

7. Tens of thousands of people visit the palace every year, and docents give 
tours in a multiplicity of languages.

8. Construction on the building began in 1980 while dictator Nicolae Ceausescu's 
communist regime was still in power.

9. Part of old Bucharest and the Republica Stadium were demolished to make way 
for the new building.

10. The construction of the grandiose palace sparked a controversy at the time as 
power cuts and rationing of food happened frequently at that time.

CONT'D OVER
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11. Also the government demolished nine-thousand homes, giving their residents 
only a few days to get out of them.

12. Thousands of soldiers and up to a million people worked at all hours of the day 
to build the Palace of the Parliament.

13. Despite the contention and its roots in communist Romania, today some 
Romanians consider it to be an icon of their country's incipient democracy.

14. The building didn't actually open until early in 1990, not long after the Romanian 
Revolution toppled Ceausescu's regime.

VOCABULARY

Romanian English Class

birocratic bureaucratic adjective

colosal colossal adjective

prețios ornate adjective

ostentativ ostentatious adjective

ghid docent noun

incipient incipient adjective

a răsturna topple verb

grandios grandiose adjective

multitudine multiplicity noun

controversă contention noun

SAMPLE SENTENCES
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Partea birocratică a afacerii 
era încă mică, înghesuită și de 
mărimea unei debarale.

 
"The bureaucratic part of the 
business was small, cramped, 
and the size of a closet."

Statuia colosală se înălțase 
deasupra grupului, în timp ce ei 
treceau pe dedesubt și se 
uitau la ea.

 
"The colossal statue towered 
over the group as they passed 
underneath it  and gazed up at 
it ."

Coșciugul acela preț ios părea 
așa o risipă de bani, deoarece 
urma să fie în curând îngropat.

 
"The ornate casket seemed like 
such a waste of money because 
it  was soon to be buried."

Avea gusturi ostentative în 
ceea ce privește decorarea, 
optând mereu pentru cele mai 
scumpe lucruri.

 
"He had a very ostentatious 
taste in décor, always opting 
for the most expensive things."

Diana are un ghid de informaț ii 
în chineză.

 
"Diana has a Chinese 
information guide."

Ghidul a condus grupul din 
cameră în cameră, explicând în 
detaliu fiecare exponat.

 
"The docent directed the group 
from room to room, explaining 
each of the exhibits in detail."

Organizarea incipientă va 
crește într-o zi pentru a deveni 
un centru de putere 
multimiliardară.

 
"The incipient organization 
would one day grow into a mult i-
billion dollar powerhouse."

Armata a prădat palatul 
regelui, luându-l prizonier, 
răsturnându-i indiscutabil 
domnia.

 
"The army sacked the king's 
castle and took him prisoner, 
effectively toppling his 
kingdom."
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A fost nevoie de multă vărsare 
de sânge și de mulț i ani pentru 
a răsturna regimul cel rău, 
care smulsese puterea din 
mâinile regelui anterior.

 
"It  took much bloodshed and 
many years to topple the evil 
regime which had wrested 
power from the previous king's 
grasp."

Tortul de nuntă era grandios 
ca stil, deoarece cuplul se 
decisese să nu facă deloc 
economii.

 
"The wedding cake was very 
grandiose in style, as the couple 
decided not to spare any cost."

Copilul era extaziat la vederea 
multitudinii de prăjituri expuse 
pe masa deserturilor.

 
"The child was in awe at the 
mult iplicity of cookies that 
were set out on the dessert 
table."

O mică ciorovăială între doi 
prieteni a sfârșit prin a deveni 
o imensă controversă, care le-
a distrus prietenia.

 
"A small spat between the two 
friends ballooned into a huge 
contention that sundered their 
friendship."

CULTURAL INSIGHT

Did you know?
 

While tourists generally remark on the sheer size of the Palace of the Parliament, 
the intricate interior and the architecture are just as, if not more magnificent than its 
size. In building the palace, crews used 1.5 billion pounds of steel and bronze, 
35.3 million cubic feet of marble, 7.7 million pounds of crystal, and 31.7 million 
cubic feet of wood. Most of the materials that were used are of Romanian origin. It's 
estimated that it cost about USD $  4 billion (based on 2006 dollars) to build the 
Palace of the Parliament. 
 
Deși turiștii fac, în general, observații pe seama dimensiunii totale a Palatului 
Parlamentului, interiorul și arhitectura complicată sunt la fel de, dacă nu mai, 
magnifice decât mărimea lui. La construirea clădirii somptuoase, echipele de 
muncitori au utilizat aproximativ 700.000 de kg de oțel și bronz, circa 1 milion de 
metri cubi de marmură, aproximativ 3,5 milioane de kilograme de cristal și aproape 
900.000 de metri cubi de lemn. Cea mai mare parte a materialelor utilizate 
proveneau din România. Se estimează că a costat aproape 4 milioane USD 
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(raportate la valoarea dolarului din 2006) pentru a construi Palatul Parlamentului.
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ROMANIAN

1. Complexul Muzeal Național ASTRA este situat în localitatea Sibiu din România.

2. Complexul adună sub un singur acoperiș patru muzee și unele laboratoare de 
cercetare și conservare.

3. Centrul atenției celor patru muzee sunt societăți, culturi și etnologii est-
europene.

4. Muzeele sunt - Muzeul Civilizației Populare Tradiționale, Muzeul de Etnografie 
Universală, Muzeul Civilizației Transilvane, Muzeul de Etnografie și Artă Populară 
Săsească.

5. Complexul lucrează, de asemenea, la deschiderea unui alt muzeu care se va 
numi Muzeul Culturii și Civilizației Țigănești.

6. Muzeul Civilizației Populare Tradiționale ocupă aproape un kilometru pătrat și 
este cel mai mare muzeu în aer liber din România și unul dintre cele mai mari 
muzee în aer liber din Europa Centrală și de Est.

7. Peste 300 de case și alte structuri sunt împrăștiate în zona păduroasă și în jurul 
unor lacuri artificiale.

8. Muzeul de Etnografie Universală este singurul muzeu din România specializat în 
etnologie din afara Europei.

9. Acum deține peste 3000 de artefacte, deși a început în 1993, într-o clădire 
mică, numită Casa Hermes, cu doar o colecție mică deținută de membrii 
Asociației Transilvănene de Științele Naturii.

10. La închiderea muzeului ASTRA, Muzeul ASTRA al Civilizației Transilvănene a fost 
conceput să îi preia colecția.

11. la acea vreme, existau peste 50.000 de exponate, iar unele dintre ele erau 
conferite în schimb Muzeului Bruckenthal.

CONT'D OVER
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12. În ziua de astăzi, Muzeul Civilizației Transilvănene are peste 40.000 de 
exponate în colecția sa și prezintă cultura Transilvaniei la nivel interdisciplinar și 
interetnic.

13. Muzeul de Etnografie și Artă Populară Săsească a fost instituit pentru a acoperi 
golul lăsat de celelalte muzee, expunând cultura și istoria sașilor din 
Transilvania.

ENGLISH

1. The ASTRA National Museum Complex is located in the city of Sibiu, Romania.

2. The complex synthesizes four museums with some research and conservation 
laboratories under one roof.

3. The cynosures of all four of the museums are Eastern European societies, 
cultures, and ethnology.

4. They are - the Museum of Traditional Folk Civilization, the Museum of Universal 
Ethnography, the Museum of Transylvanian Civilization, and the Museum of 
Saxon Ethnography.

5. The complex is also working on opening another museum that will be called 
the Museum of Culture and Civilization of the Romany.

6. The Museum of Traditional Folk Civilization sits on almost one square kilometer 
and is Romania's biggest open-air museum and also one of Central and Eastern 
Europe's biggest open-air museums.

7. More than 300 houses and other structures are scattered throughout the 
arboraceous area and around a pair of artificial lakes.

8. The Museum of Universal Ethnography is Romania's only museum which 
specializes in ethnology from outside Europe.

CONT'D OVER
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9. It now holds more than 3,000 artifacts, although it started in 1993 in a small 
building called the Hermes House with just a small collection owned by 
members of the Transylvanian Association for Natural Sciences.

10. At the ASTRA Museum's closure, the ASTRA Museum of Transylvanian Civilization 
was conceived to take up its collection.

11. At the time, there were more than 50,000 items, and some of those items 
were conferred to the Brukenthal Museum instead.

12. Today the Museum of Transylvanian Civilization has more than 40,000 items in 
its collection and showcases Transylvania's culture through interdisciplinary and 
inter-ethnic eyes.

13. The Museum of Saxon Ethnography was instituted to plug a hole left by the 
other museums by showcasing the culture and history of the Saxons in 
Transylvania.

VOCABULARY

Romanian English Class

a aduna synthesize verb

centrul atenției cynosure expresion, phrase

a împrăștia scatter verb

păduros arboraceous adjective

artificial artificial adjective

a concepe conceive verb

a conferi confer verb

interdisciplinar interdisciplinary adjective

închidere closure noun

a institui institute verb

SAMPLE SENTENCES
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Directorul a hotărât să adune 
mai multe departamente într-
un singur grup și să reducă cu 
opt la sută forța de muncă.

 
"The manager decided to 
synthesize mult iple 
departments into one group 
and cut eight percent of his 
workforce."

Frumoasa mireasă a fost 
centrul atenț iei la nunta ei, așa 
cum fiecare mireasă trebuie să 
fie.

 
"The beautiful bride was the 
cynosure of her wedding, just as 
every bride should be."

Mireasa este, de obicei, centrul 
atenț iei ceremoniei nupț iale, 
toată lumea ridicându-se în 
picioare, atunci când ea intră 
în biserică.

 
" The bride is usually the 
cynosure of the wedding 
ceremony with everyone arising 
when she enters the sanctuary."

Fermierul s-a bucurat să 
împrăștie grâu pe câmp în 
modul tradiț ional, deoarece în 
felul acesta se putea bucura 
de aerul liber și de câmpuri.

 
"The farmer enjoyed scattering 
grain the old fashioned way 
because he was better able to 
enjoy the outdoors and his 
fields."

Grădinile botanice includeau o 
zonă păduroasă specială, care 
conț inea copaci din toate 
părț ile lumii.

 
"The botanical gardens included 
a special arboraceous area that 
featured trees from all parts of 
the world."

Tortul avea gust artificial, ca și 
când fusese făcut din carton, 
așadar cuplul a căutat un alt 
cofetar.

 
"The cake tasted art ificial and 
like it  was made out of 
cardboard, so the couple 
looked for another baker."

Ea a petrecut ore în șir gândind 
și concepând multe idei, dar nu 
le-a pus în aplicare în cele din 
urmă.

 
"She spent hours thinking and 
conceived many ideas, but she 
didn't follow through with any 
of them in the end."

Tatăl i-a conferit fiului său 
șapca lui de baseball 
preferată, la cea de-a 
optsprezecea sa aniversare.

 
"The father conferred his 
favorite baseball cap to his son 
on his eighteenth birthday."
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Legiuitorii au discutat cu 
experț ii militari pentru a 
conferi cel mai bun curs de 
acț iune în ceea ce privește 
crizele internaț ionale.

 
"The lawmakers conferred with 
the military experts to decide 
the best course of action in 
dealing with the international 
crisis."

Colegiul a oferit un curs 
interdisciplinar de studiu 
pentru bobocii care nu erau 
siguri în ce voiau să își ia 
diploma.

 
"The college offered an 
interdisciplinary course of study 
for freshmen who weren't sure 
what they wanted to major in."

Închiderea benzilor, pentru 
realizarea construcț iilor, poate 
face traficul un coșmar, dar 
rezultatul final este o 
deplasare mai lină pe drum.

 
"Lane closures for construction 
can make traffic a nightmare, 
but the end result is a 
smoother drive on the road."

Guvernul a instituit o regulă 
care impunea șoferilor de 
vehicule cu funcț ii de 
conducere autonome să își ț ină 
mâinile pe volan tot timpul.

 
"The government instituted a 
rule that required drivers of 
vehicles with autonomous 
driving features to keep their 
hands on the steering wheel at 
all t imes."

CULTURAL INSIGHT

Did you know?
 

While the four aforementioned museums make up most of the ASTRA National 
Museum Complex, the campus also houses several other related departments. The 
Cornel Irimie Memorial Cabinet is home to the personal collection of the Museum of 
Folk Technology's founder. Cornel Irimie was also Romania's foremost ethnography 
and folklore researcher. The museum complex also is home to the Information and 
Documentation Center, which oversees its publishing house, archive, and library. 
The ASTRA Film Studio, which produces documentaries, is also in the ASTRA 
National Museum Complex. There's also a special department dedicated to 
conserving and restoring items in the complex's collections. 
 
Deși cele patru muzee menționate formează, în principal, Complexul Național 
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Muzeal ASTRA, campusul găzduiește și câteva alte departamente înrudite. 
Cabinetul Memorial „Cornel Irimie" este căminul colecției personale a fondatorului 
Muzeului Civilizației Populare Tradiționale. Cornel Irimie a fost, de asemenea, cel mai 
remarcabil etnograf și cercetător de folclor din România. Complexul muzeal 
găzduiește și Centrul de Informare și Documentare, care își supraveghează editura, 
arhiva și biblioteca. Studioul de Film ASTRA, care produce documentare, face și el 
parte din Complexul Muzeal ASTRA. Există și un departament special, dedicat 
conservării și restaurării exponatelor din colecția complexului.
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