
 

 
Conversational Basics 

 

 

 
 

Greetings 
 

English Romanian 

Hello! Hi! Bună! Salut! 

Good morning! Bună dimineaţa! 

Good afternoon! Bună ziua! 

Good evening! Bună seara! 
 

 

  

 

 

                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Romanian 

Merry Christmas! Crăciun fericit! 

I wish you a Happy New Year! Vă urez un An Nou fericit! 

 
Best wishes for a Merry Christmas! Cele mai bune urări de Crăciun! 

Happy Easter! (Un) Paște fericit ! 

English Romanian 

How much does it cost? Cât costă? 

Where can I try it on? Unde pot să probez? 

Do you have it in a 

larger/smaller size? 

Aveţi o măsură mai mare/mai 

mică? 

English Romanian 

My name is … Numele meu este … 

 Allow me/let me introduce myself! Vă rog să îmi permiteți să mă prezint! 

What’s your name? (informal) Cum te cheamă? 

 Could you tell me your name, 
please? (formal) 

Ați putea să îmi spuneți numele 
dumneavoastră, vă rog? 

How are you? (informal) Ce mai faci? 

How are you? (formal) Ce mai faceţi? 

Fine. Bine. 

Thank you! Mulţumesc! 

You’re welcome. Cu plăcere. 

Where are you from? De unde sunteți? 

 Yes. Da. 

No. Nu. 

Nice to meet you! Încântat de cunoştinţă! 

I’m sorry! Îmi pare rău! 

Excuse me! Scuzaţi-mă! 

Where is the station? Unde este gara? 

Where is the hotel? Unde este hotelul? 

I want to go to the airport. Vreau să merg la aeroport. 

What time is it? Ce oră este? 

Good-bye! La revedere! 

 

Promoting National Identity 
       in European Context 
through Customs and Traditions 

 

Seasonal Greetings 

Shopping 



Asking for directions              Asking for directions 
 

 

 

   
 

 
 

 

 

English Romanian 

How do I get to … ? Cum ajung la ...? 

Is this the road to ...? Acesta este drumul către ...? 

To the right. La dreapta. 

English Romanian 

To the left. La stânga. 

Straight ahead. Drept înainte. 

It’s next to ... Este lângă ... 

English Romanian     English Romanian 

I’d like to have … Aş dori să iau … vă rog Salad Salată 

Main course Fel de mâncare principal Bread Pâine 

Side dish Garnitură Juice/Water Suc/Apă 

Meat Carne Dessert Desert 

Chicken/pork/veal/fish Pui/porc/vită/peşte Bill Nota de plată 

Soup Supă Receipt Chitanţă 

English Romanian 

What do you do in your free time? Ce faci în timpul liber? 

I am very good at football. Sunt foarte bun la fotbal. 

I like reading Îmi place să citesc. 

I love listening to music. Ador să ascult muzică. 

I like spending my free time with friends. Îmi place să petrec timpul liber cu prietenii. 

English   Romanian 

0 – zero zero 

1 – one unu 

2 – two doi 

3 – three trei 

4 – four patru 

5 – five cinci 

6 – six şase 

7 – seven şapte 

8 – eight opt 

9 – nine nouă 

10 – ten zece 

11 – eleven unsprezece 

12 – twelve doisprezece 

Free time 
 

Numbers 
 

At the restaurant 
 


