
Matkustaminen
Yleistä

Yleistä - Olennaiset
Suomi Romania
Voisitko auttaa minua? Mă puteți ajuta, vă rog?

Avun pyytäminen

Puhutko englantia? Vorbiți în engleză?
Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia

Puhutteko _[kieltä]_? Vorbiți _(limba)_?
Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän jotain tiettyä kieltä

En puhu _[kieltä]_. Nu vorbesc _(limba)_.
Selventäminen, ettet puhu kyseistä kieltä

En ymmärrä Nu înțeleg.
Selventäminen, ettet ymmärtänyt puhujaa

Yleistä - Keskustelu
Suomi Romania
Hei! Bună ziua!

Yleinen tervehdys

Moi! Salut!
Epämuodollinen tervehdys

Hyvää huomenta! Bună dimineața!
Aamuisin käytetty tervehdys

Hyvää iltaa! Bună seara!
Iltaisin käytetty tervehdys

Hyvää yötä! Noapte bună!
Hyvän yön tervehdys ennen nukkumaanmenoa

Mitä kuuluu? Ce mai faci?
Kohteliasta small talkia, tiedustelu henkilön voinnista
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Matkustaminen
Yleistä
Hyvää, kiitos kysymästä. Bine, mulțumesc.

Kohtelias vastaus kysymykseen "Mitä kuuluu?"

Mikä nimesi on? Cum te numești?
Henkilön nimen tiedustelu

Nimeni on ___. Mă numesc ___.
Nimen kertominen

Mistä olet kotoisin? De unde ești?
Tiedustelu henkilön kotimaasta

Olen ___. Sunt din ___.
Vastaus tiedusteluun kotimaasta

Kuinka vanha olet? Câți ani ai?
Henkilön iän tiedustelu

Olen __ vuotta vanha. Am __ ani.
Vastaus tiedusteluun iästä

Kyllä Da
Myönteinen vastaus

Ei Nu
Kielteinen vastaus

Kiitos Vă rog
Kohtelias täytesana

Tässä ole hyvä! Poftim!
Kun annat jollekin jotain

Kiitos. Mulțumesc
Henkilön kiittäminen

Kiitos oikein paljon. Mulțumesc mult
Lämpimien kiitoksien antaminen
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Ole hyvä. Cu plăcere

Kohtelias vastaus kiitokseen

Olen pahoillani. Îmi pare rău
Pyytää anteeksi jotain asiaa

Anteeksi. Mă scuzați
Jonkun huomion pyytäminen

Ei se mitään. Nu face nimic
Anteeksipyyntöön vastaaminen (jos hyväksyt sen)

Ei haittaa. Nici o problemă
Anteeksipyyntöön vastaaminen (jos hyväksyt sen)

Varo! Ai grijă!
Jonkun huomion herättäminen vaaratilanteeseen

Minulla on nälkä. Mi-e foame
Ilmaisu siitä, että on nälkäinen

Minulla on jano. Mi-e sete
Ilmaisu siitä, että on janoinen

Olen väsynyt Sunt obosit
Ilmaisu siitä, että on väsynyt

Olen kipeä. Mă simt rău
Ilmaisu siitä, että on kipeä

En tiedä Nu știu
Et tiedä vastausta kysyttyyn kysymykseen

Oli mukava tavata. Mi-a făcut plăcere să te cunosc
Kohtelias hyvästelylause ensitapaamisen jälkeen

Näkemiin! La revedere!
Hyvästely

Yleistä - Valituksen tekeminen
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Matkustaminen
Yleistä

Romania
Haluaisin tehdä valituksen Aș dori să fac o reclamație

Kohtelias tapa aloittaa valituksen teko

Kuka täällä on vastuussa? Cine este responsabil aici?
Kysyminen kuka on paikan vastuuhenkilö

Tätä en voi hyväksyä! Este complet inacceptabil!
Vahva ilmaisu tyytymättömyydestäsi

Haluan rahani takaisin! Îmi vreau banii înapoi!
Vaatimus rahojen takaisin saamisesta

Olemme odottaneet yli tunnin. Așteptăm de mai mult de o ora.
Valitus pitkistä odotusajoista

Yleistä - Kiroileminen
Suomi Romania
Tämä ruoka maistuu ihan paskalta! Mâncarea asta are un gust de rahat!

Töykeä tapa ilmaista tyytymättömyytesi ruokaa kohtaan

Tämä juoma maistuu ihan kuselta! Această băutură are gust de pișat!
Töykeä tapa ilmaista tyytymättömyytesi juomaa kohtaan

Tämä paikka on oikea persläpi! Locul ăsta este o cocină!
Töykeä tapa ilmaista tyytymättömyytesi paikkaa kohtaan

Tämä auto on kauhea romu! Mașina asta este o epavă!
Töykeä tapa ilmaista tyytymättömyytesi autoa kohtaan

Palvelu on täällä ihan perseestä! Serviciul e de rahat!
Töykeä tapa ilmaista tyytymättömyytesi palvelua kohtaan

Tämähän on täyttä riistoa! Asta e jecmăneală totală!
Töykeä valitus korkeista hinnoista
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Älä puhu paskaa! E o prostie!

Töykeä tapa ilmaista epäuskosi jonkun sanomiseen

Olet idiootti! Ești un prost imbecil!
Ihmisen loukkaaminen kyseenalaistamalla hänen älykkyytensä

Sinä et tiedä paskan vertaa! Nu știi nici pe dracu!
Ihmisen loukkaaminen kritisoimalla hänen tietämystään

Painu helvettiin! Cară-te!
Töykeä käsky jollekin poistua paikalta välittömästi

Sovitaan tämä ulkopuolella! Hai să rezolvăm asta afară!
Ilmaisu, että haluaa tapella henkilön kanssa anniskeluliikkeen tms. ulkopuolella
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