
Seyahat
Buluşma

Buluşma - Sohbet
Türkçe Rumence
Size eşlik edebilir miyim? Pot să mă alătur?

Birinin masasına oturup oturamayacağını yada barda onun yanında durup duramayacağını sorma

Size içecek birşey ısmarlayabilir miyim? Pot să vă ofer o băutură?
Bir kimseyi bir içkiye davet edip edemeyeceğini sorma

Buraya sık gelir misiniz? Veniți des aici?
Kısa konuşma

Peki, ne iş yapıyorsunuz? Cu ce te ocupi?
Kısa konuşma

Dans etmek ister misiniz? Vrei să dansezi?
Birine seninle dans etmek isteyip istemediğini sorma

Biraz temiz hava almak istermisiniz? Vrei să iei o gură de aer?
Birine seninle dışarı çıkmak isteyip istemediğini sorma

Başka bir partiye gitmek ister misin? Vrei să mergi în altă parte?
Birinden seninle başka bir yere gelmesini isteme

Hadi buradan dışarı çıkalım! Hai să plecăm de aici!
Birinden seninle birlikte oradan ayrılmasını ve başka bir yere gitmesini isteme

Benim evime mi yoksa senin evine mi gidelim? La mine sau la tine?
Birine geceyi nerede geçirmek istediğini sorma

Benim evimde film izlemek ister misin? Vrei să ne uităm la un film la mine acasă?
Birini senin evinde film izlemeye davet etme

Bu gece için bir planın var mı? Ai vreun plan în seara asta?
Dolaylı yoldan buluşma teklif etme

Benimle bazen öğlen yemeği/akşam yemeği
yemek ister miydin?

Vrei să luăm prânzul/cina împreună cândva?

Buluşma teklif etme
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Benimle bir kahve içer miydin? Vrei să mergem la o cafea?

Birbirini daha iyi tanımak için birlikte zaman harcamak isteme

Seni evine bırakabilir miyim? Pot să te duc/conduc acasă?
Geceyi bitirmemeye çalışma

Tekrar buluşabilir miyiz? Ai vrea să ne mai întâlnim?
Başka bir buluşma isteme

Bu hoş akşam için teşekkür ederim! İyi geceler! Mulțumesc pentru această seară minunată. Noapte
bună!

Geceyi bitirmenin kibar yolu

Bir kahve için içeri gelir miydin? Vrei să intri să bem o cafea?
Birini evine davet etme

Buluşma - İltifat etme
Türkçe Rumence
Sen harikasın! Ești frumos/frumoasă!

Birinin görünüşüne iltifat etme

Çok komiksin! Esti foarte amuzant(ă)!
Birinin mizah anlayışına iltifat etme

Çok güzel gözlerin var! Ochii tăi sunt foarte frumoși!
Birinin gözlerine iltifat etme

Sen harika dans ediyorsun! Dansezi foarte bine!
Birinin dans kabiliyetine iltifat etme

Bu kıyafette/gömlekte çok güzel görünüyorsun! Îți stă foarte bine în această rochie/bluză!
Birinin moda anlayışına/tasarımına iltifat etme

Bütün gün seni düşünüyordum! M-am gândit la tine toată ziua!
Karşındaki kişiden çok hoşlandığını gösterme

Seninle konuşmak gerçekten çok hoştu! Mi-a făcut plăcere să stăm de vorbă!
Konuşmanın sonunda iltifat etme
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Buluşma - Hayır deme
Türkçe Rumence
İlgilenmiyorum. Nu sunt interesat(ă).

Reddetmenin kibar bir yolu

Beni yalnız bırak. Lasă-mă în pace.
Reddetmenin direk yolu

Kaybol! Hai valea!
Reddetmenin kaba bir yolu

Bana dokunma! Nu pune mâna pe mine!
Karşındaki kişi fiziksel olarak sana yaklaşınca hayır deme

Çek ellerini üstümden! Ia mâna de pe mine!
Karşındaki kişi elleriyle sana dokununca hayır deme
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