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VERBE DE CONJUGAREA A IV-A 

(cele cu -i final la infinitiv)
e. g. a fi, a şti, a veni, a găsi, a iubi, a trebui, a nimeri etc.

Situaţiile pe care trebuie să le aveţi în vedere sunt:

1. Folosirea lor la infinitiv (la forma de dicţionar, să zicem) comportă 
prezenţa unui singur -i:

e.g.: 

• pot şti...; 

• putem şti...., 

• puteţi fi....; 

• nu pot fi...; 

• nu putem găsi; 

• trebuie a şti;

ATENŢIE la verbele care au doi -i – a se sfii, a prii –
aceştia se vor păstra în formele care se combină cu 
verbele de mai sus (de obicei, verbe de tipul a (se) 
putea: se pot sfii, nu-mi pot prii)
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2. Folosirea structurilor de conjunctiv (modul verbal al cărui semn 
distinctiv este conjuncţia să), prezent, la persoana a II-a, sg. :

– să ştii, 

– să fii, 

– să vii; 

– să nu ştii, 

– să nu fii, 

– să nu vii

Reţineţi că în aceste forme primul -i este din radical 

şi al II-lea –i este desinenţa care marchează persoana a II-a!

• Pentru verbele a iubi, a trebui, a nimeri etc., nu aveţi acestă 
problemă, pentru că ele au sufixul secundar -esc şi, ca atare, 
formele de conjunctiv prezent, pers. a2-a sg sunt: să iubească, să 
trebuiască, să nimerească.
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3. Atenţie la verbul a trebui! El este impersonal, deci 

foloseşte forma de pers. a III-a la toate persoanele). 

Ca urmare, vom scrie şi vom spune: 

• eu trebuie să ... (nu trebuiesc)

• tu trebuie să ... (nu tu trebuieşti)

• el trebuie să ... (nu el trebuieşte)
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4. Nu confundaţi formele de tipul să nu fii, să nu vii (care sunt la 
conjunctiv, recunoaşteţi conjuncţia să în structuri) cu cele de tipul 
Nu fi (prost)!; Nu veni!

Ele sunt, morfologic, verbe la moduri diferite: conjunctiv, 
respectiv, imperativ, chiar dacă se folosesc în aceleaşi situaţii de 
comunicare. Conjunctivul este recunoscut pentru valoarea lui de 
imperativ. Deci, primele forme folosesc conjunctivul prezent pers, 
a II-a si acestea au doi -i (unul din radical, al 2-lea, desinenţa de 
pers.a II-a); formele de imperativ negativ folosesc formula: nu + 
infinitivul: nu fi!; nu veni! 

Nota bene!

• A şti este defectiv de imperativ negativ (nu are imperativ negativ). 
În locul lui se foloseşte conjunctivul: - să nu ştii! - sau  indicativul 
prezent  - nu ştii nimic!


