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  The complexity of the romanian verb (especially the present indicative mood) 
represents a problem which is for the foreign learners only partially resolved by the 
literature of speciality, and usually offers only conjugation patterns (and so the 
process of learning the verbs is based more on a mechanical process). 
  In our paper we tried to clasify the verbs into categories and to find the rule for the 
alternances that occurs during the conjugation. The main objective of the study has 
been the transition from this mechanical process to a logical one.  
 
 
  Introducere 
  Alături de genitiv şi dativ, indicativul prezent reprezintă una dintre cele mai mari 
dificultăŃi întâmpinate de elevii străini în cadrul cursurilor de limba română. Acest 
lucru are drept cauză complexitatea deosebită a verbului romînesc, complexitate care 
rezultă atât din multitudinea de conjugări şi categorii de verbe care se conjugă diferit 
cât şi din schimbările suferite de verbe asemănătoare în cadrul aceleiaşi conjugări sau 
categorii. 
  Pe de altă parte, comparativ cu indicativul prezent al verbului românesc, indicativul 
prezent al verbelor din alte limbi este mult mai simplu. De exemplu, în limba greacă 
există numai două conjugări, fiecare cu câte o subcategorie. În cadrul acestor patru 
grupe, verbul grecesc urmează reguli stricte, fără schimbări şi fluctuaŃii, fără prea 
multe excepŃii. 
  Luând în considerare faptul că persoanele interesate de a învăŃa limba română 
constituie o categorie neomogenă (absolvenŃi de liceu, oameni de afaceri etc.) mulŃi 
dintre aceştia neposedând cunoştinŃe satisfăcătoare de gramatică, am încercat să 
adaptăm metodele de predare a limbii române la aceste condiŃii încercând să elaborăm 
reguli care să fie accesibile cursanŃilor, care să simplifice înŃelegerea noŃiunilor de 
gramatică şi care să ajute la asimilarea corectă a limbii române şi respectiv a verbului. 
  Pornind de la gruparea tradiŃională a verbelor în cele patru conjugări, am regrupat 
verbele în cadrul fiecărei conjugări (în special verbele de conjugarea întâi şi de 
conjugarea a IV-a) în funcŃie de terminaŃiile primite de verb la diferite persoane 
încercând să găsim o caracteristică prin care cursanŃii să le poată deosebi şi încadra în 
categoria respectivă. De asemenea, în cadrul fiecărei categorii am identificat 
schimbările suferite la diferite persoane astfel încât să putem elabora o 
΄΄regulă΄΄general valabilă. Acest lucru prezintă o mare dificultate întrucât fiecare 
categorie identificată prezintă numeroase excepŃii. Cu toate acestea, după exerciŃii 
sistematice, indicativul prezent încetează a mai fi ΄΄o problemă΄΄ pentru cursanŃi. 
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  Prezentăm în continuare modul în care am grupat verbele în cadrul fiecărei conjugări 
şi regulile respective ce trebuie urmate. 
  În primul rând trebuie atrasă atenŃia asupra faptului că radicalul (-Φ) la care se vor 
adăuga terminaŃiile de prezent se obŃine de la infinitiv eliminând terminaŃia 
caracteristică fiecărei conjugări (adică: -a, -ea, -e, -i, -î). Acest lucru este important 
întrucât celelalte terminaŃii pe care le-am folosit în diferenŃierea verbelor pe categorii 
(de exemplu: -ia, -ui, -ăi, etc.) reprezintă numai un element de identificare a 
categoriei respective. 
 
 
 

TERMINAłIILE DE PREZENT 
 
CONJUGAREA I   
 (verbele care se termină la infinitiv în –a) 
  În cadrul primei conjugări am diferenŃiat trei categorii: 

Categoria A 
verbele cu terminaŃia –a  

Categoria B 
verbele cu terminaŃia –a  
care se conjugă cu 
sufixul –ez 

Categoria C 
verbele cu terminaŃia –ia 

-Φ 
-i 
-ă 

-ăm 
-aŃi 
-ă 

-ez 
-ezi 

-ează 
-ăm 
-aŃi 

-ează 

-Φ 
-Φ 
-e 

-em 
-aŃi 
-e 

Ex.: a spera Ex.: a dansa (ez) Ex.: a tăia 
 
 
Reguli pentru categoria A 
   Multe verbe se modifică la primele trei persoane. Persoanele I şi a II-a plural rămân 
totdeauna neschimbate. 
 
1) Modificări la persoana întâi singular: 
    Verbele care au consoanele –tr, -pl, -fl sau –bl înainte de terminaŃia de infinitiv  
    iau vocala ΄΄u΄΄ la persoana I singular. 
        Ex.: a intra → intru 
        Alte verbe: a sufla, a lătra, a umbla şi verbul a continua . 
    Notă : această regulă se aplică şi verbelor de conjugarea a III-a: a umple, a scrie şi  
               la multe verbe neregulate (a da, a sta, a bea etc.).   
 
2) Modificări la persoana a doua singular: 
    a) verbele care se termină la infinitiv în –şca îşi modifică terminaŃia la persoana a  
        II-a singular. 
        Ex.: a mişca → mişc, mişti  
        Alte verbe: a muşca, a împuşca etc. 
 
   b) verbele care se termină la infinitiv în –ăra, -ăla, -ăna şi ăŃa (sau –ăta) îşi 
        schimbă la persoana a II-a singular vocala  – ă -  în – e - . 
        Ex.: a număra → număr, numeri  



 3 

        Alte verbe: a cumpăra (excepŃii: a căra, a presăra), 
                           a învăŃa (excepŃii: a agăŃa, a înhăŃa),  
                           a semăna, 
                           a spăla etc 
 
    Notă : aceeaşi schimbare este întâlnită şi la verbele: a apăra, a vărsa, a înfăşa.                 
 
3) Modificări la persoana a treia singular: 
     Deseori, verbele conŃin la infinitiv vocala e sau o, care în majoritatea cazurilor    
     se transformă în diftongii ea şi respectiv oa la persoana a III-a singular. De  
     subliniat este faptul că vocala ΄΄o΄΄ se transformă în diftongul ΄΄oa΄΄ şi la celelalte  
     conjugări. 
        Ex.: a pleca → plec, pleci, pleacă  
               a înota → înot, înoŃi, înoată  
 
 
 
Reguli pentru categoria B 
   Verbele care au consoană înainte de terminaŃia –ia (la infinitiv) îşi schimbă 
terminaŃiile la persoana întâi şi a doua singular (în loc de radical iau terminaŃia –i). 
        Ex.: a speria → sperii, sperii, sperie 
        Alte verbe: a întârzia, a apropia, etc. 
 
 
Reguli pentru categoria C 
1) Verbele care se conjugă cu sufixul –ez şi care au terminaŃia –ia (la infinitiv), suferă  
     modificări la persoana a III-a singular şi la persoana întâi plural după cum  
     urmează: 
        - ez 
        - ezi 
        - ază 
        - em 
        - aŃi 
        - ază 
     
   Ex.: a copia, a studia etc. 
 
2) Verbele cu terminaŃia – ca suferă modificări la primele trei persoane (pentru a nu  
     se modifica sunetul ΄΄c΄΄). 
      Ex.: a parca → parchez, parchezi, parchează 
      Alte verbe: a şoca, a bloca etc. 
 
 
CONJUGAREA a II-a  
( verbele care se termină la infinitiv în – ea ) 
 Verbele de conjugarea a II-a iau aceleaŃi terminaŃii ca şi verbele de conjugarea a III-a. 
Majoritatea se conjugă normal.   
 
!!! ExcepŃii : a vedea, a putea. 
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CONJUGAREA a III-a  
( care se termină la infinitiv în – e ) 
 
  TerminaŃiile de prezent sunt aceleaşi la toate verbele din această conjugare şi anume: 

- Φ 
- i 
- e 
- em 
- eŃi 
- Φ 

 
 
  Reguli 
 
1)  verbele cu terminaŃia – şte (la infinitiv) se modifică la persoana întâi singular (în  
     loc de – şt  iau – sc). Aceste verbe se pot prezenta în comparaŃie cu verbele de   
     conjugarea I, cu terminaŃia – sca.  
       Ex.: a naşte → nasc 
       Alte verbe: a creşte, a cunoaşte etc. 
 
2)  verbele cu terminaŃia – ne (la infinitiv) pierd consoana ΄΄n΄΄ la persoana a II-a  
     singular. 
        Ex.: a pune → pun, pui 
        Alte verbe: a Ńine, a rămâne etc. 
 
3)  verbele ce conŃin la infinitiv  diftongul oa iau o (în loc de oa) la persoana întâi şi a  
     a II-a singular.   
        Ex.: a coase → cos, coşi, coase  
        Alte verbe: a cunoaşte, a scoate etc. 
 
     
    Notă : Majoritatea verbelor din orice conjugare (care au o sau oa la infinitiv) au  
               tendinŃa de a prezenta în cursul conjugării ΄΄o΄΄ la persoana I-a şi a II-a  
               singular şi ΄΄oa΄΄ la persoana a III-a singular.  
               Ex.: a coborî            a coace 
                      a dormi            a stoarce 
                      a mirosi 
 
    Notă :  
    În acest context se prezintă şi verbele a juca, a muri, a putea, a turna, a zbura,  
    a măsura, a înconjura, a desfăşura, a (se) însura, a scula, a înmuia, a strecura,  
    a durea, a purta etc.  
 
 
 
 
 
 
 



 5 

CONJUGAREA a IV-a   
 (verbele care se termină la infinitiv în –i) 
 
Categoria A 
verbele cu 
terminaŃia –i  

Categoria B 
verbele cu 
terminaŃia  
–ui,  –âi, –ăi     

Categoria C 
verbele cu 
terminaŃia –i 
care se 
conjugă cu 
sufixul – esc  

Categoria D 
verbele cu 
terminaŃia –î  

Categoria E 
verbele cu 
terminaŃia –î 
care se 
conjugă cu 
sufixul – ăsc  

-Φ 
-i 
-e 

-im 
-iŃi 
- Φ  

-i 
-i 
-ie 
-im 
-iŃi 
-ie 

-esc 
-eşti 
-eşte 
-im 
-iŃi 
-esc 

-Φ 
-i 
-ă 

-îm 
-îŃi 
- ă  

-ăsc 
-ăşti 
-ăşte 
-îm 
-îŃi 
-ăsc 

Ex.: a fugi 
!!! ExcepŃii: 
a auzi, a suferi,  
a oferi, a acoperi,  
a descoperi  

Ex.: a sui,   
       a sâcâi,  
       a mormăi 

Ex.: a vorbi, 
        a citi 

Ex.: a coborî, 
        a omorî 

Ex.: a hotărî, 
        a urî 

 
 
 În cadrul acestor categorii schimbările sunt mai rar întâlnite. Modificarea vocalei 
΄΄o΄΄ în ΄΄oa΄΄ la persoana a III-a singular în cadrul categoriei A şi D se prezintă 
împreună cu verbele din celelalte categorii. 
 
Categoria C  
 În cadrul acestei categorii verbele cu terminaŃia –ui, -ăi, -oi (la infinitiv) păstrează 
terminaŃia –i de infinitiv la primele trei persoane ( şi la persoana a III-a plural). 
        Ex.: a locui → locuiesc, locuieşti, locuieşte  
        Alte verbe: a trăi, a construi etc. 
 
 
 
OBSERVAłII 
 
  O problemă deosebit de importantă este formarea persoanei a III-a plural. Regula 
propusă de noi este următoarea: 
Verbele au persoana a III-a plural identică cu persoana a III-a singular atunci 
când aceasta din urmă are terminaŃia –ă. Când persoana a III-a singular are 
terminaŃia –e , atunci persoana a III-a plural este identică cu persoana I-a 
singular. 
 
!!! ExcepŃie la verbe cu terminaŃia –ia şi –ui la infinitiv, persoana a III-a plural este 
identică cu persoana a III-a singular (deşi aceasta din urmă are terminaŃia –e). 
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FLUCTUAłIA SEMNELOR DIACRITICE ÎN CONJUGAREA VERBULUI 

 
Semnele diacritice au tendinŃa de modificare în cursul conjugării verbului. În acest 
sens am încercat să găsim cîteva reguli care să uşureze înŃelegerea acestui proces şi 
folosirea corectă a semnelor diacritice. 
 
1. ş, Ń, şt 
   Întrucât la toate conjugările terminaŃia, la persoana a II-a singular, este –i întâlnim 
foarte des următorul fenomen (fenomen valabil şi pentru alte părŃi de vorbire: 
substantive, adjective, pronume) şi anume: consoanele s, t, st devin ş, Ń, şt când le 
adăugăm terminaŃia –i. 
        Ex.: a lăsa → las, laşi 

               a discuta → discut, discuŃi 
    
Notă:  În cadrul acestei reguli integrăm şi modificarea consoanei d în z (atunci când i  
           se adaugă terminaŃia –i . 
           Ex.: a crede → cred, crezi  
 
Notă: 
Verbele care au la infinitiv consoanele Ń, ş nu prezintă modificări în cursul conjugării. 
ExcepŃie fac verbele a ieşi, a simŃi, a împărŃi, a minŃi care îşi constituie radicalul cu 
s şi respectiv t. Prin urmare acestea se modifică la persoana a II-a singular (în ş şi Ń). 
Aceeaşi modificare se produce la persoana a II-a plural. 
 
2. ă 
   Vocala ă (conŃinută la infinitiv) suferă foarte des modificări în cursul conjugării 
verbului şi anume: 
a) la toate verbele de conjugarea a II-a (în –ea ) şi la verbele cu două silabe de  
    conjugarea întâi şi a IV-a, vocala ă devine a la primele trei persoane (şi la persoana  
    a III-a plural).         
    Ex.: a lăsa → las, laşi, lasă, lăsăm, lăsaŃi, lasă 
    Alte verbe: a cădea, a tăcea, a sări etc.        
    
b) la verbele polisilabice precum şi la toate verbele conjugate cu sufix (cu –ez, -esc,  
    -ăsc) vocala ă rămâne neschimbată la toate persoanele:  
        Ex.: a răspunde 
               a păstra (ez) 
               a părăsi (esc) 
               a hotărî (ăsc) 
 
   !!! ExcepŃie de la această regulă fac verbele constituite cu prefixe care deşi sunt 
polisilabice, prefixul nu se ia în considerare (deci funcŃionează ca verbele cu două 
silabe). 
  Ex.: a înălŃa, a încărca etc.        
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Concluzii 
 
     În elaborarea metodei noastre de predare a verbului am pornit de la necesitatea 
identificării unor criterii de clasificare a verbelor în mai multe categorii (decât cele 
patru conjugări tradiŃionale) şi a formulării unor reguli care să ghideze cititorul cât 
priveşte alternanŃele şi modificările suferite de diferite verbe din aceeaşi categorie.    
   Răsfoind literatura de specialitate am observat că majoritatea acestora oferă modele 
de conjugare, menŃionează alternanŃele însă nu oferă cititorului instrumentul necesar 
rezolvării acestor probleme. 
   După ani de studii şi aplicare a acestei metode, rezultatele aplicării acesteia sunt 
îmbucurătoare constatând că pentru elevii noştri (prin exerciŃiu sistematic şi prin 
asimilarea regulilor respective) indicativul prezent este doar ΄΄dificil΄΄ însă nu mai 
constituie ΄΄o problemă΄΄. În acest mod am reuşit să evităm învăŃarea mecanică 
(învăŃarea pe dinafară a verbelor) înlocuind-o, în cea mai mare parte, prin învăŃare 
logică. 
   Singura problemă pe care n-am putut s-o elucidăm şi care creează încă probleme 
este faptul că nu am găsit un criteriu de diferenŃiere a verbelor care se conjugă cu 
sufixe (-ez, -esc, -ăsc) faŃă de verbele care se conjugă fără sufixe.   
 


