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                                      OBJECTIVE  AND  LONG  INFINITIVE 
                                                             ( ca … să ) 

 

 

      Se folosesc următoarele verbe :  

           To want                   to dare                    to need 

           To like                     to get                      to teach 

           To love                    to wish                   to order 

           To expect                to prefer                  to challenge 

           To pray                   to ask 

 
      He wants me to play  - el vrea ca eu să mă joc 

      I want you to learn  - eu vreau ca tu să înveţi 

      I wish you to vote 

      I'll get him to do the work 

     You want the girl to dance  - tu vrei ca fata să danseze 

     They like her to love that dog  - lor le-ar place ca ea să iubească acel câine 

      I expect the girl to come soon 

      I pray you to learn well 

      I've asked him to come  - am cerut ca el să vină 

      He prays us to have much sense 

      She loves you to do that 

      I'd prefer you to ask her   -aş prefera ca tu să  o întrebi 

      He dared me to swim across the river  - el m-a provocat să înot dincolo de râu 

      They must take your Father and get him to go with us  - ei trebuie să-l ia pe tatăl  

                                                                         tău şi să-l convingă (ca el) să vină  cu noi  

      

 

 

                                      OBJECTIVE  AND  LONG  INFINITIVE 

                                                                    ( că ) 

 

 
         Aici intră toate verbele de la passive voice VI (nominative and infinitive ) 

 

         I know you to be clever  - stiu că eşti deştept 

         They consider us to know much  - ei consideră că ştim mult 

         They understand us to work well  - ei înţeleg că noi mumcim bine 

         They hear them to sing a lot  - ei aud că ei cântă mult 

         I suppose them to come soon  - presupun că ei vin curând 

         I believe Snow White to be dead  - cred că Albă ca Zăpada este moartă 
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                                      OBJECTIVE  AND  LONG  INFINITIVE 

                                                                ( ca …să )  

 

 
          Se foloseşte for. 

     
          I buy books for you to read   - cumpăr cărţi ca tu să citeşti  

          They are for you to eat   - sunt ca tu să le mănânci 

          Our Mother cooks for us to eat 

          Her Mother buys dresses for his sister to wear  - mama ei cumpără rochii ca       

                                                                                                        sora lui să le poarte                

                                                                           
                                                                                                                                             
 


