
B1 TV  
Monitorizare: Blanca Croitor Balaciu  (15 octombrie –  25 noiembrie 2007) 

Alexandru Nicolae (26 noiembrie – 11 noiembrie) 
 

 
Ziua Ora Emisiunea şi 

persoana care 
a rostit 
greşeala 

Versiunea greşită / 
nerecomandată 

Versiunea corectă / 
recomandată 

Explicaţia 

16.X. 
2007 

18.40 „6! Vine 
presa”,  
moderatoare 

Românii nu privesc cu ochi 
foarte buni, chiar cu ochi 
deloc buni această 
autonomie teritorială. 
(Mădălina Ilinca) 

Românii nu privesc cu ochi 
buni, ci chiar cu ochi deloc 
buni această autonomie 
teritorială. 

semantică, stilistică: expresia este cu 
adjectivul la gradul pozitiv (a privi cu 
ochi buni);  
sintaxă: înaintea sintagmei chiar cu 
ochi deloc buni ar fi trebuit folosită 
conjuncţia adversativă ci, 
corespunzătoare raportului logico-
semantic dintre cele două părţi ale 
enunţului; 

16.X. 
2007 

18.45 „6! Vine 
presa”,  
moderatoare 

dar a încercat să ne explice şi 
să înţeleagă şi toţi românii 
că... (Mădălina Ilinca) 

dar a încercat să ne explice 
astfel încât să înţeleagă şi 
toţi românii că... 

sintaxă: nu trebuia folosită conjuncţia 
copulativă şi deoarece propoziţia să 
înţeleagă şi toţi românii nu se 
subordonează verbului  a încercat; 
semantic, raportul dintre a încercat să 
ne explice şi să înţeleagă şi toţi 
românii este unul consecutiv; 

16.X. 
2007 

23.18 „Naşul”, 
moderator 

asta-i o atmosferă care nu o 
cunoaştem noi (Radu 
Moraru) 

asta-i o atmosferă pe care nu 
o cunoaştem noi 

sintaxă: pronumele relativ care cu 
funcţia de complement direct trebuie 
să fie precedat de prepoziţia pe; 

18.X. 
2007 

08.28 „710”, 
moderator 

ne spune Silviu Sergiu, 
director departament 
politic la „Evenimentul 

ne spune Silviu Sergiu, 
directorul departamentului 
politic de la „Evenimentul 

sintaxă: ar fi trebuit folosite 
„uneltele” gramaticale 
corespunzătoare pentru a marca 
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zilei”  zilei” relaţia dintre cuvinte; articolul hotărât 
la primul cuvânt şi marcarea cazuală 
de genitiv la al doilea substantiv;  

18.X. 
2007 

09.51 „710”, 
moderator 

hai să disecăm cel mai 
recent număr al revistei 
„Spy” la revista presei 
mondene 

hai să discutăm (în 
detaliu)/să analizăm cel mai 
recent număr al revistei... 

semantic: verbul a diseca nu este 
potrivit semantic în context; 
vorbitorul a dorit să fie cât mai 
expresiv; 

18.X. 
2007 

10.03 „Anima şi 
animus”, 
moderatoare 

Orice om sănătos la cap are 
doi pantofi în picioare, care 
l-a lăsat Dumnezeu cu 
două picioare.  
(Nicoleta Vascan) 

Orice om sănătos la cap, pe 
care l-a lăsat Dumnezeu cu 
două picioare, are doi pantofi 
în picioare. 
 

1. sintaxă: pronumele relativ care cu 
funcţia de complement direct trebuie 
să fie precedat de prepoziţia pe; 
2. topică: propoziţia relativă 
(introdusă prin pronumele relativ 
care) trebuia să fie plasată după 
antecedentul său (după sintagma om 
sănătos la cap);  

18.X. 
2007 

19.07 „6! Vine 
presa”,  
moderatoare 

...şi supărările fostului 
ministru al Agriculturii nu se 
opresc însă aici. (Mădălina 
Ilinca) 

...şi supărările fostului 
ministru al Agriculturii nu se 
opresc aici. / 
...dar supărările fostului 
ministru al Agriculturii nu se 
opresc aici. 

sintaxă: propoziţia este introdusă prin 
conjuncţia copulativă şi, iar în 
interiorul ei este folosită şi conjuncţia 
adversativă însă; ar fi trebuit exprimat 
un singur tip de raport de coordonare, 
fie cel copulativ, fie cel adversativ 
(pentru evitarea cacofoniei însă 
supărările..., se putea utiliza 
conjuncţia adversativă dar); 

19.X. 
2007 

18.49 „Pasul 
Fortunei”, 
prezentatoare 

Casa prietenilor nu este bine 
aspectată. (Urania) 

– lexic: nici verbul a aspecta, nici 
adjectivul aspectat nu sunt înregitrate 
în DEX sau în DOOM; pe internet, 
majoritatea contextelor în care apare 
forma aspectează sunt din texte 
astrologice, unde are sensul (foarte 
general) „ a influenţa” (< subst. 
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aspect, „o relaţie specifică unghiulară 
între planete, cuspide ale caselor sau 
puncte senzitive, măsurată in grade, 
pe longitudinea eclipticii”); sunt şi 
câteva contexte de alt tip 
(neastrologice), în care verbul are 
sensul „a face să aibă un anumit 
aspect”; 

19.X. 
2007 

18.52 „Pasul 
Fortunei”, 
prezentatoare 

să uite complect de sfaturile 
bune şi înţelepte ale 
astrologului  (Urania) 

să uite complet de sfaturile 
bune şi înţelepte ale 
astrologului   

lexic: forma corectă este complet 
(potrivit DOOM); în DEX, complect 
e dat ca variantă a formei complet; 

20.X. 
2007 

14.11 „Destinaţii la 
cheie”, 
prezentatoare 

o senzaţie de armonie ce 
trebuie neapărat dusă şi 
acasă (Theea) 

o senzaţie de armonie ce 
trebuie dusă şi acasă 

semantică: pleonasm; a trebui 
exprimă obligaţia, iar prezenţa 
adverbului neapărat este redundantă; 

21.X. 
2007 

12.05 „Totul despre 
casa mea”, 
prezentatoare 

ar trebui să vină din partea 
autorităţilor, celor care 
administrează oraşul 
 (Luana Ibacka) 

ar trebui să vină din partea 
autorităţilor, a celor care 
administrează oraşul 
 

sintaxă: când între nominalul în 
genitiv şi regentul său intervin alte 
elemente, se foloseşte pronumele 
semiindependent (articolul genitival) 
al;  

21.X. 
2007 

12.06 „Totul despre 
casa mea”, 
prezentatoare 

am primit de fapt răspunsul 
care-l aşteptam (Luana 
Ibacka) 

am primit de fapt răspunsul 
pe care-l aşteptam 

sintaxă: pronumele relativ care cu 
funcţia de complement direct trebuie 
să fie precedat de prepoziţia pe; 

21.X. 
2007 

12.23 „Totul despre 
casa mea”, 
subtitrare  

Deasemenea avem şi 
reprezentanţii ai 
municipalităţii... 

De asemenea, avem şi 
reprezentanţii ai 
municipalităţii... 

ortografie: de asemenea este o 
locuţiune adverbială, nu un cuvânt; 
(trebuie scrisă în 2 cuvinte, fie cu 
spaţiu, fie cu cratimă, dacă este redat 
tempoul rapid); 

21.X. 
2007 

12.26 „Totul despre 
casa mea”, 
subtitrare 

Da binenţeles  Da, bineînţeles ortografie: adverbul bineînţeles se 
scrie întotdeauna cu î, chiar dacă 
uneori, în tempo rapid, se pronunţă/se 
aude [binenţeles];  
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21.X. 
2007 

12.26 „Totul despre 
casa mea”, 
subtitrare 

fără a creea locuri de 
parcare 

fără a crea locuri de parcare morfologie: forma corectă de infinitiv 
a verbului este cu un e, a crea; forma 
cu doi e a apărut prin analogie cu alte 
forme din paradigma verbului, unde 
sunt doi e, unul din rădăcină şi unul 
din afix (ex. indicativ prezent: 
creează); se poate ca redactorul să fi 
făcut greşeala tocmai din dorinţa de a 
nu greşi (hipercorectitudine); 

21.X. 
2007 

12.29 „Totul despre 
casa mea”, 
subtitrare 

Bineanteles ca... Bineînţeles că... ortografie: adverbul bineînţeles se 
scrie cu î, nu cu â (întreg textul a fost 
scris fără diacritice, â fiind redat prin 
a); nu se scrie â, deşi este în interiorul 
cuvântului, deoarece este un cuvânt 
compus (bine + înţeles); 

21.X. 
2007 

12.46 „Tuning 
show”, 
prezentatoare 

pentru puştii care-i vedem 
noi pe străzile Bucureştiului 
(Laura Andreşan) 

pentru puştii pe care-i vedem 
noi pe străzile Bucureştiului 

sintaxă: pronumele relativ care cu 
funcţia de complement direct trebuie 
să fie precedat de prepoziţia pe; 

21.X. 
2007 

12.48 „Tuning 
show”, 
prezentatoare 

Unde visezi să ajungi? Ca 
ce? (Laura Andreşan) 

Unde visezi să ajungi? Ce (te 
visezi)? 

cacofonie; 

21.X. 
2007 

18.13 „Dependenţi 
de cinema”, 
moderator 

Ea, împreună cu mult mai la 
modă actorul Jack... (Liana 
Stanciu) 

Ea, împreună cu actorul mult 
mai la modă Jack... 

topică (sintaxă): sintagma mult mai la 
modă nu poate fi antepusă 
substantivului pe care îl determină;  

21.X. 
2007 

18.33 „Shopping de 
5 stele”, 
prezentatoare 

o balanţă echilibrată, în 
echilibru cu sine însuşi 
(Luana Ibacka) 

o balanţă echilibrată, în 
echilibru cu sine însăşi 

sintaxă: dezacord în gen al 
adjectivului pronominal însuşi (este 
folosit cu forma de masculin, trebuia 
folosit cu forma de feminin); 

21.X. 
2007 

18.35 „Shopping de 
5 stele”, 
prezentatoare 

o urare care aţi primit-o ieri 
[...] acest răspuns care l-am 
primit (Luana Ibacka) 

o urare pe care aţi primit-o 
ieri [...] acest răspuns pe care 
l-am primit 

sintaxă: pronumele relativ care cu 
funcţia de complement direct trebuie 
să fie precedat de prepoziţia pe; 
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21.X. 
2007 

18.42 „Shopping de 
5 stele”, 
prezentatoare 

e o bluză de designer, 
Alexander McQueen, care 
ştiu că specialiştii o vor 
aprecia (Luana Ibacka) 

e o bluză de designer, 
Alexander McQueen, pe care 
ştiu că specialiştii o vor 
aprecia 

sintaxă: pronumele relativ care cu 
funcţia de complement direct trebuie 
să fie precedat de prepoziţia pe; 

 
 

săptămâna 22–28 octombrie 
Monitorizare: Blanca Balaciu 

 
 
Ziua Ora Emisiunea şi 

persoana care 
a rostit 
greşeala 

Versiunea greşită / 
nerecomandată 

Versiunea corectă / 
recomandată 

Explicaţia 

22.X. 
2007 

19.44 „6! Vine 
presa”,  
moderator 

dacă mă uit numai la 
[olempic marsei]  
(Dan Dumitrescu) 

[olempic marsei] ortoepie: numele echipei franţuzeşti 
trebuia pronunţat ca în franceză, cu 
accentul pe ultima silabă a 
substantivului Olympique; 

22.X. 
2007 

20.01 „Naşul”, 
moderator 

aflam şi noi dacă să mai 
poate călători cu maşina 
(Radu Moraru) 

aflam şi noi dacă se mai poate 
călători cu maşina 

pronunţie: pronunţia corectă, literară, 
a pronumelui reflexiv de persoana a 
III-a este [se]; 

22.X. 
2007 

20.49 „Naşul”,  
realizator TV 

(Pe Ogăraru l-a adus la 
timp.) 
Îl tăiai ca pe maioneză 
dacă-l aduceai când nu e era 
cazul. (Dan Dumitrescu, 
despre jucătorul de fotbal 
Ogăraru) 

– stilistică:  formularea este foarte 
expresivă, dar nepotrivită în context;  

22.X. 
2007 

20.52 „Naşul”, 
moderator 

mai avem de învăţat la nivel 
de suporteri (Radu Moraru) 

mai avem de învăţat despre  
suporteri 

semantică, sintaxă: introducerea 
circumstanţialului de relaţie prin 
sintagma la nivel de este nepotrivită; 
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22.X. 
2007 

20.55-
56 

„Naşul”, 
moderator 

mentalitatea pe care 
dumneavoastră şi aceşti 
fotbalişti de astăzi o au toţi 
(Radu Moraru) 

mentalitatea pe care 
dumneavoastră şi aceşti 
fotbalişti de astăzi o aveţi toţi 

sintaxă: dezacord între subiect şi 
predicat; subiectul este 
dumneavoastră şi... fotbalişti, deci 
verbul trebuia folosit la persoana a II-
a plural (persoana care îl include pe 
interlocutor, alături de alte persoane);  
(acordul s-a făcut prin atracţie, doar 
cu ultima componentă a sintagmei 
coordonate;) 

22.X. 
2007 

21.11 „Naşul”, 
moderator 

un lucru care s-ar putea să 
vi-l aduceţi aminte, cu 
siguranţă vi-l amintiţi (Radu 
Moraru) 

un lucru pe care s-ar putea să 
vi-l aduceţi aminte, cu 
siguranţă vi-l amintiţi 

sintaxă: pronumele relativ care cu 
funcţia de complement direct trebuie 
să fie precedat de prepoziţia pe; 
 

22.X. 
2007 

21.56 „Naşul”,  
realizator TV 

transfer firesc a unor jucători 
valoroşi (Dan Dumitrescu) 

transfer firesc al unor jucători 
valoroşi 

sintaxă: articolul genitival este folosit 
invariabil; trebuia să fie acordat cu 
antecedentul său, substantivul 
transfer; 

22.X. 
2007 

22.13 „Naşul”,  
realizator TV 

Tu ştii cine au câştigat? 
(Dan Dumitrescu) 

Tu ştii cine a câştigat? sintaxă: dezacord în număr între 
subiect şi predicat; subiectul este 
pronumele interogativ cine, care are 
numărul singular;  

22.X. 
2007 

22.25 „Naşul”, 
moderator 

Vă facem aici despărţirea 
de Victor Piţurcă (Radu 
Moraru) 

Ne despărţim de Victor 
Piţurcă 

semantică, frazeologie: nu se poate 
spune a face (cuiva) despărţirea (de 
cineva), nu este o expresie corectă în 
limba română; 

22.X. 
2007 

22.39 „Naşul”, 
moderator 

Mulţi se tem astăzi să se 
întâlnească cu personaje 
dubioase sau într-un context 
aiurea. (Radu Moraru) 

Mulţi se tem astăzi să se 
întâlnească cu personaje 
dubioase sau într-un context 
nepotrivit/care poate da de 
bănuit. 

stilistică: adjectivul aiurea este prea 
familiar pentru contextul în care a 
fost folosit; 
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23.X. 
2007 

15.53 promo, 
moderatoare 

Norocul îl ai fie că-l vrei, fie 
că nu-l vrei. Şi uneori chiar 
fără să vrei. (Monica Stan) 

– logică, stilistică: enunţul nu prea are 
sens; 

23.X. 
2007 

18.43 „6! Vine 
presa”,  
moderatoare 

eu zic să încheiem aici 
această nebuloasă a votului 
uninominal (Mădălina 
Ilinca) 

eu zic să încheiem aici acest 
subiect complicat al votului 
uninominal 

semantică (stilistică): substantivul 
nebuloasă este nepotrivit semantic în 
context;  

23.X. 
2007 

18.44 „6! Vine 
presa”,  
crawl 

a declarat că nu vede nici un 
impediment ca referendumul 
nu poate avea loc... 

a declarat că nu vede niciun 
impediment ca referendumul 
să nu poată avea loc... 

ortografie: recomandarea Academiei 
Române este ca pronumele şi 
adjectivul negativ niciun să se scrie 
într-un cuvânt; 

23.X. 
2007 

18.58 „6! Vine 
presa”,  
crawl 

susţinerea extrordinară  susţinerea extraordinară tehnoredactare: a fost omisă o literă; 

23.X. 
2007 

19.13 „6! Vine 
presa”,  
voce (dublare) 

o primă impresie favorabilă 
porneşte de la aspectul 
exterior îngrijit  

o primă impresie favorabilă 
porneşte de la aspectul 
îngrijit 

semantică: pleonasm; aspect se referă 
la caracteristicile exterioare ale unei 
persoane / ale unui obiect; 

24.X. 
2007 

18.45 „6! Vine 
presa”,  
voce (dublare) 

un test pe care l-a căzut la 
mijlocul lunii trecute  

un test pe care l-a picat la 
mijlocul lunii trecute 

sintaxă: a cădea este intranzitiv;  

24.X. 
2007 

19.06 „6! Vine 
presa”,  
crawl 

În această seară, de la ora 
22.00, nu rataţi o ediţie 
incendiară a emisiunii 
„Naşul”. 

– semantică: sintagma ediţie incendiară 
a emisiunii este prea bombastică; de 
altfel, a fost folosită în exces (aproape 
în fiecare zi de difuzare a mesajului 
promoţional pe crawl, emisiunea era 
promovată ca fiind „incendiară”); 

24.X. 
2007 

19.21 „6! Vine 
presa”,  
moderatoare 

Eu o să-ţi spun un proverb 
pe care o să te rog să mi-l 
comentezi după publicitate. 
De obicei, se spune că 
schimbi părul când 

– semantică: ceea ce a spus 
moderatoare nu era un proverb, deci 
folosirea substantivului proverb nu se 
justifică;  
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schimbi bărbatul. [...] După 
publicitate. (Roxana Iliescu) 

24.X. 
2007 

19.44 „6! Vine 
presa”,  
realizator TV 

şi după aceea l-am mobilat 
foarte bine cu o soţie  
(Dan Dumitrescu) 

şi după aceea i-am dat foarte 
bine o soţie  
 

semantică: folosirea verbului a 
mobila nu este justificată în context; 

24.X. 
2007 

19.47 „6! Vine 
presa”,  
realizator TV 

Într-o echipă care nu joacă, 
nu poţi să fii tu Făt Frumos 
din tei. (Dan Dumitrescu) 

– stilistică: mesajul este foarte expresiv, 
dar nu se înţelege care este legătura 
dintre Făt-Frumos din tei şi meciul de 
fotbal; 

24.X. 
2007 

20.00 „Anima şi 
animus”, 
moderatoare 

Animusul de prin ce locuri 
este? Bine ai venit! De unde 
sunteţi, Ducu Bertzi? 
(Nicoleta Vascan) 

Animusul de prin ce locuri 
este? Bine aţi venit! De unde 
sunteţi, Ducu Bertzi? 

pragma-stilistică: ar fi trebuit folosită 
aceeaşi formă verbală, fie la singular 
(familiară), fie la plural (politicoasă); 

25.X. 
2007 

0.34 „6! Vine 
presa”,  
titraj (sus) 

În prag-ul nervilor  În pragul nervilor  ortografie: în general, nu se pune 
cratimă între substantiv şi articol; 
doar la unele substantive împrumutate 
şi neadaptate la sistemul limbii 
române se foloseşte cratima (ex. 
show-ul); 

27.X. 
2007 

14.41 „Pasul 
Fortunei”, 
realizatoare 

De asemeni, există şi foarte 
multe preocupări la nivel 
casnic. (Urania) 

De asemenea, există şi foarte 
multe preocupări la nivel 
casnic. 

lexic: forma de asemeni nu este 
literară; 

27.X. 
2007 

14.42 „Pasul 
Fortunei”, 
realizatoare 

să treacă [ecsamene] 
(Urania) 

să treacă [egzamene] ortoepie: în cuvântul examen, litera x 
se citeşte [cs]; 

28.X. 
2007 

11.57 „Căminul de 5 
stele”, 
prezentatoare 

...şi însăşi materialele: 
mătase... (Luana Ibacka) 

...şi înseşi materialele: 
mătase... 

sintaxă: dezacord în număr între 
adjectivul pronominal de întărire şi 
substantivul determinat; 
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28.X. 
2007 

12.01 „Totul despre 
casa mea”, 
prezentatoare 

are un caracter naţional 
(Luana Ibacka) 

are un caracter naţional ortoepie: conform DOOM, accentul 
stă pe ultima silabă; 

28.X. 
2007 

12.12 „Totul despre 
casa mea”, 
prezentatoare 

deci ai un confort vizual cu 
totul şi cu totul ieşit din 
comun (Luana Ibacka) 

deci ai un confort vizual 
foarte bun / o vizibilitate 
foarte bună 

stilistică: sintagma cu totul şi cu totul 
ieşit din comun este exagerată în 
context (era vorba despre ce se vede 
de la ferestrele unui imobil); 

28.X. 
2007 

18.09 „Dependenţi 
de cinema”, 
moderator 

se termină cu happy-end 
(Alex Leo Şerban) 

are un happy-end semantică: pleonasm (end = 
„sfârşit”); 

28.X. 
2007 

18.33 „Star style”, 
prezentatoare 

Sunt şi fructe, şi peşte. [...] 
Ce veţi servi?  

Sunt şi fructe, şi peşte. [...] Ce 
veţi lua/mânca? 

semantică: verbul a servi are sensul 
„a oferi cuiva mâncare / băutură”, nu 
sensul „a mânca, a bea; a lua de 
mâncat / de băut”; 

 
 
 

săptămâna 29 octombrie – 4 noiembrie 
Monitorizare: Blanca Balaciu 

 
 
Ziua Ora Emisiunea şi 

persoana care 
a rostit 
greşeala 

Versiunea greşită / 
nerecomandată 

Versiunea corectă / 
recomandată 

Explicaţia 

29.X. 
2007 

09.00 „710”, 
moderator 

ne amintim de Dănuţ Lupu, 
care nu se ştie ce s-a 
întâmplat acolo până la 
urmă  

ne amintim de Dănuţ Lupu, 
nu se ştie ce s-a întâmplat 
acolo până la urmă 

sintaxă: anacolut (dezorganizare 
sintactică); 

29.X. 
2007 

18.06 „6! Vine 
presa”,  

dar culmea este că Dobrin, 
în perioada aceea, nu prea 

dar culmea este că Dobrin, în 
perioada aceea, nu era foarte 

sintaxă: anacolut (dezorganizare 
sintactică); 

 9



realizator TV se băteau echipele pe el 
(Dan Dumitrescu) 

solicitat de echipe / 
dar culmea este că pe Dobrin, 
în perioada aceea, nu prea se 
băteau echipele  

29.X. 
2007 

18.11 „6! Vine 
presa”,  
realizator TV 

răspundeţi voi invitaţiei lui 
Mădălina  

răspundeţi voi invitaţiei 
Mădălinei 

morfologie: la numele feminine, 
forma de genitiv cu lui este populară; 
forma literară este cea flexionară 
(Mădălinei); 

29.X. 
2007 

18.35 „6! Vine 
presa”,  
titraj 

Legenda Lăcătuş antrenează 
în Ghencea  

– stilistică: stereotip; 

30.X. 
2007 

22.55 „Naşul”, 
moderator 

aţi trecut testele astea care le 
fac specialiştii români (Radu 
Moraru) 

aţi trecut testele astea pe care 
le fac specialiştii români 

sintaxă: pronumele relativ care cu 
funcţia de complement direct trebuie 
să fie precedat de prepoziţia pe; 

31.X. 
2007 

10.00 „710”, 
moderator 

acesta este albumul lansat la 
sfârşitul lunii septembrie a 
Simonei  

acesta este albumul Simonei, 
lansat la sfârşitul lunii 
septembrie / 
acesta este albumul lansat la 
sfârşitul lunii septembrie, al 
Simonei 

topică (sintaxă): substantivul în 
genitiv trebuia să fie plasat imediat 
după regent; aşa cum a fost formulat, 
enunţul este greu inteligibil; 

31.X. 
2007 

18.07 „6! Vine 
presa”, 
moderatoare 

scena politică a oferit 
spectacole mai mult sau mai 
puţin pe gustul alegătorilor 
şi electoratului (Mădălina 
Ilinca) 

scena politică a oferit 
spectacole mai mult sau mai 
puţin pe gustul alegătorilor 

semantică: pleonasm; alegători şi 
electorat au acelaşi sens; 

31.X. 
2007 

18.08 „6! Vine 
presa”, voce  

şi-a asumat răspunderea în 
faţa plenului reunit al celor 
două Camere 

şi-a asumat răspunderea în 
faţa plenului al celor două 
Camere 

semantică: pleonasm; subst. plen are 
sensul „totalitatea membrilor unei 
organizaţii sau ai unei asociaţii 
constituite; p. ext. adunare a unei 
asociaţii la care participă totalitatea 
membrilor ei”; prin urmare sensul 
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adjectivului reunit este conţinut în 
sensul substantivului plen; 

31.X. 
2007 

18.09-
10 

„6! Vine 
presa”, voce  

bugetul pe 2008, asupra 
căruia Opoziţia este destul 
de ostilă  

bugetul pe 2008, faţă de care 
Opoziţia este destul de ostilă 

sintaxă: ostil nu se foloseşte cu 
prepoziţia asupra, ci cu locuţiunea 
prepoziţională faţă de; 

31.X. 
2007 

22.54 „Naşul”, 
moderator 

Eu, de exemplu, C.N.A.-ul 
mă pune să vă întreb dacă 
aveţi probe. (Radu Moraru) 

Pe mine, de exemplu, 
C.N.A.-ul mă pune să vă 
întreb dacă aveţi probe. / 
Eu, de exemplu, sunt obligat 
de C.N.A. să vă întreb dacă 
aveţi probe. 

sintaxă: anacolut; enunţul începe cu 
un pronume în nominativ şi continuă 
cu o construcţie în care poziţia 
subiectului este ocupată de un 
substantiv, iar pronumele ocupă 
poziţia de complement direct; 

1.XI. 
2007 

18.19 „6! Vine 
presa”, 
moderatoare 

Românii au preşedintele pe 
care şi-l merită. (Mădălina 
Ilinca) 

Românii au preşedintele pe 
care îl merită. 

sintaxă: nu ar fi trebuit folosit 
pronumele în dativ, tiparul expresiei  
fiind a avea + complement direct + a 
merita; 

1.XI. 
2007 

18.21 „6! Vine 
presa”, voce  

vestea deciziei luată de 
Guvernul italian 

vestea deciziei luate de 
Guvernul italian 

sintaxă: dezacord în caz între adjectiv 
şi substantiv; la feminin, forma de 
genitiv, singular, este omonimă cu 
cea de nominativ, plural; 

1.XI. 
2007 

18.32 „6! Vine 
presa”, 
moderatoare 

Vă spun că Ministerul de 
Externe a reacţionat, ba chiar 
au solicitat întâlniri cu... 
(Mădălina Ilinca) 

Vă spun că Ministerul de 
Externe a reacţionat, ba chiar 
a solicitat întâlniri cu... 

sintaxă: acordul celui de-al doilea 
verb predicat s-a făcut prin înţeles, cu 
o sintagmă de tipul „reprezentanţii / 
angajaţii Ministerului de Externe”; 

1.XI. 
2007 

18.49 „6! Vine 
presa”, 
moderatoare 

Ce-am reţinut eu personal 
este că şi părinţii trebuie 
să-şi asume 
responsabilitatea. (Mbela 
Nzuzi) 

Ce-am reţinut eu este că şi 
părinţii trebuie să-şi asume 
responsabilitatea. 

semantică: pleonasm; s-ar fi putut 
folosi adverbul personal după 
pronumele personal doar dacă 
acţiunea desemnată de verbul predicat 
ar fi putut fi făcută prin intermediul 
altuia (Am vândut casa prin 
intermediar.); 

 11



1.XI. 
2007 

19.07,  
19.08 

„6! Vine 
presa”, crawl 

...a afirmat că ministrul 
Justiţiei Tudor Chiuariu 
este un „tânăr mafiot 
obraznic”. [peste câteva 
minute] 
...a afirmat că ministrul 
Justiţiei, Tudor Chiuariu 
este un „tânăr mafiot 
obraznic”. 

...a afirmat că ministrul 
Justiţiei, Tudor Chiuariu, 
este un „tânăr mafiot 
obraznic”. 

punctuaţie: la prima apariţie pe crawl, 
apoziţia (reprezentată de numele 
Tudor Chiuariu) trebuia să fie 
încadrată de virgule; la următoarea 
apariţie pe crawl, redactorul a utilizat 
virgula doar o dată, probabil din 
hipercorectitudine (virgula a doua 
care ar fi încadrat apoziţia ar fi creat 
impresia că s-a utilizat o virgulă între 
subiect şi predicat); 

1.XI. 
2007 

19.09 „6! Vine 
presa”, 
moderatoare 

Am văzut care sunt 
subiectele fierbinţi ale zilei 
de astăzi. Vă invit să 
urmăriţi şi alte subiecte 
fierbinţi în „Ştirile pe scurt”. 
(Mădălina...) 

Am văzut care sunt subiectele 
fierbinţi ale zilei de astăzi. 
Vă invit să urmăriţi şi alte 
subiecte în „Ştirile pe scurt”. 

semantică: există o oarecare 
contradicţie între primul enunţ şi cel 
de-al doilea; vorbitoarea spune că au 
fost deja transmise subiectele 
fierbinţi, ca apoi să invite 
telespectatori să urmărească tot 
subiecte de acest fel;  

1.XI. 
2007 

19.11 „6! Vine 
presa”, voce 

un soft informatic ce nu 
permite introducerea datelor 

un soft ce nu permite 
introducerea datelor / 
un program de calculator 

semantică: pleonasm: soft(ware) are 
sensul „program informatic”;  

1.XI. 
2007 

23.17 „Naşul”, 
moderator 

prietena dumneavoastră, 
care o aveaţi la început şi 
care v-a introdus acolo 
(Radu Moraru) 

prietena dumneavoastră, pe 
care o aveaţi la început şi 
care v-a introdus acolo 

sintaxă: pronumele relativ care cu 
funcţia de complement direct trebuie 
să fie precedat de prepoziţia pe; 
 

1.XI. 
2007 

23.45 „Naşul”, 
moderator 

este o piesă dintr-un [paţăl] 
mai mare (Radu Moraru) 

[pazăl] pronunţie: substantivul puzzle  se 
pronunţă ca în limba engleză, cu [z]; 

2.XI. 
2007 

09.53 „710”, 
moderatoare 

să poată achiziţiona maxim 
două asemenea tastaturi 
(Irene Pârvu) 

să poată achiziţiona 
maximum două asemenea 
tastaturi 

lexic, morfologie: maxim este 
adjectiv; adverbul are o formă 
diferită, maximum; 

3.XI. 
2007 

13.48 „Fan X”, 
prezentatoare 

şi se pare că ei au difuzat 
piesa asta în disperare 

şi se pare că ei au difuzat 
piesa asta foarte frecvent 

semantică, stilistică: este nepotrivit să 
se spună că o piesă a fost difuzată la 

 12



(Dana Gonţ) radio „în disperare”; sintagma „în 
disperare” a devenit un clişeu, 
nemaiavând legătură cu sensul 
substantivului disperare (sensul 
sintagmei fiind „foarte frecvent”); 

3.XI. 
2007 

14.00 „Destinaţii la 
cheie”, 
prezentatoare 

[mõteñ rus] 
 (Theea) 

[mõtañ rus] 
 

pronunţie: substantivul montagne 
russe trebuia pronunţat cu a (nazal), 
ca în limba franceză, nu cu e (nazal); 
(redarea grafică a pronunţiei este 
aproximativă;) 

3.XI. 
2007 

14.01 „Destinaţii la 
cheie”, 
prezentatoare 

pe locul 2 în topul 
preferinţelor copiilor, dar şi 
a adulţilor (Theea) 

pe locul 2 în topul 
preferinţelor copiilor, dar şi 
ale adulţilor 

sintaxă: articolul genitival este folosit 
invariabil; trebuia să fie acordat cu 
antecedentul său; 

3.XI. 
2007 

14.12 „Destinaţii la 
cheie”, 
prezentatoare 

de după tufişurile tunse 
ultimul răcnet, apar... 
(Theea) 

de după tufişurile tunse 
modern, apar... 

stilistică: este exagerat să se spună că 
nişte tufişuri pot fi tunse „ultimul 
răcnet”; 

3.XI. 
2007 

14.13 „Destinaţii la 
cheie”, 
prezentatoare 

parcul nu este deschis în 
luna februarie, martie, 
noiembrie şi a doua jumătate 
a lui ianuarie (Theea) 

parcul nu este deschis în 
lunile februarie, martie, 
noiembrie şi a doua jumătate 
a lui ianuarie 

sintaxă: fiind enumerate mai multe 
luni, ar fi trebuit folosit pluralul;  

4.XI. 
2007 

10.54 „Dreptul la 
sănătate”, 
moderator 

un om care trebuie să vină 
zilnic şi la servici, şi la 
terapia de... (Val Vâlcu) 

un om care trebuie să vină 
zilnic şi la serviciu, şi la 
terapia de... 

fonetică: varianta servici este 
neliterară; forma corectă este cu -u 
final; 

 
4.XI. 
2007 

10.55 „Dreptul la 
sănătate”, voce 

spuneţi-ne ce v-a 
impresionat  

spuneţi-ne ce v-a impresionat morfologie, ortoepie: accentul trebuie 
să stea pe prima silabă (cf. DOOM), 
când urmează un pronume 
neaccentuat (clitic), vorbitorii tind să 
deplaseze accentul pe silaba 
următoare; 
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săptămâna 5–11 noiembrie 
Monitorizare: Blanca Balaciu 

 
 
Ziua Ora Emisiunea şi 

persoana care 
a rostit 
greşeala 

Versiunea greşită / 
nerecomandată 

Versiunea corectă / 
recomandată 

Explicaţia 

5.XI. 
2007 

08.56 „710”, 
moderator 

...spune şi „Gazeta”, şi 
„Prosportul” (Alexandru...) 

...spun şi „Gazeta”, şi 
„Prosportul” / 
...scrie şi în „Gazeta”, şi în 
„Prosportul” 

sintaxă: dezacord între subiect 
(multiplu) şi predicat; 
 

5.XI. 
2007 

09.00 „710”,  
crawl 

Michel Platini a insistat 
pentru un o brigadă cu doi 
arbitri  

Michel Platini a insistat 
pentru o brigadă cu doi 
arbitri 

tehnoredactare greşită; s-a strecurat 
un articol în plus; 

6.XI. 
2007 

0.04 „Naşul”, 
moderator 

ei citesc presa italiană, iar 
seara se uită pe televiziunile 
româneşti (Radu Moraru) 

ei citesc presa italiană, iar 
seara se uită la televiziunile 
româneşti 

sintaxă: utilizarea prepoziţiei este 
nepotrivită în context; 
 

6.XI. 
2007 

18.44 „6! Vine 
presa”, 
moderatoare 

presa din Italia e plină cu 
ştiri despre infracţiuni 
(Mădălina Ilinca) 

presa din Italia e plină de ştiri 
despre infracţiuni 

sintaxă: utilizarea prepoziţiei este 
nepotrivită în context; 
 

6.XI. 
2007 

19.00 „6! Vine 
presa”, 
moderatoare 

Vă dau un exemplu: ţăranul 
de la ţară, care munceşte 
patruzeci de ani... (Mădălina 
Ilinca) 

Vă dau un exemplu: ţăranul 
care munceşte patruzeci de 
ani... 

semantică: pleonasm; 

6.XI. 
2007 

19.41 „6! Vine 
presa”, 
moderator 

Trebuie să avem în calcul şi 
încă un alt aspect. (Dan 
Dumitrescu, Sport) 

Trebuie să avem în calcul şi 
alt aspect. / 
Trebuie să avem în calcul 
încă un aspect. 

semantică: pleonasm; 

6.XI. 
2007 

22.40 „Naşul”, 
moderator 

Toată Europa ne-a dat nouă 
lecţii de cât de rasişti 

Toată Europa ne-a reproşat 
cât de rasişti suntem, cât de 

semantică: sensul expresiei a da lecţii 
nu este cel potrivit în context; sensul 
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suntem, de cât de xenofobi... 
(Radu Moraru) 

xenofobi... pe care dorea moderatorul să-l 
transmită (după cum reieşea din 
context) era „a reproşa”; 

7.XI. 
2007 

18.30 „6! Vine 
presa”, 
moderatoare 

punem o anatemă foarte 
uşor (Mădălina Ilinca, despre 
opinia publică) 

punem o etichetă foarte uşor / 
condamnăm foarte uşor 

semantică: substantivul anatemă nu 
este potrivit semantic în contextul în 
care era vorba despre opinia publică; 
(sensul din DEX este „osândire, 
ostracizare a cuiva de către biserică, 
excludere din rândul bisericii; 
afurisenie”);  

7.XI. 
2007 

18.37 „6! Vine 
presa”, 
moderatoare 

...care, nimeni nu ştie, a ucis, 
nu a ucis, dar toată lumea a 
aruncat această etichetă, de 
criminal (Mădălina Ilinca) 

...care, nimeni nu ştie, a ucis, 
nu a ucis, dar toată lumea a 
pus această etichetă, de 
criminal 

semantică: se spune a pune o etichetă 
(„a eticheta, a califica drept...”), nu a 
arunca o etichetă; 

8.XI. 
2007 

08.57 „710”, 
moderator 

Fiţi bărbaţi! Dovediţi că fiţi 
bărbaţi! (Alexandru...) 

Fiţi bărbaţi! Dovediţi că 
sunteţi bărbaţi! 

sintaxă: nu se poate utiliza 
imperativul într-o propoziţie 
subordonată introdusă prin că; 

8.XI. 
2007 

09.00 „710”, 
moderator 

doisprezece mii de 
spectatori (Alexandru...)  

douăsprezece mii de 
spectatori 

sintaxă: dezacord în gen între 
adjectivul numeral şi substantivul 
determinat; 

8.XI. 
2007 

09.01 „710”, 
moderator 

ar trebui să-şi pună patronul 
muzica aia în buclă până 
când... (Alexandru...) 

ar trebui să-şi pună patronul 
muzica aia repetat / în 
continuu până când... 

semantică: sintagma în buclă nu are 
sens în context; probabil că este un 
calc după fr. en boucle; 

8.XI. 
2007 

09.02 „710”, 
moderator 

A fost întrebat dacă a ucis 
campionatul. Eu nu cred că 
s-a ucis încă campionatul. 
(Alexandru...) 

A fost întrebat dacă a ucis 
campionatul. Eu nu cred că a 
ucis campionatul 
deocamdată.   

cacofonie; 
stilistică: a ucide campionatul este o 
formulare puţin exagerată; 
 

8.XI. 
2007 

09.04 „710”, 
moderator 

derby-ul care este discutat şi 
în „Gazeta Sporturilor” 
(Alexandru...) 

derby-ul... ortoepie: accentul trebuie să stea pe 
prima silabă; 
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8.XI. 
2007 

09.14 „710”, 
moderator 

cea mai recentă carte editată 
de Editura Humanitas 
(Alexandru...) 

cea mai recentă carte apărută 
la Editura Humanitas 

stilistică: repetiţie; 

8.XI. 
2007 

19.13 „6! Vine 
presa”, 
moderatoare 

să vedem cum afectează 
această criză şi artiştii noştri 
(Roxana Iliescu, „Monden”) 

să vedem cum îi afectează 
această criză şi pe artiştii 
noştri 

sintaxă: complementul direct ar fi 
trebuit să fie dublat prin pronume 
nehotărât; 

8.XI. 
2007 

19.20 „6! Vine 
presa”, 
moderatoare 

Credeţi că e mai bine să 
luăm o pauză până se răcesc 
lucrurile? (Roxana Iliescu) 

Credeţi că e mai bine să luăm 
o pauză până se liniştesc 
lucrurile? 

stilistică, semantică: verbul a se răci 
nu este potrivit în context; 

8.XI. 
2007 

19.21 „6! Vine 
presa”, 
moderatoare 

...cum s-a văzut, săraca 
femeie i-a fost devalizat 
magazinul doar pentru că... 
(Roxana Iliescu) 

săracei femei i-a fost 
devalizat magazinul 

sintaxă: anacolut;  

8.XI. 
2007 

19.45 „6! Vine 
presa”, 
moderator 

...lipsa de competenţă sau 
amatorismul, ca să fiu mai 
exact, au dus echipa la... 
(Dan Dumitrescu, „Sport”) 

...lipsa de competenţă sau 
amatorismul, ca să fiu mai 
exact, a dus echipa la... 

sintaxă: dezacord între subiect şi 
predicat; 
 

9.XI. 
2007 

12.06 Ştiri, voce ..în primăvara acestui an ..în primăvara acestui an ortoepie: cuvântul a fost accentuat 
greşit; 

9.XI. 
2007 

18.37 „Pasul 
Fortunei”, 
prezentatoare 

În urma zilei de 10 şi 16 
noiembrie... (Urania) 

În urma zilelor de 10 şi 16 
noiembrie... 

sintaxă: fiind vorba de două zile, 
trebuia folosit pluralul; 

10.XI. 
2007 

13.17 „Fan X”, 
prezentatoare 

...le-aş recomanda-o din 
suflet celor care le-a plăcut 
la vremea lor (Dana Gonţ) 

...le-aş recomanda-o din suflet 
celor cărora le-a plăcut la 
vremea lor  

sintaxă: anacolut; 

11.XI. 
2007 

11.30 „Căminul de 5 
stele”, 
prezentatoare 

o să ne spună pe scurt istoria 
jacuzzi (Luana Ibacka) 

o să ne spună pe scurt istoria 
jacuzziului 

sintaxă: substantivul ar fi trebuit 
folosit în cazul genitiv (marcat 
morfologic, flexionar); 
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11.XI. 
2007 

12.01 „Totul despre 
casa mea”, 
prezentoare 

din punct de vedere al 
preţurilor (Luana Ibacka) 

din punctul de vedere al 
preţurilor 

sintaxă: când urmează un substantiv 
în genitiv, substantivul punct trebuie 
articulat; 

11.XI. 
2007 

12.03 „Totul despre 
casa mea”, 
prezentoare 

toată locaţia arată 
extraordinar (Luana Ibacka) 

toată locuinţa/casa arată 
extraordinar / 
tot ansamblul/imobilul arată 
extraordinar 

lexic: substantivul locaţie nu este 
înregistrat în DEX cu sensul de loc cu 
care este folosit în acest context; 
 

11.XI. 
2007 

12.23 „Totul despre 
casa mea”, 
prezentoare 

despre parametrii deosebiţi 
ai acestui parchet care l-am 
întâlnit în foarte multe 
imobile (Luana Ibacka) 

despre parametrii deosebiţi ai 
acestui parchet pe care l-am 
întâlnit în foarte multe 
imobile 

sintaxă: pronumele relativ care cu 
funcţia de complement direct trebuie 
să fie precedat de prepoziţia pe; 
 

11.XI. 
2007 

18.38 „Star Style”, 
prezentoare 

singurul lucru care vream 
să-l menţionăm (Luana 
Ibacka) 

singurul lucru pe care vream 
să-l menţionăm 

sintaxă: pronumele relativ care cu 
funcţia de complement direct trebuie 
să fie precedat de prepoziţia pe; 

11.XI. 
2007 

18.45 „Star Style”, 
prezentoare 

colecţia care o vom vedea 
(Luana Ibacka) 

colecţia pe care o vom vedea sintaxă: pronumele relativ care cu 
funcţia de complement direct trebuie 
să fie precedat de prepoziţia pe; 

 
 
 

săptămâna 12–18 noiembrie 
Monitorizare: Blanca Balaciu 

 
 
Ziua Ora Emisiunea şi 

persoana care 
a rostit 
greşeala 

Versiunea greşită / 
nerecomandată 

Versiunea corectă / 
recomandată 

Explicaţia 

12.XI. 
2007 

18.39 „6! Vine 
presa”, 
moderatoare 

Sun la consulat şi mi se 
răspunde robotul. Ce fac 
atunci? (Mădălina Ilinca) 

Sun la consulat şi îmi 
răspunde robotul. Ce fac 
atunci? 

sintaxă: substantivul robotul era 
subiectul verbului a răspunde, deci 
acesta nu trebuia folosit impersonal;  
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12.XI. 
2007 

19.32 „6! Vine 
presa”, 
moderator 

după ce vom viziona ştirile 
sportive (Dan Dumitrescu) 

după ce vom urmări ştirile 
sportive 

semantică: verbul a viziona nu este 
potrivit semantic în context; (sensul 
său este „a privi, a urmări, a vedea un 
film, un spectacol (înainte de 
premieră)”; el este folosit foarte des 
pentru a evita verbele a vedea şi a 
urmări, care sunt considerate mai 
banale; 

12.XI. 
2007 

22.26 „Naşul”, crawl Dezvăluiri şocante despre ce 
se întâmplă cu bani noştrii. 
(Radu Moraru) 

Dezvăluiri şocante despre ce 
se întâmplă cu banii noştri. 

ortografie: noştri se scrie cu un singur 
i; 

12.XI. 
2007 

22.37 „Naşul”, 
moderator 

ăia care nu-i ştim (Radu 
Moraru) 

ăia pe care nu-i ştim sintaxă: pronumele relativ care cu 
funcţia de complement direct trebuie 
să fie precedat de prepoziţia pe; 

13.XI. 
2007 

23.30 „Naşul”, 
moderator 

cum mi se pare mie, ca 
cetăţean (Radu Moraru) 

cum mi se pare mie, un 
cetăţean 

cacofonie; 

13.XI. 
2007 

23.34 „Naşul”, 
moderator 

Fiţi foarte atenţi! A intrat pe 
telefon! (Radu Moraru) 

A intrat în direct prin 
telefon! 

sintaxă: utilizarea prepoziţiei este 
nepotrivită în context; 

13.XI. 
2007 

23.37 „Naşul”, 
moderator 

...au scris puchinos foarte 
mulţi dintre ei, ilizibil. (Radu 
Moraru) 

...au scris urât foarte mulţi 
dintre ei, ilizibil. 

semantic: cuvântul puchinos este 
nepotrivit semantic în context; el are 
sensul „plin de puchini, urduros; 
murdar”; 

13.XI. 
2007 

23.46 „Naşul”, 
moderator 

Domnule Bădălău, daţi banii 
înapoi, care i-aţi luat de la 
popor. (Radu Moraru) 

Domnule Bădălău, daţi înapoi 
banii pe care i-aţi luat de la 
popor. 

sintaxă: pronumele relativ care cu 
funcţia de complement direct trebuie 
să fie precedat de prepoziţia pe;  

14.XI. 
2007 

0.02 „Naşul”, 
moderator 

Tu, deputat în Parlamentul 
României, care eu îţi plătesc 
chiria... (Radu Moraru) 

Tu, deputat în Parlamentul 
României, căruia eu îi plătesc 
chiria... 

sintaxă: anacolut; 
sintaxă: pronumele nehotărât în dativ 
trebuia să se acorde cu pronumele 
relativ care, la persoana a III-a; 

15.XI. 12.02 Ştiri, una din principalele una din protagonistele ale semantică: pleonasm; 
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2007 prezentator protagoniste ale peliculei  peliculei  

15.XI. 
2007 

12.02 Ştiri, voce  una dintre capetele de afiş 
ale producţiei lui Cristian 
Mungiu  

unul dintre capetele de afiş 
ale producţiei lui Cristian 
Mungiu 

sintaxă: dezacord; 

15.XI. 
2007 

12.03 Ştiri, titraj ministru de externe ministru de Externe ortografie: fiind vorba de o instituţie, 
cuvântul externe trebuia scris cu 
iniţială majusculă; 

15.XI. 
2007 

12.08 Ştiri, voce numărul infracţiunilor 
comise pe mijloacele de 
transport în comun a crescut 
considerabil  

numărul infracţiunilor comise 
în mijloacele de transport în 
comun a crescut considerabil 

sintaxă: utilizarea prepoziţiei este 
nepotrivită în context; 
 

15.XI. 
2007 

12.19 Ştiri, voce Un bărbat a încercat să 
stabilească un nou record în 
încercarea de a trage un 
autobuz pe o distanţă de... 

Un bărbat a încercat să 
stabilească un nou record 
trăgând un autobuz pe o 
distanţă de... 

stilistică: repetiţie; 

15.XI. 
2007 

18.03 „6! Vine 
presa”, 
moderatoare 

Traficul, vremea, ploaia i-a 
împiedicat deocamdată să... 
(Mădălina Ilinca) 

Traficul, vremea, ploaia i-au 
împiedicat deocamdată să... 

sintaxă: dezacord între subiect şi 
predicat; 
 

15.XI. 
2007 

18.05 „6! Vine 
presa”, titraj 

 Salariul mediu din 2008 - 
500 RON  

Salariul minim din 2008 - 
500 RON 

Inexactitate; greşeala a fost corectată 
în partea a doua a emisiunii. 

15.XI. 
2007 

19.11 „6! Vine 
presa”, crawl 

Ambasadorul SUA la 
Bucureşti, a declarat, joi, 
că... 

Ambasadorul SUA la 
Bucureşti a declarat joi că... 

punctuaţie: a fost pusă virgulă între 
subiect şi predicat; 

15.XI. 
2007 

19.12 „6! Vine 
presa”, 
moderatoare 

Mai ne trebuie bani şi pentru 
chirie. (Mădălina Ilinca) 

Ne mai trebuie bani şi pentru 
chirie. 

sintaxă: adverbul mai trebuie să fie 
plasat între pronumele personal 
neaccentuat şi verb; 

15.XI. 
2007 

19.48 „6! Vine 
presa”, 
moderator 

parazitaţi de oameni ai 
tavernelor (Dan 
Dumitrescu) 

parazitaţi de oameni ai 
cavernelor 

semantică, lexic: vorbitorul a făcut 
confuzie între tavernă şi cavernă (din 
context reiese că se referea la oamenii 
peşterilor, ai cavernelor, primitivi); 
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15.XI. 
2007 

23.01 „Naşul”, 
moderator 

De ce aveţi aceşti bani luaţi? 
(Radu Moraru) 

De ce aţi luat aceşti bani? semantică: există o incompatibilitate 
între verbul a avea şi verbul a lua, 
care face ca sintagma a avea luat să 
fie nepotrivită; 

15.XI. 
2007 

23.32 „Naşul”, 
moderator 

 de şaptisprezece ani (Radu 
Moraru) 

de şaptesprezece ani lexic: forma cu -i- este neliterară; 

16.XI. 
2007 

09.53 „710”, voce În Etiopia, fetiţa are o 
bunică, cât şi alte rude care 
doresc să aibă grijă de ea.  

În Etiopia, fetiţa are atât o 
bunică, cât şi alte rude care 
doresc să aibă grijă de ea. / 
În Etiopia, fetiţa are o bunică 
şi alte rude care doresc să aibă 
grijă de ea. 

sintaxă: cât şi se foloseşte cu 
corelativul său, atât; 

16.XI. 
2007 

12.10 Ştiri, voce ...care a indicat ţara noastră 
printre locaţiile în care 
teroriştii şi-ar fi amplasat 
taberele.  

...care a indicat ţara noastră 
printre locurile în care 
teroriştii şi-ar fi amplasat 
taberele. 

lexic: substantivul locaţie nu este 
înregistrat în DEX cu sensul de loc cu 
care este folosit în acest context; 
 

17.XI. 
2007 

13.22 Fan X, 
prezentatoare 

...vroiau doar să-şi mărească 
conturile (Dana Gonţ) 

...voiau doar să-şi mărească 
conturile 

morfologie: formele cu r nu sunt 
indicate în DOOM (deci sunt 
neliterare); sunt indicate formele 
voiam, voiai etc. şi vream, vreai etc. 

17.XI. 
2007 

14.48 „Pasul 
Fortunei”, 
prezentatoare 

la sursa neregulei (Urania) la sursa neregulii morfologie: forma de genitiv este cu 
desinenţa -i; 

17.XI. 
2007 

14.51 „Pasul 
Fortunei”, 
prezentatoare 

la nivelul sistemului 
endocrin, adică a acelor 
glande care... (Urania) 

la nivelul sistemului endocrin, 
adică al acelor glande care... 

sintaxă: articolul genitival este folosit 
invariabil; trebuia să fie acordat cu 
antecedentul său; 

17.XI. 
2007 

14.53 „Pasul 
Fortunei”, 
prezentatoare 

...care sunt acum în 
imposibilitate să mai facă 
faţă (Urania) 

...care sunt acum în 
imposibilitatea să mai facă 
faţă 

sintaxă: substantivul regent trebuia 
folosit articulat; 
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18.XI. 
2007 

12.09 „Totul despre 
casa mea”, 
prezentatoare 

Haide să vedem din punct 
de vedere al agenţiei 
imobiliare cum arată 
proiectul. (Luana Ibacka) 

Haide să vedem din punctul 
de vedere al agenţiei 
imobiliare cum arată 
proiectul. 

sintaxă: când urmează un substantiv 
în genitiv, substantivul punct trebuie 
articulat; 
 

18.XI. 
2007 

12.09 „Totul despre 
casa mea”, 
prezentatoare 

...are o estetică dinamică, 
ceea ce pentru această zonă 
e favorabil. (Luana Ibacka) 

...are o estetică dinamică, ceea 
ce e favorabil acestei zone. 

sintaxă: adjectivul favorabil se 
foloseşte cu dativul;  

 
 
 

săptămâna 19–25 noiembrie 
Monitorizare: Blanca Balaciu 

 
 
Ziua Ora Emisiunea şi 

persoana care 
a rostit 
greşeala 

Versiunea greşită / 
nerecomandată 

Versiunea corectă / 
recomandată 

Explicaţia 

19.XI. 
2007 

17.55 „Naşul ” 
(reluare), 
moderator 

Ia să văd, bă, tu ce-ai făcut? 
Aaa, alea, alea, nu mă 
interesează. (Radu Moraru) 

– stilistică: expresia alea, alea (cu 
sensul interjecţiei „bla, bla”) este prea 
familiară pentru acest context; 
(vorbitorul încerca să-şi închipuie 
care ar putea fi replica unui personaj 
politic;) 

19.XI. 
2007 

17.57 „Naşul ” 
(reluare), 
moderator 

oamenii vin la servici, iar 
seara se uită la emisiuni 
televizate (Radu Moraru) 

oamenii merg la serviciu, iar 
seara se uită la emisiuni 
televizate 

1. fonetică: varianta servici este 
neliterară; forma corectă este cu -u 
final; 
2. semantică: trebuia folosit verbul a 
merge, deoarece locul unde se afla 
vorbitorul nu era identic cu locul 
unde urmau să meargă persoanele 
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respective; 
19.XI. 
2007 

18.00 „6! Vine 
presa”, 
moderatoare 

optzeci milioane de lei 
vechi [...] 
douăzeci milioane lei vechi 
(Mădălina Ilinca) 

optzeci de milioane lei vechi 
[...] 
douăzeci de milioane de lei 
vechi 

sintaxă: a fost omisă prepoziţia de din 
mai multe contexte unde prezenţa sa 
era obligatorie; 

19.XI. 
2007 

18.02 „6! Vine 
presa”, 
moderatoare 

Domnul Cozmin Guşă, 
preşedinte PIN. (Mădălina 
Ilinca) 

Domnul Cozmin Guşă, 
preşedintele PIN(-ului). 

sintaxă: substantivul preşedinte 
trebuia folosit articulat;  

19.XI. 
2007 

18.04 „6! Vine 
presa”, titraj 

redactor şef adjunct redactor-şef adjunct ortografie: substantivul compus 
redactor-şef se scrie cu cratimă; 

19.XI. 
2007 

18.14 „6! Vine 
presa”, 
moderatoare 

Nu sunt bani pentru măriri 
alocaţii, pentru pensii, 
pentru... (Mădălina Ilinca) 

Nu sunt bani pentru mărirea 
alocaţiilor, pentru pensii, 
pentru... 

sintaxă: este incorectă juxtapunerea 
celor două substantive (măriri 
alocaţii), relaţia dintre ele trebuia 
marcată cazual (flexionar); 

19.XI. 
2007 

18.16 „6! Vine 
presa”, 
moderatoare 

Din câte am tras eu 
concluzia de la domnul 
Guşă... 

Din câte am înţeles eu de la 
domnul Guşă... 

semantică: formularea a fost 
nepotrivită, fiind rezultată prin 
suprapunerea a două construcţii: din 
câte am înţeles eu şi am tras 
concluzia; 

19.XI. 
2007 

18.19 „6! Vine 
presa”, 
moderatoare 

domnul Bote face parte 
dintre acei parlamentari care 
[întreruptă de interlocutor] 
care locuieşte la hotel 
(Mădălina Ilinca) 

domnul Bote face parte dintre 
acei parlamentari care 
locuiesc la hotel 

sintaxă: dezacord între subiect şi 
predicat; 
 

19.XI. 
2007 

 18.46 „6! Vine 
presa”, 
moderatoare 

eu vroiam să vă întreb 
altceva (Mădălina Ilinca) 

eu voiam să vă întreb altceva morfologie: formele cu r nu sunt 
indicate în DOOM (deci sunt 
neliterare); sunt indicate formele 
voiam, voiai etc. şi vream, vreai etc. 

19.XI. 
2007 

18.47 „6! Vine 
presa”, crawl 

La cimitir au venit şi fiul 
jurnalistului, Andrei Iucinu, 

La cimitir a venit şi fiul 
jurnalistului, Andrei Iucinu, 

sintaxă: dezacord între subiect şi 
predicat;  
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însoţit de mama acestuia 
Emilia Iucinu, şi de avocatul 
lor... 

însoţit de mama acestuia 
Emilia Iucinu, şi de avocatul 
lor... 

 

19.XI. 
2007 

18.48 „6! Vine 
presa”, crawl 

În această seară, ora 22.00, o 
nouă ediţie incendiară la 
„Naşul”. 

În această seară, ora 22.00, o 
nouă ediţie incendiară a 
emisiunii „Naşul”. 

semantică, sintaxă: se foloseşte 
prepoziţia la + numele emisiunii când 
sunt prezentaţi invitaţii din emisiune; 
nu este corect folosită în construcţia o 
ediţie la „Naşul” (similară cu 
structurile mama la fată, neliterare); 

19.XI. 
2007 

19.05 „6! Vine 
presa”, crawl 

Cluj Napoca Cluj-Napoca ortografie: numele oraşului se scrie cu 
cratimă; 

19.XI. 
2007 

19.16 „6! Vine 
presa”, voce 

Secţiile de vot pentru cele 
două alegeri rămân diferite, 
dar se vor afla în aceeaşi 
locaţie.  

Secţiile de vot pentru cele 
două alegeri rămân diferite, 
dar se vor afla în acelaşi loc. 

lexic: substantivul locaţie nu este 
înregistrat în DEX cu sensul de loc cu 
care este folosit în acest context; 
 

19.XI. 
2007 

19.34 „6! Vine 
presa”, crawl 

Iucinu a făcut recurs, acest 
fiind respins de prim-
procurorul... 

Iucinu a făcut recurs, acesta 
fiind respins de prim-
procurorul... 

sintaxă: trebuia folosit pronumele 
demonstrativ (acest este forma 
adjectivului pronominal demonstrativ 
antepus); 

20.XI. 
2007 

12.11 Ştiri, 
prezentator 

Frumoasa actriţă Uma 
Thrman, ca orice vedetă care 
se respectă, are probleme cu 
un fan.  

Frumoasa actriţă Uma 
Thrman, ca orice vedetă, are 
probleme cu un fan. 

stilistică: sintagma care se respectă 
este un stereotip; 

20.XI. 
2007 

18.11 „6! Vine 
presa”, 
moderatoare 

Eu fac însă un apel pentru 
aceşti parlamentari pe care 
i-am citit mai devreme. 
(Mădălina Ilinca) 

Eu fac însă un apel la aceşti 
parlamentari pe care i-am citit 
mai devreme. 

sintaxă: a face un apel se foloseşte cu 
prepoziţia la, nu cu prep. pentru; 

20.XI. 
2007 

18.30 „6! Vine 
presa”, pe 
ecran 

...suntem reprezentaţi în 
europa de aceşti vampiri (un 
mesaj de la un telespectator, 
afişat pe ecran) 

...suntem reprezentaţi în 
Europa de aceşti vampiri 

ortografie: numele continentului 
trebuia scris cu iniţială majusculă 
(chiar dacă în mesajul 
telespectatorului a fost scris greşit, 
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trebuia rectificat); 

20.XI. 
2007 

18.43 „6! Vine 
presa”, crawl 

Parlamentarii care sfidează 
poprul român.  

Parlamentarii care sfidează 
poporul român. 

tehnoredactare; 

21.XI. 
2007 

19.40 „6! Vine 
presa”, titraj 

Rita Mureşan – o femeie 
care ştie ce vrea  

– stilistică: formularea o femeie care 
ştie ce vrea este un stereotip; 

21.XI. 
2007 

20.01 „6! Vine 
presa”, 
moderator 

Televiziunea Română 
probabil vor pierde 
drepturile de televizare... 
(Dan Dumitrescu) 

Televiziunea Română 
probabil va pierde drepturile 
de televizare... 

sintaxă: dezacord între subiect şi 
predicat; 
 

21.XI. 
2007 

20.16 „Anima şi 
animus”, 
moderatoare 

un proprietar de agenţie de 
tur operator pe Grecia 
(Nicoleta Vascan) 

un proprietar de agenţie de tur 
operator în Grecia / care 
oferă sejururi în Grecia 

sintaxă: utilizarea prepoziţiei este 
nepotrivită în context; 
 

21.XI. 
2007 

20.33 „Anima şi 
animus”, 
moderatoare 

am înţeles cum eşti tu ca şi 
manager al unei agenţii [...] 
să îi adresezi nişte întrebări 
ca şi turist (Nicoleta Vascan) 

am înţeles cum eşti tu ca 
manager al unei agenţii [...] să 
îi adresezi nişte întrebări ca 
turist 

fonetică: este greşită intercalarea 
conjuncţiei între prepoziţia calităţii ca 
şi substantiv; 
 

21.XI. 
2007 

20.56 „Anima şi 
animus”, 
moderatoare 

Atunci când nu eşti 
vorbitorul de limba ta 
maternă, nu reuşeşti să-ţi 
exprimi toate gândurile.  
(Nicoleta Vascan) 

Atunci când nu vorbeşti 
limba ta maternă, nu 
reuşeşti să-ţi exprimi toate 
gândurile.   

sintaxă: enunţul a fost prost formulat;  

21.XI. 
2007 

21.06 „Poveşti de 
viaţă”, 
moderatoare 

Absolut şocant, stimaţi 
telespectatori. (Alina 
Stanciu, după un filmuleţ 
despre o doamnă invitată în 
emisiune, care nu avea acte 
de identitate) 

Şocant, stimaţi telespectatori. stilistică: adjectivul absolut reprezintă 
un stereotip; 

21.XI. 
2007 

21.07 „Poveşti de 
viaţă”, 
moderatoare 

Ai avut o poveste tare 
complicată de viaţă.  

Ai avut o poveste de viaţă 
tare complicată. 

sintaxă: topica elementelor din grupul 
nominal este greşită; 
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21.XI. 
2007 

21.08 „Poveşti de 
viaţă”, titraj 

Cum să trăieşti fără să exişti? 
(titlul dat emisiunii) 

– logică, stilistică: întrebarea nu prea 
are sens; 

21.XI. 
2007 

21.10 „Poveşti de 
viaţă”, 
moderatoare 

Ai simţit atunci că o parte 
din sufletul tău se rupe în 
două?  

– stilistică: stereotip; 

22.XI. 
2007 

09.09 „710”, 
moderator 

trimiteţi-ne fotografii 
(Alexandru...) 

trimiteţi-ne fotografii ortoepie: greşeală de accentuare; 

22.XI. 
2007 

09.11 „710”, 
realizatoare  
(„Horoscop”) 

este ultima zi când soarele se 
mai află în influenţa zodiei 
de apă a Scorpionului 
(Urania) 

este ultima zi când soarele se 
mai află sub influenţa zodiei 
de apă a Scorpionului 

sintaxă: utilizarea prepoziţiei este 
nepotrivită în context; 
 

22.XI. 
2007 

12.09 Ştiri, 
prezentatoare 

...va trebui să plece la o 
clinică medicală din 
străinătate şi unde se va 
încerca recuperarea lui 

...va trebui să plece la o 
clinică medicală din 
străinătate, unde se va încerca 
recuperarea lui 

sintaxă: este greşită utilizarea 
conjuncţiei şi deoarece între 
elementele pe care le leagă aceasta nu 
există un raport logico-semantic de 
coordonare (copulativă), ci de 
subordonare; 

22.XI. 
2007 

12.14 Ştiri, voce Pe sistemul că fiecare partid 
care se respectă trebuie să 
aibe şi o blondă, Alina 
Plugaru a încerca să intre în 
PLD. 

...să aibă... morfologie: forma de conjunctiv 
prezent este cu -ă; 
 

22.XI. 
2007 

12.23 Ştiri, voce doisprezece grade la Arad 
[...] doisprezece grade la 
Timişoara 

douăsprezece grade la Arad 
[...] douăsprezece grade la 
Timişoara 

sintaxă: dezacord în gen între 
adjectivul numeral şi substantivul 
determinat; 
 

22.XI. 
2007 

12.23 Ştiri, 
prezentatoare 

şi alegerile pentru 
europarlamentare  

şi alegerile 
europarlamentare 

semantică: prepoziţia pentru nu avea 
rost în context (a rezultat prin 
influenţa construcţiei alegerile pentru 
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Parlamentul European); 

22.XI. 
2007 

19.44 „6! Vine 
presa”, titraj 

Naţională calificată, caută 
adversari.  

Naţională calificată caută 
adversari. 

punctuaţie: a fost folosită virgula între 
subiect şi predicat; 

22.XI. 
2007 

22.46 „Naşul”, 
moderator 

Nu mai mi-ajunge 
optimismul ăsta.  

Nu îmi mai ajunge 
optimismul ăsta.  

sintaxă: adverbul mai trebuie să fie 
plasat între pronumele personal 
neaccentuat şi verb; 

24.XI. 
2007 

13.15 „Fan X”, 
moderatoare 

All I Want for Christmas It’s 
You (Dana Gonţ) 

All I Want for Christmas Is 
You 

sintaxă: trebuia folosit verbul is, nu 
pronumele it şi verbul ’s (it’s); 

24.XI. 
2007 

13.17 „Fan X”, 
moderatoare 

6 nominalizaţi din mulţi mai 
mulţi câţi au fost la început 
(Dana Gonţ) 

6 nominalizaţi din mult mai 
mulţi câţi au fost la început 

sintaxă: trebuia folosit adverbul mult 
(neacordat): 

24.XI. 
2007 

14.04 „Destinaţii la 
cheie”, 
prezentatoare 

fac ca deplasarea să fie mai 
dificilă şi să ia mai mult timp 
datorită distanţei foarte mari 
dintre... (Theea) 

fac ca deplasarea să fie mai 
dificilă şi să ia mai mult timp 
din cauza distanţei foarte 
mari dintre... 

semantică: utilizarea prepoziţiei 
datorită în contexte negative este 
nepotrivită; 
 

24.XI. 
2007 

14.07 „Destinaţii la 
cheie”, 
subtitrare 

job-ul tău jobul tău ortografie: nu trebuia folosită cratima 
deoarece substantivul nu are un final 
care să nu fie specific substantivelor 
româneşti (vs show-ul, de exemplu); 

25.XI. 
2007 

10.36 „Transporter”, 
voce 

cunoscut drept un producător 
inovativ în ceea ce priveşte 
protecţia mediului 

cunoscut drept un producător 
inventiv/inovator în ceea ce 
priveşte protecţia mediului 

lexic: adjectivul inovativ nu este 
înregistrat în dicţionarele româneşti 
(consultate); 

25.XI. 
2007 

16.02 „Ştiri”, voce doar doisprezece virgulă opt 
procente 

douăsprezece... sintaxă: dezacord în gen între 
adjectivul numeral şi substantivul 
determinat; 
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25.XI. 
2007 

18.00 „Ştiri”, 
reporter 

ultime date oficiale, date 
aici în urmă cu o jumătate de 
oră 

ultime date oficiale, 
comunicate aici în urmă cu o 
jumătate de oră 

stilistică: repetiţie; 

25.XI. 
2007 

18.02 „Ştiri”, 
prezentatoare 

pe ultimul loc ca şi 
participare la vot este 
municipiul Bucureşti 

pe ultimul loc ca participare 
la vot este municipiul 
Bucureşti 

fonetică: este greşită intercalarea 
conjuncţiei între prepoziţia ca şi 
substantiv; (este admisă doar în 
construcţiile comparative, în care ca 
şi are sensul „aproape”); 

25.XI. 
2007 

18.03 „Ştiri”, voce Alina Plugaru, o tânără 
aspirantă a statutului de 
membru PLD 

Alina Plugaru, o tânără 
aspirantă la statutul de 
membru PLD 

sintaxă: se spune a aspira la..., 
aspirant la... (cu prepoziţie, nu cu 
utilizarea genitivului); 

25.XI. 
2007 

18.05 „Ştiri”, 
prezentatoare 

pe tema referendumului 
pentru votul uninominal şi al 
alegerilor europarlamentare  

pe tema referendumului 
pentru votul uninominal şi a 
alegerilor europarlamentare 

sintaxă: articolul genitival a fost 
acordat greşit; 

25.XI. 
2007 

18.30 „Star style”, 
prezentatoare 

sunt lucruri pe care nu le-am 
văzut niciodată, respectiv 
aceste petale de trandafir 
(Luana Ibacka) 

sunt lucruri pe care nu le-am 
văzut niciodată, mă refer la 
aceste petale de trandafir 

semantică: adverbul respectiv nu se 
foloseşte pentru a introduce o 
apoziţie, o explicaţie; 

25.XI. 
2007 

18.41 „Star style”, 
prezentatoare 

o haină care s-o foloseşti în 
mai multe situaţii (Luana 
Ibacka) 

o haină pe care s-o foloseşti 
în mai multe situaţii 

sintaxă: pronumele relativ care cu 
funcţia de complement direct trebuie 
să fie precedat de prepoziţia pe; 

25.XI. 
2007 

19.36 „Secrete de 
vedete”, 
moderatoare 

Să vorbim la concret: pe ce 
se duc banii într-o relaţie de 
cuplu? (Cristina Cabel) 

Să vorbim mai precis: pe ce 
se duc banii într-o relaţie de 
cuplu? 

semantică: utilizarea adjectivului 
concret este nepotrivită în context;  

25.XI. 
2007 

20.13 „6! Vine 
presa”, 
moderatoare 

au ieşit foarte mulţi din 
Ardeal, Harghita şi Covasna 
s-a situat printre... 

au ieşit foarte mulţi din 
Ardeal, Harghita şi Covasna 
s-au situat printre... 

sintaxă: dezacord între subiect şi 
predicat; 
 

25.XI. 
2007 

20.34 „6! Vine 
presa”, 
moderator 

Ce să mai ne-ascundem 
după degete? (Radu Moraru) 

Ce să ne mai ascundem după 
degete? 

sintaxă: adverbul mai trebuie să fie 
plasat între pronumele reflexiv şi 
verb; 
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Perioada 26 noiembrie – 11 decembrie 2007 

Monitorizare: Alexandru Nicolae 
 

 
26 noiembrie  
Ora Emisiunea Varianta greşită Varianta corectă Explicaţia 
23.34 Naşul 

Titraj 
Parlamentari care 
sfidează legea şi bunul 
simţ 

Parlamentari care sfidează 
legea şi bunul-simţ 

Ortografie 
Lipsa cratimei 

23.43 Naşul 
Moderator 

Domnul Boc îi mai dau 
o misiune în seara asta 

Domnului Boc îi mai dau o 
misiune în seara asta 

Sintaxă 
Anacolut (folosirea formei de 
nominativ-acuzativ în locul 
celei de dativ) 

00.11 Naşul 
Moderator 

Urmând să beneficiez 
de prevederile... 

Urmând să beneficiez de 
prevederile... 

Fonetică 
Accentuare greşită 

00.22 Interzis... cu Laura 
Andreşan  

Nu mai mi se întâmplă 
de când cu... 

Nu mi se mai întâmplă de 
când cu... 

Sintaxă 
Topică greşită a semiadverbului 
mai 

 
27 noiembrie  
Ora Emisiunea Varianta greşită Varianta corectă Explicaţia 
20.10 Animus şi anima 

Moderatoare 
Prin ce se diferenţiază 
un om care are de-a 
face cu activităţi 
culturale faţă de 
unul… 

Prin ce se diferenţiază un om 
care are de-a face cu activităţi 
culturale de unul… 

Sintaxă 
Regim prepoziţional impropriu 
(a se diferenţia de) 

20.12 Animus şi anima 
Moderatoare 

Sau cum s-a construit 
prin prisma educaţiei, 
ştii? 

Sau cum s-a construit prin 
prisma educaţiei. 

Stilistică 
Clişeu 
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20.27 Animus şi anima 
Moderatoare 

Într-o manieră uşor 
grotească 

Într-o manieră uşor grotescă Morfologie 
Formă greşită de feminin a 
adjectivului 

21.05 Promo Câştigător a trei premii 
Oscar şi a premiului 
Palme d’Or 

Câştigător a trei premii Oscar 
şi al premiului Palme d’Or 

Sintaxă 
Dezacord al articolului 
genitival 

21.07 Poveşti de viaţă 
Moderatoare 

Acea fiinţă ce va fi mai 
presus de el 

Acea fiinţă care va fi mai 
presus de el 

Semantică 
Relativul ce se poate referi 
numai la nume de lucruri, nu şi 
de persoane 

21.15 Poveşti de viaţă 
Moderatoare 

Care-i sunt trăsăturile 
şi ce culoare are ochii 

Care-i sunt trăsăturile şi ce 
culoare au ochii 

Sintaxă 
Dezacord 

21.40 Poveşti de viaţă 
Moderatoare 

Erau minunaţi din 
punct de vedere al 
sufletului 

Erau minunaţi din punctul 
de vedere al sufletului 

Sintaxă 
Genitivul care urmează impune 
articularea substantivului regent 
punctul; în combinare cu un 
adjectiv, substantivul poate 
apărea nearticulat (din punct de 
vedere economic)  

 
29 noiembrie  
Ora Emisiunea Varianta greşită Varianta corectă Explicaţia 
21.56 Poveşti de viaţă 

Prezentatoare 
De la orele 21.00, de 
luni până joi 

De la ora 21.00, de luni până 
joi 

Sintaxă 
Folosirea formei de plural a 
substantivului nu este 
justificată 

 
30 noiembrie  
Ora Emisiunea Varianta greşită Varianta corectă Explicaţia 
16.28 Cu Oana Roman Având un efect de Având un efect de înmuiere a Sintaxă 
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Voice-over înmuiere al pielii pielii Dezacord al articolului 
genitival 

16.30 Cu Oana Roman 
Oana Roman 

Asta vroiam să spun, 
nu vroiam să-mi dai 
detalii 

Asta voiam să spun, nu 
voiam să-mi dai detalii 

Morfologie 
Forma de imperfect vroiam este 
un hibrid între voiam (de la 
verbul a voi) şi vream (de la 
verbul a vrea) 

16.37 Cu Oana Roman 
Voice-over 

Aşa că, dragele 
noastre, aveţi cu ce să 
vă răsfăţaţi 

Aşa că, dragile noastre, aveţi 
cu ce să vă răsfăţaţi 

Morfologie 
Drag este un adjectiv cu trei 
forme: drag, dragă, dragi; 
apariţia formei de feminin 
drage se explică prin analogia 
cu adjectivele cu patru forme 

16.39 Cu Oana Roman 
Voice-over 

Din punct de vedere 
al coloristicii şi 
îngrijirii 

Din punctul de vedere al 
coloristicii şi îngrijirii 

Sintaxă 
Genitivul care urmează impune 
articularea substantivului regent 
punctul; în combinare cu un 
adjectiv, substantivul poate 
apărea nearticulat (din punct de 
vedere economic) 

17.02 Misiune imposibilă 
Voice-over 

Toţi îţi răspund cu 
furie că... 

Toţi îţi răspund cu furie că... Fonetică 
Accentuare greşită 

17.08 Misiune imposibilă 
Voice-over 

Câtă furie şi câtă 
nedreptate 

Câtă furie şi câtă nedreptate Fonetică 
Accentuare greşită 

17.20 Misiune imposibilă 
Voice-over 

Şi prin cea a furiei, 
violenţei 

Şi prin cea a furiei, a 
violenţei 

Fonetică 
Accentuare greşită 

 
3 decembrie 
Ora Emisiunea Varianta greşită Varianta corectă Explicaţia 
21.15 Poveşti de viaţă Mult mai devreme Mult mai devreme decât ar fi Semantică 
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Prezentatoare decât ar fi crezut cineva 
că poate fi posibil 

crezut cineva că este posibil Pleonasm 

21.34 Poveşti de viaţă 
Prezentatoare 

Am auzit că relaţia s-a 
îmbunătăţit la un 
anumit moment dat 

Am auzit că relaţia s-a 
îmbunătăţit la un moment dat 

Semantică 
Pleonasm 

22.01 Naşul 
Moderator 

La şaptisprezece ani 
de la Revoluţie 

La şaptesprezece ani de la 
Revoluţie 

Stilistică 
Pronunţie populară 

22.58 Naşul 
Moderator 

25 de milioane chirie, 
care-i luaţi de la 
Parlament 

25 de milioane chirie, pe 
care-i luaţi de la Parlament 

Sintaxă 
Folosire invariabilă, fără 
prepoziţia gramaticalizată pe, a 
relativului complement direct 

 
9 decembrie 
Ora Emisiunea Varianta greşită Varianta corectă Explicaţia 
11.12 La limită Interiorul exploatează 

la maxim aceste 
posibilităţi 

Interiorul exploatează la 
maximum aceste posibilităţi 

Lexic 
Forma maxim are utilizare 
adjectivală, iar maximum, 
adverbială 

11.30 Căminul de cinci 
stele 

Care exprimă la 
maxim această 
sintagmă 

Care exprimă la maximum 
această sintagmă 

Lexic 
Forma maxim are utilizare 
adjectivală, iar maximum, 
adverbială 

11.33 Căminul de cinci 
stele 

Bibelourile fabuloase 
care le ai în casă 

Bibelourile fabuloase pe care 
le ai în casă 

Sintaxă 
Folosire invariabilă, fără 
prepoziţia gramaticalizată pe, a 
relativului complement direct 

15.24 Lumea în 10.000 
de minute 
Voice-over 

Vârful turlelor de 
biserică sunt 
înconjurate de...  

Vârful turlelor de biserică 
este înconjurat de...  

Sintaxă 
Acord prin atracţie 

 

 31



10 decembrie 
Ora Emisiunea Varianta greşită Varianta corectă Explicaţia 
11.25 Poveşti de viaţă Ceea ce nu vroiai tu să 

crezi era adevărat 
Ceea ce nu voiai tu să crezi 
era adevărat 

Morfologie 
Forma de imperfect vroiai este 
un hibrid între voiai (de la 
verbul a voi) şi vreai (de la 
verbul a vrea) 

13.09 Calea europeană Vroiam să revenim la 
spaţiul european 

Voiam să revenim la spaţiul 
european 

Morfologie 
Forma de imperfect vroiam este 
un hibrid între voiam (de la 
verbul a voi) şi vream (de la 
verbul a vrea) 

13.19 Calea europeană Din păcate, nu e 
singurul produs la care 
vedem că se scumpeşte 
preţul 

Din păcate, nu e singurul 
produs la care vedem că se 
măreşte preţul 

Semantică 
Pleonasm 

22.51 Naşul 
Scris pe ecran 

Politicieni treziţi-vă! Politicieni, treziţi-vă! Punctuaţie 
Substantivele în vocativ sunt 
obligatoriu urmate de virgulă 

22.53 Naşul 
Moderator 

Nu te poţi preface că 
pricepi despre o lege 
europeană 

Nu te poţi preface că pricepi 
o lege europeană 

Sintaxă 
Folosire superfluă a prepoziţiei 
despre 

23.02 Naşul 
Moderator 

De la casele ANL care 
le-au luat 

De la casele ANL pe care le-
au luat 

Sintaxă 
Folosire invariabilă, fără 
prepoziţia gramaticalizată pe, a 
relativului complement direct 

23.38 Naşul  
Moderator 

Înainte să fie dat în 
folosinţă casă 

Înainte să fie dată în 
folosinţă casă 

Sintaxă 
Dezacord al participiului 
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11 decembrie 
Ora Emisiunea Varianta greşită Varianta corectă Explicaţia 
20.33 Animus şi anima Aici vroia să ajungă, 

aici vroia să ajungă, 
dragii mei 

Aici voia să ajungă, aici voia 
să ajungă, dragii mei 

Morfologie 
Forma de imperfect vroia este 
un hibrid între voia (de la 
verbul a voi) şi vrea (de la 
verbul a vrea) 

21.35 Poveşti de viaţă Dumneavoastră, ca şi 
colegiu, ca şi entitate 

Dumneavoastră, în calitate 
de colegiu, ca entitate 

Sintaxă 
Folosire parazitară a lui şi 

 
 


