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27 noiembrie 
Ora Emisiunea Varianta greşită Varianta corectă Explicaţia 
8.41 Deşteptarea Care este şi cea mai 

puţin valabilă 
Care este şi cel mai puţin 
valabilă 

Morfologie 
Formantul cel, care intră în 
structura superlativului absolut 
este invariabil 

8.51 Deşteptarea 
(crainicul citeşte 
un mesaj) 

A avut loc un accident 
datorită drumarilor 

A avut loc un accident din 
cauza drumarilor 

Semantică 
Prepoziţia datorită se foloseşte 
în contexte pozitive, iar 
locuţiunea prepoziţională din 
cauza, în contexte negative 

8.58 Deşteptarea Sunt recunoscute ca 
fiind drept cele mai 
bune 

Sunt recunoscute ca fiind/ 
drept cele mai bune 

Semantică  
Pleonasm 

 
3 decembrie 
Ora Emisiunea Varianta greşită Varianta corectă Explicaţia 
8.36 Deşteptarea Primăria şi banca care 

au făcut acest... 
Banca şi primăria care au 
făcut acest... 

Cacofonie 

8.50 Deşteptarea Un blocaj în trafic 
datorită maşinilor 
foarte multe 

Un blocaj în trafic din cauza 
maşinilor foarte multe 

Semantică 
Prepoziţia datorită se foloseşte 
în contexte pozitive, iar 



locuţiunea prepoziţională din 
cauza, în contexte negative 

8.51 Deşteptarea Spuneţi-mi o zi, vă rog Spuneţi-mi o zi, vă rog Fonetică şi morfologie 
Accentuare greşită a formei 
verbale pe sufix (ca pentru 
verbele de conjugarea a doua), 
în loc de radical (ca pentru 
verbele de conjugarea a treia, 
cum este cazul lui a spune) 

9.12 Deşteptarea Îşi petrec dimineţile, 
dar şi după-amiezele 
citind ziarele 

Îşi petrec dimineţile, dar şi 
după-amiezile citind ziarele 

Morfologie 
Formă hipercorectă de plural a 
substantivului 

9.12 Deşteptarea Unei surprize neplăcute 
cauzată de... 

Unei surprize neplăcute 
cauzate de... 

Sintaxă 
Dezacord al adjectivului 
participial 

 
10 decembrie 
Ora Emisiunea Varianta greşită Varianta corectă Explicaţia 
8.11 Deşteptarea Vroiam să ştim dacă se 

împacă sau nu  
Voiam să ştim dacă se 
împacă sau nu 

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

8.48 Deşteptarea Credeţi-mă că toată 
ziua… 

Credeţi-mă că toată ziua… Fonetică şi morfologie 
Accentuare greşită a formei 



verbale pe sufix (ca pentru 
verbele de conjugarea a doua), 
în loc de radical (ca pentru 
verbele de conjugarea a treia, 
cum este cazul lui a crede) 

9.02 Ştiri Vor fi achiziţionate 
patru spitale mobile, 
care vor fi repartizate 
astfel: două la 
Bucureşti, una la Iaşi, 
şi o alta la…  

Vor fi achiziţionate patru 
spitale mobile, care vor fi 
repartizate astfel: două la 
Bucureşti, unul la Iaşi, şi un 
altul la… 

Sintaxă 
Dezacord 

 
11 decembrie 
Ora Emisiunea Varianta greşită Varianta corectă Explicaţia 
9.01 Ştiri Unei maşini second-

hand înmatriculată 
în… 

Unei maşini second-hand 
înmatriculate în… 

Sintaxă 
Dezacord al adjectivului 
participial 

9.14 Horoscop Nu puteţi trece mai 
departe fără a nu face 
ordine 

Nu puteţi trece mai departe 
fără a face ordine 

Semantică 
Asocierea prepoziţiei negative 
fără cu negaţia nu anulează 
negaţia, creând un efect 
semantic contrar celui dorit 

13.13 Ştiri Pe fondul luptelor 
pentru influenţă şi a 
conflictelor personale 

Pe fondul luptelor pentru 
influenţă şi al conflictelor 
personale 

Sintaxă 
Dezacord al articolului 
genitival 



13.15 Sport [el] declară că… [iel] declară că… Fonetică 
În cuvinte ca el, ea, este, e 
iniţial se pronunţă [ie] 

     
 


