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Postul: InfoPro 
Monitorizare: Carmen Mîrzea Vasile 

Perioada: 1–21 martie 2008 
 
 
Postul Ziua, ora Emisiunea, 

autorul greşelii 
Greşeala Varianta corectă ExplicaŃia 

InfoPro 4.III, 8.11 
 

Urechile sus!, 
prezentator 

poate ne semnalaŃi 
acest lucru pe SMS; 
tot aici, pe SMS 

poate ne semnalaŃi 
acest lucru prin  
SMS; tot aşa, prin  
SMS 

Sintaxă: folosirea nepotrivită a 
prepoziŃiei pe, în locul lui prin. 

InfoPro 4.III, 8.52 Urechile sus!, 
prezentator 

aşteptăm notele 
voastre pe 
0751040066 

aşteptăm notele 
voastre la 
0751040066 

Sintaxă: folosirea nepotrivită a 
prepoziŃiei pe, în locul lui la. 

InfoPro 5.III, 10.04 Ştirile InfoPro, 
Andra Gherega 

sunt acum în zonă, 
afectată de 
alunecarea... 

sunt acum în zona 
afectată de 
alunecarea... 

Greşeală accidentală. 

InfoPro 6.III, 10.45 Ascultă aici!, 
prezentator 

tot în fiecare zi 
deschidem pe unele 
dintre ele 

tot în fiecare zi le 
deschidem pe unele 
dintre ele 

Sintaxă: lipsa dublării. 

InfoPro 7.III, 8.37 Urechile sus!, 
prezentator 

o poliŃistă a cărei 
fotografii  apare 

o poliŃistă ale cărei 
fotografii  apar/? o 
poliŃistă a cărei 
fotografie apare 

Sintaxă: dezacord în număr între articolul 
genitival şi substantivul fotografii; 
dezacord în număr între subiect şi 
predicat. 

InfoPro 7.III, 8.37 Urechile sus!, 
prezentator 

pe un site de net pe un site/pe net Semantică: pleonasm (site = spaŃiu în 
care sunt situate informaŃii pe reŃeaua de 
internet). 

InfoPro 7.III,  8.41 Urechile sus!, 
prezentator 

o stradă sigură din 
punct de vedere al 
SMS-urilor 

o stradă sigură din 
punctul de vedere al 
SMS-urilor 

Sintaxă: genitivul care urmează impune 
articularea substantivului regent punctul; 
în combinare cu un adjectiv, substantivul 
poate apărea nearticulat (din punct de 
vedere tehnic). 
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InfoPro 7.III,  8.43, 
9.21 

Horoscop, Neti 
Sandu 

aderaŃi la un grup a 
cărei ideologie 

aderaŃi la un grup a 
cărui  ideologie 

Sintaxă: dezacord în gen între pronumele 
relativ şi substantivul grup, pe care îl 
reia. 

InfoPro 7.III,  8.51 Urechile sus!, 
prezentator 

nu una, ci două 
SMS-uri 

nu unu, ci două 
SMS-uri 

Sintaxă: dezacord între numeralul 
adjectiv şi substantivul SMS, care e de 
genul masculin. 

InfoPro 10.III, 7.53 Urechile sus!, 
prezentator 

zice un ascultător pă 
SMS 

zice un ascultător 
prin  SMS 

Sintaxă: folosirea nepotrivită a 
prepoziŃiei pe, în locul lui prin. 

InfoPro 10.III, 7.53 Urechile sus!, 
prezentator 

care vroia, pe care 
vroiau 

care voia, pe care 
voiau 

Morfologie: formele verbale hibride între 
a voi şi a vrea sunt incorecte. 

InfoPro 10.III, 8.07 Urechile sus!, 
prezentator 

Denisa... a fost 
confundată... cu 
Elena Băsescu, 
datorit ă frizurii, dar 
şi a buzelor care se 
apropie ca măsură 
una de cealaltă 

Denisa... a fost 
confundată... cu 
Elena Băsescu, din 
cauza frizurii, dar şi a 
buzelor, ? în 
privin Ńa cărora se 
aseamănă  

Sintaxă: este greşită reluarea prin articol 
genitival a prepoziŃiei datorită, pentru că 
aceasta se construieşte cu dativul, nu cu 
genitivul. 
Semantică: este mai potrivită în acest caz 
locuŃiunea prepoziŃională din cauza, care 
se foloseşte pentru contexte negative. De 
asemenea, comparaŃia referitoare la buze 
vizează cele două persoane, care ar avea 
buzele aproape la fel de mari; aşa cum a 
fost construit sfârşitul enunŃului, se 
înŃelege că o buză se apropie ca măsură 
de alta.  

InfoPro 10.III, 8.07 Urechile sus!, 
prezentator 

şi-atunci tot satul 
Vadu Roşca, greu 
încercat de inundaŃii 
în anii trecuŃi, s-au 
înghesuit să-l vadă... 

şi-atunci tot satul 
Vadu Roşca, greu 
încercat de inundaŃii 
în anii trecuŃi, s-a 
înghesuit să-l vadă... 

Sintaxă: dezacord între subiect şi 
predicat. 

InfoPro 11.III, 
17.11 

Ciuleşte 
urechea!,  
prezentator 

Leonard Cohen... va 
prezenta primul său 
turneu după o 
pauză... 

Leonard Cohen... va 
face primul său 
turneu după o pauză... 

Semantică: verbul a prezenta este 
nepotrivit contextual (alunecare 
semantică a prezenta un album într-un 
turneu → a prezenta un turneu). 
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InfoPro 13.III, 8.44 Urechile sus!, 
prezentator 

treaba asta cu 
plăcerea n-o mai zi a 
doua oară 

treaba asta cu 
plăcerea n-o mai zice 
a doua oară 

Morfologie: forma corectă a verbului a 
zice la imperativ negativ este nu zice! 
(omonimă cu infinitivul), nu nu zi! 
(forma zi! este corectă pentru imperativul 
afirmativ).  

InfoPro 17.III, 9.17 Urechile sus!, 
prezentator 

dar orice tată nu are 
voie să-şi apere 

dar niciun tată nu are 
voie să-şi apere 

Semantică: adjectivului pronominal 
nehotărât orice îi corespunde logic în 
acest context negativ adjectivul 
pronominal negativ niciun. 

InfoPro 17.III, 9.24 Horoscop, Neti 
Sandu 

în urma unei afaceri 
făcută într-o doară 

în urma unei afaceri 
făcute într-o doară 

Sintaxă: dezacord în caz între adjectivul 
participial şi substantivul afacere. 

InfoPro 21.III, 
14.59, 
15.58 

Ciuleşte 
urechea!, 
reclamă-ştire 

anul acesta, juriul  de 
300 de specialişti au 
ales  

anul acesta, juriul  de 
300 de specialişti a 
ales 

Sintaxă: dezacord între subiect şi 
predicat. 

InfoPro 21.III, 
15.10 

Ciuleşte 
urechea!, 
prezentator 

filmul care are ca şi 
coloană sonoră 
această melodie... 

filmul care are drept 
coloană sonoră 
această melodie... 

Sintaxă: ApariŃia conjuncŃiei şi în 
gruparea ca şi – folosită aici pentru 
evitarea unei cacofonii – este greşită. 
ConjuncŃia  şi nu are o justificare 
sintactică sau semantică suficientă, 
pentru evitarea cacofoniei existând şi alte 
mijloace. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


