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Post Data,  

ora 

Emisiune, 

autorul greşelii 

Greşeala Forma corectă Explicaţia greşelii 

N 24 

PLUS 

13.IX, 

10.33 

Magazin 

economic, 

Eugen Rusu 

„normele europene nu 

prevăd atâtea lucruri ce 

prevede această ordonanţă” 

normele europene nu prevăd 

atâtea lucruri câte prevede 

această ordonanţă/ 

normele europene nu prevăd 

ceea ce prevede această 

ordonanţă 

Sintaxă: Construcţie 

inadecvată a enunţului.  

N 24 

PLUS 

13.IX, 

10.36; 

14.IX, 

17.01 

crawl „FUNDAŢA” FUNDAŢIA  Greşeală de tehnoredactare. 

N 24 

PLUS 

13.IX, 

10.44 

Magazin 

economic, 

Eugen Rusu 

„băncile ar trebui să renunţe 

puţin din profitul pe care-l 

au” 

băncile ar trebui să reducă 

puţin din profitul pe care-l au/ 

băncile ar trebuie să renunţe 

puţin la profitul pe care-l au 

Sintaxă: Construcţie 

inadecvată a enunţului. 

N 24 

PLUS 

13.IX, 

10.44 

Magazin 

economic, 

Eugen Rusu 

„marele analist financial” marele analist financiar Lexic: Forma adjectivului în 

limba română este financiar. 

Forma greşită este 

influenţată de pronunţia din 

limba engleză. 

N 24 

PLUS 

13.IX, 

11.19 

Magazin 

economic, 

voce 

„preşedintele [ecsecutiv]” preşedintele [egzecutiv] Pronunţare:  Rostire 

incorectă  a lui „x” 

intervocalic. 

N 24 

PLUS 

14.IX, 

16.32 

Jurnal regional, 

voce 

„anul şcolar a debutat cu 

stângul” 

anul şcolar a debutat cu 

stângul 

Semantică: Sensul verbului a 

debuta este „a-şi face debutul 

într-o carieră, a publica 



prima lucrare” (DEX 1998).    

N 24 

PLUS 

14.IX, 

16.40 

Jurnal regional, 

voce 

„a [ecsecutat]” 

„au [ecsecutat]” 

a [egzecutat] 

au [egzecutat] 

Pronunţare:  Rostire 

incorecta  a lui „x” 

intervocalic. 

N 24 

PLUS 

14.IX, 

16.41 

Jurnal regional, 

voce 

„[ecsamenul]” [egzamenul] Pronunţare:  Rostire 

incorecta  a lui „x” 

intervocalic. 

N 24 

PLUS 

14.IX, 

16.49; 

22.IX, 

16.50 

Jurnal regional, 

Meteo, 

prezentator; 

 

„[ecsact]” [egzact] Pronunţare:  Rostire 

incorecta  a lui „x” 

intervocalic. 

N 24 

PLUS 

14.IX, 

17.04 

Talk Şoc,  

prezentator 

„drept pentru care” drept care  Semantică: Pleonasm. 

Structura este pleonastică 

pentru că  prepoziţia drept 

are sensul arhaic „pentru”.  

N 24 

PLUS 

14.IX, 

17.41 

Talk Şoc,  

prezentator 

„nu se simte obligată de a 

pune în funcţiune” 

nu se simte obligată să pună în 

funcţiune/a pune în funcţiune 

Sintaxă: Suprapunerea a 

două disponibilităţi 

combinatorii ale participiului 

obligat: obligat să şi obligat 

de + subst. 

N 24 

PLUS 

15.IX, 

16.32 

Jurnal regional, 

titraj 

„manager Sp. de Copii Gr 

Alexandrescu” 

managerul Spitalului de Copii 

Grigore Alexandrescu 

Grafie: Prescurtări 

inadecvate.  

N 24 

PLUS 

15.IX, 

16.49 

Jurnal regional, 

Meteo 

prezentator 

„[ecsemplu]” [egzemplu] Pronunţare:  Rostire 

incorecta  a lui „x” 

intervocalic. 

N 24 

PLUS 

15.IX, 

18.15; 

17.IX, 

17.45; 

22.IX,  

Ştiri, voce; 

Magazin 

economic, voce; 

Ştiri, voce 

„[ecsecutivul] egzecutivul Pronunţare:  Rostire 

incorecta  a lui „x” 

intervocalic. 



18.17 

N 24 

PLUS 

17.IX, 

10.55 

Conspiraţia 

tăcerii, 

prezentator 

„aş vrea să întreb relativ la 

cele două personaje 

importante pe care le-aţi 

descris anterior să spunem 

una-două lucruri despre 

fiecare” 

Aş vrea să vă întreb ceva 

despre cele două personaje 

importante pe care le-aţi 

descris anterior. Să spunem 

unul, două lucruri despre 

fiecare. 

1.Lexic: Utilizarea locuţiunii 

„relativ la” pentru 

introducerea unui 

circumstanţial de relaţie nu 

este literară.  

2. Sintaxă: Dezacord în gen 

al cantitativului „una-două”. 

Formulare defectuoasă a 

frazei.  

N 24 

PLUS 

17.IX, 

10.20 

Conspiraţia 

tăcerii, 

prezentator 

„să le arătaţi 

telespectatorilor, ca o scurtă 

prezentare, mai ales din zona 

prozaică a activităţii 

dumneavoastră scrise” 

să le arătaţi telespectatorilor, 

ca o scurtă prezentare, mai 

ales din activitatea 

dumneavoastră în proză   

Semantică: Sensul 

termenului prozaic este, 

conform DEX, „ Lipsit de 

calități artistice, de valoare 

stilistică; p. ext. banal, 

comun, plat.” 

N 24 

PLUS 

15.IX, 

16.36 

Jurnal regional, 

voce 

„presdintele Romaniei” preşedintele României  1.Grafie: Neglijenţă de 

tehnoredactare 

2.Grafie: Absenţa 

diacriticelor. 

N 24 

PLUS 

17.IX, 

17.12 

Magazin 

economic, 

voce 

„ratele interne ale băncilor 

când calculează dobânda la 

franci elveţieni a rămas 

practic la acelaşi nivel mare”  

ratele interne ale băncilor 

când calculează dobânda la 

franci elveţieni au rămas 

practic la acelaşi nivel mare 

Sintaxă: Lipsa acordului 

predicatului cu subiectul. 

N 24 

PLUS 

17.IX, 

17.34 

Magazin 

economic, 

voce 

„în deschiderea conferinţei 

pe tema locurilor de muncă 

desfăşurată la Oslo”  

în deschiderea conferinţei pe 

tema locurilor de muncă 

desfăşurate la Oslo 

Sintaxă: Lipsa acordului în 

caz al atributului participial 

cu substantivul. 

N 24 

PLUS 

17.IX, 

17.36 

Magazin 

economic, 

voce  

„scăderea importurilor din 

cauza recesiunii şi a preţului 

energiei au contribuit la 

reducerea şi inversarea 

scăderea importurilor din 

cauza recesiunii şi a preţului 

energiei au contribuit la 

reducerea şi inversarea 

Sintaxă: Lipsa acordului 

predicatului cu subiectul. 



deficitelor de cont curent”  deficitelor de cont curent 

N 24 

PLUS 

17.IX, 

17.39 

Magazin 

economic, 

voce  

„înaintea crizelor alimentară 

şi economică din 2008” 

înaintea crizei alimentare şi a 

celei economice din 2008 

Sintaxă: Lipsa acordului. 

Încercarea de rezumare a 

ideii a dus la un enunţ 

defectuos din punct de 

vedere gramatical şi logic.  

N 24 

PLUS 

17.IX, 

17.40 

Magazin 

economic, 

voce  

„[ştate] de plată” [state] de plată Lexic: Termenul se scrie şi 

se pronunţă cu grupul „st” la 

iniţială.  

N 24 

PLUS 

17.IX, 

17.45 

Magazin 

economic, 

voce  

„piaţa instrumentelor 

financiare au crescut rapid”  

piaţa instrumentelor financiare 

au crescut rapid 

Sintaxă: Lipsa acordului 

predicatului cu subiectul. 

N 24 

PLUS 

17.IX, 

17.47 

Magazin 

economic, 

voce  

„[uncia] de aur” [uncia] de aur Pronunţare: Accentuare 

incorectă. 

N 24 

PLUS 

17.IX, 

17.51 

Magazin 

economic, 

titraj 

„deprecierea yen-ului” deprecierea yenului Grafie: Conform DOOM2, 

articolul hotărât se ataşează 

cu cratimă numai dacă finala 

prezintă deosebiri de scriere 

sau pronunţare faţă de limba 

română, ceea ce nu este cazul 

în exemplul dat. 

N 24 

PLUS 

21.IX, 

11.19 

Costul vieţii, 

prezentator 

„de acum înainte vom trebui 

să plătim şi pentru serviciile 

medicale” 

de acum înainte va trebui să 

plătim şi pentru serviciile 

medicale 

Sintaxă: Verbul a trebui este 

impersonal şi are exclusiv 

formă de persoana a III- a 

singular.  

N 24 

PLUS 

21.IX, 

16.48 

Jurnal regional, 

crawl 

DECIZIA FINALĂ PRIVIND 

RELUAREA VOTULUI LA 

LEGEA PENSIILOR O VA LUA 

MARŢI[,] PLENUL CAMEREI 

DECIZIA FINALĂ PRIVIND 

RELUAREA VOTULUI LA 

LEGEA PENSIILOR O VA LUA 

MARŢI[ ] PLENUL CAMEREI  

Punctuaţie: Subiectul nu se 

izolează prin virgulă de 

restul enunţului.  

N 24 21.IX, Jurnal regional, ploile ultimilor zile  ploile ultimelor zile Morfologie: Forma corectă 



PLUS 16.50 Meteo, 

prezentator 

de feminin, plural a 

adjectivului ultimul este 

ultimele. 

N 24 

PLUS 

21.IX, 

17.18 

Talk Şoc, 

titraj 

supravieţuitor accident supravieţuitorul accidentului Sintaxă: Nemarcarea 

relaţiilor sintactice. 

N 24 

PLUS 

22.IX, 

16.34 

Jurnal regional, 

titraj 

preşedinte Fundaţia Omenia preşedintele Fundaţiei Omenia Sintaxă: Nemarcarea 

relaţiilor sintactice. 

N 24 

PLUS 

22.IX, 

17.45 

Conspiraţia 

tăcerii, 

prezentator 

„această vedere în oglindă 

cu anumite evenimente pe 

care le trăim faţă de aceste 

fapte şi întâmplări de acum 

sute şi ne vor da de gândit 

şi vor duce să ne alegem 

nişte oameni”  

această vedere în oglindă cu 

anumite evenimente pe care le 

trăim faţă de aceste fapte şi 

întâmplări de acum sute şi ne 

va da de gândit şi vor duce să 

ne alegem nişte oameni 

Sintaxă: Lipsa acordului 

predicatului cu subiectul. 

 

N 24 

PLUS 

22.IX, 

17.52 

Conspiraţia 

tăcerii, 

prezentator 

„iată cum uneori justiţia, 

prin forţa armelor, vorbim 

despre aceşti luptători, aceşti 

justiţiari, reuşesc în anumite 

perioade istorice să repună 

legea în dreptul ei” 

iată cum justiţia, prin forţa 

armelor, vorbim despre / ne 

referim la aceşti justiţiari, 

reuşeşte, în anumite perioade 

istorice, să repună legea în 

dreptul ei 

Sintaxă: Dezacord al 

predicatului cu subiectul.  

Construcţie defectuoasă a 

enunţului.  

N 24 

PLUS 

22.IX, 

17.52 

Conspiraţia 

tăcerii, 

prezentator 

„[şaptisprezece]” şaptesprezece Pronunţare: Rostire neliterară 

a numeralului. 

N 24 

PLUS 

23.IX, 

17.02 

Magazin 

economic, 

prezentator 

„premisele de pe urma 

cărora s-a luat această 

decizie” 

premisele în urma cărora s-a 

luat această decizie 

Sintaxă: Selecţia inadecvată 

a prepoziţiei. 

N 24 

PLUS 

10 IX  - 

23 IX. 

crawl „Turnu Măgurele” Turnu-Măgurele Grafie: Numele localităţii se 

scrie cu cratimă. 

N 24 

PLUS 

10 IX  - 

23 IX. 

crawl „Târgu Mureş” Târgu-Mureş Grafie: Numele localităţii se 

scrie cu cratimă. 



N 24 

PLUS 

10 IX  - 

23 IX. 

crawl „Târgu Jiu” Târgu-Jiu Grafie: Numele localităţii se 

scrie cu cratimă. 

N24 

PLUS 

27.IX, 

18.07 

Ştiri, titraj „lider Sind. Nat. al 

Poliţiştilor” 

liderul Sindicatului Naţional al 

Poliţiştilor 

Sintaxă: Nemarcarea 

relaţiilor sintactice. 

Se recomandă evitarea 

abrevierilor neuzuale. 

N24 

PLUS 

27.IX, 

18.07 

Ştiri, titraj „Andrei Stonciu 

lider grup clienţi” 
liderul grupului clienţilor Sintaxă: Nemarcarea 

relaţiilor sintactice. 

N24 

PLUS 

27.IX, 

18.11 

Ştiri,  

voce  

„cincizeci şi unu de 

persoane”  

cincizeci şi una de persoane Sintaxă: Dezacord între 

adjectivul numeral şi 

substantiv.  

N24 

PLUS 

27.IX, 

23.01 

Costul vieţii, 

prezentator 

„doamna Monica Tatoiu, 

preşedinte Fundaţia...” 

doamna Monica Tatoiu, 

preşedintele Fundaţiei... 

Sintaxă: Nemarcarea 

relaţiilor sintactice. 

N24 

PLUS 

28.IX, 

0.26 

Ştiri, Sport, 

voce 

„într-unul dintre cele mai 

grele momente pe care 

Steaua îl are de trecut” 

într-unul dintre cele mai grele 

momente pe care Steaua le are 

de trecut 

Sintaxă: Dezacord între 

pronumele nehotărât şi 

substantiv. 

N24 

PLUS 

28.IX, 

23.08 

Talk Şoc, 

moderator 

„cu probleme 

psihomotorice” 

cu probleme psihomotorii Lexic: Nu există adjectivul 

psihomotoric; forma corectă 

este psihomotoriu. 

N24 

PLUS 

28.IX, 

23.28 

Talk Şoc, 

moderator 

„Cum l-aţi receptat pe 

domnul Florescu?”  

Cum l-aţi primit pe domnul 

Florescu? / 

Ce părere aţi avut de domnul 

Florescu? 

Semantică: Verbul a recepta 

se foloseşte în contexte 

tehnice sau specializate (a 

recepta unde sonore, semnale 

luminoase etc.), nu se poate 

folosi în legatură cu 

persoane. 

N24 

PLUS 

28.IX, 

23.36 

Talk Şoc, 

moderator 

„Cum să mă trimeată la o 

primărie?” 

Cum să mă trimită la o 

primărie? 

Lexic, pronunţare: Formele a 

trimete, să trimeată etc. sunt 

populare, neliterare. 

N24 29.IX,  Conspiraţia „...au fost înregistrate, ...au fost înregistrate, tocmai Sintaxă: Pentru a introduce o 



PLUS 17.01 tăcerii, 

moderator 

tocmai pentru faptul că în 

ultimele două-trei săptămâni 

am fost plecaţi...”  

pentru că în ultimele două-trei 

săptămâni am fost plecaţi... 

circumstanţială de cauză, nu 

se foloseşte substantivul 

faptul alături de pentru că.  

N24 

PLUS 

29.IX,  

17.26 

Conspiraţia 

tăcerii, 

moderator 

„toate cunoştinţele care le-a 

acumulat” 

toate cunoştinţele pe care le-a 

acumulat 

Sintaxă: Lipsa prepoziţiei pe 

înaintea complementului 

direct. 

N24 

PLUS 

30.IX, 

17.56 

Conspiraţia 

tăcerii, 

moderator 

„la ora şaptisprezece” la ora şaptesprezece Pronunţare: Pronunţare 

neliterară. 

N24 

PLUS 

1.X, 

17.32 

Magazin 

economic, 

moderator 

„spuneţi-mi, vă rog frumos” spuneţi-mi, vă rog frumos Pronunţare: Accentuare 

incorectă. 

N24 

PLUS 

1.X, 

17.37 

Magazin 

economic, 

titraj 

„broker credite” broker de credite Sintaxă: Nemarcarea 

relaţiilor sintactice. 

N24 

PLUS 

4.X, 

18.02 

Ştiri, 

voce 

„audierile părţilor vătămate 

şi a persoanelor” 

audierile părţilor vătămate şi 

ale persoanelor 

Sintaxă: Dezacordul 

articolului genitival al.  

N24 

PLUS 

4.X, 

18.02 

Ştiri, 

voce 

„mai [ecsact]” mai [egzact] Pronunţare: Pronunţare 

incorectă a lui x intervocalic. 

N24 

PLUS 

4.X, 

18.03 

Ştiri, 

titraj 

„comisar şef” comisar-şef Grafie: Substantivul compus 

comisar-şef se scrie cu 

cratimă. 

N24 

PLUS 

4.X, 

18.40 

Ştiri, Sport, 

voce 

 

„s-a încheiat cu happy-end” a avut un happy-end Semantică: Pleonasm. 

N24 

PLUS 

5.X, 

17.21 

Costul vieţii, 

titraj 

„prin telefon Diana” prin telefon, Diana 

 

Punctuaţie: Lipsa virgulei. 

N24 

PLUS 

6.X, 

16.40 

Costul vieţii, 

titraj 

„prin telefon Gheorghe 

Piperea” 

prin telefon, Gheorghe Piperea Punctuaţie: Lipsa virgulei. 

N24 8.X, Ştiri, titraj „Recepţie de bun venit” Recepţie de bun-venit Grafie: Lipsa cratimei dintre 



PLUS 18.27 termenii unui substantiv 

compus. 

 

 

 


