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Postul: N24 
Monitorizare: Carmen Mîrzea Vasile 

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

autorul 
greşelii 

Greşeala Varianta corectă ExplicaŃia 

N24 1.III, 18. 48 crawl  taxa de decongestionare a 
traficului 

taxa de descongestionare a 
traficului 

Lexic: forma corectă a cuvântului este 
cu des-, nu cu de-. 

N24 1.III, 18.51 crawl liderul transinstrean liderul transnistrean Grafie: greşeală tehnică. 
N24 1.III, 19.01 crawl justiŃieiirakiene justiŃiei irakiene Grafie: greşeală tehnică. 
N24 1.III, 19.12, 

20.07,  
Ştiri , voce bărbatul... ar putea să stea 

până la 25 de ani de 
închisoare 

bărbatul... ar putea să facă 
până la 25 de ani de 
închisoare/bărbatul... ar 
putea să stea până la 25 de 
ani la închisoare 

Sintaxă: suprapunerea accidentală a 
două structuri (a sta la închisoare şi a 
face X ani de închisoare). 

N24 1.III, 19.30 ... Sed lex, 
Eduard 
Ionescu  

Avem invitat astăzi pe 
domnul... 

Îl avem invitat astăzi pe 
domnul... 

Sintaxă: lipsa dublării. 

N24 1.III, 19.43 crawl Filmul lui Cristian Mungiu, 
"4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile" 
a câştigat... 

Filmul lui Cristian Mungiu, 
„4 luni, 3 săptămâni şi 2 
zile”, a câştigat... 

PunctuaŃie: în acest caz, apoziŃia 
trebuie izolată prin virgule. 

N24 1.III, 19.48 ... Sed lex, 
Eduard 
Ionescu 

iar poliŃiştii, ca şi pregătire în 
acest domeniu? 

iar poliŃiştii, ca pregătire în 
acest domeniu?/iar poliŃiştii, 
în ceea ce priveşte 
pregătirea în acest domeniu? 

Sintaxă: apariŃia conjuncŃiei şi în 
gruparea ca şi – folosită, de obicei, 
pentru evitarea unei alăturări 
cacofonice – este greşită. ConjuncŃia 
şi nu are o justificare sintactică sau 
semantică suficientă, pentru evitarea 
cacofoniei existând, oricum,  şi alte 
mijloace. 

N24 1.III, 20.02 crawl să părăsească Libanulau  
declarat 

să părăsească Libanul, au 
declarat 

Grafie: greşeală tehnică. 

N24 1.III, 20.12 Ştiri , Oana 
Mudura 

a venit primăvara, dar odată 
şi cu ea 

a venit primăvara, dar odată 
cu ea/ a venit primăvara, şi 
cu ea 

Sintaxă, semantică: intercalarea şi 
cumularea accidentală a două structuri 
care exprimă concomitenŃa (odată cu 
şi şi cu). 
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N24 1.III, 20.24 Ştiri , Oana 
Mudura 

cel de-al douăzeci şi douălea 
meci 

cel de-al douăzeci şi doilea 
meci 

Sintaxă, semantică: acord greşit 
(probabil şi analogie greşită cu al 
douăzeci şi nouălea.) 

N24 3.III, 20.08 crawl Europa Centarlă Europa Centrală Grafie: greşeală tehnică. 
N24 3.III, 20.13 Ştiri cu 

GamaleŃ şi 
Macsim, 
Bogdan 
GamaleŃ 

între 7 şi 9 dimineaŃă între 7 şi 9 dimineaŃa Morfologie: forma adverbului este cea 
„articulată” (dimineaŃa). 

N24 3.III, 20.14 Ştiri cu 
GamaleŃ şi 
Macsim, Carla 
Giaca 

solicitările sindicaliştilor 
presupune modificarea 

solicitările sindicaliştilor 
presupun modificarea 

Sintaxă: dezacord între subiect şi 
predicat. 

N24 3.III, 20.14 Ştiri cu 
GamaleŃ şi 
Macsim, Carla 
Giaca 

să modifice intervalul oral al 
grevei 

să modifice intervalul orar al 
grevei 

Semantică: confuzie paronimică. 

N24 3.III, 20.19 Ştiri cu 
GamaleŃ şi 
Macsim, voce 

exemplu [ecsemplu] [egzemplu] Ortoepie: pronunŃare greşită a lui -x- 
intervocalic. 

N24 3.III, 20.28 Ştiri cu 
GamaleŃ şi 
Macsim 

titrajul Cioacă la tribunal [corect: Cioacă, la tribunal ] nu se 
potriveşte cu ştirea, în care se vorbeşte despre un exerciŃiu 
militar 

Greşeală accidentală. 

N24 3.III, 20.28 Ştiri cu 
GamaleŃ şi 
Macsim, voce 

pe cont propiu pe cont propriu  Ortoepie: pronunŃare greşită. 

N24 3.III, 22.05 Ştiri cu 
GamaleŃ şi 
Macsim, Carla 
Giaca 

din cauza vântului puternic, 
dar şi al precipitaŃiilor 
abundente 

din cauza vântului puternic, 
dar şi a precipitaŃiilor 
abundente 

Sintaxă: dezacord în gen între articolul 
genitival şi substantivul cauză. 

N24 5.III, 20.46, 
21.52 

Sport, voce repercursiune repercusiune Ortoepie: forma corectă a cuvântului 
este repercusiune (fără ultimul -r-, 
deci). 

N24 5.III, 20.54 Meteo, 
Cătălin Petre 

nici regiunile din interiorul 
arcului carpatic nu fac 
abstracŃie de la regulă, 
masa de aer rece care a 

nici regiunile din interiorul 
arcului carpatic nu fac 
excepŃie de la regulă, masa 
de aer rece care a coborât 

Lexic: suprapunerea a două expresii (a 
face abstracŃie de ceva şi a face 
excepŃie de la regulă). 
Semantică: structura îşi face prezenŃa 
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coborât dinspre nord-vestul 
continentului îşi face 
prezenŃa şi acolo 

dinspre nord-vestul 
continentului îşi face simŃită 
prezenŃa şi acolo 

este incompletă. 

N24 6.III, 20.45 Sport, voce chiar dacă nu şi-a adus un 
aport prea mare 

chiar dacă nu a avut un 
aport prea mare 

Semantică: pleonasm. 

N24 6.III, 22.15 Ştiri cu 
GamaleŃ şi 
Macsim, 
Bogdan 
GamaleŃ 

o ştire care a sosit chiar acum 
pe AgenŃia France - Presse 

o ştire care a sosit chiar acum 
prin/de la AgenŃia France -
Presse 

Sintaxă: folosirea prepoziŃiei pe în 
acest context este forŃată, colocvială. 

N24 5.III, 21.10 Cauză şi 
efect, Bogdan 
GamaleŃ 

între a doua şi-antâia între a doua şi-ntâi/-ntâia  Ortoepie: construcŃia cu a- a 
numeralului întâi/întâia (vezi 
DOOM2). 

N24 5.III, 22.28 titraj AmeninŃări şi panica AmeninŃări şi panică Grafie: greşeală tehnică. 
N24 6.III, 22.22 Ştiri cu 

GamaleŃ şi 
Macsim, voce 
care traduce 

dacă dorim să devenim un 
pic mai independenŃi de 
către furnizorii ruşi 

dacă dorim să devenim un 
pic mai independenŃi de 
furnizorii ruşi 

Semantică: complementul 
prepoziŃional de furnizorii este 
confundat, accidental,  cu un 
complement de agent (în cazul căruia 
e posibilă „întărirea” prin către). 

N24 7.III, 20.18 crawl sunt şanse mici ca preşedinŃii 
de consilii judeŃene să fie 
aleşi uninominali 

sunt şanse mici ca preşedinŃii 
de consilii judeŃene să fie 
aleşi uninominal 

Sintaxă: acord greşit al adverbului 
uninominal. 

N24 7.III, 20.25 titraj Inaugurare ambulatoriu 
modern 

Ambulatoriu modern, 
inaugurat la... 

Sintaxă, semantică: titlul ştirii este 
destul de inconsistent semantic şi este 
telegrafic, relaŃiile sintactice din 
interiorul enunŃului nu sunt marcate. 

N24 10.III, 17.05 crawl aleger8i legislative alegeri legislative Grafie: greşeală tehnică. 
N24 10.III, 17.13 crawl favorabil plouii slabe favorabil ploii slabe Grafie: greşeală tehnică. 
N24 10.III, 

17.51, 18.55 
Meteo, 
Cătălin Petre 

nici regiunile din partea de 
est din interiorul arcului 
carpatic nu fac abstracŃie de 
la regulă 

nici regiunile din partea de 
est din interiorul arcului 
carpatic nu fac excepŃie de 
la regulă 

Lexic: suprapunerea a două expresii (a 
face abstracŃie de ceva şi a face 
excepŃie de la regulă). 
 

N24 10.III, 18.05 Ştiri , Mihaela 
Topliceanu 

au sau nu dreptul de a 
solicita declanşarea 
începerii urmăririi penale 

au sau nu dreptul de a 
solicita începerea urmăririi 
penale 

Semantică: pleonasm. 

N24 10.III, 23.05 Talk Şoc, iată, suntem la 18 ani după iată, suntem la 18 ani după Sintaxă: acord greşit în număr 
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Doru Braia RevoluŃie, există deja o 
întreagă generaŃie, născută 
după comunism, cărora  
avem chiar obligaŃia, ca 
antemergători, să le aducem 
oarecum la cunoştinŃă 

RevoluŃie, există deja o 
întreagă generaŃie, născută 
după comunism, căreia 
avem chiar obligaŃia, ca 
antemergători, să-i aducem 
oarecum la cunoştinŃă 

(probabil cu substantivul subînŃeles 
tineri, nu cu generaŃie, cum ar fi 
trebuit) al pronumelui relativ şi al 
celui personal. 

N24 10.III, 23.24 Talk Şoc, 
Doru Braia 

aşa că, domnilor care tot v-
aud cât de umanişti aŃi fost 
după ’64 

aşa că, domnilor pe care tot 
v-aud cât de umanişti aŃi fost 
după ’64  

Sintaxă: lipsa mărcii de acuzativ pe a 
pronumelui relativ. 

N24 10.III, 23.38 Talk Şoc, 
Doru Braia 

însăşi faptul că însuşi faptul că Sintaxă: dezacord în gen între 
adjectivul pronominal de întărire şi 
substantivul faptul. 

N24 10.III, 23.51 Talk Şoc, 
Doru Braia 

eraŃi o prezenŃă foarte 
frecventă pe mai puŃinele 
televiziuni de la acea vreme 

eraŃi o prezenŃă foarte 
frecventă la mai puŃinele 
televiziuni de la acea vreme 

Sintaxă: folosirea greşită a prepoziŃiei 
pe, în locul prepoziŃiei la. 

N24 12.III, 20.15 titraj subrepefectul subprefectul Grafie: greşeală tehnică. 
N24 12.III, 21.38 crawl Secretarul general al ONU, 

Ban Ki-Moon va veni 
Secretarul general al ONU, 
Ban Ki-Moon, va veni 

PunctuaŃie: în acest caz, apoziŃia 
trebuie izolată prin virgule. 

N24 14.III, 17.15 crawl este fundamentala pentru... este fundamentală pentru... Grafie: greşeală tehnică. 
N24 14.III, 17.15 crawl schimbari climatice schimbări climatice Grafie: greşeală tehnică. 
N24 14.III, 17.42 Sport, voce după ce a învins... pe Akaton 

Minsk 
după ce a învins... Arkatron  
Minsk 

Lexic: numele echipei nu este 
pronunŃat exact. 

N24 14.III, 
17.54/16.III, 
20.53/18.III, 
18.53/19.III, 
20.55 

titraj Cluj Napoca; Târgu Mureş; 
Turnu Măgurele; Miercurea 
Ciuc; Piatra NeamŃ 

Cluj-Napoca; Târgu-Mureş; 
Turnu-Măgurele; Miercurea-
Ciuc; Piatra-NeamŃ 

Grafie: lipsa cratimei. 

N24 14.III, 20.09 Ştiri , voce una dintre explicaŃii ar fi 
aceea că oraşele mari nu sunt 
doar reşedinŃe, ci şi zone de 
tranzit  pentru perioade mai 
lungi, scurte sau definitive 
pentru multe familii venite 
din provincie 

una dintre explicaŃii ar fi 
aceea că oraşele mari nu sunt 
doar reşedinŃe, ci şi zone de 
tranzit pentru perioade mai 
lungi sau mai scurte pentru 
multe familii venite din 
provincie, care chiar pot 
rămâne definitiv aici.  

Semantică, logică: greşeală de tipul 
contradicŃie în ceea ce se adaugă 
(perioada definitivă contrazice ceea 
ce s-a afirmat anterior: zone de 
tranzit). 

N24 14.III, 20.19 crawl modul în care acŃionerază modul în care acŃionează Grafie: greşeală tehnică. 
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N24 14.III, 20.33 Ştiri , voce au încheiat cu succes 
instalarea la bordul staŃiei 
orbitale al primului segment 
al laboratorului nipon.  

au încheiat cu succes 
instalarea la bordul staŃiei 
orbitale a primului segment 
al laboratorului nipon.  

Sintaxă: dezacord în gen între articolul 
genitival şi substantivul instalarea. 

N24 14.III, 20.33 Ştiri , voce Odată cu instalarea 
laboratorului Kibo, Japonia 
devine colocatară, cu 
drepturi depline, pe staŃia 
orbitală internaŃională, 
alături de Statele Unite, 
Rusia şi Europa, al cărui  
laborator, Columbus, a fost 
integrat   

Odată cu instalarea 
laboratorului Kibo, Japonia 
devine colocatară, cu 
drepturi depline, pe staŃia 
orbitală internaŃională, cu 
Statele Unite, Rusia şi 
Europa, al ? cărei laborator, 
Columbus, a fost integrat   

Sintaxă, semantică: finalul frazei este 
neclar. 

N24 16.III, 20.15 crawl depenedenŃa  dependenŃa Grafie: greşeală tehnică. 
N24 16.III, 

20.22, 
21.43, 22.01 

Ştiri , voce nu a nominalizat însă cele 
două nume [de firme] 

nu a nominalizat însă cele 
două firme  

Semantică: construcŃie pleonastică. 

N24 16.III, 
20.22, 
21.43, 22.17 

Ştiri , Gabriela 
Georgescu 

va deveni cea mai bine 
păzită capitală din lume 

va deveni cel mai bine păzită 
capitală din lume 

Sintaxă: acordul greşit al adverbului. 

N24 16.III, 20.31 crawl secŃie de polŃie secŃie de poliŃie Grafie: greşeală tehnică. 
N24 16.III, 20.48 titraj Adio Liga! Adio, Ligă! PunctuaŃie: substantivul în vocativ 

trebuie separat prin virgulă. 
N24 16.III, 21.51 crawl famieliei  familiei Grafie: greşeală tehnică. 
N24 16.III, 22.01 crawl Zurich Zürich Grafie: greşeală tehnică sau neglijenŃă. 
N24 16.III, 22.10 Ştiri , voce o sută optzeci şi două de 

centimetri 
o sută optzeci şi doi de 
centimetri 

Sintaxă: acord greşit („inutil”) în gen 
al adjectivului numeral. 

N24 16.III, 22.10 Ştiri , voce pe văi şi în zonele adăpostite, 
fiind formate acumulări  
mai mari de zăpadă 

pe văi şi în zonele adăpostite, 
fiind  acumulate cantităŃi/ 
existând acumulări  mai 
mari de zăpadă 

Semantică: construcŃie pleonastică. 

N24 17.III, 21.38 crawl vot uninomina vot uninominal Grafie: greşeală tehnică. 
N24 17.III, 21.46 crawl vor cânta, printre alŃii 

Cesaria Evora 
vor cânta, printre alŃii , 
Cesaria Evora 

PunctuaŃia: lipsa virgulei care să 
izoleze construcŃia incidentă printre 
alŃii . 

N24 17.III, 22.01 Ştiri cu va fi consiliul nord-atlantic şi vor fi consiliul nord-atlantic Sintaxă: dezacord între predicat şi  
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GamaleŃ şi 
Macsim, 
Marilena 
Mihăilescu 

consiliul parteneriatului 
euroatlantic 

şi consiliul parteneriatului 
euroatlantic 

subiectul multiplu postpus. 

N24 18.III, 18.14 Ştiri , Adriana 
Zaharia 

la fel ca la şi Sommet-ul 
Francofoniei 

la fel ca la Sommet-ul 
Francofoniei/ca şi la 
Sommet-ul Francofoniei 

Semantică: pleonasm. („Mărcile” 
comparaŃiei de egalitate la fel ca şi ca 
şi au fost cumulate pleonastic; această 
structură, oricum pleonastică, poate fi 
interpretată şi altfel: la fel ca, „marcă” 
a comparaŃiei de egalitate, + 
semiadverbul de întărire şi.) 

N24 19.III, 20.56 Meteo, 
Cătălin Petre 

BănăŃenii, mâine, se vor 
amăgi la cele 9° Celsius, iar 
orădenii, la cele 8. 

BănăŃenii, mâine, se vor 
amăgi cu cele 9° Celsius, iar 
orădenii, cu cele 8. 

Sintaxă, semantică: nerespectarea 
regimului prepoziŃional al verbului (a 
se amăgi cu, nu a se amăgi la). 

N24 19.III, 21.13 crawl l-a condamnat la 25 de ani de 
închisoare pe Jean Pierre 
Sgueglia acuzat de triplul 
asasinat... 

l-a condamnat la 25 de ani de 
închisoare pe Jean Pierre 
Sgueglia, acuzat de triplul 
asasinat... 

PunctuaŃie: nemarcarea elipsei 
verbului prin virgulă. 

N24 19.III, 22.07 titraj Feroviarii în grevă generală Feroviarii, în grevă generală PunctuaŃie: nemarcarea elipsei 
verbului prin virgulă. 

N24 19.III, 22.30 Ştiri cu 
GamaleŃ şi 
Macsim, voce 

din cauza poliomelitei din cauza poliomielitei Ortoepie, lexic: numele corect al bolii 
este poliomielită. 

N24  20.III, 21.45 crawl e posibil ca Rednic să plece 
indiferent de rezultatul... 

[în context:] e posibil ca 
Rednic să plece, indiferent 
de rezultatul... 

PunctuaŃie: nemarcarea elipsei 
verbului prin virgulă. Indiferent de 
face parte dintr-o construcŃie 
concesivă, nu este adjectiv cu funcŃia 
de element predicativ suplimentar. 
(Lipsa virgulei poate duce la 
interpretarea: „Rednic să plece 
nepăsător”, care ar contrazice 
contextul.) 

N24 20.III, 22.01 titraj Vanghelie candidat Vanghelie, candidat PunctuaŃie: nemarcarea elipsei 
verbului prin virgulă. 

N24 20.III, 
22.06/21.III, 
10.38 

Ştiri cu 
GamaleŃ şi 
Macsim, voce/ 

Doi dintre răniŃi, 
locotenentul Nicolae Grigore 
şi fruntaşul Alex Octavian 

? RăniŃi au fost locotenentul 
Nicolae Grigore şi fruntaşul 
Alex Octavian Zahiu. 

Semantică: frază cu caracter 
tautologic. 
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Ştiri , voce Zahiu, au fost răniŃi.  
N24 20.III, 22.23 Ştiri cu 

GamaleŃ şi 
Macsim, voce 

Nici măcar nu se teme de 
invalidarea candidaturii 
sale, care va avea loc luni, în 
şedinŃa Biroului Permanent 
Central al PSD.  

Nici măcar nu se teme de 
invalidarea candidaturii sale, 
care ar putea avea loc luni, 
în şedinŃa Biroului 
Permanent Central al PSD. 

Semantică: frază neglijent construită.  

N24 21.III, 10.42 Ştiri , Adriana 
Ionescu 

în condiŃiile în care are de 
gând atât să păstreze 
numărul de angajaŃi şi mai 
mult de-atât să-l şi 
mărească, şi, de asemenea, să 
facă tot felul de investiŃii 

în condiŃiile în care are de 
gând să păstreze şi chiar să 
mărească numărul de 
angajaŃi  şi, de asemenea, să 
facă tot felul de investiŃii 

Sintaxă, semantică: frază prolixă, în 
care structura corelativă anticipată 
prin atât este incompletă (completă: 
atât..., cât...). 

 


