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27 noiembrie  
Ora Emisiunea Varianta greşită Varianta corectă Explicaţia 
15.59 Miezul problemei 

moderator 
Era să le zic bulangii, 
îmi cer scuze (e vorba 
de parlamentari) 

 Stilistică 
Inadecvare  

16.10 Miezul problemei 
Moderator 

Nişte agreementuri, 
bă, ţinem aşa... 

Nişte acorduri, bă, ţinem 
aşa... 

Lexic 
Folosirea neologismului de 
provenienţă engleză nu este 
justificată 

16.10 Miezul problemei 
Moderator 

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

16.13 Miezul problemei 
Moderator 

Dar spuneţi-mi ce 
părere aveţi despre... 

Dar spuneţi-mi ce părere 
aveţi despre... 

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) 

16.24 Miezul problemei Costa o sută douăj de Costa o sută douăzeci de mii Stilistică 



Moderator mii de lei de lei 
16.25 Miezul problemei 

Moderator 
Uite, a cumpărat 
prostul ăla, prostul 
ăla, îmi cer scuze 

 Stilistică 

18.30 Ştiri 
Prezentator 

Violenţele din 
suburbiile Paris 

Violenţele din suburbiile 
Paris 

Fonetică 
Accentuare greşită 

18.36 Ştiri 
Corespondent 

Într-adevăr s-au creat 
adevărate probleme 

Într-adevăr s-au creat 
probleme/S-au creat 
adevărate probleme 

Lexic 
Exprimare redundantă 

18.37 Ştiri 
Corespondent 

Pe toate bulevardele 
adiacente aici 

Pe toate bulevardele 
adiacente  

Sintaxă 
Adjectivul adiacent nu 
selectează niciun tip de 
complement (se spune adiacent 
pur şi simplu, nu adiacent 
undeva sau adiacent cuiva) 

18.42 Ştiri 
Voice-over 

s-a circulat cu maxim 
10 kilometri la oră 

s-a circulat cu maximum 10 
kilometri la oră 

Lexic 
Forma maxim are utilizare 
adjectivală, iar maximum, 
utilizare adverbială 

18.44 Ştiri 
Corespondent 

Apoi a lovit un stâlp, 
care l-a smuls din 
pământ 

Apoi a lovit un stâlp, pe care 
l-a smuls din pământ 

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

18.57 Ştiri 
Corespondent 

Poate fi o potenţială 
victimă 

Este o potenţială victimă/ 
Poate fi o victimă 

Semantică 
Pleonasm 



19.07 Ştiri 
Prezentator 

Riscul unei produceri 
de chiaguri şi chiar a 
unei comoţii cerebrale 

Riscul unei produceri de 
chiaguri şi chiar al unei 
comoţii cerebrale 

Sintaxă 
Dezacord al articolului 
genitival 

19.08 Ştiri 
Voice-over 

De pe Champs-Elysées 
[şampelize] 

De pe Champs-Elysées 
[şampzelize] 

Fonetică 
Pronunţie incorectă a numelui 
bulevardului parizian 

19.40 Sport Aşa cum şi-a dorit 
Mazilu şi compania 

Aşa cum şi-au dorit Mazilu 
şi compania 

Sintaxă 
Dezacord 

19.51 Meteo Temperatura aerului se 
va mai răci un pic 

Aerul se va mai răci un 
pic/Temperatura aerului va 
mai scădea un pic 

Semantică 
Inadecvare semantică: 
temperatura este o valoare care 
poate creşte sau poate scădea 

 
30 noiembrie  
Ora Emisiunea Varianta greşită Varianta corectă Explicaţia 
16.06 Miezul problemei 

Moderator 
Drept pentru care vă 
mulţumim 

Drept care vă mulţumim Semantică 
Pleonasm 

 
3 decembrie 
Ora Emisiunea Varianta greşită Varianta corectă Explicaţia 
18.53 Ştiri Adrian Olariu ne 

spune mai multe 
Adrian Olariu ne spune mai 
multe 

Fonetică 
Numele proprii care provin de 
la nume de agent (Olariu, 
Morariu, Ferariu) se 
accentuează pe radical, nu pe 



segmentul final, ca numele 
proprii de provenienţă 
grecească (Caragiu, Vasiliu) 

18.59 Ştiri 
Voice-over 

Dacă s-ar întoarce să-şi 
recupereze noul-
născut 

Dacă s-ar întoarce să-şi 
recupereze nou-născutul 

Morfologie 
Nou-născut este un substantiv 
compus, în care primul element 
este invariabil, iar cel de-al 
doilea este variabil  

19.09 Ştiri 
Voice-over 

Pentru a le revedea din 
nou împreună pe scenă 

Pentru a le revedea împreună 
pe scenă 

Semantică 
Pleonasm 

19.24 Sport 
Voice-over 

În derbiul cu 
Universitatea Cluj 

În derbiul cu Universitatea 
Cluj 

Fonetică 
Accentuare greşită 

19.35 Sport 
Voice-over 

O singură victorie în 
ultimile cinci partide 

O singură victorie în ultimele 
cinci partide 

Morfologie 
Formă greşită de feminin-
neutru plural a substantivului 

19.39 Sport 
Voice-over 

Exista o prevedere în 
regulament 

Exista o prevedere în 
regulament 

Fonetică 
Accentuare greşită 

19.40 Sport 
Prezentator 

Aniversează 80 de ani 
de la constituire 

Sărbătoreşte 80 de ani de la 
constituire 

Semantică 
Pleonasm 

 
 
9 decembrie 
Ora Emisiunea Varianta greşită Varianta corectă Explicaţia 
19.38 Sport Cu douăzeci şi una de 

puncte 
Cu douăzeci şi unu de 
puncte 

Sintaxă 
Dezacord al numeralului 



19.41 Sport Cele mai multe puncte 
pentru... douăzeci şi 
una 

Cele mai multe puncte 
pentru... douăzeci şi unu 

Sintaxă 
Dezacord al numeralului 

19.41 Sport Cele patruzeci şi una 
de puncte 

Cele patruzeci şi unu de 
puncte 

Sintaxă 
Dezacord al numeralului 

19.47 Meteo Vă spun de la început, 
dragele mele 

Vă spun de la început, 
dragele mele 

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 

 
10 decembrie 
Ora Emisiunea Varianta greşită Varianta corectă Explicaţia 
10.26 Dimineaţa cu 

Răzvan şi Dani 
Mi-a scos din cap 
faptul că la orez i se 
spune şi balast 

Mi-a scos din cap faptul că  
orezului i se spune şi balast 

Morfologie 
Folosirea construcţiei 
prepoziţionale cu la în locul 
dativului este populară 

10.27 Dimineaţa cu 
Răzvan şi Dani 

Are şi harta 
Bucureştilor desenat 
pe card 

Are şi harta Bucureştilor 
desenată pe card 

Sintaxă 
Dezacord al adjectivului 
participial 

10.28 Dimineaţa cu 
Răzvan şi Dani 

Ia-o pe jos, 
animalelor! 

Luaţi-o pe jos, animalelor! Sintaxă: Dezacord 
Stilistică: Inadecvare 

10.28 Dimineaţa cu 
Răzvan şi Dani 

Toată lumea ştie că mi-
aţi mâncat viaţa, DJ-

Toată lumea ştie că mi-aţi 
mâncat viaţa, DJ-ei de la 

Sintaxă 
Dezacord (structură hibridă) 



eii de la mare mare/ Toată lumea ştie că mi-
au mâncat viaţa DJ-eii de la 
mare 

13.43 Concurs telefonic Aţi servit masa de 
prânz deja? 

Aţi luat masa de prânz deja? Semantică 
Verbul a servi (masa) se 
foloseşte numai în contextul a 
servi pe cineva cu ceva, şi nu 
este echivalent cu a lua masa  

13.57 Concurs telefonic 
Crawl 

Un telespectator în 
vârstă de minim 15 ani 

Un telespectator în vârstă de 
minimum 15 ani 

Lexic 
Forma maxim are utilizare 
adjectivală, iar maximum, 
adverbială 

14.12 Concurs telefonic 
 

Este numărul pe care 
trebuie să-l formaţi în 
acum 

 Suprapunerea mentală a două 
construcţii 

20.41 Promo Crimele se succed Crimele se succedă Morfologie 
Formă greşită de indicativ 
prezent, persoana a treia plural 
a verbului, care ar corespunde 
infinitivului a se succede, nu a 
se succeda, care este forma 
corectă 

21.16 La un pas de 
adevăr 

Are un alibi Are un alibi Fonetică 
Accentuare greşită 

21.16 La un pas de N-avea cum să nu aibe N-avea cum să nu aibă Morfologie 



adevăr hainele murdare hainele murdare Formă greşită de conjunctiv 
prezent a verbului 

21.42 La un pas de 
adevăr 

Păi răspundeţi-mi, 
atunci 

Păi răspundeţi-mi, atunci 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 răspunde) 

22.04 Miezul problemei N-aţi văzut, credeţi-
mă, aşa ceva 

N-aţi văzut, credeţi-mă, aşa 
ceva 

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) 

 
11 decembrie 
Ora Emisiunea Varianta greşită Varianta corectă Explicaţia 
19.04 Ştiri 

Voice-over 
Pentru vânzarea a 
douăzeci şi una de 
avioane Airbus 

Pentru vânzarea a douăzeci şi 
unu de avioane Airbus 

Sintaxă 
Dezacord în gen al numeralului 

     
 


