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Național TV 

(1–30 noiembrie 2016) 
 

 
Post Data,  

Ora 

Emisiune, 

autorul greşelii 

* Greşeala Forma corectă Explicaţia greşelii 

Național 

TV 

1.XI, 

13.04 

Știri, 

crawl 

 “Pirateria” din transportul rutier „Pirateria” din transportul rutier Ortografie: folosirea de ghilimele 

neromânești. 

Național 

TV 

1.XI, 

13.06 

Sport,  

voce 
* a [ecsecutat] fără emoții a [egzecutat] fără emoții Pronunțare: rostire greșită a lui x 

intervocalic ‒ [cs], în loc de [gz]. 

Național 

TV 

1.XI, 

13.06 

Sport,  

voce 
 de la aproximativ optâsprezece 

metri 

de la aproximativ optsprezece 

metri 

Pronunțare: rostire greșită a numeralului 

cardinal. 

Național 

TV 

1.XI, 

13.13 

Meteo, 

animație 
 Cluj Napoca Cluj-Napoca Ortografie: lipsa cratimei din structura 

substantivului propriu compus. 

Național 

TV 

2.XI, 

13.02 

Știri, 

crawl 
 Măsura vizează recuperarea 

prejudiciului[,] de 700.000 de 

euro. 

Măsura vizează recuperarea 

prejudiciului de 700.000 de 

euro. 

Punctuație: virgulă greșit pusă, între 

substantiv și termenul subordonat 

acestuia. 

Național 

TV 

2.XI, 

13.34 

Miezul problemei, 

realizatoare 
* astăzi vom vorbi despre acești 

copii, care, repet, mă cutremură 

când aud această cifră 

astăzi vom vorbi despre acești 

copii și, repet, mă cutremură 

când aud această cifră 

Sintaxă: frază prolixă. 

Național 

TV 

2.XI, 

13.44 

Miezul problemei, 

realizatoare 
* când ajung la o maximă 

suportabilitate 

când ajung la un grad maxim de 

suportare  

Lexic: inovație lexicală inutilă. 

Național 

TV 

2.XI, 

14.39 

Miezul problemei, 

realizatoare 
 cum putem să-i conștientizăm de 

toate aceste lucruri 

cum putem să-i facem 

conștienți de toate aceste 

lucruri 

Lexic: folosire improprie a verbului a 

conștientiza ca verb tranzitiv ‒ a 

conștientiza (pe cineva) „a face pe 

cineva conștient”. 

Național 

TV 

4.XI, 

15.39 

Specialiști în sănătate, 

prezentatoare 
 cunoscută în special pentru 

proprietățile sale curative, dar și 

pentru... 

cunoscută nu numai pentru 

proprietățile sale curative, dar și 

pentru... 

Sintaxă: conectorul dar și nu poate fi 

folosit decât în pereche cu nu numai. 

Național 

TV 

4.XI, 

17.45 

Miezul problemei, 

realizatoare 
* nu se adoptă nicio lege care să fie 

pus în discuție banii și bugetul de 

stat 

nu se adoptă nicio lege în care 

să fie puși în discuție banii și 

bugetul de stat 

Sintaxă: (a) discontinuitate sintactică; 

relativul care este folosit fără prepoziția 

în; (b) dezacord între predicat și 

subiectul postpus. 

Național 

TV 

4.XI, 

17.51 

Miezul problemei, 

realizatoare 
* legea falimentului personal, care 

au tot amânat-o 

legea falimentului personal, pe 

care au tot amânat-o 

Sintaxă: folosire invariabilă, fără 

prepoziția gramaticalizată pe, a 
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relativului care cu funcția de 

complement direct. 

Național 

TV 

4.XI, 

17.51 

Miezul problemei, 

realizatoare 
* se prevedea și astfel de situații se prevedeau și astfel de situații Sintaxă: dezacord între predicat și 

subiectul postpus. 

Național 

TV 

4.XI, 

18.02 

Miezul problemei, 

realizatoare 
* suportabilitatea oamenilor a 

atins gradul cel mai de sus 
gradul în care oamenii pot 

suporta este cel mai de sus 

Lexic: inovație lexicală inutilă. 

Național 

TV 

4.XI, 

18.10 

Miezul problemei, 

realizatoare 
* o cisternă care are cip și care 

fiecare își vede de drumul ei 

o cisternă care are cip, după 

care fiecare își vede de drumul 

ei 

Sintaxă: anacolut/discontinuitate 

sintactică. 

Național 

TV 

4.XI, 

18.11 

Miezul problemei, 

realizatoare 
* și societatea o să se vadă mai 

departe care sunt efectele asupra 

acestor copii 

și societatea o să vadă mai 

departe care sunt efectele asupra 

acestor copii 

Sintaxă: discontinuitate sintactică. 

Național 

TV 

4.XI, 

18.18 

Miezul problemei, 

realizatoare 
 ziceti-mi ziceti-mi Pronunțare: verbele de conjugarea a 

treia (terminate în e la infinitiv) se 

accentuează corect pe radical, nu pe 

sufix. 

Național 

TV 

4.XI, 

18.18 

Miezul problemei, 

realizatoare 
* au venit cei care trebuia să îi 

aprobe 

au venit cei care trebuiau să îi 

aprobe 

Morfologie: verbul a trebui are forme 

variabile pentru persoana a treia plural 

la imperfect (trebuiau) și la viitor (vor 

trebui). 

Național 

TV 

9.XI, 

13.05 

Știri, 

voce 
 Gabriela Firea s-a întânit cu 

primarii celorlalte sectoare 

Gabriela Firea s-a întânit cu 

primarii de sector 

Logică: formularea inițială „primarii 

celorlalte sectoare”  presupune că 

Gabriela Firea este primar de sector. 

Național 

TV 

9.XI, 

13.07 

Sport, 

voce 
 optâsprezece la șaisprezece (...) 

două mii șaptâsprezece 

optsprezece la șaisprezece (...) 

două mii șaptesprezece 

Pronunțare: rostire greșită a numeralelor 

cardinale. 

Național 

TV 

9.XI, 

14.05 

Miezul problemei, 

prezentatoare 
* exact [ecsact]! exact [egzact]! Pronunțare: rostire greșită a lui x 

intervocalic ‒ [cs], în loc de [gz]. 

Național 

TV 

9.XI, 

14.19 

Miezul problemei, 

prezentatoare 
* care vroia să se sinucidă care voia să se sinucidă Morfologie: forma de imperfect vroia 

este un hibrid între voia (de la verbul a 

voi) și vrea (de la verbul a vrea). 

Național 

TV 

9.XI, 

14.20 

Miezul problemei, 

prezentatoare 
* oamenii mai mult sau mai puțini 

amărâți 

oamenii mai mult sau mai puțin 

amărâți 

Sintaxă: fals acord al adverbului. 

Național 

TV 

10.XI, 

17.16 

Miezul problemei, 

prezentatoare 
 ne-am transformat într-o țară care 

importăm de toate 

ne-am transformat într-o țară 

care importă de toate 

Sintaxă: dezacord între predicat și 

subiect; relativul care în poziția de 

subiect impune verbului persoana a III-
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a. 

Național 

TV 

10.XI, 

17.33 

Miezul problemei, 

prezentatoare 
 că tot am fost odată grânarul 

României 

că tot am fost odată grânarul 

Europei 

Logică: referire inadecvată la România 

ca „grânarul României”, în loc de 

„grânarul Europei”. 

Național 

TV 

10.XI, 

18.18 

Miezul problemei, 

prezentatoare 
 pentru ultimile 20 de minute pentru ultimele 20 de minute Morfologie: forma corectă de feminin 

plural a adjectivului ultim este ultime. 

Național 

TV 

10.XI, 

18.20 

Miezul problemei, 

prezentatoare 
* inferioară din punct de vedere al 

calității produsului 

inferioară din punctul de 

vedere al calității produsului 

Sintaxă: gruparea din punct de vedere 

se folosește cu un adjectiv (din punct de 

vedere economic), iar din punctul de 

vedere, cu un genitiv (din punctul de 

vedere al...). 

Național 

TV 

10.XI, 

18.31 

Miezul problemei, 

prezentatoare 
* am o vârstă pe care, domnu’ 

Coșea, nu pot să uit niște lucruri 

am o vârstă la care, domnu’ 

Coșea, nu pot să uit niște lucruri 

Sintaxă: anacolut. 

Național 

TV 

18.XI, 

17.16 

Miezul problemei, 

prezentatoare 
* datele personale ale fiecărui 

pacient care trebuiesc date 

datele personale ale fiecărui 

pacient care trebuie date 

Morfologie: verbul a trebui are la 

indicativ prezent forma unică trebuie 

pentru toate persoanele. 

Național 

TV 

18.XI, 

17.17 

Miezul problemei, 

prezentatoare 
* dacă ele împietează cumva 

munca medicului de familie sau 

nu face acest lucru 

dacă ele impietează cumva 

munca medicului de familie sau 

nu fac acest lucru 

Sintaxă: dezacord între predicat și 

subiect. 

Pronunțare: rostire greșită a verbului 

impieta. 

Național 

TV 

18.XI, 

17.19 

Miezul problemei, 

prezentatoare 
* venite din breasla medicilor, care 

realmente scopul lor este de a... 

venite din breasla medicilor, al 

căror scop realmente este de 

a... 

Sintaxă: anacolut. 

Național 

TV 

18.XI, 

17.28 

Miezul problemei, 

prezentatoare 
* bătrânii, care putem să-i acuzăm, 

cu toate ghilimelele de rigoare, că 

n-ar ține tot șirul 

bătrânii, pe care putem să-i 

acuzăm, cu toate ghilimelele de 

rigoare, că n-ar ține tot șirul 

Sintaxă: folosire invariabilă, fără 

prepoziția gramaticalizată pe, a 

relativului care cu funcția de 

complement direct. 

Național 

TV 

18.XI, 

17.51 

Miezul problemei, 

prezentatoare 
* să introducă rețeta electronică, 

virgulă, considerându-i pe toți 

medicii hoți 

să introducă rețeta electronică, 

considerându-i pe toți medicii 

hoți 

Stilistică: modalitate inadecvată de 

evitare a cacofoniei (virgula este un 

semn de punctuație, care nu poate fi 

folosit în exprimarea orală). 

Național 

TV 

18.XI, 

17.52 

Miezul problemei, 

prezentatoare 
* orice proiect demarat și pus în 

practică nu a fost fără probleme 

niciun proiect demarat și pus în 

practică nu a fost fără probleme 

Semantică: folosire nepotrivită a 

pronumelui nehotărât orice, în locul 

pronumelui negativ niciun. 

Național 18.XI,  * dumneavoastră nu mai îmi primiți dumneavoastră nu îmi mai Sintaxă: topică greșită a adverbului mai. 
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TV 17.56 copilul […], nu dumneavoastră, 

ministerul nu mai îmi primește 

primiți copilul […], nu 

dumneavoastră, ministerul nu 

îmi mai primește 

Național 

TV 

19.XI, 

18.45 

Știri,  

crawl 
 Trump dă 25 mil. de dolari Trump dă 25 de milioane de 

dolari 

Sintaxă: prepoziția de este obligatorie 

după numeralele mai mari sau egale cu 

20. 

Ortografie: abreviere nerecomandabilă. 

Național 

TV 

19.XI, 

18.45 

Știri,  

voce 
 au putut participa numai la 

seminarii contra cost 

au putut participa numai la 

seminare contra cost 

Morfologie: formă greșită de plural a 

substantivului seminar (forma de plural 

seminarii corespunde singularului 

seminariu). 

Național 

TV 

23.XI, 

14.26 

Miezul problemei, 

prezentatoare 
* de ce să mai îmi fac o asigurare de ce să îmi mai fac o asigurare Sintaxă: topică greșită a adverbului mai. 

Național 

TV 

23.XI, 

14.29 

Miezul problemei, 

prezentatoare 
 spuneți-mi, vă rog spuneți-mi, vă rog Pronunțare: verbele de conjugarea a 

treia (terminate în e la infinitiv) se 

accentuează corect pe radical, nu pe 

sufix. 

Național 

TV 

23.XI, 

14.33 

Miezul problemei, 

prezentatoare 
* până atunci, ne ghidăm de asta până atunci, ne ghidăm după 

asta 

Sintaxă: verbul a se ghida se 

construiește cu prepoziția după. 

Național 

TV 

24.XI, 

17.15 

Miezul problemei, 

prezentatoare 
* legislație care este foarte stufoasă, 

care, deși guvernul Cioloș a 

pomenit și răspomenit, dacă mi-e 

permis să spun așa, despre 

debirocratizare, acest lucru este 

pe departe de a se întâmpla 

legislație care este foarte 

stufoasă, și, deși guvernul 

Cioloș a pomenit și răspomenit, 

dacă mi-e permis să spun așa, 

despre debirocratizare, acest 

lucru este departe de a se 

întâmpla 

Sintaxă: frază prolixă; folosire inutilă a 

prepoziției de. 

Național 

TV 

24.XI, 

17.58 

Miezul problemei, 

prezentatoare 
 duceți-vă dumneavoastră la 

biroul celălalt, aduceți-mi-o 

duceți-vă dumneavoastră la 

biroul celălalt, aduceți-mi-o 

Pronunțare: verbele de conjugarea a 

treia (terminate în e la infinitiv) se 

accentuează corect pe radical, nu pe 

sufix. 

Național 

TV 

24.XI, 

18.08 

Miezul problemei, 

prezentatoare 
* 600 de euro per lună 600 de euro pe lună Lexic: folosire nepotrivită a prepoziției 

neologice per, în loc de pe. 

Național 

TV 

24.XI, 

18.18 

Miezul problemei, 

titraj 
 Fără zilieri[,] în agricultură Fără zilieri în agricultură Punctuație: folosire greșită a virgulei. 

Național 26.XI, Specialiști în sănătate,  nu mai târziu de ora nu mai târziu de ora Pronunțare: rostire greșită a 
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TV 9.24 prezentatoare șaptisprezece șaptesprezece numeralului. 

Național 

TV 

26.XI, 

9.25 

Specialiști în sănătate, 

prezentatoare 
* ne ajută să accesăm informații 

care în general le ratăm 

ne ajută să accesăm informații 

pe care în general le ratăm 

Sintaxă: folosire invariabilă, fără 

prepoziția gramaticalizată pe, a 

relativului care cu funcția de 

complement direct. 

 

* = Greşeală semnificativă, reţinută pentru evaluarea finală. 

 


