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OTV 

(octombrie 2012) 

   

Post Data,  

Ora 

Emisiunea, 

autorul greşelii 

Greşeala Forma corectă Explicaţia greşelii 

OTV 4.X, 

15.33 

Românul, şeful lui 

Condurăţeanu, 

prezentator 

„şi băieţii care le spun 

frumoşii de la sunet” 

şi băieţii cărora le spun 

frumoşii de la sunet 

Sintaxă: Anacolut. Pronumele relativ 

trebuie să aibă formă de dativ. 

OTV 4.X, 

15.42 

Românul, şeful lui 

Condurăţeanu, 

prezentator 

„ne felicită că am 

dezminţit” 

ne felicită că am dezminţit Pronunţare: Accentuare greşită a 

verbului. 

OTV 5.X, 

17.30 

Românul, şeful lui 

Condurăţeanu, 

prezentator 

„ale medicinii plantelor” ale medicinei plantelor Morfologie: Formă greşită de genitiv 

a substantivului medicină. 

OTV 5.X, 

17.37 

Românul, şeful lui 

Condurăţeanu, 

prezentator (între 

17.30 şi 18.00 se 

redifuzează o 

emisiune prezentată 

de altcineva decât 

prezentatorul 

obişnuit) 

„o să vă spună un maestru 

al cântecii populare şi a 

multor şlagăre” 

o să vă spună un maestru al 

cântecului 

popular/cântecelor populare 

şi al şlagărelor 

Morfologie: Forma cântecii este 

insolită. 

Sintaxă: Dezacord al articolului 

genitival. 

OTV 5.X, 

17.38 

Românul, şeful lui 

Condurăţeanu, 

prezentator 

„pentru aceasta trebuieşte 

să iniţiem un program care 

în acest program iniţiază 

şi pune în practică alt 

program” 

pentru aceasta trebuie să 

iniţiem un program în care 

se iniţiază şi se pune în 

practică alt program 

Morfologie: Paradigma de prezent a 

verbului a trebui are forma unică 

trebuie. 

Sintaxă: Anacolut, dezorganizare 

sintactică. 

OTV 5.X, 

17.40 

Românul, şeful lui 

Condurăţeanu, 

„dar el nu poate să ne-o 

deie, să ne-o ofere” 

dar el nu poate să ne-o dea, 

să ne-o ofere 

Morfologie: Formă populară de 

conjunctiv a verbului a da, 
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prezentator neacceptată de normele limbii literare. 

OTV 5.X, 

17.40 

Românul, şeful lui 

Condurăţeanu, 

prezentator 

„vectorul Brânduşa care l-

am brevetat” 

vectorul Brânduşa pe care l-

am brevetat 

Sintaxă: Folosire invariabilă, fără 

prepoziţia gramaticalizată pe, a 

relativului complement direct. 

OTV 5.X, 

17.44 

 

Românul, şeful lui 

Condurăţeanu, 

prezentator 

„într-un fel altul decât s-a 

produs lucrurile” 

într-un fel altul decât cel în 

care s-au produs lucrurile 

Sintaxă: Structură eliptică, 

inacceptabilă. 

OTV 5.X, 

17.51 

Românul, şeful lui 

Condurăţeanu, 

prezentator 

„trebuieşte să analizăm” trebuie să analizăm Morfologie: Paradigma de prezent a 

verbului a trebui are forma unică 

trebuie. 

 

OTV 5.X, 

17.51 

Românul, şeful lui 

Condurăţeanu, 

prezentator 

„toată lumea este fericită 

că are lângă el” 

toată lumea este fericită că 

are lângă ea 

toţi sunt fericiţi că are lângă 

ei 

Sintaxă: Dezacord – subiectul toată 

lumea (feminin singular) este reluat 

prin pronumele personal el (masculin 

singular). 

OTV 5.X, 

17.52 

Românul, şeful lui 

Condurăţeanu, 

prezentator 

„antiinflamatoarele care 

le-a luat” 

antiinflamatoarele pe care 

le-a luat 

Sintaxă: Folosire invariabilă, fără 

prepoziţia gramaticalizată pe, a 

relativului complement direct. 

OTV 5.X, 

17.59 

Românul, şeful lui 

Condurăţeanu, 

prezentator 

„arsurile este o formă 

destructivă gravă” 

arsurile sunt o formă 

destructivă gravă 

Sintaxă: Dezacord între subiect şi 

predicat. 

OTV 5.X, 

18.00 

Românul, şeful lui 

Condurăţeanu, 

prezentator 

„în această problemă, în 

necesitate de cauză e 

vitamina B” 

în această problemă, e 

necesară vitamina B 

Lexic: Structura în necesitate de 

cauză este, probabil, o contaminaţie 

între a fi necesar şi în disperare de 

cauză. 

OTV 7.X, 

12.48 

O casă de vis, 

prezentatoare 

„care sunt modalităţile de 

achiziţionare ale unui 

apartament?” 

care sunt modalităţile de 

achiziţionare a unui 

apartament? 

Sintaxă: Dezacord al articolului 

genitival. 

OTV 7.X, O casă de vis, „iar dumneavoastră, iar dumneavoastră, Sintaxă: Anacolut (se începe cu o 
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12.50 prezentatoare doamnelor şi domnilor, 

celor care sunteţi interesaţi 

să achiziţionaţi o locuinţă, 

nu ezitaţi să ne contactaţi” 

doamnelor şi domnilor, cei 

care sunteţi interesaţi să 

achiziţionaţi o locuinţă, nu 

ezitaţi să ne contactaţi 

formă de dativ a demonstrativului şi 

se continuă cu o structură în care este 

nevoie de forma de nominativ). 

OTV 7.X, 

12.50 

O casă de vis, 

prezentatoare 

„director comercial a unei 

firme” 

director comercial al unei 

firme 

Sintaxă: Dezacord al articolului 

genitival. 

OTV 7.X, 

12.50 

O casă de vis, 

prezentatoare 

„spuneţi-ne” spuneţi-ne Morfologie: Verbele de conjugarea a 

treia (terminate în e la infinitiv) au 

accentul pe radical, nu pe sufix, 

precum cele de conjugarea a doua 

(terminate la infinitiv în ea). 

OTV 7.X, 

15.22 

Caravana 

romilor, 

prezentatoare 

„prevederile proiectului 

de lege” 

prevederile proiectului de 

lege 

Pronunţare: Accentuare greşită a 

substantivului. 

OTV 9.X, 

15.39 

Românul, şeful lui 

Condurăţeanu, 

prezentator 

„proprietar, manager 

general al întregei...” 

proprietar, manager general 

al întregii... 

Morfologie: Formă greşită de genitiv 

(feminin, singular) a adjectivului 

întreagă. 

OTV 11.X, 

16.19 

Românul, şeful lui 

Condurăţeanu, 

prezentator 

„mulţi mii de oameni” multe mii de oameni Sintaxă: În acest context, adjectivul 

mult trebuie să se acorde cu 

substantivul mii, nu cu oameni. 

OTV 12.X, 

9.14 

Zori de zi, 

prezentator 

„vroiam să-l întreb ceva” voiam să-l întreb ceva Morfologie: Forma de imperfect 

vroiam este un hibrid între voiam (de 

la verbul a voi) şi vream (de la verbul 

a vrea). 

OTV 12.X, 

9.19 

Zori de zi, 

prezentator 

„vă oferă consultanţă 

juridică per problema pe 

care o aveţi” 

vă oferă consultanţă juridică 

pentru problema pe care o 

aveţi 

Sintaxă: Folosire improprie a 

prepoziţiei per.  

OTV 12.X, 

9.23 

Zori de zi, crawl „şase puşcaşi marini au 

fost arestaţi fiind 

şase puşcaşi marini au fost 

arestaţi, fiind suspectaţi 

Punctuaţie: Înainte de construcţia 

cauzală exprimată prin gerunziu se 
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suspectaţi” pune virgulă. 

OTV 12.X, 

9.26 

Zori de zi, 

prezentatoare 

„acele asigurări obligatorii 

care de anul trecut ne-au 

obligat să le facem” 

acele asigurări obligatorii 

pe care de anul trecut ne-au 

obligat să le facem 

Sintaxă: Folosire invariabilă, fără 

prepoziţia gramaticalizată pe, a 

relativului complement direct. 

OTV 12.X, 

9.41 

Zori de zi, titraj „Cele mai solicitate 

operaţii estetice de către 

românce: micşorare nas, 

mărire buze şi sâni!” 

Cele mai solicitate operaţii 

estetice de către românce: 

micşorarea nasului, 

mărirea buzelor şi a 

sânilor! 

Sintaxă: Lipsa marcării relaţiilor 

sintactice. 

OTV 12.X, 

9.41 

Zori de zi, 

prezentatoare 

„mai vroia un sân” mai voia un sân Morfologie: Forma de imperfect vroia 

este un hibrid între voia (de la verbul 

a voi) şi vrea (de la verbul a vrea). 

OTV 12.X, 

9.57 

Zori de zi, 

prezentatoare 

„luni te duci la servici?” luni te duci la serviciu? Pronunţare: Rostire greşită, fără u 

final, a substantivului serviciu. 

OTV 12.X, 

10.25 

OTV Special, 

reporter 

„şi din punct de vedere al 

apei, şi din punct de vedere 

termic” 

şi din punctul de vedere al 

apei, şi din punct de vedere 

termic 

Sintaxă: Gruparea din punct de vedere 

este urmată de un adjectiv, iar din 

punctul de vedere, de un substantiv în 

genitiv. 

OTV 12.X, 

10.26 

OTV Special, 

reporter 

„şi noi instalăm aceste 

gigaelectroni” 

şi noi instalăm aceşti 

gigaelectroni 

Sintaxă: Dezacord în gen al 

adjectivului demonstrativ. 

OTV 12.X, 

10.47 

OTV Special, 

reporter 

„bă, firma asta, spune la 

patronu’ tău” 

firma asta, spune patronului 

tău 

Morfologie: Folosirea construcţiei 

prepoziţionale cu la în locul dativului 

este un fenomen popular, neacceptat 

în limba standard. 

OTV 14.X, 

22.22 

OTV Special, 

reporter 

„deci nu poţi ca să mai 

treci” 

deci nu poţi să mai treci Sintaxă: Gruparea nedisociată ca să se 

foloseşte pentru a introduce propoziţii 

circumstanţiale de scop (A venit 

special ca să ne vadă). Pentru 

introducerea propoziţiilor 



 5 

necircumstanţiale se foloseşte să sau 

ca... să (nu poţi ca acum să mai 

treci...). 

OTV 14.X, 

22.22 

OTV Special, 

reporter 
„Și azi, 14.10.2010, 

Oltchim-ul este tot închis” 

Și azi, 14.10.2010, 

Oltchimul este tot închis 

Grafie: Articolul hotărât nu se 

ataşează cu cratimă la cuvântul-bază. 

OTV 14.X, 

22.59 

OTV Special, 

reporter 

„daţi în marşalier” daţi în marşarier Pronunţare: Rostire greşită a 

substantivului neologic (< fr. marche 

arrière). 

OTV 14.X, 

23.05 

OTV Special, 

reporter 

„traseul fierului, a 

produselor, a chimicalelor” 

traseul fierului, al 

produselor, al chimicalelor 

Sintaxă: Dezacord al articolului 

genitival. 

OTV 14.X, 

23.12 

OTV Special, 

reporter 

„au tăiat copac nou-nouţ” au tăiat copac tânăr Semantică:  Folosire improprie a 

adjectivului nou-nouţ. 

OTV 16.X, 

20.45 

OTV Special, 

reporter 

„este o crimă, dom’le, ca 

să vezi cu ochii tăi” 

este o crimă, dom’le, să vezi 

cu ochii tăi 

Sintaxă: Gruparea nedisociată ca să se 

foloseşte pentru a introduce propoziţii 

circumstanţiale de scop (A venit 

special ca să ne vadă). Pentru 

introducerea propoziţiilor 

necircumstanţiale se foloseşte să sau 

ca... să (este o crimă ca acum să 

vezi...). 

OTV 16.X, 

20.46, 

20.47, 

20.48, 

20.50 

OTV Special, 

reporter 

„urcă cu escavatoru’” 

„escavează”, „escavator” 

„metalul acelui escavator” 

„la escavator, acolo” 

„escavatoru’ nostru” 

urcă cu excavatoru’ 

excavează, excavator 

metalul acelui excavator 

la excavator, acolo 

excavatoru’ nostru 

Pronunţare: Rostire greşită a 

substantivului, cu s în loc de x. 

OTV 18.X, 

21.39 

Dan Diaconescu 

Direct, jurnalist 

OTV 

„trăgea mahoarcă dintr-o 

ţigare ieftină” 

trăgea mahoarcă dintr-o 

ţigară ieftină 

Pronunţare: Rostire greşită a 

substantivului. 

OTV 18.X, Dan Diaconescu „credeţi-mă” credeţi-mă Morfologie: Verbele de conjugarea a 
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21.46 Direct, 

prezentator 

treia (terminate în e la infinitiv) au 

accentul pe radical, nu pe sufix, 

precum cele de conjugarea a doua 

(terminate la infinitiv în ea). 

OTV 18.X, 

21.47 

Dan Diaconescu 

Direct, jurnalist 

OTV 

„fetele astea, ţâţele astea 

pe câte două picioare” 

– Stilistică: Exprimare vulgară. 

OTV 18.X, 

22.02 

Dan Diaconescu 

Direct, 

prezentator 

„mai jos de atât nu poate 

să fie ca şi nivel de trai” 

mai jos de atât nu poate să 

fie ca nivel de trai 
Sintaxă: Și parazitar. 

OTV 18.X, 

22.34 

Dan Diaconescu 

Direct, 

prezentator 

„spuneţi-mi şi mie” spuneţi-mi şi mie Morfologie: Verbele de conjugarea a 

treia (terminate în e la infinitiv) au 

accentul pe radical, nu pe sufix, 

precum cele de conjugarea a doua 

(terminate la infinitiv în ea). 

OTV 24.X, 

14.08 

Să trăim bine, 

crawl 

„pentru pronografie 

infantilă” 

pentru pornografie infantilă Grafie: Neglijenţă de 

(tehno)redactare. 

OTV 24.X, 

14.28 

Să trăim bine, 

prezentatoare 

„fie că suntem răutăcioşi 

sau invidioşi, sunt 

demonstrate ştiinţific” 

indiferent dacă suntem 

răutăcioşi sau invidioşi, sunt 

demonstrate ştiinţific 

Sintaxă: Conjuncţia disjunctivă fie se 

poate folosi numai cu corelativ (fie..., 

fie). 

OTV 24.X, 

14.28 

Să trăim bine, 

prezentatoare 

„şi a devenit ceva 

generalist, toată lumea, 

când are o problemă de 

sănătate, e din cauza 

stresului” 

şi a devenit ceva general, 

toată lumea, când are o 

problemă de sănătate, e din 

cauza stresului 

Semantică: Folosire greşită a 

adjectivului generalist („(despre 

medici), specializat în medicină 

generală”), loc de general. 

OTV 24.X, 

17.37, 

31.X, 

14.11 

Să trăim bine, 

prezentatoare 

„atunci trebuiesc 

investigaţii mai 

amănunţite” 

atunci trebuie investigaţii 

mai amănunţite 

Morfologie: Paradigma de prezent a 

verbului a trebui are forma unică 

trebuie. 
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OTV 24.X, 

14.41 

Să trăim bine, 

prezentatoare 

„analizele uzuale, care şi 

acestea ar trebui să le 

facem o dată pe an” 

analizele uzuale, pe care, şi 

pe acestea, ar trebui să le 

facem o dată pe an 

Sintaxă: Folosire invariabilă, fără 

prepoziţia gramaticalizată pe, a 

relativului complement direct. 

OTV 24.X, 

14.56 

Să trăim bine, 

prezentatoare 

„şi, încă o dată repet, 

femeile care nu le dor 
nimic” 

şi, repet, femeile pe care nu 

le doare nimic 

Sintaxă: Folosire invariabilă, fără 

prepoziţia gramaticalizată pe, a 

relativului complement direct. 

Dezacord între subiect şi predicat 

(subiectul verbului a durea este 

pronumele nimic, şi nu substantivul 

femeile). 

Semantică: Pleonasm (a repeta = a 

spune încă o dată). 

OTV 25.X, 

13.39 

Să trăim bine, 

crawl 

„după ce două tir-uri s-au 

ciocnit” 

după ce două tiruri s-au 

ciocnit 

Grafie: Substantivul tir, deşi are la 

origine o abreviere, se comportă ca un 

substantiv comun obişnuit, ataşându-

şi desinenţele fără cratimă. 

OTV 25.X, 

14.29 

Să trăim bine, 

prezentatoare 

„secretele medicinii 

integrative” 

secretele medicinei 

integrative 

Morfologie: Formă greşită de genitiv 

a substantivului feminin. 

OTV 25.X, 

14.36 

Să trăim bine, 

prezentatoare 

„Se pot adresa oameni cu 

orice fel de afecţiune 

acestui tratament?” 

Acest tratament se adresează 

oamenilor cu orice fel de 

afecţiune? 

Sintaxă, semantică: Inversare a 

complementelor verbului a se adresa. 

OTV 25.X, 

14.37 

Să trăim bine, 

prezentatoare 

„arteroscleloză” arteroscleroză Pronunţare: Rostire greşită a 

substantivului neologic. 

OTV 25.X, 

16.17 

Românul, şeful lui 

Condurăţeanu, 

prezentator 

„vor să să-ntreacă cu 

ceilanţi oameni” 

vor să să-ntreacă cu ceilalţi 

oameni 

Pronunţare: Rostire greşită a 

adjectivului demonstrativ. 

OTV 26.X, 

17.35 

Românul, şeful lui 

Condurăţeanu, 

prezentator 

„reproşa medicinii 

naturiste” 

reproşa medicinei naturiste Morfologie: Formă greşită de genitiv 

a substantivului.  
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OTV 26.X, 

17.37 

Românul, şeful lui 

Condurăţeanu, 

crawl 

„mai ales pentru tir-uri” mai ales pentru tiruri Grafie: Substantivul tir, deşi are la 

origine o abreviere, se comportă ca un 

substantiv comun obişnuit, ataşându-

şi desinenţele fără cratimă. 

OTV 26.X, 

18.10 

Românul, şeful lui 

Condurăţeanu, 

prezentator 

„a diverselor 

subsansamble ale 

organismului” 

a diverselor subsansambluri 

ale organismului 

Morfologie: Formă greşită de plural a 

substantivului. 

OTV 26.X, 

18.10 

Românul, şeful lui 

Condurăţeanu, 

prezentator 

„să poată fi abordabile” să poată fi abordate / 

să fie abordabile 

Semantică: Pleonasm – sufixul -bil 

are acelaşi sens cu verbul a putea. 

OTV 31.X, 

14.50 

Să trăim bine, 

crawl 

„un general al forţelor 

aeriane” 

un general al forţelor 

aeriene 

Grafie: Neglijenţă de 

(tehno)redactare. 

OTV 31.X, 

15.39 

Românul, şeful lui 

Condurăţeanu, 

prezentator 

„preocupare care trebuie 

să o ai zilnic” 

preocupare pe care trebuie 

să o ai zilnic 

Sintaxă: Folosire invariabilă, fără 

prepoziţia gramaticalizată pe, a 

relativului complement direct. 

OTV 31.X, 

21.12 

Dan Diaconescu 

Direct, 

prezentator 

„toate întrebările posibile 

pe care le puteţi pune” 

toate întrebările pe care le 

puteţi pune / 

toate întrebările posibile  

Semantică: Pleonasm. 

OTV 31.X, 

21.20 

Dan Diaconescu 

Direct, 

prezentator 

„el, împreună cu dv., 

telespectatorii, au ales 

numele partidului” 

el, împreună cu dv., 

telespectatorii, a ales 

numele partidului 

Sintaxă: Dezacord între subiect şi 

predicat. 

OTV 31.X, 

21.26 

Dan Diaconescu 

Direct, 

prezentator 

„şi desigur 53.000 de euro 

va putea fi cheltuit şi de 

domnul Barbu” 

şi desigur 53.000 de euro 

vor putea fi cheltuiţi şi de 

domnul Barbu 

Sintaxă: Dezacord între subiect şi 

predicat. 

OTV 31.X, 

21.31 

Dan Diaconescu 

Direct, 

prezentator 

„sunt singurul care vă 

spun tot timpul adevărul” 

sunt singurul care vă spune 

tot timpul adevărul 

Sintaxă: Dezacord între subiect şi 

predicat. 

OTV 31.X, 

21.32 

Dan Diaconescu 

Direct, 

„o parte mare a poporului 

ne împing de la spate” 

o parte mare a poporului ne 

împinge de la spate 

Sintaxă: Dezacord între subiect şi 

predicat. 
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prezentator 

OTV 31.X, 

21.36 

 

Dan Diaconescu 

Direct, 

prezentator 

„sunt de altfel clare ca şi 

concluzii” 

concluziile sunt de altfel 

clare  
Sintaxă: Și parazitar (pentru evitarea 

cacofoniei, enunţul trebuia 

reformulat). 

OTV 31.X, 

21.38 

 

Dan Diaconescu 

Direct, 

prezentator 

„costă o sută şase mii 

euro”, „cei o sută şase mii 

euro” 

costă o sută şase mii de euro 

cei o sută şase mii de euro 

Sintaxă: Lipsa prepoziţiei de. 

OTV 31.X, 

21.40 

Dan Diaconescu 

Direct, 

prezentator 

„credeţi-mă” credeţi-mă Morfologie: Verbele de conjugarea a 

treia (terminate în e la infinitiv) au 

accentul pe radical, nu pe sufix, 

precum cele de conjugarea a doua 

(terminate la infinitiv în ea). 

OTV 31.X, 

21.45 

Dan Diaconescu 

Direct, 

prezentator 

„cum e şi dorinţa altor 

copii, poate şi ai copiilor 

dumneavoastră” 

cum e şi dorinţa altor copii, 

poate şi a copiilor 

dumneavoastră 

Sintaxă: Dezacord al articolului 

genitival. 

OTV 31.X, 

21.51 

Dan Diaconescu 

Direct, 

prezentator 

„va scri de două ori Dan 

Diaconescu pe buletinul de 

vot” 

va scrie de două ori Dan 

Diaconescu pe buletinul de 

vot 

Morfologie: Formă greşită de viitor a 

verbului a scrie. 

OTV 31.X, 

22.14 

Dan Diaconescu 

Direct, 

prezentator 

„nouă, ca şi partid care va 

câştiga alegerile” 

nouă, ca partid care va 

câştiga alegerile 

Sintaxă: Şi parazitar. 

   

RECOMANDĂRI: 

„secretul tinereţii şi vitalităţii” (5.X, 15.50, Românul, şeful lui Condurăţeanu) – recomandat: secretul tinereţii şi al vitalităţii; 

„datorie publică ca procent din PIB” (24.X, 15.01, Întrebarea zilei, crawl) – cacofonie; 

„pentru afecţiunile inimii şi vaselor” (26.X, 18.20, Românul, şeful lui Condurăţeanu, titraj) – recomandat: pentru afecţiunile inimii şi ale 

vaselor; 

„având în vedere scorul strâns care se va întâmpla în Târgu-Jiu” (31.X, 21.27, Dan Diaconescu Direct, prezentator) – recomandat: se va obţine. 


