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OTV 

(10 septembrie − 10 octombrie 2010) 

 

Post Data,  

ora 

Emisiune, 

autorul greşelii 

Greşeala Forma corectă Explicaţia greşelii 

OTV 18.IX, 

17.10 

Cafeneaua 

sufletelor, crawl 

„arestate pt. prostituţie” arestate pentru prostituţie Grafie: Abreviere improprie. 

OTV 18.IX, 

17.36 

Cafeneaua 

sufletelor, 

promo 

„consumaţi zilnic minim doi 

litri de lichide” 

consumaţi zilnic minimum doi 

litri de lichide 

Morfologie: Forma minim 

are utilizare adjectivală, iar 

minimum, utilizare 

adverbială. 

OTV 18.IX, 

17.45 

Cafeneaua 

sufletelor, 

prezentatoare 

„care sunt afecţiunile care le 

putem preveni” 

care sunt afecţiunile pe care le 

putem preveni 

Sintaxă: Utilizare invariabilă 

a relativului care. Acesta ar 

trebui să primească în cazul 

acuzativ prepoziţia pe. 

OTV 18.IX, 

23.06 

Dan 

Diaconescu 

direct, 

subtitrare 

„nici un zvon nu se 

răspândeşte, nici un 

secret...” 

niciun zvon nu se răspândeşte, 

niciun secret... 

Grafie: Conform DOOM
2
, 

componentele adjectivului 

pronominal negativ 

niciun/nicio se scriu legat. 

OTV 18.IX, 

23.06 

Dan 

Diaconescu 

direct, 

prezentator 

„iată ce mesaj trimetea John 

Kennedy” 

iată ce mesaj trimitea John 

Kennedy 

Grafie: Rostire greşită a 

verbului. 

OTV 19.IX, 

13.04 

Automobile, 

prezentator 

„spuneţi-ne, vă rog, cum vă 

numiţi” 

spuneţi-ne, vă rog, cum vă 

numiţi 

Morfologie: verbele de 

conjugarea a III-a, cu 

infinitivul în -e, cum este şi a 

ţine, se accentuează pe 

radical, nu pe sufix, spre 

deosebire de cele de 

conjugarea a II-a, cu infinitiv 
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în -ea. 

OTV 19.IX, 

13.06 

Automobile, 

prezentator 

„chiar dacă maşina a ieşit din 

garanţie, ele trebuiesc 

refăcute” 

chiar dacă maşina a ieşit din 

garanţie, ele trebuie refăcute 

Morfologie: La indicativ 

prezent, verbul a trebui are 

forma unică trebuie la toate 

persoanele. 

OTV 19.IX, 

13.06 

Automobile, 

prezentator 

„acea reparaţie trebuieşte 

făcută pe gratis” 

acea reparaţie trebuie făcută 

gratis 

Morfologie: La indicativ 

prezent, verbul a trebui are 

forma unică trebuie la toate 

persoanele. 

OTV 20.IX, 

07.41 

Zori de zi, 

prezentator 

„construieşte una fântână 

arteziană în Titan” 

construieşte o fântână 

arteziană în Titan 

Morfologie: Confuzie între 

articolul nehotărât şi 

adjectivul pronominal 

nehotărât de feminin plural. 

OTV 20.IX, 

07.45 

Zori de zi, 

prezentator 

„nu mai putea să înveţe încă 

câteva generaţii” 

nu mai puteau să înveţe încă 

vreo câteva generaţii 

Sintaxă: Dezacord în număr 

al predicatului. 

Pronunţare: Cacofonie. 

OTV 20.IX, 

08.04 

Zori de zi, 

prezentator 

„la o mare schimbare care ar 

aduce-o” 

la o mare schimbare pe care 

ar aduce-o 

Sintaxă: Utilizare invariabilă 

a relativului care. Acesta ar 

trebui să primească în cazul 

acuzativ prepoziţia pe. 

OTV 20.IX, 

08.06 

Zori de zi, 

prezentator 

„trimiteţi-ne sus la [...] şi 

spuneţi-ne” 

trimiteţi-ne sus la [...] şi 

spuneţi-ne 

Morfologie: Verbele de 

conjugarea a III-a, cu 

infinitivul în -e, cum este şi a 

ţine, se accentuează pe 

radical, nu pe sufix, spre 

deosebire de cele de 

conjugarea a II-a, cu infinitiv 

în -ea. 

OTV 20.IX, 

08.12 

Zori de zi, crawl „Remus Cernea vrea să 

înfiinţeze partidul «Albă ca 

Remus Cernea vrea să 

înfiinţeze partidul «Albă-ca-

Grafie: Lipsa cratimei din 

structura substantivului 
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Zăpada»” Zăpada» propriu compus. 

OTV 20.IX, 

08.15 

Zori de zi, 

prezentator - 

prezentatoare 

„− Merele la cuptor... 

− Ce-s cu ele?” 

− Merele la cuptor... 

− Ce-i cu ele? 

Sintaxă: Acord greşit al 

verbului a fi impersonal. 

OTV 20.IX, 

08.16 

Zori de zi, 

prezentator 

„le ştiai pe toate astea care 

le-am zis până acuma” 

le ştiai pe toate astea pe care 

le-am zis până acuma 

Sintaxă: Utilizare invariabilă 

a relativului care. Acesta ar 

trebui să primească în cazul 

acuzativ prepoziţia pe. 

OTV 20.IX, 

08.21 

Zori de zi, 

prezentator 

„va filma pt. Avatar 2 în 

Groapa Marianelor” 

va filma pentru Avatar 2 în 

Groapa Marianelor 

Grafie: Abreviere 

nerecomandabilă. 

OTV 20.IX, 

08.31 

Zori de zi, 

prezentator 

„maxim 3 puteţi înlocui” maximum 3 puteţi înlocui Morfologie: Forma maxim 

are utilizare adjectivală, iar 

maximum, utilizare 

adverbială. 

OTV 20.IX, 

08.44 

Zori de zi, 

prezentator 

„Ziarul care-l vroiam eu” Ziarul pe care-l voiam eu Sintaxă: Utilizare invariabilă 

a relativului care. Acesta ar 

trebui să primească în cazul 

acuzativ prepoziţia pe. 

Morfologie: Forma vroiam 

este un hibrid între voiam, de 

la verbul a voi, şi vream, de 

la verbul a vrea. 

OTV 20.IX, 

08.15 

Zori de zi, 

prezentatoare 

„că tot vroiai tu asistente” că tot voiai tu asistente Morfologie: Forma vroiam 

este un hibrid între voiam, de 

la verbul a voi, şi vream, de 

la verbul a vrea. 

OTV 21.IX, 

07.41 

Zori de zi, crawl „este o auto-acuzare a PSD” este o autoacuzare a PSD Grafie: Conform DOOM
2
, în 

compusele cu prefixoide, 

componentele se scriu legat 

(cu excepţia celor a căror 
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bază este o siglă – ex. 

anti-PSD). 

OTV 21.IX, 

07.42 

Zori de zi, 

prezentator 

„acum, când este ţara în 

rahatu-n care este” 

 Stilistică: Exprimare vulgară. 

OTV 21.IX, 

07.48 

Zori de zi, 

prezentator 

„cât rezistă Ilie Dumitrescu 

ca şi antrenor” 

cât rezistă Ilie Dumitrescu ca 

antrenor 

Sintaxă: Şi parazitar. 

OTV 21.IX, 

07.58 

Zori de zi, 

prezentatoare 

„mai sunt de petrecut exact o 

sută unu zile” 

mai sunt de petrecut exact o 

sută una zile 

Sintaxă: Dezacord în gen al 

numeralului cardinal utilizat 

adjectival. 

OTV 21.IX, 

07.59, 

08.00, 

08.14 

Zori de zi, 

prezentator 

„bagă-te în mijlocul 

boşchetului” 

„boşcheţi” 

„ai antrenament cu 

boşcheţii” 

„vino aici în boşcheţi” 

„ia loc în boşchete” 

bagă-te în mijlocul 

boschetului 

boschete 
ai antrenament cu boschetele 

vino aici în boschete 

ia loc în boschet 

Morfologie: Formă greşită şi 

deformată fonetic a 

substantivului neutru boschet 

− boschetul − boschete − 

boschetele (cf. DOOM
2
). 

OTV 21.IX, 

08.03 

Zori de zi, 

prezentatoare 

„dragele mele 

telespectatoare” 

dragile mele telespectatoare Morfologie: Forma corectă a 

adjectivului drag, la plural, 

cu articol hotărât este dragile 

(dragi + le). 

OTV 21.IX, 

08.10 

Zori de zi, 

asistentă 

„am şi eu femei care mă 

iubeşte” 

am şi eu femei care mă iubesc Sintaxă: Dezacord în număr 

al predicatului. 

OTV 21.IX, 

08.11 

Zori de zi, 

asistentă 

„ţâţe, cururi...”  Stilistică: Exprimare vulgară 

OTV 21.IX, 

08.13 

Zori de zi, 

prezentator 

„ce face, mă, baloanele 

alea?” 

ce fac, mă, baloanele alea? Sintaxă: Dezacord în număr 

al predicatului. 

OTV 21.IX, 

08.14 

Zori de zi, 

prezentator 

„mai repetă o dată afirmaţia 

aia” 

repetă afirmaţia aia Semantică: Pleonasm. 

OTV 21.IX, 

08.15 

Zori de zi, 

prezentatoare 

„aia care-ai zis-o mai 

devreme” 

aia pe care-ai zis-o mai 

devreme 

Sintaxă: Utilizare invariabilă 

a relativului care. Acesta ar 
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trebui să primească în cazul 

acuzativ prepoziţia pe. 

OTV 21.IX, 

08.24 

Zori de zi, 

prezentator 

„nu mai zi de rău de 

Fernando” 

nu mai zice de rău de 

Fernando 

Morfologie: Imperativul 

negativ este format din 

marca de negaţie nu + 

infinitivul scurt al verbului 

de conjugat (zice). 

OTV 21.IX, 

08.24 

Zori de zi, 

prezentator 

„e cel mai băiat de gaşcă” e cel mai de gaşcă băiat Sintaxă: Ordine greşită a 

constituenţilor în grupul 

nominal. 

OTV 21.IX, 

08.28 

Zori de zi, 

prezentator 

„ţi-arat eu unde s-o pui” 

„ţi-arat eu unde să pui 

cafeaua” 

ţi-arăt eu unde s-o pui 

ţi-arăt eu unde să pui cafeaua 

Pronunţare: Formă greşită a 

verbului. 

OTV 21.IX, 

08.31 

Zori de zi, 

prezentator 

„făceţi-vă treaba” faceţi-vă treaba Pronunţare: Formă greşită a 

verbului. 

OTV 21.IX, 

09.14 

Zori de zi, 

prezentator 

„acolo e un complex întreg 

comercial” 

acolo e un întreg complex 

comercial 

Sintaxă: Ordine greşită a 

constituenţilor în grupul 

nominal. 

OTV 21.IX, 

09.47 

Zori de zi, 

prezentator 

„în loc s-o găureşti tu pe ea, 

te găureşte ea pe tine” 

 Stilistică: Exprimare vulgară 

şi aluzie sexuală explicită. 

OTV 21.IX, 

16.27 

Întrebarea zilei, 

crawl 

„mâine dimineaţă sunt din 

nou chemat” 

mâine-dimineaţă sunt din nou 

chemat 

Grafie: Adverbul compus 

mâine-dimineaţă se scrie cu 

cratimă (cf. DOOM
2
). 

OTV 21.IX, 

17.02 

Se întâmplă 

acum, T. Barbu 

„e dă râsul curului”  Stilistică: Exprimare vulgară. 

OTV 21.IX, 

17.05 

Se întâmplă 

acum, T. Barbu 

„cam în ţara asta în care te 

rişti să te fure” 

cam în ţara asta în care rişti să 

te fure 

Sintaxă: Folosire greşită, 

reflexivă, a verbului 

nereflexiv a risca. 

OTV 21.IX, 

17.07 

Se întâmplă 

acum, crawl 

„pt. dizolvarea 

parlamentului” 

pentru dizolvarea 

parlamentului 

Grafie: Abreviere improprie. 
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OTV 21.IX, 

17.25 

Se întâmplă 

acum, promo 

„consumaţi zilnic minim doi 

litri de lichide” 

consumaţi zilnic minimum doi 

litri de lichide 

Morfologie: Forma minim 

are utilizare adjectivală, iar 

minimum, utilizare 

adverbială. 

OTV 21.IX, 

17.27 

Se întâmplă 

acum, T. Barbu 

„când era cu număratul 

ouălelor” 

când era cu număratul ouălor Morfologie: Formă greşită a 

substantivului articulat ou la 

plural (ou  ouă  ouăle  

ouălor). 

OTV 21.IX, 

17.28 

Se întâmplă 

acum, T. Barbu 

„la rândul optâsprezece” la rândul optsprezece Pronunţare: Deformare 

fonetică a numeralului 

optsprezece. 

OTV 21.IX, 

17.26 

Se întâmplă 

acum, T. Barbu 

„să-l dea jos pe Băsescu şi pe 

Boc” 

să-i dea jos pe Băsescu şi pe 

Boc 

Sintaxă: Dezacord în număr 

al cliticului. 

OTV 21.IX, 

17.49 

Se întâmplă 

acum, titraj sus 

„pe pieţele internaţionale şi a 

investiţiilor” 

pe pieţele internaţionale şi ale 

investiţiilor 

Sintaxă: Dezacord al 

articolului posesiv-genitival 

al. 

OTV 21.IX, 

17.51 

Se întâmplă 

acum, T. Barbu 

„iar cele din afara zone euro” iar cele din afara zonei euro Grafie: Neglijenţă de 

tehnoredactare. 

OTV 21.IX, 

17.53 

Se întâmplă 

acum, crawl 

„nu numai în cazul meu dar 

şi în cel al Elenei Udrea” 

nu numai în cazul meu, dar şi 

în cel al Elenei Udrea 

Grafie: Lipsa virgulei 

înaintea conjuncţiei 

adversative dar. 

OTV 21.IX, 

22.18 

Dan 

Diaconescu 

direct, Padiu 

„aş vrea ca să vă prezint” aş vrea să vă prezint Sintaxă: Conjuncţia compusă 

ca să se foloseşte doar pentru 

introducerea subordonatelor 

circumstanţiale (a renunţat 

ca să nu te supere); 

propoziţiile 

necircumstanţiale se introduc 

prin să şi, doar în cazul unei 

folosiri disociate, prin ca să 
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(Trebuie ca Ion să meargă). 

OTV 21.IX, 

22.23 

Dan 

Diaconescu 

direct, Padiu 

„trebuiesc făcute” trebuie făcute Morfologie: La indicativ 

prezent, verbul a trebui are 

forma unică trebuie la toate 

persoanele. 

OTV 21.IX, 

22.56 

Dan 

Diaconescu 

direct, Padiu 

„înseamnă c-o mai arănjăm 

puţin” 

înseamnă c-o mai aranjăm 

puţin 

Pronunţare: Formă greşită a 

verbului. 

OTV 21.IX, 

22.57 

Dan 

Diaconescu 

direct, Alupei 

„tu eşti prost la servici să 

spui” 

tu eşti prost la serviciu să spui Pronunţare: Rostire greşită a 

substantivului. 

OTV 21.IX, 

23.00 

Dan 

Diaconescu 

direct, Padiu 

„veţi avea posibilitatea ca să 

urmăriţi” 

veţi avea posibilitatea să 

urmăriţi 

Sintaxă: Conjuncţia compusă 

ca să se foloseşte doar pentru 

introducerea subordonatelor 

circumstanţiale (a renunţat 

ca să nu te supere); 

propoziţiile 

necircumstanţiale 

(subordonate verbului sau 

numelui) se introduc prin să 

şi, doar în cazul unei folosiri 

disociate, prin ca să (Trebuie 

ca Ion să meargă). 

OTV 23.IX, 

17.04 

Se întâmplă 

acum, T. Barbu 

„să se închine în genuchi” să se închine în genunchi Pronunţare: Rostire greşită. 

OTV 23.IX, 

17.07 

Se întâmplă 

acum, crawl 

„atunci când se îmrumută” atunci când se împrumută Grafie: Neglijenţă de 

tehnoredactare 

OTV 23.IX, 

17.51 

Se întâmplă 

acum, crawl 

„De regulă arestările se fac 

vinerea” 

De regulă, arestările se fac 

vinerea 

Punctuaţie: Lipsa virgulei. 

OTV 23.IX, Se întâmplă „asta vroiam să te întreb” asta voiam să te întreb Morfologie: Forma vroiam 
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17.19 acum, T. Barbu este un hibrid între voiam, de 

la verbul a voi, şi vream, de 

la verbul a vrea. 

OTV 23.IX, 

17.35 

Se întâmplă 

acum, T. Barbu 

„o să şi-l dictez” o să-l şi dictez Sintaxă: Poziţie greşită a 

semiadverbului. 

OTV 23.IX, 

17.36 

Se întâmplă 

acum, T. Barbu 

„marele boxier Lucian Bute” marele boxer Lucian Bute Pronunţare: Rostire greşită. 

OTV 23.IX, 

17.46 

Se întâmplă 

acum, T. Barbu 

„să-şi măreşti la maxim 

şansele de a fi salvat” 

să-şi măreşti la maximum 

şansele de a fi salvat 

Morfologie: Forma maxim 

are utilizare adjectivală, iar 

maximum, utilizare 

adverbială. 

OTV 23.IX, 

17.50 

Se întâmplă 

acum, T. Barbu 

„credeţi-mă, are toate 

şansele” 

credeţi-mă, are toate şansele Morfologie: Verbele de 

conjugarea a III-a, cu 

infinitivul în -e, cum este şi a 

ţine, se accentuează pe 

radical, nu pe sufix, spre 

deosebire de cele de 

conjugarea a II-a, cu infinitiv 

în -ea. 

OTV 26.IX, 

11.12 

News alert, 

crawl 

„Inca o victorie pt. Petrescu 

in Rusia”; „PSD ar mentine 

cota unica” 

Încă o victorie pentru 

Petrescu în Rusia; PSD ar 

menţine cota unică 

Grafie: Absenţa diacriticelor; 

prescurtarea nerecomandată 

a prepoziţiei pentru în forma 

pt. 

OTV 26.IX, 

11.28 

Teleshoping, 

voce 

„frigărui apetisanţi” frigărui apetisante Morfologie: Substantivul 

frigăruie este de genul 

feminin, deci adjectivul care 

îl însoţeşte trebuie să aibă 

aici formă de feminin plural. 

OTV 26.IX, 

11.54 

News alert, 

crawl 

„O SA NE FACA 

 SA CA          STIGAM”; 

O SĂ NE FACĂ 

 SĂ CÂŞTIGĂM; 

Grafie: Absenţa diacriticelor; 

prezenţa nemotivată a unui 
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„PRIMARII  

IND            EPENDENTI”      

PRIMARII  

INDEPENDENŢI 

spaţiu foarte mare între unele 

cuvinte (datorată, probabil, 

unei tehnoredactări 

neglijente). 

OTV  26.IX, 

12.11 

News alert, 

ecran 

„Va multumim si va 

asteptam la targ!” 

Vă mulţumim şi vă aşteptăm la 

târg! 

Grafie: Absenţa diacriticelor. 

OTV 26.IX, 

12.16 

AutoMobile, 

crawl 

„... când culoarea 

semaforului este 

galbenPentru înscrierea în 

concurs sunaţi la...” 

... când culoarea semaforului 

este galben. Pentru înscrierea 

în concurs, sunaţi la... 

Punctuaţie, grafie: Absenţa 

punctului între propoziţii şi a 

blancului după acest semn; 

absenţa virgulei care să 

separe secvenţa 

circumstanţială de scop. 

OTV 26.IX, 

12.17 

AutoMobile, 

Mihai Haiman 

„Vom alege aleator.” Vom alege aleatoriu/la 

întâmplare. 

Lexic: Conform DOOM 

2005, forma corectă a 

adjectivului sau a adverbului 

este aleatoriu/e (Exemplu: A 

făcut o selecţie aleatorie. A 

selectat numerele aleatoriu.) 

OTV 26.IX, 

12.20 

AutoMobile, 

Mihai Haiman 

„Noi menţinem în 

continuare invitaţia”; „O să 

mai revin la acest subiect.” 

Noi menţinem invitaţia; O să 

revin la acest subiect. 

Semantică: Pleonasm. 

OTV  26.IX, 

12.42 

AutoMobile, 

Mihai Haiman 

„Alegeţi de-aici o marcă 

care doriţi dumneavoastră.” 

Alegeţi de-aici o marcă pe 

care o doriţi dumneavoastră. 

Sintaxă: Absenţa lui pe care 

să însoţească pronumele 

relativ care din poziţia 

obiectului direct.  

Fonetică: Cacofonie destul 

de gravă.  

OTV 26.IX, 

16.43 

Caravana 

romilor, crawl 

„700 lei” 700 de lei Sintaxă: Absenţa lui de.  

OTV 26.IX, Caravana „Situaţia actuală romilor în Situaţia actuală a romilor în Tehnoredactare: Absenţa 
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16.55 romilor, 

burtieră 

Europa...” Europa... articolului posesiv-genitival. 

OTV 26.IX, 

17. 28 

Cafeneaua 

sufletelor, crawl 

„Încep discuţiile pt un nou 

acord” 

Încep discuţiile pentru un nou 

acord 

Grafie: Prescurtare 

nerecomandată. 

OTV 26.IX, 

20.22 

Dan 

Diaconescu 

direct, 

prezentator 

„Doriţi ca să găsiţi o 

dezlegare, un răspuns” 

Doriţi să găsiţi o dezlegare, un 

răspuns 

Sintaxă, semantică: 

Conjuncţia ca să introduce în 

general o subordonată 

circumstanţială de scop şi nu 

este potrivită în acest 

context. 

OTV 26.IX, 

20.22 

Dan 

Diaconescu 

direct, 

prezentator 

„Alături de noi se va mai 

adăuga şi psihologul...” 

Alături de noi va mai fi şi 

psihologul.../Ni se va alătura 

şi psihologul 

Lexic: Verbul a se adăuga, 

folosit în general cu referire 

la o entitate inanimată, un 

este inadecvat în acest 

context. 

OTV  26.IX, 

20.25 

Dan 

Diaconescu 

direct, 

prezentator 

„Urmează ca să dăm o veste 

telespectatorilor” 

Urmează să dăm o veste 

telespectatorilor 

Sintaxă, semantică: 

Conjuncţia ca să introduce în 

general o subordonată 

circumstanţială de scop şi nu 

este potrivită în acest 

context. 

OTV 26.IX, 

20.31 

Dan 

Diaconescu 

direct, 

prezentator 

„Televiziunile se feresc ca să 

mai dea informaţii” 

Televiziunile se feresc să mai 

dea informaţii 

Sintaxă, semantică: 

Utilizarea nerecomandată a 

conjuncţiei ca să, vezi 

explicaţia de mai sus. 

OTV 26.IX, 

20.32 

Dan 

Diaconescu 

direct, 

prezentator 

„Într-adevăr, cutremurele au 

încetat ca să apară” 

Într-adevăr, cutremurele au 

încetat să apară 

Sintaxă, semantică: 

Utilizarea nerecomandată a 

conjuncţiei ca să, vezi 

explicaţia de mai sus. 

OTV 26.IX, Dan „Aş vrea ca să o luăm Aş vrea să o luăm sistematic Sintaxă, semantică: 
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20.34 Diaconescu 

direct, 

prezentator 

sistematic” Utilizarea nerecomandată a 

conjuncţiei ca să, vezi 

explicaţia de mai sus. 

OTV  26.IX, 

20.42 

Dan 

Diaconescu 

direct, 

prezentator 

„[...] semnalul l-au tras 

ucrainienii” 

[...] semnalul de alarmă l-au 

tras ucrainienii 

Lexic: Apariţia incompletă a 

unei structuri fixate. 

OTV 26.IX, 

20.42 

Dan 

Diaconescu 

direct, 

prezentator 

„Acele linii care este punctul 

de pornire” 

Acele linii care sunt punctul de 

pornire 

Sintaxă: Dezacord grav între 

subiect şi predicat. 

OTV 26.IX, 

20.47 

Dan 

Diaconescu 

direct, 

prezentator 

„Deci maxim 4,7” 

 

Deci maximum 4,7 Morfologie: Atunci când are 

utilizare adverbială, 

adjectivul maxim are forma 

maximum.  

OTV 26.IX, 

20.48 

Dan 

Diaconescu 

direct, 

prezentator 

„În situaţia în care oamenii 

doresc ca să vadă...” 

În situaţia în care oamenii 

doresc să vadă... 

Sintaxă, semantică: 

Utilizarea nerecomandată a 

conjuncţiei ca să, vezi 

explicaţia de mai sus. 

OTV  26.IX, 

20.49 

Dan 

Diaconescu 

direct, 

prezentator 

„Oamenii zice «nu ştie 

nimeni»” 

Oamenii zic „nu ştie nimeni” Sintaxă: Dezacord grav între 

subiect şi predicat. 

OTV 26.IX, 

20.51 

Dan 

Diaconescu 

direct, 

prezentator 

„Ar fi imposibil ca să existe 

ceva” 

Ar fi imposibil să existe ceva Sintaxă, semantică: 

Utilizarea nerecomandată a 

conjuncţiei ca să, vezi 

explicaţia de mai sus. 

OTV 26.IX, 

20.53 

Dan 

Diaconescu 

direct, 

„Din senin poate apare o 

nenorocire” 

Din senin poate apărea o 

nenorocire 

Morfologie: Verbul a apărea 

este de conjugarea a doua. 

Forma de infinitiv a apare, 
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prezentator de conjugarea a treia, nu este 

recomandată de norma 

academică actuală. 

OTV 26.IX, 

20.54 

Dan 

Diaconescu 

direct, 

prezentator 

„suspiciuni datorită 

întârzierii declanşării 

energiei” 

suspiciuni din cauza întârzierii 

declanşării energiei 

Semantică: Prepoziţia 

datorită introduce, semantic, 

o cauză pozitivă. Adecvată 

aici era locuţiunea din cauza, 

pentru că ştirea comunicată 

vehicula un conţinut negativ. 

OTV  26.IX, 

21.25 

Dan 

Diaconescu 

direct, 

prezentator 

„Dumneavoastră puteţi 

prevede cutremure la ei?” 

Dumneavoastră puteţi 

prevedea cutremure la ei? 

Morfologie: Morfologie: 

Verbul a prevedea este de 

conjugarea a doua (ca a 

vedea). Forma de infinitiv a 

prevede, de conjugarea a 

treia, nu este recomandată de 

norma academică actuală. 

OTV 26.IX, 

21.26 

Dan 

Diaconescu 

direct, 

prezentator 

„Încă o dată, pentru 

telespectatorii noştri, dacă 

doriţi ca să repetaţi 

rezultatele...” 

Încă o dată, pentru 

telespectatorii noştri, dacă 

doriţi să repetaţi rezultatele... 

Sintaxă, semantică: 

Utilizarea nerecomandată a 

conjuncţiei ca să, vezi 

explicaţia de mai sus. 

OTV 26.IX, 

21.32 

Dan 

Diaconescu 

direct, 

prezentator 

„Am vrut ca să fim 

obiectivi” 

Am vrut să fim obiectivi 

 

Sintaxă, semantică: 

Utilizarea nerecomandată a 

conjuncţiei ca să, vezi 

explicaţia de mai sus. 

OTV 26.IX, 

21.51 

Dan 

Diaconescu 

direct, crawl 

„mâine dimineaţă” mâine-dimineaţă 

 

Grafie: Conform DOOM 

2005, adverbele compuse de 

acest tip se scriu cu cratimă. 

OTV  26.IX, 

22.14 

Dan 

Diaconescu 

direct, ecran 

„Va învinge Băsescu, Poliţia 

Română?” 

Va învinge Băsescu Poliţia 

Română? 

Punctuaţie: Între predicat şi 

complemente (componente 

strâns legate de verb) nu se 

pune virgulă. 
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OTV 27.IX, 

23.00 

Dan 

Diaconescu 

direct, Dan 

Diaconescu 

„o situaţie foarte foarte 

dramatică” 

o situaţie dramatică/foarte 

foarte tristă  

Semantică: Adjectivul 

dramatic are sens superlativ. 

OTV 27.IX, 

23.44 

Dan 

Diaconescu 

direct, reporter 

„Şi probabil că mai mult ca 

sigur au intervenit colegii” 

- Semantică: Formulare 

contradictorie. 

OTV 27.IX, 

23.45 

Dan 

Diaconescu 

direct, reporter 

„în această bulversaţie” în această confuzie Lexic: Substantivul 

bulversaţie nu este înregistrat 

în dicţionare. 

OTV  27.IX, 

23.46 

Dan 

Diaconescu 

direct, Dan 

Diaconescu 

„Traduceţi-ne!” Traduceţi-ne! 

 

Morfologie: Verbele de 

conjugarea a III-a la modul 

imperativ, persoana a II-a 

plural sunt accentuate pe 

radical, nu pe sufix. 

OTV 27.IX, 

00.05 

Dan 

Diaconescu 

direct, ecran 

„preşedinte trust media” preşedintele unui trust media 

 

Sintaxă: Nemarcarea 

relaţiilor sintactice. 

OTV  28.IX, 

19.32 

Smurd, burtieră „B[rbatul este stabilizat” Bărbatul este stabilizat Grafie: Neglijenţă de 

tehnoredactare. 

OTV 28.IX, 

19.34 

Smurd, burtieră „Tănăra este transportată...” Tânăra Grafie: Neglijenţă de 

tehnoredactare. 

OTV 28.IX, 

19.35 

Smurd, 

prezentator 

„Cazul care l-am avut 

înainte” 

Cazul pe care l-am avut 

înainte 

Sintaxă: Folosire invariabilă, 

fără prepoziţia 

gramaticalizată pe, a 

relativului complement 

direct. 

OTV 28.IX, 

19.37 

Smurd, 

prezentator 

„Ei au peste optisprezece 

ani” 

Ei au peste optsprezece ani Pronunţare: Rostire 

colocvială, neliterară. 

OTV  28.IX, Smurd, „la spital, în stare la spital, inconştient/în stare Semantică: Este impropriu a 
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19.43 prezentator inconştientă” de inconştienţă spune despre o stare că este 

inconştientă.  

OTV 30.IX, 

8.53 

Zori de zi, ecran „showbiz-ul românesc” showbizul Grafie: În cazul 

împrumuturilor care se 

termină într-un sunet existent 

şi în limba română, articolul 

hotărât se ataşează fără 

cratimă.  

OTV 30.IX, 

14.52 

Să trăim bine, 

prezentator 

„am încercat să explicăm 

care e susţinerea legii şi 

drepturile dumneavoastră” 

am încercat să explicăm care e 

susţinerea legii şi care sunt 

drepturile dumneavoastră 

Sintaxă: Dezacord între 

subiect şi predicat. 

OTV 30.IX, 

16.42 

Se întâmplă 

acum, 

prezentator 

„Să ţi-o iei, mâncaţi-aş 

gura!”; „Păi dacă faci 

reformă, mâncaţi-aş, ia d-

aici!” 

- Exprimare vulgară, 

nepermisă la un post de 

televiziune 

OTV  30.IX, 

16.48 

Se întâmplă 

acum, pe un 

ecran din platou 

„Carol de Hohenzollern-

Sigma 

ringen” 

Carol de Hohenzollern-

Sigmaringen 

Grafie: Unul din 

componentele numelui 

propriu, Sigmaringen, este 

scris, nemotivat, pe două 

rânduri. 

OTV 30.IX, 

17.12 

Se întâmplă 

acum, 

prezentator 

„Nu pentru că suntem o ţară 

de curve?” 

- Exprimare vulgară, 

nepermisă la un post de 

televiziune 

OTV 30.IX, 

17.19 

Se întâmplă 

acum, 

prezentator 

„Aşteaptă pă telefonul 

celălalt” 

Aşteaptă la telefonul celălalt 

 

Sintaxă: Extinderea incorectă 

a prepoziţiei pe. 

OTV 30.IX, 

17.31, 

20.04 

Sfat pe ecran „Pentru o viaţă sănătoasă, 

consumaţi zilnic minim doi 

litri de lichide” 

Pentru o viaţă sănătoasă, 

consumaţi zilnic minimum doi 

litri de lichide 

Morfologie: Forma minim 

are utilizare adjectivală, iar 

minimum, adverbială. 

OTV  30.IX, Se întâmplă „Măcar aşa, dă început, dă... - Exprimare vulgară, 
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17.32 acum, 

prezentator 

draci cocoşaţi!” nepermisă la un post de 

televiziune 

OTV 30.IX, 

17.37 

Se întâmplă 

acum, 

prezentator 

„Opreşte sonoru’ la televizor, 

că m-apucă dracii!” 

- Exprimare vulgară, 

nepermisă la un post de 

televiziune 

OTV 1.X, 

17.53 

Ştiinţă şi 

conştiinţa 

pentru sănătate, 

prezentator 

„o boală tot mai des întâlnită 

datorită problemelor 

stresante” 

o boală tot mai des întâlnită 

din cauza problemelor 

stresante 

Semantică: Prepoziţia 

datorită introduce, semantic, 

o cauză pozitivă. Adecvată 

aici este locuţiunea din 

cauza, pentru că ştirea 

comunicată vehicula un 

conţinut negativ. 

OTV  2.X, 

15.16 

News alert, 

ecran 

„ma vor chema pt a 41-a 

oara” 

mă vor chema pentru a 41-a 

oară 

Tehnoredactare: Absenţa 

diacriticelor. 

Grafie: Prescurtare 

nerecomandată a prepoziţiei. 

OTV 9.X, 

22.52 

Dan 

Diaconescu 

direct, 

prezentator 

„Rămâneţi pe telefon” Rămâneţi la telefon Sintaxă: Extinderea incorectă 

a prepoziţiei pe. 

  

Recomandări: 

● Majoritatea covârşitoare a mesajelor scrise care apar pe ecran la acest post de televiziune (banda roşie News alert, banda pe care este 

adresată o întrebare pentru telespectatori, ultima bandă din josul ecranului, pe care sunt notate ştiri sau sunt anunţate emisiunile care 

urmează programului în curs) nu au diacritice. 

● La emisiunea Dan Diaconescu direct, mesajele telespectatorilor, care sunt reproduse pe ecran pe parcursul întregii emisiuni, conţin 

greşeli grave de grafie, gramatică şi tehnoredactare. 

 

● „asupra populaţiei apare un impact” (Dan Diaconescu direct, prezentator, 26.IX, 22.16) – recomandat: acest lucru are un impact 

asupra populaţiei. 
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● „erau împreună, [...] erau dispersaţi?” (Dan Diaconescu direct, reporter, 27.IX, 23.43) – recomandat: erau împreună, [...] erau 

separaţi? 


