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Post
OTV
OTV

Data,
ora
10.VII,
19.09
10.VII,
19.15

Emisiunea,
autorul greşelii
Se întâmplă
acum, prezentator
Se întâmplă
acum, prezentator

Greşeala

Forma corectă

Explicaţia greşelii

„femeie de servici sau
ușierul”
„vor fi înlăturați într-o
lună, maxim două,
maxim”
„credeți-mă”

femeie de serviciu sau
ușierul
vor fi înlăturați într-o lună,
maximum două, maximum

Pronunțare: Rostire greșită, fără u
final, a substantivului serviciu.
Morfologie: Forma maxim are
utilizare adjectivală, iar maximum,
utilizare adverbială.
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).
Pronunțare: Rostire greșită a lui x
intervocalic.

OTV

10.VII, Se întâmplă
19.19
acum, prezentator

OTV

10.VII, Se întâmplă
„celebra comună Tanacu,
19.42
acum, prezentator cu exorcizarea
[ecsorcizarea]”
10.VII, Dan Diaconescu „am fost elev bun
22.25
întodeauna”
Direct,
crawl
10.VII, Dan Diaconescu „ca să aibe oameni mulți”
22.45
Direct,
jurnalist OTV
11.VII, Dan Diaconescu „azi dimineaţă”
23.30
Direct,
crawl
11.VII, Dan Diaconescu „când zic Băsescu, zic şi
23.19
Funeriu”
Direct,

OTV
OTV
OTV
OTV

credeți-mă

celebra comună Tanacu, cu
exorcizarea [egzorcizarea]
am fost elev bun întotdeauna

Grafie: Neglijență de
(tehno)redactare.

ca să aibă oameni mulți

Morfologie: Formă greșită de
conjunctiv a verbului a avea.

azi-dimineaţă

Grafie: Lipsa cratimei din structura
adverbului compus.

când zic Băsescu, zic şi
Funeriu

Pronunțare: Accentuare greșită a
numelui propriu (numele proprii

Moderator
OTV

11.VII, Dan Diaconescu
23.20
Direct,
Moderator

„ăştia de clasa a doişpea”

ăştia de clasa a douăşpea /
douăsprezecea

OTV

11.VII, Dan Diaconescu
22.21
Direct,
moderator

„făceți-i lu’ Băsescu ce e
de făcut”

faceți-i lu’ Băsescu ce e de
făcut

OTV

11.VII, Dan Diaconescu
23.23
Direct,
moderator
11.VII, Dan Diaconescu
23.23
Direct,
moderator

„care e deasupra mea, ca și care e deasupra mea, ca
guvern
guvern”

OTV

OTV

11.VII, Dan Diaconescu
23.29
Direct,
moderator

OTV

11.VII, Dan Diaconescu
23.30
Direct,
moderator
11.VII, Dan Diaconescu
23.30
Direct,

OTV

derivate de nume de agent, în acest
caz, funer, se accentuează ca și
numele comune de la care provin).
Morfologie: Numeralul doi și
compusele cu acesta sunt variabile în
funcție de gen (doi – două,
doisprezece – douăsprezece).
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).
Sintaxă: Și parazitar.

„în ce capcană vroiau ei să în ce capcană voiau ei să vă
vă bage”
bage

Morfologie: Forma de imperfect
vroiau este un hibrid între voiau (de la
verbul a voi) și vreau (de la verbul a
vrea).
„și credeți-mă, sunt
și credeți-mă, sunt cheltuieli Morfologie: Verbele de conjugarea a
treia (terminate în e la infinitiv) au
cheltuieli mari”
mari
accentul pe radical, nu pe sufix,
precum cele de conjugarea a doua
(terminate la infinitiv în ea).
„vrea și el funerarii d-alea vrea și el funeralii d-alea
Pronunțare: Rostire greșită a
substantivului funeralii.
naționale”
naționale
„a luat optâsprezece la
sută”

a luat optsprezece la sută

Pronunțare: Numeralul compus are
structura opt + spre + zece.

OTV

Moderator
11.VII, Dan Diaconescu
23.32, Direct,
23.40
moderator

„mai îmi spun
telespectatorii”
„și dv. care mai vă
pricepeți”
„am avut examenul
[ecsamenul] de evaluare”

îmi mai spun telespectatorii
și dv. care vă mai pricepeți

Sintaxă: Topică greșită a
semiadverbului mai.

am avut examenul
[egzamenul] de evaluare

Pronunțare: Rostire greșită a lui x
intervocalic.

„asta vroiam să vă spun”

asta voiam să vă spun

13.VII, Dan Diaconescu
21.46
Direct,
Jurnalist OTV
16.VII, Se întâmplă
19.56
acum, prezentator
16.VII, Dan Diaconescu
20.23
Direct,
prezentator
16.VII, Dan Diaconescu
20.34
Direct,
prezentator

„optâsprezece ani”

optsprezece ani

Morfologie: Forma de imperfect
vroiam este un hibrid între voiam (de
la verbul a voi) și vrea, (de la verbul a
vrea).
Pronunțare: Numeralul compus are
structura opt + spre + zece.

„mâine la ora
optâsprezece”
„de-abi de-aici încolo
începe”

mâine la ora optsprezece

Pronunțare: Numeralul compus are
structura opt + spre + zece.
de-abia de-aici încolo începe Pronunțare: Rostire greșită / regională
a adverbului de-abia.

„iar ele [ele] dau faliment”

iar ele [iele] dau faliment

OTV

16.VII, Dan Diaconescu
23.11
Direct,
jurnalist OTV

„condusă dă flăcăii
comunii”

condusă de flăcăii comunei

OTV

16.VII, Dan Diaconescu

„cred că trebuiesc lăsate

cred că trebuie lăsate așa

OTV
OTV

OTV
OTV
OTV
OTV

13.VII, Dan Diaconescu
21.04
Direct,
prezentator
13.VII, Dan Diaconescu
21.09
Direct,
prezentator

Pronunțare: Formele verbului a fi și
ale pronumelui personal care încep
grafic cu e se rostesc cu preiotare (cu
ie ințial).
Morfologie: Formă neliterară de
genitiv (comună – comunei).
Pronunțare: Rostire regională a
prepoziției de.
Morfologie: Verbul a trebui are la

23.19
OTV
OTV
OTV

OTV
OTV
OTV
OTV

Direct,
jurnalist OTV
18.VII, Dan Diaconescu
23.12
Direct,
jurnalist OTV
18.VII, Dan Diaconescu
23.13
Direct,
jurnalist OTV
18.VII, Dan Diaconescu
23.37
Direct,
jurnalist OTV

așa”

18.VII, Dan Diaconescu
00.06
Direct,
jurnalist OTV
18.VII, Dan Diaconescu
00.15
Direct,
jurnalist OTV
18.VII, Dan Diaconescu
00.27
Direct,
jurnalist OTV
18.VII, Dan Diaconescu
00.30
Direct,
jurnalist OTV

indicativ prezent forma unică trebuie
pentru toate persoanele.
Pronunțare: Rostire greșită, regională,
a substantivului avalanșă.

„se prăvălesc ca o
avalanșe”

se prăvălesc ca o avalanșă

„revista cea de pe vremuri,
care o știți”

revista cea de pe vremuri, pe
care o știți

„eu aș vrea ca să fac un
comentariu”

eu aș vrea să fac un
comentariu

„au fost un fel de ostateci
ai statului român”

au fost un fel de ostatici ai
statului român

„au plecat douăș’unu de
mii de medici”

au plecat douăș’una de mii
de medici

„drept pentru care nu neamestecăm în treaba asta”

drept care nu ne-amestecăm
în treaba asta

„eu sunt un ziarist care am
avut până acum...”

eu sunt un ziarist care a avut Sintaxă: Verbul a avea trebuie să se
acorde cu subiectul gramatical al
până acum...
propoziției relative (care), deci să
aibă formă de persoana a treia.

Sintaxă: Folosire invariabilă, fără
prepoziția gramaticalizată pe, a
relativului complement direct.
Sintaxă: Gruparea nedisociată ca să
se folosește numai pentru a introduce
propoziții circumstanțiale de scop
(Am venit ca să te ajut); pentru
introducerea propozițiilor
necircumstanțiale se folosește să sau
gruparea disociată ca... să (Eu aș vrea
ca acum să fac un comentariu).
Pronunțare: Rostire greșită a
substantivului ostatic
(hipercorectitudine).
Sintaxă: Dezacord în gen al
numeralului cardinal.
Semantică: Pleonasm.

OTV
OTV
OTV

OTV

OTV
OTV
OTV

23.VII,
14.26
23.VII,
14.27

Să trăim bine,
crawl
Să trăim bine,
crawl

„să ne fi învățătură de
minte”
„care au provocat moartea
a 37 persoane”

23.VII, Să trăim bine,
14.28
prezentatoare

„în funcție de afecțiunea
sau de afecțiunile care le
are”
23.VII, Să trăim bine,
„sunt și tineri care suferă
14.29, prezentatoare
de o formă de romatism”
14.54
„tratamente pentru toate
formele de romatism”
26.VII, Se întâmplă
„parte a unui complot, a
18.01
acum, prezentator unei lovituri de stat
executată în Parlament”
26.VII, Se întâmplă
„dacă nu se prezintă luni la
18.18
acum, prezentator servici”
26.VII, Se întâmplă
„ – Întreprinderea cui este?
18.42
acum, prezentator – A lu’ mă-sa.”

să ne fie învățătură de minte
care au provocat moartea a
37 de persoane
în funcție de afecțiunea sau
de afecțiunile pe care le are
sunt și tineri care suferă de
o formă de reumatism
tratamente pentru toate
formele de reumatism
parte a unui complot, a unei
lovituri de stat executate în
Parlament
dacă nu se prezintă luni la
serviciu
– Întreprinderea cui este?
– A maică-sii.

OTV

26.VII, Se întâmplă
„maxim 200 de oameni”
18.44
acum, prezentator

maximum 200 de oameni

OTV

26.VII, Se întâmplă
„dacă Traian Băsescu
19.54
acum, prezentator încălca, virgulă,
Constituția”
26.VII, Dan Diaconescu „de foametea în care i-a
21.26
Direct, moderator adus USL şi PDL”
26.VII, Dan Diaconescu „puneţi-vă şi în locul lui”

dacă Traian Băsescu ar fi
încălcat Constituția

OTV
OTV

de foametea în care i-au
adus USL şi PDL
puneţi-vă şi în locul lui

Grafie: Neglijență de
(tehno)redactare.
Sintaxă: Numeralele cardinale mai
mari sau egale cu douăzeci trebuie să
fie urmate de prepoziția de.
Sintaxă: Folosire invariabilă, fără
prepoziția gramaticalizată pe, a
relativului complement direct.
Pronunțare: Rostire greșită a
substantivului reumatism.
Sintaxă: Lipsa acordului în caz al
adjectivului participial.
Pronunțare: Rostire greșită, fără u
final, a substantivului serviciu.
Morfologie: Folosirea genitivului cu
lui în locul celui analitic este un
fenomen popular.
Morfologie: Forma maxim are
utilizare adjectivală, iar maximum,
utilizare adverbială.
Stilistică: Modalitate
nerecomandabilă de evitare a
cacofoniei.
Sintaxă: Dezacord între predicat şi
subiectul multiplu postpus.
Morfologie: Verbele de conjugarea a

21.37

Direct, moderator

OTV

26.VII, Dan Diaconescu „s-ar putea ca să nu putem
21.40
Direct, moderator să punem 100 de întrebări”

s-ar putea să nu putem să
punem 100 de întrebări

OTV

26.VII, Dan Diaconescu „vă bazați că o să câștigați
23.14
Direct, moderator dumneavoastră la
referendum”
26.VII, Dan Diaconescu „mâine seară, Crin
00.08
Direct, titlu
Antonescu în direct la DD”
27.VII, Dan Diaconescu „alegeți-mă”
13.49
Direct, reporter

vă bazați pe faptul că o să
câștigați dumneavoastră la
referendum
mâine-seară, Crin
Antonescu în direct la DD
alegeți-mă

OTV

28.VII, Românul, șeful
18.48
lui
Condurățeanu,
prezentator

„intolerența unor oameni,
datorită lipsei unei
enzime, la grâu sau la
produsele din grâu”

intolerența unor oameni, din
cauza lipsei unei enzime, la
grâu sau la produsele din
grâu

OTV

28.VII, Românul, șeful
18.56
lui

„optâsprezece”

optsprezece

OTV
OTV

treia (terminate în e la infinitiv) au
accentul pe radical, nu pe sufix,
precum cele de conjugarea a doua
(terminate la infinitiv în ea).
Sintaxă: Gruparea nedisociată ca să
se folosește numai pentru a introduce
propoziții circumstanțiale de scop
(Am venit ca să te ajut); pentru
introducerea propozițiilor
necircumstanțiale se folosește să sau
gruparea disociată ca... să (S-ar putea
ca acum să nu putem).
Sintaxă: Verbul a se baza (pe) nu se
poate construi cu o propoziţie
conjuncţională introdusă prin că.
Grafie: Lipsa cratimei din structura
adverbului compus.
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).
Semantică: Prepoziția datorită
(construită cu dativul) se folosește în
contexte pozitive, iar locuțiunea
prepozițională din cauza (construită
cu genitivul), în contexte negative.
Pronunțare: Numeralul compus are
structura opt + spre + zece.

OTV
OTV
OTV

OTV

Condurățeanu,
prezentator
30.VII, Se întâmplă
„ăștia trebuiesc întrebați”
19.01
acum, prezentator
30.VII,
19.13
31.VII,
16.29

Se întâmplă
acum, prezentator
Românul, șeful
lui
Condurățeanu,
prezentator
31.VII, Dan Diaconescu
21.36
Direct, moderator

ăștia trebuie întrebați

„până în optâsprezece
ani”
„vă felicit”

vă felicit

„chiar vroiam să vă spun”

chiar voiam să vă spun

până în optsprezece ani

Morfologie: La indicativ prezent,
verbul a trebui are forma unică
trebuie.
Pronunțare: Numeralul compus are
structura opt + spre + zece.
Pronunțare: Accentuare greșită a
verbului.
Morfologie: Forma de imperfect
vroiam este un hibrid între voiam (de
la verbul a voi) și vrea, (de la verbul a
vrea).

RECOMANDĂRI:
„pentru cei care nu sunt proști la maxim” (OTV, 26.VII, 18.04Se întâmplă acum) – corect: la maximum.

