
Prima TV 
 
Carmen Mîrzea-Vasile 
 

Postul Ziua, ora Emisiu
nea 

Prezentatorul Varianta greşită/ 
nerecomandată 

Varianta corectă/ 
recomandată 

Domeniul greşelii (explicaţia) 

27 nov. 2007 (18.01 - 20.02) 
Prima TV 27 nov., 

18.02 
Focus Mihai Ursu Metoda din această seară 

este una foarte des folosită 
de femeile care vor să scape 
de un copil nedorit; în cazul 
unor asemenea 
pruncucideri, mamele, de 
foarte multe ori, îşi ucid 
copiii, pe care apoi îi 
abandonează, fie în ghene 
de gunoi, fie ... 

 stilistică, semantică: Enunţ 
prolix, inconsistent, idei 
pleonastice. 

Prima TV 27 nov., 
18.03 

Focus crawl lct. col. lt.-col. ortografie, lexic: DOOM2 
recomandă grafiile locotenent-
colonel/lt.-col. 

Prima TV 27 nov., 
18.05 

Focus Marius Saizu despre familia ..., tot ce le-a 
mai rămas 

despre familia ..., tot ce i-a 
mai rămas 

sintaxă: Dezacord. 

Prima TV 27 nov., 
18.08 

Focus Mihaela 
Iacob 

butelie (de două ori)/butelii butelie/butelii ortofonie 

Prima TV 27 nov., 
18.12 

Focus Cristina 
Ţopescu 

Curtea Zoologică Grădina Zoologică lexic 

Prima TV 27 nov., 
18.17 

Focus Gabriela 
Preda 

va trebui să ia propriile 
iniţiative 

va trebui să ia propriile 
măsuri 

lexic 

Prima TV 27 nov., 
18.20 

Focus Cristina 
Ţopescu 

doi din primii doi dintre primii sintaxă 

Prima TV 27 nov., 
18.26 

Focus Cristina 
Ţopescu 

trafic trafic ortofonie: DOOM2 recomandă 
accentuarea „trafic“, însă 
înregistrează şi varianta 
„trafic“. 
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Prima TV 27 nov., 
18.28 

Focus crawl ag. şef  ag.-şef /agent-şef  ortografie, lexic: Este 
recomandată scrierea cu 
cratimă (acest compus nu este 
înregistrat în DOOM2, dar 
grafia lui este după modelul 
locotenent-colonel/lt.-col., 
redactor-şef, grafii 
recomandate de acest dicţionar 
normativ). 

Prima TV 27 nov., 
18.29 

Focus Răzvan 
Iancu 

vroia voia morfologie 

Prima TV 27 nov., 
18.44 

Focus crawl lt. col. lt.-col. ortografie, lexic: Este corectă 
scrierea cu cratimă (DOOM2 
înregistrează grafiile 
locotenent-colonel/lt.-col.). 

Prima TV 27 nov., 
19.01 

Focus voce vor colabora mai intens vor colabora mai mult semantică 

Prima TV 27 nov., 
19.08 

Focus voce steliştii se pot scoate în 
ultimele două meciuri 

 stilistică, lexic 

Prima TV 27 nov., 
19.10 

Focus voce dacă învinge pe Slavia dacă învinge Slavia sintaxă 

Prima TV 27 nov., 
19.14 

Focus voce înfrângerea din faţa 
Bulgariei 

înfrângerea în faţa Bulgariei semantică 

Prima TV 27 nov., 
19.18 

Focus Radu Valcan derbiul derbiul ortofonie 

Prima TV 27 nov., 
19.19 

Focus titraj Nu te supăra frate! Nu te supăra, frate! punctuaţie: Substantivul în 
cazul vocativ trebuie despărţit 
prin virgulă de restul 
propoziţiei. 

29 nov. 2007 (18.00 - 20.05) 
Prima TV 29 nov., 

18.03 
Focus Cristina 

Buzoianu 
cazul Iuliei a luat amploare 
incredibilă 

 stilistică 

Prima TV 29 nov., 
18.07 

Focus crawl purt. de cuv.  purtător de cuvânt ortografie: Prescurtare 
nerecomandată. (Nu au fost 
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notate în tabel decât câteva 
dintre prescurtările ad-hoc 
întâlnite.) 

Prima TV 29 nov., 
18.11 

Focus crawl cms. şef comisar-şef/cms.-şef ortografie, lexic: Este 
recomandată scrierea cu 
cratimă (acest compus nu este 
înregistrat în DOOM2, dar 
grafia lui este după modelul 
locotenent-colonel/lt.-col., 
redactor-şef, grafii 
recomandate de acest dicţionar 
normativ).  

Prima TV 29 nov., 
18.27 

Focus Mihai Ursu cel care îl va înlocui pe 
bătrânul tab românesc 

cel care va înlocui bătrânul 
tab românesc 

sintaxă 

Prima TV 29 nov., 
18.45 

Focus voce aveau îngrijorări mari pe 
care vroiau să le 
împărtăşească lui Traian 
Băsescu 

aveau îngrijorări mari pe care 
voiau să i le împărtăşească 
lui Traian Băsescu 

sintaxă, morfologie 

Prima TV 29 nov., 
18.45 

Focus Cristina 
Ţopescu 

primarul şi alţi câţiva artişti primarul şi câţiva artişti semantică (primarul nu era 
artist) 

Prima TV 29 nov., 
19.13 

Focus prezentator 
Sport 

a dat tunul astăzi  stilistică, lexic 

Prima TV 29 nov., 
19.16 

Focus voce atacantul ... promite să arate 
de două ori mai mult decât 
ar fi făcut-o pentru ... 

atacantul ... promite să dea 
de două ori mai mult decât ar 
fi dat pentru ... 

lexic, semantică 

Prima TV 29 nov., 
19.16 

Focus text pe ecran “Alţii însă, nu sunt la fel de 
pozitivi ...“ 

„Alţii, însă, nu sunt la fel de 
optimişti ...“/ „Alţii însă nu 
sunt la fel de optimişti 

punctuaţie: Virgulă între 
subiect şi predicat. 
lexic: Calc semantic forţat. 

Prima TV 29 nov., 
19.17 

Focus titraj Redknapp la“răcoare“ Redknapp, „la răcoare“ punctuaţie 

Prima TV 29 nov., 
19.26 

Focus crawl mâine dupa-amiaza mâine după-amiază ortografie 

Prima TV 29 nov., 
19.28 

Atenţi
e, 

moderatoare la o nouă ediţie de „Atenţie, 
ADHD!, cu Supernanny“  

la o nouă ediţie „Atenţie, 
ADHD!, cu Supernanny“ 

sintaxă: Prepoziţie inutilă. 
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ADH
D!, cu 
Super
nanny 

Prima TV 29 nov., 
19.39 

Ciao 
tv! 

Codruţ 
Keghes 

bă, io-m bag picioarele în 
ea de muzică ...  

 stilistică 

Prima TV 29 nov., 
19.44 

Ciao 
tv! 

voce la mare căutare sugestie: foarte căutate stilistică: Clişeu. 

2 dec. 2007 (17.00 - 19.09) 
Prima TV 2 dec.,  

17.15 
Croni
ca 
Cârco
taşilo
r 

Şerban 
Huidu 

Domnul Prigoană l-am văzut 
la noi în emisiune 

Pe domnul Prigoană l-am 
văzut la noi în emisiune 

sintaxă: Anacolut. 

Prima TV 2 dec.,  
17.37 

Croni
ca 
Cârco
taşilo
r 

voce a ţopăit şi-a urlat în 
microfon de-au găsit-o toţi 
dracii 

 stilistică 
 

Prima TV 2 dec.,  
18.02 

Focus voce care mai conţinea deja care mai conţinea/ care 
conţinea deja 

semantică: Pleonasm. 

Prima TV 2 dec.,  
18.02 

Focus crawl cmd. adj.  ? ortografie, lexic 

Prima TV 2 dec.,  
18.02 

Focus crawl cms. şef comisar-şef/cms.-şef ortografie, lexic: Este 
recomandată scrierea cu 
cratimă (vezi mai sus). 

Prima TV 2 dec.,  
18.20 

Focus Marius Saizu şi este cel mai mare de anul 
acesta din Europa 

şi este, anul acesta, cel mai 
mare din Europa 

sintaxă: Topică greoaie. 

Prima TV 2 dec.,  
18.22 

Focus Diana Milea a fost o adevărată nebunie  stilistică 

Prima TV 2 dec.,  
18.22 

Focus Diana Milea Important este că toată 
lumea s-a simţit de minune.

 stilistică 

Prima TV 2 dec.,  
18.24 

Focus Magda 
Vasiliu 

Cadoul perfect este acela 
dăruit din inimă, cu 

 stilistică, semantică: O 
introducere de ştire foarte 
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semnificaţie şi, mai ales, cu 
tradiţie românească. Şi 
cum lumea veche din care 
ne tragem a devenit o 
podoabă rafinată, cele mai 
multe lucruri ţărăneşti nu 
mai au pentru noi nicio 
utilitate. Au totuşi o 
frumuseţe aparte şi pot fi 
cadoul potrivit pentru 
persoana iubită. 

neinspirată, în care se amestecă 
ilogic metafore improprii, 
construcţii semantice bizare (a 
dărui cu tradiţie românească, 
lumea este o podoabă rafinată 
etc.). 

Prima TV 2 dec.,  
18.25 

Focus voce pot alege între o zgubercă 
sau o fotă 

pot alege o zgubercă sau o 
fotă/ pot alege între o 
zgubercă şi o fotă 

semantică 

Prima TV 2 dec.,  
18.26 

Focus Magda 
Vasiliu 

Universul magic al 
cadourilor a reînceput. 

sugestie: Ne-am reîntors în 
universul magic al 
cadourilor.  

semantică 

Prima TV 2 dec.,  
19.02 

Focus crawl Spectacol total!  stilistică, lexic 

4 dec. 2007 (18.17 - 19.34) 
Prima TV 4 dec., 

18.25 
Focus crawl preş. Colegiul Med. 

Dentişti Bucureşti 
preşedintele Colegiului 
Medicilor Dentişti, 
Bucureşti 

sintaxă: Nemarcarea relaţiilor 
sintactice între cuvinte. 
ortografie: Prescurtări 
nerecomandate. 

Prima TV 4 dec., 
18.39 

Focus Cristina 
Ţopescu 

autocarul a părăsit şoseaua şi 
s-a prăbuşit într-o regiune 
stâncoasă 

sugestie: într-o regiune 
stâncoasă, autocarul a părăsit 
şoseaua şi s-a prăbuşit în gol 
[după cum se vede în 
imagini] 

lexic (regiune = „întindere 
mare de pământ mai mult sau 
mai puţin omogenă, dintr-o 
ţară sau de pe glob, care 
prezintă caractere comune; 
ţinut, zonă.“, DEX) 

Prima TV 4 dec., 
18.41 

Focus titraj Omul vs. maimuţă Omul vs maimuţă punctuaţie 

Prima TV 4 dec., 
18.41 

Focus Cristina 
Ţopescu 

rezultatul nu lasă loc la 
interpretări 

sugestie: rezultatul nu lasă 
loc interpretărilor/de/pentru 

semantică, sintaxă 
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interpretări 
Prima TV 4 dec., 

18.43 
Focus voce O maşină este prea puţin 

spus. Pe interior seamănă cu 
... Pe exterior, pare a fi 

O maşină este prea puţin 
spus. În/la interior seamănă 
cu ... La exterior, pare a fi 

semantică, sintaxă 

Prima TV 4 dec., 
18.45 

Focus crawl prim ministru prim-ministru ortografie, lexic 

Prima TV 4 dec., 
19.00/19
.01 

Focus voce/Iosif 
Gligor 

genoflexiuni genuflexiuni morfologie: Forma corectă a 
cuvântului este cu -u-. Această 
greşeală foarte frecventă este 
uşor de evitat dacă se face 
legătura cu termenul genunchi 
(etimologie: cf. fr. génuflexion 
< lat. genu – genunchi, flexio – 
încovoiere). 

Prima TV 4 dec., 
19.09 

Focus titraj Nu te supăra frate! Nu te supăra, frate! punctuaţie: Substantivul în 
cazul vocativ trebuie despărţit 
prin virgulă de restul 
propoziţiei. 

Prima TV 4 dec., 
19.12 

Focus text pe ecran să plăteşti în plus trei sau 
patru milioane, nu e foarte 
bine 

să plăteşti în plus trei sau 
patru milioane nu e foarte 
bine 

punctuaţie: Virgulă între 
subiectivă şi regentă. 

Prima TV 4 dec., 
19.14 

Focus voce într-o locaţie medicală 
militară 

într-un centru medical 
militar 

lexic, semantică: Folosirea 
clişeizată, improprie, a 
neologismului locaţie în locul 
cuvântului centru. Conform 
DEX, sensurile substantivului 
locaţie sunt: „1. Închiriere. 
Chirie luată pentru lucruri 
luate în folosinţă temporară. 2. 
(Jur.) Contract prin care una 
dintre părţi se obligă să 
procure şi să asigure celeilalte 
părţi folosinţa unui lucru 
pentru un timp determinat în 
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schimbul unei sume de bani“. 
Prima TV 4 dec., 

19.18 
Focus voce ucrainienii ucrainenii morfologie 

Prima TV 4 dec., 
19.20 

Focus prezentator Steaua e cea mai bine 
clasată 

Steaua e cel mai bine clasată sintaxă 

Prima TV 4 dec., 
19.20 

Focus titraj Disperaţi pe viaţă  stilistică, sintaxă 

5 dec. 2007 (18.10 - 19.34) 
Prima TV 5 dec., 

18.21 
Focus crawl plt. maj. plt.-maj. ortografie, lexic: DOOM2 

recomandă scrierea cu cratimă 
(ca şi  locotenent-colonel/lt.-
col.). 

Prima TV 5 dec., 
18.43 

Focus crawl Director Societate 
Salubrizare 

directorul unei societăţi de 
salubrizare 

sintaxă: Nemarcarea relaţiilor 
sintactice între cuvinte. 
ortografie 

Prima TV 5 dec., 
18.45 

Focus crawl preş. Cartel ALFA preşedintele Cartelului 
ALFA 

sintaxă: Nemarcarea relaţiilor 
sintactice între cuvinte. 
ortografie: Prescurtare 
nerecomandată. 

Prima TV 5 dec., 
19.11 

Focus voce s-a bucurat în stil marcă 
înregistrată 

s-a bucurat în stilul 
cunoscut/în stil propriu  

stilistică, semantică 

Prima TV 5 dec., 
19.12 

Focus prezentator 
Sport 

cu o imunitate beton, băieţii 
lui 

 stilistică, lexic 

Prima TV 5 dec., 
19.13 

Focus voce CFR Cluj s-a întrebuinţat 
suficient ca să elimine pe 
Jiul din 

CFR Cluj s-a străduit 
suficient să elimine Jiul din 

stilistică, sintaxă 

Prima TV 5 dec., 
19.15 

Focus voce Mioveniul e ceva de speriat  stilistică, lexic 

Prima TV 5 dec., 
19.20 

Focus voce iar falca adversarului e 
mare şi cere bătaie,  

 stilistică, lexic 

9 dec. 2007 (18.00 - 19.30)  
Prima TV 9 dec., 

18.03 
Focus Magda 

Vasiliu 
Incredibil, dar adevărat!  stilistică: Clişeu. 
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Prima TV 9 dec., 
18.07 

Focus Bianca Nae de atunci şi până azi 
tensiunile verbale dintre cei 
doi au continuat 

de atunci, au existat mereu 
tensiuni verbale între cei doi  

semantică: Nu există un punct 
final al acestor tensiuni (până 
azi). În ziua respectivă (azi), 
evenimentul care se produsese 
nu presupunea încetarea 
acestor tensiuni. 

Prima TV 9 dec., 
18.54 

Focus titraj BEST OFF TRĂSNIŢI DIN 
NATO 

BEST OFF „TRĂSNIŢI DIN 
N.A.T.O.“ 

punctuaţie 

Prima TV 9 dec., 
19.07 

Focus voce chiar şi cu un egal scos cu 
forcepsul 

sugestie: chiar şi cu un egal 
greu obţinut 

stilistică, lexic 

Prima TV 9 dec., 
19.08 

Focus prezentator 
Sport 

a învins cu 2 la 0 pe Gloria 
Bistriţa 

a învins cu 2 la 0 Gloria 
Bistriţa 

sintaxă 

Prima TV 9 dec., 
19.10 

Focus voce România n-a mai jucat 
nimic 

România n-a mai jucat deloc lexic, semantică 

10 dec. 2007 (18.00 - 19.00) 
Prima TV 10 dec., 

18.01 
Focus Cristina 

Ţopescu/voc
e 

butelie  butelie ortofonie  

Prima TV 10 dec., 
18.03 

Focus Cristina 
Ţopescu 

incendiu devastator, flăcări 
până la cer, paguba a fost 
uriaşă 

 stilistică, lexic 

Prima TV 10 dec., 
18.04 

Focus Anca 
Mihalcea 

s-au chinuit câteva ore bune 
pentru stingerea incendiului 

s-au chinuit câteva ore bune 
la stingerea incendiului/să 
stingă incendiul 

sintaxă, semantică 

Prima TV 10 dec., 
18.05 

Focus Cristina 
Ţopescu 

au intrat în alarmă au intrat în alertă/s-au 
alarmat 

lexic 

Prima TV 10 dec., 
18.23 

Focus titraj Pe urme fugarului Pe urmele fugarului ortografie: Greşeală de 
tehnoredactare. 

Prima TV 10 dec., 
18.28 

Focus crawl Braila; urmeaza dupa Brăila; urmează după ortografie: Greşeală de 
tehnoredactare. 

Prima TV 10 dec., 
18.43 

Focus crawl Moş Craciun Moş Crăciun ortografie: Greşeală de 
tehnoredactare. 

Prima TV 10 dec., 
18.44 

Focus crawl Artileria de...iarna! Artileria de ... iarnă! ortografie: Greşeală de 
tehnoredactare. 
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punctuaţie 

Prima TV 10 dec., 
18.57 

Focus Ernest nu prea înţeleg de ce a lăsat-
o bărba-su 

nu prea înţeleg de ce a lăsat-
o bărbatul 

stilistică, lexic 

 
 


