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Post Data,  

ora 

Emisiune, 

autorul greşelii 

Greşeala Forma corectă Explicaţia greşelii 

Prima 

TV 

3.VI, 

18.02 

Focus, titraj „procuror şef” procuror-şef Grafie: Substantivele 

compuse cu şef se scriu cu 

cratimă. 

Prima 

TV 

3.VI, 

18.32 

Focus, titraj „comisia pt. construirea 

Catedralei” 

comisia pentru construirea 

Catedralei 

Grafie: În textele scrise pe 

ecran nu trebuie folosite 

abrevieri. 

Prima 

TV 

3.VI, 

18.35 

Focus, titraj „Ceuşescu la tribunal” Ceauşescu, la tribunal Grafie: Tehnoredactare 

neglijentă (lipsa literei a). 

Lipsa virgulei (sau a liniei de 

pauză) care marchează elipsa 

verbului. 

Prima 

TV 

3.VI, 

19.05 

Focus, Sport, 

titraj 

„antrenor Dinamo” antrenor la Dinamo Sintaxă: Lipsa marcării 

relaţiilor sintactice. 

Prima 

TV 

3.VI, 

19.14 

Focus, Sport, 

voce 

„Bellu şi Bitang au fost 

cooptaţi ca şi consilieri” 

Bellu şi Bitang au fost cooptaţi 

în calitate de consilieri 

Sintaxă: Şi parazitar. 

Prima 

TV 

4.VI, 

18.12 

Focus, titraj „La mulţi ani maestre!” La mulţi ani, maestre! Punctuaţie: Lipsa virgulei 

care separă vocativul. 

Prima 

TV 

4.VI, 

18.33 

Focus, titraj „Adio gratuităţi” Adio gratuităţi! Punctuaţie: Lipsa semnului 

exclamării. 

Prima 

TV 

7.VI, 

18.01 

Focus, 

corespondent 

„suntem în a doua parte a 

şedinţei dedicată...” 

suntem în a doua parte a 

şedinţei dedicate... 

Sintaxă: Lipsa acordului în 

caz al adjectivului participial. 

Prima 

TV 

7.VI, 

18.04 

Focus, reporter „să fie validate pe parcursul 

a maxim un an” 

să fie validate pe parcursul a 

maximum un an 

Morfologie: Forma maxim 

are utilizare adjectivală, iar 

maximum, utilizare 

adverbială. 

Prima 

TV 

7.VI, 

18.32 

Focus, voce „cu vârstele cuprinse între 

optisprezece şi treizeci de 

ani” 

cu vârstele cuprinse între 

optsprezece şi treizeci de ani 

Pronunţare: Rostire greşită a 

numeralului cardinal compus 

(opt + spre + zece). 



Prima 

TV 

7.VI, 

18.33 

Focus, Cristina 

Ţopescu 

„cercetările preliminarii de 

la faţa locului” 

cercetările preliminare de la 

faţa locului 

Morfologie: Adjectivul 

preliminar are patru forme 

flexionare (preliminar, 

preliminară, preliminari, 

preliminare). 

Prima 

TV 

7.VI, 

19.11 

Focus, Sport, 

voce 

„nu doar fotbaliştii au 

sărbătorit aniversarea 
Stelei” 

nu doar fotbaliştii au 

sărbătorit Steaua 

nu doar fotbaliştii au aniversat 

Steaua 

Semantică: Pleonasm. 

Prima 

TV 

8.VI, 

18.07 

Focus, 

titraj 

„procuror şef” procuror-şef Grafie: Compusele cu şef se 

scriu cu cratimă. 

Prima 

TV 

8.VI, 

18.25 

Focus, 

titraj 

„prim solista Teatrului de 

Operetă” 

prim-solista Teatrului de 

Operetă 

Grafie: Compusele cu prim 

se scriu cu cratimă. 

Prima 

TV 

9.VI, 

18.16 

Focus, 

subtitrare 

„un medic in varsta de” un medic în vârstă de Grafie: Lipsa semnelor 

diacritice. 

Prima 

TV 

9.VI, 

18.18 

Focus, 

titraj 

„medic specialist Ambulanţă 

Arad” 

medic specialist pe Ambulanţa 

din Arad 

medic specialist pe Ambulanţă, 

Arad 

Sintaxă: Lipsa marcării 

relaţiilor sintactice. 

Prima 

TV 

9.VI, 

18.19 

Focus, Cristina 

Ţopescu 

„lui Petru îi trebuiesc cel 

puţin 2000 de euro” 

lui Petru îi trebuie cel puţin 

2000 de euro 

Morfologie: Verbul a trebui 

este unipersonal la indicativ 

prezent (forma trebuie se 

foloseşte pentru toate 

persoanele). 

Prima 

TV 

9.VI, 

18.35 

Focus, 

subtitrare 

„Deschide că sparg uşa!” Deschide, că sparg uşa! Punctuaţie: Lipsa virgulei 

înaintea propoziţiei 

circumstanţiale introduse 

prin că. 

Prima 

TV 

9.VI, 

18.36 

Focus, 

titraj 

„prim ministru” prim-ministru Grafie: Compusele cu prim 

se scriu cu cratimă. 

Prima 

TV 

9.VI, 

19.11 

Focus, Sport, 

voce 

„au şutat în zeci de mingii” au şutat în zeci de mingi Morfologie: Formă greşită de 

plural a substantivului 

bisilabic minge. 

Prima 11.VI, Focus, voce „bărbatul care şi-a abuzat bărbatul care a abuzat sexual Sintaxă: În română, verbul a 



TV 18.05 sexual băiatul” de băiatul său abuza se construieşte 

prepoziţional (a abuza de 

cineva).  

Prima 

TV 

13.VI, 

10.29 

Cu lumea-n 

cap, prezentator 

„în special datorită locaţiei 

excelente, la ţărmul mării” 

în special datorită aşezării 

excelente, la ţărmul mării 

Semantică: Folosire greşită a 

substantivului locaţie. 

Prima 

TV 

13.VI, 

10.35 

Cu lumea-n 

cap, voce 

„atât din punct de vedere al 

serviciilor oferite, cât şi din 

punct de vedere al preţurilor 

practicate” 

atât din punctul de vedere al 

serviciilor oferite, cât şi din 

punctul de vedere al preţurilor 

practicate 

Sintaxă: Gruparea din punct 

de vedere este urmată de un 

adjectiv (din punct de vedre 

economic), iar din punctul de 

vedere, de un genitiv (din 

punctul de vedere al 

economiei). 

Prima 

TV 

13.VI, 

14.24 

Focus monden, 

titraj 

„preşedinte Camera 

Deputaţilor” 

preşedintele Camerei 

Deputaţilor 

Sintaxă: Lipsa marcării 

relaţiilor sintactice. 

Prima 

TV 

13.VI, 

14.40 

Focus monden, 

subtitrare 

„Bucureşti dacă îl vrei pe 

Sean Paul strigă:” 

Bucureşti, dacă îl vrei pe Sean 

Paul, strigă: 

Punctuaţie: Lipsa virgulei 

care separă vocativul şi a 

celei care izolează 

circumstanţiala condiţională 

antepusă regentei. 

Prima 

TV 

13.VI, 

14.40 

Focus monden, 

subtitrare 

„Bucureşti nu te aud” Bucureşti, nu te aud Punctuaţie: Lipsa virgulei 

care separă vocativul. 

Prima 

TV 

13.VI, 

18.00 

Focus, 

subtitrare 

„Sau doar acum că e cald?” Sau doar acum, că e cald? Punctuaţie: Lipsa virgulei 

care separă subordonata 

cauzală introdusă prin că de 

regenta ei. 

Prima 

TV 

13.VI, 

18.12 

Focus, 

subtitrare 

„De ce l-aţi bătut, domunle 

aşa?” 

De ce l-aţi bătut, domnule, 

aşa? 

Punctuaţie: Lipsa virgulei 

care separă vocativul. 

Grafie: Neglijenţă de 

tehnoredactare. 

Prima 

TV 

13.VI, 

18.23 

Focus, 

prezentator 

„un campion al vioarei” un campion al viorii Morfologie: Formă greşită de 

genitiv a substantivului. 

Prima 

TV 

13.VI, 

18.32 

Focus, 

subtitrare 

„Ilici eşti acasă?” Ilici, eşti acasă? Punctuaţie: Lipsa virgulei 

care separă vocativul. 

Prima 13.VI, Focus, „şi este, deasemenea şi şi este, de asemenea, şi prima Grafie: Locuţiunea 



TV 18.38 subtitrare prima din Europa” din Europa adverbială de asemenea se 

scrie în două cuvinte. 

Punctuaţie: Locuţiunea de 

asemenea ar fi trebuit izolată 

între virgule.  

Prima 

TV 

13.VI, 

18.45 

Focus, 

Luana Ibaca 

„pentru problemele de 

sănătate care le au cei dragi, 

copii” 

pentru problemele de sănătate 

pe care le au cei dragi, copii 

Sintaxă: Lipsa prepoziţiei 

gramaticalizate pe, care 

marchează relativul 

complement direct. 

Prima 

TV 

13.VI, 

18.46 

Focus, voce „sau despre care nu aţi ştiut 

cum să ajungeţi” 

sau la care nu aţi ştiut cum să 

ajungeţi 

Sintaxă: Folosire greşită a 

prepoziţiei despre, în locul 

prepoziţiei la (anacolut). 

Prima 

TV 

14.VI, 

18.01 

Focus, titraj „sitem bolnav” sistem bolnav Grafie: Greşeală de 

tehnoredactare. 

Prima 

TV 

14.VI, 

18.02 

Focus, titraj „manager Sp.”  manager al Spitalului Grafie: Abreviere 

nerecomandabilă. 

Sintaxă: Lipsa marcării 

relaţiilor sintactice. 

Prima 

TV 

14.VI, 

18.10 

Focus, voce „unu virgulă şapte milioane 

de euro au fost reţinute” 

unu virgulă şapte milioane de 

euro au fost reţinuţi 

Sintaxă: Dezacord în gen al 

adjectivului. 

Prima 

TV 

14.VI, 

18.11 

Focus, scris pe 

ecran 

„maxim 250 de euro” maximum 250 de euro Morfologie: Forma maxim 

are utilizare adjectivală, iar 

maximum, utilizare 

adverbială. 

Prima 

TV 

14.VI, 

18.14 

Focus, reporter „şi alte căi de atac a acestei 

sentinţe” 

şi alte căi de atac al acestei 

sentinţe 

Sintaxă: Dezacord al 

articolului genitival. 

Prima 

TV 

14.VI, 

18.20 

Focus, titraj „suspect furt” suspect de furt Sintaxă: Lipsa marcării 

relaţiilor sintactice. 

Prima 

TV 

14.VI, 

18.30 

Focus, titraj „ing. Comisia pt. Catedrala 

Mântuirii” 

inginer din Comisia pentru 

Catedrala Mântuirii 

Grafie: Abrevieri 

nerecomandabile. 

Sintaxă: Lipsa marcării 

relaţiilor sintactice. 

Prima 

TV 

14.VI, 

18.35 

Focus, voce „doritorii care vor să 

doneze sânge” 

cei care vor să doneze sânge Semantică: pleonasm. 



Prima 

TV 

14.VI, 

18.36 

Focus, scris pe 

ecran 

„27 grupări specializate” 

„73 persoane” 

27 de grupări specializate 

73 de persoane 

Sintaxă: După numeralele 

mai mari sau egale cu 

douăzeci este obligatorie 

prepoziţia de. 

Prima 

TV 

14.VI, 

18.38 

Focus, 

subtitrare 

„E mai scump dar ce să 

facem?” 

E mai scump, dar ce să facem? Punctuaţie: Virgula este 

obligatorie înainte de 

conjuncţiile coordonatoare 

adversative (dar, iar, însă, 

ci). 

Prima 

TV 

15.VI, 

18.08 

Focus, reporter „câteva minute ne mai 

despart de rezultatul pe 

această moţiune de cenzură” 

câteva minute ne mai despart 

de rezultatul referitor la 

această moţiune de cenzură / 

acestei moţiuni de cenzură 

Sintaxă: Prepoziţia pe nu este 

adecvată în context. 

Prima 

TV 

15.VI, 

18.20 

Focus, reporter „douăzeci şi unu de zile” douăzeci şi una de zile Sintaxă: Dezacord în gen 

între numeral şi substantiv. 

Prima 

TV 

16.VI, 

18.12 

Focus, 

subtitrare 

„Respingerea moţiunii de 

cenzură[,] nu este neapărat 

un motiv de bucurie” 

Respingerea moţiunii de 

cenzură nu este neapărat un 

motiv de bucurie 

Punctuaţie: Virgulă între 

subiect şi predicat. 

Prima 

TV 

16.VI, 

18.13 

Focus, 

subtitrare 

„Mâna întinsă care nu spune 

o poveste[,] nu primeşte 

pomană” 

Mâna întinsă care nu spune o 

poveste nu primeşte pomană 

Prima 

TV 

16.VI, 

18.13 

Focus, voce „Daniel Funeriu, ministrul 

Educaţiei” 

Daniel Funeriu, ministrul 

Educaţiei 

Pronunţare: Accentuare 

greşită a numelui propriu. 

Prima 

TV 

16.VI, 

18.21 

Focus, titraj „director dezvoltare 

companie de telefonie” 

director de dezvoltare al unei 

companii de telefonie 

Sintaxă: Lipsa marcării 

relaţiilor sintactice. 

Prima 

TV 

16.VI, 

18.21 

Focus, voce „nici investiţiile nu trebuiesc 

neglijate” 

nici investiţiile nu trebuie 

neglijate 

Morfologie: Forma de 

indicativ prezent a verbului a 

trebui este unipersonală. 

Prima 

TV 

16.VI, 

19.16 

Focus, Sport, 

voce 

„cu un gol strălucitor” cu un gol strălucit Semantică: Confuzie 

paronimică. Numai 

adjectivul strălucit are sensul 

„remarcabil, splendid”. 

Prima 

TV 

19.VI, 

11.36 

Căminul de 

cinci stele, 

„ţinând cont că ţi-am arătat 

decât materialul” 

ţinând cont că nu ţi-am arătat 

decât materialul 

Sintaxă: Semiadverbul 

restrictiv decât nu se poate 



prezentatoare ţinând cont că ţi-am arătat 

numai materialul 

ţinând cont că ţi-am arătat 

doar materialul 

folosi decât în prezenţa 

negaţiei verbale. Dacă verbul 

este la formă afirmativă, se 

folosesc numai sau doar. 

Prima 

TV 

19.VI, 

11.54 

Căminul de 

cinci stele, 

prezentatoare 

„vechile jaluzele au fost puse 

în altă cameră care şi acolo 

era...” 

vechile jaluzele au fost puse în 

altă cameră în care era... 

Sintaxă: Anacolut. 

Prima 

TV 

19.VI, 

11.56 

Căminul de 

cinci stele, 

prezentatoare 

„familia care a construit 

acest cămin despre care o să 

vedem dacă-i acordăm sau 

nu cinci stele” 

familia care a construit acest 

cămin căruia o să vedem dacă-

i acordăm sau nu cinci stele 

Sintaxă: Anacolut. 

Prima 

TV 

19.VI, 

11.59 

Căminul de 

cinci stele, 

prezentatoare 

„eu, când am văzut că (...) 

mi s-a părut că...” 

mie, când am văzut că (...) mi 

s-a părut că... 

Sintaxă: Anacolut. 

Prima 

TV 

19.VI, 

12.12 

Căminul de 

cinci stele, 

prezentatoare 

„cu forme mai curbe” cu forme mai curbate Morfologie: Forma corectă a 

adjectivului este curbat, 

curbată, curbaţi, curbate. 

Curbă, curbe este substantiv 

şi nu poate fi folosit la gradul 

comparativ. 

Prima 

TV 

19.VI, 

12.25 

Căminul de 

cinci stele, 

prezentatoare 

„deci lucruri care le regăseşti 

în alte spaţii” 

deci lucruri pe care le 

regăseşti în alte spaţii 

Sintaxă: Folosire invariabilă, 

fără prepoziţia 

gramaticalizată pe, a 

relativului complement 

direct. 

Prima 

TV 

19.VI, 

12.26 

Căminul de 

cinci stele, 

prezentatoare 

„o casă mai mult colonială 

ca şi arhitectură” 

o casă mai mult colonială ca 

arhitectură 

Sintaxă: Şi parazitar. 

Prima 

TV 

19.VI, 

18.07 

Focus, voce „băiatul vroia să ajungă la 

centrul de copii” 

băiatul voia să ajungă la 

centrul de copii 

Morfologie: Forma de 

imperfect vroiam este un 

hibrid între voiam (de la 

verbul a voi) şi vream (de la 

verbul a vrea). 

Prima 19.VI, Focus, „şansa pe care alţi colegi ai şansa care pe alţi colegi ai lui Sintaxă: Folosire (topică) 



TV 18.24 prezentator lui i-a propulsat” i-a propulsat greşită a prepoziţiei pe. 

Prima 

TV 

19.VI, 

18.44 

Focus, voce „îi trimetea soţiei sale” îi trimitea soţiei sale Pronunţare: Rostire greşită a 

verbului a trimite. 

Prima 

TV 

24.VI, 

17.56 

Specialiştii, 

moderatoare 

„prezentă ca şi ajutor pentru 

fiecare dintre noi” 

prezentă ca ajutor pentru 

fiecare dintre noi 

Sintaxă: Şi parazitar. 

Prima 

TV 

24.VI, 

18.33 

Focus, voce „pentru maxim 70 de lei 

săptămânal” 

pentru maximum 70 de lei 

săptămânal 

Morfologie: Forma maxim 

are utilizare adjectivală, iar 

maximum, adverbială. 

Prima 

TV 

24.VI, 

18.35 

Focus, titraj „director portal imobiliare” director al unui portal de 

imobiliare 

Sintaxă: Lipsa marcării 

relaţiilor sintactice. 

Prima 

TV 

24.VI, 

18.36 

Focus, titraj „reprezentant bancă” reprezentant al unei bănci 

Prima 

TV 

24.VI, 

18.39 

Focus, titraj „Începe în lupta în P.D.-L.” Începe lupta în P.D.-L. Grafie: Neglijenţă de 

tehnoredactare. 

Prima 

TV 

25.VI, 

17.01 

Specialiştii, 

moderatoare 

„din punct de vedere al 

părinţilor” 

 Sintaxă: Gruparea din punct 

de vedere este urmată de un 

adjectiv (din punct de vedre 

economic), iar din punctul de 

vedere, de un genitiv (din 

punctul de vedere al 

economiei). 

Prima 

TV 

25.VI, 

17.52 

Specialiştii, 

moderatoare 

„şi felicitări pentru răbdarea 

care aţi avut-o” 

şi felicitări pentru răbdarea pe 

care aţi avut-o 

Sintaxă: Lipsa prepoziţiei 

gramaticalizate pe, care 

marchează relativul 

complement direct. 

Prima 

TV 

25.VI, 

18.00 

Focus, titraj „Rămăşi în... aer” Rămaşi în... aer Grafie: Neglijenţă de 

tehnoredactare. 

Prima 

TV 

25.VI, 

18.03 

Focus, reporter „o şedinţă în care trebuiesc 

luate decizii” 

o şedinţă în care trebuie luate 

decizii 

Morfologie: Paradigma de 

prezent a verbului a trebui 

este unipersonală. 

Prima 

TV 

25.VI, 

18.04 

Focus, reporter „că are un acest al doilea 

pachet” 

că are al doilea pachet 

că are un al doilea pachet 

că are un al doilea pachet 

Sintaxă: Folosirea a doi 

determinanţi (articolul 

nehotărât şi adjectivul 

pronominal demonstrativ) 



este nejustificată. 

Prima 

TV 

26.VI, 

18.03 

Focus, reporter „toată această procedură ar 

trebui să se întâmple în 

maxim patru zile” 

toată această procedură ar 

trebui să se întâmple în 

maximum patru zile 

Morfologie: Forma maxim 

are utilizare adjectivală, iar 

maximum, utilizare 

adverbială. 

Prima 

TV 

26.VI, 

18.04 

Focus, reporter „urmaţi de bugetari a căror 

venituri se vor reduce” 

urmaţi de bugetari ale căror 

venituri se vor reduce 

Sintaxă: Dezacord al 

articolului genitival. 

Prima 

TV 

26.VI, 

18.08 

Focus, reporter „şaptisprezece virgulă cinci 

la sută” 

şaptesprezece virgulă cinci la 

sută 

Pronunţare: Rostire greşită a 

numeralului cardinal compus 

(şapte + spre + zece). 

Prima 

TV 

26.VI, 

18.26 

Focus, voce „aceeaşi familie va plăti 

minim 540 de lei” 

aceeaşi familie va plăti 

minimum 540 de lei 

Morfologie: Forma minim 

are utilizare adjectivală, iar 

minimum, utilizare 

adverbială. 

Prima 

TV 

27.VI, 

10.36 

Cu lumea-n 

cap, voce 

„din punct de vedere al 

dezvoltării bazei de cazare” 
din punctul de vedere al 
dezvoltării bazei de cazare 

Sintaxă: Gruparea din punct 

de vedere este urmată de un 

adjectiv (din punct de vedre 

economic), iar din punctul de 

vedere, de un genitiv (din 

punctul de vedere al 

economiei). 

Prima 

TV 

27.VI, 

11.02 

Cu lumea-n 

cap, voce 

„vă dăm un itinerariu de 

vis” 

vă dăm un itinerar de vis Pronunţare: Rostire greşită a 

substantivului. 

Prima 

TV 

27.VI, 

11.05 

Cu lumea-n 

cap, voce 

„între şaptisprezece şi 

douăzeci şi nouă de grade” 

între şaptisprezece şi douăzeci 

şi nouă de grade 

Pronunţare: Rostire greşită a 

numeralului cardinal compus 

(şapte + spre + zece). 

Prima 

TV 

27.VI, 

18.18 

Focus, 

corespondent 

„prima afişare a rezultatelor 

va avea loc duminică, 4 

iunie” 

prima afişare a rezultatelor va 

avea loc duminică, 4 iulie 

Pronunţare: Probabil, citire 

neatentă. 

Prima 

TV 

27.VI, 

18.18 

Focus, titraj „Începe „bac”-ul” Începe bacul Grafie: Folosirea cratimei 

pentru ataşarea articolului 

hotărât nu este justificată. 

Prima 

TV 

27.VI, 

18.23 

Focus, 

prezentatoare 

„au incendiat pubele de 

gunoi” 

au incendiat pubele Semantică: Pleonasm. 



Prima 

TV 

27.VI, 

 

Focus, 

corespondent 

„pot fi anchetaţi de 

contrabandă” 

pot fi anchetaţi pentru 

contrabandă 

Sintaxă: Selecţie nepotrivită 

a prepoziţiei. 

Prima 

TV 

27.VI, 

18.43 

Focus, voce „n-au scăpat de furia 

protestatarilor” 

n-au scăpat de furia 

protestatarilor 

Pronunţare: Accentuare 

greşită a substantivului. 

Prima 

TV 

29.VI, 

18.06 

Focus, 

subtitrare 

„Sunt vreo 30 case inundate” Sunt vreo 30 de case inundate Sintaxă: După numeralele 

mai mari sau egale cu 

douăzeci este obligatorie 

prepoziţia de. 

Prima 

TV 

29.VI, 

18.07 

Focus, 

subtitrare 

„Azi noapte am stat de 

pază” 

Azi-noapte am stat de pază Grafie: Conform DOOM2, 

adverbul compus se scrie cu 

cratimă. 

Prima 

TV 

29.VI, 

18.15 

Focus, titraj „ministrul finanţelor” ministrul Finanţelor Grafie: Numele de ministere 

se scriu cu majusculă. 

Prima 

TV 

29.VI, 

18.33 

Focus, titraj „vice-primarul” „viceprimarul” Grafie: Prefixele şi 

prefixoidele nu se despart 

prin cratimă de cuvântul-

bază. 

 

Recomandări: 

„Week-end-uri de criză” (Prima TV, 4.VI, 18.37) − recomandat: weekenduri; 

„găsirea lui este doar o chestiune de timp, cred oamenii legii, şi asta pentru că...” (Prima TV, 9.VI, 18.18) − clişee; 

„Deschis la Bancpost, Suc. Titan” (Prima TV, 11.VI) − recomandat: Sucursala; 

„părerile vizavi de Sean Paul au fost împărţite” (Prima TV, 13.VI, 14.41) − recomandat: în ceea ce-l priveşte pe. 

 

Greşeli din reclame: 

(reclamă la Romtelecom Dolce) „Profită la maxim de televizorul tău hight definition” (Prima TV, 19.VI, 18.27) − corect: la maximum. 


