
Postul: Pro TV 

Perioada: mai 2011 

 

 

Post Data,  

ora 

Emisiunea, 

autorul 

greşelii 

Greşeala Forma corectă Explicaţia greşelii 

Pro TV 3.V, 

9.19 

Ştirile Pro 

TV, 

titraj 

„asis. univ. dr.” asist. univ. dr. Grafie: Abrevierea uzuală 

pentru asistent este asist. 

Pro TV 3.V, 

19.06 

Ştirile Pro 

TV, 

reporter 

„Dobrogea” Dobrogea Pronunţare: Conform DOOM 

(2005), accentul se pune pe 

prima silabă.  

Pro TV 3.V, 

19.21 

Ştirile Pro 

TV, 

pe ecran 

„Bine mă.” Bine, mă. Punctuaţie: Interjecţiile 

adresative se despart prin 

virgulă de restul enunţului. 

Pro TV 5.V, 

18.32 

Happy Hour,  

titraj 

„Cea mai aşteptat bebeluş” Cel mai aşteptat bebeluş Sintaxă: Dezacord în gen. 

Textul a rămas aşa pe ecran 

câteva minute, apoi a fost 

schimbat.  

Pro TV 6.V, 

21.53 

Dansez 

pentru tine, 

voce din off 

„Lucrează ca şi colaborator la 

teatru” 

E colaborator la teatru / 

Lucrează în calitate de 

colaborator la teatru 

Sintaxă: Şi parazitar, fără rol 

sintactic, folosit doar pentru a 

evita cacofonia.  

Pro TV 10.V, 

9.18 

Ştirile Pro 

TV, 

Meteo, 

prezentator  

„din punct de vedere al 

temperaturilor” 

din punctul de vedere al 

temperaturilor 

Sintaxă: Când urmează un 

substantiv în genitiv, 

substantivul punct din 

locuţiunea din punct(ul) de 

vedere  trebuie să fie articulat 

definit. 

Pro TV 10.V, 

9.58 

Ştirile Pro 

TV, 

„treizeci şi unu de litere” treizeci şi una de litere Sintaxă: Dezacord în gen al 

adjectivului numeral. 



Meteo, 

prezentator 

Peste un minut, prezentatorul a 

folosit forma corectă. 

Pro TV 11.V, 

19.04 

Ştirile Pro 

TV, 

reporter 

„vor veni şi rezultatele 

necropsiei care vor fi efectuate 

aici, la Buzău” 

vor veni şi rezultatele 

necropsiei care va fi efectuată 

aici, la Buzău 

Sintaxă: Dezacord între subiect 

şi predicat, din cauza 

interpretării greşite a relaţiilor 

sintactice dintre componentele 

enunţului. 

Pro TV 12.V, 

19.47 

Ştirile Pro 

TV, 

Meteo, 

prezentator 

„o să vă arăt ce se întâmplă în 

Europa pe perioada următoare”  

o să vă arăt ce se întâmplă în 

Europa în perioada următoare 

Sintaxă: Utilizarea neadecvată 

a prepoziţiei pe.  

Pro TV 13.V, 

18.33 

Happy Hour, 

moderator 

„dumneavoastră sunteţi o 

femeie care aţi avut şi aveţi 13 

copii”  

dumneavoastră sunteţi o 

femeie care are 13 copii 

Sintaxă: Dezacord între subiect 

şi predicat. Pronumele relativ 

care reia referinţa 

substantivului femeie, deci 

impune verbului predicat 

acordul la persoana a III-a, 

singular.  

Pro TV 13.V, 

19.15 

Ştirile Pro 

TV, pe ecran 

„Vreau să scap de ăsta dar nu 

prea pot.” 

Vreau să scap de ăsta, dar nu 

prea pot. 

Punctuaţie: Înainte de termenul 

coordonat introdus de 

conjuncţia coordonatoare 

adversativă dar se foloseşte 

virgula.  

Pro TV 13.V, 

20.34 

Dansez 

pentru tine,  

prezentator 

„să aibe tema...” să aibă tema... Morfologie: Formă greşită de 

conjunctiv prezent.  

Pro TV 13.V, 

21.05 

 

Dansez 

pentru tine,  

text pe ecran 

„aceea sunt ai tăi” aceia sunt ai tăi Morfologie, grafie: Formă 

greşită de pronume 

demonstrativ,  datorată 

necunoaşterii formelor din 

paradigmă şi 



hipercorectitudinii (dorinţa de 

a evita o formă considerată 

greşită). 

Pro TV 15.V, 

12.59 

18.59 

Ştirile Pro 

TV, 

prezentatoare 

„preşedenţia Franţei”  preşedinţia Franţei Lexic: Substantivul subliniat 

este derivat de la substantivul 

preşedinte şi păstrează tema cu 

-din-.  

Pro TV 15.V, 

13.00 

Ştirile Pro 

TV, 

voce din off 

„Strauss” a fost pronunţat 

[straus]  

[stros] Pronunţare: Numele fostului 

directorul francez al FMI a fost 

pronunţat greşit, după model 

nemţesc. 

Pro TV 15.V, 

13.59 

Apropo TV, 

subtitraj 

„Lăsa-ţi gemenele să stea!” Lăsaţi gemenele să stea! Grafie: Gravă greşeală de 

grafie, cu detaşarea desinenţei 

de tema cuvântului. 

Pro TV 15.V, 

14.00 

Apropo TV, 

subtitraj 

„Unde vă duceţi fetelor?” Unde vă duceţi, fetelor? Punctuaţie: Substantivele în 

vocativ se despart prin virgulă 

de restul enunţului. 

Pro TV 16.V, 

8.18 

Ştirile Pro 

TV, 

crawl 

„Dominique Strauss-Kahn, va 

primi compensaţii...” 

Dominique Strauss-Kahn va 

primi compensaţii... 

Punctuaţie: Virgulă între 

subiect şi predicat. 

Pro TV 19.V, 

20.03 

Ştirile Pro 

TV, 

voce 

„derby-ul cu CFR Cluj” derby-ul cu CFR Cluj Pronunţare: Conform DOOM 

(2005), accentul este pe prima 

silabă. 

Pro TV 21.V, 

19.10 

Ştirile Pro 

TV, 

reporter 

„...să depună o plângere 

împotriva mai multor magazine 

care, deşi oficial sunt închise, 

acestea funcţionează în 

continuare” 

...să depună o plângere 

împotriva mai multor magazine 

care, deşi oficial sunt închise, 

funcţionează în continuare 

Sintaxă: Utilizarea pronumelui 

demonstrativ reprezintă o 

greşeală, deoarece se 

suprapune peste pronumele 

relativ care, al cărui rol este de 

a asigura coeziunea textului.  

Pro TV 21.V, Ştirile Pro „Aşa e mă!” Aşa e, mă! Punctuaţie: Interjecţiile 



19.20 TV, 

titraj 

„Las-o mă!” Las-o, mă! adresative se despart prin 

virgulă de restul enunţului. 

Pro TV 21.V, 

19.30, 

19.35 

Ştirile Pro 

TV, 

titraj 

„producător căpşuni” 

„patron magazin” 

producător de căpşuni 

patronul magazinului 

/ patronul unui magazin 

Sintaxă: Nemarcarea relaţiilor 

sintactice dintre cuvinte (stil 

telegrafic, specific titlurilor). 

Pro TV 23.V, 

17.28 

Happy Hour, 

moderator 

„în acelaşi timp o să mă 

gândesc şi pe mine cum am 

luat, tot aşa, o mică păcăleală” 

în acelaşi timp o să mă 

gândesc şi la mine cum am 

luat, tot aşa, o mică păcăleală 

/ 

în acelaşi timp o să mă 

gândesc cum am luat şi eu, tot 

aşa, o mică păcăleală 

Sintaxă: Anacolut.  

Pro TV 24.V, 

23.34 

Ştirile Pro 

TV, 

voce 

„la sfârşitul lunii februarie” la sfârşitul lunii februarie Pronunţare: Accentuare greşită 

(v. DOOM, 2005). 

Pro TV 24.V, 

23.37 

mesaj scris 

pe ecran 

„Tu, cui dai accept” (campanie) Tu cui dai accept? Punctuaţie: Virgulă între 

subiect şi predicat (cel puţin 

aparent). 

Pronumele tu poate fi 

interpretat ca un termen 

topicalizat, izolat prozodic de 

restul propoziţiei (iar în această 

interpretare s-ar justifica 

folosirea virgulei). 

Pro TV 24.V, 

23.37 

Ştirile Pro 

TV, 

reporter 

„doar 3 dintre inculpaţi mai 

sunt de audiaţi de către...” 

doar 3 dintre inculpaţi mai 

sunt de audiat de către... 

Sintaxă: În contextul semnalat 

s-a făcut un acord prin atracţie 

al unei forme de supin. Este 

greşit să se acorde formele de 

supin (indiferent de context, sa 

rolul sintactic etc.). 

 



Pro TV 26.V, 

19.16 

Ştirile Pro 

TV, 

reporter 

„o astfel de cină costă între 100 

de euro şi poate ajunge până 

la 17000 de euro”  

o astfel de cină costă între 100 

de euro şi 17000 de euro / 

preţul unei astfel de cine 

începe de la 100 de euro şi 

poate ajunge până la 17000 de 

euro 

Sintaxă: Discontinuitate 

sintactică. 

 

Pro TV 29.V, 

19.03 

Ştirile Pro 

TV, 

titraj 

„Dute la tanti...” Du-te la tanti... Grafie: Gravă greşeală de 

grafie, produsă din neatenţie.  

Pro TV 31.V, 

8.10 

Ştirile Pro 

TV, 

titraj 

Prinşi sub tractorul Prinşi sub tractor Sintaxă, semantică: Greşeală 

produsă din neglijenţă. Peste 

cca 2 minute, titlul ştirii a fost 

schimbat în: Prinşi sub 

tractorul răsturnat. 

 

Recomandări: 
● „Aplauze pentru cele două domnişoare de la Bambi! Una măritată chiar!” (Pro TV, 16.V, 18.42, Happy Hour, moderator) – 

Aplauze pentru cele două fete de la Bambi! Una măritată chiar! 

● „purtătorul de cuvant al IPJ Timiş” (23.V, 17.23, Ştirile Pro TV) – purtătorul de cuvânt al IPJ Timiş 


