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Postul Ziua, 
ora 

Emisiunea, 
autorul 
greşelii 

Greşeala Varianta corectă Explicaţia  

România 
TV 

1.VII, 
21.04 

Ultima oră, 
moderatoare 

„Traian Băsescu vrea să fie 
el care judecă lucrurile” 

Traian Băsescu vrea să fie el 
cel care judecă lucrurile 

Sintaxă: Omiterea pronumelui 
semiindependent cel, ca antecedent 
al propoziţiei relative. 

România 
TV 

2.VII, 
15.00 

RTV News, 
reporter 

„în jurul orei doisprezece” în jurul orei douăsprezece Sintaxă: La exprimarea orei, se 
foloseşte forma de feminin. 

România 
TV 

2.VII, 
15.10 

RTV News, 
prezentatoare 

„Diana Olariu” Diana Olariu Pronunţare: Accentuare greşită. 

România 
TV 

2.VII, 
15.11 

RTV News, 
subtitrare 

„Domnule s-a dat la mine. 
Niciun termină, vă dau pe 
mâna poliţiei. 
(...) aţi pus garou. de unde 
curge?” 

Domnule, s-a dat la mine. 
Niciun „termină”, vă dau pe 
mâna poliţiei. 
(...) aţi pus garou. De unde 
curge? 

Grafie: Neglijenţă de redactare 
(absenţa virgulei după substantivul 
în vocativ, absenţa ghilimelelor 
pentru a indica o citare, cuvântul de 
la începutul propoziţiei nu are 
iniţială majusculă). 

România 
TV 

2.VII, 
16.01 

RTV News, 
reporter 

„nu a retras această invitaţie, 
este încă pe rol” 

nu a retras această invitaţie, 
este încă valabilă 

Semantică: Utilizare inadecvată a 
sintagmei pe rol, care se foloseşte în 
legătură cu procesele ce urmează să 
se judece într-o anumită zi de către 
un organ de jurisdicţie. 

România 
TV 

2.VII, 
17.20 

RTV News, 
subtitlu 

„un municiu cu vocaţie 
europeană” 

un municipiu cu vocaţie 
europeană 

Grafie: Neglijenţă de redactare. 

România 
TV 

4.VII, 
9.02 

RTV News, 
reporter  

„vor exista repercursiuni” vor exista repercusiuni Lexic: Formă greşită. 

România 6.VII, RTV News, „ora şaptisprezece”  ora şaptesprezece Pronunţare: Formă greşită, apărută 



TV 16.23 prezentatoare prin disimilare fonetică sau prin 
analogie cu forma greşită 
optisprezece. 

România 
TV 

6.VII, 
22.17 

Ultima oră, 
banda de sus 

„Declaraţii Băsescu la 
Cotroceni” 

Declaraţiile lui Băsescu la 
Cotroceni / 
Băsescu face declaraţii la 
Cotroceni 

Sintaxă: Nemarcarea relaţiilor 
sintactice dintre cuvinte.  

România 
TV 

7.VII, 
8.27 

RTV News, 
subtitlu 

„V-aţi autosuspendat 
demult din funcţia de 
preşedinte al României” 

V-aţi autosuspendat de mult 
din funcţia de preşedinte al 
României 

Grafie: Confuzie între adverbul 
demult („cu multă vreme în urmă”) 
şi prepoziţia de urmată de mult („de 
mult timp”). 

România 
TV 

7.VII, 
9.20 

RTV News, 
reporter 

„el îşi va da demisia din 
toate funcţiile publice şi 
inclusiv din viaţa politică” 

el îşi va da demisia din toate 
funcţiile publice şi va pleca 
din viaţa politică 

Semantică: 1. Pleonasm (şi inclusiv).  
2. Inadecvare semantică. Nu se 
poate spune că o persoană îşi dă 
demisia din viaţa politică (cineva îşi 
dă demisia dintr-o funcţie). 

România 
TV 

7.VII, 
11.23 

RTV News, 
banda de jos 

„apelaţi la acestă pentru a 
interveni...” 

apelaţi la acesta pentru a 
interveni... 

Grafie: Neglijenţă de redactare. 

România 
TV 

8.VII, 
9.50 

RTV News, 
prezentatoare 

„Unde ajungem în ritmul 
ăsta, doamna profesor?” 

Unde ajungem în ritmul ăsta, 
doamna profesoară? 

Stilistică: Prezentatoarea se adresa 
unei profesoare de liceu; utilizarea 
formei de masculin nu este 
justificată. 

România 
TV 

8.VII, 
10.21 

RTV News, 
prezentatoare 

„Se dă vina pe (...), pe 
întrebările ambiguu care se 
regăsesc pe...” 

Se dă vina pe (...), pe 
întrebările ambigue care se 
regăsesc pe... 

Morfologie: Utilizarea invariabilă a 
unui adjectiv variabil. 

România 
TV 

8.VII, 
11.06, 
12.05 

RTV News, 
prezentatoare 

„Olariu” 
„Ioana Rotariu” 

Olariu 
Ioana Rotariu 

Pronunţare: Accentuare greşită. 

România 
TV 

8.VII, 
11.54 

RTV News, 
realizator TV 

„(...) rezultate dezastruoase 
potrivit unui sondaj IMAS 

(...) rezultate dezastruoase 
potrivit unui sondaj IMAS 

Sintaxă: Anacolut.  



care vor 64% ca 
preşedintele Traian Băsescu 
să fie demis” 

conform căruia 64% dintre 
români vor ca preşedintele 
Traian Băsescu să fie demis 

România 
TV 

9.VII, 
16.49 

RTV News, 
banda de jos 

„vrea să sudieze în Marea 
Britanie” 

vrea să studieze în Marea 
Britanie 

Grafie: Neglijenţă de redactare. 

România 
TV 

9.VII, 
16.53 

RTV News, 
Meteo, 
prezentatoare 

„31 de grade la Maramureş” 31 de grade în Maramureş Sintaxă: Utilizarea inadecvată a 
prepoziţiei. Cu nume de regiuni nu 
se poate folosi prepoziţia la (este 
incorect la Transilvania, la 
Moldova, la Maramureş etc.).  

România 
TV 

10.VII, 
0.21 

RTV News, 
prezentatoare 

„o sută nouăzeci şi unu de 
mii de kilometri pătraţi” 

o sută nouăzeci şi una de mii 
de kilometri pătraţi 

Sintaxă: Dezacord în gen al 
numeralului cu utilizare adjectivală, 
care formează numeralul compus (el 
trebuie să se acorde cu mii, nu cu 
kilometri). 

România 
TV 

10.VII, 
11.33 

RTV News, 
reporter 

„la ora doisprezece” la ora douăsprezece Sintaxă: Pentru exprimarea orei, se 
foloseşte forma de feminin. 

România 
TV 

10.VII, 
16.05 

RTV News, 
reporter 

„o discuţie de maxim o oră” o discuţie de maximum o oră Morfologie: Forma corectă a 
adverbului este maximum. 

România 
TV 

10.VII, 
16.08 
 

RTV News, 
reporter 

„nu se mai bucură de atâta 
popularitate de cât se 
bucura în 2007” 

nu se mai bucură de atâta 
popularitate de câtă se 
bucura în 2007 / 
nu se mai bucură de atâta 
popularitate cât se bucura în 
2007 

Sintaxă: Confuzie între utilizarea 
adjectivală şi cea adverbială.  

România 
TV 

11.VII, 
15.45 

RTV News, 
reporter 

„acolo unde au stat şi au 
servit masa” 

acolo unde au stat şi au luat 
masa 

Semantică: A servi masa înseamnă 
„a pune masa pentru cineva”. Pentru 
sensul „a mânca”, se spune a lua 
masa.  



România 
TV 

11.VII, 
15.46 

RTV News, 
prezentatoare 

„eu personal mă bucur c-a 
mai venit şi un pic de 
ploaie” 

eu mă bucur c-a mai venit şi 
un pic de ploaie 

Semantică: Utilizarea adverbului 
personal este inadecvată atunci când 
e vorba de senzaţii, sentimente etc. , 
acestea neputând fi decât personale. 
Se poate spune eu personal dacă 
acţiunea se poate face şi prin 
intermediari, indirect (de exemplu:  
Eu personal am trimis documentele).  
În contextele precum cel semnalat, 
personal devine un fel de marcă 
pragmatică, pentru a semnala 
punctul de vedere al emiţătorului 
mesajului, cu dublu efect: de punere 
în evidenţă a autorului mesajului, 
dar şi de minimizare a intervenţiei 
sale. 

România 
TV 

11.VII, 
16.19 

RTV News, 
reporter 

„(…) să participe 18 
milioane de votanţi. Cam 
imposibil, însă…” 

(…) să participe 18 milioane 
de votanţi. Cam dificil / 
puţin probabil, însă… 

Semantică: Adverbul imposibil nu 
are grade de intensitate, având un 
sens superlativ. 

România 
TV 

11.VII, 
19.53 

Ultima oră, 
moderator 

„pe înregistrările pe care le-
aţi văzut astăzi” 

în înregistrările pe care le-
aţi văzut astăzi 

Sintaxă: Utilizarea inadecvată a 
prepoziţiei.   

România 
TV 

17.VII, 
10.13 

RTV News, 
crawl 

„unde se v-a întâlni cu 
preşedintele” 

unde se va întâlni cu 
preşedintele 

Grafie: Gravă greşeală de scriere, 
apărută din cauza confuziei între 
verbul auxiliar va (pentru viitor) şi 
pronumele personal vă urmat de 
verbul auxiliar a (pentru perfect-
compus). 

România 
TV 

17.VII, 
10.17 

RTV News, 
reporter 

„în câteva zile va fi aici şi o 
semnare a unor documente 
bilaterale” 

în câteva zile va avea loc aici 
şi o semnare a unor 
documente bilaterale 

Semantică: Când subiectul este 
numele unei acţiuni / al unui 
eveniment (în sens logic), este mai 



 potrivit un verb / o locuţiune verbală 
de tipul a avea loc, a se petrece etc. 

România 
TV 

17.VII, 
22.15 

Ultima oră,  
jurnalist 
(invitat 
permanent) 

„Ce-aţi vrea, ca oamenii ăia 
să muncească pă gratis, sau 
cum?” 

Ce-aţi vrea, ca oamenii ăia 
să muncească gratis, sau 
cum? 

Sintaxă: Adverbul gratis nu este 
precedat de prepoziţie. Aceasta a 
apărut prin analogie cu sintagma pe 
degeaba.  

România 
TV 

17.VII, 
22.47, 
22.48 

RTV News, 
text afişat pe 
ecran 

„prin vînzări succesive” 
„refuzînd” 

prin vânzări succesive” 
„refuzând” 

Grafie: Nerespectarea normei 
ortografice în vigoare, referitoare la 
scrierea cu â şi î. 

România 
TV 

17.VII, 
23.25 

RTV News, 
titlul ştirii 

„victimă accident” victima accidentului 
/ victimă în accident 

Sintaxă: Nemarcarea relaţiilor 
sintactice dintre cuvinte. 

România 
TV 

18.VII, 
20.02 

RTV News, 
prezentator 

„Cătălin Prisăcariu” Cătălin Prisăcariu Pronunţare: Accentuare greşită. 

România 
TV 

19.VII, 
9.30 

RTV News, 
reporter 

„(…) dacă acest accident 
poate fi încadrat la accident 
colectiv de muncă, deoarece 
există suspiciunea că în 
tramvai se aflau persoane 
care se duceau sau veneau 
de la locul de muncă” 

dacă acest accident poate fi 
încadrat la accident colectiv 
de muncă, deoarece există 
ipoteza că în tramvai se aflau 
persoane care se duceau sau 
veneau de la locul de muncă 

Semantică: Inadecvare semantică. 
Substantivul suspiciune implică un 
fapt negativ, nu este potrivit pentru a 
descrie faptul că persoanele 
accidentate mergeau la serviciu. 

România 
TV 

19.VII, 
18.47 

RTV News, 
text afişat pe 
ecran 

„primar Philadelphia” primarul oraşului 
Philadelphia 

Sintaxă: Nemarcarea relaţiilor 
sintactice dintre cuvinte. 

România 
TV 

23.VII, 
16.11 

RTV News, 
reporter 

„şi asta pentru că 
Jandarmeria şi nici Primăria 
capitalei nu doresc să-i dea 
acreditare pentru (…)” 

şi asta pentru că nici 
Jandarmeria, nici Primăria 
capitalei nu doresc să-i dea 
acreditare pentru (…) 

Sintaxă: Cei doi termeni coordonaţi 
în context negativ trebuie introduşi 
prin conectorii alternativi nici… 
nici…  



România 
TV 

24.VII, 
9.25 

RTV News, 
text afişat pe 
ecran 

„comisar şef” comisar-şef Grafie: Substantivul compus se scrie 
cu cratimă între elementele 
componente.  

România 
TV 

24.VII, 
13.03 

RTV News, 
reporter 

„deşi mai multe echipaje ale 
Jandarmeriei şi Poliţia era 
aici, nimeni nu ne-a sărit în 
ajutor” 

deşi mai multe echipaje ale 
Jandarmeriei şi Poliţia erau 
aici, nimeni nu ne-a sărit în 
ajutor 

Sintaxă: Dezacord între subiect şi 
predicat. 

România 
TV 

26.VII, 
12.32 

RTV News, 
prezentator 

„îl va avea ca şi partener pe 
Andy Garcia” 

îl va avea ca partener pe 
Andy Garcia 

Sintaxă: Şi „parazitar”, fără utilizare 
sintactică. 

România 
TV 

26.VII, 
15.27 

RTV News, 
prezentator 

„începând din aprilie 2011 
(…) a început renovarea” 

din aprilie 2011 (…) a 
început renovarea 

Semantică: Repetiţie. 

România 
TV 

26.VII, 
22.04 

Ora de ştiri, 
titlu 

„Deşteaptă-te române!” Deşteaptă-te, române! Punctuaţie: Absenţa virgulei care 
desparte substantivul în vocativ de 
restul propoziţiei. 

România 
TV 

27.VII, 
0.06 

RTV News, 
subtitrare 

„Ce ai zis măi?” Ce ai zis, măi? Punctuaţie: Absenţa virgulei care 
desparte interjecţia apelativă de 
restul propoziţiei. 

România 
TV 

27.VII, 
9.36 

RTV News, 
subtitrare 

„Coaboară din maşină” Coboară din maşină Grafie: Redactare neglijentă. 

România 
TV 

28.VII, 
15.16 

RTV News, 
prezentatoare 

„cu o judokă din Mongolia” cu o judoka din Mongolia Morfologie: În DOOM (2005) este 
înregistrat doar substantivul de genul 
feminin judocan / judoka. Adaptarea 
la sistemul morfologic românesc, 
sub forma judokă, este forţată. În 
acest context, se poate utiliza forma 
judoka (preluată din japoneză) şi 
pentru feminin, marcarea genului 
făcându-se la articolul nedefinit (un 



judoka vs. o judoka). 
România 
TV 

31.VII, 
23.40 

RTV News, 
text afişat pe 
ecran 

„primar Cluj” primarul Clujului Sintaxă: Nemarcarea relaţiilor 
sintactice dintre cuvinte. 

 


