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Postul: România TV 

Perioada: 1-31 martie 2016  

 

 

Postul Ziua, 

ora 

Emisiunea, 

autorul greşelii 

* Greşeala Varianta corectă Explicaţia  

România 

TV 

1.III, 

22:26 

România la 

raport, Andreea 

Crețulescu 

 am accesat la șaișcinci la sută am accesat la șaizeci și cinci la sută Stilistică: nu se recomandă 

folosirea formelor populare sau 

colocviale de exprimare a 

numeralelor. 

România 

TV 

1.III, 

22:29 

România la 

raport, Andreea 

Crețulescu 

 să fie, de fapt, o diluială să fie, de fapt, o înțelegere Gramatică și semantică: adaptarea 

morfosintactică nerecomandată a 

substantivului englezesc deal, 

căruia i se atașează un sufix 

românesc nominal abstract. 

România 

TV 

1.III, 

22:42 

România la 

raport, crawl 

 scenele de improvizație se 

intrepătrund 

scenele de improvizație se 

întrepătrund 

Grafie: greșeală de 

tehnoredactare. 

România 

TV 

2.III, 

21:40 

Ediția de seară, 

Mugur Ciuvică 

 pe statul de drept îl doare la 

paișpe, la bașcheți” 

statul de drept nu este interesat Stilistică și morfologie: Limba 

literară nu recomandă folosirea 

expresiilor familiar-argotice. În 

plus, forma corectă este bascheți. 

România 

TV 

2.III, 

22:02 

România la 

raport, voce 

feminină 

 să producem energie electrică la 

capacitate 

să producem energie electrică la 

capacitate maximă 

sau 

să producem energie electrică la 

capacitate optimă 

Semantică: trebuie specificată 

capacitatea. 

România 

TV 

2.III, 

22:07 

România la 

raport, scris pe 

ecran și citit 

* valorificarea la maxim a 

potențialului 

valorificarea la maximum a 

potențialului 

Morfologie: forma corectă a 

locuțiunii adverbiale este la 

maximum. 

România 

TV 

2.III, 

22:13 

România la 

raport, Andreea 

Crețulescu 

* așa, în aparent, pare un lucru bun așa, aparent, pare un lucru bun 

sau 

așa, în aparență, pare un lucru bun 

Morfologie: folosirea incorectă (a 

unei forme hibride, de fapt) a 

adverbului sau a locuțiunii 

adverbiale. 

România 

TV 

2.III, 

22:27 

România la 

raport, crawl 

 Maiestatea sa a renunțat oficial la 

tron 

Maiestatea Sa a renunțat oficial la 

tron 

Grafie: abatere de la scrierea cu 

inițială majusculă a formulelor 

reverențioase.  
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România 

TV 

2.III, 

22:28 

România la 

raport, Andreea 

Crețulescu 

 cele treiștrei de mii de hectare cele treizeci și trei de mii de hectare Stilistică: nu se recomandă 

folosirea formelor populare sau 

colocviale de exprimare a 

numeralelor. 

România 

TV 

2.III, 

22:28 

România la 

raport, Andreea 

Crețulescu 

 treișpe mii cinci sute șapteșpatru treisprezece mii cinci sute șaptezeci 

și patru 

Stilistică: nu se recomandă 

folosirea formelor populare sau 

colocviale de exprimare a 

numeralelor. 

România 

TV 

2.III, 

22:31 

România la 

raport, Andreea 

Crețulescu 

* sunteți confortabil cu acest 

tablou? 

sunteți de acord cu acest tablou? Semantică: calc semantic după 

limba engleză. 

România 

TV 

2.III, 

22:32 

România la 

raport, Andreea 

Crețulescu 

* eram inconfortabil cu Stelu nu eram de acord cu Stelu Semantică: calc semantic după 

limba engleză. 

România 

TV 

5.III, 

22:31 

România de 

poveste, crawl 

sus 

 documentul pensiilor și salariilor documentul pensiilor și al salariilor Morfosintaxă: marcarea 

genitivului prin al, a, ai, ale este 

obligatorie dacă substantivul în 

genitiv nu se află direct după un 

substantiv cu articol hotărât. 

România 

TV 

5.III, 

22:34 

România de 

poveste, pe ecran  

 "Părintele Arsenie Boca „Părintele Arsenie Boca” Punctuație: ghilimelele românești 

se deschid în partea de jos. 

România 

TV 

5.III, 

22:59 

România de 

poveste, crawl 

 semnalarea urgențelor și 

situațiilor extreme 

semnalarea urgențelor și a situațiilor 

extreme 

Morfosintaxă: marcarea 

genitivului prin al, a, ai, ale este 

obligatorie dacă substantivul în 

genitiv nu se află direct după un 

substantiv cu articol hotărât. 

România 

TV 

5.III, 

23:04 

Știri, subtitrare  de ce nu ați stat in față de ce nu ați stat în față Grafie: greșeală de 

tehnoredactare. 

România 

TV 

5.III, 

23:04 

Știri, reporter  Emiratele Unite Arabe Emiratele Arabe Unite Topică: denumirea consacrată a 

țării este Emiratele Arabe Unite. 

România 

TV 

5.III, 

23:06 

Știri, reporter  prin intermediul fiului său cel 

mare 

prin intermediul fiului său celui mare Sintaxă: dezacord; articolul 

adjectival trebuie să se acorde în 

gen, număr și caz (aici, genitiv) 

cu substantivul determinat. 
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România 

TV 

5.III, 

23:18 

Știri, reporter  în privința asupra provenienței 

banilor 

în privința provenienței banilor / 

asupra provenienței banilor 

Semantică, stilistică: pleonasm. 

România 

TV 

8.III, 

21:29 

Știri, voce  și-a găsit un protector vânos și-a găsit un protector vânos Pronunțare: accentuarea corectă 

este pe ultima silabă. 

România 

TV 

8.III, 

22:02 

România la 

raport, crawl 

 EURO: 4.4634; DOLAR: 4.0536 EURO: 4,4634; DOLAR: 4,0536 Grafie: zecimalele se despart în 

limba română prin virgulă, nu 

prin punct. 

România 

TV 

8.III, 

22:07 

România la 

raport, crawl 

 trimestrul IV trimestrul al IV-lea Morfologie: cifrele romane se 

folosesc aici pentru exprimarea 

ordinii, deci trebuie folosite toate 

elementele constitutive ale 

numeralului ordinal. 

România 

TV 

8.III, 

22:26 

România la 

raport, pe ecran 

 Fiecare cu primaru Fiecare cu primaru’/ 

Fiecare cu primarul 

Grafie: absența finalei -l din 

articolul hotărât, pronunţie 

populară. 

România 

TV 

10.III, 

20:50 

România la 

raport, 

prezentatoare 

 vreau s-o mai aud pe doamna 

Rovana 

vreau s-o mai aud pe doamna Rovana 

Plumb 

Stilistică: termenii de adresare 

reverențioasă se recomandă să fie 

folosiţi fie cu tot numele unei 

persoane, fie doar cu numele de 

familie, nu cu prenumele. 

România 

TV 

10.III, 

20:52 

România la 

raport, crawl 

 la piesa Iubirea e un lucru mare la piesa „Iubirea e un lucru mare” Grafie: numele piesei trebuie 

încadrat de ghilimele. 

România 

TV 

10.III, 

23:16 

Știri, 

prezentatoare 

* situația prezentată în Oltenia, cât 

și pe Dunăre 

situația prezentată atât în Oltenia, cât 

și pe Dunăre 

Sintaxă: nerespectarea structurii 

corelative atât…, cât și… 

România 

TV 

10.III, 

23:20 

Știri, subtitrare  o voce feminină: "Ce faci?" o voce feminină: „Ce faci?” Punctuație: ghilimelele românești 

se deschid în partea de jos. 

România 

TV 

10.III, 

23:24 

Știri, reporter  s-a prezentat la e[cs]amen s-a prezentat la e[gz]amen Ortoepie: în acest cuvânt, litera x 

între două vocale se pronunță 

[gz]. 
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România 

TV 

10.III, 

23:32 

Știri, reporter  o explicație în acest sens pentru 

acest gest 

o explicație pentru acest gest Semantică: exprimare redundantă. 

România 

TV 

12.III, 

20:15 

Newsline, 

prezentatoare 

 nu există respect și considerație 

față de 

nu există respect față de  Semantică: pleonasm. 

România 

TV 

12.III, 

21:24 

România de 

poveste, reporter 

 drept urmare, a urmat o audiere drept urmare, a avut loc o audiere Semantică: tautologie. 

România 

TV 

13.III, 

00:40 

Știri, 

prezentatoare 

* doi hoți… le-a furat una dintre 

mașini 

doi hoți… le-au furat una dintre 

mașini 

Sintaxă: dezacord. 

România 

TV 

13.III, 

22:36 

Ediție specială, 

astrolog 

 ce făceau înaintașii lor în trecut ce făceau înaintașii lor Semantică: pleonasm. 

România 

TV 

13.III, 

22:50 

Ediție specială, 

crawl de sus 

 27 oameni au murit 27 de oameni au murit Sintaxă: numeralele cardinale 

peste 20 au valoare substantivală 

și sunt urmate de prepoziția de.  

România 

TV 

13.III, 

22:51 

Ediție specială, 

astrolog 

 cel puțin jumate de zodiac este 

afectat, dar numai în proporție 

de 50% 

cel puțin jumătate de zodiac este 

afectat 

Semantică: cumul de pleonasme 

(jumătate = 50%, proporție = %). 

Stilistică: Este nerecomandată 

folosirea formei populare jumate 

în loc de forma literară jumătate. 

România 

TV 

13.III, 

23:00 

Cancan TV, 

prezentatoare 

* o parte dintre subiectele-bombe o parte dintre subiectele-bombă Morfologie: în acest context, 

bombă funcționează ca un 

adjectiv invariabil, nu trebuie 

făcut acordul la plural. 

România 

TV 

13.III, 

23:12 

Cancan TV, 

prezentator 

 succesul ei muzical pă care l-a 

avut 

succesul muzical înregistrat de 

aceasta 

Semantică și stilistică: nu se 

recomandă folosirea formelor 

regionale. În plus, relativa este 

redundantă. 
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România 

TV 

13.III, 

23:15 

Cancan TV, 

burtieră 

 "Nici după moartea mea „Nici după moartea mea Punctuație: ghilimelele românești 

se deschid în partea de jos. 

România 

TV 

13.III, 

23:21 

Cancan TV, 

prezentator 

* vroiam să știu dacă voiam să știu dacă Morfologie: forma de imperfect 

vroiam este un hibrid între voia 

(de la verbul a voi) și vream (de la 

verbul a vrea). 

România 

TV 

13.III, 

23:24 

Cancan TV, 

burtieră 

 "Marioara Zăvoranu e furioasă „Marioara Zăvoranu e furioasă Punctuație: ghilimelele românești 

se deschid în partea de jos. 

România 

TV 

13.III, 

23:27 

Cancan TV, 

prezentator 

 venirea pe lume al celui de-al 

șaptelea copil 

venirea pe lume a celui de-al șaptelea 

copil 

Sintaxă: dezacord. 

România 

TV 

20.III, 

22:36 

Ediție specială, 

astrolog 

 ar avea de suferit… datorită 

rigidității 

ar avea de suferit… din cauza 

rigidității 

Semantică: prepoziția datorită se 

folosește într-un context pozitiv. 

România 

TV 

24.III, 

22:32 

România la 

raport, burtieră 

* „Take Ianke și Kadîr” Take, Ianke și Kadâr Punctuație: lipsește virgula dintre 

primii doi termeni ai enumerației. 

România 

TV 

24.III, 

22:38 

România la 

raport, Andreea 

Crețulescu 

 fiecare și-a ales banca lui fiecare și-a ales banca Semantică: dublă exprimare a 

posesiei, pleonastică. 

România 

TV 

24.III, 

22:50 

România la 

raport, burtieră 

 cel mai complet jurnal jurnalul complet Semantică: adjectivul complet nu 

are grade de comparație. 

România 

TV 

29.III, 

22:34 

România la 

raport, crawl  

 legea cartelelor pre pay legea cartelelor pre-pay / prepay Grafie: termen din limba engleză. 

România 

TV 

30.III, 

22:00 

România la 

raport, Andreea 

Crețulescu 

 sondaj devastator pentru oamenii 

lui Iohannis, care a generat 

panică 

sondaj devastator pentru Iohannis și 

care a generat panică 

Semantică și sintaxă: confuzie 

creată de subordonarea incertă a 

pronumelui care. 
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România 

TV 

30.III, 

22:04 

România la 

raport, pe ecran 

 mulțumit 27.5% (rezultatele unui 

sondaj) 

mulțumit 27,5% Grafie: zecimalele în limba 

română se despart prin virgulă, nu 

prin punct. 

România 

TV 

30.III, 

22:17 

România la 

raport, Andreea 

Crețulescu 

 contracte cu Primăria Caraiova contracte cu Primăria Craiova Pronunțare: rostire greșită a 

numelui municipiului. 

 

Recomandări: 

Se vor evita exprimării argotice sau prea colocviale: erați foarte supărată în timpul umflării [=arestării] doamnei Vasilescu (România la raport, moderatoare, 

30.III, 21:48) 

 

* = Greşeală semnificativă, reţinută pentru evaluarea finală. 

 

 


