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TVR 1 

(1 aprilie − 15 aprilie 2010) 

 

 

Post Data,  

ora 

Emisiune, 

autorul greşelii 

Greşeala Forma corectă Explicaţia greşelii 

TVR 1 01.IV, 

07.04 

Telejurnal, titraj 

 

Bucureştenii au aşteptat 

degeaba, în staţii, sosire 

mijloacelor de transport 

Bucureştenii au aşteptat 

degeaba, în staţii, sosirea 

mijloacelor de transport 

Grafie: Neglijenţă de 

tehnoredactare. 

TVR 1 01.IV, 

20.03 

Telejurnal, titraj 

 

Contractul cadru Contractul-cadru Grafie: Substantivul compus 

trebuia scris cu cratimă. 

TVR 1 01.IV, 

20.07 

Telejurnal, titraj 

 

Capitala blocată Capitala, blocată Punctuaţie: Lipsa virgulei 

care marchează elipsa 

verbului.  

TVR 1 01.IV, 

20.14 

Telejurnal, 

reporter 

O zi a nervilor întinşi la 

maxim 

O zi a nervilor întinşi la 

maximum 

Morfologie: Forma 

adverbială este maximum, iar 

cea adjectivală, maxim. 

TVR 1 01.IV, 

20.28 

Telejurnal, 

reporter 

Toate bisericile de pe toată 

Patriarhia Română 

Toate bisericile din cadrul 

Patriarhiei Române 

Sintaxă: Folosire greşită, 

neglijentă, a prepoziţiilor. 

TVR 1 01.IV, 

20.31; 

02.IV, 

20.33 

Telejurnal, titraj Prezentator Tema zilei Prezentatorul rubricii „Tema 

zilei”/ Tema zilei 

Sintaxă: Absenţa marcării 

relaţiilor sintactice 

Punctuaţie: Titlul rubricii 

trebuie să apară între 

ghilimele sau cu italice. 

TVR 1 01.IV, 

21.02 

Telejurnal, 

Meteo, titraj 

Prognoză Bucureşti Prognoza pentru Bucureşti Sintaxă: Absenţa marcării 

relaţiilor sintactice. 

TVR 1 02.IV, 

15.18 

Tribuna 

partidelor 

parlamentare, 

titraj 

Presedinte PD-L Preşedintele PD-L Grafie: Absenţa diacriticelor 

Sintaxă: Absenţa marcării 

relaţiilor sintactice. 

 

TVR 1 02.IV, 

15.22 

Tribuna 

partidelor 

Producator Producător Grafie: Absenţa diacriticelor. 
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parlamentare, 

titraj (generic 

de final) 

TVR 1 02.IV, 

15.37 

Parlamentul 

României, titraj 

Director general FMI Directorul general al FMI Sintaxă: Absenţa marcării 

relaţiilor sintactice. 

TVR 1 02.IV, 

20.08 

Telejurnal, titraj corespondent Jurnal corespondent al Jurnalului Sintaxă: Absenţa marcării 

relaţiilor sintactice. 

TVR 1 02.IV, 

20.17 

Telejurnal, titraj 

 

Fostul primar din Baia Mare, 

condamnat la doi ani şi 

jumătate de închisoare va fi 

liber în următoarele 30 de 

zile 

Fostul primar din Baia-Mare, 

condamnat la doi ani şi 

jumătate de închisoare, va fi 

liber în următoarele 30 de zile 

Punctuaţie: Structura 

explicativă trebuie izolată 

prin virgule. 

TVR 1 02.IV, 

20.20 

Telejurnal, titraj 

 
ag. şef  ag.-şef Grafie: Conform DOOM2, 

numele de funcţii compuse 

cu şef se scriu cu cratimă.  

TVR 1 02.IV, 

20.21 

Telejurnal, titraj 

 

Nu au dorit să facă declaraţii 

pe cameră 

Nu au dorit să facă declaraţii 

în faţa camerei 

Sintaxă: Utilizare incorectă a 

prepoziţiei pe. 

TVR 1 02.IV, 

20.24 

Telejurnal, titraj 

 

Şef birou presă SRI Şeful biroului de presă al SRI Sintaxă: Absenţa marcării 

relaţiilor sintactice. 

TVR 1 02.IV, 

20.45 

Telejurnal, 

Mihai 

Rădulescu 

Adrian Marino Adrian Marino Pronunţare: Numele propriu 

Marino se accenuează corect 

pe ultima silabă.  

TVR 1 02.IV, 

21.00 

Telejurnal, 

Meteo, titraj 
Cluj Napoca Cluj-Napoca Grafie: Substantivul propriu 

compus Cluj-Napoca se scrie 

cu cratimă.  

TVR 1 04.IV, 

14.03 

Telejurnal, titraj 

 
Miercurea Ciuc Miercurea-Ciuc Grafie: Substantivul propriu 

compus Miercurea-Ciuc se 

scrie cu cratimă. 

TVR 1 04.IV, 

14.08 

Telejurnal, 

Dana Vlad 

Creştinii din România au 

diverse obiceiuri legate de 

această zi. Servesc astăzi, 

împreună cu familia, diverse 

Creştinii din România au 

diverse obiceiuri legate de 

această zi. Mănâncă astăzi, 

împreună cu familia, diverse 

Semantică: Sensul vizat este 

„a mânca, a consuma”, de 

aceea verbul a servi nu este 

corect în acest context 
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preparate specifice Paştelui 

şi se bucură împreună de 

Paşte. 

preparate specifice Paştelui şi 

se bucură împreună de Paşte. 

(printre altele, acesta 

înseamnă „a pune, a aduce la 

masă mâncare, băutură; a 

prezenta cuiva o mâncare ca 

să ia din ea, a trata pe cineva 

cu ceva; a da să mănânce”).  

TVR 1 04.IV, 

20.18 

Telejurnal, 

Meteo, Cristina 

Soare 

Unora le place soarele, altora 

le plac ploaia 

Unora le place soarele, altora 

le place ploaia 

Sintaxă: Dezacord între 

subiect şi predicat; 

prezentatoarea rubricii Meteo 

pare să se amuze de 

formulare împreună cu 

prezentatorul Telejurnalului, 

ceea ce poate sugera că 

formularea este voită; 

intenţia ironică nu este însă 

suficient sugerată. 

TVR 1 04.IV, 

20.18 

Telejurnal, 

Meteo, Cristina 

Soare 

Vom avea parte de înnorări 

în jumătatea vestică, unde 

aici ploile vor avea caracter 

de averse. 

Vom avea parte de înnorări în 

jumătatea vestică, unde ploile 

vor avea caracter de averse./ 

Vom avea parte de înnorări în 

jumătatea vestică. Aici ploile 

vor avea caracter de averse. 

Semantică: Cei doi termeni 

care desemnează locul nu pot 

fi utilizaţi concomitent. 

TVR 1 04.IV, 

20.31 

Telejurnal, titraj 

 

Recepţioneră hotel Recepţioneră la hotel/ 

Recepţioneră a hotelului 

Sintaxă: Absenţa marcării 

relaţiilor sintactice. 

TVR 1 04.IV, 

20.32 

Telejurnal, titraj Şef centru de informare 

turistică 

Şeful unui centru de informare 

turistică 

Sintaxă: Absenţa marcării 

relaţiilor sintactice. 

TVR 1 06.IV, 

20.07 

Telejurnal, titraj 

 

Preşedinte Patronatul 

Medicilor de familie 

Preşedintele Patronatului 

Medicilor de familie 

Sintaxă: Absenţa marcării 

relaţiilor sintactice. 

TVR 1 06.IV, 

20.08 

Telejurnal, titraj 

 

Preşedinte Asociaţia pentru 

Protecţia Pacienţilor 

Preşedintele Asociaţiei pentru 

Protecţia Pacienţilor 

Sintaxă: Absenţa marcării 

relaţiilor sintactice. 

TVR 1 06.IV, 

20.12 

Telejurnal, titraj 

 

Prin telefon Cristian 

Pârvulescu 

Prin telefon, Cristian 

Pârvulescu 

Punctuaţie: Elipsa verbului 

se marchează prin virgulă. 



 4 

TVR 1 06.IV, 

20.14 

Telejurnal, titraj Reprezentant Primăria 

Sectorului 2 

Reprezentantul Primăriei 

Sectorului 2 

Sintaxă: Absenţa marcării 

relaţiilor sintactice. 

TVR 1 06.IV, 

20.16 

Telejurnal, titraj 

 

LIBER PENTRU TIR-URI 

Sute de şoferi de tir-uri 

LIBER PENTRU TIRURI  

Sute de şoferi de tiruri 

Grafie: Substantivul comun 

tir, provenit din iniţialele 

t[ransport] i[nternaţional] 

r[utier]) nu mai este resimţit 

ca abreviere şi nu îşi ataşează 

desinenţele cu cratimă. 

TVR 1 06.IV, 

20.28 

Telejurnal, titraj 

 

Atentatele de la Mmoscova Atentatele de la Moscova Grafie: Greşeală de 

tehnoredactare. 

TVR 1 06.IV, 

20.29 

Telejurnal, titraj 

 

Operator trafic sol Operator de trafic de la sol Sintaxă: Absenţa marcării 

relaţiilor sintactice. 

TVR 1 06.IV, 

20.40 

Telejurnal, 

Mihai 

Constantin 

Staţi sănătoşi! Fiţi/Rămâneţi/Menţineţi-vă 
sănătoşi! 

Lexic: Exprimare nefirească 

în română, posibil calc după 

engleză, de la „stay healthy”. 

TVR 1 07.IV, 

14.11 

Telejurnal, titraj 

 

Au loc demonstratii 

împotriva preşedintelui 

Kîrgîstanului_ acuzat de 

manifestanţi de corupţie şi 

nepotism 

Au loc demonstratii împotriva 

preşedintelui Kîrgîstanului, 

acuzat de manifestanţi de 

corupţie şi nepotism 

Punctuaţie: Structura 

explicativă se izolează prin 

virgulă.  

TVR 1 07.IV, 

20.12 

Telejurnal, voce discuţiile pe titularizare 

dezbaterile pe legea 

învăţământului 

discuţiile despre 

titularizare/privind titularizarea 

dezbaterile privind legea 

învăţământului 

Sintaxă: folosirea inadecvată 

a prepoziţiei pe. 

TVR 1 07.IV, 

20.28 

Telejurnal, voce simbol simbol Pronunţare: Conform 

DOOM2, substantivul simbol 

se accentuează corect pe 

ultima silabă. 

TVR 1 07.IV, 

20.42 

Telejurnal, titraj 

 

147 milioane apeluri 147 de milioane de apeluri Sintaxa: Absenţa (dublă) 

prepoziţiei de. 

TVR 1 07.IV, 

20.45 

Telejurnal, titraj 

 

Şef serviciul medical AIHCB Şeful serviciului medical 

AIHCB 

Sintaxă: Absenţa marcării 

relaţiilor sintactice. 
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TVR 1 07.IV, 

21.00 

Telejurnal, 

Meteo, titraj 

 

Cluj Napoca 

Miercurea Ciuc 

Cluj-Napoca 

Miercurea-Ciuc 

Grafie: Numele localităților 

din coloana alăturată se scriu 

cu cratimă. 

TVR 1 08.IV, 

20.00 

Telejurnal, 

Mihai 

Constantin 

Pentru cele mai proaspete 

informaţii pe acest subiect 

Pentru cele mai proaspete 

informaţii despre acest 

subiect/pe această temă 

Sintaxă: Folosirea inadecvată 

a prepoziţiei pe. 

TVR 1 08.IV, 

20.11 

Telejurnal, voce [şaptisprezece] persoane [şaptesprezece] persoane Pronunţare: Numeralul 

cardinal 17 are structura 

[şapte + spre + zece]. 

TVR 1 08.IV, 

20.20 

Telejurnal, titraj 

 

Reprezentant asociaţie de 

protecţie a animalelor 

Reprezentantul unei asociaţii 

de protecţie a animalelor 

Sintaxă: Absenţa marcării 

relaţiilor sintactice. 

TVR 1 08.IV, 

20.31 

Telejurnal, 

Liviu Iurea 

Nici acum nu este clar 

numărul exact al victimilor.  

Nici acum nu este clar numărul 

exact al victimelor. 

Morfologie: Forma corectă 

de genitiv a substantivului 

victime este victimelor. 

TVR 1 08.IV, 

20.32 

Telejurnal, 

Tema zilei, titraj 

Justiţia încotro? Justiţia, încotro? Punctuaţie: Lipsa virgulei 

care marchează elipsa 

verbului. 

TVR 1 08.IV, 

20.47 

Telejurnal, titraj 

 

Şef serviciu Protocol AICHB Şeful serviciului de Protocol 

AICHB 

Sintaxă: Absenţa marcării 

relaţiilor sintactice. 

TVR 1 08.IV, 

20.52 

Telejurnal, titraj 

 

Antrenor Gloria Bistiţa Antrenorul Gloriei Bistiţa Sintaxă: Absenţa marcării 

relaţiilor sintactice. 

TVR 1 09.IV, 

20.13 

Telejurnal, titraj Atenţie şoferi! Atenţie, şoferi! Punctuaţie: Substantivul în 

vocativ se izolează prin 

virgulă. 

TVR 1 09.IV, 

20.27 

Telejurnal, voce agheasmei mari aghesmei mari Morfologie: Conform 

DOOM2, substantivul 

agheasmă are forma de 

genitiv-dativ articulat 

aghesmei. 

TVR 1 09.IV, 

20.29 

Telejurnal, titraj 

 
bucătar şef bucătar-şef Grafie: Conform DOOM2, 

numele de funcţii compuse 

cu substantivul şef se scriu TVR 1 09.IV, Telejurnal, comisar şef Paul Toma comisar-şef Paul Toma 
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20.32 Tema zilei, titraj 

 

cu cratimă.  

TVR 1 09.IV, 

20.41 

Telejurnal, titraj 

 

Preşedinte PDL Preşedintele PDL Sintaxă: Absenţa marcării 

relaţiilor sintactice. 

TVR 1 10.IV, 

14.02 

Telejurnal, 

Liviu Iurea 

Din informaţiile care le am 

până acum 

Din informaţiile pe care le am 

până acum 

Sintaxă: În poziţia de obiect 

direct, pronumele relativ 

care trebuie să fie precedat 

de pe. 

TVR 1 10.IV, 

14.04, 

20.06 

Telejurnal, titraj 

 

Bronislaw Komorovski, 

preşedintele Dietei a preluat 

conducerea Poloniei 

Bronislaw Komorovski, 

preşedintele Dietei, a preluat 

conducerea Poloniei 

Punctuaţie: Apoziţia se 

izolează prin virgule.  

TVR 1 10.IV, 

14.11 

Telejurnal, 

Sport, titraj 

dumincă duminică Grafie: greşeală de 

tehnoredactare. 

TVR 1 10.IV, 

14.12 

Telejurnal, 

Sport, titraj 

aşteptă aştept Grafie: greşeală de 

tehnoredactare. 

TVR 1 10.IV, 

19.55 

Telejurnal, titraj 

 

Marius Urzica Marius Urzică Grafie: absenţa diacriticelor. 

TVR 1 10.IV, 

19.58 

Telejurnal, titraj 

 

Presedinte Steaua Preşedintele Stelei Grafie: absenţa diacriticelor 

Sintaxă: absenţa marcării 

relaţiilor sintactice. 

TVR 1 10.IV, 

20.09 

Telejurnal, titraj 

 

Locuitor Varşovia Locuitor al Varşoviei Sintaxă: Absenţa marcării 

relaţiilor sintactice. 

TVR 1 10.IV, 

20.45 

Telejurnal, titraj 

 

Proiectul e-România va 

facilita accesul cetăţenilor 

serviciile administraţiei 

Proiectul e-România va facilita 

accesul cetăţenilor la serviciile 

administraţiei 

Tehnoredactare: Omiterea 

prepoziţiei. 

TVR 1 12.IV, 

20.02 

Telejurnal, 

Tudor Naparu 

În rutina lor obişnuită În rutina lor Semantică: Pleonasm. 

TVR 1 12.IV, 

20.09 

Telejurnal, titraj 

 

La doinţa lui Stalin La dorinţa lui Stalin Grafie: Neglijenţă de 

tehnoredactare. 

TVR 1 12.IV, 

20.14 

Telejurnal, 

ecran 

tragdia aviatică tragedia aviatică Grafie: Neglijenţă de 

tehnoredactare. 

TVR 1 12.IV, Telejurnal, titraj Are de plătit 5000 de euro Are de plătit 5000 de euro Grafie: Neglijenţă de 
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20.28  fiindă a refuzat să primească 

la ore o elevă 

fiindcă a refuzat să primească 

la ore o elevă 

tehnoredactare. 

TVR 1 12.IV, 

20.47 

Telejurnal, titraj 

 

maître photograph maître photographe Grafie: Sintagma aparţine 

limbii franceze, iar grafia 

corectă a substantivului este 

cu e final. 

TVR 1 15.IV, 

7.06 

Ştiri, 

prezentatoare 

prea devreme în raport de 

momentul arestării 

prea devreme în raport cu 

momentul arestării 

Sintaxă: Folosire improprie a 

prepoziţiei de. 

TVR 1 15.IV, 

7.10 

Ştiri, titraj 

 

director tehnic firmă 

transport 

directorul tehnic al firmei de 

transport 

Sintaxă: Lipsa marcării 

relaţiilor sintactice. 

TVR 1 15.IV, 

7.30 

La prima oră, 

voce 

optâsprezece aprilie optsprezece aprilie Pronunţare: Rostire greşită a 

numeralului cardinal [opt + 

spre + zece]. 

TVR 1 15.IV, 

8.02 

Trezirea la 

apel, 

prezentatoare 

de exemplu [ecsemplu] de exemplu [egzemplu] Pronunţare: Rostire greşită a 

lui x intervocalic. 

TVR 1 15.IV, 

8.07 

Trezirea la 

apel, 

crawl 

Asteptam mesajele si 

opiniile dumneavoastra la 

numarul de SMS 

Aşteptăm mesajele şi opiniile 

dumneavoastră la numărul de 

SMS 

Grafie: Lipsa semnelor 

diacritice (mesajul s-a repetat 

de foarte multe ori în timpul 

emisiunii). 

TVR 1 15.IV, 

8.17 

Trezirea la 

apel, Info 

financiar 

patru virgulă optisprezece 

lei 

patru virgulă optsprezece lei Pronunţare: Rostire greşită a 

numeralului cardinal [opt + 

spre + zece]. 

TVR 1 15.IV, 

8.20 

Trezirea la 

apel, 

prezentator 

pe această bandă auxiliară 

[aucsiliară] 

pe această bandă auxiliară 

[augziliară] 

Pronunţare: Rostire greşită a 

lui x intervocalic. 

TVR 1 15.IV, 

8.26 

Trezirea la 

apel, 

prezentator 

Vroiam să vă mai întreb Voiam să vă mai întreb Morfologie: Forma de 

imperfect vroiam este un 

hibrid între voiam (de la 

verbul a voi) şi vream (de la 

verbul a vrea). 

TVR 1 15.IV, Trezirea la credeţi-mă credeţi-mă Morfologie: Verbele de 
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8.49 apel, Horoscop, 

prezentatoare 

conjugarea a III-a, terminate 

la infinitiv în e, se 

accentuează pe radical, nu pe 

sufix. 

TVR 1 15.IV, 

9.04 

Telejurnal, titraj agent şef agent-şef Grafie: Lipsa cratimei din 

structura substantivului 

compus. 

TVR 1 15.IV, 

9.05 

Telejurnal, titraj sub control judicar sub control judiciar Grafie: Greşeală de 

tehnoredactare. 

TVR 1 15.IV, 

14.09 

Telejurnal, titraj din peste 700 de mii cât este 

populaţia judeţului 

din peste 700 de mii, cât este 

populaţia judeţului 

Punctuaţie: Lipsa virgulei 

care separă apoziţia. 

TVR 1 15.IV, 

14.15 

Telejurnal, 

prezentatoare  

asupra unei insulei situată 

între... 

asupra unei insulei situate 

între... 

Sintaxă: Lipsa acordului în 

caz al adjectivului participial. 

TVR 1 15.IV, 

14.31, 

14.35 

Sport, titraj 

 

presedinte 

finantator 

campioana olimpica 

preşedinte 

finanţator 

campioană olimpică 

Grafie: Lipsa semnelor 

diacritice. 

TVR 1 15.IV, 

14.34 

Sport, 

prezentatoare 

înaintea Cupei Mondiale 

transmisă în direct de TVR 

înaintea Cupei Mondiale 

transmise în direct de TVR 

Sintaxă: Lipsa acordului în 

caz al adjectivului participial. 

TVR 1 15.IV, 

14.36 

Sport, voce şase jucători cu minim zece 

puncte marcate 

şase jucători cu minimum 

zece puncte marcate 

Morfologie: Forma minim se 

foloseşte adjectival, iar 

forma minimum, adverbial. 

TVR 1 17.IV, 

13.00 

Ediţie specială, 

titraj 

nu s-a aflat la bordul 

avionului întrucât a vrut să 

rămână la spital 

nu s-a aflat la bordul avionului, 

întrucât a vrut să rămână la 

spital 

Punctuaţie: Lipsa virgulei 

care separă propoziţia 

principală de propoziţia 

circumstanţială de cauză 

introdusă prin întrucât. 

TVR 1 18.IV, 

13.48 

Agenda 

politică, 

realizatoare 

modalitatea cea mai 

democratică virgulă cu 

putinţă 

modalitatea cea mai 

democratică cu putinţă 

Stilistică: Modalitate 

nefericită de evitare a 

cacofoniei. Virgula este un 

semn de punctuaţie, care nu 

poate fi „folosit” în vorbire. 

TVR 1 18.IV, Ediţie specială, pentru a participa la pentru a participa la Sintaxă: Dezacord al 
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15.35 titraj (scris pe 

ecran de-a 

lungul 

transmisiunii 

directe) 

ceremoniile de înhumare ale 

cuplului prezidenţial 

ceremoniile de înhumare a 

cuplului prezidenţial 

articolului genitival (care 

trebuie să se acorde cu 

substantivul înhumare, nu cu 

ceremonii). 

TVR 1 19.IV, 

7.15 

Telejurnal, 

titraj 

Insula portugheză Madeira 

oferă, timp de două 

săptămâni un spectacol floral 

somptuos 

Insula portugheză Madeira 

oferă, timp de două săptămâni, 

un spectacol floral somptuos 

Punctuaţie: Lipsa celei de a 

doua virgule care separă 

circumstanţialul timp de 

două săptămâni. În absenţa 

acesteia, virgula existentă 

apare între predicatul oferă şi 

complementul direct 

spectacol. 

TVR 1 19.IV, 

7.32 

La prima oră, 

titraj 

redactor şef Rador redactor-şef Rador Grafie: Lipsa cratimei din 

structura substantivului 

compus. 

TVR 1 19.IV, 

7.47 

La prima oră, 

prezentatoare 

dacă acest examen 

[ecsamen] va fi boicotat 

dacă acest examen [egzamen] 

va fi boicotat 

Pronunţare: Rostire greşită a 

lui x intervocalic. 

TVR 1 19.IV, 

7.53 

La prima oră, 

prezentatoare 

poate că aceste victorii vor 

mai atrage un semnal de 

alarmă 

poate că aceste victorii vor mai 

trage un semnal de alarmă 

Lexic: Contaminarea 

expresiei a trage un semnal 

de alarmă. 

TVR 1 19.IV, 

20.16 

Telejurnal, 

prezentatoare 

unul dintre efectele negative 

ale cenuşei vulcanice 

unul dintre efectele negative 

ale cenuşii vulcanice 

Morfologie: Formă greşită de 

genitiv a substantivului 

cenuşă. 

TVR 1 20.IV, 

8.33 

Trezirea la 

apel, 

prezentator 

o femeie îi ia 26 de minute 

să bage rufele în maşina de 

spălat 

unei femei îi ia 26 de minute 

să bage rufele în maşina de 

spălat 

Sintaxă: Anacolut − se 

începe cu o formă de 

nominativ-acuzativ şi se 

continuă cu dativul. 

TVR 1 20.IV, 

9.25 

Trezirea la 

apel, 

prezentator 

vroiam să întreb voiam să întreb Morfologie: Forma de 

imperfect vroiam este un 

hibrid între voiam (de la 

verbul a voi) şi vream (de la 
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verbul a vrea). 

TVR 1 20.IV, 

9.37 

Trezirea la 

apel, 

prezentator 

trimiteţi-i şi voi trimiteţi-i şi voi Morfologie: Verbele de 

conjugarea a III-a, terminate 

la infinitiv în e, se 

accentuează pe radical, nu pe 

sufix. 

TVR 1 20.IV, 

9.55 

Trezirea la 

apel, 

prezentatoare 

cred că Mihai de gândea ca 

şi culoare 

cred că Mihai de gândea la 

culoare 

cred că Mihai se gândea din 

punctul de vedere al culorii 

Sintaxă: Şi parazitar. 

TVR 1 22.IV, 

7.45 

La prima oră, 

prezentatoare 

vom avea parte probabil de 

noi ştiri în tema asta 

vom avea parte probabil de noi 

ştiri pe tema asta 

Sintaxă: Selecţie nepotrivită 

a prepoziţiei. 

TVR 1 25.IV, 

20.06 

Telejurnal, titraj Spitalul CF 2 anunţă mâine 

rezultatul testelor iar Spitalul 

Floreasca continuă ancheta 

Spitalul CF 2 anunţă mâine 

rezultatul testelor, iar Spitalul 

Floreasca continuă ancheta 

Punctuaţie: Conjuncţiile 

coordonatoare adversative 

sunt obligatoriu precedate de 

virgulă. 

TVR 1 25.IV, 

20.22 

Telejurnal, titraj dir. hotel 4 stele Mamaia directorul unui hotel de 4 stele 

din Mamaia 

Sintaxă: Lipsa marcării 

relaţiilor sintactice. 

Grafie: Nu trebuie să se 

folosească abrevieri în 

textele scrise pe ecran. 

TVR 1 25.IV, 

20.43 

Telejurnal, titraj ANTI ROMÂNISM ANTIROMÂNISM Grafie: Prefixele şi 

prefixoidele nu se despart 

(nici prin blanc, nici prin 

cratimă) de cuvântul-bază. 

TVR 1 26.VI, 

7.06 

Telejurnal, voce în cazul unei paciente 

internată joi 

în cazul unei paciente 

internate joi 

Sintaxă: Dezacord în caz al 

adjectivului participial. 

TVR 1 26.VI, 

7.19 

Telejurnal, 

Meteo, voce 

mai ales la munte vor fi 

averse slabe de ploaie 

mai ales la munte vor fi averse 

slabe  

Semantică: Pleonasm. 

TVR 1 26.VI, 

7.32 

La prima oră, 

prezentatoare 

aceste cazuri care au ţinut 

prima pagină a readus în 

atenţia... 

aceste cazuri care au ţinut 

prima pagină au readus în 

atenţia... 

Sintaxă: Dezacord între 

subiect şi predicat (probabil 

ca urmare a distanţei dintre 
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acestea). 

TVR 1 26.VI, 

7.35 

La prima oră, 

prezentatoare 

având nenumărate exemple 

[ecsemple] 

având nenumărate exemple 

[egzemple] 

Pronunţare: Rostire greşită a 

lui x intervocalic. 

TVR 1 26.VI, 

7.37 

La prima oră, 

prezentatoare 

doar 15, maxim 20 doar 15, maximum 20 Morfologie: Forma maxim 

are utilizare adjectivală, iar 

maximum, utilizare 

adverbială. 

TVR 1 28.IV, 

14.11 

Telejurnal, titraj Functionarii doljeni contesta 

reducerea salariilor si 

disponibilizarile din sistem 

Funcţionarii doljeni contestă 

reducerea salariilor şi 

disponibilizările din sistem 

Grafie: Lipsa semnelor 

diacritice. 

TVR 1 28.IV, 

14.50 

Pur şi simplu 

delicios, 

prezentator 

şi o să-l punem în orezul 

care o să-l fierbem 

şi o să-l punem în orezul pe 

care o să-l fierbem 

Sintaxă: Lipsa prepoziţiei 

gramaticalizate pe, care 

marchează relativul 

complement direct. 

TVR 1 28.IV, 

17.00 

Generaţia 

contra, 

prezentatoare 

câteva dintre nemulţumirile 

pe care elevii, părinţii şi 

profesorii, îi au 

câteva dintre nemulţumirile pe 

care elevii, părinţii şi 

profesorii, le au 

Sintaxă: Dezacord în gen al 

cliticului pronominal. 

TVR 1 28.IV, 

17.04 

Generaţia 

contra, titraj 

director turneu directorul turneului Sintaxă: Lipsa marcării 

relaţiilor sintactice. 

 

Recomandări: 

 

"cămăşile roşii" (TVR 1, 3.IV) − recomandat „cămăşile roşii”; 

„Zi caldă cu soare în ziua de Paşti” (TVR 1, 4.IV) − recomandat: vreme... în ziua; 

„Majoritatea magazinelor, băncilor şi birourilor” (TVR 1, 7.IV) − recomandat: a băncilor şi a birourilor; 

„Este pentru prima dată când un preşedinte al României petrece marea sărbătoare pascală în Harghita, judeţ în care trăiesc 50 000 de 

români.” (TVR 1, 04.IV, 14.04, voce) – recomandat: Este pentru prima dată când un preşedinte al României petrece marea 

sărbătoare pascală în Harghita, judeţ în care trăiesc 50 000 de etnici români.  Semantică: Într-o exprimare corectă politic, precizarea 

sugerată se impune făcută. Român poate desemna „cetăţean român”, iar în acest caz termenul include şi minorităţile, cifra dată 

nemaifiind corectă. 

 „să-l suspende din cariera sa” (TVR 1, 12.IV, 20.22, Dana Vlad) – corect: funcţia; 

„Ofertă surpriză” (TVR 1, 18.IV) − recomandat: Ofertă-surpriză; 
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„în acest week-end” (TVR 1, 19.IV) − recomandat: weekend; 

„cea de-a doua parte a emisiunii debutează chiar acum” (TVR 1, 20.IV) − recomandat: începe; 

„Şi noi, românii, nu putem să rămânem insensibili” (TVR 1, 20.IV) − recomandat: Nici noi... 

 


