TVR 2
(1 martie – 31 martie 2011)

Data,
Ora
3.III,
19.26

Emisiune,
autorul greşelii
Ora de business,
prezentator

Greşeala

Forma corectă

Explicaţia greşelii

„E o ştire de bine, credeţimă!”

E o ştire de bine, credeţimă!”

TVR 2

3.III,
19.39

Ora de business,
prezentator

TVR 2

5.III,
22.04

Ora de ştiri,
titlu

„noi mai prezentăm din
când în când programele
astea guvernamentale […]
nu că să lăudăm guvernul”
„Evazioniştii la control”

noi mai prezentăm din când
în când programele astea
guvernamentale […] nu ca
să lăudăm guvernul
Evazioniştii, la control

Morfologie: Verbele de conjugarea a
III-a la modul imperativ sunt
accentuate pe radical, nu pe sufix.
Sintaxă: Propoziţia circumstanţială de
scop se introduce prin conjuncţia ca
să.

TVR 2

5.III,
22.11
5.III,
22.22

Ora de ştiri,
titraj
Ora de ştiri,
subtitrare

„jurnalist Evenimentul
Zilei”
„Îţi dau banii îmi dai
chitanţa”

5.III,
22.24
5.III,
22.33
7.III,
19.09

Ora de ştiri,
titraj
Ora de ştiri,
titlu
Ora de business,
prezentator

„ing. şef”

7.III,

Ora de business,

Post
TVR 2

TVR 2

TVR 2
TVR 2
TVR 2

TVR 2

„Trăiască samba”
„nu înseamnă foarte mult
din punct de vedere al
oamenilor”
„acolo se întâmplă crime

Punctuaţie: Lipsa virgulei (sau a liniei
de pauză) care marchează elipsa
verbului.
jurnalist, Evenimentul Zilei
Punctuaţie: Cele două „etichete”
trebuie despărţite prin virgulă.
Îţi dau banii, îmi dai chitanţa Punctuaţie: Cele două propoziţii
juxtapuse trebuie despărţite prin
virgulă.
ing.-şef
Grafie: Substantivul compus abreviat
se scrie cu cratimă.
Trăiască samba!
Punctuaţie: Enunţul exclamativ trebuie
să fie marcat prin semnul exclamării.
nu înseamnă foarte mult din Sintaxă: Genitivul cere forma
punctul de vedere al
articulată a substantivului regent, aici
oamenilor
inclus într-o locuţiune prepoziţională.
acolo se produc/au loc crime Semantică: Verbul a se întâmpla nu

1

19.12

prezentator

de război”

de război

TVR 2

8.III,
19.00

Ora de business,
prezentator

o evoluţie prea bruscă
înfierbântă prea multe minţi

TVR 2

8.III,
19.07

Ora de business,
prezentator

„o evoluţie prea bruscă
înfierbântează prea multe
minţi”
„din punct de vedere al
pieţei”

TVR 2

8.III,
19.09

Ora de business,
prezentator

„în ultimile trei săptămâni” în ultimele trei săptămâni

TVR 2

8.III,
19.42

Ora de business,
subtitrare

TVR 2

10.III,
19.20

Ora de business,
prezentator

Dacă o femeie ţine
contabilitatea, are nevoie de
ajutorul unui bărbat
ceea ce trebuie să urmăreşti
ca guvernant […] este un
plan pe termen lung

TVR 2

10.III,
19.38
16.III,
22.03
11.III,
19.08

Ora de business,
titraj
Ora de ştiri,
titraj
Ora de business,
prezentator

„Dacă o femeie ţine
contabilitatea are nevoie de
ajutorul unui bărbat”
„ceea ce trebuie să
urmăreşti ca şi guvernant
[…] este un plan pe termen
lung”
„Primar Ineu”
„prim ministru”

prim-ministru

11.III,

Ora de business,

TVR 2
TVR 2

TVR 2

din punctul de vedere al
pieţei

Primarul oraşului Ineu

„acest top al celor mai mari acest top al celor mai mari
cutremure ca şi
cutremure ca magnitudine
magnitudine”
„Adio cărţi de muncă”
Adio cărţi de muncă!

este potrivit în contextul dat. Acest
verb se referă la fapte, evenimente
considerate punctual, nu în
desfăşurare.
Morfologie: Verbul a înfierbânta se
conjugă la indicativ prezent fără
sufixul -ez.
Sintaxă: Genitivul cere forma
articulată a substantivului regent, aici
inclus într-o locuţiune prepoziţională.
Morfologie: Adjectivul ultim are patru
forme de flexiune – ultim, ultimă,
ultimi, ultime, femininul plural fiind
diferit de masculinul plural.
Punctuaţie: Propoziţia circumstanţială
condiţională antepusă regentei se
desparte de aceasta prin virgulă.
Sintaxă: Şi este parazitar; nu este
scuzabil nici măcar de evitarea unei
cacofonii.
Sintaxă: Nemarcarea relaţiei
sintactice.
Grafie: Substantivul compus trebuia să
fie scris cu cratimă.
Sintaxă: Şi este parazitar; nu este
scuzabil nici măcar de evitarea unei
cacofonii.
Punctuaţie: Enunţul exclamativ trebuie
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TVR 2
TVR 2

TVR 2
TVR 2
TVR 2

TVR 2
TVR 2
TVR 2

19.24
15.III,
19.33

titlu
Ora de business,
subtitrare

15.III,
19.36
16.III,
22.05

Ora de business,
titraj
Ora de ştiri,
prezentatoare

17.III,
19.07
17.III,
19.14
17.III,
19.39

Ora de business,
titraj
Ora de business,
titraj
Ora de business,
prezentator

18.III,
17.03
18.III,
17.17
18.III,
17.41

Telejurnal,
titlu
Telejurnal,
titraj
Lex et honor
(reluare),
titraj
Lex et honor
(reluare),
voce
Ora de ştiri,
voce

TVR 2

18.III,
17.43

TVR 2

21.III,
22.31

„au fost contactaţi într-o
săptămână pentru două
trei posturi”
„inspector şef”

au fost contactaţi într-o
săptămână pentru două-trei
posturi
inspector-şef

„la ora 19, maxim 20”

la ora 19, maximum 20

„localnică Beijing”

localnică din Beijing

„angajat restaurant”

angajat al unui restaurant

„problema cu Libia, spre
diferenţă de Iugoslavia,
este că aici e o presiune
foarte mare de timp”
„Explozie la o fabrica de
cherestea”
„director grădina
zoologică”
„Comisar şef”

problema cu Libia, spre
deosebire de Iugoslavia, este
că aici e o presiune foarte
mare de timp
Explozie la o fabrică de
cherestea
directorul grădinii zoologice

„doisprezece luni”

douăsprezece luni

„Sporeşte şi ponderea
persoanelor cu vârste de

Sporeşte atât ponderea
persoanelor cu vârste de

Comisar-şef

să fie marcat prin semnul exclamării.
Grafie: Numeralele care exprimă în
context o aproximare ar fi trebuit
alăturate prin cratimă.
Grafie: Substantivele compuse cu şef
se scriu cu cratimă.
Morfologie: În acest context trebuia
folosit adverbul maximum, nu
adjectivul maxim.
Sintaxă: Nemarcarea relaţiei
sintactice.
Sintaxă: Nemarcarea relaţiei
sintactice.
Lexic: Construcţia fixată este spre
deosebire de, prin urmare nu este
permisă substituirea unui component
al expresiei cu un sinonim.
Grafie: Lipsa semnului diacritic.
Sintaxă: Nemarcarea relaţiei
sintactice.
Grafie: Substantivele compuse cu şef
se scriu cu cratimă.
Sintaxă: Dezacord în gen (feminin)
între substantivul luni şi adjectivul
numeral.
Sintaxă: Locuţiunea conjuncţională
cât şi se construieşte cu elementul
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peste 65 de ani în
ansamblul populaţiei, cât şi
numărul celor cu vârste de
peste 80 de ani”

24.III,
17.54
24.III,
22.05
24.III,
22.29

Confesiuni,
prezentatoare
Ora de ştiri,
titraj
Ora de ştiri,
prezentatoare

„noi am colaborat
împreună”
„preşedinte Alianţa Sed
Lex”
„Spuneţi-mi!”

TVR 2

25.III,
22.09

Ora de ştiri,
prezentator

TVR 2

28.III,
18.13

Confesiuni,
prezentatoare

TVR 2

28.III,
19.30
29.III,
19.07

Ora de business,
titraj
Ora de business,
titlu

„Când e vorba de un
flagrant, e vorba de
material beton pentru
procurori”
„asta ca să ne amintim şi
despre o secvenţă alături
de Gheorghe Dinică”
„preşed. asociaţiei de
Comunicaţii”
„Primăvara vine cu joburi”

TVR 2
TVR 2
TVR 2

TVR 2

peste 65 de ani în ansamblul
populaţiei, cât şi numărul
celor cu vârste de peste 80
de ani / Sporeşte şi ponderea
persoanelor cu vârste de
peste 65 de ani în ansamblul
populaţiei, (precum) şi
numărul celor cu vârste de
peste 80 de ani
noi am colaborat

corelativ atât.

preşedintele Alianţei Sed
Lex
Spuneţi-mi!

Sintaxă: Nemarcarea relaţiei
sintactice.
Morfologie: Verbele de conjugarea a
III-a la modul imperativ sunt
accentuate pe radical, nu pe sufix.
Stilistică: Într-o emisiune de ştiri nu e
recomandabil să se utilizeze cuvinte şi
expresii colocviale.

Când e vorba de un flagrant,
e vorba de material foarte
bun/foarte relevant pentru
procurori
asta ca să ne amintim şi de o
secvenţă alături de
Gheorghe Dinică
preşedintele Asociaţiei de
Comunicaţii
Primăvara vine cu joburi

Semantică: Pleonasm.

Sintaxă: verbul a-şi aminti se
construieşte cu prepoziţia de, nu cu
dintre.
Grafie: Nu numai al doilea membru al
denumirii se scrie cu majusculă.
Grafie: În cazul împrumuturilor care
se termină în litere din alfabetul limbii
române, pronunţate ca în limba
română, se recomandă ataşarea fără
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TVR 2

TVR 2
TVR 2

30.III,
22.01
30.III,
22.13

Ora de ştiri,
titlu
Ora de ştiri,
subtitrare

Prima casă merge mai
departe
„Nu avea viteză nu avea
nimic”

„Prima casă” merge mai
departe
Nu avea viteză, nu avea
nimic

30.III,
22.13
31.III,
22.23

Ora de ştiri,
titraj
Ora de ştiri,
prezentator

„plt. maj.”

plt.-maj.

„mă sperie pe mine ca şi
consumator”

mă sperie pe mine în calitate
de consumator

cratimă a desinenţelor de plural sau a
articolului hotărât (vezi DOOM2,
2005).
Punctuaţie: Numele proiectului trebuia
scris între ghilimele.
Punctuaţie: Cele două propoziţii
coordonate prin juxtapunere trebuiau
despărţite prin virgulă.
Grafie: Substantivul compus abreviat
se scrie cu cratimă.
Sintaxă: Şi parazitar (apariţia lui nu
este permisă nici pentru evitarea
cacofoniei; în acest caz, trebuie
reformulat enunţul).

Recomandări
● „Reformişti vs. talibani în PDL” (TVR 2, 5.III, 22.06) − recomandat: Reformişti vs talibani în PDL;
● ”Esenţa vinului” (TVR 2, 5.III, 22.40) − recomandat: „Esenţa vinului”;
● „ştirea asta este, de fapt, despre faptul că hamburgerul şi cartofii prăjiţi pierd teren” (TVR 2, 8.III, 19.42) − recomandat: ştirea asta este, în
realitate, despre faptul că hamburgerul şi cartofii prăjiţi pierd teren;
● „mesajul lui Isărescu este foarte clar vizavi de cursul de schimb” (TVR 2, 10.III, 19.29) − recomandat: mesajul lui Isărescu este foarte clar în
ceea ce priveşte cursul de schimb;
● „Cum estimaţi că vor evolua în continuare lucrurile?” (TVR 2, 21.III, 22.15) – recomandat: Cum estimaţi că vor evolua lucrurile?
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