TVR1
(mai 2012)
Post

Data,
ora

Greşeala

Forma corectă

Explicaţia greşelii

1.V,
23.55

Emisiunea,
autorul
greşelii
Profesioniștii,
prezentatoare

TVR1

„Omul care ați stat cel mai
mult”

Omul care a stat cel mai
mult

2.V,
00.06
2.V,
00.13
3.V,
07.11

Profesioniștii,
prezentatoare
Profesioniștii,
prezentatoare
Jurnalul TVR,
comentator

„Avea optâsprezece ani”

Avea optsprezece ani

„Ironia soartei”

Ironia sorții

TVR1

3.V,
14.45

Hotărârea a fost votată
doar de șaptesprezece
consilieri.
E[gz]emple de bună
practică

TVR1

3.V,
15.01,
15.03
3.V,
15.05

Interes
general,
comentatoare
Interes
general,
burtieră
Interes
general,
prezentator

„Hotărârea a fost votată
doar de șaptăsprezece
consilieri”
„E[cs]emple de bună
practică”

Sintaxă: Dezacord. Acord semantic în
locul celui sintactic, cerut de pronumele
relativ.
Pronunțare: Pronunțarea neliterară a
numeralului cardinal optsprezece.
Morfologie: Substantivul soartă are la
genitiv-dativ desinența -i.
Pronunțare: Pronunțarea neliterară a
numeralului cardinal șaptesprezece.

TVR1

„Primvicepreședintele
Forum Invest”

Prim-vicepreședintele
Forum Invest

„Vroiam să vă spun că
câștigătorul este din Bacău”

Voiam să vă spun că avem
un câștigător din Bacău.

„Vroiați să terminați fraza”

Voiați să terminați fraza

Morfologie: vezi supra.

„Standardele de
management ale calității”

Standardele de
management al calității

Sintaxă: Dezacordul articolului
genitival.

TVR1
TVR1

TVR1

TVR1

3.V,
15.06

TVR1

10.V,
14.45

Interes
general,
prezentator
Interes
general,
comentatoare

Pronunțare: În acest cuvânt, x
intervocalic se pronunță gz.
Grafie: Adjectivul invariabil prim
trebuia separat prin cratimă de al doilea
element al compusului.
Morfologie: Vroiam este o formă
hibridă, rezultată din suprapunerea
formei voiam (de la verbul a voi) cu
forma vream (de la verbul a vrea).
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TVR1

10.V,
14.47

Interes
general,
prezentator
Interes
general,
prezentator

„Trimeteți întrebări”

Trimiteți întrebări

TVR1

10.V,
14.56

„Un alt aspect care voiam
să-l discutăm”

Un alt aspect pe care voiam
să-l discutăm

TVR 1

14.V,
19.47

Sport, text pe
ecran

„antrenor Pandurii Tg Jiu”

antrenor al echipei
Pandurii Tg.-Jiu

TVR 1

14.V,
20.16

Prim-Plan,
moderator

„economiile care le-ar face” economiile pe care le-ar
face

TVR 1

14.V,
20.38

Prim-Plan,
moderator

acestei minciuni propagate
la scară europeană

TVR 1

14.V,
20.39

Prim-Plan,
moderator

„acestei minciuni
propagată la scară
europeană”
„formulă ... care o
propuneți”

TVR 1

14.V,
20.44
15. V,
20.00

„raporturile de evaluare”

rapoartele de evaluare

„Emil-Hossu Longin”

Emil Hossu-Longin /
Emil Hossu Longin

„membri ai formațiunilor
acestea radicale”

membri ai formațiunilor
acestora radicale

„A tot rulat pe televiziuni”

A tot rulat la televiziuni

„Grafica a fost trimeasă”

Grafica a fost trimisă

„Vânzatorii de iluzii”

Vânzătorii de iluzii

TVR 1

15.V,
20.12

Prim-Plan,
prezentatoare
Jurnal Plus,
text scris pe
ecran
Jurnal Plus,
prezentator

TVR 1

21.V,
20.17
21.V,
23.39
21.V,
22.03

Prim-Plan,
prezentatoare
Eurofan,
prezentator
Cu ochii-n
patru, burtieră

TVR 1

TVR 1
TVR 1

formulă ... pe care o
propuneți

Pronunțare: pronunțare incorectă a
formei de imperativ, persoana a II-a
plural.
Sintaxă: Folosirea incorectă a
pronumelui relativ în poziția de
complement direct, fără prepoziția
gramaticalizată pe.
Grafie: Absența punctului și a cratimei
la abrevierea toponimului.
Sintaxă: Nemarcarea relațiilor sintactice.
Sintaxă: anacolut; folosirea incorectă a
pronumelui relativ în poziția de
complement direct.
Sintaxă: dezacordul adjectivului
participial, care trebuie să aibă formă de
genitiv.
Sintaxă: utilizarea fără prepoziția
gramaticalizată pe a relativului cu
funcție de obiect direct.
Morfologie: Desinența de plural a
substantivului raport este -e, nu -uri.
Grafie: Cratima nu poate despărți
prenumele de numele de familie, ci doar
două nume de același fel.
Sintaxă: Dezacordul adjectivului
demonstrativ. Acesta se acordă în caz cu
substantivul determinat, formațiunilor.
Sintaxă: Folosirea inadecvată a
prepoziției pe.
Pronunțare: Pronunțare neliterară a
participiului verbului a trimite.
Grafie: Lipsa diacriticelor.
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TVR 1

21.V,
22.44

TVR 1

24.V,
14.47

TVR 1

24.V,
14.47

TVR 1

24.V,
15.00

TVR 1

24.V,
15.02

TVR 1

24.V,
15.03

TVR 1

24.V,
15.06

TVR 1

28.V,
22.04
28.V,
22.36

TVR 1

Cu ochii-n
patru,
comentator
Interes
general,
prezentator
Interes
general,
prezentator
Interes
general,
prezentator
Interes
general,
prezentator

„Înarmați cu tot ceea ce
adunasem”

Adunați cu tot ceea ce
adunaserăm

Morfologie: Formarea incorectă a maimult-ca-perfectului de persoana I plural.

„În urmă cu ani de zile,
mari inundații, 6 ani”

În urmă cu 6 ani, mari
inundații

Semantică: Pleonasm.

„Și-au exprimat dorința că,
pe timpul verii, de multe ori
când e secetă, n-au apă”
„Emisiunea să aibe o durată
mai mare”

și-au exprimat supărarea
că, pe timpul verii, de multe
ori când e secetă, n-au apă
Emisiunea să aibă o durată
mai mare

Semantică: Folosirea inadecvată a
substantivului dorință.

„Există marje foarte mare
de a intra în posesia asta”

Există o marjă foarte mare
de a intra în posesia acestui
program

Interes
general,
prezentator
Interes
general,
prezentator
Cu ochii-n
patru, pe ecran
Cu ochii-n
patru,
comentator

„Vă puteți adresa peste tot,
inclusiv la noi, la
televiziune”
„Avem mai puțin de-un
minuțel, două minuțele
aproape”
„Vânzatorii de iluzii”

Vă puteți adresa peste tot,
inclusiv nouă, televiziunii

Morfologie: La conjunctiv prezent
persoana a treia, verbul a avea are forma
să aibă.
Pronunțare: Rostire greșită a
substantivului marjă.
Sintaxă: Demonstrativul trebuie să aibă
formă de genitiv.
Morfologie: Exprimarea analitică (cu
prepoziție) a cazului dativ.

Mai avem aproape două
minute.

Semantică: Nonsens, inconsecvență
logico-semantică.

Vânzătorii de iluzii

Grafie: Lipsa diacriticelor.

„Tatăl copilului vine rar săși vadă noul născut”

Tatăl copilului vine rar săși vadă nou-născutul

Morfologie: Articularea incorectă cu
articol hotărât a compusului nou-născut.

Recomandări
• „Salutare la toată lumea!” (TVR 1, 3.V, 02.35) – recomandat: Salutare tuturor!
• „să vă spun că câștigătorul este din Bacău” (TVR 1, 3.V, 15.05) – recomandat: că avem un câștigător din Bacău. Explicație: Cacofonie;
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• „Pentru că consilierul Adrian Vasilescu susține” (TVR 1, 21.V, 20.31) – recomandat: Întrucât consilierul Adrian Vasilescu susține.
Explicație: Cacofonie;
• „și-au dat demisiile în bloc” (TVR 1, 3.V, 07.12) – recomandat: și-au dat demisia în bloc.
• „Este doi martie” (TVR 1, 21.V, 22.04) – recomandat: Este două martie. Explicație: În acest context (de exprimare a datei), se
recomandă folosirea formei de feminin a numeralului.
• „două minuțele” (TVR 1, 24.V, 15.06) – recomandat: Mai avem aproape două minute. Explicație: Folosirea abuzivă a diminutivelor;
• „toate targeturile” (TVR 1, 14.V, 19.41) – recomandat: toate obiectivele/țintele. Explicație: Folosirea unui cuvânt englezesc neînregistrat
de dicționarele românești.
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