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Post Data,  

ora 

Emisiunea, 

autorul 

greşelii 

Greşeala Forma corectă Explicaţia greşelii 

TVR 2 2.V, 

12.19 

Telejurnal, 

ecran 

„emisiune informativa” emisiune informativă Grafie: Absenţa diacriticelor. 

TVR 2 3.V, 

12.13 

Telejurnal, 

burtieră 

„cms. şef” cms.-şef; 

comisar-şef 

Grafie: Conform DOOM 2005, 

numele de funcţii compuse cu 

şef se scriu cu cratimă. 

TVR 2 3.V, 

12.14 

Telejurnal, 

burtieră 

„Piatra Neamţ” Piatra-Neamţ Grafie: Numele oraşului se 

scrie corect cu cratimă.  

TVR 2 4.V, 

12.10 

Telejurnal, 

subtitrare 

„Găsirea bazei aeriene de la 

Deveselu este foarte 

importantă parte a scutului 

antirachetă” 

este o foarte importantă parte; 

este o parte foarte importantă  

Grafie: Neglijenţă de 

tehnoredactare. 

TVR 2 5.V, 

8.34 

Tonomatul 

DP 2, 

burtieră 

„Osama ben Lade” Osama ben Laden 

 

Grafie: Neglijenţă de 

tehnoredactare. 

TVR 2 5.V, 

12.15 

Telejurnal, 

burtieră 

„Director Serviciul European 

de acţiune Externă” 

Director, Serviciul European 

de acţiune Externă; 

Directorul Serviciului 

European de acţiune Externă 

Sintaxă: Nemarcarea relaţiilor 

sintactice. 

TVR 2 5.V, 

12.16 

Telejurnal, 

burtieră 

„şef protocol” şeful protocolului Sintaxă: Nemarcarea relaţiilor 

sintactice. 

TVR 2 10.V, 

12.01 

Telejurnal, 

voce 

„acţiuni de sprijin umanitar a 

populaţiei locale” 

acţiuni de sprijin umanitar al 

populaţiei locale 

Sintaxă: Dezacord al 

articolului genitival.  

TVR 2 11.V, 

12.05 

Telejurnal, 

burtieră 

„şef secţie pediatrie” şeful secţiei de pediatrie Sintaxă: Nemarcarea relaţiilor 

sintactice. 

TVR 2 12.V, 

12.00 

Telejurnal, 

burtieră 

„ECONOMIA ...PE PLUS” ECONOMIA... PE PLUS Grafie: Punctele de suspensie 

se plasează fără blanc lângă 



cuvântul precedent. După 

punctele de suspensie se pune 

blanc. 

TVR 2 12.V, 

12.01 

Telejurnal, 

burtieră 

„judecator” judecător Grafie: Absenţa diacriticelor. 

TVR 2 12.V, 

12.03 

Telejurnal, 

burtieră 

„comisar şef” comisar-şef Grafie: Conform DOOM 2005, 

numele de funcţii compuse cu 

şef se scriu cu cratimă. 

TVR 2 16.V, 

12.18 

Telejurnal, 

ecran 

„informatii” informaţii Grafie: Absenţa diacriticelor. 

TVR 2 17.V, 

12.02 

Telejurnal, 

burtieră 

„şef district Măgura” şeful districtului Măgura Sintaxă: Nemarcarea relaţiilor 

sintactice.  

TVR 2 17.V, 

22.46 

Ora de ştiri, 

ecran  

„Următoarea emisiune 

informativa” 

Următoarea emisiune 

informativă 

Grafie: Absenţa diacriticelor. 

TVR 2 

 

18.V, 

08.59 

Tonomatul 

DP 2, 

prezentator 

„vrea să ne demonstreze cât de 

talentat este ca şi cântăreţ” 

vrea să ne demonstreze cât de 

talentat este în calitate de 

cântăreţ 

Sintaxă: Şi parazitar. 

 

TVR 2 19.V, 

09.22 

Tonomatul 

DP 2, 

prezentatoare  

„În tara, vremea va fi frumoasa 

si calduroasa.” 

În ţară, vremea va fi frumoasă 

şi călduroasă. 

Grafie: Absenţa diacriticelor. 

 

TVR 2 

 

19.V, 

12.15 

Telejurnal, 

voce 

„«Trenuri bine păzite» este 

unul dintre cele mai 

cunoscute opere ale 

regizorului” 

«Trenuri bine păzite» este una 

dintre cele mai cunoscute 

opere ale regizorului 

Sintaxă: Dezacord. Acordul la 

masculin al numeralului se 

face greşit prin referirea la 

filmul Trenuri bine păzite. 

TVR 2 19.V, 

14.07 

ABC De Ce?, 

voce 

„apele calde ale recifurilor” apele calde ale recifelor Morfologie: Pluralul corect 

substantivului recif este recife.  

TVR 2 20.V, 

12.08 

Telejurnal, 

burtieră 

„director service auto” directorul unui service auto Sintaxă: Nemarcarea relaţiilor 

sintactice. 

TVR 2 21.V, 

10.13 

Aeroshow, 

prezentator 

„Câte raiduri trebuiesc?” Câte raiduri trebuie? Morfologie: Forma corectă de 

indicativ prezent pentru 

persoana a treia plural a 

verbului a trebui este trebuie.  

TVR 2 22.V, Moto magia, „preşedinte a.m.r.” preşedinte AMR Grafie: Scriere nemotivată cu 



10.51 burtieră  litere mici.  

TVR 2 22.V, 

12.31 

Revoluţia lui 

Jamie, 

subtitrare 

„să aducă Huntington-ului” să aducă Huntingtonului Grafie: În cazul 

împrumuturilor care se termină 

în litere din alfabetul limbii 

române pronunţate ca în limba 

română se recomandă ataşarea 

fără cratimă a articolului 

hotărât sau a desinenţelor de 

plural (vezi DOOM 2005, p. 

XCI–XCII).         

TVR 2 22.V, 

12.38 

Revoluţia lui 

Jamie, 

subtitrare 

„nu folosesc la gătit ci la 

reîncălzit” 

nu folosesc la gătit, ci la 

reîncălzit 

Punctuaţie: Înainte de 

conjuncţiile adversative se 

pune virgulă. 

TVR 2 22.V, 

19.33 

Pe picior 

mare, 

subtitrare 

„dacă, de pilda, ...” dacă, de pildă, ... Grafie: Neglijenţă de 

tehnoredactare. 

TVR 2 22.V, 

19.37 

Pe picior 

mare, 

burtieră 

„proprietar magazin delicatese” Proprietarul unui magazin de 

delicatese 

Sintaxă: Nemarcarea relaţiilor 

sintactice. 

TVR 2 23.V, 

12.14 

Telejurnal, 

burtieră 

„agent şef” agent şef Grafie: Conform DOOM 2005, 

numele de funcţii compuse cu 

şef se scriu cu cratimă. 

TVR 2 26.V, 

8.40 

Tonomatul 

DP 2, crawl 

„jucatorul Victor Hanescu” 

„Seful Serviciului de 

Informatie si Protectie interna” 

jucătorul Victor Hănescu 

Şeful Serviciului de Informaţie 

şi Protecţie internă 

Grafie: Absenţa diacriticelor. 

TVR 2 26.V, 

8.43 

Tonomatul 

DP 2, 

prezentatoare 

„Eu o am şi, credeţi-mă, e 

utilă” 

credeţi-mă Pronunţare: Greşeală de 

accentuare a verbului la modul 

imperativ. 

TVR 2 26.V, 

9.02 

Tonomatul 

DP 2, 

prezentatoare 

„eu vroiam să te întreb” eu voiam să te întreb Morfologie: Conform normei 

literare actuale, forma hibridă 

de imperfect de la a voi + a 

vrea nu este recomandată. 

TVR 2 26.V, Tonomatul „ce se poartă ca şi lungime” ce se poartă ca lungime Sintaxă: Şi parazitar.  



9.02 DP 2, 

prezentatoare 

TVR 2 26.V, 

9.40 

Tonomatul 

DP 2, crawl 

„summit-ul de la Varsovia” summitul de la Varşovia Grafie: În cazul 

împrumuturilor care se termină 

în litere din alfabetul limbii 

române pronunţate ca în limba 

română se recomandă ataşarea 

fără cratimă a articolului 

hotărât sau a desinenţelor de 

plural (vezi DOOM 2005, p. 

XCI–XCII). 

Grafie: Absenţa diacriticelor. 

TVR 2 29.V, 

17.05 

Telejunal, 

burtieră 

„comisar şef” comisar-şef Grafie: Conform DOOM 2005, 

numele de funcţii compuse cu 

şef se scriu cu cratimă. 

TVR 2 29.V, 

22.08 

Ora de ştiri, 

burtieră 

„secretar de stat Ministerul 

Agriculturii” 

secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii 

Sintaxă: Nemarcarea relaţiilor 

sintactice.  

TVR 2 29.V, 

22.11 

Ora de ştiri, 

burtieră 

„cercetător ştiinţific Institutul 

Cantacuzino” 

cercetător ştiinţific, Institutul 

Cantacuzino 

Sintaxă: Nemarcarea relaţiilor 

sintactice. 

TVR 2 30.V, 

8.36 

Tonomatul 

DP 2, 

prezentatoare 

„Dar, credeţi-mă, ...” credeţi-mă Pronunţare: Greşeală de 

accentuare a verbului la modul 

imperativ. 

 

 

 


