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10 TV 

(mai 2011) 

   

Post Data,  

ora 

Emisiune, 

autorul greşelii 

Greşeala Forma corectă Explicaţia greşelii 

10 TV 3.V, 

9.02 

Matinalii, 

prezentatoare 

„poate angajatorul să 

folosească ca şi pretext 

că...” 

poate angajatorul să 

folosească ca pretext că... 

Sintaxă: Şi parazitar. 

10 TV 3.V, 

9.10 

Matinalii, 

prezentatoare 

„cu renumeraţia 

respectivă” 

cu remuneraţia respectivă Lexic: Etimologie populară: 

neologismul remuneraţie este asociat, 

în mod greşit, cu număr. 

10 TV 3.V, 

9.12 

Matinalii, 

prezentatoare 

„deci maxim trei oameni” deci maximum trei oameni Morfologie: Forma maxim are 

utilizare adjectivală, iar maximum, 

utilizare adverbială. 

10 TV 10.V, 

8.19 

Matinalii, 

prezentatoare 

„i-a preluat ca şi 

personaje” 

i-a preluat ca personaje Sintaxă: Şi parazitar. 

10 TV 10.V, 

8.43 

Matinalii, 

prezentator 

„toate vocile trebuiesc 

încălzite” 

toate vocile trebuie încălzite Morfologie: Verbul a trebui are formă 

unică de indicativ prezent pentru toate 

persoanele. 

10 TV 11.V, 

9.30 

Matinalii, 

prezentatoare 

„Care sunt zonele cele mai 

puţin dureroase de pe 

corp?” 

Care sunt zonele cel mai 

puţin dureroase de pe corp? 

Sintaxă: Acord greşit al formantului 

cel din structura superlativului relativ 

al adverbului puţin. 

10 TV 11.V, 

9.34 

Matinalii, 

prezentatoare 

„şi maxim doi” 

„este maxim doi 

milimetri” 

şi maximum doi 

este maximum doi milimetri 

Morfologie: Forma maxim are 

utilizare adjectivală, iar maximum, 

utilizare adverbială. 

10 TV 11.V, 

9.36 

Matinalii, 

prezentatoare 

„nu se văd ziua, dar se văd 

decât în club” 

nu se văd ziua, dar se văd 

numai / doar în club 

Sintaxă: Decât se foloseşte corect 

numai în contexte negative (Nu se văd 

decât în club); în contextele 

afirmative, se folosesc numai şi decât. 
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10 TV 11.V, 

9.41 

Matinalii, 

prezentator 

„eşti deja pe ziare” eşti deja în ziare Sintaxă: Folosire greşită a prepoziţiei 

pe. 

10 TV 11.V, 

9.53 

Matinalii, 

prezentator 

„sunt cu ochii cât butelia” sunt cu ochii cât butelia Pronunţare: Accentuare greşită a 

substantivului. 

10 TV 13.V, 

14.40 

Naşul, moderator „aţi citit scrisoarea lui 

Monica?” 

aţi citit scrisoarea Monicăi? Morfologie: Substantivele proprii 

feminine terminate în a formează 

genitiv-dativul flexionar, nu cu marca 

lui. 

10 TV 13.V, 

14.46 

Naşul, moderator „să ceară ajutorul 

Guvernului României, a 

primului-ministru”  

să ceară ajutorul Guvernului 

României, al prim-

ministrului 

Sintaxă: Dezacord al articolului 

genitival.  

Morfologie: Forma corectă de genitiv-

dativ a substantivului prim-ministru 

este prim-ministrului, cu adjectivul 

prim invariabil. 

10 TV 13.V, 

14.55 

Naşul, moderator „au depăşit graniţele unui 

divorţ şi al unei custodii” 

au depăşit graniţele unui 

divorţ şi ale unei custodii 

Sintaxă: Dezacord al articolului 

genitival.  

10 TV 13.V, 

22.46 

Naşul, moderator „să-i lase numai lui 

moştenirea, nu şi lu’ soră-

sa” 

să-i lase numai lui 

moştenirea, nu şi soră-sii / 

surorii sale 

Morfologie: Substantivele formează 

genitiv-dativul flexionar, nu cu marca 

lui. 

10 TV 16.V, 

9.30 

Matinalii, 

prezentatoare 

„le recomanzi să aibe 

obiecte asupra lor?” 

le recomanzi să aibă obiecte 

asupra lor? 

Morfologie: Formă greşită de 

conjunctiv a verbului a avea. 

10 TV 17.V, 

20.55 

Naşul, titlu „consilierul primului 

ministru” 

consilierul prim-ministrului Grafie: Substantivul compus prim-

ministru se scrie cu cratimă. 

Morfologie: Segmentul prim din 

structura substantivului prim-ministru 

este invariabil, mărcile flexionare 

ataşându-se numai celui de al doilea 

component. 

10 TV 17.V, Naşul, moderator „d’ăia care i-am vopsit şi d’ăia pe care i-am vopsit şi Sintaxă: Folosire invariabilă, fără 
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21.04 acuma sunt băieţi buni” acuma sunt băieţi buni prepoziţia gramaticalizată pe, a 

relativului complement direct. 

10 TV 17.V, 

22.27 

Naşul, moderator „vroiau să facă” voiau să facă Morfologie: Forma de imperfect 

vroiaţi este un hibrid între voiaţi (de la 

verbul a voi) şi vreaţi (de la verbul a 

vrea). 

10 TV 17.V, 

22.36 

Naşul, moderator „în care animalele 

trebuiesc omorâte” 

în care animalele trebuie 

omorâte 

Morfologie: Verbul a trebui are formă 

unică la indicativ prezent, pentru toate 

persoanele. 

10 TV 18.V, 

23.12 

Naşul, moderator „apropo şi de plângăcioşii 

ăştia care-i văd la 

televizor” 

apropo şi de plângăcioşii 

ăştia pe care-i văd la 

televizor 

Sintaxă: Folosire invariabilă, fără 

prepoziţia gramaticalizată pe, a 

relativului complement direct. 

10 TV 19.V, 

22.47 

Naşul, moderator „dai deasupra cu spray 

[şprei]” 

dai deasupra cu spray 

[sprei] 

Pronunţare: Rostire greşită a 

substantivului neologic. 

10 TV 19.V, 

22.51 

Naşul, moderator „când avea şaptisprezece 

ani” 

când avea şaptesprezece ani Pronunţare: Rostire greşită a 

numeralului (şapte + spre +  zece). 

10 TV 24.V, 

8.58 

Matinalii, 

prezentator 

„mai ales voi, care vă 

poartă cântecul popular 

prin tradiţie” 

mai ales voi, pe care vă 

poartă cântecul popular prin 

tradiţie 

Sintaxă: Folosire invariabilă, fără 

prepoziţia gramaticalizată pe, a 

relativului complement direct. 

10 TV 24.V, 

9.17 

Matinalii, 

prezentatoare 

„concediul de odihnă care 

este de maxim 20 de zile” 

concediul de odihnă care 

este de maximum 20 de zile 

Morfologie: Forma maxim are 

utilizare adjectivală, iar maximum, 

utilizare adverbială. 

10 TV 24.V, 

9.17 

Matinalii, 

prezentatoare 

„cum se calculează ca şi 

salariu” 

cum se calculează ca salariu Sintaxă: Şi parazitar. 

10 TV 24.V, 

13.37 

Naşul, scris pe 

ecran 

„Albă ca Zăpada şi 

Lebăda neagră” 

Albă-ca-Zăpada şi Lebăda 

neagră 

Grafie: Lipsa cratimelor din structura 

substantivului propriu compus. 

10 TV 24.V, 

13.45 

Naşul, moderator „nu mai fă afacerile alea” nu mai face afacerile alea Morfologie: Formă greşită de 

imperativ negativ a verbului a face. 

Imperativul negativ este omonim cu 
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infinitivul. 

10 TV 24.V, 

13.49 

Naşul, moderator „primea numai ce 

informaţii vroiau băieţii” 

primea numai ce informaţii 

voiau băieţii 

Morfologie: Forma de imperfect 

vroiaţi este un hibrid între voiaţi (de la 

verbul a voi) şi vreaţi (de la verbul a 

vrea). 

10 TV 25.V, 

14.59, 

15.02 

Naşul, moderator „el merge doar într-o 

emisiune sau două, 

maxim” 

„maxim patruzeci” 

el merge doar într-o 

emisiune sau două, 

maximum 
maximum patruzeci 

Morfologie: Forma maxim are 

utilizare adjectivală, iar maximum, 

utilizare adverbială. 

10 TV 25.V, 

15.01 

Naşul, moderator „care le scriau pe hârtie” pe care le scriau pe hârtie Sintaxă: Folosire invariabilă, fără 

prepoziţia gramaticalizată pe, a 

relativului complement direct. 

10 TV 25.V, 

15.29, 

15.32 

Naşul, moderator „dosarul conţine douăzeci 

şi unu de file” 

dosarul conţine douăzeci şi 

una de file 

Sintaxă: Dezacord în gen al 

numeralului. 

10 TV 25.V, 

15.29 

Naşul, moderator „după aia, optisprezece” după aia, optsprezece Pronunţare: Rostire greşită a 

numeralului (opt + spre + zece). 

10 TV 26.V, 

15.10 

Naşul, moderator „în maxim trei ani” în maximum trei ani Morfologie: Forma maxim are 

utilizare adjectivală, iar maximum, 

utilizare adverbială. 

10 TV 26.V, 

20.55 

Naşul, moderator „inversarea aceasta a PH-

ului, după aceste şedinţe de 

magnetoterapie, au făcut 

ca...” 

inversarea aceasta a PH-

ului, după aceste şedinţe de 

magnetoterapie, a făcut ca... 

Sintaxă: Dezacord între subiect şi 

predicat (acordul s-a făcut prin 

atracţie, cu şedinţe, în loc de 

inversarea). 

10 TV 26.V, 

20.55 

Naşul, moderator „ziceţi că nu mai îmi daţi 

cu ciocănelul” 

ziceţi că nu îmi mai îmi daţi 

cu ciocănelul 

Sintaxă: Topică greşită a 

semiadverbului mai. 

10 TV 26.V, 

21.10 

Naşul, moderator „să fie mai activ din punct 

de vedere al receptorilor” 

să fie mai activ din punctul 

de vedere al receptorilor 

Sintaxă: Când urmează un substantiv 

în cazul genitiv, substantivul punct 

trebuie să fie articulat. 
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10 TV 26.V, 

21.19 

Naşul, moderator „de a stimula omul să-şi 

deschidă toţi receptorii” 

de a stimula omul să-şi 

deschidă toţi receptorii 

Pronunţare: Accentuare greşită a 

substantivului. 

10 TV 26.V, 

21.20 

Naşul, moderator „depinde cum interferă” depinde cum interferează Morfologie: Verbul a interfera se 

conjugă la prezent cu sufixul -ez. 

10 TV 26.V, 

21.45 

Naşul, moderator „ce-aţi descoperit acolo ca 

fenomene, ca şi clase?” 

ce-aţi descoperit acolo ca 

fenomene, din punctul de 

vedere al claselor? 

Sintaxă: Şi parazitar. 

10 TV 26.V, 

21.59 

Naşul, moderator „n-o să-i dea nişte fişicuri 

de hârtii” 

n-o să-i dea nişte teancuri de 

hârtii 

Semantică: Folosire greşită a 

substantivului fişic „sul de hârtie în 

care este învelită o cantitate anume de 

monede”. 

10 TV 26.V, 

22.29 

Naşul, moderator „entuziasmul care l-au cam 

tratat cu zâmbet” 

entuziasmul pe care l-au cam 

tratat cu zâmbet 

Sintaxă: Folosire invariabilă, fără 

prepoziţia gramaticalizată pe, a 

relativului complement direct. 

10 TV 26.V, 

22.35 

Naşul, moderator „un buget de minim 200 

de mii de euro” 

un buget de minimum 200 

de mii de euro 

Morfologie: Forma minim are utilizare 

adjectivală, iar minimum, utilizare 

adverbială. 

10 TV 30.V, 

21.32 

Naşul, moderator „o ştire care spui frumos, 

corect, fără patimă” 

o ştire pe care o spui frumos, 

corect, fără patimă 

Sintaxă: Anacolut (se începe cu forma 

de nominativ a pronumelui relativ 

care şi se continuă cu o structură de 

acuzativ). 

10 TV 30.V, 

22.17 

Naşul, titlu „Aventurile unui doctor 

trăznit” 

Aventurile unui doctor 

trăsnit 

Grafie: Cuvântul trăsnit (şi cele din 

familia sa lexicală) se scrie cu „s”, nu 

cu „z”. 

RECOMANDĂRI 

„pot să merg pe cale de consecinţă, să mă întreb” (10 TV, 13.V, 22.52) − formula pe cale de consecinţă nu poate fi folosită cu sens concret (a 

merge pe cale de consecinţă), ci numai cu sens concluziv; 

„când am citit că aveaţi probleme să furnizaţi o napolitană copilului” (10 TV, 17.V, 21.17) − recomandat: să daţi;  

„Mişcări surpriză la nivel înalt” (10 TV, 24.V, 13.37) − recomandat: Mişcări-surpriză; 


