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B1 TV 

(10 septembrie – 10 octombrie 2010) 

 

 

Post Data,  

ora 

Emisiune, 

autorul greşelii 

Greşeala Forma corectă Explicaţia greşelii 

B1 TV 14.XI, 

19.42 

6! Vine presa!, 

crawl 

„Preşedintele PNL, Crin 

Antonescu, a declarant 

că...” 

Preşedintele PNL, Crin 

Antonescu, a declarat că... 

Grafie: Neglijenţă de tehnoredactare. 

B1 TV 14.XI, 

19.51 

6! Vine presa!, 

crawl 

„Uniunea este alcătuită din 

27 state” 

Uniunea este alcătuită din 27 

de state 

Sintaxă: După numeralele cardinale 

mai mari sau egale cu 20 şi după 

compusele cu acestea, este obligatorie 

folosirea prepoziţiei de. 

B1 TV 14.XI, 

20.11 

Naşul, crawl „Credeţi ca Romania se va 

califica?” 

Credeţi că România se va 

califica? 

Grafie: Lipsa diacriticelor. 

B1 TV 14.XI, 

22.28 

Naşul, prezentator „din punct de vedere al 

unui poliţist” 

din punctul de vedere al 
unui poliţist 

Sintaxă: Gruparea din punct de vedere 

este urmată de un adjectiv (din punct 

de vedere economic), iar din punctul 

de vedere, de un genitiv (din punctul 

de vedere al economiei). 

B1 TV 14.XI, 

23.12 

Naşul, prezentator „nu mai ai un servici” nu mai ai un serviciu Pronunţare: Rostire greşită, fără u 

final, a substantivului. 

B1 TV 15.XI, 

20.29 

Naşul, prezentator „Spuneţi-mi, io ce tre’ să 

fac?” 

Spuneţi-mi, io ce tre’ să fac? Morfologie: Verbele de conjugarea a 

III-a se accentuează pe radical, nu pe 

sufix. 

B1 TV 15.XI, 

20.33 

Naşul, prezentator „aleator se apasă pe 

buton” 

aleatoriu se apasă pe buton Lexic: Formă greşită a adverbului. 

B1 TV 15.XI, 

20.42 

Naşul, prezentator „să apară în faţa naţiunii ca 

un bolnav care, iată, de 

să apară în faţa naţiunii ca 

un bolnav căruia, iată, de 

Sintaxă: Anacolut (relativul care ar fi 

trebuit să aibă formă de dativ, nu de 
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milă, tre’ să-i dăm drumul” milă, tre’ să-i dăm drumul nominativ-acuzativ). 

B1 TV 18.XI, 

18.13 

Tainele sănătăţii 

şi frumuseţii, 

prezentatoare 

„riscurile administrării unei 

plante modificată genetic” 

riscurile administrării unei 

plante modificate genetic 

Sintaxă: Lipsa acordului în caz al 

adjectivului participial. 

B1 TV 18.XI, 

18.46 

Tainele sănătăţii 

şi frumuseţii, 

prezentatoare 

„strict din punct de 

vedere al orei” 

strict din punctul de vedere 

al orei 

Sintaxă: Gruparea din punct de vedere 

este urmată de un adjectiv (din punct 

de vedere economic), iar din punctul 

de vedere, de un genitiv (din punctul 

de vedere al economiei). 

B1 TV 19.XI, 

13.16 

Evenimentele 

zilei, 

prezentatoare 

„asupra spitalelor şi 

managementelor acestor 

spitale” 

asupra spitalelor şi 

managementului acestor 

spitale 

Morfologie: Substantivul neologic 

abstract management nu se foloseşte la 

plural. 

B1 TV 19.XI, 

13.38 

Evenimentele 

zilei, 

prezentatoare 

„din punct de vedere al 

asigurării” 

din punctul de vedere al 

asigurării 

Sintaxă: Gruparea din punct de vedere 

este urmată de un adjectiv (din punct 

de vedere economic), iar din punctul 

de vedere, de un genitiv (din punctul 

de vedere al economiei). 

B1 TV 20.XI, 

20.06 

Naşul, prezentator „optâsprezece miliarde de 

euro” 

„optisprezece miliarde de 

euro” 

optsprezece miliarde de euro 

 

Pronunţare: Rostire greşită a 

numeralului cardinal compus (opt + 

spre + zece). 

B1 TV 20.XI, 

20.08 

Naşul, prezentator „scrieţi-ne” scrieţi-ne Morfologie: Verbele de conjugarea a 

III-a se accentuează pe radical, nu pe 

sufix. 

B1 TV 20.XI, 

21.27 

Naşul, prezentator „o ţară amărâtă, care nu 

ştiam ce e tradiţia” 

o ţară amărâtă, care nu ştia 

ce e tradiţia 

Sintaxă: Relativul care (subiect) 

impune acordul verbului la persoana a 

treia. 

B1 TV 20.XI, 

21.28 

Naşul, prezentator „tristă din punct de 

vedere al agentului” 

tristă din punctul de vedere 

al agentului 

Sintaxă: Gruparea din punct de vedere 

este urmată de un adjectiv (din punct 
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de vedere economic), iar din punctul 

de vedere, de un genitiv (din punctul 

de vedere al economiei). 

B1 TV 20.XI, 

21.40 

Naşul, prezentator „care, de-a lungul anilor, 

le-am avut” 

pe care, de-a lungul anilor, 

le-am avut 

Sintaxă: Folosire invariabilă, fără 

prepoziţia gramaticalizată pe, a 

relativului complement direct. 

B1 TV 21.XI, 

14.30 

Evenimentele 

zilei, crawl 

„Dan Voiculescu susţine că 

SPP îl monitorizează 

clandestine” 

Dan Voiculescu susţine că 

SPP îl monitorizează 

clandestin 

Grafie: Probabil, neglijenţă de 

tehnoredactare. 

B1 TV 21.XI, 

14.36 

Evenimentele 

zilei, voce 

„va prezenta astăzi un 

mesaj pe probleme...” 

va prezenta astăzi un mesaj 

privind probleme... 

Sintaxă: Folosire improprie a 

prepoziţiei pe. 

B1 TV 21.XI, 

14.38, 

14.39 

Evenimentele 

zilei, 

prezentatoare 

„pe marginea reluării 

votului pe legea pensiilor” 

„votul pe legea pensiilor” 

pe marginea reluării votului 

pentru legea pensiilor 

votul pentru legea pensiilor 

Sintaxă: Folosire improprie a 

prepoziţiei pe. 

B1 TV 21.XI, 

15.38 

Evenimentele 

zilei, titraj 

„fondurile europene 

nerabursabile” 

fondurile europene 

nerambursabile 

Grafie: Neglijenţă de tehnoredactare 

(lipsa unei litere). 

B1 TV 21.XI, 

15.52 

Evenimentele 

zilei, titraj 

„un deficit de maxim 3 %” „un deficit de maximum 3 

%” 

Morfologie: Forma maxim are 

utilizare adjectivală, iar maximum, 

utilizare adverbială. 

B1 TV 21.XI, 

19.49 

6! Vine presa!,  

prezentatoare 

„asta vroiam să spun” asta voiam să spun Morfologie: Forma de imperfect 

vroiam este un hibrid între voiam (de 

la verbul a voi) şi vream (de la verbul 

a vrea). 

B1 TV 21.XI, 

20.04 

Promo la Ştirile 

B1, prezentatoare 

„Evenimentele se succed 

rapid” 

Evenimentele se succedă 

rapid 

Morfologie: Verbul a se succeda are 

la persoana a 3-a plural a indicativului 

prezent forma se succedă; forma se 

succed ar corespunde unui infinitiv a 

se succede. 

B1 TV 21.XI, Naşul, prezentator „Credeţi-mă că rar am Credeţi-mă că rar am găsit Morfologie: Verbele de conjugarea a 



 4 

20.09 găsit un om de afaceri...” un om de afaceri... III-a se accentuează pe radical, nu pe 

sufix. 

B1 TV 21.XI, 

20.43 

Naşul, prezentator „la orele şaptisprezece” la orele şaptsprezece Pronunţare: Rostire greşită a 

numeralului cardinal compus (şapte + 

spre + zece). 

B1 TV 21.XI, 

20.58 

Naşul, crawl „Roberta Anastase, 

preşedintele Camerei 

Deputaţilor vorbeşte” 

„Roberta Anastase, 

preşedintele Camerei 

Deputaţilor[,] vorbeşte” 

Punctuaţie: Apoziţia se izolează între 

virgule. 

B1 TV 23.XI, 

12.16 

Ştiri, titraj „economist şef” economist-şef Grafie: Conform DOOM2, 

substantivele compuse cu şef se scriu 

cu cratimă. 

B1 TV 23.XI, 

19.04 

6! Vine presa!, 

crawl 

„nu candida că nu ai şanse” nu candida, că nu ai şanse Punctuaţie: Lipsa virgulei care separă 

propoziţia principală de cea 

circumstanţială cauzală, introdusă prin 

că. 

B1 TV 23.XI, 

19.06 

6! Vine presa!, 

crawl 

„care n-ar însemna nici mai 

mult nici mai puţin” 

care n-ar însemna nici mai 

mult, nici mai puţin 

Punctuaţie: Este obligatorie prezenţa 

virgulei între cele două secvenţe 

coordonate prin nici..., nici. 

B1 TV 23.XI, 

19.11 

6! Vine presa!, 

crawl 

„Liderul PSD, Victor 

Ponta, a declarant că” 

„Articulul 95 din 

Constituţie” 

Liderul PSD, Victor Ponta, a 

declarat că 

Articolul 95 din Constituţie 

Grafie: Neglijenţe de tehnoredactare. 

B1 TV 23.XI, 

19.13 

6! Vine presa!, 

crawl 

„cât şi pe fondul actului 

normative” 

cât şi pe fondul actului 

normativ 

Grafie: Neglijenţă de tehnoredactare. 

B1 TV 23.XI, 

19.17 

6! Vine presa!, 

subtitrare 

„Personal cred că România 

este o ţară...” 

Personal, cred că România 

este o ţară... 

Punctuaţie: Lipsa virgulei care 

izolează circumstanţialul antepus. 

B1 TV 23.XI, 

19.17 

6! Vine presa!, 

subtitrare 

„nu doar de a înţelege ci şi 

de a face ceva” 

nu doar de a înţelege, ci şi de 

a face ceva 

Punctuaţie: Înainte de conjuncţia 

coodonatoare copulativă şi se pune 

obligatoriu virgulă. 
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B1 TV 23.XI, 

19.32 

6! Vine presa!, 

crawl 

„actualul lider al PSD 

Victor Ponta „a venit 

preş”” 

actualul lider al PSD, Victor 

Ponta, „a venit preş” 

Punctuaţie: Apoziţia se izolează între 

virgule. 

B1 TV 23.XI, 

19.32 

6! Vine presa!, 

moderator 

„este exact [ecsact] ce 

spui” 

este exact [egzact] ce spui Pronunţare: Rostire greşită a lui x 

intervocalic. 

B1 TV 23.XI, 

19.35 

6! Vine presa!, 

crawl 

„Prim-vicepreşedintele 

PDL Adriean Videanu a 

declarat” 

Prim-vicepreşedintele PDL, 

Adriean Videanu, a declarat 

Punctuaţie: Apoziţia se izolează între 

virgule. 

B1 TV 23.XI, 

19.38, 

19.42 

6! Vine presa!, 

moderator 

„asta vroiam să te întreb” 

„însă vroiam să spun” 

asta voiam să te întreb 

însă voiam să spun 

Morfologie: Forma de imperfect 

vroiam este un hibrid între voiam (de 

la verbul a voi) şi vream (de la verbul 

a vrea). 

B1 TV 28.IX, 

12.11 

Ştiri, 

scris pe ecran 

„42 ani”  42 de ani Sintaxă: Lipsa prepoziţiei, obligatorie 

după numerale de la 20 în sus. 

B1 TV 28.IX, 

12.11 

Ştiri, 

scris pe ecran 

„lider senatori PD-L” liderul senatorilor PDL Sintaxă: Nemarcarea relaţiilor 

sintactice. 

B1 TV 28.IX, 

12.11 

Ştiri, 

scris pe ecran 

„preşedinte Comisia de 

Regulament din Senat” 

preşedintele Comisiei de 

Regulament din Senat 

Sintaxă: Nemarcarea relaţiilor 

sintactice. 

B1 TV 28.IX, 

12.11 

Ştiri, 

scris pe ecran 

„consilier local Pecica” consilier local la Pecica Sintaxă: Nemarcarea relaţiilor 

sintactice. 

B1 TV 28.IX, 

12.17 

Ştiri, 

voce 

„din cei 44,5% de cetăţeni 

care s-au prezentat la vot”  

din cei 44,5% cetăţeni care 

s-au prezentat la vot 

Sintaxă: Prezenţa prepoziţiei de nu 

este justificată. 

B1 TV 28.IX, 

20.46 

Naşul, 

prezentator 

„s-a ales naibii 

promisiunea”  

s-a ales praful de 

promisiunea /s-a dus naibii 

promisiunea 

Lexic: Contaminare între două 

expresii.  

B1 TV 28.IX, 

20.58 

Naşul, 

prezentator 

„să ne pună la dispoziţie 

presei”  

să pună la dispoziţie 

presei/să ne pună la 

dispoziţie  

Sintaxă: Amalgamarea a două 

structuri sintactice.  

B1 TV 29.IX, Ştiri, „lupta pe legea pensiilor” lupta pentru legea pensiilor Sintaxă: Utilizarea excesivă a 
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12.01 voce prepoziţiei pe. 

B1 TV 29.IX, 

12.06 

Ştiri, 

reporter 

„înserarea de informaţii”  inserarea de informaţii Lexic: Verbul adecvat în acest context 

este a insera. A se însera  are sensul „ 

a se lăsa seara”.  

B1 TV 29.IX, 

12.12 

Ştiri, 

prezentator, 

voce 

„raportul de ţară pe 

justiţie”  

 

„raportul pe justiţie” 

raportul de ţară privind 

justiţia  

Sintaxă: Utilizarea excesivă a 

prepoziţiei pe. 

B1 TV 29.IX, 

14.33 

Evenimentele 

zilei, 

prezentatoare 

„mesajele vizavi de acest 

proiect de lege” 

mesajele cu 

privire/privind/privitoare la 

acest proiect 

Lexic: Locuţiunea vizavi de se 

utilizează în limba literară numai cu 

sens locativ.  

B1 TV 29.IX, 

14.55 

Evenimentele 

zilei, 

prezentatoare 

„să ne referim acuma şi la 

subiectul referitor la ...”  

să e referim acuma şi la 

subiectul care priveşte ...  

Lexic: Repetiţie deranjantă. 

B1 TV 29.IX, 

14.56 

Evenimentele 

zilei, 

invitat permanent 

„să nu dăm amploare unei 

iniţiative personale 

izvorâtă din frustrarea 

domnului ...”  

să nu dăm amploare unei 

iniţiative personale izvorâte 

din frustrarea domnului... 

Sintaxă: Lipsa acordului în caz al 

adjectivului participial cu substantivul. 

B1 TV 29.IX, 

18.06 

6!Vine presa!, 

voce 

„sediul Federaţiei 

Revoluţionarilor condusă 

de Bebe Ivanovici” 

sediul Federaţiei 

Revoluţionarilor conduse de 

Bebe Ivanovici 

Sintaxă:  Lipsa acordului în caz al 

adjectivului participial cu substantivul. 

B1 TV 29.IX, 

18.40 

6!Vine presa!, 

prezentator 

„spuneţi-mi şi mie”  spuneţi-mi şi mie Pronunţare: Imperativul acestui verb 

se accentuează pe prima silabă, ca 

toate celelalte forme din paradigmă.   

B1 TV 29.IX, 

18.41 

6!Vine presa!, 

prezentator 

„cuvintele care le-am spus 

acolo”  

cuvintele pe care le-am spus 

acolo 

Sintaxă: Absenţa prepoziţiei pe 

înaintea relativului care în poziţia de 

obiect direct. 

B1 TV 29.IX, 

18.41 

6!Vine presa!, 

crawl 

„107 de voturi pentru”  107 voturi pentru Sintaxă: Prezenţa nejustificată  a 

prepoziţiei de.  
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B1 TV 1.X, 

12.00 

Ştiri, 

prezentator 

„lucrările de modernizare 

ale aeroportului” 

lucrările de modernizare a 

aeroportului 

Sintaxă: Dezacordului articolului 

posesiv. 

B1 TV 1.X, 

12.00 

Ştiri, 

prezentator 

„[Hanri] Coandă” [a
n
ri]  Coandă  Pronunţare: Rostire incorectă a 

numelui propriu. 

B1 TV 1.X, 

12.04 

Ştiri, 

reporter 

„situaţia financiară şi 

judiciară a lui Vântu şi a 

lui Voiculescu i-au împins 

pe aceştia să susţină”  

situaţiile financiare şi 

judiciare a lui Vântu şi a lui 

Voiculescu i-au împins pe 

aceştia să susţină  

Sintaxă: Lipsa acordului între predicat 

şi subiect. 

B1 TV 1.X, 

12.10 

Ştiri, 

voce 

„introducerea unui impozit 

forfetar în special pe 

zonele cu evaziune fiscală” 

introducerea unui impozit 

forfetar în special în zonele 

cu evaziune fiscală 

Sintaxă: Utilizarea excesivă a 

prepoziţiei pe. 

B1 TV 1.X, 

12.17 

Ştiri, 

voce 

„invitaţii ai ciocnit ... şi au 

servit produse culinare din 

bucătăria chinezească”  

invitaţii ai ciocnit ... şi au 

consumat/gustat/s-au servit 

cu produse culinare din 

bucătăria chinezească /s-au 

servit produse din bucătăria 

chinezească 

Semantică: Sensul verbului a servi 

este „A pune, a aduce la masă 

mâncare, băutură etc.; A prezenta 

cuiva o mâncare ca să ia din ea, a trata 

pe cineva cu ceva; a da să mănânce”. 

În acest context este corectă folosirea 

reflexivului a se servi. 

B1 TV 1.X, 

14.02 

Evenimentele 

zilei, 

scris pe ecran 

„Giga preţ pentru 

gigacalorie”  

Gigapreţ pentru gigacalorie Grafie: Compusele cu elemente de 

compunere savante se scriu fără pauză 

grafică. 

B1 TV 1.X, 

14.15 

Evenimentele 

zilei, 

scris pe ecran 

redactor „Evenimentul 

zilei” 

redactor la „Evenimentul 

zilei”  

Sintaxă: Nemarcarea relaţiilor 

sintactice. 

B1 TV 1.X, 

14.18 

Evenimentele 

zilei, 

redactor 

„dezbateri vizavi de rolul 

soldaţilor români”  

dezbateri cu privire la rolul 

soldaţilor români 

Lexic: Locuţiunea vizavi de se 

utilizează în limba literară numai cu 

sens locativ. 

B1 TV 1.X, 

14.19 

Evenimentele 

zilei, 

„li se promiseseră 

militarilor români din 

li se promisese militarilor 

români din Afganistan că vor 

Sintaxă: Amalgamarea a două tipare 

sintactice diferite.  
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prezentator Afganistan că vor avea 

parte de nişte maşini 

blindate”  

avea parte de nişte maşini 

blindate /  li se promiseseră 

militarilor români din 

Afganistan nişte maşini 

blindate 

B1 TV 1.X, 

14.18 

Evenimentele 

zilei, 

scris pe ecran  

jurnalist „Evenimentul 

zilei” 

jurnalist la „Evenimentul 

zilei” 

Sintaxă: Nemarcarea relaţiilor 

sintactice. 

B1 TV 1.X, 

14.21 

Evenimentele 

zilei, 

prezentator 

„a semnat ... decretele 

pentru promulgarea legilor 

... după ce în şedinţa 

organizată aceeaşi zi, 

camerele reunite ale 

Parlamentului le-a pus în 

acord cu deciziile Curţii 

Constituţionale” 

a semnat ... decretele pentru 

promulgarea legilor ... după 

ce în şedinţa organizată 

aceeaşi zi, camerele reunite 

ale Parlamentului le-au pus 

în acord cu deciziile Curţii 

Constituţionale 

Sintaxă: Dezacord. 

B1 TV 1.X, 

14.24 

Evenimentele 

zilei, 

prezentator 

„să rămânem în acelaşi 

areal al discuţiilor noastre” 

să rămânem în aceeaşi 

sferă/zonă a discuţiilor 

noastre 

Semantică: Sensul termenului areal 

este „Aria specifică de răspândire a 

unei specii, a unei clase etc. de plante 

sau de animale.” 

B1 TV 1.X, 

14.58 

Evenimentele 

zilei, 

invitat permanent 

„cred că România trebuie 

să-şi îndeplinească acest 

amendament pe care-l 

avem în Afganistan”  

cred că România trebuie să-

şi îndeplinească acest 

amendament pe care-l are în 

Afganistan 

Sintaxă: Dezacord. 

B1 TV 4.X, 

15.40 

Evenimentele 

zilei, 

voce 

„preşedenţia României” preşedinţia României Pronunţare: Substantivul este format 

prin derivare de la preşedinte cu 

sufixul –ie, ca urmare nu se justifică 

modificarea vocalei i în e. 

B1 TV 4.X, 6! Vine presa!, „verdictul justiţiei pe verdictul justiţiei cu privire Sintaxă: Utilizarea excesivă a 
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18.04 voce plângerea legată de votul 

legii pensiilor” 

la/privind plângerea legată 

de votul legii pensiilor 

prepoziţiei pe. 

B1 TV 4.X, 

18.04 

6! Vine presa!, 

voce 

„şi-ar putea suma 

răspunderea pe legea 

educaţiei”  

şi-ar putea suma 

răspunderea pentru legea 

educaţiei 

Sintaxă: Utilizarea excesivă a 

prepoziţiei pe. 

B1 TV 4.X, 

18.09 

6! Vine presa!, 

voce 

„a recitat în emisiunea 

„Divertis” de la ProTV o 

emisiune scrisă de el”  

a recitat în emisiunea 

„Divertis” de la ProTV o 

poezie scrisă de el 

Neglijenţă de citire.  

B1 TV 4.X, 

18.12 

6! Vine presa!, 

voce 

„[ieuropene]” [europene] Pronunţare: Substantivele neologice 

cu e  la iniţială nu se rostesc cu 

preiotare (ie). 

B1 TV 4.X, 

18.19 

6! Vine presa!, 

crawl 

„summit-ul” summitul Grafie: Articolul este lipit de 

substantiv în cazul în care finala 

substantivului este o literă din 

alfabetul limbii române, conform 

DOOM2. 

B1 TV 6.X, 

19.08 

Ştiri, 

voce 

„să aibe” să aibă Pronunţare: Rostire neliterară a formei 

din paradigma verbului „ a avea”. 

B1 TV 6.X, 

19.14 

EVZ 2+1, 

prezentatoare 

„[ecsistă]” [egzistă] Pronunţare: Rostire incorectă a lui x 

intervocalic. 

B1 TV 6.X, 

19.14 

EVZ 2+1, 

prezentatoare 

„[reecsaminare]” [reegzaminare] Pronunţare: Rostire incorectă a lui x 

intervocalic. 

B1 TV 7.X, 

12.00 

Naşul, 

scris pe ecran 

„Din ghena de gunoi la 

Oscarul televiziunilor” 

Din ghena de gunoi[,] la 

Oscarul televiziunilor 

Punctuaţie: Absenţa virgulei care 

marchează elipsa verbului. 

B1 TV 10.X, 

14.00 

Promo 

scris pe ecran  

„Diferiţi dar împreună” Diferiţi[,]dar împreună Punctuaţie: Absenţa virgulei înainte de 

conectorul adversativ.  

 

RECOMANDĂRI: 

„Ar fi trebuit să participe şi primul-minstru, Emil Boc” (B1 TV, 15.XI) − corect: prim-ministrul; 
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„România - viitorul dincolo de criză” (B1 TV, 23.XI) − corect: România − viitorul dincolo de criză (folosirea cratimei în locul liniei de pauză); 

„colegii!, colegii!”, „cine era plecat? colegii!”, „susţine cine? colegii!” (B1 TV, 28.XI) − corect: colegi!; 

„primul-ministru”, „primului-ministru” (B1 TV, 29.XI) − corect: prim-ministrul, prim-ministrului; 


