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Ziua Ora Emisiunea şi 

persoana care 
a rostit 
greşeala 

Versiunea greşită / 
nerecomandată 

Versiunea corectă / 
recomandată 

Explicaţia 

28.XI. 11.00 Ştiri, 
prezentator 

7 şoferi şi-au avariat 
autoturismele în hăul din 
şosea 

7 şoferi şi-au avariat 
autoturismele în groapa din 
şosea 

(semantică, stilistică) Inadecvare 
semantică. Hău are sensul „prăpastie 
adâncă”. 

28.XI. 14.03 Ştiri, 
prezentator 

...acesta fiind cunoscut drept 
o locaţie a infractorilor 

...acesta fiind cunoscut drept 
un adăpost a infractorilor 

(lexic) Inadecvare semantică. Era 
vorba despre o clădire veche ocupată 
abuziv de nişte persoane. 

28.XI. 19.22 Ne auzim la 
Info Pro, 
prezentator 

şi ei n-au niciun interes la 
chestia asta 

şi ei nu obţin nimic din 
chestia asta / 
şi pe ei nu îi interesează 
chestia asta 

(sintaxă) Greşeală de regim sintactic 
al verbului. Se spune corect a fi 
interesat de...; structura cu prepoziţia 
la (a avea un interes la) este prea 
familiară; 

28.XI. 21.01 Ştiri, 
prezentator 

în aceleaşi locaţii urmând să 
fie mutaţi şi proprietarii... 
(G. Vila) 

în aceleaşi clădiri / blocuri 
urmând să fie mutaţi şi 
proprietarii... 

(lexic) Inadecvare semantică. 

29.XI. 09.13 Urechile sus!, 
prezentator 

cum se determină o vacă să 
te lingă pe cap  

cum determini o vacă să te 
lingă pe cap 

(sintaxă) Discontinuitate sintactică. 
Ar fi trebuit folosită aceeaşi persoană 
a verbului. 

29.XI. 09.36 Urechile sus! în tribune sunt... 5 
handicapaţi prostălăi care 
se iau la bătaie 

în tribune sunt... 5 prostălăi 
care se iau la bătaie 

(stilistică) Este greşită folosirea 
termenului handicapaţi cu sens 
depreciativ, pentru a caracteriza nişte 
persoane. 

29.XI. 09.41 Urechile sus! foarte multe SMS-uri vizavi 
de cele două subiecte ale 

foarte multe SMS-uri legate 
de cele două subiecte ale 

(sintaxă) Utilizarea adverbului vizavi 
pentru a introduce un circumstanţial 



noastre noastre de relaţie (cu sensul „subiectul, 
tema”) este neliterară. 

2.XII. 09.01 prezentator Alţii au vrut să vadă pe cei 
cărora le-a dat votul. 

Alţii au vrut să vadă pe cei 
cărora le-au dat votul. 

(sintaxă) Dezacord între subiect 
(reluat din propoziţia principală) şi 
predicat. 

2.XII. 09.01 Ştiri, 
prezentator 

SPP-iştii i-au căutat la piele 
pe cei care... Pe unii, mai-
mai că i-a dezbrăcat.  

SPP-iştii i-au căutat la piele 
pe cei care... Pe unii, mai-mai 
că i-au dezbrăcat. 

(sintaxă) Discontinuitate sintactică – 
dezacord. Subiectul celei de-a doua 
propoziţii este reluat din prima 
propoziţie (SPP-iştii), deci verbul ar 
fi trebuit să fie folosit la plural. 

4.XII. 09.23 Urechile sus!, 
prezentator 

Dacă femeii îi place culorile 
roş-albe, ce să-i faci? 

Dacă femeii îi plac culorile 
roş-albe, ce să-i faci? 

(sintaxă) dezacord între subiect şi 
predicat. 

5.XII. 09.35 Urechile sus!, 
prezentator 

...se dă gratis, se dă moca, 
doar pentru că eşti fiica 
preşedintelui 

...se dă gratis, doar pentru că 
eşti fiica preşedintelui 

(stilistică) Termenul moca este prea 
familiar, chiar argotic. 

6.XII. 12.01 Ştiri, 
prezentator 

Transparency International Transparency International (ortoepie) Greşeală de accentuare a 
cuvântului străin, 

6.XII. 12.03 Ştiri, 
prezentator 

cotidianele britanice 
„Times” şi „Sunday Times” 

cotidienele britanice „Times” 
şi „Sunday Times” 

(morfologie) Atât adjectivul cotidian, 
cât şi substantivul cotidian prezintă 
alternanţa vocalică a-e la plural.  

6.XII. 13.02 Ştiri, reporter Tot ceea ce ei pot face este 
să scurteze durata 
intervenţiilor.  

Tot ceea ce pot face ei este să 
scurteze durata intervenţiilor. 

(sintaxă) În subordonată, subiectul ar 
fi trebuit să fie postpus predicatului.  

11.XII. 08.28 Urechile sus!, 
prezentator 

restul de opt ore le doarme la 
servici 

restul de opt ore le doarme la 
serviciu 

(lexic) Forma servici este neliterară. 

11.XII. 08.53 Urechile sus! 
(Horoscop), 
prezentatoare 

...va trebui să relaţionaţi cu 
diverşi ca să meargă totul 
strună (N. Sandu) 

...va trebui să discutaţi / să 
păstraţi legătura cu diverşi 
ca să meargă totul strună 

(semantică) Utilizare inadecvată 
semantic a verbului a relaţiona, 
definit ca „a pune în relaţie două sau 
mai multe fenomene, evenimente”, 



nu „a vorbi a discuta etc.”; 
 
 
 


