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Postul: N24 
Monitorizare: Carmen Mîrzea Vasile 

Perioada: mai 2008 
 
 
 
PostulZiua, ora Emisiunea, 

autorul greşelii
Greşeala Varianta corectă ExplicaŃia 

N24 1.V, 21.44 Sport, 
prezentatoare 

aşa cum este [este] aşa cum este [ieste] Ortoepie: PronunŃare greşită, hipercorectă, a 
formei verbului a fi. 

N24 1.V, 21.44 Sport, 
prezentatoare 

spune el [el] spune el [iel] Ortoepie: PronunŃare greşită, hipercorectă, a 
formei pronominale. 

N24 1.V, 21.46 Sport, 
prezentatoare 

este [este] apreciat este [ieste] apreciat Ortoepie: PronunŃare greşită, hipercorectă, a 
formei verbului a fi. 

N24 2.V, 18.24 titraj  30 de persoane au murit iar 
alte 65 au fost rănite 

30 de persoane au murit, iar alte 
65 au fost rănite 

PunctuaŃie: ConjuncŃia adversativă iar 
trebuie precedată de virgulă. 
 

N24 2.V, 18.30 titraj mare LAURIŞTII, ÎNVIN ŞI  LABURIŞTII, ÎNVIN ŞI Grafie: Greşeală tehnică, reparată după 
câteva zeci de secunde. 

N24 2.V, 
18.46/21.36 

Sport, Gabriel 
GuriŃă 

formaŃia cea mai bine clasată
din România 

formaŃia cel mai bine clasată din 
România 

Sintaxă: Acord greşit (în gen) al adverbului.

N24 2.V, 18.46 titraj mare Steaua pe 65 Steaua, pe 65 PunctuaŃie: Nemarcarea elipsei verbului 
prin virgulă. 

N24 3.V, 20.15 Ştiri , voce în majoritatea locaŃiilor  de 
lux, nu aveai loc nici să 
arunci un ac 

în majoritatea destinaŃiilor  de lux, 
nu aveai loc nici să arunci un ac 

Lexic, semantică: Folosirea improprie a 
neologismului locaŃie. 

N24 3.V, 20.21 titraj Presa între cenzură şi 
libertate 

Presa, între cenzură şi libertate PunctuaŃie: Nemarcarea elipsei verbului 
prin virgulă. 

N24 3.V, 20.46/4.V
12.45 

titraj duminica/astăzi ora 14:00 la 
N24 

duminică/astăzi, ora 14.00, la N24PunctuaŃie: Lipsa virgulelor care despart 
complementele circumstanŃiale de loc şi de 
timp. 

N24 3.V, 21.13 Ştiri , voce adrenalina e la maxim (cu 
foarte puŃin timp înainte, 
prezentatoarea de ştiri spune 
însă „la maximum”) 

adrenalina e la maximum Lexic, morfologie: Forma corectă a 
adverbului este maximum, spre deosebire de 
cea a adjectivului (maxim). 

N24 4.V, 12.00 titraj mare Securitate maxima (greşealăSecuritate maximă Grafie: Greşeală tehnică. 
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reparată ulterior) 
N24 4.V, 12.05 Ştiri , Eugen RusuAdinel, acum, o impresie 

personală sau ce crezi tu 
vizavi de ce cred turiştii din 
acest an de la 1 Mai, din 
România...  

(sugestie:) Adinel, ce cred turiştii 
din România despre acest 1 Mai? 
Cum Ńi se par ei? 

Sintaxă, semantică:  Frază prost construită.
Utilizarea adverbului vizavi pentru a 
introduce un circumstanŃial de relaŃie este 
neliterară. 

N24 4.V, 12.07 Ştiri , Adinel 
Olariu 

hotelieri care-au înŃeles 
că, dacă vor ca turiştii 
români să rămână în Ńară, 
ei nu trebuie să mai 
umble la preŃuri în 
mijlocul sezonului, aşa 
cum se întâmpla în 
[„autocorectare”:] se 
întâmplau în anii trecuŃi 

hotelieri care-au înŃeles că, 
dacă vor ca turiştii români să 
rămână în Ńară, ei nu trebuie să 
mai umble la preŃuri în 
mijlocul sezonului, aşa cum se 
întâmpla în anii trecuŃi 

Sintaxă: Reporterul ezită asupra acordul 
şi alege varianta greşită. 

N24 4.V, 12.14 Ştiri , voce coleziunea  coliziunea Ortoepie: Forma corectă a cuvântului este 
cu -i- (coliziune), nu cu -e- (coleziune). 

N24 4.V, 12.23 titraj mare 6,5 MIL  DE EURO LA 
LOTO 

6,5 MILIOANE  DE EURO 
LA LOTO 

Ortografie: Prescurtare nerecomandată. 

N24 4.V, 12.46 Sport, voce crede că meciul... nu e deja
câştigat 

crede că meciul... nu e câştigat 
încă 

Semantică: Adverbului deja dintr-un enunŃ
pozitiv, în unele contexte, cum este şi 
acesta, îi corespunde logic în enunŃul 
negativ adverbul încă. 

N24 4.V, 12.48 Sport, voce Spartak Moscova nu a 
impresionat în actuala 
stagiune, iar în deplasare, 
după cinci etape, nu 
reuşiseră 

Spartak Moscova nu a 
impresionat în actuala 
stagiune, iar în deplasare, după 
cinci etape, nu reuşise 

Sintaxă: Dezacord. 

N24 5.V, 16.32 Talk Şoc, Doru 
Braia 

amândorora amândurora Ortoepie: Forma corectă este amândurora

N24 5.V, 16.39 Talk Şoc, 
Doru Braia 

nu m-am putut reŃine să 
fac şi o comparaŃie 

nu m-am putut reŃine să nu fac 
şi o comparaŃie 

Sintaxă, semantică: Lipsa negaŃiei 
expletive a verbului din subordonată, 
negaŃie impusă de o expresie care 
include ideea de „obstacol” (a nu putea 
să se reŃină). 

N24 5.V, 16.47 Talk Şoc, Doru un text impresionant, a unei un text impresionant, al unei tinereSintaxă: Dezacord în gen al articolului 
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Braia tinere genitival. 
N24 5.V, 

16.47/17.16 
Talk Şoc, Doru 
Braia 

hotărăşte, de foarte fragedă 
tinereŃe, să .../un trecut, ce v
a introdus, de fragedă 
pruncie, cum s-ar spune, în 
tema politică 

hotărăşte, din foarte fragedă 
tinereŃe, să .../un trecut, ce v-a 
introdus, din fragedă pruncie, cum 
s-ar spune, în tema politică 

Sintaxă: Folosirea nepotrivită a prepoziŃiei 
de, în locul lui din, pentru a introduce un 
grup circumstanŃial de timp (de copil vs din
copilărie). 

N24 5.V, 17.20 Talk Şoc, Doru 
Braia 

le obliga pe femei să nască, 
dar nu se îngrijea, prin nimic, 
să le ofere o câtă-câtă 
comoditate maternă 

le obliga pe femei să nască, dar nu 
se îngrijea, prin nimic, să le ofere, 
cât de cât/o minimă comoditate 
maternă 

Lexic: Folosirea accidentală (sau poate 
regională) a determinantului adjectival câtă
câtă, nereperabil în limba literară. 

N24 5.V, 17.10 Talk Şoc, Doru 
Braia 

cam toate au fost la rând, 
nu?... A fost latina, italiana, 
greaca, engleza, germana  

cam toate au fost la rând, nu?... Au
fost latina, italiana, greaca, 
engleza, germana 

Sintaxă: Dezacord între predicat şi subiectul 
multiplu postpus. 

 5.V, 17.12 Talk Şoc, Doru 
Braia 

trăirile unui om, şi nu a 
oricărui om 

trăirile unui om, şi nu ale oricărui 
om 

Sintaxă: Dezacord în număr al articolului 
genitival. 

N24 5.V, 21.32 Sport, voce victoria în faŃa marei rivalevictoria în faŃa marii  rivale Morfologie: PronunŃie hipercorectă. 
N24 5.V, 21.45 Meteo, Cătălin 

Petre 
Mâine, decât în partea de 
sud-vest va mai ploua 

Mâine, numai/doar în partea de 
sud-vest va mai ploua 

Sintaxă: Pentru a exprima un raport 
circumstanŃial de excepŃie, adverbul decât
a specializat pentru contexte negative, iar 
numai pentru contexte pozitive. Deci, 
folosirea lui decât  în contexte pozitive, o 
particularitate a graiului muntenesc, este 
neliterară. 

N24 5.V, 
22.08/10.V, 
16.03 

titraj purt. de cuv. purtător de cuvânt Ortografie: Prescurtare nerecomandată. 

N24 5.V, 22.14 titraj Presedinte Comisia JuridicaPreşedintele Comisiei Juridice Grafie: Greşeală tehnică. 
Sintaxă: Nemarcarea relaŃiilor sintactice. 

N24 7.V, 20.11 titraj între 7 - 10 mai între 7 şi 10 mai Grafie, logică: PrepoziŃia între, în acest 
context, cere coocurenŃa conjuncŃiei şi. 
Se spune şi se scrie corect: între 7 şi 10 
mai (cf. în perioada 7−10 mai). 

N24 7.V, 20.12 titraj Ciclonul Nargis a provocat 
moartea a peste 50.000 de 
morŃi  

Ciclonul Nargis a provocat 
moartea a peste 50.000 de 
persoane 

Semantică: Greşeală accidentală, care face 
enunŃul ilogic. 

N24 7.V, 20.29 Cauză şi efect, cum vreŃi să fie producătorii cum vreŃi să fie producătorii de Morfologie: Pluralul substantivului produs
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reporteră cu produsuri  naturale? produse naturale? este produse. 
N24 7.V, 20.54/8.V, 

18.47/9.V, 
18.45 

titraj Astefl Astfel Grafie: Greşeală tehnică. 

N24 8.V, 
18.31/20.58 

titraj traiecoriei traiectoriei Grafie: Greşeală tehnică. 

N24 8.V, 18.44 Sport, voce termină termină Ortoepie: Accentuare greşită a verbului. 
N24 8.V, 18.44 titraj Câinii în afara podiumului Câinii, în afara podiumului PunctuaŃie: Nemarcarea elipsei verbului 

prin virgulă. 
N24 8.V, 18.55 pe harta de la 

Meteo,  
permanent 

Cluj Napoca; Târgu Mureş; 
Turnu Măgurele; Miercurea 
Ciuc; Piatra NeamŃ 

Cluj-Napoca; Târgu-Mureş; 
Turnu-Măgurele; Miercurea-Ciuc; 
Piatra-NeamŃ 

Grafie: Lipsa cratimei. 

N24 8.V, 18.59 nume de emisiune 
(în reclama la 
această emisiune, 
deci foarte 
frecvent) 

SĂRUT MÂNA MAM Ă SĂRUT MÂNA, MAMĂ! PunctuaŃie: Substantivul în vocativ trebuie 
separat prin virgulă. EnunŃul este unul 
exclamativ, deci trebuie să fie marcat grafic 
prin semnul exclamării. 

N24 8.V, 21.34 Sport, voce şi alte formaŃii din afara 
Bucureştiului se vor 
ambiŃiona să se bată la 
primul loc 

şi alte formaŃii din afara 
Bucureştiului se vor ambiŃiona 
să se bată pentru primul loc 

Sintaxă, semantică: Folosirea nepotrivită 
contextual a prepoziŃiei la. 

N24 9.V, 18.04 titraj O persoană a murit iar alte 
trei au fost rănite 

O persoană a murit, iar alte trei au 
fost rănite 

PunctuaŃie: ConjuncŃia adversativă iar 
trebuie precedată de virgulă. 
 

N24 9.V, 18.07 titraj tenismanul tenismenul Grafie: DOOM2  recomandă scrierea cu 
-e-. 

N24 9.IV, 18.20 titraj SORIN STOICESCU 
expert accidente aviatice 

SORIN STOICESCU, 
expert în accidente aviatice 

Sintaxă: Nemarcarea relaŃiilor sintactice 
de subordonare. 

N24 9.V, 18.24 Ştiri , voce reducerea poluării produsă
de ... 

reducerea poluării produse de ...Sintaxă: Dezacord în caz între adjectivul 
participial şi substantiv. 

N24 9.V, 18.24 titraj MIHAI BĂLAN 
director companie 
energetică 

MIHAI BĂLAN, 
directorul companiei 
energetice 

Sintaxă: Nemarcarea relaŃiilor sintactice 
de subordonare. 

N24 9.V, 18.26 Ştiri , voce Dobrogea Dobrogea Ortoepie: Accentuare greşită. 
N24 9.V, 18.30 Ştiri , voce prin faŃa tribunii prin faŃa tribunei Morfologie: PronunŃie hipercorectă. 
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N24 9.V, 
18.31/10.V, 
15.30 

Ştiri , Lavinia 
Ştefan 

este cea mai bine plasată este cel mai bine plasată Sintaxă: Acordul greşit (în gen) al 
adverbului. 

N24 9.V, 18.33 Ştiri , Lavinia 
Ştefan 

Vă mulŃumim şi 
dumneavoastră pentru 
că ne-aŃi urmărit  

Vă mulŃumim şi 
dumneavoastră că ne-aŃi 
urmărit 

Sintaxă, semantică: ApariŃia prepoziŃiei 
pentru este incorectă, deoarece după 
verbul a mulŃumi urmează o propoziŃie 
completivă indirectă, nu una cauzală. 

N24 9.V, 18.40 titraj Piatra NeamŃ Piatra-NeamŃ Grafie: Grafia corectă este cu cratimă. 
N24 10.V, 15.33 Ştiri , voce fug din habitaturile  lor 

naturale 
fug din habitatele lor naturale Morfologie: Pluralul substantivului habitat

este habitate. 
N24 10.V, 

16.30/16.43/16.
50 

...Sed lex, Eduard 
Ionescu 

vehicolelor/autovehicole vehiculelor/autovehicule Ortoepie: PronunŃie hipercorectă. 

N24 10.V, 16.43 ...Sed lex, Eduard 
Ionescu 

alte acte care trebuiesc alte acte care trebuie Morfologie: Verbul a trebui este utilizat 
greşit cu forma trebuiesc la indicativ 
prezent, persoana a 3-a plural; forma 
corectă este trebuie, ca şi la singular. 
Sufixul -esc apare numai la conjunctiv (s-ar 
putea să trebuiască) sau la viitorul 
colocvial (o să trebuiască). 

N24 12.V, 18.03 titraj căzut peste ei în ce lucrau  căzut peste ei în timp ce lucrau Grafie: Greşeală tehnică. 
N24 12.V, 18.05 titraj îtnre între Grafie: Greşeală tehnică. 
N24 12.V, 18.05 titraj vor fi înnorări temporare şi 

trecător, condiŃii de ploaie 
vor fi înnorări temporare şi, 
trecător, condiŃii de ploaie 

PunctuaŃie: Adverbul trecător trebuie izolat 
între virgule în acest context. 

N24 12.V, 18.06 titraj s-au prăbuşir  s-au prăbuşit Grafie: Greşeală tehnică. 
N24 12.V, 18.06 titraj pentru pentru  pentru  Grafie: Greşeală tehnică. 
N24 12.V, 18.06 Ştiri , voce în cazul benzinelor 

PREMIUM EURO 4 şi EFIX 
95. Totodată, benzinele... 

în cazul benzinei PREMIUM 
EURO 4 şi al celei EFIX 95. 
Totodată, benzina... 

Semantică, morfologie: Folosirea pluralului 
benzine este nepotrivită. 

N24 12.V, 18.07 titraj la invitaŃia omologului său 
şeicul Al-Ahmad Al-Jaber 
Al-Sabah 

la invitaŃia omologului său, şeicul 
Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah 

PunctuaŃie: În acest caz, apoziŃia trebuie 
izolată de virgule. 

N24 12.V, 18.08 titraj Alimentele s-au scumpit cu 
1,1% iar preŃul uleiului... 

Alimentele s-au scumpit cu 1,1%
iar preŃul uleiului... 

PunctuaŃie: ConjuncŃia adversativă iar 
trebuie precedată de virgulă. 

N24 12.V, 18.08 Ştiri , Dana seif seif Ortoepie: Accentuare greşită. 
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Macsim 
N24 12.V, 

18.35−18.36 
Sport, voce eu [eu] (de cinci ori) eu [ieu] Ortoepie: PronunŃare greşită, hipercorectă, a 

formei pronominale. 
N24 12.V, 18.41 titraj Atletico în Ligă Atletico, în Ligă PunctuaŃie: Nemarcarea elipsei verbului 

prin virgulă. 
N24 12.V, 18.52 Meteo, Cătălin 

Petre 
nici regiunile din interiorul 
arcului carpatic nu fac 
abstracŃie de la regulă 
(greşeală prezentă şi în etapa 
anterioară de monitorizare)

nici regiunile din interiorul arcului 
carpatic nu fac excepŃie de la 
regulă 

Lexic: Suprapunerea a două expresii (a face 
abstracŃie de ceva şi a face excepŃie de la 
regulă). 
 

N24 14.V, 20.08 titraj a fost elimiată a fost eliminată Grafie: Greşeală tehnică. 
N24 14.V, 20.13 titraj (tema 

emisiunii Cauză
şi efect din 
această zi) 

Ajutoarele din partea 
Primăriei Sector 5 

Ajutoarele din partea Primăriei 
Sectorului 5 

Grafie/sintaxă: Greşeală tehnică sau 
nemarcarea relaŃiilor sintactice. 

N24 14.V, 21.34 titraj mare Danciu în Gruia? Danciu, în Gruia? PunctuaŃie: Nemarcarea elipsei verbului 
prin virgulă. 

N24 14.V, 21.42 titraj mare Viziuni "a la Mitică" Viziuni à la Mitică/„à  la 
Mitică”  

Ortografie: Tehnoredactare neglijentă. 

N24 17.V, 18.01 Meridian, Anton 
Caragea 

la propiu  la propriu  Ortoepie: PronunŃarea greşită a cuvântului 
propriu, specifică vorbirii neglijente. În 
acest context, probabil este un accident. 

N24 17.V, 
18.03/18.V, 
17.03/19.V, 
20.09 

titraj Omul de afaceri harghitean
Csibi Istvan, rămâne în arest 
[fără un context anterior de 
care să se lege]  

Omul de afaceri harghitean Csibi 
Istvan rămâne în arest 

PunctuaŃie: În acest caz, apoziŃia nu trebuie 
izolată prin virgule.  

N24 17.V, 18.07 Meridian, Anton 
Caragea 

pe agenŃiile de presă încep să
vină ştiri 

prin/de la agenŃiile de presă încep 
să vină ştiri 

N24 17.V, 18.18 Meridian, Anton 
Caragea 

suntem pe ultimele minutemai avem doar câteva 
minute/am intrat în ultimele 
minute 

Sintaxă: Folosirea prepoziŃiei pe în acest 
context este forŃată, colocvială. 
 

N24 17.V, 18.33 Meridian, Anton 
Caragea 

de data aceasta, vorbim 
despre un cutremur despre 
care, practic, cam de vreo 
două luni îşi face simŃite 
efectele  prin România 

de data aceasta, vorbim despre un 
cutremur care de vreo două luni 
îşi face simŃite efectele  prin 
România 

Sintaxă: Forma cazuală despre care nu are o 
justificare sintactică. Probabil, ideea iniŃială
a enunŃului a fost abandonată, rezultând un 
anacolut. 
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N24 17.V, 18.33 Meridian, 
Anton 
Caragea 

pauza de publicitate a 
ajuns la un final. 

pauza de publicitate a ajuns la 
final. 

Sintaxă, semantică: Forma articulată 
nehotărât a substantivului nu este 
motivată. 

N24 17.V, 18.38 Meridian, 
Anton 
Caragea 

ne vom întoarce imediat 
şi la problema aceasta, 
dar nu vreau să vă 
abandonaŃi primul şir 
de gândire. 

(sugestie:) ne vom întoarce 
imediat şi la problema aceasta, 
dar aş vrea să continuaŃi ideea 
anterioară. 

Semantică: Formulare neinspirată. 
 

N24 18.V, 17.14 Talk Şoc, Doru 
Braia 

„HoŃul neprins e negustor 
cinstit”, deci acceptanŃa 
hoŃiei, nemaiîntâlnită 
expresie în nicio altă limbă 
de pe glob 

„HoŃul neprins e negustor cinstit”, 
deci acceptarea hoŃiei, 
nemaiîntâlnită expresie vreo/în 
nicio altă limbă de pe glob 

Lexic: Folosirea unui cuvânt pretenŃios, dar 
nepotrivit contextual (acceptanŃa este, 
conform DEX, „faza unui dialog, a unei 
relaŃii interpersonale, realizată pe baza 
încrederii ori a consensului de idei; 
accepŃie”, < engl. acceptance). 

N24 18.V, 17.16 Talk Şoc, Doru 
Braia 

dar astăzi, din un venit a 
unui muncitor,... îşi poate [un 
muncitor] permite a fi 
propietar  a unei locuinŃe 

dar astăzi, dintr-un  venit al unui 
muncitor,... îşi poate [un muncitor] 
permite să fie proprietar  al unei 
locuinŃe 

Sintaxă: Dublu dezacord în gen al 
articolului genitival (folosirea lui 
invariabilă). 
Ortoepie: PronunŃarea greşită a cuvântului 
proprietar, specifică vorbirii neglijente. 
Ortoepie: Alăturarea prepoziŃiei din cu un, 
aici articol nehotărât, duce la secvenŃa dintr
un. Rostirea separată, din un, este învechită
şi pedantă. 

N24 18.V, 17.16 Talk Şoc, Doru 
Braia 

lucru care, am făcut de 
curând comparaŃia, nici 
mărcar Germania nu şi-l 
poate permite 

lucru pe care, am făcut de curând 
comparaŃia, nici mărcar Germania 
nu şi-l poate permite 

Sintaxă: Lipsa mărcii de acuzativ pe a 
pronumelui relativ. 

N24 18.V, 17.17 Talk Şoc, Doru 
Braia 

sunt proprietari a ceva sunt proprietari ai ceva Sintaxă: Dezacord în număr al articolului 
genitival. 

N24 19.V, 
20.09/20.V, 
20.04 

titraj să urce cu maxim  5% să urce cu maximum  5% Lexic, morfologie: Forma corectă a 
adverbului este maximum, spre deosebire de 
cea a adjectivului (maxim). 

N24 20.V, 20.03 titraj Primul festival românesc de 
jazz şi muzică Ńigănească la 
Paris, debutează luni la 
teatrul... 

Primul festival românesc de jazz ş
muzică Ńigănească de la Paris 
începe luni la teatrul... 

PunctuaŃie: Virgulă între subiect şi predicat.
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N24 20.V, 20.04 titraj Membri  români ai unei 
reŃele ce se ocupa cu furtul ş
vânzarea de metale sunt 
judecaŃi în FranŃa. 

Membrii  români ai unei reŃele ce 
se ocupa cu furtul şi vânzarea de 
metale sunt judecaŃi în FranŃa. 

Grafie: Greşeală tehnică. 

N24 20.V, 23.14 Ştiri , voce capitala provinciei, cea mai 
greu încercată de... 

capitala provinciei, cel mai greu 
încercată de... 

Sintaxă: Acordul greşit (în gen) al 
adverbului. 

 
 


