
Postul: OTV
Perioada: mai 2012

Postul Ziua, 
ora

Emisiunea, 
autorul 
greşelii

Greşeala Varianta corectă Explicaţia 

OTV 4.V, 
18.31

Se întâmplă 
acum, 
moderator

„sunt 100 de inşi care, 
atenţie, niciunul dintre ei 
nu e om politic”

sunt 100 de inşi dintre care,  
atenţie, niciunul nu e om 
politic

Sintaxă: Anacolut.

OTV 5.V,
21.34

text afişat pe 
ecran

„0,44 € / tva inclus” 0,44 € / TVA inclus Grafie: Abrevierea TVA se scrie cu 
majuscule.

OTV 6.V, 
11.50

Rodul  
pământului,
reporter

„ca şi o concluzie” ca o concluzie Sintaxă: Şi parazitar, fără justificare 
sintactică.

OTV 7.V,
18.36

text afişat pe 
ecran

„în mod aberant cresc 
salariile bugetarilor dar nu şi 
cele ale celor care produc, 
angajaţii firmelor private”

în mod aberant cresc 
salariile bugetarilor, dar nu 
şi cele ale celor care produc,  
angajaţii firmelor private

Punctuaţie: Virgula este obligatorie 
înaintea conjuncţiei adversative dar. 

OTV 7.V,
18.37

Se întâmplă 
acum, 
moderator

„le-a dat voie două lucruri” le-a dat voie să facă două 
lucruri

Sintaxă: Elipsa unui verb face ca 
propoziţia să fie nefirească.

OTV 7.V,
18.38

Se întâmplă 
acum, 
moderator

„De ce se cresc salariile?” De ce se măresc salariile? Sintaxă: Verbul a creşte nu poate fi 
utilizat la forma reflexiv-pasivă. 

OTV 7.V,
18.39

Se întâmplă 
acum, 
moderator

„orice om care nu-i curg 
bale din gură de idiot”

orice om căruia nu-i curg 
bale din gură de idiot

Sintaxă: Anacolut.

OTV 7.V,
18.42

Se întâmplă 
acum, text 

„Dacă cineva îdrăzneşte” Dacă cineva îndrăzneşte Grafie: Neglijenţă de redactare.



afişat pe ecran

OTV 7.V,
18.49

Se întâmplă 
acum, 
moderator

„Televiziunea Alfa, 
televiziunea Beta [...] îi duce 
pe proşti unde vor ele”

Televiziunea Alfa,  
televiziunea Beta [...] îi duc 
pe proşti unde vor ele

Sintaxă: Dezacord între subiect şi 
predicat.

OTV 7.V,
19.00

Se întâmplă 
acum, 
moderator

„să se ia de beregăţi cu o 
lume întreagă”

să se ia de beregate cu o 
lume întreagă

Morfologie: Formă incorectă de 
plural.

OTV 7.V,
19.12

Se întâmplă 
acum, 
moderator

„franţujii” francezii Morfologie: Formă incorectă de 
plural.

OTV 7.V,
19.29

Se întâmplă 
acum, 
moderator

„vine omul de servici şi dă 
cu...”

vine omul de serviciu şi dă 
cu...

Pronunţare: Forma corectă este 
serviciu. Forma fără u final este 
neliterară, dar destul de frecventă.

OTV 7.V,
19.35

Se întâmplă 
acum, crawl

„GRECIA TREBUI SĂ 
URMEZE CALEA 
REFORMELOR 
ASUMATE”

GRECIA TREBUIE SĂ 
URMEZE CALEA 
REFORMELOR ASUMATE

Morfologie: Formă greşită de 
indicativ, prezent, persoana a III-a.

OTV 7.V,
19.37

Se întâmplă 
acum, 
moderator

„Eu sunt printre puţinii 
oameni care am spus că...”

Eu sunt printre puţinii  
oameni care au spus că...

Sintaxă: Dezacord între subiect şi 
predicat.

OTV 7.V,
19.45

Se întâmplă 
acum, 
moderator

„Salariile care acum sunt 
aduse, vezi Doamne, la 
nivelul din 2012 este o şpagă 
electorală”

Salariile care acum sunt 
aduse, vezi Doamne, la  
nivelul din 2012 sunt o şpagă 
electorală

Sintaxă: Dezacord între subiect şi 
predicat.

OTV 7.V,
21.21

Înregistrarea 
unui miting, 
realizator TV

„troleibuzul care ne duce la 
servici”

troleibuzul care ne duce la 
serviciu

Pronunţare: Forma corectă este 
serviciu. 

OTV 8.V,
18.48

Se întâmplă 
acum, text 
afişat pe ecran

„Azi, jaful USL-ului din 
2008, a fost legalizat cu 
votul...”

Azi, jaful USL-ului din 2008 
a fost legalizat cu votul...

Punctuaţie: Virgulă între subiect şi 
predicat.



OTV 8.V,
19.17

Se întâmplă 
acum, text 
afişat pe ecran

„...ca în cazul legii de 
creştere a salariilor 
profesorilor cu 50% dată tot 
în 2008”

...ca în cazul legii de creştere  
a salariilor profesorilor cu  
50%, date tot în 2008

Sintaxă: Dezacordul în caz al 
adjectivului participial.

OTV 8.V,
19.24

Se întâmplă 
acum, 
moderator

„maxim 300 de 
parlamentari”

maximum 300 de 
parlamentari

Morfologie: Adverbul are forma 
corectă maximum.

OTV 8.V,
19.28

Se întâmplă 
acum, crawl

„INCENDIUL DE LA 
SPITALUL RÂMNICU 
VÂLCEA, PROVOCAT DE 
O PACIENTĂ”

INCENDIUL DE LA 
SPITALUL DIN RÂMNICU 
VÂLCEA, PROVOCAT DE 
O PACIENTĂ

Sintaxă: Numele spitalului nu este 
identic cu numele oraşului. Se 
impune utilizarea prepoziţiei din.

OTV 8.V,
19.29

Se întâmplă 
acum, 
moderator

„ailanţii cum de tac?” ceilalţi cum de tac? Morfologie: Formă populară, 
incorectă din punctul de vedere al 
limbii literare.

OTV 8.V,
19.31

Se întâmplă 
acum, crawl

„31 INTERSECŢII 
MONITORIZATE VIDEO 
PENTRU FINALĂ”

31 DE INTERSECŢII 
MONITORIZATE VIDEO 
PENTRU FINALĂ

Sintaxă: Absenţa prepoziţiei de după 
un numeral mai mare de 19.

OTV 8.V,
20.25,
20.26

emisiune în 
direct,
moderator

„eşti un [ecsemplu]”
„eşti un [ecsemplu] viu de 
luptător cu această cruntă 
boală”

[egzemplu] Pronunţare: Cuvântul reliefat se 
pronunţă cu [gz], conform normelor 
ortoepice.

OTV 10.V,
18.30

Se întâmplă 
acum, subtitlu

„au dat jos Guvernul care 
făcea ce vrea FMI-ul”

au dat jos guvernul care 
făcea ce vrea FMI-ul

Grafie: Nu este justificată scrierea cu 
iniţială majusculă. 

OTV 10.V,
18.31

Se întâmplă 
acum, text 
afişat pe ecran

„distrugerile care le-aţi 
văzut Duminică”

distrugerile pe care le-aţi  
văzut duminică

Sintaxă: Absenţa prepoziţiei 
gramaticalizate pe, înaintea 
complementului direct.
Grafie: Nu este justificată scrierea cu 
iniţială majusculă.

OTV 10.V,
18.32

Se întâmplă 
acum, text 

„trebuiesc eliminate” trebuie eliminate Morfologie: Formă incorectă de 
indicativ, prezent, persoana a III-a.



afişat pe ecran

OTV 11.V,
18.41

emisiune live, 
subtitlu

„Credeţi că D.D, împreună 
cu poporul vor învinge şi în 
10 iunie?”

Credeţi că D. D. împreună cu 
poporul vor învinge şi în 10 
iunie?

Punctuaţie: (1) Absenţa punctului 
după majusculă. (2) Virgulă între 
termenii unui subiect multiplu, aflaţi 
în raport de coordonare. 

OTV 11.V,
18.47

emisiune live,
moderator

„Vă rog să continuaţi 
periplul ăsta prin care aţi 
trecut şi am trecut noi [...] 
periplul ăsta, cum am ajuns 
aici?”

– Semantică: Substantivul periplu este 
impropriu folosit. Sensul său este 
„călătorie lungă pe mări şi oceane; 
călătorie lungă (şi anevoioasă)”, iar 
moderatorul se referea la experienţa 
televiziunii OTV, de-a lungul 
timpului.

OTV 11.V, 
19.12

emisiune live,
realizatoare 
TV

„lumea mă-ntrebau” lumea mă-ntreba Sintaxă: Dezacord între subiect şi 
predicat.

OTV 11.V, 
19.13

emisiune live,
realizatoare 
TV

„şi pentru curajul pe care 
l-au avut această instanţă de 
judecată”

şi pentru curajul pe care l-a 
avut această instanţă de 
judecată

Sintaxă: Dezacord între subiect şi 
predicat.

OTV 14.V,
18.15

Se întâmplă 
acum, text 
afişat pe ecran

„şi Euro va scădea după 
investirea Guvernului 
Ponta”

şi euro va scădea după 
învestirea guvernului Ponta

Grafie: Nu este justificată scrierea cu 
iniţială majusculă.
Semantică: Confuzie paronimică.

OTV 14.V,
18.57

Se întâmplă 
acum, text 
afişat pe ecran

„1 litru benzină = 66.300 
lei!”

1 litru de benzină = 66.300 
de lei!

Sintaxă: Absenţa prepoziţiei de după 
un numeral mai mare de 19 şi după 
un substantiv cuantificator (litru).

OTV 14.V, 
19.06

Se întâmplă 
acum, 
moderator

„substantivul şoarece este 
defectiv de gen”

– Inexactitate. Substantivul şoarece are 
genul masculin. Moderatorul voia să 
spună că nu există un substantiv care 
să desemneze femela şoarecelui, dar 
există (şoricioaică).



OTV 14.V,
19.25

Se întâmplă 
acum, crawl

„1.021 PERSOANE” 1.021 DE PERSOANE Sintaxă: Absenţa prepoziţiei de după 
un numeral mai mare de 19.

OTV 15.V,
20.12

emisiune 
electorală, 
subtitlu

„asupra candidaţiilor PP-
DD”

asupra candidaţilor PP-DD Grafie: Redactare neglijentă. 

OTV 16.V,
21.12

emisiune 
electorală, 
moderator

„doi candidaţi care se 
competiţionează între ei şi 
cu ceilalţi”

doi candidaţi care 
competiţionează între ei şi cu 
ceilalţi

Sintaxă: Verbul a competiţiona are 
utilizări intranzitive.

OTV 16.V,
21.12

emisiune 
electorală, 
moderator

„de asemeni” de asemenea Lexic: Forma utilizată este neliterară.

OTV 16.V,
21.12

emisiune 
electorală, 
moderator

„domnul Iliescu se 
concurează cu ceilalţi 
competitori”

domnul Iliescu concurează 
cu ceilalţi competitori

Sintaxă: Utilizarea reflexivă nu este 
justificată.

OTV 16.V,
21.20

emisiune 
electorală, 
subtitlu

„E bine că viitorul Primar 
General, Horia Mocanu va 
lăsa metroul gratis?”

E bine că viitorul primar 
general, Horia Mocanu, va 
lăsa metroul gratis?

Grafie: Nu este justificată scrierea cu 
iniţială majusculă.
Punctuaţie: Absenţa virgulei care 
încadrează apoziţia.

OTV 17.V,
18.24

Se întâmplă 
acum, crawl

„CU DATORII DE PESTE 
50 MILIOANE EURO”

CU DATORII DE PESTE 50 
DE MILIOANE DE EURO

Sintaxă: Absenţa prepoziţiei de.

OTV 19.V,
18.47

Se întâmplă 
acum, crawl

„VOR FI PUŞI ÎN 
LLIBERTATE”

VOR FI PUŞI ÎN 
LIBERTATE

Grafie: Redactare neglijentă.

OTV 19.V, 
19.21

În atenţia  
DNA, 
moderator

„o familie care au denunţat 
corupţia”

o familie care a denunţat 
corupţia

Sintaxă: Dezacord între subiect şi 
predicat.



OTV 19.V,
20.02

Dan 
Diaconescu 
Direct,  
moderator

„OTV-ul era destul de mic 
ca şi audienţă”

OTV-ul era destul de mic ca 
audienţă

Sintaxă: Şi parazitar, fără justificare 
sintactică. 

OTV 19.V,
20.03

În atenţia  
DNA, 
moderator

„cât vroiam eu” cât voiam eu Morfologie: Formă neliterară, hibridă 
(rezultată prin suprapuenrea formelor 
voiam şi vream).

OTV 19.V,
20.15

În atenţia  
DNA, crawl

Textul este scris parţial fără 
diacritice (în locul literei ţ  
este scris t).

– Grafie: Redactare neglijentă.

OTV 21.V,
22.03

Alupei în  
acţiune,  
moderator

„Never să găseşti ceva.” Niciodată să nu găseşti  
ceva. / Niciodată [nu se  
întâmplă] să găseşti ceva.

Lexic: Utilizarea anglicismului nu 
este justificată, deoarece nu este un 
termen tehnic sau unul care nu se 
traduce în română.

OTV 22.V,
17.41

Românul, şeful  
lui  
Condurăţeanu
,
moderatoare

„cătină” cătină Pronunţare: Accentuare greşită.

OTV 22.V,
20.08

Alupei în  
acţiune,  
moderator

„platanii care i-a scos zilele 
trecute” 

platanii pe care i-a scos zilele  
trecute

Sintaxă: Absenţa prepoziţiei 
gramaticalizate pe, înaintea 
complementului direct.

OTV 25.V,
19.47

Se întâmplă 
acum, 
moderator

„femei ca Jenica, femei care 
luptă pentru copiii şi nepoţii 
ei”

femei ca Jenica, femei care 
luptă pentru copiii şi nepoţii  
lor

Sintaxă: Dezacord între pronume şi 
antecedentul său referenţial.

OTV 28.V,
14.12

Să trăim bine,  
moderatoare

„un produs care poate fi luat 
atât de copii, de tineri, de 
oameni în vârstă”

un produs care poate fi luat  
atât de copii, de tineri, cât şi 
de oameni în vârstă

Sintaxă: Elementul coordonator atât  
trebuie utilizat împreună cu perechea 
sa corelativă cât şi.

OTV 28.V,
14.13

Să trăim bine,  
moderatoare

„de cel care lucrează practic 
ca şi medic”

de cel care lucrează practic  
ca medic

Sintaxă: Şi parazitar.



OTV 28.V,
15.01

Întrebarea 
zilei, voce din 
off

„[sernobâl]” [cernobâl] Pronunţare: Pronunţare greşită a 
numelui oraşului Cernobâl.

OTV 28.V,
15.40

Românul, şeful  
lui  
Condurăţeanu
,
moderatoare

„vă încurajem” vă încurajăm Pronunţare: Pronunţare neliterară.

OTV 29.V,
10.06

Alupei în  
acţiune, crawl

„DNA A ÎNCEPUT 
URMARIREA PENALA SI 
A PUS...”

DNA A ÎNCEPUT 
URMĂRIREA PENALĂ ŞI A 
PUS...

Grafie: Lipsa unor semne diacritice 
din text.

OTV 29.V,
16.08

Românul, şeful  
lui  
Condurăţeanu
, moderatoare

„continuă sterilizarea 
gratuită a căinilor”

continuă sterilizarea gratuită  
a câinilor 

Grafie: Redactare neglijentă.

OTV 30.V,
13.19

Să trăim bine,  
moderatoare

„le-a apărut pete albe” le-au apărut pete albe Sintaxă: Dezacord între subiect şi 
predicat.

OTV 30.V,
19.32

Se întâmplă 
acum, 
moderator 

„după ce a venit şi a spus la 
Antena 3 nişte lucruri 
cutremurătoare, l-au 
bypassat pe domnul Iancu”

după ce a venit şi a spus la  
Antena 3 nişte lucruri  
cutremurătoare, l-au dat la o 
parte pe domnul Iancu

Lexic: Verbul a bypassa nu există. 

OTV 30.V, 
20.15 

Alupei în  
acţiune,  
moderator

„sunteţi de 12 ani pe 
funcţie”

sunteţi de 12 ani în funcţie Semantică: Inadecvare semantică a 
prepoziţiei.

OTV 30.V,
21.41

Alupei în  
acţiune,  
subtitlu

„E bine PP-DD a trecut la 
fapte, în timp USL şi PDL 
au rămas la vorbe?”

E bine că PP-DD a trecut la  
fapte, în timp ce USL şi PDL 
au rămas la vorbe?

Grafie: Redactare neglijentă.

OTV 31.V,
18.16

Se întâmplă 
acum, 
moderator

„Eşti un tânăr care probabil 
ai un cerc de prieteni”

Eşti un tânăr care probabil  
are un cerc de prieteni

Sintaxă: Dezacord între subiect şi 
predicat.



Recomandări:

• „– Alo, băi, la Iaşi, eşti în direct!” (4.V, 18.39, Se întâmplă acum, moderator) – Exprimare nepoliticoasă.
„...au pierdut ăia de i-a durut curu’. [...] Eu nu ştiu cum o să iasă Grecia din căcatu’ ăsta” (7.V, 19.03, Se întâmplă acum, moderator) 
Exprimare nepotrivită pentru o emisiune de televiziune.
• „limbricii ăştia de la Bucureşti o dau şi pă mă-sa şi pă tac-su” (7.V, 19.03, Se întâmplă acum, moderator) – Exprimare nepotrivită
pentru o emisiune de televiziune.
• „mă duceam  dracu’   – Doamne iartă-mă – acasă” (7.V, 19.06,  Se întâmplă acum,  moderator) – Exprimare nepotrivită pentru o 
emisiune de televiziune.
• „agariciul  ăsta care conduce UNPR” (7.V, 19.12,  Se întâmplă acum,  moderator) – Exprimare nepotrivită pentru o emisiune de 
televiziune.
• „vine prostul şi mă face băsist” (7.V, 19.37, Se întâmplă acum, moderator) – Exprimare nepoliticoasă.
• „Spectacolul “Mă mut la mama”... ” (10.V, 18.32, crawl) – În limba română, ghilimelele se utilizează jos, la început („...”).
• „noi suntem mai de căcat decât grecii” (14.V, 18.20, Se întâmplă acum, moderator) – Exprimare nepotrivită pentru o emisiune de 
televiziune.


