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PRO TV 

1 – 31 octombrie 2011 

 

 

 

Post Data,  

ora 

Emisiune, 

autorul 

greşelii 

Greşeala Forma corectă Explicaţia greşelii 

PRO 

TV 

7.X.2011, 

13.05 

Ştirile PRO 

TV, burtieră 

„Intervenția a eșuat iar acum 

va fi nevoie de o operație.” 

Intervenția a eșuat, iar acum 

va fi nevoie de o operație. 

Punctuație: Înaintea 

conjuncțiilor coordonatoare 

adversative se pune virgulă. 

PRO 

TV 

 

8.X.2011, 

19.07 

 

Ştirile PRO 

TV, burtieră 

 

„Eclesiarh Catedrala 

Mitropolitană Iași” 

Eclesiarh la Catedrala 

Mitropolitană din Iași 

Sintaxă: Nemarcarea 

relațiilor sintactice. 

PRO 

TV 

 

8.X.2011, 

19.02 

 

Ştirile PRO 

TV, burtieră 

 

„Tudor Sișu a fost dat în 

urmărire generală, în baza 

unui mandat de executare a 

pedepsei închisorii” 

 

Tudor Sișu a fost dat în 

urmărire generală, în baza 

unui mandat de executare a 

pedepsei cu închisoarea 
 

Stilistică: Exprimare 

defectuoasă și ambiguă. 

PRO 

TV 

8.X.2011, 

19.34 

Ştirile PRO 

TV, subtitrare 

„oamenii cumsecade care 

vor să muncească dar nu-și 

găsesc de lucru” 

oamenii cumsecade care vor 

să muncească, dar nu-și 

găsesc de lucru 

Punctuație: Înaintea 

conjuncțiilor coordonatoare 

adversative se pune virgulă. 

PRO 

TV 

9.X.2011, 

13.08 

Apropo TV, 

voce 

„mare artizan al buteliilor” mare artizan al buteliilor Pronunțare: Conform 

DOOM 2005, substantivul 

butelie se accentuează 

corect pe primul „e”, și nu 

pe „i”.  

PRO 

TV 

9.X.2011,1

3.41, 

13.42 

Apropo TV, 

voce 

„butelie”, „buteliile”, 

„butelii” 

butelie, buteliile, butelii Pronunțare: Conform 

DOOM 2005, substantivul 

butelie se accentuează 

corect pe primul „e”, și nu 
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pe „i”. 

PRO 

TV 

9.X.2011, 

18.02 

Romania, te 

iubesc, burtieră 

„director firmă de 

consultanţă” 

director de firmă de 

consultanță/ directorul unei 

firme de consultanță 

Sintaxă: Nemarcarea 

relațiilor sintactice. 

PRO 

TV 

9.X.2011, 

18.05 

Romania, te 

iubesc, 

subtitrare 

„Practic o să fie două 

persoane.” 

Practic, o să fie două 

persoane. 

Punctuație: Elementul 

metadiscursiv se izolează 

prin virgulă.  

PRO 

TV 

9.X.2011, 

18.06 

Romania, te 

iubesc, voce 

„Mult mai deschis pe acest 

subiect este...” 

Mult mai deschis în legătură 

cu acest subiect este... 

Sintaxă: Extinderea 

utilizării incorecte a 

prepoziției pe. 

PRO 

TV 

9.X.2011, 

18.11 

Romania, te 

iubesc, 

subtitrare 

„Îmi cer scuze dar nu mă 

interesează” 

Îmi cer scuze, dar nu mă 

interesează 

Punctuație: Înaintea 

conjuncțiilor coordonatoare 

adversative se pune virgulă. 

PRO 

TV 

9.X.2011, 

18.53 

Romania, te 

iubesc, reporter 

„Cât e pe kilometru, ca şi 

bani?” 

Cât e pe kilometru, ca bani? Sintaxă: Și parazitar. 

PRO 

TV 

9.X.2011, 

19.05 

Ştirile PRO 

TV, scris pe 

ecran 

„nu e nici o problemă” nu e nicio problemă Grafie: Conform DOOM 

2005, pronumele și 

adjectivul pronominal 

negativ niciunul/ niciun se 

scriu legat.  

PRO 

TV 

9.X.2011, 

19.09 

Ştirile PRO 

TV, 

prezentatoare 

„Funeriu” Funeriu Pronunţare: Numele proprii 

provenite de la nume de 

agent se accentuează pe 

radical, la fel ca numele 

comune corespondente. 

PRO 

TV 

9.X.2011, 

19.13 

Ştirile PRO 

TV, burtieră 

„maşti de gaze” măşti de gaze Grafie: Absența parțială a 

diacriticelor.  

PRO 

TV 

9.X.2011, 

19.17 

Ştirile PRO 

TV, burtieră 

„bucătar şef” bucătar-şef Grafie: Conform DOOM 

2005, sustantivele compuse 

cu șef se scriu cu cratimă. 
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PRO 

TV 

9.X.2011, 

19.27 

Ştirile PRO 

TV, subtitrare 

„dintr-o dată” dintr-odată Grafie: În locuţiunea 

adverbială dintr-odată, 

adverbul odată se scrie 

corect legat. 

PRO 

TV 

12.X.2011, 

22.50 

Ştirile PRO 

TV, subtitrare 

„repercursiuni” repercusiuni Grafie, pronunțare: 

Substantivul repercusiuni se 

scrie și se pronunță corect 

fără al treilea „r”.  

PRO 

TV 

17.X.2011, 

13.00 

Ştirile PRO 

TV, burtieră 

„Huidu riscă închisoarea”  

 

Huidu riscă să fie închis/ să 

meargă la închisoare 

Sintaxă: Verbul a risca nu 

este tranzitiv.  

PRO 

TV 

 

19.X.2011, 

18.59 

Ştirile PRO 

TV, subtitrare 

 

„să traumatizezi copiii unei 

familii creștină cu 30 de 

mascați” 

 

să traumatizezi copiii unei 

familii creștine cu 30 de 

mascați 

Sintaxă: Dezacord în caz al 

adjectivului.  

PRO 

TV 

19.X.2011, 

19.19 

Ştirile PRO 

TV, scris pe 

ecran 

„preț anvelopă  

150-600 lei” 

 

prețul unei anvelope 

150-600 de lei 

Sintaxă: Nemarcarea 

relațiilor sintactice. Absența 

prepoziției de.  

PRO 

TV 

19.X.2011, 

22.38 

Ştirile PRO 

TV, subtitrare 

„Pentru viaţa veşnică m-am 

aruncat în Iordan nu pentru 

eliberare” 

Pentru viaţa veşnică m-am 

aruncat în Iordan, nu pentru 

eliberare 

Punctuaţie: Relația 

opozițională se marchează 

prin virgulă.  

PRO 

TV 

22.X.2011, 

19.04  

Ştirile PRO 

TV, reporter 

„un procent de 15,89 la sută 

din...” 

un procent de 15,89 din.../ 

15,89 la sută din... 

Semantică: Pleonasm. 

PRO 

TV 

22.X.2011, 

19.29  

Ştirile PRO 

TV, scris pe 

ecran (grafică) 

„proiect lege asistență 

socială” 

proiect de lege pentru 

asistența socială 

Sintaxă: Nemarcarea 

relațiilor sintactice. 

PRO 

TV 

22.X.2011, 

19.35  

Ştirile PRO 

TV, burtieră 

„comisar general Garda 

Națională de Mediu” 

comisar general, Garda 

Națională de Mediu/ 

comisar general la Garda 

Națională de Mediu 

Sintaxă: Nemarcarea 

relațiilor sintactice. 
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PRO 

TV 

24.X.2011, 

7.21 

Ştirile PRO 

TV, Meteo, 

crawl 

„"Casa de vis"” „Casa de vis” Grafie: Utilizarea 

ghilimelelor neromânești. 

PRO 

TV 

26.X.2011, 

7.03 

Ştirile PRO 

TV, prezentator 

 

„Domnu’!” Domnule! Morfologie: Forma corectă 

de adresare în vocativ a 

substantivului este domnule. 

PRO 

TV 

26.X.2011, 

7.03 

Ştirile PRO 

TV, prezentator 

 

„ne întâlnim cu Oana 

Cuzino, dar și cu George...” 

ne întâlnim cu Oana Cuzino 

și cu George... 

Stilistică: Marcarea 

superfluă a unei relații 

adversative. Nu sunt puse în 

relație două elemente între 

care există o opoziție reală. 

PRO 

TV 

26.X.2011, 

7.15 

Ştirile PRO 

TV, reporter 

 

„ce se întâmplă cu cei care 

nu au declarat aceste date 

personale, dar totuși au fost 

numărați...” 

ce se întâmplă cu cei care nu 

au declarat aceste date 

personale, dar au fost 

numărați.../ 

ce se întâmplă cu cei care nu 

au declarat aceste date 

personale și totuși au fost 

numărați... 

Semantică: Pleonasm.  

PRO 

TV 

28.X.2011, 

20.25  

Ştirile PRO 

TV, Meteo, pe 

plasma din 

studio 

„sambata, duminica” sâmbătă, duminică Grafie: Absența 

diacriticelor. 

PRO 

TV 

31.X.2011, 

17.17 

Ştirile PRO 

TV, burtieră 

„medic primar urgențe” medic primar la urgențe Sintaxă: Nemarcarea 

relațiilor sintactice. 

 

 

Recomandări: 

 

Inadecvare stilistică – Am înregistrat frecvent în emisiunile informative (în special în Știrile PRO TV) un surplus de expresivitate 

(abundență a unor figuri de stil uneori tocite sau stil excesiv jucăuș), uneori neadecvată formatului știrilor. Recomandare: păstrarea 
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unui stil mai neutru.  

● „Adio toamnă cu frunze arămii și castane coapte!” (PRO TV, 8.X.2011, 18.58, Știrile PRO TV, prezentatoare) 

● „Pământeni, ne așteaptă o noapte feerică! Mii de stele vor arunca praful lor lucitor peste Planeta albastră” (PRO TV, 8.X.2011, 

19.03, Știrile PRO TV, prezentatoare) 

● „Inevitabilul s-a produs: e toamnă, copacii pe stradă oftează, și-i frig și burează. O pâclă rece și deasă a învăluit astăzi centrul țării, 

iar anotimpul plin de culoare s-a transformat subit într-unul distant. La munte au căzut primii fulgi pe creste, iar în stațiuni s-a pornit o 

ploaie măruntă fără de sfârșit. S-au dus dintr-un foc 10 grade față de ieri, iar soarele a fugit speriat la Constanța, unde oamenii încă se 

aruncau în valuri.” (PRO TV, 8.X.2011, 19.03, Știrile PRO TV, prezentatoare) 

● „proprietarii casei sunt negri de supărare” (PRO TV, 24.X.2011, 17.23, Știrile PRO TV, voce) 

● „BLESTEMUL FOCULUI” – referitor la un incendiu declanșat într-un atelier de tâmplărie (PRO TV, 26.X.2011, 7.00, Știrile PRO 

TV, burtieră) 

  

 

 


