
 
Prima TV (octombrie - decembrie 2007) 

 
Monitorizare: Carmen Mîrzea-Vasile 
 
Ora Emisi

unea 
Versiunea greşită /nerecomandată Versiunea corectă 

/recomandată 
Domeniul greşelii (explicaţia)* 

Prima TV, marţi, 16 octombrie 2007 (18.00 - 18.30) 
 Focus despre tânăr se ştie că locuia singur 

..., dar şi că nu era căsătorit (Ovidiu 
Vărădeanu, reporter) 

despre tânăr se ştie că locuia 
singur ..., şi (,de asemenea,) 
că nu era căsătorit 

semantică: Nu există un raport adversativ între cele 
două propoziţii, ci unul copulativ. 

 Focus susţine că cu câteva zile înainte de 
dispariţie (Ovidiu Vărădeanu, 
reporter) 

susţine că tânărul, cu câteva 
zile înainte de dispariţie,  

Cacofonie (stilistică). 

 Focus fusese măzgălit, avea o inscripţie 
care însemna: „Dă-ne banii!“ 

fusese mâzgălit, pe el 
fuseseră scrise cuvintele: „Dă-
ne banii!“ 

semantică: Folosirea neadecvată în context a 
cuvântului inscripţie. 
ortografie: Grafia corectă este mâzgălit, nu măzgălit.

 Focus să-l ducă într-un service (Ovidiu 
Vărădeanu, reporter) 

să-l ducă la un service sintaxă, semantică: Folosirea greşită a prepoziţiei 
într-. 

 crawl cms. şef LIVIU CIULESCU 
 

cms.-şef LIVIU CIULESCU ortografie: Este recomandată scrierea cu cratimă 
(acest compus nu este înregistrat în DOOM2, dar 
grafia lui este după modelul locotenent-colonel/lt.-
col., redactor-şef, grafii recomandate de acest 
dicţionar normativ). 

 Focus doar că femeile s-au speriat încât i-
au văzut pe oameni beţi (Georgiana 
Ianoş, corespondent) 

doar că femeile s-au speriat 
întrucât/deoarece i-au văzut 
pe oameni beţi 

semantică, sintaxă: Raportul logico-semantic dintre 
cele două propoziţii este unul de cauzalitate, cea de-
a doua propoziţie este o cauzală, nu o consecutivă, 
deci trebuie folosit un conector din seria: pentru că, 
întrucât, deoarece. 

 Focus şi încă ceva şi încă un lucru Cacofonie (stilistică). 
 Focus Atac la frigiderul cu îngheţată! Fata 

... a fost prinsă în timp ce fura o ladă 
frigorifică (Cristina Ţopescu) 

– semantică, lexic: Lada frigorifică şi frigiderul sunt 
prezentate ca sinonime contextuale, probabil din 
dorinţa de a evita repetiţia şi de a spori 
expresivitatea ştirii, însă cei doi termeni exprimă 
realităţi destul de diferite pentru a putea fi substituiţi 
unul altuia. 
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 crawl Imagini POLIŢIA COMUNITARA 
CRAIOVA 

Imagini POLIŢIA 
COMUNITARĂ CRAIOVA 

ortografie: Greşeală tehnică. 

 Focus a treia locaţie controlată a fost 
pădurea (Cristina Ţopescu) 

al treilea loc controlat a fost 
pădurea 

lexic, semantică: Folosirea clişeizată, improprie, a 
neologismului locaţie în locul cuvântului loc. 
Conform DEX, sensurile substantivului locaţie sunt: 
„1. Închiriere. Chirie luată pentru lucruri luate în 
folosinţă temporară. 2. (Jur.) Contract prin care una 
dintre părţi se obligă să procure şi să asigure 
celeilalte părţi folosinţa unui lucru pentru un timp 
determinat în schimbul unei sume de bani“.  

 Focus în cazul uniformei de poliţist pătată 
cu sânge şi găsită lângă ... (Cristina 
Ţopescu) 

în cazul uniformei de poliţist 
pătate cu sânge şi găsite lângă 
... 

sintaxă: Adjectivele participiale pătată şi găsită se 
acordă în caz cu substantivul determinat 
(uniformei), deci trebuie să aibă formă de feminin, 
singular, genitiv. 

 Focus mecanicul a sesizat că s-a oprit 
motorul şi a coborât să se uite 
(voce) 

mecanicul a sesizat că s-a 
oprit motorul şi a coborât să 
vadă despre ce e vorba 

stilistică: Familiarism. 
semantică: Verbul a se uita cere o complinire 
sintactico-semantică (a se uita la ceva). 

 crawl PE ROŞU LA KM 0 ? PE ROŞU, LA KM 0 punctuaţie 

 crawl Poliţia de Frontiera-Interpol Poliţia de Frontieră - Interpol ortografie 

 Focus câteva zeci de locatari din cei 
aproape două sute (voce) 

câteva zeci de locatari dintre 
cei aproape două sute 

sintaxă: Prepoziţia partitivă care selectează un 
substantiv la numărul plural este dintre; din apare în 
raporturi partitive însoţind un substantiv la numărul 
singular. 

 crawl director Firma proprietară Director al firmei proprietare ortografie, sintaxă 

 Focus doar o singură bandă poate fi folosită 
(Mihai Rusu, corespondeet) 

doar o singură bandă poate fi 
folosită pentru fiecare 
sens/doar două benzi pot fi 
folosite 

semantică: Imaginile arată că se circulă pe o bandă, 
pe fiecare sens; prezentatoarea spusese anterior 
acelaşi lucru. 

 Focus de vinerea, la ora doisprezece, şi 
până duminică noaptea (Mihai Rusu, 
corespondeet) 

de vineri, la ora 
douăsprezece, şi până 
duminică noaptea 

sintaxă, morfologie: Adverbialul vinerea înseamnă 
„în fiecare vineri“, sens nepotrivit contextului. De 
asemenea, nu se face acordul între substantivul ora 
şi adjectivul numeral care urmează (ca şi în ora 
două, nu ora doi). 

 Focus activitatea medicală s-a desfăşurat în 
condiţii artizanale de igienă (voce) 

activitatea medicală s-a 
desfăşurat în condiţii 
improprii de igienă  

semantică, lexic: Folosirea neadecvată în context a 
cuvântului artizanale (obiectele pot fi artizanale, 
condiţiile de igienă pot fi improprii). 

 Focus bolnavii, care efectiv tremură de frig bolnavii, care tremură de frig stilistică: Efectiv este clişeu. 



 crawl VINEREA ...CĂLDURII VINEREA ... CĂLDURII punctuaţie: După punctele de suspensie urmează un 
spaţiu. 

 Focus unii fac chiar o invitaţie 
directorului RADET (voce) 

unii lansează chiar o 
invitaţie directorului RADET 

semantică, lexic: Îmbinarea a face o invitaţie este 
forţată, ea reprezintă, probabil, o contaminare a 
expresiilor a face o propunere şi a lansa o invitaţie. 

 Focus De frica facturilor, pentru locatarii 
blocului ..., căldura RADET-ului e 
inamicul (voce) 

Din cauza facturilor, pentru 
locatarii blocului ..., căldura 
RADET-ului e inamicul 

semantică: Grupul sintactic de frica facturilor 
implică o acţiune, nu o stare (sensul este: „locatarii 
consideră căldura un inamic“). 

 crawl MARIA ALEXANDRESCU 
preş. Asoc. bloc Z43 Dr. Taberei 

MARIA ALEXANDRESCU, 
preşedinta Asociaţiei blocului 
Z43 din Drumul Taberei 

ortografie, sintaxă: Prescurtarea preş. (uneori şi fără 
punct), pentru preşedinte, este nepotrivită. Ea apare 
foarte des la acest post de televiziune. Nemarcarea 
relaţiilor sintactice dintre cuvinte. 

 crawl  administrator bl OD3 Dr. Taberei administrator al blocului OD3 
din Drumul Taberei 

ortografie, sintaxă 

Prima TV, joi, 18  octombrie 2007 (18.00 - 20.00) 
 Focus întreaga fiestă a naţionalilor o 

veţi vedea (Cristina Ţopescu) 
întreaga petrecere a 
naţionalilor o veţi vedea 

semantică, lexic: Folosirea forţată a unui neologism în locul 
unui cuvânt mai vechi în limbă, considerat, probabil, mai puţin 
expresiv. 

 Focus medicii care le-au operat pe 
patriarhul Teoctist 

medicii care l-au operat 
pe patriarhul Teoctist 

sintaxă: Acord (accidental) greşit la plural. 

 Focus suma de şaptisprezece mii de 
lei (Bianca Nae, reporter) 

suma de şaptesprezece 
mii de lei 

ortofonie: Unica formă corectă a numeralului 17, aşa cum 
înregistrează dicţionarele, este şaptesprezece.  

 crawl COCAINĂ PENTRU VIP-
URI 

„COCAINĂ PENTRU 
VIP-URI“ 

ortografie: Este numele unui dosar, ca şi „Flota“, „Ţigareta II“ 
etc. 

 crawl FĂRĂ CULPĂ! FĂRĂ VINĂ! lexic: Sintagma Fără culpă! nu este greşită, însă folosirea 
neologismului în locul unui cuvânt mai vechi în limbă este 
forţată. 

 Focus a fost anesteziat de două ori: o 
dată pentru prima intervenţie 
..., iar cea de-a doua pentru o 
altă intervenţie (Cristina 
Ţopescu) 
 

a fost anesteziat de două 
ori: o dată pentru prima 
intervenţie ..., iar a 
doua oară pentru o altă 
intervenţie 
 

sintaxă, semantică: Cuvintele dată şi oară sunt slabe referenţial, 
de aceea este mai potrivită lexicalizarea lor (nu recuperarea lor 
anaforică). 

 Focus Colegiul Medicilor a declarat 
..., dar nu au vrut să divulge 
presei (Cristina Ţopescu) 

Colegiul Medicilor a 
declarat ..., dar nu a vrut 
să divulge presei 

sintaxă: Acordul trebuie făcut cu substantivul Colegiul, deci 
verbul trebuie să aibă formă de singular, aşa cum se întâmplă şi 
cu verbul coordonat anterior, care este corect acordat. 
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 crawl preş. Comisia Jurisdicţie 
Profesională CMR 

Comisia de Jurisdicţie 
Profesională a CMR 

ortografie: Prescurtarea preş., pentru preşedinte, este 
nepotrivită. 

 Focus azi au fost periate pădurile 
(Cristina Ţopescu) 

–  semantică: Folosirea neadecvată a cuvântului periate în context. 

 Focus Nici vorbă despre aşa ceva! 
(Anca Mihalecea, 
corespondent) 

Nici vorbă de aşa ceva! sintaxă, semantică: Probabil, confuzie cu expresia a fi vorba, 
care se poate construi şi cu prepoziţia despre. 
Hipercorectitudine. 

 crawl Gruparea Mobilă de Jandarmi 
Braşov 

Gruparea de Jandarmi 
Mobilă Braşov 

lexic: Titulatura completă, deşi este mai greoaie, trebuie 
respectată. 

 Focus Crima este însă de un sadism 
ieşit din comun (Anca 
Mihalecea, corespondent) 

Crima este (într-adevăr) 
de un sadism ieşit din 
comun 

stilistică: Însă este pe cale de a deveni clişeu lingvistic, acest 
cuvânt nu stabileşte niciun raport logic cu relatarea anterioară. 

 Focus când l-au văzut pe băiat în 
sicriu (voce) 

când au văzut sicriul 
băiatului 

semantică: Nepotrivire cu realitatea (persoana decedată fusese 
tăiată în bucăţi, sicriul nu avea cum să fie descoperit). 

 Focus Tu ştii cumva ... Avea duşmani 
sau cineva care să-i vrea răul? 
(reporter) 

Tu ştii cumva ... Avea 
duşmani sau ştii pe 
cineva care să-i vrea 
răul? 

semantică, sintaxă: Formulare eliptică. 

 Focus Tot ce se auzea la 
înmormântare astăzi erau 
vorbe despre modul crunt în 
care (voce) 

Toată lumea vorbea 
astăzi la înmormântare 
despre ... /La 
înmormântare, astăzi, se 
auzeau numai vorbe 
despre modul crunt în 
care 

semantică: Enunţ prolix. 

 Focus spune că găinile nu vor avea 
de suferit (Cristina Ţopescu) 

spune că păsările nu vor 
avea de suferit 

ortofonie: Întâlnire discordantă de sunete, neplăcută auzului. 

 Focus frigul i-a răpus pe mulţi elevi 
(Valentin Popa, reporter) 

frigul i-a răzbit pe 
mulţi elevi 

lexic: Mai potrivit contextual este verbul a răzbi. 

 Focus în aparenţă, atmosfera din 
universitate este una normală 
(voce) 

– semantică: Intenţiile ironic-glumeţe sunt clare, totuşi imaginile 
arătate înfăţişează altă realitate (universitatea este şantier în 
lucru). 

 Focus celofane, în loc de uşi, 
scânduri, în loc de culoare 
(voce) 

celofane, în loc de uşi, 
numai scânduri pe 
culoare [conform 
imaginilor] 

semantică 

 Focus lângă Strada unde s-a pupat lângă Strada unde am lexic: Numele străzii trebuie redat exact, chiar dacă este unul 
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Mimi (voce) pupat-o Mimi inedit. În plus, în imagini este filmată plăcuţa cu numele străzii. 
Cauza greşelii poate fi neatenţia sau dorinţa de a înlătura o 
posibilă înţelegere greşită de către telespectatori (o stradă unde 
reporterul a pupat-o pe Mimi).  

 Focus A lăsat accesul auto în seama 
municipalităţii 

A lăsat controlarea 
accesului auto în seama 
municipalităţii 

semantică 

 crawl de la 130 euro de la 130 de euro sintaxă: Lipsa prepoziţiei de (admisibilă dacă urmează abrevieri 
precum: MW, cm, E etc.). 

 Focus locaţiile selecte din insulele 
selecte 

– lexic, semanică: Folosirea clişeizată, improprie, a neologismului 
locaţie în locul cuvântului loc. Conform DEX, sensurile 
substantivului locaţie sunt: „1. Închiriere. Chirie luată pentru 
lucruri luate în folosinţă temporară. 2. (Jur.) Contract prin care 
una dintre părţi se obligă să procure şi să asigure celeilalte părţi 
folosinţa unui lucru pentru un timp determinat în schimbul unei 
sume de bani“. 
Repetiţie uşor de evitat. 

 crawl Revelion in Maramureş  
de la 180 lei/zi 

Revelion în Maramureş, 
de la 180 de lei pe zi 
(lei pe zi) 

ortografie 
sintaxă: Lipsa prepoziţiei de (admisibilă numai dacă urmează 
abrevieri precum: MW, cm, E etc.). 

 Focus forţa edilitară necesară 
şantierelor şcolare e ca 
niciodată (voce) 

– semantică: Lipsa unui adjectiv calificativ la gradul comparativ. 

 crawl ÎNCEPE MEGASTARUL ! ÎNCEPE 
„MEGASTAR“! 

ortografie 

 Focus se vor întrece în ochii juriului 
şi al telespectatorilor (Cristina 
Ţopescu) 

se vor întrece în ochii 
juriului şi ai 
telespectatorilor 

sintaxă: Dezacord. 

 Focus membru juriu Megastar membru al juriului 
„Megastar“ 

morfologie, sintaxă, ortografie 

 titraj, 
citat 

"Ar fi fost frumos să ne 
calificăm împreună şi noi şi 
bulgarii." ... Sursa – Gazeta 
Sporturilor 

„Ar fi fost frumos să ne 
calificăm împreună şi 
noi, şi bulgarii.“ ... 
Sursa – „Gazeta 
Sporturilor“ 

punctuaţie 

 crawl Munchen München ortografie 

 Focus le-a întărit speranţele ruşilor de le-a întărit ruşilor  sintaxă: Topică greoaie. 
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calificare la Euro 2008 (voce) speranţele de calificare 
la Euro 2008 

 Focus luptători de top la nivel 
mondial (voce) 

luptători de top/de nivel 
mondial 

semantică: Pleonasm. 

 Focus şutul era clar aiurea (voce) – stilistică 

 Atenţie
, 
ADHD
!, cu 
Supern
anny 

mi-a spus că cel mai rău lucru 
este ... (prezentatoare) 

mi-a spus că lucrul cel 
mai rău este că ... 

Cacofonie (stilistică). 

 Atenţie
, 
ADHD
!, cu 
Supern
anny 

există oameni care nu cred că 
există (prezentatoare) 

unii oameni nu cred că 
există 

lexic: Repetiţie uşor de evitat. 

 Focus „Trădătorule!“, 
„Mercenarule!“ şi multe alte 
scandări (voce) 

„Trădătorule!“, 
„Mercenarule!“ şi multe 
alte acuze 

semantică: Folosirea nepotrivită contextual a substantivului 
scandări. Conform DEX, scandare înseamnă: „1. Acţiunea de a 
scanda. 2. Tulburare funcţională a vorbirii, constând în 
disocierea cuvintelor în silabe“.  

 Focus final incredibil de infernal 
(voce) 

eventual: final infernal semantică: Pleonasm. 

 Focus Meciul a fost primul al 
Braziliei ... din 2000 încoace. 
(voce) 

A fost primul meci al 
Braziliei ... din 2000 
încoace. 

sintaxă: Topică greoaie. 

Prima TV, joi, 18 octombrie 2007 (21.51 - 22.20) 
 Ciao tv! Doamnelor şi domnilor 

... Hai să urmărim 
materialu’! (adresându-
se telespectatorilor) 
(Codruţ Keghes) 
 

Doamnelor şi domnilor 
... Haideţi să vedem 
materialul ... 

stilistică: Exprimare „relaxată“, motivată, în parte, de specificul 
emisiunii. 

 Ciao tv! Din punctul tău de 
vedere, care crezi că ... 
(Codruţ Keghes) 

Care crezi că ... semantică: Pleonasm. 

 Ciao tv! Singurul semn trimis sugestie: A trecut pe lexic 

http://dexonline.ro/search.php?cuv=disocia


fostului soţ a fost cel de 
Ignore total  

lângă el fără a face 
vreun gest, ignorându-l 
total 

 Ciao tv! Rita s-a abandonat în 
genul de conversaţie ... 

Rita s-a abandonat 
genului de conversaţie 
... 

sintaxă: Folosirea greşită a prepoziţiei în. 

 Ciao tv! gradul de notorietate al 
artistului 

gradul de notorietate a 
artistului 

sintaxă 

 Ciao tv! să vedem ce regretă 
domnul Cătălin Măruţă 
dacă a plecat de la TVR 
şi s-a dus la ProTV  
(Codruţ Keghes) 

să vedem ce regretă 
domnul Cătălin Măruţă, 
care a plecat de la TVR 
şi s-a dus la ProTV/să 
vedem dacă regretă ceva 
domnul Cătălin Măruţă, 
care a plecat de la TVR 
şi s-a dus la ProTV 

semantică, sintaxă 

 Ciao tv! ce-a urmat, fiindcă tot 
suntem în trupa Class  
(Codruţ Keghes) 

ce-a urmat, fiindcă tot 
vorbeam de/ne 
refeream la trupa Class  

lexic, semantică: Construcţia a fi în ceva nu are sensul de a se 
referi la ceva.  

 Ciao tv! Daţi-i domnişoarei Ancăi 
Badiu ... (Codruţ 
Keghes) 

Daţi-i domnişoarei Anca 
Badiu ... 

sintaxă, morfologie: „Propagarea“ inexplicabilă a desinenţei de 
genitiv-dativ la un substantiv care ocupă poziţia sintactică de 
atribut apoziţional. 

 Ciao tv! pentru că cel mai bine se 
învaţă din greşeli 

pentru că din greşeli se 
învaţă cel mai bine 

Cacofonie (stilistică). 

 Ciao tv! să nu stau la ...  coloană 
[la semafor] (Codruţ 
Keghes) 

să nu stau în coloană lexic, semantică: Folosirea neadecvată contextual a 
substantivului coloană, probabil o contaminare între: la coadă  
şi în coloană (din: circulă în coloană, se merge în coloană). 

 Ciao tv! Vedetele ... Fac ei 
[vedetele] ceva ce voi nu 
ştiaţi? 

Fac ele ceva ce voi nu 
ştiaţi? 

sintaxă: Dezacord. 

 Ciao tv! care, în ghilimele, vezi 
Doamne, îşi caută rochie 
de mireasă (Codruţ 
Keghes) 

care, între ghilimele, 
vezi Doamne, îşi caută 
rochie de mireasă 

lexic 
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 Ciao tv! Doamna Roman a rămas 
fără niciun ban, dar, 
dintr-odată, ... i-a picat o 

Doamna Roman a rămas 
fără niciun ban. Dintr-
odată, însă, ... i-a picat o 

lexic: Expresia corectă este a-i pica fisa, dar aici, din intenţii 
glumeţe, ea a fost modificată.  
Anacolutul putea fi evitat prin segmentarea frazei în două 



fisă fisă. propoziţii. 
 Ciao tv! Te-ai simţit OK? Te-ai simţit bine? stilistică 

Prima TV, duminică, 21 octombrie 2007 (16.00 - 18.00) 
16.11 Cronica 

Cârcotaşil
or (r) 

celelalte bebeluşe ... o să 
le vedeţi (Huidu) 

pe celelalte bebeluşe o 
să le vedeţi 

sintaxă: Anacolut. 

16.24 Cronica 
Cârcotaşil
or (r) 

puteţi fi la fel ca cele 
două fete (Huidu) 

puteţi fi la fel ca aceste 
două fete 

Cacofonie (stilistică). 

16.27 Cronica 
Cârcotaşil
or (r) 

o curviştină mică pusă 
pe interes  

– lexic, stilistică 

17.00 Cronica 
Cârcotaşil
or (r) 

Doamnelor, 
domnişoarelor, cele care 
nu s-au înscris la 
concursul ..., să vă 
spunem că rataţi (Huidu) 

Doamnelor, 
domnişoarelor, celor 
care nu s-au înscris la 
concursul ... le spunem 
că ratează 

sintaxă: Anacolut. 

17.27 Cronica 
Cârcotaşil
or (r) 

de optisprezece camere 
(Codruţ Keghes) 

de optsprezece camere lexic: Cuvântului are o formă greşită, care apare frecvent la 
vorbitorii cărora le este greu să pronunţe seria de consoane 
ptspr. 

17.37 Cronica 
Cârcotaşil
or (r) 

Fetelor, vă mulţumim 
cum v-aţi descurcat în 
seara aceasta (Huidu) 

Fetelor, vă mulţumim! V-
aţi descurcat bine în seara 
aceasta 

sintaxă 

 
Ora Emisiune

a 
Versiunea greşită/ 
nerecomandată  

Versiunea corectă/ 
recomandată 

Domeniul greşelii (explicaţia) 

Prima TV, duminică, 21 octombrie 2007 (18.00 - 18.45) 
18.00 Focus pentru care răpitorii 

ceruseră 350 de dolari 
(voce) 

pentru care răpitorii ceruseră 
350 de mii de dolari 

semantică: Ulterior, se spune că este vorba de 350 de mii 
de dolari. 

18.01 crawl Ocna Şugatag, Judeţul 
Mureş 

Ocna Şugatag, judeţul Mureş ortografie 

18.05 crawl ag. şef  Vasile Dobre ag.-şef /agent-şef Vasile 
Dobre 

ortografie: Este recomandată scrierea cu cratimă (acest 
compus nu este înregistrat în DOOM2, dar grafia lui este 
după modelul locotenent-colonel/lt.-col., redactor-şef, 
grafii recomandate de acest dicţionar normativ). 
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18.05 crawl regia Pădurilor 
Kronstand 

Regia Publică a Pădurilor 
Locale Kronstad 

lexic, ortografie: Prescurtarea denumirii poate fi explicată 
prin constrângerile de spaţiu. Cuvântul Kronstad este 
scris greşit. 

18.10 Focus iarnă în toată regula 
(Magda Vasiliu) 

– lexic, semantică: Clişeu. 

18.13 Focus a fost oprită circulaţia 
navelor ... şi tranzitul pe 
canalul ... (Viorel Matei) 

au fost oprite circulaţia 
navelor ... şi tranzitul pe 
canalul ... 

sintaxă: Dezacord. 

18.20 crawl plt. adj. plt.-adj. ortografie, lexic: DOOM2 recomandă scrierea cu cratimă 
(plutonier-adjutant) şi înregistrează şi abrevierea plt.-adj. 

18.23 Focus Liliana ... a spus „Da“ în 
faţa ofiţerului Stării 
civile din Mangalia 
alături de Ion ... (Magda 
Vasiliu) 

Liliana ... i-a spus „Da“ în faţa 
ofiţerului Stării civile din 
Mangalia lui Ion ... 

sintaxă, semantică 
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18.24 Focus doi conservatori şi-au 
unit destinele în stil 
mare 

– stilistică: Exprimare bombastică. 

18.25 crawl Preşedinte Partid 
Conservator 

Preşedintele Partidului 
Conservator/ Preşedinte 
Partidul Conservator 

sintaxă: Nemarcarea relaţiilor sintactice dintre cuvinte. 

18.36 Focus pionierii genului 
electronic, „Chemical 
Brothers“ (Magda 
Vasiliu) 

pionierii genului electronic, 
„The Chemical Brothers“ 

lexic: Numele trupei trebuie redat complet. 

18.38 Focus următoarea oprire a celor 
de la „Chemical 
Brothers“ (voce) 

următoarea oprire a celor de la 
„The Chemical Brothers“ 

lexic: Numele trupei trebuie redat complet. 

18.38 Focus majoritatea oamenilor 
care ... erau total OK, la 
modul: „Ernest, dacă ai 
vreo problemă“ (Ernest,  
prezentator al unei 
emisiuni la acest post) 

– stilistică, semantică: Limbaj colocvial, neîngrijit. 

18.43 Focus aparţine unei familii de 
bătrâni foarte înstărită 
(voce) 

aparţine unei familii de bătrâni 
foarte înstărite 

sintaxă: Dezacord. 



Prima TV, duminică, 21 octombrie 2007 (22.00 - 23.25) 
22.22 crawl joacă online, pe 

www.primatv.ro sau 
trimiţând prin SMS ...  

joacă on-line, pe 
www.primatv.ro, sau 
trimiţând prin SMS ... 

ortografie: DOOM2 recomandă grafia on-line, însă o 
înregistrează şi pe cea fără cratimă (online).  
punctuaţie: Acest circumstanţial de loc este izolat inţial 
prin virgulă, dar nu este izolat şi final; acest 
circumstanţial sau este neizolat, sau este încadrat de 
virgule. 

22.22 crawl laptop-uri laptopuri ortografie: Grafia pluralului de la „laptop“ este 
„laptopuri“, conform DOOM2, care impune norma 
următoare: „ataşarea fără cratimă a articolului sau a 
desinenţei la împrumuturile – chiar neadaptate sub alte 
aspecte – terminate în litere din alfabetul limbii române 
pronunţate ca în limba română” (p. XLII) sau: „La 
împrumuturile recente, în curs de adaptare, norma actuală 
a adoptat soluţii diferite [ ...]; la cele masculine – cu 
desinenţa -i, cu alternanţe fonetice corespunzătoare: 
bodyguarzi-bodigarzi, brokeri, dealeri, boşi” (p. XCVI). 

22.22 crawl Poţi câştiga numeroase 
premii printre care 

Poţi câştiga numeroase premii, 
printre care 

punctuaţie   

22.32 crawl basilică, pronunţat 
[basilică] 

bazilică, pronunţat [bazilică] ortografie: DOOM2 înregistrează drept corectă numai 
grafia cu z, bazilică. 

23.00 Te crezi 
mai 
deştept? 

mate antâia  (Virgil 
Ianţu) 

mate întâi ortografie, sintaxă 

 
Prima TV, luni, 22 octombrie 2007 (2 ore) 
Ora Emisiunea Versiunea greşită / 

nerecomandată 
Versiunea corectă / recomandată Domeniul greşelii (explicaţia) 

 112 Poliţia în 
acţiune 

112 Poliţia in actiune 112 Poliţia în acţiune ortografie 

 titraj dv dv. ortografie 

 titraj nu se vedea nimc nu se vedea nimic ortografie: Greşeală tehnică. 
 112 Poliţia în 

acţiune 
beţi pulbere (voce) –  

 112 Poliţia în 
acţiune 

a încercat prin diferite căi 
(Christian Sabbagh) 

a încercat pe diferite căi/prin 
diferite metode 

semantică 
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 112 Poliţia în 
acţiune 

structură cu multe nivele 
(Christian Sabbagh) 

structură cu multe niveluri ortografie 

 112 Poliţia în 
acţiune 

reuşesc să intre în ... sub 
legenda că ar fi 
reprezentanţi (Christian 
Sabbagh) 

reuşesc să intre pretinzând că ar fi 
reprezentanţi 

lexic 

 112 Poliţia în 
acţiune 

unui vas cargo [cargo] 
(Christian Sabbagh) 

unui vas cargou [cargou] ortofonie, lexic (DOOM2 înregistrează numai 
forma [cargou]) 

 112 Poliţia în 
acţiune 

momentul adevărului avea 
să apară (Christian 
Sabbagh) 

momentul adevărului avea să vină semantică 

 112 Poliţia în 
acţiune 

măsurile de securitate sunt 
dintre cele mai draconice 
(Christian Sabbagh) 

măsurile de securitate sunt 
draconice 

semantică: Pleonasm. 

 Trădaţi în 
dragoste 

practic ar trebui să scăpaţi 
pur şi simplu de el (Ernest) 

ar trebui să scăpaţi de el stilistică 

 Trădaţi în 
dragoste 

el, practic, are o viaţă dublă 
cu ea (Ernest) 

el are o viaţă dublă cu ea semantică, stilistică 

 Trădaţi în 
dragoste 

noi mizăm că la un moment 
dat va părăsi (Ernest) 

noi mizăm pe faptul că la un 
moment dat va părăsi 

sintaxă 

 Trădaţi în 
dragoste 

cei doi au părăsit locaţia 
(Ernest) 

cei doi au părăsit imobilul lexic 

Prima TV, miercuri, 24 octombrie 2007 (2 ore) 
 Cronica 

Câcotaşilor 
care-i aluzia asta cu 
Şerbănele, cu alea ... 
(Şerban Huidu) 

ce-i cu aluzia asta cu Şerbănele stilistică: Procedeu colocvial de extindere a 
referenţialităţii. 
sintaxă, semantică 

 Cronica 
Câcotaşilor 

şi ne pomeniţi de noi la OTV 
(Şerban Huidu) 

şi pomeniţi de noi la OTV sintaxă 

 Cronica 
Câcotaşilor 

unul l-aţi văzut şi 
dumneavoastră (Şerban 
Huidu) 

pe unul l-aţi văzut şi 
dumneavoastră 

sintaxă: Anacolut. 

 Cronica 
Câcotaşilor 

Starea jalnică a ..., dar şi 
delăsarea ... am văzut-o 
(voce) 

Starea jalnică a ..., dar şi delăsarea 
... le-am văzut 

sintaxă: Dezacord. 

 Cronica 
Câcotaşilor 

s-au meritat cele 557 de 
minute (Cristian Hrubaru) 

au meritat cele 557 de minute stilistică 
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 Cronica 
Câcotaşilor 

din punct de vedere al 
cârcotaşului (Găinuşă) 

din punctul de vedere al 
cârcotaşului 

morfologie, sintaxă 

 Cronica 
Câcotaşilor 

dacă l-ar testa poliţiştii, pă 
detectorul ăsta, şi-ar face 
cruce (Şerban Huidu) 

dacă ar testa poliţiştii detectorul 
ăsta, şi-ar face cruce 

sintaxă 

Prima TV, duminică, 28 octombrie 2007 (2 ore) 
 Megastar participanti; concurenti; 

publicul voteaza; 6 finalisti; 
salveaza  (pe ecran) 

participanţi; concurenţi; publicul 
votează; 6 finalişti; salvează 

ortografie: Greşeli tehnice. 

 Megastar publicul va alege în final 
încă 6 finalişti (voce) 

la urmă, publicul va alege încă 6 
finalişti 

lexic 

 Megastar a reprezentat un real succes 
(Andreea Raicu) 

a reprezentat un mare succes stilistică 

 Megastar intenţiile noastre este să-i ...  
şi să avem cât mai mult 
concurenţi buni în finală 
(Virgil Ianţu) 

intenţiile noastre sunt să-i ...  şi să 
avem cât mai mulţi concurenţi buni 
în finală 

sintaxă 

 Megastar tu ai un timbru şi-o voce 
bună (Virgil Ianţu)  

tu ai un timbru şi-o voce bune sintaxă 

 Megastar faza e că (Virgil Ianţu)  – stilistică 

 Megastar să aibe (Virgil Ianţu) să aibă morfologie 

 Megastar să ai credinţă în ce faci 
(Virgil Ianţu) 

să ai încredere în ce faci lexic 

 Megastar ceva ce este valabil la fel 
pentru toată lumea 
(Răzvan Mazilu) 

ceva ce este valabil pentru toată 
lumea 

semantică: Pleonasm. 

 Megastar din cauza acestei atitudini, 
pe care aş vrea să te 
gândeşti bine la ea şi să ţi-o 
schimbi (Răzvan Mazilu) 

din cauza acestei atitudini, la care 
aş vrea să te gândeşti bine şi (pe 
care aş vrea) să ţi-o schimbi 

sintaxă 

 Megastar când văd o cântăreaţă cu 
cohones în voce (Adrian 
Despot) 

– stilistică, lexic 

 Megastar concurent (repetat foarte 
mult, deşi este vorba de 
persoane de gen feminin: 

concurentă semantică 
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Primul concurent ... este 
Ancuţa; al doilea concurent 
este Roxana etc.) (Andreea 
Raicu) 

 Megastar primul dintre aceştia este 
Andreea (Adrian Despot) 

prima dintre aceştia este Andreea semantică, sintaxă 

 
Prima TV, luni, 29 octombrie 2007 (18.00 - 20.03) 
Ora Emisiunea Versiunea greşită / 

nerecomandată 
Versiunea corectă / recomandată Domeniul greşelii (explicaţia) 

18.05 Focus zăcând într-o baltă plină 
de sânge (Diana Milea) 

zăcând într-o baltă de sânge lexic, semantică 

18.06 crawl purt de cuv  purtător de cuvânt ortografie 

18.08 crawl şofer taxi medic semantică: Pe crawl apare specificarea „şofer 
taxi“, dar vorbeşte un medic despre un şofer 
de taxi accidentat. 

18.10 Focus acordarea primelor de 
concediu restante şi sporul 
de fidelitate (Cristina 
Ţopescu) 

acordarea primelor de concediu 
restante şi a sporului de fidelitate 

sintaxă 

18.10 crawl preş. sind. (de două ori) preşedinte sindicat/al sindicatului ortografie, sintaxă 

18.11 crawl purt. cuv. purtător de cuvânt ortografie, sintaxă 

18.12 Focus la zdup (Cristina Ţopescu) la închisoare stilistică, lexic 

18.15 crawl Şantaj ...regal Şantaj ... regal ortografie 

18.16 Focus a doua vulpe a fost omorâtă 
de localnicii din ..., după ce 
au prins-o în mai multe 
gospodării (Cristina 
Ţopescu) 

? a doua vulpe a fost omorâtă de 
localnicii din ..., după ce fusese 
văzută prin mai multe 
gospodării. 

semantică 

18.17 crawl Orşova, jud Mehedinţi Orşova, jud. Mehedinţi ortografie 

18.17 Focus şi-a asumat răspunderea pe 
proiectul de lege (Cristina 
Ţopescu) 

şi-a asumat răspunderea pentru 
proiectul de lege 

sintaxă, semantică 

18.18 Focus astăzi, în şedinţele 
săptămânale, mai toate 
partidele au fost de acord 

– semantică, stilistică, lexic 
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să fie de acord (Nicoleta 
Guşă) 

18.18 Focus din partea partidelor 
parlamentare pe care îi 
reprezintă (Nicoleta Guşă) 

din partea partidelor parlamentare 
pe care le reprezintă 

sintaxă 

18.20 Focus proiectul Executivului de 
vot uninominal (voce) 

proiectul de vot uninominal al 
Executivului 

sintaxă, topică 

18.20 Focus a ieşit cu o declaraţie de 
presă la Cotroceni 
(Nicoleta Guşă) 

a făcut o declaraţie de presă la 
Cotroceni 

lexic 

18.21 Focus slogane (Cristina Ţopescu) sloganuri morfologie: DOOM2 recomandă pluralul 
sloganuri, dar înregistrează şi varianta 
slogane. 

18.25 Focus câte vor dispăra (Cristina 
Ţopescu) 

câte vor dispărea ortofonie: Greşeală accidentală. 

18.27 Focus cele mai profitabile surse 
aducătoare de profit 
(Cristina Ţopescu) 

cele mai bune surse aducătoare 
de profit 

lexic 

18.29 Focus vânzările stau bine la 
toate capitolele (voce) 

se vinde bine orice fel de produs lexic, semantică 

18.42 crawl în stil ...Playboy în stil ... „Playboy“ ortografie, punctuaţie 

19.03 Focus a răbufnit la adresa 
arbitrilor (prezentator) 

– lexic, sintaxă 

19.03 crawl Copos agresat Copos, agresat punctuaţie 

19.07 Focus cel mai iubit şi titrat jucător 
(prezentator) 

cel mai iubit şi mai titrat jucător morfologie 

19.12 Focus galacticii au învins greu pe 
Deportivo ... (prezentator) 

galacticii au învins greu 
Deportivo 

sintaxă 

19.13 Focus Zaragoza a administrat un 
sever 4 la 1 lui Villarreal 
(voce) 

sugestie: Zaragoza a învins cu 
scorul de 4 la 1 Villarreal  

stilistică, lexic 

19.14 Focus marchează pentru un 
neverosimil 4 la 0; 
marchează pentru 2 - 0 
(voce) 

– stilistică, sintaxă 

19.14 Focus a învins cu 4 la 2 pe PSG a învins PSG cu 4 la 2  sintaxă 
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(prezentator) 
19.14 Focus şi dă speranţe fanilor (voce) şi le dă speranţe fanilor sintaxă 

19.16 Focus patru boxeri români. Apoi 
sunt enumeraţi numai trei, 
atâţia câţi şi erau în 
realitate  (prezentator) 

trei boxeri români. semantică 

19.25 Focus care,  ptiu, hai! (Dan 
Finţescu) 

– ?stilistică 
Prezentatorul Meteo, Dan Finţescu, greşeşte 
un cuvânt, se enervează, iar emisia este 
întreruptă de publicitate. 

19.45 Atenţie, 
ADHD!, cu 
SuperNanny 

vom vedea cum un copil cu 
ADHD relaţionează cu 
prietenii de joacă 
(prezentatoare) 

vom vedea cum relaţionează un 
copil cu ADHD cu prietenii de 
joacă 

sintaxă, lexic 

19.56 112 Poliţia în 
acţiune 

drogurile ajung în ţară, de 
cele mai multe ori,  prin 
modalităţi dintre cele mai 
banale (Christian Sabbagh) 

drogurile ajung în ţară, de cele 
mai multe ori,  prin moduri/pe 
căi dintre cele mai banale 

lexic, semantică 

19.57 crawl cms-şef (de două ori) comisar-şef/cms.-şef ortografie: Este recomandată scrierea cu 
cratimă (acest compus nu este înregistrat în 
DOOM2, dar grafia lui este după modelul 
locotenent-colonel/lt.-col., redactor-şef, 
grafii recomandate de acest dicţionar 
normativ). Abrevierea cms (pentru comisar), 
care nu se regăseşte în DOOM2, trebuie să 
aibă un punct la final, deoarece consoana în 
care se termină (s) nu coincide cu consoana 
final de cuvânt (comisar), aşa cum se 
întâmplă în cazul abrevierilor dr (doctor), vs 
(versus), de exemplu. 

19.58 titraj percheziţie (de două ori) perchiziţie ortografie: DOOM2 recomandă grafia 
„perchiziţie“, dar înregistrează şi varianta 
„percheziţie“. La fel este normat şi verbul 
corespunzător. 

19.58 112 Poliţia în 
acţiune 

percheziţiile (Christian 
Sabbagh) 

perchiziţiile ortografie 

20.01 112 Poliţia în locul în care se vindeau locurile în care se vindeau aceste sintaxă 
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acţiune aceste droguri era, cu 
predilecţie, barurile 
(Christian Sabbagh) 

droguri erau, cu predilecţie, 
barurile 

Prima TV, miercuri, 31 octombrie 2007 (18.00 - 19.30) 
18.01 Focus scene desprinse parcă 

dintr-un film de groază. 
De fapt, totul este cât se 
poate de real ... (voce) 

– stilistică 

18.03 Focus stăteau la autostop 
(Cătălin Condruţ) 

făceau autostopul lexic 

18.04 crawl plutonier major plutonier-major ortografie 

18.04 crawl comisar şef adj. comisar-şef adj. ortografie, lexic: Este recomandată scrierea 
cu cratimă (acest compus nu este înregistrat 
în DOOM2, dar grafia lui este după modelul 
locotenent-colonel/lt.-col., redactor-şef 
adjunct, grafii recomandate de acest 
dicţionar normativ). 

18.08 Focus trupul micuţului a fost găsit 
după două ore de părinţii 
care, îngroziţi, au început 
să-l caute (Ovidiu 
Vărădean) 

trupul micuţului a fost găsit după 
două ore de părinţii care, 
îngroziţi, începuseră să-l caute 

semantică 

18.09 crawl purt. de cuv. (repetat) purtător de cuvânt ortografie 

18.10 crawl dr. (repetat) dr ortografie 

18.10 crawl reprez. Centrul reprezentant al Centrului ortografie, sintaxă 

18.13 Focus bolnavii cronici (Cristina 
Ţopescu) 

bolnavii cronic sintaxă 

18.13 Focus extrem de periculoşi. 
Vaccinarea este extrem de 
utilă (voce) 

extrem de periculoşi. Vaccinarea 
este foarte de utilă 

lexic 

18.18 Focus care vroiau să facă (voce) care voiau să facă morfologie 

18.18 crawl sgt. maj. serg.-maj. ortografie: Sergent-major se abreviază serg.-
maj. 

18.19 Focus victima a fost dusă la 
spitalul ..., unde a fost 
internat (voce) 

victima a fost dusă la spitalul ..., 
unde a fost internată 

sintaxă 
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18.20 Focus la Spitalul ... nu se poate 
face nicio radiografie. Asta 
se întâmplă zilnic, de 
aproape trei luni. (voce) 

la Spitalul ... nu se poate face 
nicio radiografie. Această situaţie 
durează de aproape trei luni. 

semantică 

18.24 Focus lucrează ca şi administrator 
(voce) 

lucrează ca administrator sintaxă: Apariţia adverbului şi în gruparea ca 
şi –  folosită iniţial pentru evitarea 
cacofoniilor în contexte precum lucrează ca 
şi cofetar (utilizare tot greşită, adverbul şi nu 
are nicio justificare sintactică sau semantică; 
există alte mijloace de evitare a cacofoniei) –  
nu este justificată. 

18.28 Focus Expoziţia de la Bucureşti 
reuneşte peste 70 de lucrări 
realizate de echipa 
maestrului D., echipă 
formată dintr-un număr de 
10 pictori, printre cei mai 
buni falsificatori de artă din 
lume, şi poate fi admirată 
până pe 4 noiembrie. (voce)

Expoziţia de la Bucureşti poate fi 
admirată până pe 4 noiembrie; 
aceasta reuneşte peste 70 de 
lucrări realizate de echipa 
maestrului D., echipă formată 
dintr-un număr de 10 pictori, 
dintre cei mai buni falsificatori de 
artă din lume.  

stilistică: Frază prolixă. 
sintaxă, topică 

18.44 Focus percepţia asupra corupţiei 
din România este în 
scădere (voce) 

nivelul corupţiei din România 
este perceput ca fiind în scădere 

semantică 

18.45 Focus costul fraudei depăseşte 
(voce) 

valoarea fraudei depăseşte lexic 

18.47 crawl prim ministru prim-ministru ortografie, lexic 

18.50 Focus Aşadar, aveţi grijă în ce 
restaurante mergeţi ... 
[urmează ştirea care 
argumentează acest sfat] 
(Cristina Ţopescu) 

Aveţi grijă în ce restaurante 
mergeţi ... 

semantică: Adverbul concluziv în poziţie 
iniţială este „cataforic“. 

18.50 Focus Celebrul cuplu Monica şi 
Irinel Columbeanu au fost 
surprinşi (Cristina 
Ţopescu) 

Celebrul cuplu Monica şi Irinel 
Columbeanu a fost surprins 

sintaxă 

19.12 crawl Contre Stan-Argăseală Contre Stan - Argăseală ortografie 

19.12 Focus să aibe (voce) să aibă morfologie 
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19.13 Focus dezvăluirea oferită de 
(Radu Valcan) 

dezvăluirea făcută de semantică, lexic 

19.20 Focus a delectat mulţimea cu 
infamul său dans (voce) 

a delectat mulţimea cu deja 
celebrul său dans 

semantică 

19.20 Focus a făcut ce-au vrut muşchii 
lui (voce) 

a făcut ce-a vrut el stilistică, lexic 

19.27 Focus Asta [vremea bună] s-a 
întâmpla mai ales în ... 
(Dan Finţescu) 

Vreme bună a fost mai ales în ... lexic, semantică 

19.28 Focus După-amiază, rămân 
înnorări în jumătatea 
sudică a ţării. (Dan 
Finţescu) 

După-amiază, jumătatea sudică a 
ţării rămâne înnorată. 

semantică 

19.29 Focus dupa-amiaza (scris pe 
ecran) 

după-amiază ortografie 

Prima TV, joi, 1 noiembrie 2007 (23.11 - 0.32) 
23.19 Focus Plus încerc să fiu echidistant 

(Gabriela Preda) 
încerc să fiu echidistantă semantică 

23.19 Focus Plus nu pot să mă ascund în 
spatele unui deget 
(Gabriela Preda) 

nu pot să mă ascund după deget lexic 

23.20 Focus Plus noi avem o vorbă la români 
(Gabriela Preda) 

noi, românii, avem o vorbă sintaxă, semantică 

23.23 titraj avem a face cu asemenea 
flux 

avem a face cu un asemenea flux morfologie 

23.23 titraj vom aproba în regim de 
urgenţă, chiar în seara asta 
o lege 

vom aproba în regim de urgenţă, 
chiar în seara asta, o lege 

punctuaţie 

23.23 titraj asupra Romaniei asupra României ortografie 

23.25 crawl prim ministru (repetat) prim-ministru ortografie 

23.25 Focus Plus trafic (voce) trafic ortografie: DOOM2 recomandă accentuarea 
„trafic“, însă înregistrează şi varianta 
„trafic“. 

23.28 crawl pur. de cuv./purt. de cuv 
(repetat) 

purtător de cuvânt ortografie 

23.30 crawl purtator de cuvant purtător de cuvânt ortografie 

 18 



23.34 Focus Plus scene de război pe frontiera 
(Adrian Bucur) 

scene de război la frontiera semantică 

23.34 Focus Plus vroiau (Adrian Bucur) voiau morfologie 

23.35 crawl cms. şef (de două ori) comisar-şef/cms.-şef ortografie: Este recomandată scrierea cu 
cratimă (acest compus nu este înregistrat în 
DOOM2, dar grafia lui este după modelul 
locotenent-colonel/lt.-col., redactor-şef, 
grafii recomandate de acest dicţionar 
normativ). 

23.35 Focus Plus un seif în toată regula 
(voce) 

– lexic, semantică 

23.41 Focus Plus ce mai cumpăraţi pe lună 
(reporter) 

ce mai cumpăraţi în fiecare lună semantică 

23.56 Focus Plus merită de văzut (Adrian 
Bucur) 

merită văzut sintaxă 

23.57 crawl Tokyo Tokio ortografie 

23.57 Focus Plus o rochie absolut superbă 
(voce) 

o rochie superbă lexic, semantică 

23.57 Focus Plus ca cel de la Tokio (voce) precum cel de la Tokio Cacofonie (stilistică). 
23.58 Focus Plus extrem de straniu şi de 

inexplicabil (Adi Bucur) 
extrem de straniu (, de 
inexplicabil) 

semantică: Pleonasm. 

00.15 Focus Plus i-a aplicat un cap în gură 
(Dragoş Gostian) 

i-a dat un cap în gură lexic 

Prima TV, vineri, 2 noiembrie 2007 (18.14 - 19.36) 
18.15 Focus tainele kamasutra şi ale 

filmelor gen XXX nu mai 
sunt de mult un mister 
(Magda Vasiliu) 

kamasutra şi filmele gen XXX nu 
mai sunt de mult un mister 

semantică, lexic 

18.15 crawl Viitorul e ...în mâinile ei! 
(greşeală repetată) 

Viitorul e ... în mâinile ei! punctuaţie 

18.19 Focus conducerea grădiniţei 
încearcă ... şi susţine că nu 
le-a fost precizat 

conducerea grădiniţei încearcă ... 
şi susţine că nu i-a fost precizat 

sintaxă 

18.20 Focus vroia/vroiau (Gabriela 
Roman) 

voia/voiau morfologie 

18.21 Focus şoferul, un bărbat cu vastă şoferul, un bărbat cu experienţă în stilistică 
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experienţă în manevrarea 
buldozerului (voce) 

manevrarea buldozerului 

18.21 Focus a fost pur şi simplu strivit 
(voce) 

a fost strivit stilistică 

18.25 Focus purt. de cuv. purtător de cuvânt ortografie 

18.28 crawl vicepreş. vicepreşedinte ortografie 

18.29 Focus ADPP 4 este plătit să ... 
(voce) 

ADPP 4 este plătită să ... sintaxă 

18.29 Focus majoritatea consilierilor ... 
au decis (voce) 

majoritatea consilierilor ... a decis sintaxă 

18.51 Focus o mare parte din ţărm este 
acoperit de ape (voce) 

o mare parte din ţărm este 
acoperită de ape 

sintaxă 

18.51 Focus cea mai grav afectată 
(voce) 

cel mai grav afectată (voce) sintaxă 

19.04 Focus iar „Linkin Park“ a fost 
răsplătiţi cu trofeul (voce) 

iar cei de la „Linkin Park” au fost 
răsplătiţi cu trofeul/iar (trupa) 
„Linkin Park“ a fost răsplătită cu 
trofeul 

sintaxă 

19.05 Focus o surpriză de proporţii 
(voce) 

o mare surpriză stilistică 

19.15 crawl CFR-iştilor ceferiştilor lexic, ortografie 

19.18 titraj bună credinţă bună-credinţă ortografie 

19.20 Focus nu a bătut niciodată pe 
Rapid (Dragoş 
Gostian/reporter) 

nu a bătut niciodată 
Rapid/Rapidul 

sintaxă 

19.24 crawl un adversar de coşmar un adversar de temut lexic, stilistică 

19.25 Focus final de coşmar (voce) final îngrozitor lexic, stilistică 

19.33 Focus Europa a avut mult de 
lucru cu ploile 
(prezentatoare) 

Ploile au dat de furcă locuitorilor 
Europei 

lexic: A da (cuiva) de furcă = a face (pe 
cineva) să-şi bată capul cu chestiuni greu de 
rezolvat. A avea de furcă cu cineva (sau cu 
ceva) = a avea mult de luptat cu cineva (sau 
cu ceva), a avea dificultăţi. 

 
Prima TV, luni, 5 noiembrie 2007 (18.00 - 19.30) 
Ora Emisiunea Versiunea greşită / 

nerecomandată 
Versiunea corectă / recomandată Domeniul greşelii (explicaţia) 
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18.02 crawl purt. de cuv. (de mai multe 
ori) 
 

purtător de cuvânt ortografie 

18.04 
 

Focus au pornit o bătaie soră cu 
moartea (Cristina Ţopescu) 

s-au luat la bătaie lexic 

18.04 Focus s-au grupat şi au atacat pe 
cei veniţi de la Bucureşti 
(voce) 

s-au grupat şi i-au atacat pe cei 
veniţi de la Bucureşti 

sintaxă 

18.05 Focus niciunul din colegii care 
erau de serviciu n-au auzit 
împuşcătura (Viorel Matei) 

niciunul dintre colegii care erau de 
serviciu n-a auzit împuşcătura 

sintaxă 

18.06 
 

Focus Bărbatul nu avea probleme 
la serviciu, însă era angajat 
în Ministerul de Interne din 
anul 2000. (Viorel Matei) 

Bărbatul nu avea probleme la 
serviciu. Era angajat în Ministerul 
de Interne din anul 2000. 

semantică 

18.11 Focus şi să pună totul pe baza 
alcoolului consumat (voce) 

şi să pună totul pe seama 
alcoolului consumat 

lexic 

18.15 Focus se poate ajunge la un război 
mut şi fără efect (Cristina 
Ţopescu) 

sugestie: se poate ajunge la un 
război mut, periculos. 

semantică 

18.15 crawl preş. preşedinte ortografie 

18.19 crawl agent şef agent-şef ortografie: Este recomandată scrierea cu 
cratimă (acest compus nu este înregistrat în 
DOOM2, dar grafia lui este după modelul 
locotenent-colonel/lt.-col., redactor-şef, 
grafii recomandate de acest dicţionar 
normativ). 

18.35 Focus ar putea varia între 450 şi 
maxim 540 de lei (Cristina 
Ţopescu) 

ar putea varia între 450 şi 
maximum 540 de lei 

morfologie 

18.36 Focus presupunerea a fost 
respinsă (Cristina Ţopescu) 

propunerea a fost respinsă 
(contextual) 

lexic 

18.40 Focus autorităţile au sfătuit pe 
localnici (Cristina Ţopescu) 

autorităţile i-au sfătuit pe localnici sintaxă 

18.53 Focus care se află în posibilitatea 
de extrădare (Dan Cruceru) 

care se află în situaţia de a fi 
extrădat 

lexic 
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18.54 Focus să se încerce o incluziune 
foarte mare la nivelul 
romilor aflaţi (Dan Cruceru) 

?să se încerce integrarea romilor 
aflaţi 

lexic 

18.54 Focus români, care au probleme cu 
abilitarea ă ă cu oblig să 
poată lucra acolo foarte 
bine şi care vor să se 
întoarcă singuri în ţară de 
bunăvoie (Dan Cruceru) 

– stilistică, semantică 

19.07 Focus derby-ul [derbiul] (Radu 
Valcan) (repetat) 

derby-ul/derbiul ortofonie 

19.07 Focus unuia dintre principalele 
contracandidate (voce) 

uneia dintre principalele 
contracandidate 

sintaxă 

19.07 Focus Botoşaniul pare să poată 
reveni după golul lui ... 
(voce) 

Botoşaniul pare că îşi revine după 
golul lui ... 

semantică 

19.12 Focus au fost acuzaţi că au furat, 
dar spun că au furat-o, de 
fapt (Radu Valcan) 

eventual: au fost acuzaţi că au furat, 
dar spun că şi-au furat-o, de fapt 

stilistică, lexic 

19.25 Focus la munte a nins, iar în est şi 
la munte, vântul a avut 
intensificări (Dan Finţescu) 

la munte a nins. Vântul a avut 
intensificări în est şi la munte. 

sintaxă, topică 

19.27 Focus dimineta; dupa-amiaza (scris 
pe hărţile meteo) 

dimineaţa; după-amiază ortografie 

Prima TV, miercuri, 7 noiembrie 2007 (18.00 - 19.30) 
18.01 Focus Steaua vrea să bată pe FC 

Sevilla 
Steaua vrea să bată FC Sevilla sintaxă 

18.01  Femeia ridică din umeri şi 
nu i se pare un lucru ieşit din 
comun. (Cristina Ţopescu) 

Femeia ridică din umeri. Nu i se 
pare un lucru ieşit din comun. 

sintaxă 

18.02 crawl Sex de plăcere.. la 12 ani! Sex de plăcere ... la 12 ani! punctuaţie 

18.05 crawl purt de cuv Spit de Urgenţă purtător de cuvânt al Spitalului de 
Urgenţă 

ortografie 

18.06 crawl  dir adj Scoala director-adjunct al Şcolii ortografie 

18.06 crawl  subinsp subinsp. ortografie 

18.06 Focus cazurile cresc (voce) numărul cazurilor creşte/cazurile se lexic, semantică 
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înmulţesc 
18.07 Focus substanţa activă [dintr-un 

medicament] ar putea fi 
descompusă (Cristina 
Ţopescu) 

substanţa activă s-ar putea 
descompune 

morfologie, sintaxă 

18.10 crawl  Administraţia Naţională a 
Medicam. 

Administraţia Naţională a 
Medicamentului 

ortografie, sintaxă 

18.12 crawl  sublt; cms sublt.; cms. ortografie 

18.16 Focus [prima  măsură este] de a 
forma un task force, aici la 
Roma, la care să vină 30 de 
poliţişti români (Marius 
Saizu) 

?de a forma o „celulă de criză“, aici 
la Roma, la care să vină şi 30 de 
poliţişti români 

lexic 

18.17 Focus eşti acolo, la faţa locului, şi 
ai pulsul lucrurilor mai 
bine (Cristina Ţopescu) 

eşti acolo, la faţa locului, şi ai 
luat/iei pulsul lucrurilor mai bine 

lexic 

18.21 crawl jud Sibiu jud. Sibiu ortografie 

18.25 
 

Focus după ce a trecut noaptea 
trecută prin Zalău (Cristina 
Ţopescu) 

?după ce a trecut cu o noapte în 
urmă prin Zalău 

lexic 

18.25 Focus un vin gustos şi renumit 
(Cristina Ţopescu)  

un vin gustos, renumit sintaxă, semantică 

18.41 Focus au descoperit marfa pe o 
şosea din judeţ, la un control 
de rutină (Cristina Ţopescu) 

au descoperit marfa pe o şosea din 
judeţ [care? nu este dat niciun 
nume], la un control de rutină 

semantică 

18.42 crawl preş. preşedinte ortografie 

18.44 
 

Focus Abia a dat frigul şi ne 
gândim deja la Sărbători, cu 
toate astea, comercianţii s-
au pregătit din timp pentru 
luna cadourilor. (Cristina 
Ţopescu) 

Abia a dat frigul şi ne gândim deja 
la Sărbători. Şi comercianţii s-au 
pregătit din timp pentru luna 
cadourilor. 

semantică 

18.44 Focus înălţarea celui mai înalt 
brad din Europa (Cristina 
Ţopescu) 

montarea celui mai înalt brad din 
Europa 

lexic 

18.45 Focus oamenii au înţeles că e bine oamenii au înţeles că e bine să-şi sintaxă, topică 
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de pe-acum să-şi facă 
socotelite pentru luna 
cadourilor (voce) 

facă de pe-acum socotelite pentru 
luna cadourilor 

18.50 Focus împotriva preşedintelui 
Mihail Saakasvilici (voce) 

împotriva preşedintelui Mihail 
Saakasvili 

morfologie, lexic 

19.08 Focus calculile (voce) calculele morfologie, ortofonie 

19.11 Focus iese practic din lupta pentru 
titlu (Radu Valcan) 

– stilistică 

19.12 Focus învingătorii spală practic 
ruşinea ultimelor rezultate 
(voce) 

– stilistică 

19.14 Focus proprii fani (Radu Valcan) propriii fani morfologie 

19.15 crawl Bravo lor Bravo lor! punctuaţie 

19.17 Focus spectacol total; fotbal pe 
rupte (Radu Valcan) 

– stilistică, lexic 

19.18 Focus imagini fără egal de la un 
mondial absolut 
senzaţional (voce) 

– stilistică 

19.19 Focus cinci asisturi – lexic: Cuvântul „asist“ nu se regăseşte în 
dicţionarele limbii române, utilizarea lui 
poate face enunţul cel puţin neclar. Termenul 
vine din engl. asist şi înseamnă „o activitate 
prin care un jucător ajută alt jucător din 
echipa lui ca să înscrie un gol sau ca să 
câştige un punct“. 

19.29 Focus trebuie să vă spun (repetat) 
(prezentatoare Meteo) 

– stilistică  

 
Postul Ziua, ora Emisi

unea 
Prezentator
ul 

Varianta greşită/ 
nerecomandată 

Varianta corectă/ 
recomandată 

Domeniul greşelii (explicaţia) 

27 nov. 2007 (18.01 - 20.02) 
Prima 
TV 

27 nov., 
18.02 

Focus Mihai Ursu Metoda din această seară 
este una foarte des folosită 
de femeile care vor să scape 
de un copil nedorit; în cazul 
unor asemenea 

– stilistică, semantică: Enunţ 
prolix, inconsistent, idei 
pleonastice. 
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pruncucideri, mamele, de 
foarte multe ori, îşi ucid 
copiii, pe care apoi îi 
abandonează, fie în ghene 
de gunoi, fie ... 

Prima 
TV 

27 nov., 
18.03 

Focus crawl lct. col. lt.-col. ortografie: DOOM2 recomandă 
grafiile locotenent-colonel/lt.-
col. 

Prima 
TV 

27 nov., 
18.05 

Focus Marius Saizu despre familia ..., tot ce le-a 
mai rămas 

despre familia ..., tot ce i-a 
mai rămas 

sintaxă: Discontinuitate 
sintactică – dezacord. 

Prima 
TV 

27 nov., 
18.08 

Focus Mihaela 
Iacob 

butelie (de două ori)/butelii butelie/butelii ortofonie 

Prima 
TV 

27 nov., 
18.12 

Focus Cristina 
Ţopescu 

Curtea Zoologică Grădina Zoologică lexic 

Prima 
TV 

27 nov., 
18.17 

Focus Gabriela 
Preda 

va trebui să ia propriile 
iniţiative 

va trebui să ia propriile 
măsuri 

lexic: După tiparul expresiei 
mai puţin fixe a lua măsuri, 
care acceptă determinarea 
substantivului (a lua măsuri 
bune, a lua alte măsuri, a lua 
propriile măsuri), şi având, 
probabil, conştiinţa existenţei 
expresiei (corecte) din proprie 
iniţiativă, locuţiunea verbală a 
lua iniţiativă a fost modificată, 
în mod greşit (substantivul 
iniţiativa, în cadrul locuţiunii, 
nu acceptă modificarea printr-
un adjectiv, nici forma de 
plural). 

Prima 
TV 

27 nov., 
18.26 

Focus Cristina 
Ţopescu 

trafic trafic ortofonie: DOOM2 recomandă 
accentuarea „trafic“, însă 
înregistrează şi varianta 
„trafic“. 

Prima 
TV 

27 nov., 
18.28 

Focus crawl ag. şef  ag.-şef /agent-şef  ortografie: Este recomandată 
scrierea cu cratimă (acest 
compus nu este înregistrat în 
DOOM2, dar grafia lui este 

 25 



după modelul locotenent-
colonel/lt.-col., redactor-şef, 
grafii recomandate de acest 
dicţionar normativ). 

Prima 
TV 

27 nov., 
18.29 

Focus Răzvan 
Iancu 

vroia voia morfologie 

Prima 
TV 

27 nov., 
18.44 

Focus crawl lt. col. lt.-col. ortografie: Este corectă 
scrierea cu cratimă (DOOM2 
înregistrează grafiile 
locotenent-colonel/lt.-col.). 

Prima 
TV 

27 nov., 
19.01 

Focus voce vor colabora mai intens vor colabora mai mult semantică 

Prima 
TV 

27 nov., 
19.08 

Focus voce steliştii se pot scoate în 
ultimele două meciuri 

– stilistică, lexic 

Prima 
TV 

27 nov., 
19.10 

Focus voce dacă învinge pe Slavia dacă învinge Slavia sintaxă 

Prima 
TV 

27 nov., 
19.14 

Focus voce înfrângerea din faţa 
Bulgariei 

înfrângerea în faţa Bulgariei semantică 

Prima 
TV 

27 nov., 
19.18 

Focus Radu Valcan derbiul derbiul ortofonie 

Prima 
TV 

27 nov., 
19.19 

Focus titraj Nu te supăra frate! Nu te supăra, frate! punctuaţie: Substantivul în 
cazul vocativ trebuie despărţit 
prin virgulă de restul 
propoziţiei. 

29 nov. 2007 (18.00 - 20.05) 
Prima 
TV 

29 nov., 
18.03 

Focus Cristina 
Buzoianu 

cazul Iuliei a luat amploare 
incredibilă 

 stilistică 
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Prima 
TV 

29 nov., 
18.07 

Focus crawl purt. de cuv.  purtător de cuvânt ortografie: Prescurtare 
nerecomandată. (Nu au fost 
notate în tabel decât câteva 
dintre prescurtările ad-hoc 
întâlnite.) 

Prima 
TV 

29 nov., 
18.11 

Focus crawl cms. şef comisar-şef/cms.-şef ortografie: Este recomandată 
scrierea cu cratimă (acest 
compus nu este înregistrat în 
DOOM2, dar grafia lui este 
după modelul locotenent-



colonel/lt.-col., redactor-şef, 
grafii recomandate de acest 
dicţionar normativ).  

Prima 
TV 

29 nov., 
18.27 

Focus Mihai Ursu cel care îl va înlocui pe 
bătrânul tab românesc 

cel care va înlocui bătrânul 
tab românesc 

sintaxă 

Prima 
TV 

29 nov., 
18.45 

Focus voce aveau îngrijorări mari pe 
care vroiau să le 
împărtăşească lui Traian 
Băsescu 

aveau îngrijorări mari pe care 
voiau să i le împărtăşească 
lui Traian Băsescu 

sintaxă, morfologie 

Prima 
TV 

29 nov., 
18.45 

Focus Cristina 
Ţopescu 

primarul şi alţi câţiva artişti primarul şi câţiva artişti semantică (primarul nu era 
artist) 

Prima 
TV 

29 nov., 
19.13 

Focus prezentator 
Sport 

a dat tunul astăzi – stilistică, lexic 

Prima 
TV 

29 nov., 
19.16 

Focus voce atacantul ... promite să arate 
de două ori mai mult decât 
ar fi făcut-o pentru ... 

atacantul ... promite să dea 
de două ori mai mult decât ar 
fi dat pentru ... 

lexic, semantică 

Prima 
TV 

29 nov., 
19.16 

Focus text pe ecran “Alţii însă, nu sunt la fel de 
pozitivi ...“ 

„Alţii, însă, nu sunt la fel de 
optimişti ...“/ „Alţii însă nu 
sunt la fel de optimişti ...“ 

punctuaţie: Virgulă între 
subiect şi predicat. 
lexic: Calc semantic forţat. 

Prima 
TV 

29 nov., 
19.17 

Focus titraj Redknapp la“răcoare“ Redknapp, „la răcoare“ punctuaţie 

Prima 
TV 

29 nov., 
19.26 

Focus crawl mâine dupa-amiaza mâine după-amiază ortografie 

Prima 
TV 

29 nov., 
19.28 

Atenţi
e, 
ADH
D!, cu 
Super
nanny 

moderatoare la o nouă ediţie de „Atenţie, 
ADHD!, cu Supernanny“  

la o nouă ediţie „Atenţie, 
ADHD!, cu Supernanny“ 

sintaxă: Prepoziţie inutilă. 

Prima 
TV 

29 nov., 
19.39 

Ciao 
tv! 

Codruţ 
Keghes 

bă, io-m bag picioarele în 
ea de muzică ...  

– stilistică 

Prima 
TV 

29 nov., 
19.44 

Ciao 
tv! 

voce la mare căutare sugestie: foarte căutate stilistică: Clişeu. 

2 dec. 2007 (17.00 - 19.09) 
Prima 
TV 

2 dec.,  
17.15 

Croni
ca 

Şerban 
Huidu 

Domnul Prigoană l-am 
văzut la noi în emisiune 

Pe domnul Prigoană l-am 
văzut la noi în emisiune 

sintaxă: Anacolut. 
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Cârco
taşilo
r 

Prima 
TV 

2 dec.,  
17.37 

Croni
ca 
Cârco
taşilo
r 

voce a ţopăit şi-a urlat în 
microfon de-au găsit-o toţi 
dracii 

– stilistică 
 

Prima 
TV 

2 dec.,  
18.02 

Focus voce care mai conţinea deja care mai conţinea/care 
conţinea deja 

semantică: Pleonasm. 

Prima 
TV 

2 dec.,  
18.02 

Focus crawl cmd. adj.  ? ortografie, lexic 

Prima 
TV 

2 dec.,  
18.02 

Focus crawl cms. şef comisar-şef/cms.-şef ortografie: Este recomandată 
scrierea cu cratimă (vezi mai 
sus). 

Prima 
TV 

2 dec.,  
18.20 

Focus Marius Saizu şi este cel mai mare de anul 
acesta din Europa 

şi este, anul acesta, cel mai 
mare din Europa 

sintaxă: Topică greoaie. 

Prima 
TV 

2 dec.,  
18.22 

Focus Diana Milea a fost o adevărată nebunie – stilistică 

Prima 
TV 

2 dec.,  
18.22 

Focus Diana Milea Important este că toată 
lumea s-a simţit de minune.

– stilistică 

Prima 
TV 

2 dec.,  
18.24 

Focus Magda 
Vasiliu 

Cadoul perfect este acela 
dăruit din inimă, cu 
semnificaţie şi, mai ales, cu 
tradiţie românească. Şi 
cum lumea veche din care 
ne tragem a devenit o 
podoabă rafinată, cele mai 
multe lucruri ţărăneşti nu 
mai au pentru noi nicio 
utilitate. Au totuşi o 
frumuseţe aparte şi pot fi 
cadoul potrivit pentru 
persoana iubită. 

– stilistică, semantică: O 
introducere de ştire foarte 
neinspirată, în care se amestecă 
ilogic metafore improprii, 
construcţii semantice bizare (a 
dărui cu tradiţie românească, 
lumea este o podoabă rafinată 
etc.). 

Prima 
TV 

2 dec.,  
18.25 

Focus voce pot alege între o zgubercă 
sau o fotă 

pot alege o zgubercă sau o 
fotă/ pot alege între o 
zgubercă şi o fotă 

semantică 
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Prima 
TV 

2 dec.,  
18.26 

Focus Magda 
Vasiliu 

Universul magic al 
cadourilor a reînceput. 

sugestie: Ne-am reîntors în 
universul magic al 
cadourilor.  

semantică 

Prima 
TV 

2 dec.,  
19.02 

Focus crawl Spectacol total! – stilistică, lexic 

4 dec. 2007 (18.17 - 19.34) 
Prima 
TV 

4 dec., 
18.25 

Focus crawl preş. Colegiul Med. 
Dentişti Bucureşti 

preşedintele Colegiului 
Medicilor Dentişti, 
Bucureşti 

sintaxă: Nemarcarea relaţiilor 
sintactice între cuvinte. 
ortografie: Prescurtări 
nerecomandate. 

Prima 
TV 

4 dec., 
18.39 

Focus Cristina 
Ţopescu 

autocarul a părăsit şoseaua şi 
s-a prăbuşit într-o regiune 
stâncoasă 

sugestie: într-o regiune 
stâncoasă, autocarul a părăsit 
şoseaua şi s-a prăbuşit în gol 
[după cum se vede în 
imagini] 

lexic (regiune = „întindere 
mare de pământ mai mult sau 
mai puţin omogenă, dintr-o 
ţară sau de pe glob, care 
prezintă caractere comune; 
ţinut, zonă“, DEX) 

Prima 
TV 

4 dec., 
18.41 

Focus titraj Omul vs. maimuţă Omul vs maimuţă punctuaţie 

Prima 
TV 

4 dec., 
18.41 

Focus Cristina 
Ţopescu 

rezultatul nu lasă loc la 
interpretări 

sugestie: rezultatul nu lasă 
loc interpretărilor/de/pentru 
interpretări 

semantică, sintaxă 

Prima 
TV 

4 dec., 
18.43 

Focus voce O maşină este prea puţin 
spus. Pe interior seamănă cu 
... Pe exterior, pare a fi 

O maşină este prea puţin 
spus. În/la interior seamănă 
cu ... La exterior, pare a fi 

semantică, sintaxă 

Prima 
TV 

4 dec., 
18.45 

Focus crawl prim ministru prim-ministru ortografie 
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Prima 
TV 

4 dec., 
19.00/19.0
1 

Focus voce/Iosif 
Gligor 

genoflexiuni genuflexiuni morfologie: Forma corectă a 
cuvântului este cu -u-. Această 
greşeală foarte frecventă este 
uşor de evitat dacă se face 
legătura cu termenul genunchi 
(etimologie: cf. fr. génuflexion 
< lat. genu – genunchi, flexio – 
încovoiere). 

Prima 
TV 

4 dec., 
19.09 

Focus titraj Nu te supăra frate! Nu te supăra, frate! punctuaţie: Substantivul în 
cazul vocativ trebuie despărţit 
prin virgulă de restul 
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propoziţiei. 
Prima 
TV 

4 dec., 
19.12 

Focus text pe ecran să plăteşti în plus trei sau 
patru milioane, nu e foarte 
bine 

să plăteşti în plus trei sau 
patru milioane nu e foarte 
bine 

punctuaţie: Virgulă între 
subiectivă şi regentă. 

Prima 
TV 

4 dec., 
19.14 

Focus voce într-o locaţie medicală 
militară 

într-un centru medical 
militar 

lexic, semantică: Folosirea 
clişeizată, improprie, a 
neologismului locaţie în locul 
cuvântului centru. Conform 
DEX, sensurile substantivului 
locaţie sunt: „1. Închiriere. 
Chirie luată pentru lucruri 
luate în folosinţă temporară. 2. 
(Jur.) Contract prin care una 
dintre părţi se obligă să 
procure şi să asigure celeilalte 
părţi folosinţa unui lucru 
pentru un timp determinat în 
schimbul unei sume de bani“. 

Prima 
TV 

4 dec., 
19.18 

Focus voce ucrainienii ucrainenii morfologie 

Prima 
TV 

4 dec., 
19.20 

Focus prezentator Steaua e cea mai bine 
clasată 

Steaua e cel mai bine clasată sintaxă 

Prima 
TV 

4 dec., 
19.20 

Focus titraj Disperaţi pe viaţă – stilistică, sintaxă 

5 dec. 2007 (18.10 - 19.34) 
Prima 
TV 

5 dec., 
18.21 

Focus crawl plt. maj. plt.-maj. ortografie: DOOM2 recomandă 
scrierea cu cratimă (ca şi  
locotenent-colonel/lt.-col.). 

Prima 
TV 

5 dec., 
18.43 

Focus crawl Director Societate 
Salubrizare 

directorul unei societăţi de 
salubrizare 

sintaxă: Nemarcarea relaţiilor 
sintactice între cuvinte. 
ortografie 

Prima 
TV 

5 dec., 
18.45 

Focus crawl preş. Cartel ALFA preşedintele Cartelului 
ALFA 

sintaxă: Nemarcarea relaţiilor 
sintactice între cuvinte. 
ortografie: Prescurtare 
nerecomandată. 

Prima 
TV 

5 dec., 
19.11 

Focus voce s-a bucurat în stil marcă 
înregistrată 

s-a bucurat în stilul 
cunoscut/în stil propriu  

stilistică, semantică 



Prima 
TV 

5 dec., 
19.12 

Focus prezentator 
Sport 

cu o imunitate beton, băieţii 
lui 

cu o imunitate foarte bună, 
băieţii lui 

stilistică, lexic 

Prima 
TV 

5 dec., 
19.13 

Focus voce CFR Cluj s-a întrebuinţat 
suficient ca să elimine pe 
Jiul  

CFR Cluj s-a străduit 
suficient să elimine Jiul  

stilistică, sintaxă 

Prima 
TV 

5 dec., 
19.15 

Focus voce Mioveniul e ceva de speriat – stilistică, lexic 

Prima 
TV 

5 dec., 
19.20 

Focus voce iar falca adversarului e 
mare şi cere bătaie,  

– stilistică, lexic 

9 dec. 2007 (18.00 - 19.30)  
Prima 
TV 

9 dec., 
18.03 

Focus Magda 
Vasiliu 

Incredibil, dar adevărat! – stilistică: Clişeu. 

Prima 
TV 

9 dec., 
18.07 

Focus Bianca Nae de atunci şi până azi 
tensiunile verbale dintre cei 
doi au continuat 

de atunci, au existat mereu 
tensiuni verbale între cei doi  

semantică: Nu există un punct 
final al acestor tensiuni (până 
azi). În ziua respectivă (azi), 
evenimentul care se produsese 
nu presupunea încetarea 
acestor tensiuni. 

Prima 
TV 

9 dec., 
18.54 

Focus titraj BEST OFF TRĂSNIŢI DIN 
NATO 

BEST OFF „TRĂSNIŢI DIN 
N.A.T.O.“ 

punctuaţie 

Prima 
TV 

9 dec., 
19.07 

Focus voce chiar şi cu un egal scos cu 
forcepsul 

sugestie: chiar şi cu un egal 
greu obţinut 

stilistică, lexic 

Prima 
TV 

9 dec., 
19.08 

Focus prezentator 
Sport 

a învins cu 2 la 0 pe Gloria 
Bistriţa 

a învins cu 2 la 0 Gloria 
Bistriţa 

sintaxă 

Prima 
TV 

9 dec., 
19.10 

Focus voce România n-a mai jucat 
nimic 

România n-a mai jucat deloc lexic, semantică 

10 dec. 2007 (18.00 - 19.00) 
Prima 
TV 

10 dec., 
18.01 

Focus Cristina 
Ţopescu/voc
e 

butelie  butelie ortofonie  

Prima 
TV 

10 dec., 
18.03 

Focus Cristina 
Ţopescu 

incendiu devastator, flăcări 
până la cer, paguba a fost 
uriaşă 

– stilistică, lexic 

Prima 
TV 

10 dec., 
18.04 

Focus Anca 
Mihalcea 

s-au chinuit câteva ore bune 
pentru stingerea incendiului 

s-au chinuit câteva ore bune 
la stingerea incendiului/să 
stingă incendiul 

sintaxă, semantică 
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Prima 
TV 

10 dec., 
18.05 

Focus Cristina 
Ţopescu 

au intrat în alarmă au intrat în alertă/s-au 
alarmat 

lexic 

Prima 
TV 

10 dec., 
18.23 

Focus titraj Pe urme fugarului Pe urmele fugarului ortografie: Greşeală de 
tehnoredactare. 

Prima 
TV 

10 dec., 
18.28 

Focus crawl Braila; urmeaza dupa Brăila; urmează după ortografie: Greşeală de 
tehnoredactare. 

Prima 
TV 

10 dec., 
18.43 

Focus crawl Moş Craciun Moş Crăciun ortografie: Greşeală de 
tehnoredactare. 

Prima 
TV 

10 dec., 
18.44 

Focus crawl Artileria de ...iarna! Artileria de ... iarnă! ortografie: Greşeală de 
tehnoredactare. 
punctuaţie 

Prima 
TV 

10 dec., 
18.57 

Focus Ernest nu prea înţeleg de ce a lăsat-
o bărba-su 

nu prea înţeleg de ce a lăsat-
o bărbatul 

stilistică, lexic 

 
* Pentru fiecare greşeală/formă nerecomandată a fost înregistrat întotdeauna domeniul. Nu s-au dat însă explicaţii pentru fiecare greşeală/formă 
nerecomandată, deoarece acestea s-ar fi repetat sau ar fi fost foarte evidente.  
 


