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ROMÂNIA TV 

(1-31 august 2016) 

 

 

Postul Ziua, 

ora 

Emisiunea, 

autorul 

greșelii 

* Greșeala Varianta 

corectă 

Explicaţia  

ROMÂNIA 

TV 

1.VIII, 

22,30 

România la 

raport, A. 

Crețulescu 

 ați remarcat un 

lucru, și anume, 

de exemplu… 

ați remarcat un 

lucru, și 

anume… 

Semantică: nonsens. 

Dacă e un singur 

element într-o 

mulțime, 

exemplificarea nu se 

poate face decât prin 

acesta, ceea ce duce la 

nonsens, întrucât 

exemplificare 

presupune extragerea 

unor elemente 

(reprezentative) dintr-

o mulțime. 

ROMÂNIA 

TV 

1.VIII, 

23:20 

Știrile 

România TV, 

pe ecran 

 ˝Eu așa am auzit… „Eu așa am 

auzit… 

Punctuație: se 

recomandă folosirea 

ghilimelelor 

românești, de tipul 

[„_”]. 

ROMÂNIA 

TV 

1.VIII, 

23:29 

Știrile 

România TV, 

prezentatoare 

 o umilință mai 

mare decât care au 

fost supuși 

o umilință mai 

mare decât la 

care au fost 

supuși 

Sintaxă: anacolut. 

ROMÂNIA 

TV 

3.VIII, 

23,52 

Știrile 

România TV, 

crawl 

 alături de Stela 

Popescu vor 

performa tinere 

vedete 

alături de Stela 

Popescu vor 

interpreta tinere 

vedete 

Semantică și 

vocabular: verbul a 

performa nu este 

înregistrat încă în 

DEX. 

ROMÂNIA 

TV 

4.VIII, 

00,03 

Știrile 

România TV, 

prezentator 

 Guvernul a decretat 

ca în ziua 

înmormântării… să 

fie decretată zi de 

doliu național 

Guvernul a 

decretat ca ziua 

înmormântării… 

să fie decretată 
zi de doliu 

național 

Sintaxă: anacolut. 

ROMÂNIA 

TV 

4.VIII, 

00,13 

Știrile 

România TV, 

crawl 

 [spectacolul] 

Mălaele câte-n 

lună și în stele 

Mălăele câte-n 

lună și în stele 

Redactare: neglijență 

de tehnoredactare. 

ROMÂNIA 

TV 

4.VIII, 

00,18 

Știrile 

România TV, 

prezentator 

 s-o decoreze pe 

Atleta Sa 
post-mortem 

s-o decoreze pe 

Alteța Sa 
post-mortem 

Vocabular/semantică: 

confuzie paronimică. 

ROMÂNIA 

TV 

4.VIII, 

00,23 

Știrile 

România TV, 

crawl 

 avocatul Casei 

Regala anunțase 

inițial 

avocatul Casei 

Regale anunțase 

inițial 

Redactare: neglijență 

de tehnoredactare. 

ROMÂNIA 

TV 

4.VIII, 

00,32 

Știrile 

România TV, 

pe ecran 

 ˝Vântu i-a spus… „Vântu i-a 

spus… 

Punctuație: se 

recomandă folosirea 

ghilimelelor 

românești, de tipul 

[„_”]. 

ROMÂNIA 6.VIII, Știrile  medicii fac eforturi medicii fac Semantică: adjectivul 
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TV 12,05 România TV, 

reporter 
suplimentare 
pentru a-l readuce 

la viață 

eforturi pentru a-l 

readuce la viață 

suplimentare este 

inadecvat în acest 

context. 

ROMÂNIA 

TV 

6.VIII, 

12,05 

Știrile 

România TV, 

burtieră 

 IMAGINI ȘOC IMAGINI-ȘOC Punctuație: scrierea 

greșită a 

substantivului șoc cu 

valoare de 

intensificare. 

ROMÂNIA 

TV 

6.VIII, 

12,19 

Știrile 

România TV, 

voce 

 drept pentru care, 

a ales să se relaxeze 

drept care, a 

ales să se 

relaxeze 

Semantică: pleonasm, 

formă hibridă; 

conectorul concluziv 

este fie drept care, fie 

pentru care. 

ROMÂNIA 

TV 

6.VIII, 

12,24 

Știrile 

România TV, 

reporter 

 două mii 

șaptisprezece 

două mii 

șaptesprezece 

Morfologie/pronunție: 

Numeralul 17 se 

pronunță 

[șaptesprezece]. 

ROMÂNIA 

TV 

8.VIII, 

17,32 

Newstime, 

crawl 

 publicului din 

captială 

publicului din 

capitală  

Redactare: neglijență 

de tehnoredactare. 

ROMÂNIA 

TV 

14.VIII, 

18,01 

Știrile 

România TV, 

reporter 

 zeci de oameni vin 

și se așează la 

coadă 

zeci de oameni 

vin și se așază la 

coadă 

Morfologie: forma de 

persoana a treia plural 

a verbului a așeza este 

așază, nu așează. 

ROMÂNIA 

TV 

14.VIII, 

18,04 

Știrile 

România TV, 

prezentatoare 

 [este] stare de 

alertă în Cluj 

[ịeste] stare de 

alertă în Cluj 

Pronunție: forma de 

persoana a treia 

singular a verbului a fi 

nu se pronunță cu e, ci 

cu diftong ịe. 

ROMÂNIA 

TV 

14.VIII, 

18,06 

Știrile 

România TV, 

crawl 

 balet classic în 

patru acte 

balet clasic în 

patru acte 

Redactare: neglijență 

de tehnoredactare. 

ROMÂNIA 

TV 

14.VIII, 

18,11 

Știrile 

România TV, 

reporter 

 în aceste șapte luni 

de la începutul 

acestui an 

în cele șapte luni 

de la începutul 

acestui an 

Semantică: sunt de 

evitat structurile în 

care se repetă forme 

ale aceluiași cuvânt. 

ROMÂNIA 

TV 

14.VIII, 

18,21 

Știrile 

România TV, 

reporter 

* pentru a stabili cu 

e[cs]actitate 

pentru a stabili 

cu e[gz]actitate 

Pronunție: litera x se 

citește, în acest caz, 

gz. 

ROMÂNIA 

TV 

14.VIII, 

18,26 

Știrile 

România TV, 

reporter 

* [spectacolul] a 

început la ora 

optâsprezece 

[spectacolul] a 

început la ora 

optsprezece 

Pronunție/morfologie: 

numeralul 18 se 

pronunță corect 

[optsprezece]. 

ROMÂNIA 

TV 

15.VIII, 

17,19 

Special, 

crawl 

* Loredana 

concertează, al 

cincilea an 

consecutiv la Sala 

Palatului 

Loredana 

concertează, al 

cincilea an 

consecutiv, la 

Sala Palatului 

Punctuație: izolarea 

temporalului se face 

cu virgulă și înainte, și 

după construcție. 

ROMÂNIA 

TV 

15.VIII, 

17,30 

Special, 

crawl 

 după inundțiile 

soldate până acum 

cu… 

după inundațiile 

soldate până 

acum cu… 

Redactare: neglijență 

de tehnoredactare. 

ROMÂNIA 

TV 

15.VIII, 

22,40 

Știrile 

România TV, 

crawl 

 Cântăreață… 

răsplătita pe scenă, 

de un fan 

Cântăreață… 

răsplătita pe 

scenă de un fan 

Punctuație: folosirea 

inutilă a virgulei 

pentru separarea 

complementului de 

agent. 
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ROMÂNIA 

TV 

15.VIII, 

23,03 

Știrile 

România TV, 

crawl 

 Folosește codul 

Andra la 

comandarea 

oricărui produs 

Folosește codul 

„Andra” la 

comandarea 

oricărui produs 

Punctuație/grafie: se 

impune folosirea 

ghilimelelor sau a 

altor metode grafice 

de evidențiere (scris 

cursiv, cu verzale 

etc.). 

ROMÂNIA 

TV 

15.VIII, 

23,04 

Știrile 

România TV, 

crawl 

* ai întâlnire… cu 

„Take Ianke și 

Kadîr” 

ai întâlnire… cu 

„Take, Ianke și 

Kadîr” 

Punctuație: titlul 

piesei îi enumeră pe 

cei trei protagoniști. 

Primul și al doilea se 

separă prin virgulă. 

ROMÂNIA 

TV 

18.VIII, 

21,03 

România la 

raport, 

reporter 

 a mai fost prins în 

fébruarie 

a mai fost prins 

în februárie  

Pronunție: accentul 

cade pe a treia silabă, 

nu pe prima. 

ROMÂNIA 

TV 

18.VIII, 

21,18 

România la 

raport, pe 

ecran 

 ˝Pe pontonul meu „Pe pontonul 

meu 

Punctuație: se 

recomandă folosirea 

ghilimelelor 

românești, de tipul 

[„_”]. 

ROMÂNIA 

TV 

18.VIII, 

21,20 

România la 

raport, pe 

ecran 

* și cu asta basta și cu asta, basta Punctuație: expresia se 

scrie cu virgulă. 

ROMÂNIA 

TV 

18.VIII, 

21,25 

România la 

raport, crawl 

 poți câștiga un 

sejur de o 

săptămâna cu 

demipensiune 

poți câștiga un 

sejur de o 

săptămână cu 

demipensiune 

Redactare: neglijență 

de tehnoredactare. 

ROMÂNIA 

TV 

18.VIII, 

21,28 

România la 

raport, 

reporter 

 atât în premierul 

Dacian Cioloș, dar 

și în… 

atât în premierul 

Dacian Cioloș, 

cât și în… 

Sintaxă: corelativele 

se folosesc corect în 

perechea atât…, cât 

și… 

ROMÂNIA 

TV 

18.VIII, 

21,34 

România la 

raport, 

reporter 

 [făptașii] ardeau 

cruci și [be-au] 

sânge 

ardeau cruci și 

[beau] sânge 

Morfologie și 

pronunție: verbul a 

bea la imperfect, 

persoana a treia plural, 

se pronunță 

monosilabic. 

ROMÂNIA 

TV 

18.VIII, 

21,44 

România la 

raport, voce 

 să obțină în 

șaptisprezece zile 

să obțină în 

șaptesprezece 
zile 

Morfologie/pronunție: 

forma corectă a 

numeralului este 

[șaptesprezece]. 

ROMÂNIA 

TV 

19.VIII, 

22,50 

Ediția de 

seară, pe 

ecran 

* minim 1.000 euro minimum 1.000 

euro 

Morfologie: formă 

corectă a adverbului 

este minimum. 

ROMÂNIA 

TV 

19.VIII, 

22,50 

Ediția de 

seară, banda 

superioară 

 protest la ușa 

Guvernului, Cioloș 

protest la ușa 

Guvernului 

Cioloș 

Punctuație: în cazul 

unei apoziții neizolate, 

folosirea virgulei este 

greșită. 

ROMÂNIA 

TV 

19.VIII, 

23,22 

Știrile 

România TV, 

pe ecran 

 ˝Precizez că în 

discuții… 

˝În ambele 

situații… 

„Precizez că în 

discuții… 

„În ambele 

situații… 

Punctuație: se 

recomandă folosirea 

ghilimelelor 

românești, de tipul 

[„_”]. 

ROMÂNIA 

TV 

20.VIII, 

19,08 

Newsline, 

burtieră 

 Fenomenul care i-

au uluit pe 

Fenomenul care 

i-a uluit pe 

Sintaxă: dezacord. 
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specialiști specialiști 

ROMÂNIA 

TV 

21.VIII, 

22,38 

Ediție 

specială, 

astrolog 

* și acum din nou 

reapare [situația] 

și acum din nou 

apare 

Semantică: pleonasm. 

ROMÂNIA 

TV 

21.VIII, 

22,39 

Ediție 

specială, 

astrolog 

 [Peștii] vor sari în 

sus ca la marele 

competiții 

vor sari în sus ca 

la marile 

competiții 

Morfologie: forma de 

plural a adjectivului 

mare este mari, la care 

se adaugă articolul 

hotărât (-le, în acest 

caz). 

ROMÂNIA 

TV 

21.VIII, 

22,51 

Meteo, 

prezentator 

 le vom regăsi cu 

carácter temporar 

le vom regăsi cu 

caractér 
temporar 

Pronunție: accentuarea 

se face pe a treia 

silabă. 

ROMÂNIA 

TV 

22.VIII, 

22,38 

România la 

raport, 

moderatoare 

 dar, până atunci, 

Ovidiu, [breching] 

news 

dar, până atunci, 

Ovidiu, 

[breiching] news 

Pronunție: cuvântul 

englezesc este 

pronunțat greșit. 

ROMÂNIA 

TV 

22.VIII, 

23,04 

Știrile 

România TV, 

reporter 

 a fost foarte puțin 

timp în care a 

plouat mai puțin 

a fost foarte 

puțin timp în 

care nu a plouat 

mai mult 

Semantică: nu se 

recomandă repetarea 

unui cuvânt (chiar 

dacă cu forme diferite) 

în același context. 

ROMÂNIA 

TV 

22.VIII, 

23,20 

Știrile 

România TV, 

reporter 

* retragerea diplomei 

de doctorat 

retragerea 

diplomei de 

doctor 

Semantică/vocabular: 

sintagmele consacrate 

sunt „diplomă de 

doctor” sau „titlu de 

doctor”. 

ROMÂNIA 

TV 

22.VIII, 

23,35 

Știrile 

România TV, 

reporter 

* au străbătut 

doisprezece mii de 

kilometri 

au străbătut 

douăsprezece 
mii de kilometri 

Morfologie: 

substantivul mie este 

feminin, drept care la 

plural face acord tot la 

feminin: o mie, două 

mii etc. La numeralele 

compuse cu doi, se va 

pronunța forma două. 

ROMÂNIA 

TV 

22.VIII, 

23,37 

Știrile 

România TV, 

voce 

 fiica cea mare a 

cântăreței Ángela 

Rusu 

fiica cea mare a 

cântăreței 

Angéla Rusu 

Pronunție: accentuare 

greșită a numelui 

propriu Angéla. 

ROMÂNIA 

TV 

23.VIII, 

11,02  

România în 

direct, pe 

ecran 

 ˝planul roșu 

activat˝ 

„planul roșu 

activat” 

Punctuație: se 

recomandă folosirea 

ghilimelelor 

românești, de tipul 

[„_”]. 

ROMÂNIA 

TV 

23.VIII, 

12,27 

România în 

direct, 

reporter 

 [cu referire la o 

solistă] acesta a 

fost internată 

aceasta a fost 

internată 

Sintaxă: dezacord. 

ROMÂNIA 

TV 

23.VIII, 

17,07 

Newsline, 

crawl 

 donează sânge 

pentru colegii lor 

răniții în explozia 

donează sânge 

pentru colegii lor 

răniți în explozia 

Probabil redactare: 

neglijență de 

tehnoredactare. 

ROMÂNIA 

TV 

23.VIII, 

17,16 

Newsline, 

crawl 

 Sala Palatului din 

captială 

Sala Palatului din 

capitală  

Redactare: neglijență 

de tehnoredactare. 

ROMÂNIA 

TV 

23.VIII, 

17,19 

Newsline, 

crawl 

 cu o reprezentație 

de gala 

cu o reprezentație 

de gală 

Grafie: lipsa semnului 

diacritic. 

ROMÂNIA 

TV 

23.VIII, 

17,32 

Newsline, 

prezentatoare 
 credéți-ne că am fi 

lăsat 

crédeți-ne că am 

fi lăsat 

Morfologie: verbul a 

crede la imperativ 

plural, fiind de 
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conjugarea a treia, se 

accentuează pe prima 

silabă. 

ROMÂNIA 

TV 

23.VIII, 

17,54 

Newsline, 

banda de sus 

 intervenție 

contracronometru 

intervenție 

contra 

cronometru 

Grafie/morfologie: în 

DOOM nu este 

înregistrată forma 

scrisă legat. 

ROMÂNIA 

TV 

23.VIII, 

22,31  

România la 

raport, 

reporter 

 pentru a participa la 

alegerile 

parlamentale 

pentru a participa 

la alegerile 

parlamentare 

Semantică: confuzie 

prin falsă atracție 

paronimică. 

ROMÂNIA 

TV 

23.VIII, 

22,48  

România la 

raport, A. 

Crețulescu 

* [patrușcinci] la 

sută 

patruzeci și cinci 

la sută 

Pronunție: se 

recomandă evitarea 

folosirii formelor 

colocviale sau 

populare de către 

moderator într-o 

emisiune televizată. 

ROMÂNIA 

TV 

23.VIII, 

23,37 

Știrile 

România TV, 

crawl 

* semnalarea 

urgențelor și 

situațiilor extreme 

semnalarea 

urgențelor și a 

situațiilor 
extreme 

Morfosintaxă: în cazul 

genitivelor 

coordonate, de la al 

doilea termen încolo 

se impune folosirea 

mărcii de genitiv al. 

ROMÂNIA 

TV 

24.VIII, 

22,16 

România la 

raport, banda 

de sus 

 cutremurul a avut 

6,2 și a fost 

urmat… 

cutremurul a avut 

magnitudinea 

de 6,2 și a fost 

urmat… 

Semantică: enunț 

incomplet. 

ROMÂNIA 

TV 

24.VIII, 

22,16 

România la 

raport, A. 

Crețulescu 

 spuneați așa: că 

votul meu să nu 

mai conteze? 

spuneați așa: că 

votul meu nu o 

să mai conteze? 

Sintaxă, stilistică: 

folosirea stilului 

indirect presupune o 

serie de modificări. 

ROMÂNIA 

TV 

24.VIII, 

22,23 

România la 

raport, A. 

Crețulescu 

 sunt un cóbai sunt un cobái Pronunție: accentul 

este pe ultima silabă. 

ROMÂNIA 

TV 

24.VIII, 

22,51 

România la 

raport, A. 

Crețulescu 

 dacă nu facem o 

schimbare, vom 

colapsa 

dacă nu facem o 

schimbare, vom 

intra în colaps 

Vocabular: nu există 

acest verb înregistrat 

în dicționarele 

românești. 

ROMÂNIA 

TV 

24.VIII, 

23,02 

Știrile 

România TV, 

reporter 

* [piesele auto] au 

zburat la câțiva 

sute de metri 

au zburat la 

câteva sute de 

metri 

Sintaxă: dezacord. 

ROMÂNIA 

TV 

25.VIII, 

12,01 

Știrile 

România TV, 

reporter 

 se află la secția 

unității de primiri 

urgențe 

se află la 

unitatea de 

primiri urgențe 

Semantică: nonsens. 

ROMÂNIA 

TV 

25.VIII, 

12,47 

Știrile 

România TV, 

prezentatoare 

* tot în ora 13 vă 

spunem 

tot în jurnalul 

orei 13 vă 

spunem 

Sintaxă, semantică: 

exprimare eliptică. 

ROMÂNIA 

TV 

25.VIII, 

15,18 

Cheia zilei, 

reporter 

* V.P. se pregătește 

de o plecare din 

interiorul 
partidului 

V.P. se 

pregătește de o 

plecare din partid 

Semantică: Sensul 

locativ dublu marcat 

este inutil aici. 

ROMÂNIA 

TV 

25.VIII, 

15,42 

Cheia zilei, 

reporter 

 [ele] nu au venit 

niciodată la 

serviciu 

[ịele] nu au venit 

niciodată la 

serviciu 

Pronunție: Pronumele 

personal se pronunță 

cu preiotare. 

ROMÂNIA 30.VIII, Ultima oră,  valoare admisă mai valoare admisă, Punctuație: Pentru 
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TV 19,11 crawl mică de 5 mai mică de 5 scrierea eliptică, se 

recomandă aici 

folosirea virgulei. 

 

* = Greşeală semnificativă, reţinută pentru evaluarea finală. 

 


