
TVR1 
Isabela Nedelcu 

 
16 octombrie 2007 – marţi 

 
17.00−19.00  
Ora  Emisiune Varianta gresita  Varianta corecta  Explicatie  

17,06 

Jurnal „primul-ministru” „prim-ministrul” Domeniu: mo
Conform DOO
substantivului

17,32 

Oglinda 
retrovizoare 

„aşează România” „aşază România” Domeniu: gra
Forma verbul
prezent, pers
diftong). 

17,42 

Ne vedem la 
TVR! 

„unul din X-miniştrii 
Învăţământului” 

„unul dintre X-miniştrii 
Învăţământului” 

Domeniu: mo
Se preferă ut
când urmează
relaţia parte–î 

17,53 

Ne vedem la 
TVR! 

„să-i pregătim ca şi constructori” „să-i pregătim pentru a fi 
constructori” 

Domeniu: mo
Şi este para
utilizarea altor

18,02 
Crawl „aşteptînd” „aşteptând” Domeniu: gra

În interiorul cu

18,10 

Ne vedem la 
TVR! 

„vroiam eu să spun” „voiam eu să spun” Domeniu: mo
Forma de imp
contaminarea 
imperfectul lu

18,13 
Crawl „vînzări” „vânzări” Domeniu: gra

În interiorul cu

18,29 

Ne vedem la 
TVR! 
(Mihai 
Constantin) 

„cât şi faptul” „atât..., cât şi faptul” Domeniu: sint
Locuţiunea c
obligatoriu cu

 
 
 
 
 
 

 



18 octombrie 2007 – joi 
 
18.00−20.00  
Ora  Emisiune Varianta gresita  Varianta corecta  Explicatie  

18,10 

Atunci şi 
acum 

„atât istorică, cât şi...” „şi istorică, şi...” Domeniu: fon
Asocierea gru
cacofonie. 

18,18 
Atunci şi 
acum 

„un an jumate” „un an jumătate” Domeniu: lexi
Forma jumate

18,22 
Atunci şi 
acum 

„trebuie neapărat” „trebuie” Domeniu: sem
Pleonasm. 

18,35 
18,38 

Loteria 
română 

„7,2 milioane lei” 
„11,6 milioane lei” 

„7,2 milioane de lei” 
„11,6 milioane de lei” 

Domeniu: sint
Numeralele ca
prepoziţia de.

19,21 

Jurnalul 
TVR 

„doresc ca să poată” „doresc să poată” Domeniu: sint
Propoziţiile n
aici; subiectiv
se construiesc
Tiparul de co
ca să, ele
circumstanţial
Vreau să te vă

19,24 
Jurnalul 
TVR 

„s-au mobilizat cel mai masiv” „s-au mobilizat cel mai mult” Domeniu: sem
Pleonasm.  

19,33 
Jurnalul 
TVR (text) 

„ca saă vadă” „ca să vadă” Domeniu: gra
Greşeală de te

19,33 

Jurnalul 
TVR (text) 

„altfel” „astfel” Domeniu: fon
În text era scr
cuvinte au for
confuzia. 

 
3 noiembrie 2007 – sâmbătă 

 
19.00−21.00  
Ora  Emisiune Varianta gresita  Varianta corecta  Explicatie  

19,22 

Jurnalul 
TVR 

„una din puţinele zone” „una dintre puţinele zone” Domeniu: mo
Se preferă ut
când urmează



Ora  Emisiune Varianta gresita  Varianta corecta  Explicatie  
relaţia parte–î

19,22 

Jurnalul 
TVR 

„locaţie secretă” „loc secret” Domeniu: lexi
Folosirea nead
cu care se a
locaţie sunt: „
luate în folosi
una dintre pă
celeilalte părţ
determinat în 
1996). 

19,29 
Jurnalul 
TVR 

„încă se mai găsesc” „încă se găsesc”/ „se mai 
găsesc” 

Domeniu: sem
Pleonasm.  

20,12 

Surprize, 
surprize 

„avem parte de emoţie şi de 
oameni cu o calitate rară” 

„avem parte de emoţie şi vom 
cunoaşte oameni cu o calitate 
rară” 

Domeniu: sem
Nu se asociaz
opuse (abstrac

20,23 

Surprize, 
surprize 

„spuneţi-mi” „spuneţi-mi” Domeniu: mo
Forma de imp
la indicativ p
radical, nu pe 

20,29 
Surprize, 
surprize 

„ţineţi-o” „ţineţi-o” Idem.  

20,45 

Surprize, 
surprize 

„abia ne cunoscusem” „abia ne cunoscuserăm” Domeniu: mo
La persoana I
perfect, trebui

 

6 noiembrie 2007 – marţi 
 
19.00−21.00  
Ora  Emisiune Varianta gresita  Varianta corecta  Explicatie  

19,04 

Jurnalul 
TVR 

„al migraţiei şi azilului” „al migraţiei şi al azilului” Domeniu: sint
Formantul al
coordonării. 

19,09 
Jurnalul 
TVR (text) 

„prim ministru” „prim-ministru” Domeniu: gra
Substantivul c

19,26 

Jurnalul 
TVR 

„atât pe destinaţii externe, cât şi
interne” 

„pe destinaţii atât externe, cât 
şi interne” 

Domeniu: sint
Termenii cone
să fie de acela
marcată de ac



Ora  Emisiune Varianta gresita  Varianta corecta  Explicatie  

19,30 

Jurnalul 
TVR 

„primul-ministru” „prim-ministrul” Domeniu: mo
Conform DOO
substantivului

19,54 
Jurnalul 
TVR Sport 

„încă îl mai urmăreşte coşmarul” „încă îl urmăreşte coşmarul”/ 
„îl mai urmăreşte coşmarul” 

Domeniu: sem
Pleonasm. 

 

9 noiembrie 2007 – vineri 
 
17.15−19.15  
Ora  Emisiune Varianta gresita  Varianta corecta  Explicatie  

17,17 
Acces la 
succes 

„trebuie să aducem neapărat” „trebuie să aducem” Domeniu: sem
Pleonasm.  

17,25 
Acces la 
succes 

„dacă consideră” „dacă el consideră” Domeniu: fon
Alăturarea lite

17,33 

Acces la 
succes 

„dar de ce preţul unui produs 
românesc, bănuiesc că dvs. 
uneori produceţi...” 

 Domeniu: sint
Discontinuitat
introduce mai
nu le duce la s

17,52 
Acces la 
succes 

„începeam, chiar de la început ai 
vrut să punctezi” 

„chiar de la început ai vrut să 
punctezi” 

Domeniu: sint
Discontinuitat

17,55 
Acces la 
succes 

„familia pentru tine nu crezi că 
va, eşti mai nomad” 

 Domeniu: sint
Discontinuitat

17,57 

Acces la 
succes 

„pentru că vinerea viitoare, îţi 
mulţumim [...], pentru că 
săptămâna viitoare” 

 Domeniu: sint
Întrerupere a
fragmentat e
moderatoarea 

18,06 

Interes 
general 

„presa a fost plină în a spune” „presa a fost plină de 
articole/ştiri despre” 

Domeniu: log
Asocierea ad
nefirească.  

18,09 

Interes 
general 

„politica ca să [...]” „politica pentru a [...]” Domeniu: fon
Alăturarea g
cacofonie. 

18,10 

Interes 
general 

„au început să aibe” „au început să aibă” Domeniu: mo
Terminaţia ve
a 3-a, nr. sg. e

18,15 
Interes 
general 

„deja am dat citire asta” „deja am dat citire 
ăsteia/acesteia” 

Domeniu: sint
Gruparea a da



Ora  Emisiune Varianta gresita  Varianta corecta  Explicatie  

18,20 
Interes 
general 

„se aşează frumos” „se aşază frumos” Domeniu: gra
Radicalul nu t

18,30 

Interes 
general 

„haideţi, câteva informaţii 
scurte” 

„prezentaţi/oferiţi câteva 
informaţii scurte” 

Domeniu: lexi
Interjecţia hai
specialişti imp

18,36 
Interes 
general 

„o trimeteţi” „o trimiteţi” Domeniu: mo
În radicalul ve

19,03 
Jurnalul 
TVR 

„Piero Piccinini avocatul lui 
Nicolae Mailat” 

„Piero Piccinini, avocatul lui 
Nicolae Mailat” 

Domeniu: pun
Apoziţia este m

 

20 noiembrie 2007 – marţi 
 
19.00−20.00; 21,45–22,15; 22,45–23,15  
Ora  Emisiune Varianta gresita  Varianta corecta  Explicatie  

19,04 

Jurnalul TVR „în ultimile zile” „în ultimele zile” Domeniu: mo
Forma de fem
ultime. 

19,20 
Jurnalul TVR 
(burtieră) 

„prim ministru” „prim-ministru” Domeniu: gra
Substantivul c

19,36 
Jurnalul TVR 
(prezentatoare) 

„Eugen Coşeriu” „Eugen Coşeriu” Domeniu: fon
Accentul este 

19,59 

Jurnalul TVR 
Sport 

„cum vroia” „cum voia” Domeniu: mo
Forma de im
contaminarea 
imperfectul lu

22,06 

Vot pentru vot 
2008 
(moderatoare) 

„din punct de vedere al 
performanţei” 

„din punctul de vedere al 
performanţei” 

Domeniu: mo
Genitivul cere
aici inclus într

22,08 

Vot pentru vot 
2008 

„se risipă” „se risipeşte” Domeniu: mo
Modul indica
singular, este 

22,15 
Vot pentru vot 
2008 

„Rămâneţi cu Televiziunea 
Română în continuare!” 

„Rămâneţi cu Televiziunea 
Română!” 

Domeniu: sem
Pleonasm 

22,53 
Jurnalul TVR 
(burtieră) 

„prim ministru” „prim-ministru” Vezi supra. 

22,58 
Jurnalul TVR „prim secretar” „prim-secretar” Domeniu: gra

Substantivul c



Ora  Emisiune Varianta gresita  Varianta corecta  Explicatie  
(burtieră) 

 

23 noiembrie 2007 – vineri 
 
07,00–08,00; 17,00–20,00  
Ora  Emisiune Varianta gresita  Varianta corecta  Explicatie  

07,07 

Jurnalul TVR 
(burtieră) 

„primul ministru” „prim-ministrul” Domeniu: mo
Conform DOO
substantivului

07,13 
Jurnalul TVR 
(burtieră) 

„Preşedinte vs. parlament” „Preşedinte vs parlament” Domeniu: gra
Nu se pune pu

07,22 
Jurnalul TVR 
(burtieră) 

„Ex preşedinte al României” „Ex-preşedinte al României” Domeniu: gra
Între ex şi preş

17,03 

Jurnalul TVR 
(prezentatoare) 

„unei comisii formată” „unei comisii formate” Domeniu: sint
Dezacord în c
formată. 

17,33 
Acces la succes 
(I. Marciuc) 

„aţi fost într-un...parcă în”  Domeniu: sint
Întrerupere a e

17,34 

Acces la succes 
(I. Marciuc) 

„ca fiecare început şi aici e o 
poveste” 

„ca în fiecare început şi aici e o
poveste”/„ca fiecare început, 
are şi acesta o poveste” 

 Domeniu: sint
Era necesară î
circumstanţial

17,52 

Acces la succes 
(I. Marciuc) 

„optisprezece” „optsprezece” Domeniu: lexi
Numeralul com
spre + zece. A
e dificil de pro
cu i este popu

17,54 

Acces la succes 
(I. Marciuc) 

„să îmbine şi viaţa personală, 
şi cariera” 

„să îmbine viaţa personală şi 
cariera” 

Domeniu: sint
Nu se justifică
şi vieţii person

18,11 

Interes general 
(Sorin Burtea) 

„cum abordăm problemele în 
aşa fel încât să nu avem 
probleme” 

„cum abordăm problemele în 
aşa fel încât să nu avem 
neplăceri” 

Domeniu: stili
Repetiţie. 

18,13 

Interes general 
(Sorin Burtea) 

„făceţi-o” „faceţi-o” Domeniu: mo
Forma de imp
cea de la indic
pe radical, nu 
vocala a, nu ă

18,17 Interes general „până la maxim 500 de lei” „până la maximum 500 de lei” Domeniu: lexi



Ora  Emisiune Varianta gresita  Varianta corecta  Explicatie  
(voce) În acest contex

adjectivul max

18,25 
Interes general 
(Sorin Burtea) 

„vi le trimetem” „vi le trimitem” Domeniu: mo
În radicalul ve

18,27 
Interes general 
(Sorin Burtea) 

„televiziunea publică care” „televiziunea publică despre 
care vă spuneam” 

Domeniu: fon
Cacofonie. 

18,36 
 

Interes general 
(Sorin Burtea) 

„ne-a trimes” 
 

„ne-a trimis” Vezi supra. 

18,37 
Interes general 
(Sorin Burtea) 

„putem să i-o trimetem” „putem să i-o trimitem” Vezi supra. 

19,16 

Jurnalul TVR 
(prezentatoare) 

„unul din factorii principali” „unul dintre factorii 
principali” 

Domeniu: mo
Se preferă util
când urmează 
relaţia parte–î

19,22 

Jurnalul TVR 
(titrare) 

„Sens unic deci ai voie.” „Sens unic, deci ai voie.” Domeniu: pun
Înainte de con
virgulă. 

19,25 
Jurnalul TVR 
(reporter) 

„mai sunt încă multe” „mai sunt multe”/„sunt încă 
multe” 

Domeniu: sem
Pleonasm. 

 
 
 
 
TVR1 
Isabela Nedelcu 
27 noiembrie – 11 decembrie 

 
27 noiembrie 2007 – marţi 

 
Ora  Emisiune Varianta gresita  Varianta corecta  Explicatie  

7,32 

Jurnalul TVR 
(voce) 

„compromise” „compromisuri” Domeniu: mo
Desinenţa de 
este -uri. 

7,47 

Jurnalul TVR 
Sport (voce) 

„a reuşit primul său gol” „a reuşit să dea primul său 
gol” 

Domeniu: sint
Era necesar un
(o acţiune, un 
direct gol este



Ora  Emisiune Varianta gresita  Varianta corecta  Explicatie  
8,28 
8,36 
8,47 

Telematinal 
(moderatoare) 

„foarfece” „foarfeci” Domeniu: mo
Desinenţa de p
-e (cf. DOOM

8,31 

Telematinal 
(moderatoare) 

„auzisei de el” „auziseşi de el” Domeniu: mo
Terminaţia ve
perfect, persoa

8,47 
Telematinal 
(moderatoare) 

„încă mai am păr” „încă am păr”/„mai am păr” Domeniu: sem
Pleonasm. 

9,28 

Telematinal 
(prezentatoare) 

„îmi place foarte tare 
Crăciunul” 

„îmi place foarte mult 
Crăciunul” 

Domeniu: lexi
În acest contex
tare. 

 

30 noiembrie 2007 – vineri 
 
Ora  Emisiune Varianta gresita  Varianta corecta  Explicatie  

7,22 
Jurnalul TVR 
(Dalida Groza) 

„executor” [ecsecutor] „executor” [egzecutor] Domeniu: fon
În cazul acestu

7,24 

Jurnalul TVR 
(voce) 

„Au emis un mandat de 
arestare pe 29 de zile.” 

„Au emis un mandat de 
arestare pentru 29 de zile.” 

Domeniu: sint
Potrivită în c
limba actuală
contexte nead

8,13 
Telematinal 
(voce)  

„Încă mai aveţi timp până la 
lăsarea serii.” 

„Mai aveţi timp până la lăsarea 
serii.” 

Domeniu: sem
Pleonasm. 

8,28 

Telematinal 
(Alina Bratu) 

„O luăm aşa pe ocolite, 
ajungem puţin în Africa.” 

„O luăm aşa, pe ocolite, 
ajungem în Africa.” 

Domeniu: sem
Verbul a ajun
drum, nu es
precum puţin.
 

8,35 

Telematinal 
(Alina Bratu) 

„Asta îmi place mie cel mai 
tare.” 

„Asta îmi place mie cel mai 
mult.” 

Domeniu: lexi
În acest contex
tare. 

8,41 
Telematinal 
(voce) 

„este cel mai mare colos din 
Craiova” 

„este cel mai mare bloc din 
Craiova” 

Domeniu: sem
Pleonasm. 

 

3 decembrie 2007 – luni 
 



Ora  Emisiune Varianta gresita  Varianta corecta  Explicatie  

18,50 

Cu ochii’n patru 
(reporter) 

„Ăsta a fost singurul răspuns 
care vi l-a dat?” 

„Ăsta a fost singurul răspuns 
pe care vi l-a dat?” 

Domeniu: sint
Complementu
care este marc

19,31 

Jurnalul TVR 
(voce) 

„Accentul trebuie pus pe 
prevenţie” [în context, este 
vorba de SIDA] 

„Accentul trebuie pus pe 
prevenire.” 

Domeniu: lexi
Înlocuirea unu
formale. Prev
de arest prev
1996). 

20,00 
Jurnalul TVR 
Sport (titlu) 

„Antrenor Romania” „Antrenor România” Domeniu: gra
Absenţa semn

20,18 

Faţă în faţă 
(Marian Voicu) 

„instituţii noi create” „instituţii nou create” Domeniu: sint
„Acordul” adv
 

 

4 decembrie 2007 – marţi 
 
Ora  Emisiune Varianta gresita  Varianta corecta  Explicatie  

8,19 
Telematinal 
(moderatoare) 

„să construiască casa” „să construiască locuinţa” Domeniu: fon
Cacofonie. 

8,34 
Telematinal 
(Robert Florea) 

„performeri” „performeri” Domeniu: fon
Accentul este 

18,22 

Ne vedem la 
TVR! (Marina 
Almăşan) 

„Ce vise au studenţii?” „Ce visuri au studenţii?” Domeniu: mo
Conform DOO
timpul somnu

 

6 decembrie 2007 – joi 
 
Ora  Emisiune Varianta gresita  Varianta corecta  Explicatie  

14,07 

Jurnalul TVR 
(voce) 

„procentul a ajuns la 33 la 
sută” 

„procentul a ajuns la 33” Domeniu: sem
Cuvântul pro
latinească pro
repetarea lui „

18,03 
Atunci şi acum 
(Marian Voicu) 

„Haideţi să mergem pe ce nu 
merge!” 

„Haideţi să ne referim la ce nu
merge!” 

 Domeniu: stili
Se repetă verb

19,01 
19,30 

Jurnalul TVR 
(Mirela Nagâţ) 

„primul-ministru” „prim-ministrul” Domeniu: mo
Conform DOO
substantivului



Ora  Emisiune Varianta gresita  Varianta corecta  Explicatie  

19,38 

Jurnalul TVR 
(Mirela Nagâţ) 

„grupurile formate din minim
10 persoane” 

„grupurile formate din 
minimum 10 persoane” 

Domeniu: lexi
În acest conte
adjectivul min

 

10 decembrie 2007 – luni 
 
Ora  Emisiune Varianta gresita  Varianta corecta  Explicatie  

9,21 

Telematinal 
(Tudor Furdui – 
redacţia Sport, 
invitat) 

„dacă mai se poate numi 
confruntare” 

„dacă se mai poate numi 
confruntare” 

Domeniu: sint
Semiadverbul
reflexiv se şi v

9,40 

Telematinal 
(Alina Bratu) 

„să ne conversăm puţin cu 
telespectatorii” 

„să conversăm puţin cu 
telespectatorii” 

Domeniu: sint
Construcţia cu
este colocvială

 

11 decembrie 2007 – marţi 
 
Ora  Emisiune Varianta gresita  Varianta corecta  Explicatie  

8,20 

Telematinal 
(moderatoare) 

„Şi o altă premieră care s-a 
întâmplat la Marie Curie” 

„Şi o altă premieră care a avut 
loc la Marie Curie” 

Domeniu: sem
Verbul a se în
Acest verb se
punctual, nu în

8,43 

Telematinal 
(reporteră TVR 
Iaşi) 

„Ce ţi-ar place să prezinţi?” „Ce ţi-ar plăcea să prezinţi?” Domeniu: mo
Forma de con
din afixul mo
infinitiv – pl
trecere a verb
verbelor term
verbului a apă

8,43 

Telematinal 
(reporteră TVR 
Iaşi) 

„Despre ce ţi-ar place să faci 
reportajul?” 

„Despre ce ţi-ar plăcea să faci 
reportajul?” 

Idem.  
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