Postul: TVR1
Monitorizare: Carmen Mîrzea Vasile
Perioada: mai 2008

Postul Ziua, ora

Emisiunea,
autorul
greşelii
Jurnalul TVR,
voce

Greşeala

Varianta corectă

ExplicaŃia

Pădurea Snagov. Ora
15. Altă locaŃie,
aceeaşi poveste.
PoliŃia Rrutieră
Dă-le banii, dă-le banii
George!

Pădurea Snagov. Ora 15.
Alt loc, aceeaşi poveste.

Lexic, semantică: Folosirea improprie a
neologismului locaŃie.

PoliŃia Rutieră
Dă-le banii, dă-le banii,
George!

Grafie: Greşeală tehnică.
PunctuaŃie: Substantivul în vocativ trebuie
separat prin virgulă.

vicepresedinte

vicepreşedinte

Grafie: Lipsa diacriticelor.

antrenor la Poli Iaşi

Grafie: Lipsa diacriticelor.
Sintaxă: Nemarcarea relaŃiilor sintactice.
PunctuaŃie: ConjuncŃia adversativă iar
trebuie precedată de virgulă.

TVR1

1.V, 19.11

TVR1
TVR1

1.V, 19.31
1.V, 19.43

TVR1

1.V, 19.45

titraj
transcriere a
ce spun nişte
suporteri
titraj

TVR1

1.V, 19.50

titraj

antrenor Poli Iasi

TVR1

1.V, 19.50

subtitrare −
traducere

nu poŃi schimba situaŃia nu poŃi schimba situaŃia, iar
iar în finală...
în finală...

TVR1

1.V, 19.55

titraj

antrenor Romania

antrenor al României

TVR1

2.V, 17.27

se parcursese etapele
premergătoare

se parcurseseră etapele
premergătoare

TVR1
TVR1

2.V, 22.30
2.V, 22.48

Atunci şi
acum, Marian
Voicu
titraj mare
titraj

Rezultat surpinzător
expozant târgul anticari

Rezultat surprinzător
expozant la târgul
anticarilor

TVR1

5.V, 19.52

− L-aŃi învăŃat si pe
domnul Turcu.

− L-aŃi învăŃat şi pe domnul
Turcu.

transcriere a
ceea ce se
spune

Grafie: Lipsa diacriticelor.
Sintaxă: Nemarcarea relaŃiilor sintactice.
Sintaxă, morfologie: Lipsa desinenŃei -ră,
una dintre mărcile pluralului la perfect
simplu şi la mai-mult-ca-perfect.
Grafie: Greşeală tehnică.
Sintaxă: Nemarcarea relaŃiilor sintactice de
subordonare.
Grafie: Lipsa parŃială a diacriticelor.

1

TVR1

TVR1

TVR1

TVR1

TVR1

5.V, 19.54,
19.56/9.V,
19.53,
19.55,
19.56,
19.59,
20.00/12.V,
19.49,
19.53,
19.56,
20.00/13.V,
19.48,
19.59/14.V,
19.58/16.V,
19.53,
19.57/20.V,
19.54
5.V, 19.55,
19.57/9.V,
19.51/13.V,
19.52/14.V,
19.55/20.V,
19.55
5.V,
20.00/7.V,
18.40/18.51
5.V, 20.03

5.V,
20.04/7.V,
19.43/12.V,

titraj

presedinte

preşedinte

Grafie: Lipsa diacriticelor.

titraj

finantator Steaua

finanŃator la Steaua

Grafie: Lipsa diacriticelor.

titraj

Timisoara

Timişoara

Grafie: Lipsa diacriticelor.

Meteo,
Romica Jurca

vin şi alte formaŃiuni
noroase, cu mai mult
sau mai puŃine ploi

Sintaxă: Dezacord în gen şi număr între
adjectivul mult şi substantivul ploi.

Meteo,
Romica Jurca

în orele dupăamiezei/orele amiezei

vin şi alte formaŃiuni
noroase, cu mai multe sau
mai puŃine ploi/vin şi alte
formaŃiuni noroase, cu ploi,
mai mult sau mai puŃin
în orele după-amiezii/orele
amiezii

Morfologie: Forma corectă de genitiv a
substantivului amiază este amiezii.
PronunŃia amiezei este hipercorectă.
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TVR1

20.01
7.V,
17.33/18.09
/18.37/18.4
4
7.V,
17.38/18.36
7.V, 17.44
7.V,
19.02/20.V,
19.00
7.V, 19.06

TVR1
TVR1

7.V, 19.14
7.V, 19.16

subtitrare
titraj

TVR1

7.V, 19.21

titraj

TVR1

7.V, 19.27

titraj

TVR1

7.V, 19.29

titraj

TVR1

7.V, 19.59

TVR1

7.V, 21.26

TVR1

7.V, 21.41

Sport, Radu
Naum
Minutul 91,
Vlad
Enăchescu
Minutul 91,
voce

TVR1

TVR1
TVR1
TVR1

titraj

Bistrita

BistriŃa

Grafie: Lipsa diacriticelor.

titraj

Buzau

Buzău

Grafie: Lipsa diacriticelor.

titraj
titraj

Otelul − Poli Iasi
Cluj Napoca

OŃelul − Poli Iaşi
Cluj-Napoca

Grafie: Lipsa diacriticelor.
Grafie: Grafia corectă este cu cratimă.

Sport,
reporteră

Două mii de euro, atât
au pierdut fiecare
stelist în această seară
în primul rînd
Putin premier

Două mii de euro, atât a
pierdut fiecare stelist în
această seară
în primul rând
Putin, premier

Sintaxă: Dezacord în număr între subiect
(stelist) şi predicat.

Sergiu Andon
preşedinte Comisiei
Juridice
Simon Horner
director comunicare
ajutor umanitar Com.
Europeană
Libanul paralizat de
greve
care vroiau

Sergiu Andon,
preşedintele Comisiei
Juridice
Simon Horner,
director de comunicare
pentru ajutor umanitar la
Comisia Europeană
Libanul, paralizat de greve

vizavi de această cupă,
credeŃi...

în legătură cu această
cupă, credeŃi...

era [era]

era [iera]

care voiau

Grafie: Greşeală tehnică accidentală.
PunctuaŃie: Nemarcarea elipsei verbului
prin virgulă.
Grafie: Greşeală tehnică.

Sintaxă: Nemarcarea relaŃiilor sintactice de
subordonare.
Ortografie: Prescurtare nerecomandată.
PunctuaŃie: Nemarcarea elipsei verbului
prin virgulă.
Morfologie: formele verbale hibride între a
voi şi a vrea sunt incorecte.
Sintaxă, semantică: Utilizarea adverbului
vizavi pentru a introduce un circumstanŃial
de relaŃie este neliterară.
Ortoepie: PronunŃare greşită, hipercorectă,
a formei verbului a fi.
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TVR1

redactor şef

redactor-şef

Garantat
100%,
prezentator
8.V, 21.51, Garantat
22.06/10.V, 100%,
17.15, 17.19 prezentator
8.V, 22.19
Garantat
100%,
prezentator

Mai poate fi posibilă
în România
propaganda...?
vroiam

Mai este posibilă în
România propaganda...?

titraj

preşedinte AsociaŃia...

preşedintele AsociaŃiei.../
preşedinte al AsociaŃiei

TVR1
TVR1
TVR1

8.V,
22.35/21.V,
19.14
8.V, 22.41
8.V, 22.45
9.V, 19.50

titraj
titraj
Sport, Radu
Naum

De-a hoŃii şi vardişti
prim ministru
care poate fi
sancŃionabilă în
instanŃa civilă

TVR1

9.V, 19.56

titraj

TVR1
TVR1

9.V, 20.00
10.V, 14.55

TVR1

10.V,
17.43/17.V,

titraj
transmisiune
de la Formula
1, un dialog
bilingv, pe
care
comentatorul
român îl şi
traduce
Garantat
100%,

Ioan Andone
antrenore CFR Cluj
Ionut Lupescu
o adevărată echipă,
formată dintre pilot şi
inginer

De-a hoŃii şi vardiştii
prim-ministru
care poate fi
sancŃionată/care este
sancŃionabilă în instanŃa
civilă
Ioan Andone,
antrenor CFR Cluj
IonuŃ Lupescu
o adevărată echipă, formată
din pilot şi inginer

TVR1

TVR1

TVR1

TVR1

8.V,
22.04/22.16
8.V, 21.51

titraj

voiam

Vă mulŃumesc încă o
Vă mulŃumesc încă o dată
dată foarte mult pentru foarte mult că aŃi acceptat
că aŃi acceptat

MulŃumesc foarte mult
pentru că ai acceptat...

Grafie: Compusul se scrie corect cu
cratimă.
Semantică: Pleonasm.

Morfologie: formele verbale hibride între a
voi şi a vrea sunt incorecte.
Sintaxă, semantică: ApariŃia prepoziŃiei
pentru este incorectă, deoarece după verbul
a mulŃumi urmează o propoziŃie completivă
indirectă, nu una cauzală.
Sintaxă: Nemarcarea relaŃiilor sintactice de
subordonare.
Grafie: Greşeală tehnică.
Grafie: Grafia corectă este cu cratimă.
Semantică: Pleonasm.

Grafie: Greşeală tehnică.
Grafie: Lipsa diacriticelor.
Sintaxă, semantică: Utilizarea nejustificată
a prepoziŃiei dintre, în locul lui din.

MulŃumesc foarte mult că ai Sintaxă, semantică: ApariŃia prepoziŃiei
acceptat...
pentru este incorectă, deoarece după verbul
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17.46

prezentator
titraj

cms. şef/ comisar şef

cms.-şef /comisar-şef

TVR1

12.V,
19.03/20.V,
19.20
12.V, 19.54

Sport, voce

revoluŃiei pusă la cale

revoluŃiei puse la cale

TVR1

12.V, 19.54

TVR1

12.V, 19.55

dialog redat
pe ecran
dialog redat
pe ecran

7-8 dacă am face, am reuşi
să ne calificăm
Sentimental, m-aş bucura
foarte mult să cădem cu
Bayern München

TVR1

13.V, 19.14

Jurnalul TVR,
Roxana
Băjenaru

TVR1

13.V, 19.23

titraj

7-8 dacă am face am
reuşi să ne calificăm
Sentimental m-aş
bucura foarte mult să
cădem cu Bayern
Munchen [în
continuare, mai apare
de două ori grafia
Munchen]
s-a limitat doar în a
întocmi acest raport şi
a lăsa toată greutatea
verdictului pe umerii
plenului
profesoară română

TVR1

13.V, 19.30

titraj

TVR1

13.V, 19.36

Jurnalul TVR,
voce

TVR1

13.V, 19.38

titraj

TVR1

13.V, 19.38

subtitrare

TVR1

Mihaela Geoană
preşedinte FundaŃia
Renaşterea
prima şedinŃă va avea
loc vineri, la Napoli.
LocaŃia nu a fost
aleasă întâmplător
EURO 2008, se
apropie
un eveniment pe care îl

a mulŃumi urmează o propoziŃie completivă
indirectă, nu una cauzală.
Ortografie: Este recomandată scrierea cu
cratimă.
Sintaxă: Dezacord în caz între adjectivul
participial şi substantiv.
PunctuaŃie: Subordonata condiŃională
antepusă trebuie izolată de virgule.
PunctuaŃie: Adverbul sentimental, care
îndeplineşte aici funcŃia de complement de
relaŃie, trebuie detaşat prin virgulă de restul
frazei.
Grafie neglijentă.

s-a limitat doar la a întocmi Sintaxă: Regimul verbului a se limita cere
acest raport şi la a lăsa toată prepoziŃia la, nu pe în.
greutatea verdictului pe
umerii plenului
profesoară de (limba)
română

Sintaxă: Nemarcarea relaŃiilor sintactice,
care, în acest caz, poate duce şi la confuzie
semantică.
Sintaxă: Nemarcarea relaŃiilor sintactice de
subordonare.

Mihaela Geoană,
preşedinta FundaŃiei
Renaşterea
prima şedinŃă va avea loc
vineri, la Napoli.
Locul/Oraşul nu a fost ales
întâmplător
Euro 2008 se apropie

PunctuaŃie: Virgulă între subiect şi predicat.

un eveniment pe care îl

Grafie: Odată se scrie într-un cuvânt când

Lexic, semantică: Folosirea improprie a
neologismului locaŃie.
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organizezi odată la 100 organizezi o dată la 100 de
de ani
ani

este adverb şi înseamnă cândva, imediat, în
sfârşit; când este numeral, având sensul o
singură dată, se scrie în două cuvinte.
Grafie: Greşeală tehnică.
Grafie: Greşeală gravă de despărŃire prin
cratimă, cu siguranŃă provocată de grabă.
Grafie: Lipsa parŃială a diacriticelor.
Grafie: Greşeală tehnică.
Grafie: Greşeală tehnică.

TVR1
TVR1

13.V, 19.38
13.V, 19.38

subtitrare
subtitrare

in jurul
cu două meciuri întro
zi, aşteptăm in zona

în jurul
cu două meciuri într-o zi,
aşteptăm în zona

TVR1
TVR1

13.V, 19.38
13.V, 19.50

in jur de ...
treansferul

în jur de ...
transferul

TVR1

13.V, 19.54

TVR1

13.V, 19.59

subtitrare
transcrierea
unei declaraŃii
transcrierea
unei declaraŃii
transcrierea
unei declaraŃii

− Hagi, te iubesc! Hagi, te
iubesc!
„S-a încălcat regulamentul,
iar interesul pentru
NaŃională de a participa [...]
Cine răspunde dacă se
întâmplă ceva?”

PunctuaŃie: Substantivul în vocativ trebuie
separat prin virgulă.
PunctuaŃie: ConjuncŃia adversativă iar
trebuie precedată de virgulă.
Grafie: Greşeală tehnică.

TVR1

14.V, 19.13

titraj

− Hagi te iubesc, Hagi
te iubesc!
"S-a încălcat
regulamentul iar
interesul pentru
naŃională de a participa
[...] Cine răspunde dacă
se întămplă ceva?"
procuror şef

procuror-şef

TVR1

14.V, 19.31
14.V, 19.33

TVR1

14.V, 19.39

cea mai aprig lovită
de...
Începând de mâine, de
la ora 12 şi jumătate,
trupul neînsufleŃit va fi
depus la capela
Cimitirului Bellu.
o serie de noi veniŃi

cel mai aprig lovită de...

TVR1

Jurnalul TVR,
voce
Jurnalul TVR,
prezentatoare

Ortografie: Este recomandată scrierea cu
cratimă.
Sintaxă: Acordul greşit (în gen) al
adverbului.
Semantică: Verbul a depune redă o acŃiune
punctuală, nu una durativă.

o serie de nou-veniŃi

Sintaxă: Acord incorect al adverbului.

TVR1

14.V, 22.00

eşti unul dintre cei care
te-ai întors

eşti unul dintre cei care sau întors

Sintaxă: Acord greşit între subiect şi
predicat.

TVR1

14.V, 22.05

iefteniri

ieftiniri

Ortoepie: Forma corectă a cuvântului este

Jurnalul TVR,
Vasile
Damian
Ultra News,
Claudiu
Lucaci
Ultra News,

Mâine, la ora 12 şi
jumătate, trupul neînsufleŃit
va fi depus la capela
Cimitirului Bellu.
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voce
Sport, voce

La fotbal, Rădoi este fără
cusur; când îl imită însă pe
Agassi, racheta îl trădează

18.V, 19.04

transcrierea
unei declaraŃii
titraj

La fotbal, Rădoi este
fără fisură; când îl
imită însă pe Agassi,
racheta îl trădează
Bă, cu hoŃii ăştia nu se
poate mă!
lt. col.

TVR1

19.V, 19.23

titraj

primar comuna Vidra

primarul comunei Vidra

TVR1

19.V, 19.26

TVR1
TVR1

19.V, 19.38
19.V, 19.41

Jurnalul TVR,
voce
titraj
Sport, voce

o poveste, al cărei fir epic a
fost găsit cu greu
Răzvan RaŃ
în minutul optsprezece

TVR1

19.V, 21.02, După 18 ani,
21.17, 21.46 Sorin Burtea
19.V, 21.05 După 18 ani,
Sorin Burtea

o poveste, al cărui fir
epic a fost găsit cu greu
Razvan Rat
în minutul
optâsprezece
optisprezece
a venit cu acel papion
care toată lumea, şi
astăzi, îi zice
să aibe (în total, de
patru ori)
noi, zilele trecute, la
campania care o trăim
acuma
la emisiunea aceasta de
pe TVR InternaŃional,
care-o avem noi, cu
afacerile de succes
avem emisiunea
„Interes general”, care,

a venit cu acel papion
căruia toată lumea, şi
astăzi, îi zice
să aibă

TVR1

16.V, 19.52

TVR1

16.V, 19.52

TVR1

TVR1

TVR1
TVR1

19.V, 21.12, După 18 ani,
21.46
Sorin Burtea
19.V, 21.38 După 18 ani,
Sorin Burtea

TVR1

19.V, 21.43

După 18 ani,
Sorin Burtea

TVR1

19.V, 21.48

După 18 ani,
Sorin Burtea

Bă, cu hoŃii ăştia nu se
poate, mă!
lt.-col.

optsprezece

noi, zilele trecute, la
campania pe care o trăim
acuma
la emisiunea aceasta cu
afacerile de succes de la
TVR InternaŃional, pe careo avem noi,
avem emisiunea „Interes
general”, pe care,

ieftiniri, nu cea hipercorectă iefteniri.
Lexic: Expresia corectă este a fi fără cusur;
a fi fără fisură este, probabil, rodul unei
proaste inspiraŃii de moment.
PunctuaŃie: InterjecŃia mă trebuie separată
prin virgulă.
Grafie: DOOM2 recomandă scrierea cu
cratimă (locotenent-colonel) şi înregistrează
şi abrevierea lt.-col.
Sintaxă: Nemarcarea relaŃiilor sintactice de
subordonare.
Sintaxă: Dezacord în gen între pronumele
relativ şi substantivul reluat (o poveste).
Grafie: Lipsa diacriticelor.
Ortoepie: Optisprezece şi optâsprezeceeste
sunt forme neliterare, care apar frecvent la
vorbitorii cărora le este greu să pronunŃe
seria de consoane ptspr.
Sintaxă: Anacolut constând în dezacordul
în caz între pronumele relativ şi
substantivul reluat (papion).
Morfologie: Forma corectă de conjunctiv a
verbului a avea este să aibă, nu să aibe.
Sintaxă: Lipsa mărcii de acuzativ pe a
pronumelui relativ.
Sintaxă: Lipsa mărcii de acuzativ pe a
pronumelui relativ.
Semantică: Folosirea neadecvată a
prepoziŃiei pe, în locul lui la.
Sintaxă: Lipsa mărcii de acuzativ pe a
pronumelui relativ.
7

TVR1

19.V, 21.49

După 18 ani,
Sorin Burtea

TVR1

20.V, 19.18

Jurnalul TVR,
prezentator

TVR1

20.V, 19.28, titraj
19.35
20.V, 19.36 Jurnalul TVR,
voce

TVR1

săptămâna trecută, am
luat-o nu ştiu la cât, dar
am urcat-o de cinci ori
Cum vă simŃiŃi? Ca o,
virgulă, concluzie, aşa,
la sfârşit dă emisiune,
după optisprezece ani.

săptămâna trecută, am luato nu ştiu la cât, dar am
urcat-o de cinci ori
Cum vă simŃiŃi? O
concluzie, aşa, la sfârşit de
emisiune, după optsprezece
ani.

o cisternă, a cărui
şofer...

o cisternă, al cărei şofer...

cu bun simŃ

cu bun-simŃ

Semantică: InserŃia metadiscursivă virgulă,
menită a evita o cacofonie, este inutilă.
Ortoepie: Optisprezece este o formă
neliterară, care apare frecvent la vorbitorii
cărora le este greu să pronunŃe seria de
consoane ptspr.
Sintaxă: Dublu dezacord, al pronumelui
relativ (în gen) şi al articolului genitival (tot
în gen).
Grafie neglijentă.

Parlamentul era [era]
bicameral; erau [erau]
aleşi
pr.
Din câte am înŃeles de
la medicul Stelei există
speranŃe să se refacă.
Dacă se întâmplă ca Al
Shabab să câştige 100
la sută Boloni e la
Rapid, dacă învinge Al
Jazzera eu tot cred că...
Actionar Rapid

Parlamentul era [iera]
bicameral; erau [ierau] aleşi

Ortoepie: PronunŃare greşită, hipercorectă,
a formelor verbului a fi.

preot
Din câte am înŃeles de la
medicul Stelei, există
speranŃe să se refacă.
Dacă se întâmplă ca Al
Shabab să câştige 100 la
sută, Bölöni e la Rapid,
dacă învinge Al Jazzera, eu
tot cred că...
AcŃionar la Rapid

Ortografie: Prescurtare nerecomandată.
PunctuaŃie: Subordonata circumstanŃială
relativă antepusă trebuie izolată de virgule.

TVR1
TVR1

20.V, 19.38
20.V, 19.52

titraj
transcrierea
unei declaraŃii

TVR1

20.V, 19.55

transcrierea
unei declaraŃii

TVR1

20.V, 19.56

titraj

TVR1

21.V, 19.06

titraj

şef Ocol Silvic Târgu
Lăpuş

şeful Ocolului Silvic (din)
Târgu Lăpuş

Grafie: Lipsa diacriticelor.
Sintaxă: Nemarcarea relaŃiilor sintactice.
Sintaxă: Nemarcarea relaŃiilor sintactice de
subordonare.

TVR1

21.V, 19.29

TVR1

21.V, 19.38

Jurnalul TVR,
prezentatoare
subtitrare

peste patruzeci şi unu
de mii de morŃi
in acestă vară

peste patruzeci şi una de
mii de morŃi
în această vară

Sintaxă: Dezacord în gen între numeral şi
substantivul mii.
Grafie neglijentă.

PunctuaŃie: Subordonatele condiŃionale
antepuse trebuie izolate prin virgule.
Grafie neglijentă.
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TVR1

21.V, 19.38

subtitrare

Viena nu este doar
fotbal ci reprezintă

Viena nu este doar fotbal, ci PunctuaŃie: ConjuncŃia adversativcumulativă ci trebuie precedată de virgulă.
reprezintă

TVR1
TVR1

21.V, 19.39
21.V, 19.54

subtitrare
text pe ecran

până
se vrea performanŃă

Grafie neglijentă.
Grafie: Greşeală tehnică.

TVR1

21.V, 19.59

subtitrare

21.V, 21.36

România
votează,
prezentator

De asemenea, trebuie să
înfruntăm
niciun vizitator... nu poate
s-o uite

Grafie: Greşeală tehnică.

TVR1

pină
se vrea performantă
[citit: performanŃă]
De asemenea trebuie să
infruntăm
orice vizitator... nu
poate s-o uite

TVR1

21.V, 22.04

Ultra News,
Claudiu
Lucaci

tot ce ştim noi, ca şi
creştini

TVR1

21.V, 22.11

Ultra News,
voce

ZâmbiŃi! Se fac poze.
LocaŃia este cât se
poate de inedită: un
salon de spital, lângă
patul unui pacient.

Semantică: Adjectivului pronominal
nehotărât orice îi corespunde logic în acest
context negativ adjectivul pronominal
negativ niciun.
tot ce ştim noi, creştinii,/în Sintaxă: ApariŃia conjuncŃiei şi în gruparea
calitate de creştini,
ca şi – folosită, de obicei, pentru evitarea
unei alăturări cacofonice – este greşită.
ConjuncŃia şi nu are o justificare sintactică
sau semantică suficientă, pentru evitarea
cacofoniei existând, oricum, şi alte
mijloace.
ZâmbiŃi! Se fac poze.
Lexic, semantică: Folosirea improprie a
Încăperea este cât se poate neologismului locaŃie.
de inedită: un salon de
spital, lângă patul unui
pacient.
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