
TVR 2  
Monitorizare: Blanca Balaciu 
săptămâna 15–21 octombrie 

 
Ziua Ora Emisiunea şi 

persoana care 
a rostit 
greşeala 

Versiunea greşită / 
nerecomandată 

Versiunea corectă / 
recomandată 

Explicaţia 

17.X. 
2007 

16.57 „Autostrada 
TVR”, 
moderator 

cea mai sfioasă apariţie a 
acestei după-amieze  
(Felix Totolici) 

cea mai sfioasă apariţie a 
acestei după-amiezi 

morfologie: forma corectă de genitiv 
singular este după-amiezi, cu 
desinenţa -i; 

17.X. 
2007 

16.58 „Autostrada 
TVR”, 
moderator 

...sunt [sînt] ofrandele 
noastre către voi astăzi. 
(Felix Totolici)  

...sunt sunt darurile noastre 
către voi astăzi. 

semantică: moderatorul vorbea despre 
nişte pisici şi căţei oferiţi spre 
adopţie; în acest context, este 
nepotrivită folosirea substantivului 
ofrande (definit în DEX ca „jertfă 
adusă unei divinităţi; prinos; dar făcut 
bisericii. ♦ Fig. Dar oferit unei 
persoane în semn de devotament, de 
respect, de recunoştinţă; omagiu. ♦ 
Fig. Contribuţie la o operă de 
binefacere; ajutor material dat celor 
săraci.”); 

17.X. 
2007 

17.02 „Autostrada 
TVR”, 
moderatoare 

Care ar fi cele mai 
importante etape de educaţie 
ale căţeluşului?  
 

Care ar fi cele mai importante 
etape de educaţie a 
căţeluşului?  
 

sintaxă: articolul genitival este folosit 
invariabil; trebuia să fie acordat cu 
antecedentul său; 
 

17.X. 
2007 

17.09 „Autostrada 
TVR”,  
titraj 

Marilena Cojocaru 
iubitoare animale 

Marilena Cojocaru, 
iubitoare de animale 

sintaxă: atributul trebuia să fie legat 
de regentul său substantival prin 
prepoziţia de; 

17.X. 
2007 

17.18 „Autostrada 
TVR”,  
voce (dublare) 

să nu uităm în acest sezon şi 
de accesorii  

să nu uităm în acest sezon 
nici de accesorii 

sintaxă: dacă este folosit un verb la 
forma negativă, se foloseşte adverbul 
negativ nici; şi se foloseşte când 
verbul este la forma afirmativă; 
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17.X. 
2007 

17.20 „Autostrada 
TVR”, 
moderatoare 

trebuie neapărat să-i 
cumperi şi motanului tău o 
hăinuţă  

trebuie să-i cumperi şi 
motanului tău o hăinuţă 

semantică: pleonasm; trebuie să are 
sensul „este necesar să..., este 
obligatoriu să..., se cere (neapărat) 
să...”; 

17.X. 
2007 

17.48 „Autostrada 
TVR”,  
voce (dublare) 

la nivelul farmaciilor sau a 
medicilor de familie  

la nivelul farmaciilor sau al 
medicilor de familie 

sintaxă: articolul genitival este folosit 
invariabil; trebuia să fie acordat cu 
antecedentul său; 
 

17.X. 
2007 

18.12 „Jurnal 
regional”, 
prezentator 

speră că dosarele să fie gata 
până în primăvara anului 
viitor (Andrei Bărbulescu) 

speră ca dosarele să fie gata 
până în primăvara anului 
viitor  
 

sintaxă: nu se poate folosi conjuncţia 
că dacă verbul din subordonată este la 
conjunctiv (probabil că a fost o 
greşeală de lectură de pe prompter); 

19.X. 
2007 

13.33 „Natură şi 
aventură”, 
prezentator 

E un semn pus aicea, practic, 
care indică că aici este o 
geamandură de care ne 
putem lega. 

E un semn pus aicea care 
arată că aici este o 
geamandură de care ne putem 
lega. 

cacofonie; 

19.X. 
2007 

13.34 „Natură şi 
aventură”, 
prezentator 

probabil că când se va 
încălzi un pic o să înceapă să 
mănânce  

probabil că atunci când se va 
încălzi un pic o să înceapă să 
mănânce 

cacofonie; 

19.X. 
2007 

13.40 „Natură şi 
aventură”, 
prezentator 

vă spun că şi cu polarul pe 
mine mi-e frig  

vă spun că şi cu hanoracul 
gros pe mine mi-e frig  

lexic: inovaţie lexicală; adjectivul 
substantivizat polar a căpătat sensul 
„haină groasă, de tip sport” (cf. o 
definiţie de pe internet, de la un 
internaut: „Polarul este un material 
pufos, bătătorit de dinăuntru şi mai 
pufos pe dinafară.”); 

19.X. 
2007 

13.41 „Natură şi 
aventură”, 
prezentator 

mi-o fost frică că dacă pun 
viermi, iar se înfiinţează 
bibanul  

mi-o fost frică să pun viermi, 
să nu se înfiinţeze iar bibanul 

cacofonie; 

19.X. 
2007 

14.41 „Autocritica”,  
prezentator 

Mă interesează dacă. din 
punct de vedere al 
vânzărilor, Salonul a 
reprezentat ceva. 

Mă interesează dacă. din 
punctul de vedere al 
vânzărilor, Salonul a 
reprezentat ceva. 

sintaxă: când urmează un substantiv 
în genitiv, substantivul punct trebuie 
articulat; 
 

19.X. 15.03 „Împreună în Într-o singură locaţie, există Într-un singur loc, există toate lexic: substantivul locaţie nu este 
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2007 Europa. 
Magazin 
interetnic”, 
voce (dublare) 

toate elementele păstrării vii 
a tradiţiilor. 

elementele păstrării vii a 
tradiţiilor. 

înregistrat în DEX cu sensul de loc cu 
care este folosit în acest context; 
 

19.X. 
2007 

18.03 „Jurnal 
regional”, 
prezentator 

...au ajuns la spital cu răni 
serioase în urma unei 
altercaţii cu mai mulţi 
constănţeni.  

...au ajuns la spital cu răni 
serioase în urma unei bătăi cu 
mai mulţi constănţeni. 

lexic: substantivul altercaţie este 
sinonim cu ceartă, nu cu bătaie 
(DEX: având sensul „schimb violent 
de cuvinte între două sau mai multe 
persoane”); prin urmare, oamenii nu 
se pot alege cu răni (fizice) în urma 
unei altercaţii; 

20.X. 
2007 

12.42 „Lumea azi”, 
corespondent 

presa străină vin aici mai 
mult sau mai puţin ocazional 

presa străină vine aici mai 
mult sau mai puţin ocazional 

sintaxă: dezacord între subiect şi 
predicat (acord semantic); 

20.X. 
2007 

12.42 „Lumea azi”, 
corespondent 

sunt considerat un om care 
nu exist  

sunt considerat un om care nu 
există 

sintaxă: dezacord între subiect şi 
predicat; subiectul este pronumele 
relativ care, iar acesta reia referinţa 
uni substantiv (un om), deci impune 
acordul la persoana a III-a; 

20.X. 
2007 

19.51 „Europa 
altfel”, voce 
(dublare) 

pe măsura potenţialului şi 
posibilităţilor sale  

pe măsura potenţialului şi a 
posibilităţilor sale 

sintaxă: în sintagmele coordonate, 
după conjuncţia coordonatoare 
trebuie folosit pronumele 
semiindependent al; 

20.X. 
2007 

21.43 „Jurnalul 
TVR”, 
prezentator 

...este noul campion mondial 
la supermijlocie.  

...este noul campion mondial 
la categoria supermijlocie. 

sintaxă: supermijlocie este adjectiv, ar 
fi trebuit folosit şi substantivul regent; 

20.X. 
2007 

(toată 
ziua) 

site-ul TVR Programul TVR 2 (din ziua 
de 20 octombrie) include 
emisiunea „Muzica la 
maxim”. 

„Muzica la maximum” lexic, morfologie: maxim este 
adjectiv; adverbul are o formă 
diferită, maximum; 
 

21.X. 
2007 

13.36 meci 
Concordia 
Chiajna - 
Delta Tulcea 
(transmisiune 

ratare imensă a celui pe 
care-l aveţi acum în imagine 

ratare gravă a celui pe care-l 
aveţi acum în imagine 

semantică: folosirea adjectivului 
imens este uşor nepotrivită; imens se 
foloseşte în legătură cu lucrurile 
prezente, nu cu cele care implică 
inexistenţa, absenţa unui lucru; 
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directă), 
comentator 

21.X. 
2007 

14.00 meci 
Concordia 
Chiajna - 
Delta Tulcea 
(transmisiune 
directă), 
comentator 

o echipă care, din punct de 
vedere al maturizării şi al 
organizării jocului, a fost 
peste echipa... 

o echipă care, din punctul de 
vedere al maturizării şi al 
organizării jocului, a fost 
peste echipa... 

sintaxă: substantivul punct trebuia 
folosit articulat, deoarece este urmat 
de un substantiv în genitiv; se 
foloseşte nearticulat când urmează un 
adjectiv (ex. din punct de vedere 
economic); 
 

21.X. 
2007 

14.11 meci 
Concordia 
Chiajna - 
Delta Tulcea 
(transmisiune 
directă), 
comentator 

o gravă, gravă greşeală a 
celui pe care l-aţi văzut la un 
moment dat pe această 
reluare  

o gravă, gravă greşeală a celui 
pe care l-aţi văzu la un 
moment dat în această reluare 

sintaxă: utilizarea prepoziţiei este 
nepotrivită în context; 
 

21.X. 
2007 

16.03 „Atlas”, voce 
(dublare) 

din Australia în Pakistan  din Australia în Pakistan ortoepie: substantivul a fost accentuat 
greşit; 

21.X. 
2007 

16.05 „Atlas”, voce 
(dublare) 

Anul trecut, un site de web a 
fost defiinţat după ce... 

Anul trecut, un site a fost 
defiinţat după ce... / 
Anul trecut, o pagină de web 
a fost defiinţată după ce... 

semantică: pleonasm; site are sensul 
„pagină de internet, de web”; 

 
 

săptămâna 22–28 octombrie 
 
Ziua Ora Emisiunea şi 

persoana care 
a rostit 
greşeala 

Versiunea greşită / 
nerecomandată 

Versiunea corectă / 
recomandată 

Explicaţia 

23.X. 
2007 

16.09 „Jurnal”, 
reporter 

va face o sesizare la [...] cu 
privire la activitatea pe care 
o are CNSAS-ul cu privire 

va face o sesizare la [...] cu 
privire la activitatea pe care 
o are CNSAS-ul în legătură 

stilistică: repetiţie; evitarea acesteia 
se putea face prin folosirea alte 
locuţiuni prepoziţionale sau a unei 

 4



la Biserica Ortodoxă 
Română  

cu/legat de Biserica Ortodoxă 
Română 

prepoziţii cu acelaşi sens; 

24.X. 
2007 

18.19 „Jurnal 
regional”, 
prezentatoare 

aceasta este concluzia unei 
statistici publicată de 
Guvernul de la Sofia  

aceasta este concluzia unei 
statistici publicate de 
Guvernul de la Sofia 

sintaxă: dezacord în caz între adjectiv 
şi substantiv; la feminin, forma de 
genitiv, singular, este omonimă cu 
cea de nominativ, plural; 
 

24.X. 
2007 

21.55 „Ora de ştiri”, 
voce (dublare) 

neputincioşi în faţa furiei 
naturii, oamenii...  

neputincioşi în faţa furiei 
naturii, oamenii...  

ortoepie: cuvântul a fost accentuat 
greşit; conform DOOM, accentul este 
pe prima silabă; 

25.X. 
2007 

13.33 „Zestrea 
românilor”, 
voce (dublare) 

împart perioada în două 
jumătăţi egale  

împart perioada în două / 
împart perioada în jumătate / 
împart perioada în două părţi 
egale 

semantică: pleonasm; jumătate are 
sensul „fiecare dintre cele două părţi 
egale în care se poate diviza un 
întreg” (DEX); prin urmare, 
sintagmele două jumătăţi, două 
jumătăţi egale şi jumătăţi egale sunt 
pleonastice;  

25.X. 
2007 

20.47 „Arena leilor”, 
realizator 

aţi avut o fabrică care a 
clacat (o femeie de afaceri  – 
moderatoare) 

aţi avut o fabrică şi aceasta a 
dat faliment 

1. cacofonie; 
2. semantică: verbul a claca se 
foloseşte în legătură cu persoane, nu 
poate fi folosit în legătură cu societăţi 
comerciale; 

25.X. 
2007 

20.53 „Arena leilor”, 
realizator 

în schimbul a unei... procent 
de... (o femeie de afaceri  – 
moderatoare?) 

în schimbul unui... procent 
de... 

sintaxă: se foloseşte pronumele 
semiindependent (articolul genitival) 
al când nominalul în genitiv nu este 
imediat postpus regentului său 
articulat definit; nu se poate folosi al 
când regentul este articulat definit şi 
urmat imediat de genitiv (în schimbul 
a unui procent); greşeala se datorează 
neanticipării mesajului, după cum se 
vede şi din utilizarea formei de 
feminin a articolului nehotărât (unei... 
procent; punctele de suspensie indică 

 5



pauza pe care a făcut-o vorbitorul); 

25.X. 
2007 

21.03 „Arena leilor”, 
realizator 

terenul care-l aveţi acuma 
(un om de afaceri – 
moderator?) 

terenul pe care-l aveţi acuma sintaxă: pronumele relativ care cu 
funcţia de complement direct trebuie 
să fie precedat de prepoziţia pe; 

25.X. 
2007 

21.12 „Arena leilor”, 
realizator 

profitul care-l aveţi (un om 
de afaceri – moderator?) 

profitul pe care-l aveţi sintaxă: pronumele relativ care cu 
funcţia de complement direct trebuie 
să fie precedat de prepoziţia pe; 

25.X. 
2007 

21.15 „Arena leilor”, 
realizator 

banii ăştia care i-ai luat (un 
om de afaceri – moderator?) 

banii ăştia pe care i-ai luat sintaxă: pronumele relativ care cu 
funcţia de complement direct trebuie 
să fie precedat de prepoziţia pe; 

25.X. 
2007 

22.11 „Ora de ştiri”, 
voce (dublare) 

organizarea unei forţe de 
acţiune autonomă  

organizarea unei forţe de 
acţiune autonome 

sintaxă: dezacord în caz între adjectiv 
şi substantiv; la feminin, forma de 
genitiv, singular, este omonimă cu 
cea de nominativ, plural; 

26.X. 
2007 

16.48 „Autostrada 
TVR”, 
moderator 

De asemenea, s-a putut 
vedea în reportaj pe 
antrenorul Florin Halagian 
(Andreas Petrescu) 

De asemenea, l-aţi putut 
vedea în reportaj pe 
antrenorul Florin Halagian 

sintaxă: în construcţia s-a putut vedea 
antrenorul, substantivul antrenorul 
este subiect şi nu trebuie construit cu  
prepoziţie; construcţia greşită a 
rezultat prin suprapunerea a două 
construcţii: s-a putut vedea 
antrenorul şi l-aţi putut vedea pe 
antrenorul; 

26.X. 
2007 

17.49 „Autostrada 
TVR”, 
moderator 

Zice în capul meu Ramona 
cum că ar trebui să ne luăm 
la revedere. (Andreas 
Petrescu) 

Îmi spune în cască Ramona 
cum că ar trebui să ne luăm la 
revedere.   

semantică: formularea este uşor 
nepotrivită; 

26.X. 
2007 

18.12 „Jurnal 
regional”, voce 
(dublare) 

Astăzi şi mâine, alte mii de 
pelerini sunt aşteptate să 
vină la racla Sfântului.  

Astăzi şi mâine, alte mii de 
pelerini sunt aşteptaţi să vină 
la racla Sfântului. 

sintaxă: dezacord; subiectul este 
pelerini; 

27.X. 
2007 

21.57 „Ora de ştiri”, 
voce (dublare) 

...prezintă atât poveştile 
jurnaliştilor, cât şi a celor 
implicaţi direct în această 
poveste  

...prezintă atât poveştile 
jurnaliştilor, cât şi ale celor 
implicaţi direct în această 
poveste 

sintaxă: articolul genitival este folosit 
invariabil; trebuia să fie acordat cu 
antecedentul său; 
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28.X. 
2007 

16.15 „Atlas”, voce 
(dublare) 

de atunci au trecut 8 
generaţii ai unei familii  

de atunci au trecut 8 generaţii 
ale unei familii  

sintaxă: articolul genitival este 
acordat greşit; ar fi trebuit să fie 
acordat cu antecedentul său, 
generaţii; 

28.X. 
2007 

17.43 „Autostrada 
TVR”, 
realizator 

o legendă care poate ne-o 
spui tu  

o legendă pe care poate ne-o 
spui tu 

sintaxă: pronumele relativ care cu 
funcţia de complement direct trebuie 
să fie precedat de prepoziţia pe; 

 
 
 

săptămâna 29 octombrie – 4 noiembrie 
 
Ziua Ora Emisiunea şi 

persoana care 
a rostit 
greşeala 

Versiunea greşită / 
nerecomandată 

Versiunea corectă 
/recomandată 

Explicaţia 

29.X. 
2007 

16.08 „Jurnalul 
TVR”, 
reporter 

pentru a discuta aceste 
amendamente pe care le va 
accepta şi le va respinge  

pentru a discuta aceste 
amendamente pe care le va 
accepta sau le va respinge 

semantică: nişte amendamente nu pot 
fi adoptate şi respinse în acelaşi timp; 
(iar lectura distributivă nu este 
„disponibilă” din modul cum a fost 
formulat enunţul;) 

30.X. 
2007 

10.49 „Tonomatul de 
pe 2”, 
moderator 

zece mii sau doisprezece mii 
(Gabriel Cotabiţă, 
moderatorul emisiunii) 

zece mii sau douăsprezece 
mii 

sintaxă: dezacord în gen între 
adjectivul numeral şi substantivul 
determinat; 

30.X. 
2007 

10.54 „Tonomatul de 
pe 2”, 
moderator 

Iarăşi, mă puneţi să dau un 
răspuns la care sunt forţat 
să nu vă dau niciun 
răspuns. (Gabriel Cotabiţă, 
moderatorul emisiunii) 

Iarăşi, îmi puneţi o 
întrebare la care sunt forţat 
să nu vă dau niciun răspuns. 
/ Iarăşi, mă puneţi în situaţia 
de a nu vă da niciun 
răspuns. 

logică: enunţul nu are sens; 

30.X. 
2007 

11.09 „Tonomatul de 
pe 2”, 
moderator 

există artişti români care îi 
vei duce în străinătate 
(Gabriel Cotabiţă, 
moderatorul emisiunii) 

există artişti români pe care 
îi vei duce în străinătate 

sintaxă: pronumele relativ care cu 
funcţia de complement direct trebuie 
să fie precedat de prepoziţia pe; 
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30.X. 
2007 

11.14 „Tonomatul de 
pe 2”, 
moderator 

ultimele sunt cele care le 
ştiu eu (Gabriel Cotabiţă, 
moderatorul emisiunii) 

ultimele sunt cele pe care le 
ştiu eu 

sintaxă: pronumele relativ care cu 
funcţia de complement direct trebuie 
să fie precedat de prepoziţia pe; 

30.X. 
2007 

21.38 „Ora de ştiri”, 
titraj 

Prin telefon Laura Codruţa 
Kovesi  

Prin telefon, Laura Codruţa 
Kovesi 

punctuaţie: ar fi trebuit folosită 
virgula pentru a marca locul s-a făcut 
elipsa verbului; 

30.X. 
2007 

21.51 „Ora de ştiri”, 
titraj (sus) 

Încurcături şi haos Încurcături (la...) semantică: pleonasm; 

30.X. 
2007 

22.10 „Ora de ştiri”, 
prezentatoare 

în aceste imagini se poate 
vedea că a fost un adevărat 
potop al lui Noe  

în aceste imagini se poate 
vedea că a fost un potop 
comparabil cu cel al lui Noe 

semantică, stilistică: nu se poate 
spune despre o inundaţie că  este „un 
adevărat potop al lui Noe”; 
exprimarea este bombastică; un 
adevărat... a devenit un clişeu în 
presa actuală; 

31.X. 
2007 

10.44 „Tonomatul de 
pe 2”, 
moderator 

Horia a fost unul din 
pionierii şi susţinătorii de 
stindard al cântatului pe viu 
(G. Cotabiţă, moderatorul 
emisiunii)  

Horia a fost unul din pionierii 
şi susţinătorii de stindard ai 
cântatului pe viu 

sintaxă: articolul genitival este 
acordat greşit (se acordă cu 
antecedentul, nu cu substantivul pe 
care îl precedă); 
 

1.XI. 
2007 

16.04 „Jurnalul 
TVR”, titraj 

prim ministru României prim-ministrul României ortografie, sintaxă: substantivul prim-
ministru trebuia scris cu cratimă şi 
articulat; 

2.XI. 
2007 

10.13 „Tonomatul de 
pe 2”, 
moderator 

au creat un site, 
www.batlleofsongs.com, cu 
alte cuvinte, în scrierea 
engleză (G. Cotabiţă, 
moderatorul emisiunii) 

au creat un site, 
www.batlleofsongs.com, cu 
alte cuvinte, în limba engleză 

semantică: substantivul scriere este 
impropriu folosit, trebuia folosit 
substantivul limbă; (nu există un 
sistem englezesc de scriere;) 

2.XI. 
2007 

10.42 „Tonomatul de 
pe 2”, co-
moderatoare 

majoritatea tinerilor se 
presupun că ar vrea să fie ca 
şi (idolul lor) (Simona...) 

majoritatea tinerilor se 
presupune că ar vrea să fie ca 
şi (idolul lor) 

sintaxă: verbul a presupune este 
utilizat impersonal, deci trebuia să 
aibă forma de persoana a III-a 
singular; 

3.XI. 
2007 

13.39 „Atenţie, se 
cântă!”, 
moderatoare 

Mie mi-a plăcut teribil ca la 
propria noastră emisiune să 
ne uităm la televizor. 

Mie mi-a plăcut foarte mult 
ca la propria noastră emisiune 
să ne uităm la televizor. 

semantică: adjectivul teribil este 
impropriu folosit; sensul său este în 
principal unul negativ;  
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(Alexandra Velniciuc) 

4.XI 16.33 „Autostrada 
TVR”, 
prezentator 

e vorba de rigoarea care-o 
capeţi (prezentatorul rubricii 
de muzică) 

e vorba de rigoarea pe care-o 
capeţi 

sintaxă: pronumele relativ care cu 
funcţia de complement direct trebuie 
să fie precedat de prepoziţia pe; 

 
 
 

săptămâna 5–11 noiembrie 
 
Ziua Ora Emisiunea şi 

persoana care 
a rostit 
greşeala 

Versiunea greşită / 
nerecomandată 

Versiunea corectă 
/recomandată 

Explicaţia 

5.XI. 
2007 

15.28 „Împreună în 
Europa”, titraj 

consilier pe problemele 
romilor-Iaşi 

consilier pe problemele 
romilor, Iaşi / 
consilier pe problemele 
romilor – Iaşi 

punctuaţie: nu ar fi trebuit folosită 
cratima, deoarece nu era vorba de un 
cuvânt compus;  

5.XI. 
2007 

15.36 „Împreună în 
Europa”, 
reporter 

Servici aveţi, din ce trăiţi? Serviciu aveţi, din ce trăiţi? fonetică: varianta servici este 
neliterară; forma corectă este cu -u 
final; 
 

5.XI. 
2007 

21.37 „Ora de ştiri”, 
voce 

statele membre Uniunii pot 
expulza cetăţeni comunitari  

statele membre ale Uniunii 
pot expulza cetăţeni 
comunitari 

sintaxă: trebuia folosit pronumele 
semiindependent al, regentul 
substantivului în genitiv nefiind 
articulat;  

5.XI. 
2007 

22.07 „Ora de ştiri”, 
voce 

parte a unei campanii bine 
pusă la punct de către 
organizaţia Al-Quaida  

parte a unei campanii bine 
puse la punct de către 
organizaţia Al-Quaida  

sintaxă: dezacord în caz între adjectiv 
şi substantiv; la feminin, forma de 
genitiv, singular, este omonimă cu 
cea de nominativ, plural; 

5.XI. 
2007 

22.11 „Ora de ştiri”, 
prezentatoare 

are peste doisprezece mii de 
membri (Adriana Muraru) 

are peste douăsprezece mii 
de membri 

sintaxă: dezacord în gen între 
adjectivul numeral şi substantivul 
determinat; 

5.XI. 
2007 

22.13 „Ora de ştiri”, 
prezentatoare 

...cei trei pugilişti români 
suspectaţi că ar fi pus mâna 

...cei trei pugilişti români 
suspectaţi că ar fi furat la 

stilistică: sintagma a pune mâna („a 
fura”) este prea familiară pentru un 
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(rubrica 
„Sport”) 

la Chicago... Chicago... buletin de ştiri; 

6.XI. 
2007 

10.30 „Tonomatul de 
pe 2”, 
moderatoare 

...imagini care au ajuns azi în 
televiziune, sunt nemontate, 
dar ce contează, sunt fresh, 
doar pentru voi (Giulia) 

...imagini care au ajuns azi în 
televiziune, sunt nemontate, 
dar ce contează, sunt 
proaspete, doar pentru voi 

stilistică, lexic: cuvântul englezesc 
putea fi evitat prin utilizarea 
echivalentului românesc; 
 

6.XI. 
2007 

10.32 „Tonomatul de 
pe 2”, 
moderatoare 

Acum că m-am trezit mai din 
timp, încerc să arăt cât de 
fresh sunt în această 
dimineaţă. (Giulia) 

Acum că m-am trezit mai din 
timp, încerc să arăt cât de 
vioaie / bine-dispusă sunt în 
această dimineaţă.  

stilistică, lexic: cuvântul englezesc 
putea fi evitat prin utilizarea 
echivalentului românesc; 
 

6.XI. 
2007 

11.14 „Tonomatul de 
pe 2”, 
moderatoare 

– Cum e, îţi place? (Giulia) 
– Da, îmi place? 
(telespectator) 
– OK, ne bucurăm intens. 
(Giulia) 

– Cum e, îţi place? (Giulia) 
– Da, îmi place? 
(telespectator) 
– OK, ne bucurăm mult. 

stilistică: adjectivul intens a devenit 
un clişeu, e folosit pentru a evita 
folosirea altor adjective, mai banale; 
(moderatoarea îl foloseşte foarte des 
şi la Kiss FM, unde prezintă o 
emisiune de seară;) 

6.XI. 
2007 

22.15 „Ora de ştiri”, 
prezentatoare 
(rubrica 
„Sport”) 

FRF a decis amenzi între o 
sută şi două sute de milioane 
de lei vechi.  

FRF a decis să aplice amenzi 
între o sută şi două sute de 
milioane de lei vechi. 

sintaxă: a decide se foloseşte cu o 
propoziţie subordonată sau cu un 
substantiv provenit din infinitiv lung; 

6.XI. 
2007 

22.17 „Ora de ştiri”, 
voce 

şi-a probat talentul de 
vitezist şi pe două roţi  

– lexic: substantivul vitezist nu este 
înregistrat în DEX; 

7.XI. 
2007 

11.11 „Tonomatul de 
pe 2”, 
moderatoare 

În continuare eu nu mi-am 
adus ochelarii, deci nu văd 
nimic din ce apare pe 
monitor. (Giulia) 

Eu tot/nici azi nu mi-am adus 
ochelarii, deci nu văd nimic 
din ce apare pe monitor. 

semantică: a nu aduce / a uita acasă 
nu este o acţiune care să aibă un 
caracter continuu; folosirea sintagmei 
în continuare este nepotrivită; 

7.XI. 
2007 

17.33 „Autostrada 
TVR”, 
reporter 

– Sunt două categorii de 
persoane: unele nu au niciun 
simptom timp de ani şi ani 
de zile. (un medic) 
– Deşi sunt bolnavi. 
(reporter) 

– Sunt două categorii de 
persoane: unele nu au niciun 
simptom timp de ani şi ani de 
zile. (un medic) 
– Deşi sunt bolnave. 

sintaxă: dezacord; reporterul ar fi 
trebuit să folosească forma de 
feminin, deoarece era vorba de 
persoane (substantivul folosit de 
interlocutor); 

7.XI. 
2007 

17.40 „Autostrada 
TVR”, 

Domnule doctor, pe câţi 
dintre noi afectează această 

Domnule doctor, pe câţi 
dintre noi îi afectează această 

sintaxă: complementul direct ar fi 
trebuit să fie dublat prin pronume 
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moderator boală? (Felix Totolici) boală? nehotărât; 

7.XI. 
2007 

20.12 „Bugetul 
meu”, 
prezentator 

Fiecare inventează câte ceva 
şi pe urmă spune la alţii. 
(Patric Petre Marin) 

Fiecare inventează câte ceva 
şi pe urmă spune altora. 

morfologie: construcţia cu prepoziţia 
la în locul formei flexionare este 
neliterară (populară); 

8.XI. 
2007 

16.05 „Jurnalul 
TVR”, 
reporter 

nu o spunem noi, spune 
chiar ministrul Apărării, care 
spune că... (Alexandra 
Bogdan) 

nu o spunem noi, spune chiar 
ministrul Apărării, care 
afirmă că... 

stilistică: repetiţie; 

8.XI. 
2007 

16.07 „Jurnalul 
TVR”, 
prezentatoare 

...vă reamintesc care erau 
celelalte două persoane. Este 
vorba comandorul Bucur. 
(Raluca Belciu) 

...vă reamintesc care erau 
celelalte două persoane. Este 
vorba de comandorul Bucur. 

sintaxă: a fost omisă o prepoziţie 
(probabil din cauza vitezei de citire 
de pe prompter sau pentru că textul 
era scris greşit acolo); 

8.XI. 
2007 

16.41 „Autostrada 
TVR”, 
moderatoare 

Aş vrea să fac şi eu un mic 
mesaj. (Eda Marcus) 

Aş vrea să transmit şi eu un 
mic mesaj. 

semantică: nu se spune a face un 
mesaj (cu sensul „a transmite”); 

8.XI. 
2007 

16.52 „Autostrada 
TVR”, 
moderatoare 

...aceste construcţii 
monolitice, aceste monştri 
de sticlă (Eda Marcus) 

...aceste construcţii 
monolitice, aceşti monştri de 
sticlă 

sintaxă: dezacord în gen între adjectiv 
şi substantiv; 
 

8.XI. 
2007 

17.38 „Autostrada 
TVR”, 
reporter 

De partea cui sunteţi, de 
partea Andreei Marin sau 
Mihaelei Rădulescu? 
(Ovidiu Ghinea) 

De partea cui sunteţi. de 
partea Andreei Marin sau a 
Mihaelei Rădulescu? 

sintaxă: în sintagmele coordonate, 
după conjuncţia coordonatoare 
trebuie folosit pronumele 
semiindependent al; 

8.XI. 
2007 

17.43 „Autostrada 
TVR”, 
reporter 

Ce părere aveţi că Adrian 
Mutu nu rezistă decât câteva 
minute? (Ovidiu Ghinea) 

Ce părere aveţi despre faptul 
că Adrian Mutu nu rezistă 
decât câteva minute? 

sintaxă: trebuia folosită o prepoziţie 
sau o locuţiune prepoziţională; 

8.XI. 
2007 

17.47 „Autostrada 
TVR”, 
reporter 

Şi de unde, până la urmă, să 
aibe posibilităţi? (Ovidiu 
Ghinea) 

Şi de unde, până la urmă, să 
aibă posibilităţi? 

morfologie: forma corectă de 
conjunctiv prezent este cu -ă; 
 

9.XI. 
2007 

10.57 „Tonomatul de 
pe 2”, 
moderatoare 

vroiam să vă mai întreb 
nişte lucruri interesante 
(Giulia) 

voiam să vă mai întreb nişte 
lucruri interesante 

morfologie: forma corectă este fără 
-r- (acesta apare prin influenţa 
verbului a vrea: vream, vreai etc.); 

9.XI. 
2007 

14.35 „Autocritica”, 
prezentator 

o mulţime de ralantifere 
(Ovidiu Ghiţan) 

o mulţime de încetinitoare lexic: substantivul ralantifer nu este 
înregistrat de dicţionarele româneşti 
(consultate); în prima parte a 

 11



cuvântului se recunoaşte subst. 
ralanti („mers încetinit al motoarelor 
cu ardere internă”), care a favorizat 
crearea noului cuvânt; (era vorba 
despre inserţiile din asfalt care 
încetinesc mersul autovehiculelor;) 

9.XI. 
2007 

14.41 „Autocritica”, 
prezentator 

...ceasurile se făcuseră 
doisprezece şi douăzeci şi 
patru de minute. (Ovidiu 
Ghiţan) 

...ceasurile se făcuseră 
douăsprezece şi douăzeci şi 
patru de minute. 

sintaxă: adjectivul numeral trebuia să 
aibă forma de feminin (este o 
convenţie, la exprimarea orei); 
 

9.XI. 
2007 

14.42 „Autocritica”, 
prezentator 

Aşa că vitezele erau sub 60 
de kilometri la oră. Aşa că 
am mers într-o parcare. 
(Ovidiu Ghiţan) 

Aşa că vitezele erau sub 60 
de kilometri la oră. Prin 
urmare, am mers într-o 
parcare. 

stilistică: repetiţie; 

9.XI. 
2007 

18.12 „Jurnal 
regional”, voce 

materialul din care a fost 
construit etajul şi podul nu 
îndeplineşte standardele 
necesare  

materialul din care au fost 
construite etajul şi podul nu 
îndeplineşte standardele 
necesare 

sintaxă: dezacord între subiect 
(multiplu) şi predicat; 
 

9.XI. 
2007 

18.18 „Jurnal 
regional”, 
titraj 

CFR on line  CFR on-line/online ortografie: în DOOM se recomandă 
două variante de scriere, cu cratimă 
sau într-un cuvânt; 

9.XI. 
2007 

21.39 „Ora de ştiri”, 
redactor TVR 

nu cred că există o 
televiziune publică să aibe o 
oră dedicată romilor  

nu cred că există o televiziune 
publică să aibă o oră dedicată 
romilor 

morfologie: forma corectă de 
conjunctiv prezent este cu -ă; 
 

9.XI. 
2007 

22.04 „Ora de ştiri”, 
reporter 

procuratura a început să ia la 
bani mărunţi pe unii lideri ai 
opoziţiei (Liviu Iurea) 

procuratura a început să-i ia 
la bani mărunţi pe unii lideri 
ai opoziţiei 

sintaxă: complementul direct ar fi 
trebuit să fie dublat prin pronume 
nehotărât; 

10.XI. 
2007 

11.37 „Liber pe 
contrasens”, 
prezentatoare 

în lumea showbizului, al 
artiştilor (Mariuca 
Mihăilescu) 

în lumea showbizului, a 
artiştilor 

sintaxă: articolul genitival este 
acordat greşit; 

10.XI. 
2007 

12.48 „Lumea azi”, 
reporter 

Interesele americanilor sunt 
de mai multă natură. 
(Tudor Nparu) 

Interesele americanilor sunt 
de mai multe feluri. 

sintaxă, semantică: dezacordul 
adjectivului; oricum, utilizarea 
substantivului natură nu este potrivită 
în context; 
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10.XI. 
2007 

13.31 „Atenţie, se 
cântă”, 
prezentatoare 

muzica care s-a făcut odată 
(Alexandra Velniciuc) 

muzica făcută odată cacofonie; 

10.XI. 
2007 

21.31 „Ora de ştiri”, 
prezentator 

Angajatorii sunt tot mai 
atenţi la profilul psihologic 
al celor care-i aleg. (Andrei 
Bărbulescu) 

Angajatorii sunt tot mai atenţi 
la profilul psihologic al celor 
pe care-i aleg. 

sintaxă: pronumele relativ care cu 
funcţia de complement direct trebuie 
să fie precedat de prepoziţia pe; 

 
 
 

săptămâna 12–18 noiembrie 
 
Ziua Ora Emisiunea şi 

persoana care 
a rostit 
greşeala 

Versiunea greşită / 
nerecomandată 

Versiunea corectă 
/recomandată 

Explicaţia 

12.XI. 
2007 

17.23 „Autostrada 
TVR”, 
moderatoare 

să presupunem că este o 
persoană care are o sumă de 
bani şi pe care vrea s-o 
investească (Irninis 
Miricioiu) 

să presupunem că este o 
persoană care are o sumă de 
bani pe care vrea s-o 
investească 

sintaxă: este greşită utilizarea 
conjuncţiei coordonatoare şi, 
deoarece propoziţiile relative (care 
are o sumă de bani şi pe care vrea s-o 
investească) nu se află într-un raport 
de coordonare, nu au acelaşi 
antecedent; 

12.XI. 
2007 

17.29 „Autostrada 
TVR”, 
moderatoare 

Delta este o fascinaţie 
absolut continuă 

Delta este o sursă de 
fascinaţie continuă 

semantică: utilizarea substantivului 
este nepotrivită, deoarece acesta 
desemnează efectul, nu cauza/sursa 
(sensul din DEX este: „atracţie 
irezistibilă pe care o provoacă cineva 
sau ceva prin însuşiri ieşite din 
comun”); 

12.XI. 
2007 

17.49 „Autostrada 
TVR”, 
moderator 

...va fi prezent în studioul 
„Autostrăzii TVR” 
împreună cu doi reputaţi 
analişti politici, împreună 

...va fi prezent în studioul 
„Autostrăzii TVR” împreună 
cu doi reputaţi analişti 
politici, alături de care va 

stilistică: repetiţie; 
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cu care va desluşi tainele 
votului uninominal (Felix 
Totolici) 

desluşi tainele votului 
uninominal 

12.XI. 
2007 

18.22 „Jurnal 
regional”, voce 

din cauza unei probleme de 
natură musculară apărută la 
meciul cu Udinese 

din cauza unei probleme de 
natură musculară apărute la 
meciul cu Udinese 

sintaxă: dezacord în caz între adjectiv 
şi substantiv; la feminin, forma de 
genitiv, singular, este omonimă cu 
cea de nominativ, plural; 

14.XI. 
2007 

20.00 „Bugetul 
meu”, 
prezentator 

Nu vă supăraţi, ăsta e un seif 
în care intri ca să-ţi numeri 
banii? (Patric Petre Marin) 

Nu vă supăraţi, ăsta e un seif 
în care intri ca să-ţi numeri 
banii? 

ortoepie: subst. seif este format 
dintr-o singură silabă, având accentul 
pe e; (prezentatorul a pronunţat două 
silabe, cu accentul pe i;) 

16.XI. 
2007 

21.39 „Ora de ştiri”,  
traducător 

În Bulgaria sunt mii de copii 
nevoioşi.  

În Bulgaria sunt mii de copii 
nevoiaşi. 

lexic: forma corectă este nevoiaş; 
forma nevoios a apărut prin 
suprapunerea cu adverbul anevoios; 

16.XI. 
2007 

21.42 „Ora de ştiri”,  
traducător 

Dacă s-a alăturat Uniunii 
Europene, nu înseamnă 
neapărat că...  

Dacă a intrat în Uniunea 
Europeană, nu înseamnă 
neapărat că... 

semantică: verbul a se alătura este 
inexact; 

16.XI. 
2007 

21.47 „Ora de ştiri”,  
traducător 

Henry Potter  Harry Potter (general) numele personajului este 
Harry Potter, nu Henry Potter; 

16.XI. 
2007 

21.48 „Ora de ştiri”,  
titraj 

“De vorbă” cu preşedintele  „De vorbă” cu preşedintele punctuaţie: în română, ghilimelele de 
la început se pun jos; 

17.XI. 
2007 

10.37 Euro Case, 
voce 

din punct de vedere al 
spaţiului construit  

din punctul de vedere al 
spaţiului construit 

sintaxă: când urmează un substantiv 
în genitiv, substantivul punct trebuie 
articulat; 

17.XI. 
2007 

10.44 Euro Case, 
voce 

o adevărată relocare dinspre 
Marea Neagră spre Costa 
Rica 

– lexic: verbul a reloca şi subst. 
relocare nu sunt înregistrate în 
dicţionarele româneşti (consultate); 
probabil că este o adaptare a engl. 
relocation (se referă la mutarea unui 
număr mai mare de persoane;) 

17.XI. 
2007 

10.48 Euro Case, 
voce 

un total de 188 metri pătraţi  un total de 188 de metri 
pătraţi 

sintaxă: între adjectivele numerale de 
la 20 în sus şi substantivul determinat 
se utilizează prepoziţia de; 

17.XI. 10.51 Euro Case, în case de maxim 140 de în case de maximum 140 de lexic, morfologie: maxim este 
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2007 voce metri pătraţi  metri pătraţi  adjectiv; adverbul are o formă 
diferită, maximum; 

17.XI. 
2007 

12.36 „Lumea azi”, 
reporter 

Până acum, autorităţile 
locale nu au făcut nimic, din 
contră, pot să spun că le-a 
favorizat şederea aici.  

Până acum, autorităţile locale 
nu au făcut nimic, din contră, 
pot să spun că le-au favorizat 
şederea aici. 

sintaxă: dezacord între subiect şi 
predicat; 
 

17.XI. 
2007 

13.13 „Atenţie, se 
cântă”, 
prezentatoare 

Nu vor fi probe cu 
giumbuşlucării (Alexandra 
Velniciuc) 

Nu vor fi probe cu 
giumbuşlucuri 

lexic: substantivul giumbuşlucărie nu 
este înregistrat în dicţionarele 
româneşti (consultate); forma din 
dicţionare este giumbuşluc (pl. 
giumbuşlucuri); 

17.XI. 
2007 

21.49 „Ora de ştiri”, 
prezentatoare 
 

...ca şi tentaţie de a alege în 
afara cuplului (Monica 
Ghiurco, vorbind despre 
fenomenul infidelităţii) 

...ca tentaţie de a alege în 
afara cuplului 

fonetică: este greşită intercalarea 
conjuncţiei între prepoziţia calităţii ca 
şi substantiv; 
 

17.XI. 
2007 

21.53 „Ora de ştiri”, 
prezentatoare 
 

...de ce bărbatul s-ar 
complace să fie prins la 
mijloc între două femei 
(Monica Ghiurco) 

...de ce bărbatul s-ar 
complăcea să fie prins la 
mijloc între două femei 

morfologie: verbul a complăcea este 
de conjugarea a II-a (la fel ca a 
plăcea); la condiţional-optativ se 
foloseşte forma de infinitiv scurt 
(complăcea), alături de auxiliar; 

17.XI. 
2007 

22.05 „Ora de ştiri”, 
voce 
 

a avertizat asupra 
repercursiunilor pe care... 

a avertizat asupra 
repercusiunilor pe care... 

lexic, pronunţie: substantivul a fost 
pronunţat greşit (probabil sub 
influenţa substantivului curs); 

17.XI. 
2007 

22.09 „Ora de ştiri”, 
prezentatoare 

zeci de oameni pasionaţi de 
domino (Monica Ghiurco) 

zeci de oameni pasionaţi de 
domino 

ortoepie: accentul este pe ultima 
silabă; 

17.XI. 
2007 

22.12 „Ora de ştiri”, 
voce 
 

Şi, ca o concluzie de final, 
suntem, totuşi, dependenţi de 
Mutu.  

Şi, ca o concluzie, suntem, 
totuşi, dependenţi de Mutu. 

semantică: pleonasm;  

18.XI. 
2007 

21.38 „Ora de ştiri”, 
prezentatoare 

Toată lumea se plânge de 
dureri de spate şi vârste din 
ce în ce mai tinere. (Monica 
Ghiurco) 

Toată lumea se plânge de 
dureri de spate, de la vârste 
din ce în ce mai tinere. 

sintaxă: nu trebuia folosită conjuncţia 
coordonatoare şi, deoarece aceasta nu 
corespunde raportului logic dintre 
cele două părţi ale enunţului;  

18.XI. 
2007 

21.55 „Ora de ştiri”, 
voce 

Pentru a putea vota trebuie 
să aveţi neapărat la 

Pentru a putea vota trebuie să 
aveţi la dumneavoastră 

semantică: pleonasm; 
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 dumneavoastră buletinul de 
identitate. 

buletinul de identitate. 

 
 
 

săptămâna 19–25 noiembrie 
 
Ziua Ora Emisiunea şi 

persoana care 
a rostit 
greşeala 

Versiunea greşită / 
nerecomandată 

Versiunea corectă 
/recomandată 

Explicaţia 

19.XI. 
2007 

16.53 „Autostrada 
TVR”, 
moderator 

la nivelul la care eforturile 
dumneavoastră sunt 
receptate (Felix Totolici) 

la nivelul la care eforturile 
dumneavoastră sunt apreciate 
/ recunoscute  

semantică: utilizarea verbului a 
recepta este nepotrivită în context; 
acesta are sensul „a înregistra, a 
prinde, a capta”; 

19.XI. 
2007 

16.54 „Autostrada 
TVR”, 
moderator 

...publica o critică acidă... şi 
o critică a romilor... şi o 
satiră mai acidă ca de obicei 
(Felix Totolici) 

...publica o critică acidă... şi o 
critică a romilor... şi o satiră 
mai vehementă ca de obicei 

stilistică: repetiţie; moderatorul a 
folosit acelaşi adjectiv în legătură cu 
mai multe articole (o critică, o satiră); 

19.XI. 
2007 

17.04 „Autostrada 
TVR”, 
moderatoare 

...dna Valentina Mocanu, o 
demnă reprezentantă a 
etniei, dar şi a muzicii 
lăutăreşti (Irninis Miricioiu) 

...dna Valentina Mocanu, o 
bună reprezentantă a etniei, 
dar şi a muzicii lăutăreşti 

stilistică: sintagma un demn 
reprezentant (o demnă reprezentantă) 
a devenit un stereotip; adjectivul 
demn este parţial desemantizat, e 
folosit doar ca să nu se spună doar un 
reprezentant; 

19.XI. 
2007 

17.24 „Autostrada 
TVR”, 
moderator 

Dumneavoastră cum aţi 
comenta aceeaşi întrebare? 
(Felix Totolici) 

Dumneavoastră cum aţi 
răspunde la aceeaşi 
întrebare? 

semantică: moderatorul îi cerea 
interlocutorului să răspundă la 
întrebare, nu să o comenteze; 

19.XI. 
2007 

17.41 „Autostrada 
TVR”, 
moderator 

M-am gândit că asociaţi un 
sport premium, un sport de 
elită... (Felix Totolici) 

M-am gândit că asociaţi un 
sport de elită... 

lexic: adjectivul premium nu  este 
înregistrat în dicţionarele româneşti 
(consultate); el este folosit recent, cu 
sensul „de cea mai bună calitate”; a 
fost împrumutat din engleză; 

19.XI. 17.45 „Autostrada ...câţi participanţi, pe această ...câţi participanţi, la/în sintaxă: utilizarea prepoziţiei este 
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2007 TVR”, 
moderator 

secţiune, găzduieşte ediţia a 
treisprezecea (Felix Totolici) 

această secţiune, găzduieşte 
ediţia a treisprezecea 

nepotrivită în context; 
 

20.XI. 
2007 

17.00 „Autostrada 
TVR”, 
moderator 

...un şir de dezbateri 
consacrate referendumului 
pentru votul uninominal şi 
pentru alegerile din 25 
noiembrie (Felix Totolici) 

...un şir de dezbateri 
consacrate referendumului 
pentru votul uninominal şi 
alegerilor din 25 noiembrie 

semantică: aşa cum a fost formulat 
enunţul, se înţelege că a fost organizat 
un referendum şi pentru alegeri;  

20.XI. 
2007 

17.01 „Autostrada 
TVR”, 
moderator 

Pentru că mie personal îmi 
plac începuturile directe, am 
să vă întreb... 

Pentru că mie îmi plac 
începuturile directe, am să vă 
întreb... 

semantică, stilistică: pleonasm şi 
stereotip (e corect folosit adverbul 
personal când este vorba de o acţiune 
care se poate efectua şi prin 
intermediari, ex. Am vândut casa 
personal.); 

20.XI. 
2007 

17.38 „Autostrada 
TVR”, 
moderator 

ba şaptişte milioane trei 
sute, ba optişpe milioane 
patru sute  

ba şaptesprezece milioane 
trei sute, ba optsprezece 
milioane patru sute 

stilistică: formele cu -i- 
(şaptisprezece, optisprezece) sunt 
incorecte, iar formele scurtate 
(şapteşpe, optşpe) sunt populare;  

20.XI. 
2007 

21.58 „Ora de ştiri”, 
voce 

comportamentul unui elev 
sau al unui grup de elevi, 
precum şi a dascălilor 

comportamentul unui elev sau 
al unui grup de elevi, precum 
şi al dascălilor 

sintaxă: articolul genitival este folosit 
invariabil; trebuia să fie acordat cu 
antecedentul său; 

20.XI. 
2007 

22.12 „Ora de ştiri”, 
voce 

în documentele antice antice/antice ortoepie: în DOOM sunt admise 
ambele variante de accentuare, dar 
este preferată cea cu accent pe prima 
silabă; 

21.XI. 
2007 

21.36 „Ora de ştiri”, 
titraj 

Vânătoare de...câini Vânătoare de... câini punctuaţie: înaintea cuvântului care 
urmează după cele trei puncte ar fi 
trebuit lăsat un spaţiu; 

21.XI. 
2007 

21.40 „Ora de ştiri”, 
titraj 

preşedinte Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia 
Familiei 

preşedintele Autorităţii 
Naţionale pentru Protecţia 
Familiei 

sintaxă: legătura dintre elementele 
sintagmei nominale ar fi trebuit 
marcată cazual (flexionar); 

21.XI. 
2007 

21.42 „Ora de ştiri”, 
titraj 

preşedinte Patronatul 
Naţional al Viei şi al Vinului 

preşedintele Patronatului 
Naţional al Viei şi al Vinului 

sintaxă: legătura dintre elementele 
sintagmei nominale ar fi trebuit 
marcată cazual (flexionar); 

21.XI. 21.55 „Ora de ştiri”, În fiecare an se creează câte În fiecare an se creează sintaxă: se spune a avea nevoie de...; 
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2007 voce posturi are nevoie în acel 
moment sistemul.  

atâtea posturi câte are 
nevoie în acel moment 
sistemul. 

a avea nevoie nu se poate construi cu 
un complement direct; 

21.XI. 
2007 

21.58 „Ora de ştiri”, 
voce 

Autorităţile au pregătiri deja 
locaţii pentru a adăposti 
oamenii. 

Autorităţile au pregătiri deja 
locuri/spaţii/imobile/camere 
pentru a adăposti oamenii. 

lexic: substantivul locaţie nu este 
înregistrat în DEX cu sensul de loc cu 
care este folosit în acest context; 

22.XI. 
2007 

11.05 „Tonomatul de 
pe 2”, 
moderator 

sunt multe mesaje care 
apreciază pe cei doi 

sunt multe mesaje care îi 
apreciază pe cei doi 

sintaxă: complementul direct ar fi 
trebuit să fie dublat prin pronume 
nehotărât; 

22.XI. 
2007 

11.11 „Tonomatul de 
pe 2”, 
moderator 

Iar la întrebarea asta, cea mai 
penală, ca să zic aşa, cu 
caricaturile... 

Iar la întrebarea asta, cea mai 
dificilă, cu caricaturile... 

stilistică: sintagma ca să zic aşa 
reprezintă un stereotip; adjectivul 
penală este prea familiar (chiar 
argotic); 

23.XI. 
2007 

16.53 „Autostrada 
TVR”, 
moderatoare 

poate s-o molipsi 
genialitatea şi la tine (Eda 
Marcus) 

poate s-o transmite 
genialitatea şi la tine / 
poate te molipseşti de 
genialitate 

semantică, sintaxă: construcţia 
verbului este greşită; se spune Ion s-a 
molipsit de gripă. sau Gripa l-a 
molipsit pe Ion., dar nu Gripa s-a 
molipsit la Ion. 

23.XI. 
2007 

17.47 „Autostrada 
TVR”, 
moderatoare 

o pleiadă de mulţumiri 
acolo, o ploaie (Eda Marcus) 

o ploaie de mulţumiri acolo  semantică: substantivul pleiadă nu a 
fost corect folosit (cu sensul „o 
mulţime de”), sensul său din DEX 
fiind: „1. (La pl. art.) Grup de stele 
din constelaţia Taurului; Cloşca-cu-
Pui. 2. Grup de oameni care activează 
de obicei în acelaşi domeniu şi care 
sunt legaţi între ei prin concepţii şi 
năzuinţe comune. 3. Totalitatea 
izotopilor aceluiaşi element chimic. ♦ 
Grup de elemente cu proprietăţi 
chimice asemănătoare.” 

23.XI. 
2007 

18.14 „Jurnal 
regional”, 
prezentator 

la sediul secţiei 23 Poliţie 
(Andrei Bărbulescu) 

la sediul secţiei de poliţie 23  topică, sintaxă: elementele sintagmei 
nominale nu au fost bine „legate” 
între ele; relaţia dintre ele ar fi trebuit 
marcată prepoziţional, nu prin 
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juxtapunere; 

23.XI. 
2007 

18.16 „Jurnal 
regional”, pe 
ecran 

minim 9,1 milioane 
alegători 

minimum 9,1 milioane de 
alegători 

lexic, morfologie: maxim este 
adjectiv; adverbul are o formă 
diferită, maximum; 

24.XI. 
2007 

12.29 „Lumea azi”, 
prezentatoare 

Televiziunea publică de la 
Roma, TVR-ul lor, cum ar 
veni, este în centrul unui 
scadal... 

–  stilistică: sintagma cum ar veni este 
prea familiară; 

24.XI. 
2007 

12.31 „Lumea azi”, 
prezentatoare 

Este prima oară când 
printr-o ştampilă ne vom 
duce să ne trimitem 
parlamentarii în Parlamentul 
European.  

Este prima oară când printr-o 
ştampilă ne vom trimite 
parlamentarii în Parlamentul 
European. 

semantică, logică: nu se poate spune 
că o persoană se duce printr-o 
ştampilă; formularea greşită a rezultat 
prin suprapunerea a două construcţii: 
prima oară când ne vom duce la vot 
ca să ne trimitem parlamentarii şi 
prima oară când printr-o ştampilă ne 
vom trimite parlamentarii; 

24.XI. 
2007 

17.28 „Ora 
populară”, 
Andreas 
Petrescu 

Înainte de a da drumul la 
runda a patra... 

Înainte de a da drumul rundei 
a patra... 

sintaxă: construcţia cu prepoziţia la în 
locul formei flexionare este neliterară 
(populară); 
 

24.XI. 
2007 

21.42 „Ora de ştiri”, 
prezentatoare 

Preşedintele Asociaţiei 
Editorilor din România 
(Monica Ghiurco) 

Preşedintele Asociaţiei 
Editorilor din România 

ortoepie: accentul stă pe ultima silabă 
(-tor); 

24.XI. 
2007 

22.07 „Ora de ştiri”, 
corespondent 

care adăpostesc site-urile de 
internet ale... (Liviu Iurea) 

care adăpostesc site-urile... semantică: pleonasm; site înseamnă 
pagină de internet; 

25.XI. 
2007 

20.51 Top7.ro, 
subtitrare 

în prim plan în prim-plan ortografie: substantivul prim-plan se 
scrie cu cratimă; 

25.XI. 
2007 

20.52 Top7.ro, 
subtitrare 

împotriva stării de urgenţă 
impusă de preşedintele... 

împotriva stării de urgenţă 
impuse de preşedintele... 

sintaxă: dezacord în caz între adjectiv 
şi substantiv; la feminin, forma de 
genitiv, singular, este omonimă cu 
cea de nominativ, plural; 
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26 noiembrie – 11 decembrie 2007 
 
Ziua Ora Emisiunea şi 

persoana care 
a rostit 
greşeala 

Versiunea greşită / 
nerecomandată 

Versiunea corectă / 
recomandată 

Explicaţia 

26.XI. 
 

18.19 Jurnal 
regional, 
Meteo, 
prezentator 

la orele amiezei la orele amiezii morfologie: forma corectă este cu 
desinenţa -i; 

27.XI. 21.58 Ora de ştiri, 
prezentator 

doamna..., şef Departament 
educaţie la Centrul pentru... 

...şefa Departamentului de 
educaţie de la Centrul... 

sintaxă: relaţia sintactică şi semantică 
dintre elemente ar fi trebuit marcată; 
juxtapunerea este acceptată doar în 
textele administrative; 

28.XI. 18.10 Jurnal 
regional, voce 

tinerii ies din şcoală cu o 
hotărâre destul de subţire 

tinerii ies din şcoală cu o 
hotărâre destul de 
slabă/proastă 

stilistică: adjectivul subţire este prea 
colocvial în acest context; 

28.XI. 18.21 Jurnal 
regional, voce 

...va fi susţinut financiar şi 
prin reclame comerciale 

...va fi susţinut financiar şi 
prin reclame 

semantică: pleonasm; 

28.XI. 18.22 Jurnal 
regional, voce 

...susţin master-classuri  cursuri de master lexic: pentru termenul class avem 
substantivul românesc echivalent 
curs; master-class a fost împrumutat 
ca atare din engleză, dar excesul de 
termeni străini ar trebui evitat; 

28.XI. 21.54 Ora de ştiri, 
titraj 

secretar Patriarhia 
României 

secretarul Patriarhiei 
României 

sintaxă: relaţia sintactică şi semantică 
dintre elemente ar fi trebuit marcată 
flexionar; 

30.XI. 22.16-
17 

Ora de ştiri, 
prezentatoare 

inexactitate: În ştire a fost rostit sintagma preşedintele Academiei Române, iar în materialul video 
următor s-a putut vedea că era vorba de Eugen Simion. 

1.XII. 13.15 Atenţie, se 
cântă!, titraj 

Cine a compus muzica la 
„Hora Unirii”?  

Cine a compus muzica 
„Horei Unirii”? 

morfologie: ar fi trebuit folosită 
forma flexionară; formele analitice, 
cu prepoziţie, sunt populare; 

1.XII. 13.34 Atenţie, se 
cântă!, 

Te rog să arăţi şi la juriu 
ce-ai făcut tu, pentru că ei 

Te rog să arăţi şi la juriu ce-ai 
făcut tu, pentru că ei trebuie 

sintaxă: a fost omis un pronume 
reflexiv; 
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prezentatoare trebuie să dea cu părerea. 
(Alexandra Velniciuc) 

să-şi dea cu părerea. 

1.XII. 13.37 Atenţie, se 
cântă!, 
prezentatoare 

cu ajutorul computerului şi a 
instrumentelor de aici 
(Alexandra Velniciuc) 

cu ajutorul computerului şi al 
instrumentelor de aici 

sintaxă: articolul genitival este folosit 
invariabil; trebuia să fie acordat cu 
antecedentul său; 

1.XII. 13.41 Atenţie, se 
cântă!, 
prezentator 

pe care-l manevrează nişte 
copii tineri care ştiu să 
umble la computer (Horia 
Moculescu) 

pe care-l manevrează nişte 
copii care ştiu să umble la 
computer / 
...nişte tineri... 

semantică: pleonasm; 

1.XII. 21,55 Ora de ştiri, 
prezentatoare  

Sunt români care, atunci 
când ajung dincolo, în 
străinătate, le e ruşine să 
recunoască că sunt români. 

Sunt români cărora, atunci 
când ajung dincolo, în 
străinătate, le e ruşine să 
recunoască că sunt români. 

sintaxă: anacolut; pronumele relativ 
are funcţia de complement indirect, 
deci trebuia să aibă forma de dativ; 

2.XII. 17.33 Autostrada 
TVR, reporter 

Aveţi servici? Lucraţi? Aveţi serviciu? Lucraţi? lexic: varianta servici este neliterară; 
forma corectă este cu -u final; 

2.XII. 18.48 meci de 
handbal, 
comentator 

cred că ar trebui să jucăm 
mai consistent, mai serios 
(Radu Naum) 

...bine...  semantică, sintaxă: consistent este 
adjectiv; în exemplul înregistrat, a 
fost folosit adverbial, fără a fi potrivit 
semantic în context. 

2.XII. 19.21 meci de 
handbal, 
comentator 

ne mutăm la Dijon [...] şi de 
acolo lucrurile se vor 
întâmpla cu şi mai multe 
transmisiuni în direct 

ne mutăm la Dijon [...] şi de 
acolo vor fi şi mai multe 
transmisiuni în direct 

semantică: formularea este greoaie; 

2.XII. 21.43 Ora de ştiri, 
voce 

transferul identităţii noastre 
pe un hard de computer 

transferul identităţii noastre 
pe un hard  

semantică: pleonasm; 

4.XII. 17.20 Autostrada 
TVR, 
moderator 

acea rush-hour despre care 
vorbeam ieri (Felix Totolici) 

acea oră de vârf despre care 
vorbeam ieri 

stilistică: se recomandă evitarea 
utilizării cuvintelor străine pentru 
care există echivalente în limba 
română; 

4.XII. 17.47 Autostrada 
TVR, 
moderator 

sugeraţi că aţi putea 
deschide acolo o staţiune de 
îmbuteliere (Felix Totolici) 

sugeraţi că aţi putea deschide 
acolo o staţie de îmbuteliere 

lexic: vorbitorul a folosit cuvântul 
staţiune în locul cuvântului staţie; 
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4.XII. 18.03 Jurnal 
regional, voce 

verificări încheiate în luna 
iulie şi care vizau anul 2006 

verificări încheiate în luna 
iulie, care vizau anul 2006 

sintaxă: coordonarea este nepotrivită; 
nu se coordonează o propoziţie 
relativă cu un adjectiv participial; 

4.XII. 18.22 Jurnal 
regional, voce 

Tunisia a fost practic 
asasinată, 39 la 21.  

(sugestie:) Tunisia a fost 
înfrântă categoric, 39 la 21. 

stilistică: stil bombastic; utilizarea 
adverbului practic în acest context 
reprezintă un clişeu; 

5.XII. 17.03 Autostrada 
TVR, 
moderator 

toţi acei doi pisoi nu fac 
cât... (Felix Totolici) 

ambii pisoi nu fac cât... lexic: pentru a exprima sensul „toţi 
doi”, se foloseşte numeralul colectiv 
amândoi; 

5.XII. 22.14 Ora de ştiri, 
prezentatoare 

CFR-ul visează la event 
după calificarea din 2003.  

CFR-ul visează la scor foarte 
bun după calificarea din 
2003. 

lexic: substantivul event nu este 
înregistrat în DEX, dar se găseşte în 
alte dicţionare, mai recente; puţini 
vorbitori ştiu ce înseamnă;  

6.XII. 10.33 Tonomatul de 
pe 2, 
moderator 

trei instrumentişti care nu 
cred c-ar mai avea loc al 
patrulea între ei 

trei instrumentişti între care 
nu cred c-ar mai avea loc al 
patrulea  

sintaxă: anacolut; pronumele relativ 
care trebuia să fie integrat sintactic în 
propoziţia subordonată; 

6.XII. 10.57 Tonomatul de 
pe 2, 
moderator 

să spunem „bună-dimineaţa” 
unei fetiţe care-o avem la 
telefon  

să spunem „bună-dimineaţa” 
unei fetiţe pe care-o avem la 
telefon 

sintaxă: pronumele relativ care cu 
funcţia de complement direct trebuie 
să fie precedat de prepoziţia pe; 

6.XII. 11.06 Tonomatul de 
pe 2, 
moderator 

a patra întrebare care n-o 
mai contorizăm aşa, ca timp 

a patra întrebare pe care n-o 
mai contorizăm aşa, ca timp 

sintaxă: pronumele relativ care cu 
funcţia de complement direct trebuie 
să fie precedat de prepoziţia pe; 

7.XII. 21.42 Ora de ştiri, 
prezentatoare 

Director executiv Federaţia 
Naţională...  

Directorul executiv al 
Federaţiei Naţionale... 

sintaxă: relaţia sintactică dintre 
cuvinte ar fi trebuit marcată; 

7.XII. 22.17 Ora de ştiri, 
prezentatoare 
(sport) 

împotriva rasismului şi 
violenţei 

împotriva rasismului şi a 
violenţei 

sintaxă: în sintagmele coordonate, 
după conjuncţia coordonatoare 
trebuie folosit pronumele 
semiindependent al; tendinţa de a 
omite acest pronume este foarte 
puternică în româna actuală, mai ales 
după prepoziţiile care impun 
genitivul (cum este şi împotrivă); 
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8.XII. 21.35 Ora de ştiri, 
reporter 

ţările africane nu trebuiesc 
acum descoperite (C. 
Bălţoiu) 

ţările africane nu trebuie 
acum descoperite 

morfologie: verbul a trebui nu are, în 
limba literară, sufixul -esc, -eşte la 
indicativ prezent; 

8.XII. 22.03 Ora de ştiri, 
voce 

este copia unei hotărâri de 
consiliu al oraşului Roma 

este copia unei hotărâri de 
consiliu a oraşului Roma / 
este copia unei hotărâri a 
consiliului oraşului Roma  

sintaxă: pronumele semiindependent 
al este acordat greşit (antecedentul 
său este substantivul feminin în 
genitiv hotărâri); 

9.XII. 18.29 Meci de 
handbal, 
comentator 

N-am auzit prea multe din 
Gheorghe Tadici (R. 
Naum) 

N-am auzit prea multe din 
ceea ce a spus Gheorghe 
Tadici 

stilistică: ar fi trebuit evitată elipsa;  

9.XII. 19.04 Meci de 
handbal, 
comentator 

nu mai avem voie la niciun 
pas greşit (R. Naum) 

nu mai avem voie să facă 
niciun pas greşit 

sintaxă: a avea voie nu se 
construieşte cu prepoziţia la; 

10.XII. 21.56 Ora de ştiri, 
titraj 

Dan Zmeu 
reprezentant firmă de 
construcţii  

Dan Zmeu 
reprezentantul unei firme 
de construcţii 

sintaxă: se recomandă marcarea 
relaţiilor sintactice dintre cuvinte; 
juxtapunerea unor forme nemarcate 
flexionar este permisă în anumite 
texte administrative; 

11.XII. 10.25 Tonomatul de 
pe 2, 
moderator 

este în trend  este în tendinţe lexic: se recomandă evitarea 
cuvintelor străine pentru care există 
termeni echivalenţi în limba română; 

11.XII. 10.41 Tonomatul de 
pe 2, 
moderator 

Un orăşel mare în India, 
dragi prieteni... 

Un oraş mare în India, dragi 
prieteni... 

semantică: există o contradicţie între 
sufixul diminutival şi adjectivul 
subordonat;  

11.XII. 11.08 Tonomatul de 
pe 2, 
moderator 

o melodie foarte dansantă 
care nu era deloc momentul 
să o auzim în momentul ăsta 

o melodie foarte dansantă pe 
care nu era deloc momentul 
să o auzim în momentul ăsta 

sintaxă: pronumele relativ care cu 
funcţia de complement direct trebuie 
să fie precedat de prepoziţia pe; 
stilistică: repetiţie; 

 
 
 


