
Postul: TVR 1 

Perioada: 1-30 noiembrie 2016  
 

 
Postul Ziua, 

ora 

Emisiunea, 

autorul greşelii 

* Greşeala Varianta corectă Explicaţia  

TVR 1 1.XI,  

20:06 

Telejurnal, 

banda de jos 

* Canada anunță ridicarea vizelor 

pt. români și bulgari. 

Canada anunță ridicarea 

vizelor pentru români și 

bulgari. 

Grafie: prescurtare nerecomandată.  

TVR 1 1.XI,  

20:06 

Telejurnal, 

banda de jos 
 Tribunalului Constanța a amânat  Tribunalul Constanța a 

amânat 

Grafie: neglijență de tehnoredactare.  

 

TVR 1 2.XI, 

08:37 

Telejurnal Matinal, 

subtitlu 

 China a prezentat primul aparat 

invizibil radar 

China a prezentat primul 

aparat invizibil pe radar 

Sintaxă: omiterea prepoziției pe ce 

poate duce la confuzii în 

interpretare.  

 

TVR 1 4.XI, 

08:05 

Telejurnal Matinal, 

prezentatoare 

* Producătorii nu vor mai putea 

susține tratamentele ieftine mai 

ales cele care au un preț de 

producție... 

Producătorii nu vor mai putea 

susține tratamentele ieftine, 

mai ales pe cele care au un 

preț de producție... 

Sintaxă: pronumele demonstrativ 

cel ocupă poziția de obiect direct,  

prin urmare trebuie să fie precedat 

de prepoziția pe, marcă a 

acuzativului.  

 

TVR 1 6.XI, 

14:36 

Ultima ediție, 

banda de jos 

 politiștii 

international  

polițiștii 

internațional 

Grafie: neglijențe de tehnoredactare. 

 

TVR 1 7.XI, 

13:42 

Superconsumatorul, 

prezentatoare 

* Chiar asta vroiam să spun Chiar asta voiam să spun Morfologie: structură verbală 

hibridă rezultată prin suprapunerea 

formelor de indicativ imperfect a 

verbelor a vrea (vream) și a voi 

(voiam). 

TVR 1 7.XI, 

13:50 

Superconsumatorul, 

corespondent 

 Luați apă plată la [pet] sau la 

sticlă? 

Luați apă plată în recipient de 

plastic sau de sticlă? 

Lexic: cuvânt englezesc, prescurtare 

după polyethylene terephthalate.  

 

TVR 1 9.XI, 

7:01 

Telejurnal Matinal, 

prezentatoare 

 Și fiindcă e greu până în America, 

o să aflăm imediat ce se întâmplă 

acolo. Deocamdată nu-l avem pe 

Claudiu Lucaci 

Și fiindcă semnalul ajunge 

greu până în America, o să 

aflăm peste câteva momente 

ce se întâmplă acolo... 

 

Sintaxă: enunț incomplet. 

Semantică: contradicție logico-

semantică între cele două părți ale 

enunțului. 



TVR 1 9.XI, 

7:02 

Telejurnal Matinal, 

prezentator 

* Fiecare stat are orele sale de 

închidere ale urnelor 

Fiecare stat are orele sale de 

închidere a urnelor 

Sintaxă: acord greșit al mărcii 

genitivale cu un alt nominal din 

structură (orele). Acordul corect se 

face cu substantivul  închiderea. 

TVR 1 9.XI, 

7:14 

Telejurnal Matinal, 

prezentatoare 

* Leul pierde teren în fața euro, cât 

și în raport cu dolarul american 

Leul pierde teren atât în fața 

euro, cât și în raport cu 

dolarul american 

Sintaxă: folosirea greșită a 

corelativului cât și.  

TVR 1 9.XI, 

7:25 

Telejurnal Matinal, 

prezentator 

* Ce ar trebui să facă state ca 

România într-o această situație 

Ce ar trebui să facă state ca 

România într-o astfel de 

situație / în această situație / 

într-o situație ca aceasta 

Lexic/Semantică: exprimare 

nereușită rezultată prin 

contaminarea a două structuri. 

TVR 1 10.XI, 

7:38 

Telejurnal Matinal, 

reporter 

 Misiunea asociaţiei este aceea de 

a promova, sprijini, realiza şi 

coordona activităţi. 

Misiunea asociației este aceea 

de a promova, de a sprijini, de 

a realiza şi de a coordona 

activităţi. 

Morfosintaxă: se recomandă 

reluarea prepoziției de și a mărcii de 

infinitiv în structuri enumerative de 

acest tip.  

 

TVR 1 10.XI, 

7:39 

Telejurnal Matinal, 

reporter 

 Asociaţia se ocupă nu numai cu 

terapia asistată de animale, dar 

pregăteşte şi testează câinii de 

terapie şi instructorii canini. 

Asociaţia se ocupă nu numai 

cu terapia asistată de animale, 

ci şi cu pregătirea şi testarea 
câinilor de terapie şi a 

instructorilor canini. 

Sintaxă: folosirea corectă a 

corelativelor este nu numai..., ci și... 

TVR 1 13.XI, 

14:35 

Ultima ediție, 

prezentator 

* Aceste declarații au marcat finalul 

unei campanii electorale foarte 

fierbinte. 

Aceste declarații au marcat 

finalul unei campanii 

electorale foarte fierbinți. 

Sintaxă: dezacord în caz a 

adjectivului cu substantivul feminin 

la genitiv.  

 

TVR 1 13.XI, 

14:43 

14:44 

14:49 

Ultima ediție, 

banda de jos 

  

prabușite 

circulatia 

Bucureșt 

 

prăbușite 

circulația 

București  

Grafie: neglijențe de tehnoredactare. 

TVR 1 13.XI 

22:32 

Ediție specială, 

corespondent 

* nu este vina legei nu este vina legii Morfologie: formă greșită de 

genitiv/dativ a subst. lege. Pentru a 

reconstitui forma corectă de 

genitiv/dativ singular a 

substantivelor feminine, se 

formează pluralul, la care se adaugă 

desinența -i.    

 

TVR 1 14. XI 

07:19 

Telejurnal Matinal, 

prezentatoare 
 Meteorologii au emis mai multe 

avertizări meteo de intensificări 

Meteorologii au emis mai 

multe avertizări de 

Stilistică și semantică: se evită 

folosirea cuvintelor cu aceeași bază.  



ale vântului. intensificări ale vântului. 

TVR 1 14.XI, 

07:20 

Telejurnal Matinal, 

prezentatoare 

 

 Primăria a închis parcurile din 

oraş după ce mai mulţi copaci au 

fost doborâţi la pământ. 

Primăria a închis parcurile din 

oraş după ce mai mulţi copaci 

au fost doborâţi. 

Lexic: pleonasm, a doborî 

presupune a da jos la pământ. 

TVR 1 15.XI 

08:17 

Telejurnal Matinal, 

reporter 

 S-au ales cu pagube patronii 

magazinului şi firmelor de la 

parterul clădirii. 

S-au ales cu pagube patronii 

magazinului şi ai firmelor de 

la parterul clădirii. 

Morfosintaxă: în structuri cu 

genitive coordonate, se recomandă 

folosirea marcatorului cazului 

genitiv „ai”. 

 

TVR 1 15.XI 

08:29 

Telejurnal Matinal, 

prezentator 

 Măsura a fost luată ca să se poată 

transfera gazul petrolier lichefiat 

din cisterna răsturnată într-un alt 

vehicol. 

Măsura a fost luată ca să se 

poată transfera gazul petrolier 

lichefiat din cisterna răsturnată 

într-un alt vehicul.  

Fonetică: forma corectă a 

substantivului este vehicul.  

TVR 1 18.XI 

07:17 

Telejurnal Matinal, 

reporter 

* Suntem pe locul doi în lume după 

America ca și interes pentru 

Black Friday  

Suntem pe locul doi în lume 

după America în ce privește 

interesul pentru Black Friday 

Sintaxă: inserarea semiadverbului și 

după prepoziția ca pentru a exprima 

calitatea sau relația. 

Stilistică: evitarea cacofoniei. 

 

TVR 1 18.XI 

07:19 

Telejurnal Matinal, 

banda de jos 

 Prețurile variază între 300 lei și 

2000 de euro 

Prețurile variază între 300 de 

lei și 2000 de euro 

Sintaxă: omiterea prepoziției de 

care leagă substantivul cuantificat 

de numeral. 

 

TVR 1 18.XI 

08:16 

Telejurnal Matinal, 

prezentator 

* fenomen al gheței negre fenomen al gheții negre Morfologie: formă greșită de genitiv 

a subst. feminin gheață. Articolul 

feminin singular în cazul genitiv –i 

se adaugă enclitic la forma de plural 

a subst., gheți.  

 

TVR 1 20.XI, 

8:40 

Universul credinței, 

prezentator 

 Mai multe amănunte le veți afla 

din documentarul 

Mai multe amănunte veți 

afla... 

Sintaxă: nu se justifică dublarea 

obiectului direct cu forma 

pronominală neaccentuată a 

pronumelui personal în acuzativ. 

  

TVR 1 20.XI, 

14:45 

Ultima ediție, 

banda de jos 
* a fost găsite trupurile celor doi 

frați 

au fost găsite trupurile celor 

doi frați 

Sintaxă: dezacord între subiect și 

predicat 

 

TVR 1 22.XI, 

7:42 

Telejurnal Matinal, 

prezentator 
* A participat 49 de sportivi din 18 

țări. 

Au participat 49 de sportivi... Sintaxă: dezacord între subiect și 

predicat 

 



TVR 1 25.XI, 

8:03 

Telejurnal Matinal, 

corespondent 
 nu a dat chiar peste cap pe cei 

care călătoresc cu avionul 

nu i-a dat peste cap pe cei care 

călătoresc cu avionul 

Sintaxă/Morfologie: atunci când 

obiectul direct este precedat de pe, 

marcă de acuzativ, este obligatorie 

dublarea acestuia cu pronumele 

corespunzător în cazul acuzativ. 

 

TVR 1 25.XI, 

8:08 

Telejurnal Matinal, 

reporter 
* Unii vroiau să se respecte lista de 

așteptare 

Unii voiau să se respecte lista 

de așteptare 

Morfologie: structură verbală 

hibridă rezultată prin suprapunerea 

formelor de indicativ imperfect a 

verbelor a vrea (vreau) și a voi 

(voiau). 

TVR 1 27.XI, 

14:47 

Ultima ediție, 

moderator 

* e important să vedem și din punct 

de vedere al securității europene 

e important să vedem și din 

punctul de vedere al 

securității europene 

Sintaxă: structura din punct de 

vedere este urmată de articolul 

genitival al, prin urmare 

substantivul punct va fi articulat. 

 

TVR 1 29.XI, 

13:32 

Euroconsumatorul, 

prezentatoare 

 Ceea ce noi spunem de fiecare 

dată la emisiune cât de important 

este să păstrăm bonul fiscal 

Noi spunem de fiecare dată la 

emisiune cât de important este 

să păstrăm bonul fiscal 

 

Sintaxă și semantică: enunț 

incomplet. 

TVR 1 29.XI, 

13:39 

Euroconsumatorul, 

corespondent 

 fiecare produs în parte Fiecare produs Stilistică: pleonasm 

TVR 1 29.XI, 

13:42 

Euroconsumatorul, 

prezentatoare 

 Americanii au deja interzis de 

mulți ani... 

Americanii au interzis deja, 

de mulți ani... 

Sintaxă: adverbul deja nu poate fi 

inserat între auxiliar și participiu. 

 

TVR 1 29.XI, 

13:44 

Euroconsumatorul, 

prezentatoare 

 La ce cantitate de aditivi ajungem 

într-o zi să o consumăm 

La ce cantitate de aditivi 

ajungem într-o zi să 

consumăm 

Sintaxă: nu se justifică dublarea 

obiectului direct cu forma 

pronominală neaccentuată a 

pronumelui personal în acuzativ. 

 

TVR 1 29.XI, 

13:48 

Euroconsumatorul, 

prezentatoare 

 Carmin, cu care femeile îl 

foloseau la unghii înainte 

Carmin, pe care femeile îl 

foloseau la unghii înainte 

Sintaxă: anacolut  

TVR 1 29.XI, 

13:52 

Euroconsumatorul, 

prezentatoare 

* Dar o găsim în ziua de astăzi acest 

tip de alimentație? 

Dar găsim în ziua de astăzi 

acest tip de alimentație? 

Sintaxă: nu se justifică dublarea 

obiectului direct cu forma 

pronominală neaccentuată a 

pronumelui personal în acuzativ. 

 


