
Post  Data, 

ora  

Emisiune, 

autorul greşelii  

Greşeala  Forma 

corectă  

Explicaţia 

greşelii  

OTV  6.IV, 

16.03  

Se întâmplă 

acum, Tudor 

Barbu  

bani pe care îi va plăti în plus de 

ceea ce plătim acum  

bani pe care 

îi va plăti în 

plus faţă de 

ceea ce 

plătim acum  

Sintaxă: Elipsă 

nerecomandată 

a 

componentului 

faţă din 

locuţiunea faţă 

de.  

OTV  6.IV, 

16.08  

Se întâmplă 

acum, Tudor 

Barbu  

sunt români, nu puţini, care n-or să 

poată plăti  

sunt români, 

nu puţini, 

care n-o să 

poată plăti  

Morfologie: 

Acordul 

neliterar (la 

plural) al 

particulei 

invariabile o 

din structura 

viitorului 

popular.  

OTV  6.IV, 

16.13  

Se întâmplă 

acum, Tudor 

Barbu  

ne mai trebuiesc până la atingerea 

ţintei propuse, ne mai trebuiesc 

184.000  

ne mai 

trebuie 

până la 

atingerea 

ţintei 

propuse, ne 

mai trebuie 

184.000  

Morfologie: 

La modul 

indicativ, 

timpul prezent, 

verbul a trebui 

are formă 

unică – 

trebuie. 

Greşeala se 

poate explica 

prin influenţa 

formei de 

conjunctiv a 

verbului, care 

se conjugă cu 

sufixul -esc.  

OTV  6.IV, 

16.16, 

18.12; 

7.IV, 

16.44, 

16.56; 

7.IV, 

1.23 

Dan Diaconescu 

direct, crawl  

- accesibil unei proporţii de maxim 

20–25 %; - în maxim trei ani; - şi eu 

maxim 1.000 să consult;  

- Va fi aici probabil într-o oră, 

maxim. CÂŞTIGĂ MINIM 5000 

DE EURO 

- accesibil 

unei 

proporţii de 

maximum 

20–25 %; - 

în 

maximum 

trei ani; - şi 

eu 

maximum 

1.000 să 

consult; - 

Va fi aici 

probabil 

într-o oră, 

maximum. 

Morfologie: 

Conform 

normei în 

vigoare, 

maximum şi 

minimum sunt 

forme 

adverbiale, iar 

maxim şi 

minim sunt 

adjective. 



CÂŞTIGĂ 

MINIMUM 

5.000 DE 

EURO 

 
OTV  6.IV, 

16.19  

 

 

 

 

7.IV, 

16.44, 

16.56; 

7.IV, 

1.23 

Se 

întâmplă 

acum, 

Tudor 

Barbu  

 

Dan 

Diaconescu 

direct, 

crawl 

ca anticipare a 

subiectului de 

mâine pe care 

vroiam să-l fac  

 

 

- şi eu maxim 

1.000 să 

consult; - Va fi 

aici probabil 

într-o oră, 

maxim. 

CÂŞTIGĂ 

MINIM 5000 

DE EURO 

ca anticipare a 

subiectului pe care voiam 

să-l fac mâine/ ca 

anticipare a subiectului 

de mâine pe care voiam 

să-l fac  

 

- şi eu maximum 1.000 

să consult; - Va fi aici 

probabil într-o oră, 

maximum. CÂŞTIGĂ 

MINIMUM 5.000 DE 

EURO 

Morfologie: Norma 

literară actuală nu 

acceptă formele hibride 

de imperfect de acest tip 

(a voi + a vrea), vezi 

DOOM2 2005. 

 

 
OTV  6.IV, 

16.19  

Se 

întâmplă 

acum, 

Tudor 

Barbu  

ca anticipare a 

subiectului de 

mâine pe care 

vroiam să-l fac  

ca anticipare a 

subiectului pe care voiam 

să-l fac mâine/ ca 

anticipare a subiectului 

de mâine pe care voiam 

să-l fac  

Morfologie: Norma 

literară actuală nu 

acceptă formele hibride 

de imperfect de acest tip 

(a voi + a vrea), vezi 

DOOM2 2005.  

 
OTV  6.IV, 

16.54  

Se 

întâmplă 

acum, 

Tudor 

Barbu  

dacă acceptaţi 

o mână întinsă, 

pă care v-o... o 

fac în numele 

OTV-ului  

dacă acceptaţi o mână 

întinsă, (pe care v-o 

întind) în numele OTV-

ului  

Semantică: Folosirea 

nepotrivită în context a 

verbului a face, din lipsă 

de inspiraţie.  

OTV  6.IV, 

16.56  

Se 

întâmplă 

acum, 

Tudor 

Barbu  

şi cât costă să 

te tratezi în 

România de 

aşa fel încât să 

nu ajungi la 

exorbitantele 

cheltuieli 

pentru 

înmormântare  

şi cât costă să te tratezi în 

România astfel încât/ 

aşa încât/ în aşa fel 

încât să nu ajungi la 

exorbitantele cheltuieli 

pentru înmormântare  

Sintaxă, lexic: Nu există 

un conector 

interpropoziţional cu 

forma de aşa fel încât.  

OTV  6.IV, 

17.12  

Se 

întâmplă 

acum, 

Tudor 

Barbu  

Întrebare: 

Salariile 

normale într-o 

ţară normală cu 

care ne place 

să ne batem pă 

burtă că ne 

aflăm în 

- despre care ne place să 

spunem că ne aflăm în 

aceeaşi barcă - este 

[ieste]  

Semantică: Extinderea 

semantică neadecvată (ca 

dicendi) a expresiei 

oricum nepotrivite pentru 

o emisiune de televiziune 

a se bate pe burtă. 

Pronunţare: Formele 

verbului a fi (e, este, 



aceeaşi barcă, 

dar, de fapt, 

suntem în 

secole diferite. 

În ţările 

respective, 

actul medical 

este [este] 

plătit civilizat  

eram, erai, eraţi, erau) 

se pronunţă cu [ie-] 

iniţial (cu preiotare).  

OTV  6.IV, 

17.23  

Se 

întâmplă 

acum, 

Tudor 

Barbu 

Dacă mi-a 

scăpat mie vreo 

întrebare al 

cărui răspuns 

este important 

pentru 

contribuabil, vă 

rog să 

răspundeţi 

fără întrebare. 

Ca s-ar putea să 

un ştiu io ce să-

ntreb. 
 
 

Dacă mi-a scăpat mie 

vreo întrebare al cărei 

răspuns este/ ar fi 

important pentru 

contribuabil, vă rog să 

spuneţi/ să completaţi 

fără întrebare. 

Semantică, logică: Dacă 

o întrebare nu a fost 

pusă, este ilogic să ceri 

un răspuns la ea. Sintaxă: 

Dezacord în gen al 

pronumelui relativ. 

 
OTV  17.IV, 

15.29  

Viaţa la zi, 

realizatoare  

tu, ca şi elev  tu, ca elev  Sintaxă: Şi parazitar.  

OTV  17.IV, 

15.33 

Viaţa la zi, 

realizatoare 

ce le oferiţi de 

1 mai la 

buzoieni  

ce le oferiţi de 1 mai 

buzoienilor  

Sintaxă: Folosirea 

construcţiei 

prepoziţionale cu la în 

locul formei flexionare 

de genitiv (atunci când 

aceasta este posibilă) este 

un fenomen popular. 

 
OTV  17.IV, 

15.35  

Viaţa la zi, 

realizatoare  

vă felicit 

pentru site-ul 

care-l aveţi pe 

internet  

vă felicit pentru site-ul pe 

care-l aveţi  

Sintaxă: Lipsa prepoziţiei 

gramaticalizate pe, care 

marchează relativul 

complement direct. 

Semantică: Pleonasm.  

 


