
Isabela Nedelcu 
PRO TV 

 
17 octombrie – miercuri 

 
07.00−09.00  
Ora  Emisiune Varianta gresita  Varianta corecta  Explicatie  

07,09 

Crawl „88 dolari” „88 de dolari” Domeniu: sint
Numeralele ca
prepoziţia de.

07,28 
08,33 

Sport „postiură” „postură” Domeniu: fon
U a fost pronu
cuvântul – fr. p

07,34 
08,40 

Sport (titlu) „derbyul” „derby-ul” Domeniu: gra
Conform DOO
articolul prin i
grafică adapta
derbiul. 

08,07 

Stirile Pro TV „fie că vorbim... sau cu 
vecinii” 

„fie că vorbim... fie cu vecinii” Domeniu: sint
Conjuncţia dis
corelativul fie
construit cu  c
că. 

08,18 
Ce se întâmplă, 
doctore?  

„repaos” „repaus” Domeniu: fon
Forma corectă

08,34 

Sport „unul din cei trei fraţi ai săi” „unul dintre cei trei fraţi ai 
săi” 

Domeniu: mo
Se preferă util
când urmează 
relaţia parte-în

08,41 Stirile Pro TV „o parte din lucrările” „o parte dintre lucrările” Vezi supra. 

08,58 

Vremea „de asemeni” „de asemenea” Domeniu: lexi
După DOOM2
adverbială de 

 
 
 

 
 



19 octombrie – vineri 
 
19.00−21.00  
Ora  Emisiune Varianta gresita  Varianta corecta  Explicatie  

19,03 

Ştirile PRO TV „de asemeni” „de asemenea” Domeniu: lexi
După DOOM2
adverbială de 

19,03 

Ştirile PRO TV „cei..., printre care şi colega 
mea, ..., spune că” 

„cei..., printre care şi colega 
mea, ..., spun că” 

Domeniu: sint
Dezacord între
intercalarea un

19,10 
Ştirile PRO TV 
(text) 

„Încerc dar nu merge” „Încerc, dar nu merge” Domeniu: pun
Înaintea conju

19,17 

Ştirile PRO TV „unul din cele trei avioane” „unul dintre cele trei avioane” Domeniu: mo
Se preferă util
când urmează 
relaţia parte–î

19,25 

Ştirile PRO TV 
(Iulia Vântu) 

„la orele 20,30” „la ora 20,30” Domeniu: sint
În acest contex
elemente aflat

19,43 

Ştirile PRO TV 
(R. Arpad) 

„cum trăiesc părinţii lui şi tot 
satul” 

„cum trăiesc părinţii lui şi tot 
satul acest moment” 

Domeniu: log
Verbul a trăi n
pentru că are a
exprime preze
este a petrece 

20,27 Vremea  „de asemeni” „de asemenea” Vezi supra. 

20,36 

Dansez pentru 
tine 

„credeţi-mă!” „credeţi-mă!” Domeniu: mo
Forma de imp
la indicativ pr
radical, nu pe 

20,47 

Dansez pentru 
tine 

„a împlinit vise” „a împlinit visuri” Domeniu: mo
Conform DOO
timpul somnu

 

23 octombrie – marţi 
 
18.00−20.00  
Ora  Emisiune Varianta gresita  Varianta corecta  Explicatie  

18,21 

Happy hour „eşti o persoană care nu eşti 
superstiţioasă” 

„eşti o persoană care nu este 
superstiţioasă” 

Domeniu: sint
Verbul a fi se
la persoana a  



Ora  Emisiune Varianta gresita  Varianta corecta  Explicatie  

18,36 

Happy hour „mai serviţi o cafeluţă” „vă mai serviţi cu o cafeluţă” Domeniu: mo
În acest contex
pronumele ref
Sensul verbulu
masă mâncare
mâncare ca să
să mănânce. #
(DEX). 
Sunt corecte d
ceva.” sau „Se
sau: „Gazda/c
nereflexiv.   

18,57 

(înaintea Ştirilor 
Pro TV, voce) 

„preşidenţie” „preşedinţie” Domeniu: lexi
Substantivul p
preşedinte + s
radical sunetu
faptului că în 
sunete „e”). 

19,06 

Ştirile Pro TV „într-una din ele” „într-una dintre ele” Domeniu: mo
Se preferă util
când urmează 
relaţia parte–î

19,18 
Ştirile Pro TV „trebuie să meargă neapărat 

în călătorie” 
„trebuie să meargă în 
călătorie” 

Domeniu: sem
Pleonasm. 

19,28 
Ştirile Pro TV „principiu pe baza căreia” „principiu pe baza căruia” Domeniu: sint

Dezacord între

19,32 
19,33 

Ştirile Pro TV „locaţii” 
„cea mai bună locaţie” 

„locuri” 
„cel mai bun loc” 

Domeniu: lexi
Folosirea nead
„loc”, cu care 
cuvântului loc
pentru lucruri 
Contract prin 
şi să asigure c
un timp determ
(DEX 1996) 

20,03 

Sport (text) „eu sunt tatăl, şi fratele 
jucătorilor” 

„eu sunt tatăl şi fratele 
jucătorilor” 

Domeniu: pun
Înaintea conju
virgulă. 

20,05 
Sport  „înaintea derbiului” „înaintea derbiului” Domeniu: fon

Accentul este 

 



26 octombrie – vineri 
 
18.00−20.00  
Ora  Emisiune Varianta gresita  Varianta corecta  Explicatie  
18,03 Happy hour „unde Cristi Tabără a fost 

acolo” 
„unde Cristi Tabără a fost” Domeniu: sint

Adverbul acol
18,20 Happy hour „mai vine din tânăra generaţie 

oameni” 
„mai vin din tânăra generaţie 
oameni” 

Domeniu: sint
Dezacord prod
predicat şi din

18,57 Sport Pro TV „pe finalul meciului” „la finalul meciului” Domeniu: sint
Potrivită în co
actuală, pe se 
neadecvate. 

19,07 Ştirile Pro TV „prim procuror” „prim-procuror” Domeniu: gra
Cuvântul com

19,10 Ştirile Pro TV „doisprezece zile” „douăsprezece zile” Domeniu: sint
Dezacord în g
substantiv.  

19,23 Ştirile Pro TV „sendviciuri” „sandviciuri” Domeniu: lexi
Cele două var
şi sendvişuri.

19,32 Ştirile Pro TV „şaptezeci şi unu de instituţii”„şaptezeci şi una de instituţii” Domeniu: sint
Dezacord în g

19,59 Sport Pro TV „unul din fotbaliştii” „unul dintre fotbaliştii” Domeniu: mo
Se preferă util
când urmează 
relaţia parte–î

20,02 Sport Pro TV „Să trăiţi domn’ căpitan!” „Să trăiţi, domn’ căpitan!” Domeniu: pun
Vocativul se d

 
 
 
 
 

 



27 octombrie – sâmbătă 
 
08.00−10.00  
Ora  Emisiune Varianta gresita  Varianta corecta  Explicatie  
08,11 Ştirile Pro TV „competiţia viselor” „competiţia viselor” Domeniu: mo

Conform DOO
timpul somnu

08,24 Sport Pro TV „exemplu” [ecsemplu] „exemplu” [egzemplu] Domeniu: fon
În acest exemp
„cs”. 

08,26 
08,28 
09,33 
09,35 

Sport Pro TV „derbiului” 
 

„derbiului” Domeniu: fon
Accentul este 

08,36 Crawl „şcolile din Italia şi Spania” „şcolile din Italia şi din 
Spania” 

Domeniu: sint
În acest contex
împreună cu a
de nume de lo

08,58 Crawl  „De-aş fi scufiţa roşie...” „De-aş fi Scufiţa Roşie...” Domeniu: gra
Scrierea cu ma
cu acelaşi num

08,59 
09,00 

Ştirile Pro TV „taxi” „taxi” Domeniu: fon
Accentul este 

09,16 Ce se întâmplă, 
doctore? 

„ de exemplu” [ecsemplu] „ de exemplu” [egzemplu] Vezi supra. 

09,31 Sport Pro TV „unul din fotbaliştii” „unul dintre fotbaliştii” Domeniu: mo
Se preferă util
când urmează 
relaţia parte–î

09,39 Sport Pro TV „rugbi” [ruigbi] „rugbi” [ragbi] Domeniu: fon
Conform DOO

 

 
 



4 noiembrie – duminică 
 
08.55−11.00 
Ora  Emisiune Varianta gresita  Varianta corecta  Explicatie  
08,55 Ştirile Pro TV „una din ştirile” „una dintre ştirile” Domeniu: mo

Se preferă util
când urmează 
relaţia parte–î

8,56 Ştirile Pro TV „dacă n-or fi intemperii pe 
afară” 

„dacă n-or fi intemperii” Domeniu: sem
Pe afară este 
numai afară. 

9,07 Ştirile Pro TV „încă se mai îndreaptă” „încă se îndreaptă”/„se mai 
îndreaptă” 

Domeniu: sem
Pleonasm. 

9,09 Ştirile Pro TV „niciunul din conducători” „niciunul dintre conducători” Vezi supra. 
9,31 Sport Pro TV 

(text) 
„am sperat că putem învinge 
dar [...]” 

„am sperat că putem învinge, 
dar [...]” 

Domeniu: pun
Înainte de con

9,39 Sport Pro TV 
(text) 

„Şi naş şi socru!” „Şi naş, şi socru!” Domeniu: pun
Înaintea celui 
şi...şi, se pune

9,46 Sport Pro TV „cineva care se pierduseră” „cineva care se pierduse” Domeniu: mo
La persoana a
ca perfect, nu 

10,05-
10,07 

Parte de carte „ei bine”  Domeniu: stili
Apariţia lui ei

10,45 Parte de carte „or făcută praf, or ocupată de 
ţigani” 

„ori făcută praf, ori ocupată de 
ţigani” 

Domeniu: lexi
Forma or a co

 

5 noiembrie – luni 
 
17.45−19.45  
Ora  Emisiune Varianta gresita  Varianta corecta  Explicatie  

17,50 
Happy hour „aia românească [picătura] te 

face cu nervii rău de tot” 
„aia românească te enervează 
rău de tot” 

Domeniu: sem
Exprimare inc

17,51 
Happy hour „ţi-a intrat fusta în apă” „ţi-a intrat fusta la apă” Domeniu: lexi

Expresia conţi

17,52 

Happy hour „s-a întâmplat această 
decernare de premii” 

„a fost această decernare de 
premii” 

Domeniu: sem
Verbul a se în
Acest verb se 



Ora  Emisiune Varianta gresita  Varianta corecta  Explicatie  
punctual, nu în

18,31 

Happy hour „fiecare dintre noi [...] am 
da” 

„fiecare dintre noi [...] ar da” Domeniu: sint
S-a făcut acor
apropiat de pr

19,11 
Ştirile Pro TV 
(traducere) 

„trebuie să avem grijă asupra
celor care fac aceste acte” 

„trebuie să avem grijă cu cei 
care fac aceste acte” 

Domeniu: sint
Prepoziţia asu

19,12 

Ştirile Pro TV 
(traducere) 

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

19,14 

Ştirile Pro TV 
(text traducere) 

„ca şi ţară” „ca ţară” Domeniu: mo
Şi este parazit
evitarea unei c

19,44 

Ştirile Pro TV „azilele” „azilurile” Domeniu: mo
Desinenţa de p
Înlocuirea lui 
două desinenţ

 

17 noiembrie – sâmbătă 
 
18.30−20.30  
Ora  Emisiune Varianta gresita  Varianta corecta  Explicatie  

18,45 
Ce se întâmplă, 
doctore? 

„veşti noi” „alte veşti” Domeniu: sem
Pleonasm. 

18,47 

Ce se întâmplă, 
doctore? 

„din punct de vedere al 
seriozităţii” 

„din punctul de vedere al 
seriozităţii” 

Domeniu: mo
Genitivul cere
aici inclus într

19,08 

Ştirile Pro TV „au cerut salvamontiştii în 
ajutor” 

„au cerut să vină salvamontiştii 
în ajutor” 

Domeniu: sint
Expresia este 
veni, reportera
Se putea folos
ajutorul salva
cu această con
neadecvată.).

19,13 

Ştirile Pro TV 
(text) 

„eram atât de tare speriată 
încât împingeam de uşă” 

„eram atât de tare speriată, 
încât împingeam de uşă” 

Domeniu: pun
Propoziţia circ
regulă, prin vi

20,04 
Sport Pro TV „din punct de vedere al 

UEFA” 
„din punctul de vedere al 
UEFA” 

Vezi supra. 

20,30 Vremea „mâine şi poimâine” „mâine şi poimâine” Domeniu: fon



Ora  Emisiune Varianta gresita  Varianta corecta  Explicatie  
Accentul este 
analogie cu su

 

18 noiembrie – duminică 
 
8.00−10.00 
Ora  Emisiune Varianta gresita  Varianta corecta  Explicatie  

08,03 
Ştirile Pro TV „şi-au dat în petec” „şi-au dat în petic” Domeniu: lexi

Substantivul d

08,11 
Ştirile Pro TV „dar totuşi” „dar/totuşi” Domeniu: sem

Pleonasm. 

08,18 
08,51 

Ştirile Pro TV „traseile” „traseele” Domeniu: mo
Pluralul substa
Forma se poat
dosarili, dosar

08,58 

Ştirile Pro TV „niciunul dintre petrecăreţi 
nu şi-au dat seama” 

„niciunul dintre petrecăreţi nu 
şi-a dat seama” 

Domeniu: sint
Dezacord între
corect constru
acord prin atra

09,06 
Ştirile Pro TV „dacă eşti român. îţi spun” „dacă eşti român, îţi spun” Domeniu: tehn

În loc de virgu

09,15 

Vremea „la…cantităţile de apă vor fi 
importante” 

 Domeniu: sint
Întrerupere a e
cu alte forme.

09,46 
Ştirile Pro TV 
Horoscop 

„dar totuşi” „dar/totuşi” Vezi supra. 

09,47 

Ştirile Pro TV 
Horoscop 

„vă conversaţi” „conversaţi” Domeniu: sint
Construcţia cu
este colocvială

 

 
 
 
 
 
 



19 noiembrie – luni 
18.15−20.15  
Ora  Emisiune Varianta gresita  Varianta corecta  Explicatie  

18,29 
Happy hour „se ocupă de...în ceea ce 

priveşte concertele” 
„se ocupă de concerte” Domeniu: sint

Discontinuitat

18,51 

Happy hour „dar totuşi mă risc” „dar/totuşi risc” Domeniu: sem
Asocierea lui 
Construcţia cu
colocvială, ne

19,07 
Ştirile Pro TV 
(burtieră) 

„azi noapte” „azi-noapte” Domeniu: gra
Adverbul azi-

19,12 

Ştirile Pro TV 
(reporter) 

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

19,15 
Ştirile Pro TV 
(voce) 

„taxi” „taxi” Domeniu: fon
Accentul este 

20,04 
Sport Pro TV „să mai joace încă opt ani” „să mai joace opt ani”/„să  

joace încă opt ani” 
Domeniu: sem
Pleonasm. 

20,06 
Sport Pro TV 
(burtieră) 

„BAGAŢI ÎN PRIZĂ DE 
VOLTAJ!” 

„BĂGAŢI ÎN PRIZĂ DE 
VOLTAJ!” 

Domeniu: tehn
S-a scris A în 

 
22 noiembrie – joi 

 
18.30−20.30 
Ora  Emisiune Varianta gresita  Varianta corecta  Explicatie  

18,55 

Sport Pro TV 
(voce) 

„visele sunt interzise” „visurile sunt interzise” Domeniu: mo
Conform DOO
timpul somnu

19,08 

Ştirile Pro TV 
(corespondent) 

„aici s-a mutat o familie şi 
care spera să găsească” 

„aici s-a mutat o familie care 
spera să găsească” 

Domeniu: sint
Conjuncţia co
coordonează d

19,14 
Ştirile Pro TV 
(corespondent) 

„de ce se mai fabrică încă” „de ce se mai fabrică”/„de ce 
se fabrică încă” 

Domeniu: sem
Pleonasm. 

19,27 

Ştirile Pro TV 
(text) 

„Dacă desfinţaţi” „Dacă desfiinţaţi” Domeniu: gra
Verbul are în 
desfiinţa: des-

19,34 
Ştirile Pro TV 
(A. Esca) 

„o sută optzeci şi unu de 
secţii” 

„o sută optzeci şi una de 
secţii” 

Domeniu: sint
Dezacord în g



Ora  Emisiune Varianta gresita  Varianta corecta  Explicatie  
unu şi substan

19,41 

Ştirile Pro TV 
(prezentatorSpo
rt Pro TV ) 

„derbiul” „derbiul” Domeniu: fon
Accentul este 

 
 

23 noiembrie – vineri 
 
20.00−22.00 
Ora  Emisiune Varianta gresita  Varianta corecta  Explicatie  

20,01 

Sport Pro TV 
(titlu) 

„Derbyul săracilor” „Derby-ul săracilor” Domeniu: gra
Conform DOO
articolul prin i
grafică adapta
derbiul. 

20,06 

Sport Pro TV 
(prezentator) 

„unul din granzii Europei” „unul dintre granzii Europei” Domeniu: mo
Se preferă util
când urmează 
relaţia parte–î

20,09 
Sport Pro TV 
(titrare) 

„toţi de la naţională” „toţi de la Naţională” Domeniu: gra
Numele echip

20,44 

Dansez pentru 
tine (Iulia 
Vântu) 

„aveţi puterea de a împlini 
vise” 

„aveţi puterea de a împlini 
visuri” 

Domeniu: mo
Conform DOO
timpul somnu

20,46 

Dansez pentru 
tine (voce) 

„este asemeni unui [...]” „este asemenea unui [...]” Domeniu: lexi
După DOOM2
este asemenea

21,09 

Dansez pentru 
tine (Ştefan 
Bănică)  

„notele erau din ce în 
ce...echipele” 

 Domeniu: sint
Întrerupere a e

21,17 

Dansez pentru 
tine (Iulia 
Vântu) 

„dar totuşi” „dar/totuşi” Domeniu: sint
Exprimare red
de opoziţie, pr
adverbul totuş

21,38 

Dansez pentru 
tine (Ştefan 
Bănică) 

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

21,42 Dansez pentru „o băbuţă muşchiuloasă” „o băbuţă musculoasă” Domeniu: lexi



Ora  Emisiune Varianta gresita  Varianta corecta  Explicatie  
tine (Ştefan 
Bănică) 

Forma muşchi
de la muşchi, 
probabil, prez

21,46 

Dansez pentru 
tine (Ştefan 
Bănică) 

„Am să-l rog pe micuţul Wil 
notele pentru prima echipă” 

„Am să-l rog pe micuţul Wil 
să dea notele pentru prima 
echipă” 

Domeniu: sint
Era necesar un
rugăminţii (un

 

24 noiembrie – sâmbătă 
 
08.00−10.00  
Ora  Emisiune Varianta gresita  Varianta corecta  Explicatie  

8,12 

Ştirile Pro TV 
(voce) 

„trofeul viselor” „trofeul visurilor” Domeniu: mo
Conform DOO
timpul somnu

8,29 
9,33 

Sport Pro TV 
(voce) 

„derbiul” „derbiul” Domeniu: fon
Accentul este 

8,29 
9,33 

Sport Pro TV 
(titlu) 

„Derbyul săracilor” „Derby-ul săracilor” Domeniu: gra
Conform DOO
articolul prin i
grafică adapta
derbiul. 

8,35 
Sport Pro TV 
(titrare) 

„toţi de la naţională” „toţi de la Naţională” Domeniu: gra
Numele echip

8,40 
Crawl „dascălul neagă totul dar nu 

este pentru prima dată” 
„dascălul neagă totul, dar nu 
este pentru prima dată” 

Domeniu: pun
Înaintea conju

8,41 

Crawl „a interdicţiei a părăsi ţara” „a interdicţiei de a părăsi ţara” Domeniu: sint
Omisiunea pre
atributul a păr

9,17 

Ce se întâmplă, 
doctore? (Oana 
Cuzino) 

„Sunt Oana Cuzino şi aflăm 
de la specialistul [...]” 

„Sunt Oana Cuzino. Astăzi 
aflăm de la specialistul [...]” 

Domeniu: log
Coordonarea u
foarte diferite 
este recomand

9,18 
Ce se întâmplă, 
doctore? (voce) 

„trebuie neapărat să ne 
demachiem” 

„trebuie să ne demachiem” Domeniu: sem
Pleonasm. 

9,58 
Ştirile Pro TV 
(prezentator) 

„îşi acuză profesorul de 
informatică că” 

 Domeniu: fon
Cacofonie. 

 



25 noiembrie – duminică 
 
08.00−10.00  
Ora  Emisiune Varianta gresita  Varianta corecta  Explicatie  

8,09 

Ştirile Pro TV 
(corespondent 
A. Marinescu) 

„atât pentru...dar cât şi 
pentru...” 

„atât pentru...cât şi pentru...” Domeniu: sint
Conjuncţia da

8,28 

Ştirile Pro TV 
(titlu) 

„Mai frumos ca iarna” „Mai frumos decât iarna” Domeniu: sint
Într-un astfel d
adverbului dec

8,30 
Sport Pro TV 
(prezentatoare) 

„derbiul” „derbiul” Domeniu: fon
Accentul este 

8,30 
Sport Pro TV 
(prezentatoare) 

„pe banca campioanei” „pe banca echipei campioane” Domeniu: fon
Cacofonie. 

8,58 
Crawl  „week-end-ul trecut” „weekendul trecut” Domeniu: gra

Conform DOO

9,07 

Ştirile Pro TV 
(corespondent 
A. Marinescu) 

„o cetăţeancă care” „o cetăţeană care” Domeniu: fon
Cacofonie. 

9,20 

Ce se întâmplă, 
doctore? (Oana 
Cuzino) 

„Sunt Oana Cuzino şi aflăm 
de la specialistul [...]” 

„Sunt Oana Cuzino. Astăzi 
aflăm de la specialistul [...]” 

Domeniu: log
Coordonarea u
foarte diferite 
este recomand

9,52 

Ştirile Pro TV 
(Neti Sandu) 

„o serviţi [plăcinta] împreună 
cu bunii voştri prieteni” 

„o mâncaţi [plăcinta] 
împreună cu bunii voştri 
prieteni”/ „vă serviţi cu ea 
împreună cu bunii voştri 
prieteni”  

Domeniu: mo
În acest contex
pronumele ref
Sensul verbulu
masă mâncare
mâncare ca să
să mănânce. #
(DEX). 
Sunt corecte d
ceva.” sau „Se
sau: „Gazda/c
nereflexiv.   

 
 



 
 
PRO TV  
26 noiembrie – 11 decembrie 
 

 
26 noiembrie – luni 

 
Ora  Emisiune Varianta gresita  Varianta corecta  Explicatie  

18,03 

Happy hour (C. 
Măruţă) 

„bei o cafeluţă, o prăjiturică” „bei o cafeluţă, iei o 
prăjiturică” 

Domeniu: sem
Verbul regent 
trebuie să fie d
cafeluţă, or ne
este identic cu

18,16 

Happy hour (C. 
Măruţă) 

„el vroia” „el voia” Domeniu: mo
Forma de imp
contaminarea 
imperfectul lu

18,19 

Happy hour (C. 
Măruţă) 

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

19,35 
19,36 

Ştirile Pro TV 
(text) 

„Locaţii cumpărături” „Locuri cumpărături” Domeniu: lexi
Folosirea imp
loc, cu care se
locaţie sunt: „
luate în folosin
una dintre păr
celeilalte părţi
determinat în 
1996). 

19,42 

Ştirile Pro TV 
(voce) 

„rugbi” [ruigbi] „rugbi” [ragbi] Domeniu: fon
Anglicismul „
DOOM2. 

 

28 noiembrie – miercuri 
 
Ora  Emisiune Varianta gresita  Varianta corecta  Explicatie  



Ora  Emisiune Varianta gresita  Varianta corecta  Explicatie  

13,02 

Ştirile Pro TV 
(Cătălin Radu 
Tănase) 

„să se ducă către familiile” „să se ducă la familiile” Domeniu: fon
Cacofonie. 

13,22 

Ştirile Pro TV 
(titrare) 

„media multi-anuală” „media multianuală” Domeniu: gra
Cuvântul mult
scrie fără crati

13,32 

Ştirile Pro TV 
(titlu) 

„ultra-performant” „ultraperformant” Domeniu: gra
În mod obişnu
într-un cuvânt

 

29 noiembrie – joi 
 
Ora  Emisiune Varianta gresita  Varianta corecta  Explicatie  

18,10 

Happy hour 
(C. Măruţă) 

„Dacă îmi bag şi eu o pilă la 
tine, mi-o dă şi mie?” 

„Dacă îmi pui şi mie o vorbă 
bună, mi-o dă şi mie?” 

Domeniu: stili
A băga o pilă
trebui evitată î

18,12 

Happy hour 
(C. Măruţă) 

„Dai ţeapă?”  Domeniu: stili
În locul aceste
verbul a înşela

18,22 
Happy hour 
(C. Măruţă) 

„Băgaţi 15.000 în fiecare zi în 
respectivele batoane.” 

„Daţi 15.000 în fiecare zi pe 
respectivele batoane” 

Domeniu: stili
A băga este fo

18,31 

Happy hour 
(C. Măruţă) 

„Cine e cel mai tare jucător?” „cine e cel mai bun jucător?” Domeniu: lexi
În acest contex
Adjectivul tar

18,33 
Happy hour 
(C. Măruţă) 

„Am citit prin ziare tot felul de 
legături.” 

„Am citit prin ziare despre tot 
felul de legături.” 

Domeniu: sint
Ar fi trebuit u

18,56 

Sport Pro TV 
(voce) 

„Liverpool s-a dezlănţuit pe 
final.” 

„Liverpool s-a dezlănţuit la 
final.” 

Domeniu: sint
Potrivită în co
actuală, pe se 
neadecvate. 

19,06 

Ştirile Pro TV 
(titrare) 

„Cum nu mă?” „Cum nu, mă?” Domeniu: pun
Interjecţia mă
enunţului. 

19,14 
Ştirile Pro TV 
(titlu) 

„Dosarul Pantera neagră” „Dosarul „Pantera neagră” Domeniu: gra
Titlul dosarulu

19,22 

Ştirile Pro TV 
(A. Esca) 

„schimbări de locaţie” „schimbări de loc” Domeniu: lexi
Folosirea imp
loc, cu care se



Ora  Emisiune Varianta gresita  Varianta corecta  Explicatie  

19,22 

Ştirile Pro TV 
(A. Esca) 

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

19,24 
Ştirile Pro TV 
(voce) 

„Au fost alese apoi alte două 
locaţii.” 

„Au fost alese apoi alte două 
locuri.” 

Vezi supra. 

19,28 

Ştirile Pro TV 
(voce) 

„o mică parte va fi jucată pe 
bursă” 

„o mică parte va fi jucată la 
bursă” 

Domeniu: sint
Potrivită în co
actuală, pe se 
neadecvate. 

19,59 
Ştirile Pro TV 
(text) 

„[...] creşte naţionala” „[...] creşte Naţionala” Domeniu: gra
Numele echip

 

1 decembrie – sâmbătă 
 

Ora  Emisiune Varianta gresita  Varianta corecta  Explicatie  

8,10 

Ştirile Pro TV 
(voce) 

„maxim 3” „maximum 3” Domeniu: lexi
În acest contex
adjectivul max

8,42 

Ştirile Pro TV 
(voce) 

„Pe cel mic [copilul] l-a dat la o
soră.” 

 „Pe cel mic [copilul] l-a dat 
unei surori.” 

Domeniu: mo
Dativul exprim
populară (în s
doi (copii) bom
marcarea cazu

8,48 
Ştirile Pro TV 
(titrare) 

„La mulţi ani Pro TV!” „La mulţi ani, Pro TV!” Domeniu: pun
Vocativul se d

8,56 

Pro TV (titlu 
de reclamă 
pentru 
emisiunile 
postului Pro 
TV) 

„Nici un viitor” „Niciun viitor” Domeniu: gra
Adjectivul pro
cuvânt, potriv

9,40 

Ştirile Pro TV 
(corespondent 
George 
Buhnici) 

„Această paradă se va 
întâmpla [...]” 

„Această paradă va avea loc 
[...]” 

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

9,40 

Ştirile Pro TV 
(corespondent 
George 

„Toate acestea vor începe 
începând cu ora 11,00.” 

„Toate acestea vor începe la 
ora 11,00.” 

Domeniu: stili
Repetiţie supă



Ora  Emisiune Varianta gresita  Varianta corecta  Explicatie  
Buhnici) 

9,42 

Ştirile Pro TV 
(corespondent 
Adrian 
Rozenberg) 

„ora doisprezece” „ora douăsprezece” Domeniu: sint
Dezacord în g
doisprezece. 

9,45 
Sport Pro TV 
(voce) 

„derbiul” „derbiul” Domeniu: fon
Accentul este 

 

2 decembrie – duminică 
 
Ora  Emisiune Varianta gresita  Varianta corecta  Explicatie  

8,24 

Sport Pro TV 
(traducere) 

„Sper ca toată lumea să aibe o 
zi frumoasă.” 

„Sper ca toată lumea să aibă o 
zi frumoasă.” 

Domeniu: mo
Terminaţia ve
a 3-a, nr. sg. e

8,57 

Ştirile Pro TV 
Horoscop 
(Neti Sandu) 

„vă place [...] să vă conversaţi”„vă place [...] să conversaţi” Domeniu: sint
Construcţia cu
este colocvială

9,15 

Ce se 
întâmplă, 
doctore? 
(voce) 

„din punct de vedere al 
menţinerii stării dvs. de 
sănătate” 

„din punctul de vedere al 
menţinerii stării dvs. de 
sănătate” 

Domeniu: mo
Genitivul (ma
substantivului
prepoziţională

9,36 

Sport Pro TV 
(voce) 

„a dat de pâmânt cu visele 
ruşilor” 

„a dat de pâmânt cu visurile 
ruşilor” 

Domeniu: mo
Conform DOO
timpul somnu

9,46 

Ştirile Pro TV 
Horoscop 
(Neti Sandu) 

„o acţiune cu caracter sportiv” „o acţiune cu caracter sportiv” Domeniu: fon
Accentul este 

 

 
4 decembrie – marţi 

Ora  Emisiune Varianta gresita  Varianta corecta  Explicatie  

8,43 

Ştirile Pro TV 
(voce) 

„Vizitatoarele se aşează pe 
scaun.” 

„Vizitatoarele se aşază pe 
scaun.” 

Domeniu: gra
Forma verbulu
prezent, perso
(fără diftong).

17,06 Ştirile Pro TV „Hai încă odată!” „Hai încă o dată!” Domeniu: gra



Ora  Emisiune Varianta gresita  Varianta corecta  Explicatie  
(titrare) Confuzie între

construcţii pre
şi numeralul c
dată este aici 
prezenţa în co
repetare. Vezi
spun încă o da

17,14 
Ştirile Pro TV 
(voce) 

„Nu se ştie însă cu exactitate” 
[ecsactitate] 

„Nu se ştie însă cu exactitate” 
[egzactitate] 

Domeniu: fon
În cazul acestu

17,15 

Ştirile Pro TV 
(voce) 

„[...] pentru că nu aveau acte pe
haine, le-au confiscat totul.” 

„[...] pentru că nu aveau acte 
pentru haine, le-au confiscat 
totul.” 

Domeniu: sint
Potrivită în co
limba actuală,
contexte nead

 

9 decembrie – duminică 
 
Ora  Emisiune Varianta gresita  Varianta corecta  Explicatie  

19,09 

Ştirile Pro TV 
(Ovidiu 
Oanţă) 

„A refuzat să facă orice 
declaraţie vizavi de demisia pe 
care chiar el a cerut-o.” 

„A refuzat să facă orice 
declaraţie în legătură cu 
demisia pe care chiar el a 
cerut-o.” 

Domeniu: sem
Locuţiunea pr
locativ; se con
de casă. 

19,41 
Ştirile Pro TV 
(titrare) 

„Domnu’ Pascu, e bine 
domne...” 

„Domnu’ Pascu, e bine, 
domne...” 

Domeniu: pun
Vocativul se d

 

11 decembrie – marţi 
 
Ora  Emisiune Varianta gresita  Varianta corecta  Explicatie  

19,03 

Ştirile Pro TV 
(titrare) 

„Dintr-o dată, apa şi mâlul au 
început să se ridice.” 

„Dintr-odată, apa şi mâlul au 
început să se ridice.” 

Domeniu: gra
Locuţiunea ad
odată, scris în
confundat cu n

19,37 

Ştirile Pro TV 
(titrare) 

„Aceşti monori [...] aduşi în 
Italia de anumiţi membrii ai 
organizaţiei” 

„Aceşti monori [...] aduşi în 
Italia de anumiţi membri ai 
organizaţiei” 

Domeniu: orto
Forma de plur
este cu un sing
forma articula
cazul cuvintel
consoană + r 
etc.). 
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