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Post Data,  

ora 
Emisiunea, 
autorul 
greşelii 

Greşeala Forma corectă Explicaţia greşelii 

B1 TV 1.VII, 
07.03 

Știrile 
dimineții, 
burtieră  

„LAURENT BLANC A 
PLEACAT DE LA 
NAȚIONALA FRANȚEI” 

LAURENT BLANC A 
PLECAT DE LA 
NAȚIONALA FRANȚEI 

Grafie: Neglijență de tehnoredactare. 

B1 TV 1.VII, 
07.04 

Știrile 
dimineții, 
burtieră 

„Doi suspecți arestați în 
cazul ucederii românilor 
din Cipru” 

Doi suspecți arestați în 
cazul uciderii românilor din 
Cipru 

Grafie: Neglijență de tehnoredactare. 

B1 TV 1.VII 
07.07 

Știrile 
dimineții, 
burtieră 

„LITORAL: VREME 
PREDOMINANT 
FRUMOASĂ, MAXIME 
DE 29 GRADE” 

LITORAL: VREME 
PREDOMINANT 
FRUMOASĂ, MAXIME DE 
29 DE GRADE 

Sintaxă: Absența prepoziției de, care 
leagă numeralul de substantivul grade. 

B1 TV 1.VII, 
07.17 

Știrile 
dimineții, 
burtieră 

„CRISTIAN PREDA 
Prim vicepreședinte PDL” 

CRISTIAN PREDA 
Prim-vicepreședinte PDL 

Grafie: Absența cratimei dintre 
adjectivul prim de substantivul 
vicepreședinte. 

B1 TV 1.VII, 
07.22 

Știrile 
dimineții, 
titlu 

„BOAGIU: Guvernul,ziua și 
prostia” 

BOAGIU: Guvernul, ziua și 
prostia 

Punctuație: Absența blancului după 
virgulă. 

B1 TV 3.VII, 
09.04 

Știrile de la 
ora 9.00, 
burtieră 
 

„Dumitru (CNATDCU), 
traduceri din germană deși 
nu știe limba” 

Dumitru (CNATDCU), 
traduceri din germană, deși 
nu știe limba 

Punctuație: Subordonata concesivă 
trebuie separată prin virgulă de restul 
enunțului. 

B1 TV 3.VII, 
09.14 

Știrile de la 
ora 9.00, 
reporter 

„Adrian Năstase este 
pasionat să citească cărți” 

Adrian Năstase este 
pasionat de citit 

Sintaxă: Regim sintactic impropriu.  

B1 TV 5.VII, 
09.07 

Știrile de la 
ora 9.00, 
burtieră 

„București: vreme 
caniculară, maxima – 36 
grade” 

București: vreme 
caniculară, maxima – 36 de 
grade 

Sintaxă: Lipsa prepoziției de. 

B1 TV 5.VII, Știrile de la „Mureșan: La atac cetățeni Mureșan: La atac, cetățeni Punctuație: Substantivul în cazul 
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09.09 ora 09.00, 
burtieră 

– proprietari de România!” – proprietari de România! vocativ trebuie separat prin virgulă de 
restul enunțului. 

B1 TV 7.VII 
09.05 

Știrile de la 
ora 9.00, 
burtieră 

„CCR s-a pronunțat pe cele 
7 acuzații, dar fără un aviz 
final” 

CCR s-a pronunțat cu 
privire la cele 7 acuzații, 
dar fără un aviz final 

Sintaxă: Extindere nejustificată a 
prepoziției pe.  

B1 TV 7.VII 
09.11 

Știrile de la 
ora 9.00, 
burtieră 

„Referendumul pentru 
demiterea președintelui pe 
29 iulie” 

Referendumul pentru 
demiterea președintelui, pe 
29 iulie 

Punctuație: Elipsa verbului trebuie 
marcată prin virgulă.  

B1 TV 8.VII, 
09.01 

Știrile de la 
ora 9.00, 
burtieră 

„Min. de Externe al Olandei 
monitorizează România” 

Ministerul de Externe al 
Olandei monitorizează 
România 

Grafie: Abreviere improprie a 
substantivului minister. 

B1 TV 8.VII, 
09.01 

Știrile de la 
ora 9.00, 
reporter 

„Să vedem însă rezultatele 
de anul acesta, poate sunt 
ceva mai pozitive” 

Să vedem însă rezultatele de 
anul acesta, poate sunt ceva 
mai bune 

Semantică: Adjectivul pozitiv nu are 
grade de comparație.  
Folosire improprie a adjectivului 
pozitiv. În comunicare, este vorba 
despre rezultatele la bacalaureat, pe 
care nu le putem caracteriza în termenii 
pozitiv / negativ.  

B1 TV 8.VII, 
09.08 

Știrile de la 
ora 9.00,  
burtieră 

„Turturică (RL): Ungureanu 
președinte, Băsescu prim-
ministru?” 

Turturică (RL): Ungureanu, 
președinte, Băsescu, prim-
ministru? 

Punctuație: Absența virgulelor care 
marchează elipsa verbelor. 

B1 TV 9.VII, 
09.00 

Știrile de la 
ora 9.00,  
prezentatoare 

„Mai mult, în această 
dimineață Traian Băsescu 
va participa astăzi la o 
ședință alături de consilierii 
săi” 

Mai mult, în această 
dimineață Traian Băsescu 
va participa la o ședință 
alături de consilierii săi / 
Mai mult, astăzi Traian 
Băsescu va participa la o 
ședință alături de consilierii 
săi 

Lexic, semantică: Repetiție.  

B1 TV 9.VII, 
09.06 

Știrile de la 
ora 9.00,  
burtieră 

„Munteanu (Gândul): Doar 
Băsescu s-ar încumenta la 
referendum” 

Munteanu (Gândul): Doar 
Băsescu s-ar încumeta la 
referendum 

Grafie: Neglijență de tehnoredactare. 

B1 TV 9.VII, Știrile de la „Adevărul – Cezar Preda: Adevărul – Cezar Preda: Punctuație: Elipsa verbului trebuie 
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09.07 ora 9.00,  
burtieră 

Ponta om politic mort în 
Europa” 

Ponta, om politic mort în 
Europa 

marcată prin virgulă.  

B1 TV 14.VII, 
15.00 

Știrile de la 
ora 15.00, 
burtieră 

„Franța: Ziua națională a 
țării marcată de o paradă 
militară” 

Franța: Ziua națională a 
țării, marcată de o paradă 
militară” 

Punctuație: Elipsa operatorului pasiv 
trebuie marcată prin virgulă. 

B1 TV 16.VII,  
18.29 

Meteo, 
prezentatoare 

„Se vor înregistra maxim 
30 de grade, iar cerul va fi 
variabil” 

Se vor înregistra maximum 
30 de grade, iar cerul va fi 
variabil 

Morfologie: Forma adverbului este 
maximum. Maxim este adjectiv.  

 
B1 TV 

17.VII, 
11.01 

Talk B1, 
burtieră 
 

„Portugalia: FMI a deblocat 
1,5 mld. euro ajutor 
financiar” 

Portugalia: FMI a deblocat 
1,5 miliarde de euro de 
ajutor financiar 

Sintaxă: Nemarcarea relațiilor 
sintactice.  
Grafie: Abreviere improprie a 
numeralului miliard.  

B1 TV 17.VII, 
11.11 

Talk B1,  
burtieră 

„Chiar în aceste momente, 
liderii de grupuri 
parlamentare ale USL (...) 
discută despre această 
sesiune extraordinară, 
despre posibilitatea 
prelungirii ei, așa cum vă 
spuneam, și, bineînțeles, 
despre cele două proiecte 
deosebit de importante, 
respectiv a punerii în 
acord a ordonanței de 
urgență cu deciziile Curții 
Constituționale” 

Chiar în aceste momente, 
liderii de grupuri 
parlamentare ale USL (...) 
discută despre această 
sesiune extraordinară, 
despre posibilitatea 
prelungirii ei, așa cum vă 
spuneam, și, bineînțeles, 
despre cele două proiecte 
deosebit de importante, 
punerea în acord a 
ordonanței de urgență cu 
deciziile Curții 
Constituționale, respectiv... 

Sintaxă: Folosire nejustificată a unei 
construcții în genitiv și a adverbului 
respectiv. 
Semantică: Mesajul este incomplet. Se 
anunță două proiecte importante. 
Ulterior, se reia doar conținutul unuia 
dintre aceste proiecte. 

B1 TV 20.VII, 
07.02 

Știrile 
dimineții, 
reporter 

„Și bănuie pe cineva 
soțul?” 

Și bănuiește pe cineva 
soțul? 

Morfologie: Verbul a bănui are la 
indicativ prezent sufixul -esc. 

B1 TV 21.VII, 
07.12 

Știrile 
dimineții,  
burtieră 

„Capital: Bucureștenii dau 
65 mil. euro pe pizza și 
shaorma” 

Capital: Bucureștenii dau 
65 de milioane de euro pe 
pizza și șaorma 

Sintaxă: Absența prepoziției de. 
Grafie: Conform DIN 2009, forma 
substantivului subliniat este șaorma. 

B1 TV 23.VII, Talk B1, „Se circulă bară la bară cu Se circulă bară la bară cu Morfologie: Forma adverbului este 
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11.01 reporter maxim 15-20 de kilometri 
la oră” 

maximum 15-20 de 
kilometri la oră 

maximum. Maxim este adjectiv. 

B1 TV 25.VII, 
18.30 

Aktualitatea 
B1, 
burtieră 

„Băsescu: Dacă nu oprim 
criza politică se prăbușește 
țara” 

Băsescu: Dacă nu oprim 
criza politică, se prăbușește 
țara 

Punctuație: Subordonata condițională 
trebuie separată prin virgulă de 
propoziția principală.  

B1 TV 25.VII, 
22.01 

Ultimul 
cuvânt,  
burtieră 

„Hava: Nu vorbesc de 
boicot, vorbesc de bun 
simț” 

Hava: Nu vorbesc de boicot, 
vorbesc de bun-simț 

Grafie: Conform DOOM2 2005, 
substantivul subliniat se scrie cu 
cratimă.  

B1 TV 25.VII, 
22.04 

Ultimul 
cuvânt,  
burtieră 

„Băsescu: Nu voi contesta 
deciziile CC privind 
referendumului” 

Băsescu: Nu voi contesta 
deciziile CC privind 
referendumul 

Grafie: Neglijență de tehnoredactare.  

B1 TV 28.VII, 
23.06 

Business B1,  
prezentatoare 

„stimularea păturei de 
mijloc” 

stimularea păturii de mijloc Morfologie: Forma de genitiv-dativ a 
substantivul pătură este păturii, cu 
desinența -i. 

B1 TV 28.VII,  
23.16 

Business B1, 
burtieră 

„Electoratul USL ar putea 
scade din cauza criticilor 
externe” 

Electoratul USL ar putea 
scădea din cauza criticilor 
externe 

Morfologie: Verbul subliniat aparține 
conjugării a II-a, deci are la infinitiv 
sufixul -ea. 

B1 TV 28.VII, 
23.17 

Business B1, 
burtieră 

„PSD, cât și PNL vor vrea 
să candideze la 
prezidențiale” 

atât PSD, cât și PNL vor 
vrea să candideze la 
prezidențiale 

Sintaxă: Structura corelativă este 
atât..., cât și... Cei doi termeni nu pot fi 
folosiți independent.  

B1 TV 28.VII, 
23.28 

Business B1, 
burtieră 

„Compania din Azerbaidjan 
va investi 50 mil euro în 
proiect” 

Compania din Azerbaidjan 
va investi 50 de milioane de 
euro în proiect 

Sintaxă: Nemarcarea relațiilor 
sintactice. Absența prepoziției de, care 
leagă numeralele de substantive.  
Grafie: Abreviere improprie a 
numeralului milion.  

B1 TV 28.VII,  
23.19 

Business B1, 
burtieră 

„ce putem face din punct de 
vedere al infrastructurii în 
agricultură” 

ce putem face din punctul 
de vedere al infrastructurii 
în agricultură 

Sintaxă: Substantivul punct din 
locuțiunea prepozițională trebuie 
articulat atunci când urmează un 
substantiv în genitiv.  

  
Recomandări 
• „la adresa primului-ministru” (B1 TV, Aktualitatea B1, 25.VII, 18.30) – recomandat: la adresa prim-ministrului. 
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