
B1 TV
(mai 2012)

Post Data, 
ora

Emisiunea,
autorul  
greşelii

Greşeala Forma corectă Explicaţia greşelii

B1 TV 05.V, 
10.00

Weekend B1, 
prezentator

„nişte oameni au decis să-şi 
ajute semenii lor”

nişte oameni au decis să-şi 
ajute semenii 

Semantică: Dublă exprimare a posesiei, 
pleonastică.

B1 TV 05.V, 
10.01

Weekend B1, 
burtieră

„Cluj Napoca” Cluj-Napoca Grafie: Lipsa cratimei.

B1 TV 05.V, 
10.03

Weekend B1, 
crawl

„colaborâre la dezvoltarea de 
motoare”

colaborare la dezvoltarea  
de motoare

Grafie: Folosirea inutilă a semnului 
diacritic.

B1 TV 05.V, 
10.07

Weekend B1, 
prezentator

„ce le-a dat la ăştia prin 
minte, la români: decât să 
astupe gropile, mai bine a 
făcut din ăsta 4x4”

ce le-a dat ăstora prin 
minte, românilor: în loc să 
să astupe gropile, mai bine  
au făcut din acesta 4x4

Morfologie: Folosirea formelor 
populare, neliterare de dativ analitic în 
locul dativului sintetic.
Sintaxă: Dezacordul predicatului (folosit 
de prezentator la singular) cu subiectul 
exprimat printr-un substantiv plural.

B1 TV 08.V, 
19.10

Aktualitatea  
B1, crawl

„Rm Vâlcea: incendiul de la 
spital”

Rm. Vâlcea: incendiul de la  
spital

Grafie: Lipsa punctului după 
substantivul abreviat.

B1 TV 11.V, 
21.04

X-press, 
crawl

„încrederea în economie la 
maximul ultimilor 4 ani”

încrederea în economie la 
maximumul ultimilor 4 ani

Morfologie: Folosirea unui adjectiv 
articulat în locul substantivului 
corespunzător.

B1 TV 11.V, 
21.04

X-press, 
crawl

„Partida Steaua-Dinamo se va 
disputa pe Naţional Arena”

Partida Steaua-Dinamo se 
va disputa pe Arena 
Naţională 

Lexic: Folosirea unei topici englezeşti 
cu pronunţare românească; adaptare 
parţială morfosintactică, nerecomandată 
de normele limbii literare.

B1 TV 13.V, 
16.33

Doctor B1, 
voce 
feminină

„devenind victime ale 
birocraţiei şi a unei legislaţii 
neclare”

devenind victime ale  
birocraţiei şi ale unei  
legislaţii neclare

Sintaxă: Dezacordul articolului 
genitival.

B1 TV 13.V, 
17.09

Doctor B1, 
prezentator

„majoritatea nu le place să 
meargă la stomatolog”

majorităţii oamenilor nu le  
place să meargă la  
stomatolog

Sintaxă: Anacolut; se începe cu o formă 
de nominativ-acuzativ, în locul uneia de 
dativ.
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B1 TV 13.V, 
17.14

Doctor B1, 
prezentator

„mulţi pacienţi care-i aveţi” mulţi pacienţi pe care-i  
aveţi

Sintaxă: Lipsa prepoziției 
gramaticalizate pe, care introduce 
relativul complement direct.

B1 TV 13.V, 
17.20

Doctor B1, 
prezentator

„un pacient care ştiu eu, în 
care implantul a perforat”

un pacient despre care ştiu  
eu, căruia implantul i-a 
perforat

Sintaxă: Anacolut; folosirea unor forme 
spontane de relativ; lipsa acordului.

B1 TV 13.V, 
17.21

Doctor B1, 
prezentator

„în stomatologie, cum stă 
lucrul?”

în stomatologie, cum stau 
lucrurile?

Lexic: Folosirea inadecvată a expresiei 
a sta lucrurile.

B1 TV 13.V, 
17.54

Doctor B1, 
prezentator

„ca să fiţi sănătoţi, înţepeţi 
astăzi”

ca să fiţi sănătoși, începeți 
astăzi

Pronunțare: Contaminare şi folosire 
incorectă a sunetului ţ.

B1 TV 18.V, 
20.38

La taifas, 
burtieră

„când am intrat în politcă 
aveam 36 de ani”

când am intrat în politică 
aveam 36 de ani

Grafie: Neglijență.

B1 TV 18.V, 
20.46

La taifas, 
prezentator

„dumneavoastră sunteţi aşa, 
cu e[s]perienţă”

dumneavoastră sunteţi aşa,  
cu e[cs]perienţă

Fonetică: Pronunţare greșită a sunetului 
x.

B1 TV 19.V, 
19.03

Monden, 
prezentatoare

„ai iubit-o doar ca şi 
cântăreaţă?”

ai iubit-o doar pentru 
calitatea ei de cântăreaţă?

Sintaxă: Și parazitar.

B1 TV 19.V, 
19.03

Monden, 
prezentatoare

„a trecut printr-o cumpănă 
uau”

a trecut printr-o cumpănă 
impresionantă

Lexic: Folosirea unei interjecţii 
englezeşti inadecvate, probabil în locul 
unui adjectiv.

B1 TV 19.V,
19.59

Monden, 
voce 
feminină

„a făcut înconjurul lumii” a făcut înconjurul lumii Pronunţare: Accentuare greșită.

B1 TV 19.V, 
20.15

Monden, 
voce 

„având o relaţie libertină, 
bazată mai mult pe prietenie”

având o relaţie mai liberă,  
bazată mai mult pe  
prietenie

Semantică: Folosirea incorectă a 
adjectivului libertin = „care sfidează 
regulile decenței și ale moralei; 
indecent, ușuratic, desfrânat” (DEX 98).

B1 TV 20.V, 
14.00

Condamnaţii
, pe ecran

„Condamnatii” Condamnaţii Grafie: Lipsa semnului diacritic.

B1 TV 20.V, 
14.02

Condamnaţii
, pe ecran

„Viaţa de hoţ este scurtă dar 
frumoasă”

Viaţa de hoţ este scurtă, dar  
frumoasă

Punctuaţie: Folosirea virgulei înainte de 
conjuncţia coordonatoare adversativă 
dar este obligatorie.

B1 TV 20.V, 
14.32

Condamnaţii
, voce

„rebeliunea adolescenței 
prost-înţeleasă”

rebeliunea adolescenței  
prost-înţelese

Sintaxă: Dezacord în caz al adjectivului.
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B1 TV 25.V, 
20.04

La taifas, 
burtieră

„Poteraş, "Luptătorul" de la 
sectorul 6”

Poteraş, „Luptătorul" de la  
sectorul 6

Punctuaţie: Folosirea incorectă a 
ghilimelelor la începutul cuvântului la 
umărul literei. 

B1 TV 25.V, 
20.10

La taifas, 
prezentator

„ce trăsătură tre’ să aibe un 
sportiv”

ce trăsătură trebuie să aibă 
un sportiv

Morfologie: Formă incorectă a 
conjunctivului prezent, persoana a treia, 
numărul singular a verbului a avea.

B1 TV 25.V, 
20.22

La taifas, 
prezentator

„dimineaţa când pleci la 
servici”

dimineaţa când pleci la  
serviciu

Pronunțare: Rostire greșită a 
substantivului.

B1 TV 25.V, 
20.43

La taifas, 
burtieră

„Cei din vechea gardă cred că 
"Secretarul de partid n-a 
murit"”

Cei din vechea gardă cred 
că „Secretarul de partid n-a 
murit"

Punctuaţie: Folosirea incorectă a 
ghilimelelor la începutul cuvântului la 
umărul literei. 

B1 TV 25.V, 
20.46

La taifas, 
burtieră

„Când nu o să mai proiecte 
am să mă retrag.”

Când nu o să mai am 
proiecte, am să mă retrag.

Grafie: Neglijență.
Punctuaţie: lipsa virgulei dintre 
circumstanţiala de timp antepusă şi 
regentă.

B1 TV 25.V, 
20.52

La taifas, 
crawl

„Niculescu, elimintă la 
dublu”

Niculescu, eliminată la 
dublu

Grafie: Neglijență de tehnoredactare.

B1 TV 25.V, 
20.52

La taifas, 
prezentator

„vroiam să vă întreb o 
întrebare”

voiam să vă adresez o  
întrebare

Morfologie: Formele de imperfect 
vroiam, vroia sunt hibrizi între formele 
corecte voiam, voia (de la verbul a voi) 
și vream, vrea (de la verbul a vrea).
Semantică: Tautologie; folosirea unui 
obiect intern format cu baza verbală 
existentă.

B1 TV 27.V, 
08.01

Lumea în  
10000 de 
minute, pe 
ecran

„fabrica de sticla” fabrica de sticlă Grafie: Lipsa semnului diacritic.

B1 TV 27.V, 
08.13

Lumea în  
10000 de 
minute, 
prezentatoare

„odată lipite între ele şi 
devenită o masă solidară, se 
trece la o incizare”

odată lipite între ele şi  
devenite o masă solidară,  
se trece la o incizare

Sintaxă: Dezacordul adjectivului 
participial.

B1 TV 27.V, Lumea în  „prin încărcătura uriaşe pe prin încărcătura uriaşă pe Pronunțare: Formarea unui feminin 
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08.50 10000 de 
minute, 
prezentatoare

care o aduc materialele” care o aduc materialele singular regional, nerecomandat de 
normele limbii literare.

Recomandări
• „va fi făcută publică componenţa” (B1 TV, 1.V) − recomandat: componența va fi făcută publică;
• „împreună cu Valentina Pelinel şi cu profu’” (Monden B1, prezentatoare, 5.V) – recomandat: împreună cu Valentina Pelinel şi cu
profesorul;
• „fiesta spaniolă care va debuta la ora 20” (B1 TV, 8.V) – recomandat: fiesta spaniolă care va începe la ora 20.
• „se modifică cumva” (B1 TV, 13.V) − recomandat: se modifică într-un fel; cumva se modifică;
• „pentru că, ca să-şi refacă sânii,...” (B1 TV, 19.V) − recomandat: ca să-și refacă sânii.
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