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Postul: Pro TV 

Perioada: 20 septembrie − 20 octombrie 2009 

 

Post

ul 

Ziua, 

ora 

Emisiunea, autorul 

greşelii 

Greşeala Varianta corectă Explicaţia 

Pro 

TV 

20.IX, 

08.12 

Ştirile Pro TV, 

Cătălin Radu 

Tănase 

Mai multe persoane şi-au 

scufundat maşinile [...] 

pentru a nu fi prinşi de 

poliţişti 

Mai multe persoane și-au scufundat 

maşinile [...] pentru a nu fi prinse de 

poliţişti 

Sintaxă: Dezacord. Participiul 

verbului la diateza pasivă are acelaşi 

gen şi număr cu substantivul-subiect 

persoane (feminin, plural). 

Pro 

TV 

20.IX, 

08.14 

Ştirile Pro TV , 

text scris pe ecran 

agent şef Mihai Ţepeneag agent-şef Mihai Țepeneag Ortografie: Substantivul compus nume 

de funcţie agent-şef se scrie cu 

cratimă. 

Pro 

TV 

20.IX, 

08.28 

Ştirile Pro TV, 

crawl 

Soldată cu rănirea a câtorva 

persoane 

Soldată cu rănirea câtorva 

persoane/Soldată cu rănirea a câteva 

persoane 

Morfologie: Dublă marcare cazuală la 

adjectivul câţiva, prin desinenţa -or şi 

prin articolul genitival -a. 

Pro 

TV 

20.IX, 

08.33 

Ştirile Pro TV, 

crawl 

Pe ritmul muzicii de taraf şi 

a ţâpuriturilor olteneşti 

Pe ritmul muzicii de taraf şi al 

ţâpuriturilor olteneşti 

Sintaxă: Dezacord al articolului 

genitival. Acesta preia de la 

substantivul antecedent ritmul genul şi 

numărul. 

Pro 

TV 

20.IX, 

09.40 

Sport, 

Corina Caragea 

Pe cel mai iubit boxeor 

mexican 

Pe cel mai iubit boxer mexican Ortoepie: Substantivul boxer se 

pronunţă la fel cum se scrie. 

Pro 

TV 

21.IX, 

07.37 

Ştirile Pro TV, 

crawl 

hipermarket-uri hipermarketuri Ortografie: Conform DOOM
2
 2005, 

substantivul hipermarket are pluralul 

hipermarketuri, desinenţa de plural  

-uri adăugându-se la rădăcină direct, 

fără cratimă. 

Pro 

TV 

21.IX, 

07.56 

Vremea, 

Florin Busuioc 

din punct de vedere al 

condiţiilor meteo 

din punctul de vedere al condiţiilor 

meteo 

Sintaxă: Gruparea prepoziţională are 

forma din punctul de vedere dacă este 

urmată de genitiv şi din punct de 

vedere, dacă este urmată de un 

adjectiv. 
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Pro 

TV 

21.IX, 

08.04 

Ştirile Pro TV, 

titraj 
azi noapte azi-noapte Ortografie: Adverbul compus din 

coloana alăturată se scrie cu cratimă. 

Pro 

TV 

21.IX, 

08.09 

Ştirile Pro TV, 

text scris pe ecran 
arhitect şef arhitect-şef Ortografie: Substantivul compus 

arhitect-şef se scrie cu cratimă. 

Pro 

TV 

21.IX, 

19.07 

Ştirile Pro TV, 

Cătălin Radu 

Tănase 

După ce a coborât din cele 

două vehicole 

După ce a coborât din cele două 

vehicule 

Ortoepie: Pronunţie hipercorectă a 

substantivului, cu o, în loc de u. 

Pro 

TV 

21.IX, 

19.11 

Ştirile Pro TV, 

transcrierea unei 

declarații pe ecran 

a luat decizia ca aseară, să 

jefuiască 

a luat decizia ca aseară să jefuiască Punctuație: Folosirea nejustificată a 

virgulei. Elementele conjuncţiei 

compuse ca... să, care introduce 

subordonata atributivă [ca aseară să 

jefuiască], nu se despart prin virgulă. 

Pro 

TV 

21.IX, 

19.22 

Ştirile Pro TV, 

text scris pe ecran 
co-autor coautor Ortografie: Derivatul coautor se scrie 

fără cratimă. 

Pro 

TV 

21.IX, 

19.22 

Ştirile Pro TV, 

text scris pe ecran 

Dir. Spitalului de boli 

infecţioase 

Directorul Spitalului de Boli 

Infecţioase 

Ortografie: Prescurtare improprie a 

substantivului director. 

Pro 

TV 

 

21.IX, 

19.27 

Ştirile Pro TV, 

text scris pe ecran 
economist şef  economist-şef Ortografie: Substantivul compus 

economist-şef se scrie cu cratimă. 

Pro 

TV 

21.IX, 

19.33 

Ştirile Pro TV, 

text scris pe ecran 

Emil Boc 

Primul ministru  

Emil Boc 

Prim-ministru/ 

Prim-ministrul 

Ortografie: Substantivul compus prim-

ministru se scrie cu cratimă. 

Pro 

TV 

22.IX, 

19.20, 

22.48 

Ştirile Pro TV, 

text scris pe ecran 

prşedinte Rompan Preşedintele firmei ROMPAN Sintaxă: Nemarcarea relaţiilor 

sintactice. 

Neglijenţă de tehnoredactare. 

Pro 

TV 

22.IX, 

22.43 

Ştirile Pro TV, 

titraj 

ARESTĂRIÎN DOSARUL 

PENESCU 

ARESTĂRI ÎN DOSARUL 

„PENESCU” 

Neglijenţă de tehnoredactare. 

Punctuaţie: Lipsa ghilimelelor. 

Pro 

TV 

22.IX, 

22.48 

Ştirile Pro TV, 

text scris pe ecran 
Expert agricultură expert în domeniul agriculturii Sintaxă: Nemarcarea relaţiilor 

sintactice. 

Pro 22.IX, Ştirile Pro TV, Vehicolul a fost ridicat cu o Vehiculul a fost ridicat cu o macara Ortoepie: Pronunţie hipercorectă a 
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TV 23.05 prezentator macara substantivului, cu o, în loc de u. 

Pro 

TV 

28.IX, 

23.39 

Ştirile Pro TV, 

text scris pe ecran 
procuror şef procuror-şef Ortografie: Substantivul compus nume 

de profesie procuror-şef se scrie cu 

cratimă. 

Pro 

TV 

29.IX, 

19.09 

Ştiri, 

Cătălin Măruță 

Băiatul de numele căreia 

este legat... 

băiatul de numele căruia este legat... Sintaxă: Dezacord. Pronumele relativ 

care preia genul şi numărul de la 

substantivul antecedent băiatul (genul 

masculin, numărul singular). 

Pro 

TV 

29.IX, 

19.10 

Ştirile Pro TV, 

text scris pe ecran 
Director îngrijiri medicale Directorul serviciului de îngrijiri 

medicale 

Sintaxă: Nemarcarea relaţiilor 

sintactice. 

Pro 

TV 

29.IX, 

19.10 

Ştirile Pro TV, 

text scris pe ecran 
PURTĂTOR DE CUVÂNT 

SPITALUL CALAFAT 

Purtătorul de cuvânt al Spitalului 

„Calafat” 

Sintaxă: Nemarcarea relaţiilor 

sintactice. 

  

Pro 

TV 

29.IX, 

19.13 

Ştirile Pro TV, 

Voce 

în timp ce medicii de pe 

ambulanţă încercau să afle 

în timp ce medicii din/de la 

ambulanţă încercau să afle 

Sintaxă, semantică: Folosire improprie 

a prepoziţiei compuse de pe. 

Pro 

TV 

29.IX, 

19.13 

Ştirile Pro TV, 

text scris pe ecran 

Constantin Bucur 

Proprietar casă 

Constantin Bucur, proprietarul 

casei/proprietar de casă 

Sintaxă: Nemarcarea relaţiilor 

sintactice. 

Pro 

TV 

29.IX, 

19.14 

Ştirile Pro TV, 

Titraj 

Bogăţia pământului_risipită Bogăţia pământului, risipită Punctuaţie: Când lipseşte verbul a fi 

(copulativ sau auxiliar pentru diateza 

pasivă), trebuie să fie utilizată virgula 

între subiect (bogăţia) şi numele 

predicativ sau participiul pasiv 

(risipită). 

Pro 

TV 

29.IX, 

19.31 

Ştirile Pro TV, 

text scris pe ecran 

Expert în Constantin 

Brâncuşi 

Expert în arta/sculptura lui 

Constantin Brâncuşi 

Sintaxă, semantică: Exprimare 

improprie. Structura corectă este a fi 

expert în ceva, nu a fi expert în cineva. 

Pro 

TV 

6.X, 

08,02 

Ştirile Pro TV, 

text scris pe ecran 

director executiv bancă director executiv de bancă Sintaxă: Conectarea celor două 

cuvinte trebuia să fie marcată printr-un 

mijloc sintactic, şi anume prin 

prepoziţia de. 

Pro 

TV 

6.X, 

08.03 

Ştirile Pro TV, 

Cătălin Radu 

paza e redusă la minim paza e redusă la minimum Morfologie: Forma corectă a 

locuţiunii adverbiale este la minimum 
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Tănase (aceasta conţine adverbul minimum, 

nu adjectivul minim). 

Pro 

TV 

6.X, 

08.11 

Ştirile Pro TV, titraj patron firmă de construcţii patron de firmă de construcţii Sintaxă: Conectarea celor două 

cuvinte trebuia să fie marcată printr-un 

mijloc sintactic, şi anume prin 

prepoziţia de (sau prin genitiv). 

Pro 

TV 

6.X, 

08.39 

Ştirile Pro TV, 

traducere 

jucătorii cheie ai României jucătorii-cheie ai României Ortografie: Substantivul compus 

jucătorii-cheie se scrie cu cratimă. 

Pro 

TV 

6.X, 

17.09 

Ştirile Pro TV, titraj comisar şef comisar-şef Ortografie: Substantivul compus 

comisar-şef se scrie cu cratimă. 

Pro 

TV 

7.X, 

07.51 

Ştirile Pro TV, 

Florin Busuioc 

nu putem găsi niciodată 

finalitatea la această operă 

de artă 

nu putem găsi niciodată finalul 

acestei opere de artă 

Lexic: Se confundă un cuvânt cu altul 

din cauza asemănării lor formale. 

Finalitate este definit în DEX astfel: 

„scop în vederea căruia are loc o 

activitate”. 

Sintaxă: În locul construcţiei cu la, era 

preferabilă forma de genitiv. 

Pro 

TV 

8.X, 

19.25 

Ştirile Pro TV, titraj ATENŢIE, ŞOFERI ATENŢIE, ŞOFERI! Punctuaţie: Enunţul exclamativ se 

marchează prin semnul exclamării. 

Pro 

TV 

8.X, 

20.17 

Sport, titraj RĂMAS BUN, DLE. 

PREŞEDINTE! 

RĂMAS BUN, DLE 

PREŞEDINTE! 

Ortografie: Abrevierea cuvântului 

domnule se scrie fără punct.  

Pro 

TV 

8.X, 

20.17 

Sport, voce turate la maxim turate la maximum Morfologie: Forma corectă a 

locuţiunii adverbiale este la maximum 

(aceasta conţine adverbul maximum, 

nu adjectivul maxim). 

Pro 

TV 

10.X, 

19.00 

Ştirile Pro TV, titraj COPII ÎN SITUAŢII 

LIMITĂ PE NET 

COPII ÎN SITUAŢII-LIMITĂ PE 

NET 

Ortografie: Substantivul compus 

situaţie-limită se scrie cu cratimă. 

Pro 

TV 

10.X, 

19.33 

Ştirile Pro TV, 

Cosmin Savu 

şaptisprezece mii cinci sute 

de euro 

şaptesprezece mii cinci sute de euro Stilistică, ortoepie: Şaptisprezece este 

o pronunţare populară a numeralului 

compus din numeralul simplu şapte, 

prepoziţia spre şi zece. 

Pro 13.X, Ştirile Pro TV, titraj ag. şef princ.  ag.-şef principal Ortografie: Substantivul compus se 
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TV 17.04 

19,15 

scrie cu cratimă (chiar dacă un 

component este abreviat). 

Pro 

TV 

13.X, 

19.11 

Ştirile Pro TV, titraj economist şef bancă 

comercială 

economist-şef al unei bănci 

comerciale 

Ortografie: Cuvântul compus 

economist-şef se scrie cu cratimă. 

Sintaxă: Conectarea celor două 

cuvinte trebuia să fie marcată printr-un 

mijloc sintactic, şi anume prin genitiv. 

Pro 

TV 

13.X, 

19.26 

Ştirile Pro TV, text 

scris pe ecran 

90 pacienţi 90 de pacienţi Sintaxă: Numeralul cardinal 90 se 

construieşte cu prepoziţia de. (Pe 

ecran apar mai multe numerale 

cardinale scrise fără de.) 

Pro 

TV 

13.X, 

19.26 

Ştirile Pro TV, 

subtitrare  

O, doamne! O, Doamne! Ortografie: Numele propriu din 

această construcţie se scrie cu 

majusculă. 

Pro 

TV 

15.X, 

17.02 

Ştirile Pro TV, titraj lt. col.  lt.-col. Ortografie: Substantivul compus 

abreviat se scrie cu cratimă. 

Pro 

TV 

15.X, 

17.21 

Ştirile Pro TV, titraj unde muncea ca şi 

croitoreasă 

unde era croitoreasă Sintaxă: Şi este parazitar; cacofonia se 

putea evita, de exemplu, prin utilizarea 

verbului a fi. 

Pro 

TV 

15.X, 

19.11 

Ştirile Pro TV, 

Diana Bart 

ca şi mod de operare ca mod de operare Sintaxă: Şi este parazitar; nu este 

scuzabil nici măcar de evitarea unei 

cacofonii. 

Pro 

TV 

15.X, 

19.16 

Ştirile Pro TV, 

Cătălin Radu 

Tănase 

douăzeci şi unu de 

garsoniere 

douăzeci şi una de garsoniere Sintaxă: Numeralul trebuia acordat în 

gen (feminin) cu substantivul pe care 

îl însoţeşte. 

Pro 

TV 

15.X, 

19.26 

Ştirile Pro TV, titraj economist şef bancă 

comercială 

economist-şef al unei bănci 

comerciale 

Ortografie: Cuvântul compus 

economist-şef se scrie cu cratimă. 

Sintaxă: Conectarea celor două 

cuvinte trebuia să fie marcată printr-un 

mijloc sintactic, şi anume prin genitiv. 

Pro 

TV 

16.X, 

08.29 

Vremea, Florin 

Busuioc 

ninsoarea care se întâmplă 

[...] 

ninsoarea care este [...] Semantică: Verbul a se întâmpla nu 

este potrivit în contextul dat. Acest 
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verb se referă la fapte, evenimente 

considerate punctual, nu în 

desfăşurare. 

Pro 

TV 

18.X, 

19.01 

Ştirile Pro TV, titraj comisar şef comisar-şef Ortografie: Cuvântul compus comisar-

şef se scrie cu cratimă. 

Pro 

TV 

18.X, 

19.16 

Ştirile Pro TV, 

subtitrare 

bun simţ bun-simţ Ortografie: Substantivul compus bun-

simţ, cu sensul „decenţă”, se scrie cu 

cratimă. 

Pro 

TV 

18.X, 

19.21 

Ştirile Pro TV, titraj medic ambulanţă medic pe ambulanţă Sintaxă: Conectarea celor două 

cuvinte trebuia să fie marcată printr-un 

mijloc sintactic, şi anume prin 

prepoziţia pe. 

 

 

 

Recomandări 

 ● „primul ministru” (Pro TV, 21.IX) – recomandat: prim-ministrul. 

● „desemnarea primului-ministru” (Pro TV, 15.X)” – recomandat: desemnarea prim-ministrului  

● «O ZI ”FURTUNOASĂ” » (Pro TV, 29.IX) – recomandat: O zi „furtunoasă”. 

● „Trei sferturi din buticurile de pe bulevard” (Pro TV, 29.IX) – recomandat: Trei sferturi dintre buticurile de pe bulevard. 

 


