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România TV 

(octombrie 2012) 

   

Post Data,  

ora 

Emisiunea, 

autorul greşelii 

Greşeala Forma corectă Explicaţia greşelii 

România 

TV 

1.X, 

8.07 

RTV News, 

titraj 

„unul dintre pro-decanii 

Universităţii Bioterra” 

unul dintre prodecanii 

Universităţii Bioterra 

Grafie: Folosire greşită a cratimei. 

România 

TV 

1.X, 

8.18 

RTV News, 

reporter 

„pentru bugetul de 

doisprezece luni” 

pentru bugetul de 

douăsprezece luni 

Sintaxă: Lipsa acordului în gen al 

numeralului cardinal compus cu doi. 

România 

TV 

1.X, 

15.11 

RTV News, 

prezentatoare 

„mai exact [ecsact], Dan 

Diaconescu a cerut” 

mai exact [egzact], Dan 

Diaconescu a cerut 

Pronunţare: Rostire greşită a sunetului 

x intervocalic. 

România 

TV 

1.X, 

15.13 

RTV News, 

corespondentă 

„spuneţi-ne dacă astăzi aţi 

primit vreun ban în cont” 

spuneţi-ne dacă astăzi aţi 

primit vreun ban în cont 

Morfologie: Verbele de conjugarea a 

treia (terminate în e la infinitiv) au 

accentul pe radical, nu pe sufix, 

precum cele de conjugarea a doua 

(terminate la infinitiv în ea). 

România 

TV 

1.X, 

15.16 

RTV News, 

titraj 

„eu tot ce promit, fac, mai 

devreme sau mai târziu” 

eu tot ce promit fac, mai 

devreme sau mai târziu 

Punctuaţie: Folosire greşită a virgulei, 

între prepoziţia completivă directă şi 

regenta sa. 

România 

TV 

1.X, 

15.35 

RTV News, 

Prezentatoare 

„Cât de importante sunt 

aprecierile pe justiţie?” 

Cât de importante sunt 

aprecierile despre / 

referitoare la / legate de 

justiţie? 

Sintaxă: Folosire improprie a 

prepoziţiei pe. 

România 

TV 

1.X, 

15.38 

RTV News, 

prezentatoare 

„eşti jurnalist cu state 

vechi de plată pe justiţie” 

eşti jurnalist cu state vechi 

de plată legate de justiţie 

Sintaxă: Folosire improprie a 

prepoziţiei pe. 

România 

TV 

1.X, 

16.01 

RTV News, 

Corespondent 

„abia acum, în ceasul al 

douăsprezecelea” 

abia acum, în ceasul al 

doisprezecelea 

Sintaxă: Dezacord în gen al 

numeralului ordinal, care trebuia să 

aibă formă de masculin-neutru 

singular, acordându-se cu substantivul 
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ceasul. 

România 

TV 

1.X, 

16.10 

RTV News, 

corespondentă 

„măsuri de securitate 

foarte drastice” 

măsuri de securitate drastice Semantică: Adjectivul drastic 

încorporează sensul superlativ, deci 

nu poate fi pus la gradul superlativ (cu 

foarte). 

România 

TV 

2.X, 

7.25 

RTV News, 

prezentator 

„...planul B de salvare a 

combinatului. Aceasta 

trebuie să aibă” 

...planul B de salvare a 

combinatului. Acesta trebuie 

să aibă 

Sintaxă: Dezacord în gen al 

demonstrativului (care reia 

substantivul planul, nu substantivul 

salvarea). 

România 

TV 

2.X, 

11.03 

RTV News, 

crawl 

„un bărbat a murit iar alţi 

doi...” 

un bărbat a murit, iar alţi 

doi... 

Punctuaţie: Virgula este obligatorie 

înainte de conjuncţiile coordonatoare 

adversative (dar, iar, însă, ci). 

România 

TV 

2.X, 

11.09 

RTV News, 

reporter 

„un director cu ştate foarte 

vechi” 

un director cu state foarte 

vechi 

Pronunţare: Rosire greşită a 

substantivului stat. 

România 

TV 

2.X, 

15.13 

RTV News, 

prezentatoare 

„doi ani de închisoare cu 

executare [ecsecutare]” 

doi ani de închisoare cu 

executare [egzecutare] 

Pronunţare: Rostire greşită, cs în loc 

de gz, a lui x intervocalic. 

România 

TV 

2.X, 

15.29 

RTV News, 

reporter 

„şase blocuri cu mai multe 

scări care găzduieşte peste 

600 de apartamente” 

şase blocuri cu mai multe 

scări care găzduiesc peste 

600 de apartamente 

Sintaxă: Dezacord între subiect şi 

predicat. 

România 

TV 

7.X, 

9.28 

RTV News, 

crawl 

„poate fi oricând o 

posibilă ţintă” 

poate fi oricând o ţintă / 

este oricând o posibilă ţintă 

Semantică: Pleonasm – verbul a putea 

şi adjectivul posibil aparţin aceleiaşi 

sfere semantice. 

România 

TV 

7.X, 

10.24 

RTV News, 

corespondentă 

„vă dau un exemplu 

[ecsemplu]” 

vă dau un exemplu 

[egzemplu] 

Pronunţare: Rostire greşită, cs în loc 

de gz, a lui x intervocalic. 

România 

TV 

7.X, 

13.12 

RTV News, 

Titraj 

„Spitalul din Buftea se va 

redeschide mâine 

dimineaţă” 

Spitalul din Buftea se va 

redeschide mâine-dimineaţă 

Grafie: Lipsa cratimei din structura 

adverbului compus. 

România 

TV 

7.X, 

13.57 

Arta vinului, 

crawl 

„33 milioane de lei” 33 de milioane de lei Sintaxă: Numeralele mai mari sau 

egale cu 20 şi compusele cu acestea 
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sunt obligatoriu urmate de prepoziţia 

de. 

România 

TV 

7.X, 

14.05 

România de la 

ora 14.00, 

prezentatoare 

„atitudinea experţilor 

europeni pe procesul de...” 

atitudinea experţilor 

europeni legată de procesul 

de... 

Sintaxă: Folosire improprie a 

prepoziţiei pe. 

România 

TV 

7.X, 

14.19 

România de la 

ora 14.00, titraj 

„29 poliţişti cercetaţi 

penal” 

29 de poliţişti cercetaţi 

penal 

Sintaxă: Numeralele mai mari sau 

egale cu 20 şi compusele cu acestea 

sunt obligatoriu urmate de prepoziţia 

de. 

România 

TV 

7.X, 

14.27 

România de la 

ora 14.00, voce 

„peste doisprezece mii de 

oameni” 

peste douăsprezece mii de 

oameni 

Sintaxă: Lipsa acordului în gen al 

numeralului cardinal. 

România 

TV 

7.X, 

14.39 

România de la 

ora 14.00, 

reporter 

„asta vroiam să-ţi arăt” asta voiam să-ţi arăt Morfologie: Forma de imperfect 

vroiam este un hibrid între voiam (de 

la verbul a voi) şi vream (de la verbul 

a vrea). 

România 

TV 

8.X, 

18.04 

RTV News, 

prezentatoare 

„corespondentul nostru, 

Diana Olariu” 

corespondentul nostru, 

Diana Olariu 

Pronunţare: Numele proprii provenite 

de la nume comune de agent se 

accentuează pe radical, ca şi numele 

comune. 

România 

TV 

8.X, 

18.05 

RTV News, 

corespondentă 

„6.200 de lei maxim” 6.200 de lei maximum Morfologie: Forma maxim are 

utilizare adjectivală, iar maximum, 

utilizare adverbială. 

România 

TV 

9.X, 

12.55 

Vremea, scris pe 

ecran 

„Rece mai ales dimineaţa 

dar iese soarele” 

Rece mai ales dimineaţa, dar 

iese soarele 

Punctuaţie: Virgula este obligatorie 

înainte de conjuncţiile coordonatoare 

adversative (dar, iar, însă, ci). 

România 

TV 

9.X, 

13.01 

RTV News,  

crawl 

„care au avut loc, luni, la 

Hunedoara” 

care au avut loc luni, la 

Hunedoara 

Punctuaţie: Folosire nejustificată a 

virgulei. 

România 

TV 

9.X, 

13.20 

RTV News,  

prezentatoare 

„Ioana Tufaru” Ioana Tufar Pronunţare: Rostire greşită a numelui 

propriu de persoană. 
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România 

TV 

9.X, 

13.22 

RTV News,  

prezentatoare 

„pe moderatorul unuia 

dintre emisiunile” 

pe moderatorul uneia dintre 

emisiunile 

Sintaxă: Dezacord al pronumelui 

nehotărât. 

România 

TV 

11.X, 

15.32 

RTV News,  

crawl 

„Poliţia s-a autosesizat iar 

Cristian Sima este căutat” 

Poliţia s-a autosesizat, iar 

Cristian Sima este căutat 

Punctuaţie: Virgula este obligatorie 

înainte de conjuncţiile coordonatoare 

adversative (dar, iar, însă, ci). 

România 

TV 

11.X, 

15.42 

RTV News,  

prezentatoare 

„colega mea, Ioana 

Rotariu” 

colega mea, Ioana Rotariu Pronunţare: Numele proprii provenite 

de la nume comune de agent se 

accentuează pe radical, ca şi numele 

comune. 

România 

TV 

11.X, 

15.52 

RTV News,  

crawl 

„prejudiciul este estimat de 

câteva milioane de euro” 

prejudiciul este estimat la 

câteva milioane de euro 

Sintaxă: Folosire greşită a prepoziţiei 

de. 

România 

TV 

12.X, 

10.59 

RTV News,  

prezentatoare 

„poate de aceea nu vroia 

să-mi răspundă la telefon” 

poate de aceea nu voia să-mi 

răspundă la telefon 

Morfologie: Forma de imperfect vroia 

este un hibrid între voiam (de la 

verbul a voi) şi vream (de la verbul a 

vrea). 

România 

TV 

12.X, 

11.09 

RTV News,  

Prezentatoare 

„avem o informaţie nouă 

pe acest caz” 

avem o informaţie nouă 

despre / legată de acest caz 

Sintaxă: Folosire inadecvată a 

prepoziţiei pe. 

România 

TV 

16.X, 

11.34 

RTV News,  

crawl 

„de timp dar, din fericire” de timp, dar, din fericire Punctuaţie: Virgula este obligatorie 

înainte de conjuncţiile coordonatoare 

adversative (dar, iar, însă, ci). 

România 

TV 

16.X, 

11.55 

Vremea, 

prezentatoare 

„pe fondul cerului aproape 

lipsit de ploi şi a vântului 

liniştit” 

pe fondul cerului aproape 

lipsit de ploi şi al vântului 

liniştit 

Sintaxă: Dezacord în gen al articolului 

genitival. 

România 

TV 

18.X, 

16.07 

RTV News, 

corespondentă 

„cu executare 

[ecsecutare]” 

cu executare [egzecutare] Pronunţare: Rostire greşită a lui x 

intervocalic. 

România 

TV 

18.X, 

16.07 

RTV News, crawl „în cadrul unei operaţiuni 

anti-pornografie” 

în cadrul unei operaţiuni 

antipornografie 

Grafie: Prefixele şi prefixoidele nu se 

despart prin cratimă de cuvântul-bază. 

România 

TV 

18.X, 

16.12 

RTV News, titraj „de la sprayul paralizant” de la spray-ul paralizant Grafie: Substantivele care se termină 

în finale nespecifice limbii române (y, 
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w) îşi ataşează articolul cu cratimă. 

România 

TV 

18.X, 

16.14 

RTV News, crawl „prim viceprim-ministru 

al Libiei” 

prim-viceprim-ministru al 

Libiei 

Grafie: Lipsa primei cratime din 

structura substantivului compus. 

România 

TV 

18.X, 

16.47 

RTV News, crawl „fructe şi legume iar 

prejudiciul se ridică la...” 

fructe şi legume, iar 

prejudiciul se ridică la... 

Punctuaţie: Virgula este obligatorie 

înainte de conjuncţiile coordonatoare 

adversative (dar, iar, însă, ci). 

România 

TV 

21.X, 

15.00 

RTV News, 

reporter 

„incidentul s-a petrecut 

azi-noapte în jurul orei 

doisprezece” 

incidentul s-a petrecut azi-

noapte în jurul orei 

douăsprezece 

Sintaxă: Numeralele cardinale care-l 

conţin pe doi se acordă în gen cu 

regentul. 

România 

TV 

23.X, 

12.00 

RTV News, 

prezentatoare 

„fata a apăsat butonul de 

deschidere pentru că vroia 

să fumeze” 

fata a apăsat butonul de 

deschidere pentru că voia să 

fumeze 

Morfologie: Forma de imperfect vroia 

este un hibrid între voia (de la verbul 

a voi) şi vrea (de la verbul a vrea). 

România 

TV 

23.X, 

12.08 

RTV News, voce „decizia pe care o vor lua-

o” 

decizia pe care o vor lua / 

decizia pe care vor lua-o 

Sintaxă: Dublă exprimare a cliticului 

pronominal o, care reia complementul 

direct. 

România 

TV 

23.X, 

12.22 

RTV News, crawl „supermaket-uri” supermaketuri Grafie: Desinenţa se ataşează cu 

cratimă numai în cazul substantivelor 

cu finale nespecifice limbii române 

(w, y) sau al celor în cazul cărora 

există diferenţe între scriere şi 

pronunţare. 

România 

TV 

23.X, 

12.48 

RTV News, 

corespondent 

„au avut probleme din 

punct de vedere al 

transportului” 

au avut probleme din 

punctul de vedere al 

transportului 

Sintaxă: Gruparea din punct de vedere 

se foloseşte cu un adjectiv (din punct 

de vedere economic), iar din punctul 

de vedere, cu un genitiv (din punctul 

de vedere al...). 

România 

TV 

24.X, 

11.20 

RTV News, 

prezentatoare 

„din partea comisiei 

condusă de Monica 

Macovei” 

din partea comisiei conduse 

de Monica Macovei 

Sintaxă: Lipsa acordului în caz al 

adjectivului participial. 
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România 

TV 

24.X, 

11.45 

RTV News, 

prezentatoare 

„cu siguranţă mai sunt 

multe de spus pe acest 

subiect” 

cu siguranţă mai sunt multe 

de spus despre acest subiect 

Sintaxă: Folosire greşită a prepoziţiei 

pe. 

România 

TV 

24.X, 

11.48 

RTV News, 

prezentatoare 

„a împlinit un an de zile de 

existenţă [ecsistenţă]” 

a împlinit un an de zile de 

existenţă [egzistenţă] 

Pronunţare: Rostire greşită a lui x 

intervocalic. 

România 

TV 

24.X, 

12.14 

RTV News, 

reporter 

„spuneţi-mi ce aţi simţit” spuneţi-mi ce aţi simţit Morfologie: Verbele de conjugarea a 

treia (terminate în e la infinitiv) au 

accentul pe radical, nu pe sufix, 

precum cele de conjugarea a doua 

(terminate la infinitiv în ea). 

România 

TV 

24.X, 

13.37 

RTV News, 

corespondentă 

„lucrările sale ştiinţifice ca 

şi a altor 15 profesori din 

Universitate” 

lucrările sale ştiinţifice ca şi 

ale altor 15 profesori din 

Universitate 

Sintaxă: Dezacord al articolului 

genitival. 

România 

TV 

25.X, 

14.04 

RTV News, 

corespondentă 

„a suferit o leziune şi la 

umărul stâng. Aceasta s-a 

deplasat în timpul...” 

a suferit o leziune şi la 

umărul stâng. Acesta s-a 

deplasat în timpul... 

Sintaxă: Dezacord al 

demonstrativului. 

România 

TV 

25.X, 

14.22 

RTV News, 

corespondentă 

„optzeci şi unu de 

persoane” 

optzeci şi una de persoane Sintaxă: Lipsa acordului în gen al 

numeralului. 

România 

TV 

25.X, 

14.23 

RTV News, 

prezentatoare 

„cu felul în care operau 

reţeaua şpăgarilor din 

tren” 

cu felul în care opera 

reţeaua şpăgarilor din tren 

Sintaxă: Dezacord între subiect şi 

predicat. 

 

RECOMANDĂRI: 

„primul-ministru trebuie să apară” (1.X, 19.28, Newsdesk) – recomandat: prim-ministrul; 

„însă în continuare omul de afaceri a continuat să...” (11.X, 15.27, RTV News) – repetiţie supărătoare; 

„o mutare politică care declanşează un scandal uriaş” (21.X, 15.01, RTV News, titraj) – cacofonie; 

„o profesoară este proxenet” (24.X, 11.54, RTV News) – recomandat: proxenetă; 

„mitinguri pro şi antiguvernamentale” (24.X, 13.51, RTV News) – recomandat: pro-. 


