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Postul Ziua, 

ora 

Emisiunea, 

autorul 

greşelii 

Greşeala Varianta corectă Explicaţia  

TVR 2 1.X, 

20.41 

 

Ora de 

business, 

prezentator 

„câteva premise logice” câteva premise Semantică: Pleonasm. 

TVR 2 1.X, 

21.07 

Ora de 

business, 

prezentator 

„este interesantă ca şi 

argumentare” 

este interesantă ca 

argumentare 

Sintaxă: Şi parazitar, fără justificare 

sintactică. 

TVR 2 1.X, 

21.09 

Ora de 

business, 

prezentator 

„că de fapt doar 

reglementarea acestor 

încurcături [...] au dus la 

situaţia...” 

că de fapt doar 

reglementarea acestor 

încurcături [...] a dus la 

situaţia... 

Sintaxă: Dezacord între predicat şi 

subiect. 

TVR 2 2.X, 

22.34 

Ora de ştiri, 

voce 

„aşa că s-au decis să 

renunţe la proteste şi să 

aştepte fără proteste 

repornirea activităţii” 

aşa că s-au decis să renunţe 

la proteste şi să aştepte (în 

linişte) repornirea activităţii 

Semantică: Repetiţie, enunţ 

redundant. 

TVR 2 2.X, 

23.03 

Ora de ştiri, 

prezentatoare 

„interesul României faţă de 

soarta prooccidentală a 

Georgiei este evidentă” 

interesul României faţă de 

soarta prooccidentală a 

Georgiei este evident 

Sintaxă: Dezacord între numele 

predicativ şi subiect. 

TVR 2 2.X, 

23.12 

Ora de ştiri, 

prezentatoare 

„care n-ar fi vrut sub niciun 

chip să se despartă de 

gunoaiele adunate” 

care n-ar fi vrut în / cu 

niciun chip să se despartă de 

gunoaiele adunate 

Sintaxă: Utilizarea greşită a 

prepoziţiei. 

TVR 2 4.X, 

20.48 

Ora de 

business, 

prezentator 

„Mă simt dator să vă fac 

unele explicaţii”  

Mă simt dator să vă dau 

unele explicaţii 

Semantică: Se spune a da explicaţii, 

nu a face explicaţii. 



TVR 2 4.X, 

20.56 

Ora de 

business, 

prezentator 

„cafeaua la butelie” cafeaua la butelie Pronunţare: Cuvântul a fost 

accentuat greşit (v. DOOM, 2005). 

TVR 2 6.X,  

10.34 

Zon@ it, 

subtitrare 

„Pe dealtă parte” Pe de altă parte Grafie: Neglijenţă de scriere. 

TVR 2 11.X,  

20.30 

Ora de 

business, 

prezentator 

„amnistie fiscală” amnistie fiscală Pronunţare: Cuvântul a fost 

accentuat greşit (v. DOOM, 2005). 

TVR 2 11.X,  

21.14 

Ora de 

business, 

prezentator 

„Ce faci ca şi strategie de 

marketing când primeşti o 

astfel de lovitură de piaţă?” 

Ce faci ca strategie de 

marketing când primeşti o 

astfel de lovitură de piaţă? 

Sintaxă: Şi parazitar, fără justificare 

sintactică. 

TVR 2 12.X,  

22.38 

Ora de ştiri, 

prezentator 

„preşedenţia României” preşedinţia României Pronunţare: Pronunţare: Cuvântul a 

fost pronunţat greşit, prin sub 

influenţa vocalelor precedente 

(asimilare). 

TVR 2 15.X, 

21.09 

Ora de 

business, 

prezentator 

„că nu se ştie nimeni care 

vor fi consecinţele” 

că nu ştie nimeni care vor fi 

consecinţele / 

că nu se ştie care vor fi 

consecinţele 

Sintaxă: Amalgamarea a două 

structuri sintactice. 

TVR 2 16.X,  

20.32 

Ora de 

business, 

prezentator 

„Partidul Comunist s-a 

prăbuşit, a colapsat 

dintr-odată” 

– Lexic: Verbul a colapsa nu este 

înregistrat în dicţionare. El 

reprezintă, probabil, un calc după 

engl. to collapse. 

TVR 2 16.X,  

20.52 

Ora de 

business, 

prezentator 

„Dar altceva voiam să atrag 

atenţia” 

Dar asupra altui lucru 

voiam să atrag atenţia 

Sintaxă: Anacolut. 

TVR 2 16.X,  

20.55 

Ora de 

business, 

prezentator 

„adică să crească 

impozitele şi să taie foarte 

mult veniturile” 

adică să mărească 

impozitele şi să taie foarte 

mult veniturile 

Semantică: Verbul a creşte se poate 

folosi tranzitiv când complementul 

direct este +animat (a creşte un 

copil, a creşte animale), rar plante 



(cf. DEX). 

TVR 2 16.X,  

22.49 

Ora de ştiri,  

titraj 

„primar comuna Zărneşti” primarul comunei Zărneşti Sintaxă: Nemarcarea relaţiilor 

sintactice dintre cuvinte. 

TVR 2 17.X, 

22.59 

Ora de ştiri,  

subtitrare 

„Sub nici o formă...” Sub nicio formă... Grafie: Conform normelor în 

vigoare, pronumele şi adjectivul 

pronominal negativ niciun, nicio se 

scriu într-un cuvânt. 

TVR 2 18.X,  

20.47 

Ora de 

business, 

prezentator 

„ca şi părinte, aş fi tentat să 

spun...” 

ca părinte, aş fi tentat să 

spun... 

Sintaxă: Şi parazitar, fără justificare 

sintactică. 

TVR 2 22.X, 

22.00 

Ora de ştiri,  

prezentator 

„starea tinerei lovită pe 

trecerea de pietoni” 

starea tinerei lovite pe 

trecerea de pietoni 

Sintaxă: Lipsa acordului în caz al 

adjectivului. 

TVR 2 22.X, 

22.12 

Ora de ştiri,  

text pe ecran 

„Tîrgu Mure◦” 

„Bra◦ov” 

Târgu-Mureş 

Braşov 

Grafie: Lipsa cratimei (v. DOOM, 

2005). Scrierea cu î  nu corespunde 

normelor în vigoare. Absenţa literei 

ş, înlocuită cu alte semne grafice. 

TVR 2 22.X, 

22.23 

Ora de ştiri,  

prezentator 

„...şi urmează să urmărim 

şi campania aceasta 

electorală” 

...şi vom urmări şi campania 

aceasta electorală 

Semantică: Repetiţie supărătoare. 

TVR 2 22.X, 

22.28 

Ora de ştiri,  

prezentator 

„Bună seara, doamna, ne 

uităm cum arată România 

lui 2012” 

Bună seara, doamnă, ne 

uităm cum arată România lui 

2012 

Stilistică: Substantivul articulat 

doamna utilizat ca vocativ este 

nepoliticos. 

TVR 2 22.X, 

22.46 

Ora de ştiri,  

titraj 

„se întămplă mâine” se întâmplă mâine Grafie: Greşeală de scriere. 

TVR 2 26.X, 

18.10 

Telejurnal, 

reporter 

„asupra incarcerării” asupra încarcerării Pronunţare: Fonemul î a fost 

substituit cu i. 

TVR 2 29.X,  

18.17 

Telejurnal, 

reporter 

„Pe imaginile surprinse de 

camerele de supraveghere” 

În imaginile surprinse de 

camerele de supraveghere 

Sintaxă: Utilizarea unei prepoziţii 

nepotrivite în context. 



TVR 2 29.X,  

18.18 

Telejurnal, 

reporter 

„seif” seif Pronunţare: Accentuare şi silabisire 

greşite. 

TVR 2 29.X, 

18.35, 

18.43 

Telejurnal, 

titraj 

„Tîrgu Mureş”  

„Prima înfrîngere a 

clujenilor” 

Târgu-Mureş 

Prima înfrângere a clujenilor 

Grafie: Scrierea cu î  nu corespunde 

normelor în vigoare. 

Substantivul Târgu-Mureş se scrie 

cu cratimă. 

TVR 2 30.X, 

22.29 

Ora de ştiri, 

voce 

„critic al politicii fiscale ale 

autorităţilor” 

critic al politicii fiscale a 

autorităţilor 

Sintaxă: Forma de feminin, singular, 

genitiv a mărcii cazuale al este 

omonimă cu cea de nominativ (a). 

TVR 2 31.X, 

22.17 

Ora de ştiri,  

prezentator 

„Sunt pregătiţi părinţii şi 

elevii pentru a intra în 

această schimbare?” 

Sunt pregătiţi părinţii şi 

elevii pentru această 

schimbare? / 

Sunt pregătiţi părinţii şi 

elevii pentru a intra în acest 

nou sistem? 

Semantică: Exprimare nepotrivită. 

TVR 2 31.X, 

22.44 

Ora de ştiri,  

prezentator 

„Musulmanii au 

comemorat astăzi 

Sărbătoarea Sacrificiului” 

Musulmanii au celebrat 

astăzi Sărbătoarea 

Sacrificiului / 

Musulmanii au comemorat 

astăzi sacrificiul lui Ibrahim 

(Sărbătoarea Sacrificiului) 

Semantică: Se pot comemora un 

eveniment trecut sau amintirea unei 

personalităţi, dar nu o sărbătoare din 

prezent.  

TVR 2 31.X, 

22.46 

Ora de ştiri,  

prezentator 

„vă vom ţine la curent pe 

parcursul de mâine” 

vă vom ţine la curent pe 

parcursul zilei de mâine 

Semantică: Elipsa substantivului 

ziua (la genitiv, zilei). 

 

RECOMANDĂRI: 

„hackerii folosesc căi ocolitoare, folosindu-se de la distanţă de servere...” (15.X, 21.11, Ora de business, prezentator) – se recomandă 

evitarea repetiţiilor; 

“După dealuri” (25.X, 22.34, Ora de ştiri, titraj) – recomandat : „După dealuri”. 


