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TVR 2 

(1 aprilie –1 mai 2010) 

 

 

Post Data,  

ora 

Emisiune, 

autorul 

greşelii 

Greşeala Forma corectă Explicaţia greşelii 

TVR 2 5.IV, 

22.10 

Ora de ştiri, 

corespondent 

Din ultimile zile Din ultimele zile Morfologie: Adjectivul ultim are 

forma de feminin plural ultime, 

diferită de cea de masculin plural, 

ultimi. Forma articulată de 

feminin plural este aşadar 

ultimele. 

TVR 2 6.IV, 

12.02, 

22.30 

Telejurnal,  

Ora de ştiri, 

titlu 

LIBER PENTRU TIR-uri Liber pentru tiruri Grafie: Substantivul tir are 

pluralul tiruri (desinența de 

plural -uri se atașează direct, fără 

cratimă). 

TVR 2 6.IV, 

22.16 

Ora de ştiri, 

titraj 

Prin telefon Ruxandra 

Rascanu 

Prin telefon, Ruxandra 

Răşcanu 

Punctuaţie, grafie: Absenţa 

virgulei şi a diacriticelor. 

TVR 2 

 

6.IV, 

22.20 

Ora de ştiri, 

prezentatoare 

Suntem noi la punct cu toate 

aceste tragedii? 

Suntem noi la punct cu toate 

aceste tragedii? 

Pronunţare: Conform DOOM
2 

2005, forma de indicativ, prezent, 

persoana I plural a verbului a fi 

se accentuează pe prima silabă. 

TVR 2 6.IV, 

22.30 

Ora de ştiri, 

titraj 

Sute de şoferi de tir-uri Sute de şoferi de tiruri Grafie: Conform DOOM
2
 2005, 

substantivul tir are pluralul 

tiruri, desinenţa de plural -uri 

adăugându-se la rădăcină direct, 

fără cratimă. 

TVR 2 7.IV, 

12.03 

Telejurnal, 

titraj 

Procuror şef DIICOT 

Piteşti 

Procuror-şef DIICOT 

Piteşti 

Grafie: Substantivul compus 

procuror-şef se scrie cu cratimă. 

TVR 2 7.IV, 

12.13 

Telejurnal,  

text pe ecran 

25 decese 25 de decese Sintaxă: Lipsa prepoziţiei de, 

care leagă numeralul de 
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substantiv. 

TVR 2 7.IV, 

12.13 

Telejurnal, 

voice-over 

lista poate fi complectată Lista poate fi completată Pronunţare: Pronunţie greşită a 

adjectivului complet. 

TVR 2 7.IV, 

12.14 

Telejurnal, 

reporter 

Al cincelea oraş din Europa 

cu potenţial turistic 

Al cincilea oraş din Europa 

cu potenţial turistic 

Pronunţare: Pronunție greşită a 

numeralului ordinal de genul 

masculin al cincilea, 

corespunzător numeralului 

cardinal cinci. 

TVR 2 7.IV, 

12.16 

Telejurnal,  

titraj 

Urmaşii Marthei Bibescu 

cer  retrocedarea 

Domeniului şi a Palatului 

Mogoşoaia, în instanţa 

Urmaşii Marthei Bibescu 

cer retrocedarea Domeniului 

şi a Palatului Mogoşoaia, în 

instanţă 

Grafie: Neglijenţă de 

tehnoredactare (lipsa parţială a 

diacriticelor). 

TVR 2 7.IV, 

12.21 

Telejurnal, 

corespondent 

Dmitri Medvedev vroia Dmitri Medvedev voia Morfologie: Norma literară 

actuală nu acceptă formele 

hibride de imperfect de acest tip 

(a voi + a vrea), vezi DOOM
2
 

2005. 

TVR 2 7.IV, 

12.23 

Telejurnal, 

voice-over 

masacruri asemănătoare masacre asemănătoare Morfologie: Conform DOOM
2 

2005, pluralul substantivului 

masacru este masacre, nu 

masacruri. 

TVR 2 7.IV, 

12.26 

Telejurnal, 

titlu 

Proteste în Kirgastan Proteste în Kârgâzstan Grafie: Grafie greşită a 

substantivului Kârgâzstan (vezi 

DIN). 

TVR 2 7.IV, 

22.20 

Ora de ştiri, 

titraj 

gral. mr. ing. Eugeniu 

Muşat 

gen.-mr. ing. Eugeniu 

Muşat 

Grafie: Conform DOOM
2
 2005, 

substantivul general-maior se 

prescurtează gen.-mr. 

TVR 2 7.IV, 

22.32 

Ora de ştiri, 

prezentatoare 

foc de infanterie foc de infanterie Pronunţare: Conform DOOM
2  

2005, substantivul infanterie se 

accentuează pe cea de-a treia 

silabă. 

TVR 2 7.IV, Ora de ştiri, Leo se va trezi dimineaţa şi Leo se va trezi dimineaţa şi Neglijenţă de tehnoredactare: 



 3 

 22.42 transcrierea 

unui text pe 

ecran 

va purta ca un om normal se va purta ca un om normal Omisiunea cliticului reflexiv se < 

a se purta. 

TVR 2 7.IV, 

22.42 

Ora de ştiri, 

transcrierea 

unui text pe 

ecran 

Este fotbalistul nr. 1 în lume 

dar ştim asta de ani buni 

pentru că o demonstrează 

Este fotbalistul nr. 1 în 

lume, dar ştim asta de ani 

buni, pentru că o 

demonstrează 

Punctuație: Conjuncţiile 

adversative dar, iar, însă, ci se 

separă prin virgulă de restul 

enunţului. 

TVR 2 8.IV, 

22.16 

Ora de ştiri, 

prezentatoare 

Spuneţi-mi Spuneţi-mi Morfologie: Verbele de 

conjugarea a III-a, terminate în -

e, se accentuează pe radical, spre 

deosebire de cele de conjugarea a 

II-a, terminate în -ea, care se 

accentuează pe flectiv. 

TVR 2 10.IV, 

10.52 

Zon@IT, 

prezentator 

De ce fotografia trebuie să 

aibe rezoluţie 

De ce fotografia trebuie să 

aibă rezoluţie 

Morfologie:  Verbul a avea are la 

conjunctiv, prezent  forma să 

aibă, cu finala ă. 

TVR 2 10.IV, 

22.02 

Ora de ştiri, 

prezentatoare 

Anunţul făcut de un 

consilier al preşedenţiei 

poloneze 

Anunţul făcut de un 

consilier al preşedinţiei 

poloneze 

Lexic: Substantivul preşedinţie 

este derivat de la substantivul 

preşedinte cu sufixul -ie. 

TVR 2 10.IV, 

22.06 

Ora de ştiri, 

titraj 

Bronislaw Komorovski, 

preşedintele Dietei a preluat 

conducerea Poloniei 

Bronislaw Komorovski, 

preşedintele Dietei, a preluat 

conducerea Poloniei 

Punctuaţie: Lipsa virgulei care 

izolează apoziţia de restul 

enunţului. 

TVR 2 10.IV, 

22.15 

Ora de ştiri, 

voice-over 

Cele două avioane folosite 

de preşedenţia poloneză 

Cele două avioane folosite 

de preşedinţia poloneză 

Lexic: Substantivul preşedinţie 

este derivat de la substantivul 

preşedinte cu sufixul -ie. 

TVR 2 10.IV, 

22.30 

Ora de ştiri, 

prezentatoare 

Spuneţi-mi cine sunt 

profesorii 

Spuneţi-mi cine sunt 

profesorii 

Morfologie: Verbele de 

conjugarea a III-a, terminate în  

-e, se accentuează pe radical, spre 

deosebire de cele de conjugarea a 

II-a, terminate în -ea, care se 

accentuează pe flectiv. 
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TVR 2 11.IV, 

22.06 

Ora de ştiri, 

titraj 

A fost identificat de fratele 

său geamăn Iaroslav 

A fost identificat de fratele 

său geamăn, Iaroslav 

Punctuaţie: Apoziţia trebuie 

izolată grafic prin virgulă. 

TVR 2 11.IV, 

22.09 

Ora de ştiri, 

titraj 

editor ştiri externe editor de ştiri externe Sintaxă: Nemarcarea relaţiilor 

sintactice. 

TVR 2 11.IV, 

22.23 

Ora de ştiri, 

prezentatoare 

A fost atârnată şi o 

pancardă 

A fost atârnată și o 

pancartă 

Pronunţare: Conform DOOM
2

 

2005, forma substantivului este 

pancartă (< fr. pancarte). 

TVR 2  11.IV, 

22.36 

Ora de ştiri, 

titraj 

cms. şef Gabriel Burcă cms.-şef Gabriel Burcă Grafie: Cuvântul compus 

comisar-şef, prescurtat cms.-şef, 

se scrie cu cratimă. 

TVR 2 12.IV, 

22.38 

Ora de ştiri, 

titraj 

Mai multe case din Bistriţa 

au fost inundate, azi noapte, 

iar circulaţia rutieră a fost 

afectată 

Mai multe case din Bistrița 

au fost inundate, azi-

noapte, iar circulaţia rutieră 

a fost afectată 

Grafie: Conform DOOM
2
 2005, 

adverbul compus azi-noapte se 

scrie cu cratimă. 

TVR 2 12.IV, 

22.41 

 

Ora de ştiri, 

titraj 

Opoziţia de dreapta a 

triumfat  la alegerile din 

Ungaria_iar extrema-

dreaptă a reuşit să intre în 

Parlament 

Opoziţia de dreapta a 

triumfat la alegerile din 

Ungaria, iar  extrema 

dreaptă a reuşit să intre în 

Parlament. 

Punctuaţie: Lipsa virgulei; 

conjuncţiile adversative dar, iar, 

însă, ci se separă prin virgulă de 

restul enunţului.  

Grafie: Construcţia extrema 

dreaptă nu este un substantiv 

compus, ci este alcătuită din 

substantivul extremă, articulat 

extrema, şi adjectivul acordat 

dreaptă. 

TVR 2 13.IV, 

22.10 

Ora de ştiri, 

reporter 

De la Bruxelles [brücsel] 

 

de la Bruxelles [brüsel] Pronunţare: Conform DOOM
2 

2005, substantivul Bruxelles se 

pronunţă [brüsel]. 

TVR 2 13.IV, 

22.27 

Ora de ştiri, 

titraj 

Falşi comis voiajori 

jefuiesc, fără scrupule, 

oameni creduli 

Falşi comis-voiajori  

jefuiesc, fără scrupule, 

oameni creduli 

Grafie: Substantivul compus 

comis-voiajor se scrie cu cratimă. 
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TVR 2 15.IV, 

12.04 

Telejurnal, 

titraj 

agent şef agent-şef Grafie: compusul se scrie cu 

cratimă. 

TVR 2 15.IV, 

12.05 

Telejurnal, 

prezentatoare 

[cincelea] [cincilea] Pronunţare: numeralul ordinal 

este format de la cardinalul cinci 

şi se rosteşte [cincilea]. 

TVR 2 15.IV, 

12.09 

Telejurnal, 

titraj 

Complexul Studenţesc 

Haşdeu 

Complexul Studenţesc 

Hasdeu 

Grafie: numele autorului se scrie 

cu s, nu cu ş. 

TVR 2 15.IV, 

12.09 

Telejurnal, 

prezentatoare 

şoferii celor [] vehicule 

implicate în accident 

şoferii celor [numeral] 

vehicule implicate în 

accident 

Neglijenţă la lectura de pe 

prompter. Prezentatoarea omite 

un component al enunţului. 

TVR 2 15.IV, 

12.11 

Telejurnal, 

titraj 

rafinaria  rafinăria Grafie: Absenţa diacriticelor. 

TVR 2 15.IV, 

12.12 

Telejurnal, 

titraj 

director tehnic firmă 

transport 

directorul tehnic al unei 

firme de transport 

Sintaxă: Nemarcarea relaţiilor 

sintactice. 

TVR 2 15.IV, 

12.27 

Telejurnal, 

prezentatoare 

[junta] militară [hunta] militară Pronunţare: j iniţial se pronunţă h 

în acest substantiv, conform 

DOOM
2
 2005. 

TVR 2 16.IV, 

12.04 

Telejurnal, 

voice-over  

din cauza cenuşei vulcanice din cauza cenuşii vulcanice Morfologie: Forma de genitiv-

dativ a substantivului este 

cenuşii. 

TVR 2 16.IV, 

12.22 

Telejurnal, 

titraj  

atrage atenţia împotriva 

achiziţionării 

medicamentelor  

atrage atenţia asupra 

achiziţionării 

medicamentelor/se declară 

împotriva 

Sintaxă: Selecţia greşită a 

prepoziţiei. Locuţiunea verbală a 

atrage atenţia se construieşte cu 

prepoziţia asupra. 

TVR 2 19.04, 

22.41 

Ora de ştiri 

voice-over 

în ciuda recomandării de un 

an făcută iniţial de 

procurori 

în ciuda recomandării de un 

an făcute iniţial de 

procurori 

Sintaxă: Lipsa acordului în caz la 

adjectivul participial. 

TVR 2 20.IV, 

12.12 

Telejurnal, 

voice-over 

după recoltare, donatorii vor 

putea servi un ceai sau un 

suc 

după recoltare, donatorii vor 

putea bea un ceai sau un 

suc/se vor putea servi cu un 

ceai sau cu un suc 

Lexic: Sensul verbului a servi 

este „a pune, a aduce la masă 

mâncare, băutură” (cf. DEX). În 

acest context este adecvat verbul 
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reflexiv „a se servi”. 

TVR 2 20. IV, 

22.03 

Ora de ştiri, 

prezentatoare 

eliminarea pensiilor speciale 

ale demnitarilor reaprind 

discuţiile în contradictoriu 

eliminarea pensiilor speciale 

ale demnitarilor reaprinde 

discuţiile în contradictoriu 

Sintaxă: Lipsa acordului între 

predicat şi subiect. 

TVR 2 20. IV, 

22.28 

Ora de ştiri, 

voice-over 

au [ecsistat] ameninţări [egzistat] Pronunţare: x intervocalic se 

rosteşte gz. 

TVR 2 20. IV, 

22.30 

Ora de ştiri, 

voice-over 

Preşedintele Camerei este 

însă sigură 

Preşedintele Camerei este 

însă sigur/ Doamna 

Preşedinte a Camerei este 

însă sigură  

Sintaxă: Dezacord. Formal, 

substantivul preşedinte este de 

genul masculin. În acest caz, 

acordul s-a făcut referenţial, 

preşedintele fiind o femeie. 

TVR 2 21.IV, 

12.01 

Telejurnal, 

pe ecran 

azi dimineaţă azi-dimineaţă Grafie:  Adverbul compus se 

scrie cu cratimă (cf. DOOM
2 

2005). 

TVR 2 21.IV, 

12.03 

Telejurnal, 

titraj
 

mai multe curse sunt anulate 

[,] din cauza norului de 

cenuşă 

mai multe curse sunt anulate 

din cauza norului de cenuşă 

Punctuaţie: Cauzala postpusă nu 

se desparte prin virgulă de 

regentă, spre deosebire de situaţia 

în care este antepusă, când 

virgula este obligatorie. 

TVR 2 21.IV, 

12.04 

Telejurnal, 

voice-over 

spaţiile aeriane spaţiile aeriene Morfologie: În forma de plural a 

adjectivului aerian,-ă apare o 

alternanţă vocalică în trecerea la 

forma de plural: aerieni,-e. 

TVR 2 21.IV, 

12.04 

Telejurnal, 

titraj 

un alt vulcan islandez, 

numit “Katla” 

un alt vulcan islandez, 

numit Katla 

Punctuaţie: Prezenţa nejustificată 

a ghilimelelor neromâneşti. 

TVR 2 21.IV, 

12.08 

Telejurnal, 

voice-over 

taxi trans-continental  taxi transcontinental Grafie: Cuvântul se scrie fără 

cratimă. 
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TVR 2 21.IV, 

12.21 

Telejurnal, 

titraj 

părinte pacient părintele unui pacient Sintaxă: Nemarcarea relaţiilor 

sintactice, care, în acest caz, 

induce ambiguitate în decodarea 

mesajului. 

TVR 2 21.IV, 

12.21 

Telejurnal, 

titraj 

inspector şef inspector-şef Grafie: Cuvântul se scrie cu 

cratimă. 

TVR 2 21.IV, 

22.25 

Ora de ştiri, 

pe ecran 

maxim 300 parlamentari maximum 300 de 

parlamentari 

Morfologie: Confuzie între 

adjectivul maxim şi adverbul 

maximum.  

Sintaxă: Nemarcarea relaţiilor 

sintactice – lipsa prepoziţiei de 

între numeralul mai mare de 20 şi 

substantiv. 

TVR 2 21.IV, 

22.38 

Ora de ştiri, 

pe ecran 

importurile acestui produs 

[...] a fost interzis  

importurile acestui produs 

[...] au fost 

interzise/importul acestui 

produs a fost interzis  

Sintaxă: Dezacord al predicatului 

cu subiectul. 

TVR 2 21.IV, 

22.41 

Ora de ştiri, 

voice-over 

simbol  simbol Pronunţare: Accentuare 

incorectă. 

TVR 2 21.IV, 

22.42 

Ora de ştiri, 

titraj 

Talnar Ţălnar Grafie: Lipsa diacriticelor. 

TVR 2 22.IV, 

22.19 

Ora de ştiri, 

prezentator 

manager firmă de turism managerul unei firme de 

turism 

Sintaxă: Nemarcarea (parţială) a 

relaţiilor sintactice, agravată de 

faptul că, în această situaţie, se 

manifestă în vorbire. 

TVR 2 22.IV, 

22.36 

Ora de ştiri, 

voice-over 

rezolvarea acestei probleme 

prezentă în viaţa politică de 

zeci de ani 

rezolvarea acestei probleme 

prezente în viaţa politică de 

zeci de ani 

Sintaxă: Lipsa acordului în caz al 

adjectivului. 

TVR 2 24.IV, 

22.05 

Ora de ştiri, 

titraj 

Târgu Mureş Târgu-Mureş Grafie: Numele localităţii se scrie 

cu cratimă. 
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TVR 2 24.IV, 

22.31 

Ora de ştiri, 

voice-over 
jerbe de flori  jerbe/ 

buchete de flori 

Semantică: Pleonasm. Conform 

definiției din DEX 1998, sensul 

substantivului jerbă este „buchet 

mare de flori, așezate în așa fel 

încât să aibă fața orientată în 

aceeași parte”. 

TVR 2 24.IV, 

22.33 

Ora de ştiri, 

titraj 

spaţiul aerian al R. Moldova spaţiul aerian al Republicii 

Moldova 

Grafie: Prescurtare 

nerecomandată. 

TVR 2 24.IV, 

22.37 

Ora de ştiri, 

titraj 

câine lup câine-lup Grafie: Cuvântul compus din 

coloana alăturată se scrie cu 

cratimă.  

TVR 2 26.IV, 

22.23 

Ora de ştiri, 

titraj 

agent şef agent-şef Grafie: Cuvântul se scrie cu 

cratimă. 

TVR 2 26.IV, 

22.28 

Ora de ştiri, 

titraj 

Râmnicu Vâlcea Râmnicu-Vâlcea Grafie: Numele localităţii se scrie 

cu cratimă. 

TVR 2 26.IV, 

22.28, 

22.38 

Ora de ştiri, 

titraj 

Cernobîl Cernobâl Grafie: În interiorul cuvintelor 

apare grafemul â, nu î. 

TVR 2 27.IV, 

12.21 

 Telejurnal, 

ecran 

voce bucătar vocea bucătarului Sintaxă: Nemarcarea relaţiilor 

sintactice. 

TVR 2 27.IV, 

12.27 

Telejurnal, 

titraj 

două cotidiane americane două cotidiene americane Morfologie: Forma de plural a 

substantivului cotidian (=ziar) 

este cotidiene. 

TVR 2 27.IV, 

22.38 

Ora de ştiri, 

titraj 

măsurile de austeritate i-a 

scos în stradă pe angajaţii... 

măsurile de austeritate i-au 

scos în stradă pe angajaţii... 

Sintaxă: Dezacord al predicatului 

cu subiectul. 

TVR 2 27.IV, 

22.42 

Ora de ştiri, 

titraj 

Noriega în justiţie Noriega[,] în justiţie Punctuaţie: Lipsa virgulei care 

marchează elipsa verbului. 
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TVR 2 28.IV, 

12.01 

Telejurnal, 

prezentatoare 

[chiuariu] [chiuariu] Pronunţare: Rostire inadecvată a 

numelui propriu. 

TVR 2 29.IV, 

12.09 

Telejurnal, 

titraj 

anti-stres antistres Grafie: Cuvântul nu se scrie cu 

cratimă. 

TVR 2 29.IV, 

12.14 

Telejurnal, 

titraj 

purt. de cuv. Parchetul din 

Piteşti 
purtător de cuvânt la 
Parchetul din Piteşti 

Grafie: Prescurtări 

nerecomandate. 

Sintaxă: Nemarcarea relaţiilor 

sintactice. 

 

Recomandări  

 

● „Edilii încearcă să lanseze un proiect cultural de o mare amploare”  (TVR 2, 7. IV, 12.15, Telejurnal, voice-over) – recomandat:  

„Edilii încearcă să lanseze un proiect cultural de amploare”.  

● „rerutaţi” (TVR 2, 15.IV, 22.01, Ora de ştiri) – recomandat: redirecţionaţi pe alte rute.  

● „clauzei de salvgardare pe justiţie” (TVR 2, 16.IV, 12.22, Telejurnal), „salvgardarea clauzei pe justiţie” (TVR 2, 15.IV, 22.09, Ora 

de ştiri) – recomandat: în domeniul justiţiei. 

● „detalii pe acest subiect” (TVR 2, 19.IV, 22.04, Ora de ştiri) – recomandat: detalii privind/despre acest subiect. 

●„creştere sustenibilă” (TVR 2, 24.IV, 22.37, Ora de ştiri) – recomandat: creştere care poate fi susţinută. 

●„NEGOCIERI MARATON” (TVR 2, 8.IV, 22.05, Ora de ştiri) – recomandat: negocieri-maraton. 

●„Şi acum a fost omul cheie” (TVR 2, 7.IV, 22.42, Ora de ştiri) – recomandat: omul-cheie. 

●„unele mass-media poloneze” (TVR 2, 15.IV, 22.09, Ora de ştiri) –  recomandat: mass-media poloneză/o parte a mass-mediei 

poloneze 

●„Funcţionarea mass-media” (TVR 2, 7.IV, 22.37, Ora de ştiri) –  recomandat: funcţionarea mass-mediei. 

●„averse de lapoviţă sau chiar de ninsoare” (TVR 2, 15.IV, 12.34, Meteo) –  recomandat:  reprize scurte de lapoviţă sau chiar de 

ninsoare. 

●„adresele bunurilor imobile” (TVR 2, 27.IV, 12.02, Telejurnal) – recomandat: adresele imobilelor. 


