
TVR 2 
(1 octombrie – 31 octombrie 2011) 

 
 
Post Data,  

Ora 
Emisiune, 
autorul greşelii 

Greşeala Forma corectă Explicaţia greşelii 

TVR 2 1.X, 
22.08 

Ora de ştiri, 
prezentatoare 

„am căutat printre 
modificări unele care zic 
eu că îi priveşte pe 
cetăţenii români”  

am căutat printre modificări 
unele care zic eu că îi 
privesc pe cetăţenii români  

Sintaxă: Dezacord între subiect 
(unele) şi predicat.  

TVR 2 1.X, 
22.40 

Ora de ştiri, 
prezentatoare 

„şoferi de taxi” şoferi de taxi Pronunţare: Accentul este pe i, nu pe a 
(ca şi în cazul formei articulate: 
taxiul). 

TVR 2 4.X, 
20.32 

Ora de business, 
prezentator 

„este foarte aproape ca şi 
preţ” 

este foarte aproape ca preţ Sintaxă: Şi este parazitar; nu este 
scuzabil nici măcar de evitarea unei 
cacofonii. 

TVR 2 4.X, 
20.49 

Ora de business, 
voce 

„în maxim doi ani” în maximum doi ani Morfologie: În acest context trebuia 
folosit adverbul maximum, nu 
adjectivul maxim. 

TVR 2 5.X, 
23.07 

Ora de business, 
prezentator 

„Credeţi-mă!” Credeţi-mă! Morfologie: Verbele de conjugarea a 
III-a la modul imperativ sunt 
accentuate pe radical, nu pe sufix. 

TVR 2 5.X, 
23.26 

Ora de business, 
prezentator 

„ajutoarele astea de stat, de 
regulă, constă într-o 
garanţie” 

ajutoarele astea de stat, de 
regulă, constau într-o 
garanţie 

Sintaxă: Dezacord între subiect 
(ajutoarele) şi predicat.  
Pronunţare: Forma verbului a fost 
pronunţată greşit cu accent pe radical 
(la indicativ prezent persoana a 3-a 
singular, accentul este pe ă:  constă).  

TVR 2 5.X, Ora de business, „din punct de vedere al din punctul de vedere al Sintaxă: Genitivul cere forma 
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23.39 voce înfăţişării” înfăţişării articulată a substantivului regent, aici 
inclus într-o structură cvasifixată. 

TVR 2 9.X, 
22.23 

Ora de business, 
titraj 

„Să curgă vinul” Să curgă vinul! Punctuaţie: Enunţul exclamativ trebuie 
să fie marcat prin semnul exclamării. 

TVR 2 9.X, 
22.28 

Ora de business, 
titraj 

„administrator fermă 
viticolă” 

administrator al fermei 
viticole 

Sintaxă: Nemarcarea relaţiei 
sintactice. 

TVR 2 10.X, 
22.19 

Ora de business, 
prezentator 

„Spuneţi-ne!” Spuneţi-ne! Morfologie: Verbele de conjugarea a 
III-a la modul imperativ sunt 
accentuate pe radical, nu pe sufix. 

TVR 2 13.X, 
20.38 

Ora de business, 
prezentator 

„Mie îmi pare bine faptul 
că nemţii încearcă să facă o 
Europă după chipul şi 
asemănarea lor” 

Mie îmi pare bine de faptul 
că nemţii încearcă să facă o 
Europă după chipul şi 
asemănarea lor 

Sintaxă: Construcţia verbală 
impersonală a-i părea bine cere un 
complement prepoziţional (introdus 
prin prepoziţia de: îmi pare bine de 
ceva), nu un complement direct (îmi 
pare bine ceva).   

TVR 2 13.X, 
20.48 

Ora de business, 
prezentator 

„deasupra de ei sunt nişte 
realităţi” 

deasupra lor sunt nişte 
realităţi 

Sintaxă: Prepoziţia deasupra nu se 
construieşte cu prepoziţia de (spre 
deosebire de adverbul departe: 
departe de ei), ci impune cazul 
genitiv.  

TVR 2 14.X, 
18.08 

Telejurnal,  
titraj 

„cms. şef” cms.-şef Grafie: Substantivul compus abreviat 
se scrie cu cratimă. 

TVR 2 14.X, 
22.04 

Ora de ştiri, 
titlu 

„Nume de bun simţ” Nume de bun-simţ Grafie: Substantivul compus bun-simţ 
se scrie cu cratimă. 

TVR 2 14.X, 
22.07 

Ora de ştiri, 
titraj 

„primul ministru al 
României” 

prim-ministrul al României Grafie: Substantivul compus 
evidenţiat se scrie cu cratimă. În plus, 
se articulează al doilea element al 
compusului. 

TVR 2 15.X, Ora de ştiri, „purtător de cuvânt purtător de cuvânt al Sintaxă: Nemarcarea relaţiei 
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22.03 titraj Ministerul Muncii” Ministerului Muncii sintactice. 
TVR 2 15.X, 

22.20 
Ora de ştiri, 
prezentatoare 

„reprezentanţi ai 52 de 
universităţi europene de 
top” 

reprezentanţi a 52 de 
universităţi europene de top 

Sintaxă: Relaţia de genitiv trebuia 
marcată în acest context prin 
prepoziţia a, pentru că numeralul din 
construcţie este invariabil sub aspectul 
cazului (ca şi în reprezentanţi a două 
universităţi); ai din structura 
genitivului este corect utilizat într-o 
construcţie fără numeral ca 
reprezentanţi ai universităţilor 
europene. 

TVR 2 17.X, 
21.04 

Ora de business, 
voce 

„la începutul anului 
acesta” 

la începutul anului acestuia Sintaxă: Dezacord în caz (genitiv) al 
adjectivului pronominal demonstrativ 
cu substantivul hotărârii. 

TVR 2 19.X, 
22.06 

Ora de ştiri, 
titraj 

„preşedinte Agenţia 
Naţională pentru romi” 

preşedinte al Agenţiei 
Naţionale pentru romi 

Sintaxă: Nemarcarea relaţiei 
sintactice. 

TVR 2 19.X, 
22.08 

Ora de ştiri, 
subtitrare 

„Am venit că am auzit că e 
de muncă” 

Am venit, că am auzit că e de 
muncă 

Punctuaţie: Propoziţia circumstanţială 
cauzală trebuia despărţită prin virgulă 
de regent. 

TVR 2 19.X, 
22.25 

Ora de ştiri, 
titraj 

„ministrul muncii” ministrul Muncii Grafie: Numele instituţiilor se scriu cu 
majuscule. 

TVR 2 20.X, 
18,07 

Telejurnal,  
voce 

„el era cunoscut ca şi 
consumator de droguri” 

el era cunoscut ca un 
consumator de droguri 

Sintaxă: Şi parazitar (apariţia lui nu 
este permisă nici pentru evitarea 
cacofoniei). 

TVR 2 20.X, 
18,08 

Telejurnal,  
titraj 

„ramâne în arest” rămâne în arest Grafie: Lipsa semnului diacritic. 

TVR 2 20.X, 
18,09 

Telejurnal,  
titraj 

„ofiter” ofiţer Grafie: Lipsa semnului diacritic. 

TVR 2 21.X, Ora de ştiri, „avocat Şerban Huidu” avocat al lui Şerban Huidu Sintaxă: Nemarcarea relaţiei 
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22.02 titraj sintactice. Din cauza nemarcării 
relaţiei prin genitiv, s-ar fi putut 
înţelege, dacă nu s-ar fi cunoscut 
contextul, că Şerban Huidu este 
avocat. 

TVR 2 23.X, 
22.29 

Ora de ştiri, 
titraj 

„lt. col.” lt.-col. Grafie: Substantivul compus abreviat 
se scrie cu cratimă. 

TVR 2 23.X, 
22.33 

Ora de ştiri, 
titraj 

„ministrul sănătăţii” ministrul Sănătăţii Grafie: Numele instituţiilor se scriu cu 
majuscule. 

TVR 2 25.X, 
22.09 

Ora de ştiri, 
titraj 

„istoric Facultatea de 
Istorie” 

istoric, Facultatea de Istorie Punctuaţie: Cele două „etichete” 
trebuie despărţite prin virgulă. 

TVR 2 25.X, 
22.45 

Sport, 
titraj 

„antrenor Steaua” antrenor al Stelei Sintaxă: Nemarcarea relaţiei 
sintactice. 

TVR 2 28.X, 
20.37 

Ora de business, 
prezentator 

„din punct de vedere al 
consumului” 

din punctul de vedere al 
consumului 

Sintaxă: Genitivul cere forma 
articulată a substantivului regent, aici 
inclus într-o structură cvasifixată. 

TVR 2 28.X, 
20.55 

Ora de business, 
prezentator 

„niciuna dintre băncile de 
la noi nu se riscă” 

niciuna dintre băncile de la 
noi nu riscă 

Morfologie: Verbul a risca nu este 
reflexiv într-un asemenea context.  

TVR 2 31.X, 
06.27 

Ora de ştiri 
(reluare), 
prezentatoare 

„se va reveni din nou la 
diferenţa de o oră” 

se va reveni la diferenţa de o 
oră 

Semantică: Pleonasm. 

 
 
Recomandări 
● „două mii doişpe” (TVR 2, 5.X, 23.10) – două mii doisprezece. 
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	Recomandări

