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B1 TV 

 (1 martie – 31 martie 2011) 

  

 

Post Data,  

ora 

Emisiune, 

autorul greşelii 

Greşeala Forma corectă Explicaţia greşelii 

B1 TV 7.III, 

19.04 

Ştirile B1, 

burtieră 

„finanţator Steaua” finanţatorul echipei Steaua; 

finanţatorul Stelei 

Sintaxă: Nemarcarea relaţiilor 

sintactice. 

B1 TV 7.III, 

19.04 

Ştirile B1, 

burtieră 

„cms. şef” comisar-şef Grafie: Conform DOOM 2005, 

numele de funcţii compuse cu 

şef se scriu cu cratimă. 

B1 TV 12.III, 

17.03 

Ştirile B1, 

burtieră 

„românca în Japonia” româncă în/din Japonia Grafie: Neglijenţă de 

tehnoredactare. 

B1 TV 12.III, 

17.08 

Ştirile B1, 

burtieră 

„cms. şef Garda Financiară” cms.-şef la Garda Financiară; 

cms.-şef, Garda Financiară 

Grafie: Conform DOOM 2005, 

numele de funcţii compuse cu 

şef se scriu cu cratimă. 

Sintaxă: Nemarcarea relaţiilor 

sintactice. 

B1 TV 12.III, 

17.09 

Ştirile B1, ecran „să mă vadă boxand” să mă vadă boxând Grafie: Neglijenţă de 

tehnoredactare. 

B1 TV 12.III, 

17.33 

360
o
, prezentator „să ne supervizăm tot timpul” 

[despre poziţia corpului: a-şi 

controla poziţia corpului pentru 

a nu afecta coloana vertebrală] 

să ne controlăm [poziţia 

corpului];  

să fim atenţi la... 

Lexic: Alegerea verbului 

neologic a superviza, care 

apare în DEX cu sensul „a 

vedea un film, un spectacol, a 

citi un text etc. pentru a 

constata calitățile lor și pentru 

a dispune ori a recomanda 

achiziționarea, reprezentarea, 

publicarea lor etc.”, creează o 

exprimare preţioasă. 

B1 TV 13.III, 

12.57 

Tainele sănătăţii 

şi frumuseţii, 

prezentare de 

produs pe ecran 

„Pentru comenzi si informatii 

apelati la...” 

Pentru comenzi şi informaţii 

apelaţi la... 

Grafie: Absenţa diacriticelor. 
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B1 TV 13.III, 

13.30 

Producătorii... 

merg mai 

departe, voce 

„cea de-a [optisprezecea] 

ediţie” 

cea de-a [optsprezecea] ediţie Pronunţare: Rostire neîngrijită 

a numeralului compus 

optsprezece, prin apariţia unui 

„i” epentetic. 

B1 TV 13.III, 

13.42 

Producătorii... 

merg mai 

departe, ecran 

„reprezentant companie de 

gestionare [...]” 

reprezentantul unei 

companii/companiei de 

gestionare [...] 

Sintaxă: Nemarcarea relaţiilor 

sintactice. 

B1 TV 13.III, 

13.46 

Producătorii... 

merg mai 

departe, ecran 

„reprezentant producător staţii 

de epurare” 

reprezentantul unui producător 

de staţii de epurare 

Sintaxă: Nemarcarea relaţiilor 

sintactice. 

B1 TV 13.III, 

13.49 

Producătorii... 

merg mai 

departe, ecran 

„Director General companie 

reciclare deşeuri” 

director general, companie de 

reciclare a deşeurilor; 

directorul general al unei 

companii de reciclare a 

deşeurilor 

Sintaxă: Nemarcarea relaţiilor 

sintactice. 

Grafie: Scrierea nemotivată cu 

majuscule a funcţiei de 

director general. 

B1 TV 14.III, 

20.04 

Ştirile B1, 

burtieră 

„Baconshi” Baconschi Grafie: Neglijenţă de 

tehnoredactare. 

B1 TV 21.III, 

20.13 

Ştirile B1, 

burtieră 

„Urmeză...” Urmează Grafie: Neglijenţă de 

tehnoredactare. 

B1 TV 21.III, 

20.21 

Ştirile B1, voce „ghemuri de fiare” gheme de fiare Morfologie: Conform DOOM 

2005, pluralul substantivului 

ghem, cu sensul „înfăşurare de 

fire”, este gheme. 

B1 TV 21.III, 

20.22 

Ştirile B1, 

reporter 

„să aibă ca şi cauză” cauza (ar putea fi)/ este... Sintaxă: Şi parazitar. 

B1 TV 22.III, 

20.18 

Ştirile B1, 

burtieră 

„director casă de amanet” directorul casei de amanet Sintaxă: Nemarcarea relaţiilor 

sintactice. 

B1 TV 22.III, 

20.22 

Ştirile B1, 

burtieră 

„manager berarie” managerul berăriei Sintaxă: Nemarcarea relaţiilor 

sintactice. 

Grafie: Absenţa diacriticelor. 

B1 TV 22.III, 

22.14 

Evenimentul 

zilei, Ion Cristoiu 

„o sumă care mi-o trimitea în 

cont” 

o sumă pe care mi-o trimitea în 

cont 

Sintaxă: Când are funcţia de 

complement direct, pronumele 

relativ care trebuie să apară 

însoţit de prepoziţia pe.  

B1 TV 24.III, Actual B1, „Marius Petcu, liderul Marius Petcu, liderul CNSLR, a Punctuaţie: Apoziţia 
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 17.38, 

18.01 

burtieră CNSLR_ a fost prins luând 

mită” 

„Marius Petcu, liderul 

CNSLR_ prins când lua mită” 

fost prins luând mită 

Marius Petcu, liderul CNSLR, 

prins când lua mită 

explicativă se izolează prin 

virgule.  

B1 TV 24.III, 

20.23 

Ştirile B1, 

burtieră 

„cms.şef” cms.-şef Grafie: Conform DOOM 2005, 

numele de funcţii compuse cu 

şef se scriu cu cratimă. 

B1 TV 24.III, 

20.24 

Ştirile B1, 

reporter 

„Perioada 2011-2012”, 

pronunţat 

[douămiidouăsprezece] 

[douămiidoisprezece] Sintaxă: Dezacord în gen al 

numeralului. În desemnarea 

anului, numeralul doi din 

structura numeralului compus 

doisprezece are formă de 

masculin. 

B1 TV 24.III, 

20.30 

Ştirile B1, 

burtieră 

„analist companie securitate 

IT” 

analist la o companie de 

securitate IT 

Sintaxă: Nemarcarea relaţiilor 

sintactice. 

B1 TV 24.III, 

20.30 

Ştirile B1, 

burtieră 

„dir.gen. companie securitate 

IT” 

dir. gen. al unei companii de 

securitate IT 

Sintaxă: Nemarcarea relaţiilor 

sintactice. 

Grafie: Absenţa blancului. 

B1 TV 24.III, 

20.45 

Ştirile B1, 

burtieră 

„Oana Roman_ prinsă acasă la 

Pepe” 

Oana Roman, prinsă acasă la 

Pepe 

Punctuaţie: Elipsa operatorului 

pasiv a fi se marchează grafic 

prin virgulă. 

B1 TV 24.III, 

20.46 

Ştirile B1, 

burtieră 

„Oana Roman_ surprinsă într-o 

ţinută neadecvată siluetei sale” 

Oana Roman, surprinsă într-o 

ţinută neadecvată siluetei sale 

Punctuaţie: Elipsa operatorului 

pasiv a fi se marchează grafic 

prin virgulă. 

B1 TV 24.III, 

20.48 

Sport, 

prezentator 

„unul tuşeşte, unu-l doare 

burtica” 

unul tuşeşte, pe unu-l doare 

burtica 

Sintaxă: Anacolut.  

B1 TV 24.III, 

21.07 

Evenimentul 

zilei, ecranul din 

studio 

„Ştiri in top” Ştiri în top Grafie: Neglijenţă de 

tehnoredactare. 

B1 TV 26.III, 

10.32 

La limită, voce  „din punct de vedere al 

dimensiunilor” 

din punctul de vedere al 

dimensiunilor 

Sintaxă: Gruparea are forma 

din punct de vedere atunci 

când este urmată de un adjectiv 

şi din punctul de vedere atunci 

când este urmată de un 

substantiv în genitiv: din punct 
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de vedere juridic; din punctul 

de vedere al costurilor. 

B1 TV 26.III, 

11.01 

Vedetele se 

întreabă, 

prezentatoare 

„o muzică care mie-mi place 

foarte mult” 

o muzică pe care  îndrăgesc/ o 

apreciez 

Fonetică: Cacofonie. 

B1 TV 26.III, 

11.09 

Vedetele se 

întreabă, ecran 

„dressing-ul” dressingul Grafie: În cazul 

împrumuturilor care se termină 

în litere din alfabetul limbii 

române pronunţate ca în limba 

română se recomandă ataşarea 

fără cratimă a articolului 

hotărât (vezi DOOM 2005, p. 

XCI–XCII).         

B1 TV 26.III, 

11.14 

Promo, subtitrare „Sus barbia”, „Iti plac” Sus bărbia, Îţi plac Grafie: Absenţa diacriticelor. 

B1 TV 27.III, 

10.33 

Săptămâna 

mondenă, 

Roxana Iliescu 

„credeţi-mă!” credeţi-mă! Morfologie: Verbele de 

conjugarea a III-a la modul 

imperativ, persoana a II-a 

plural sunt accentuate pe 

radical, nu pe sufix. 

B1 TV 27.III, 

11.10 

Săptămâna 

mondenă, 

Roxana Iliescu 

„Fetele, sunteţi emoţionate?” Fetelor, sunteţi emoţionate? Morfologie: Forma corectă de 

vocativ plural a substantivului 

fată este fetelor. 

B1 TV 27.III, 

20.22 

Ştirile B1, 

burtieră 

„reprezentant restaurant”, 

„primar Băile Tuşnad” 

reprezentantul  restaurantului, 

primarul oraşului Băile Tuşnad 

Sintaxă: Nemarcarea relaţiilor 

sintactice. 

B1 TV 27.III, 

20.43 

Ştirile 

B1(Cancan TV), 

burtieră 

„Mihai Trăistariu_ filmat cu o 

doamnă misterioasă” 

Mihai Trăistariu, filmat cu o 

doamnă misterioasă 

Pronunţare: Punctuaţie: Elipsa 

operatorului pasiv a fi se 

marchează grafic prin virgulă. 

B1 TV 27.III, 

20.44 

Ştirile B1 

(CancanTV), 

voce 

„Mihai [Trăistariu]” Mihai [Trăistariu] Pronunţare: Accentuare greşită, 

pe sufix, a substantivului nume 

propriu, derivat din 

substantivul comun trăistar. 

B1 TV 27.III, 

21.11 

Evenimentul 

Zilei, burtieră 

„editor şef reportervirtual.ro” editor-şef al site-ului 
reportervirtual.ro 

Grafie: Conform DOOM 2005, 

numele de funcţii compuse cu 

şef se scriu cu cratimă. 
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Sintaxă: Nemarcarea relaţiilor 

sintactice. 

B1 TV 27.III, 

21.44 

Evenimentul 

Zilei, burtieră 

„redactor şef adj. Adevărul” redactor-şef adj. la (ziarul) 

„Adevărul” 

Grafie: Conform DOOM 2005, 

numele de funcţii compuse cu 

şef se scriu cu cratimă. 

Sintaxă: Nemarcarea relaţiilor 

sintactice. 

Punctuaţie: Numele publicaţiei 

trebuie să apară între ghilimele 

sau cu italice. 

B1 TV 27.III, 

22.55 

Evenimentul 

Zilei, Robert 

Turcescu 

„s-a dus dracului povestea cu 

stenograma” 

- Stilistică: Exprimare 

nerecomandată la un post de 

televiziune. 

B1 TV 28.III, 

19.37 

Cancan TV, 

burtieră 

„Dezvaluirile Oanei 

Zavoranu”, „Sunt insarcinata 

intr-o luna si ceva”, „Tatal 

copilului este Tudy” 

Dezvăluirile Oanei Zăvoranu, 

Sunt însărcinată într-o lună şi 

ceva, 

Tatăl copilului este Tudy 

Grafie: Absenţa diacriticelor. 

B1 TV 28.III, 

19.40 

Cancan TV, 

burtieră 

„Eu nu sunt iubita de prosti, 

doar de destepti” 

Eu nu sunt iubită de proşti, doar 

de deştepţi 

Grafie: Absenţa diacriticelor. 

B1 TV 28.III, 

19.51 

Cancan TV, 

prezentator 

„Spuneţi-mi mie!” Spuneţi-mi mie! Morfologie: Verbele de 

conjugarea a III-a la modul 

imperativ, persoana a II-a 

plural sunt accentuate pe 

radical, nu pe sufix. 

B1 TV 29.III, 

20.04 

Ştirile B1, 

prezentatoare 

„[optisprezece] martie” [optsprezece] martie Pronunţare: Rostire neîngrijită 

a numeralului compus 

optsprezece, prin apariţia unui 

„i” epentetic. 

B1 TV 29.III, 

20.52 

Ştirile B1, Meteo,  

prezentator 

„per ansamblu” în ansamblu Semantică: Prepoziţia per are 

sensul de „pentru, de fiecare” 

şi este incompatibilă semantic 

în acest context. 

B1 TV 29.III, 

20.52 

Ştirile B1, Meteo,  

prezentator 

„pe zona de vest a României” în zona de vest a României Sintaxă: Extinderea 

nerecomandată a prepoziţiei 
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pe.  

B1 TV 27.III, 

21.17 

Evenimentul 

Zilei, Robert 

Turcescu 

„parlamentarii i-au dat cu flit” - Stilistică: Exprimare relaxată. 

B1 TV 27.III, 

21.32 

Evenimentul 

Zilei, ecran 

„sa poata fi urmata” să poată fi urmată Grafie: Absenţa diacriticelor. 

B1 TV 27.III, 

21.35 

Evenimentul 

Zilei, Robert 

Turcescu 

„articole postate pe ziarul 

Evenimentul Zilei” 

articole postate pe site-ul 

ziarului Evenimentul Zilei 

Stilistică: Exprimare 

neîngrijită. 

B1 TV 27.III, 

21.50 

Evenimentul 

Zilei, ecran 

„Sursa: Eenimentul Zilei” Sursa: Evenimentul Zilei Grafie: Neglijenţă de 

tehnoredactare. 

B1 TV 27.III, 

22.35 

Evenimentul 

Zilei, ecran 

„Televiziunile nu au nici o vină 

pentru ceea ce arată” 

Televiziunile nu au nicio vină 

pentru ceea ce arată 

Grafie: Conform DOOM 2005, 

adjectivul negativ niciun/nicio, 

precum şi pronumele negativ 

niciunul/niciuna se scriu legat. 

 

 

Recomandări 

● Titlul emisiunii Tainele sănătăţii şi frumuseţii – recomandat: Tainele sănătăţii şi ale frumuseţii (al doilea element coordonat în genitiv trebuie să 

fie precedat de articolul genitival al).  

● „Poiana Bv.” (B1 TV, 24.III, ecran) – recomandat: Poiana Braşov. 


