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B1 TV 

(1 – 30 iunie 2010) 

 

 

Post Data,  

ora 

Emisiune, 

autorul greşelii 

Greşeala Forma corectă Explicaţia greşelii 

B1 TV 1.VI, 

12.12 

Ştiri, 

reporter 

„moţiunii simple iniţiate... şi 

citită”  

moţiunii simple iniţiate... şi 

citite 

Sintaxă: Lipsa acordului în 

caz al adjectivului participial 

cu substantivul moţiune. 

B1 TV 1.VI, 

14.09 

Evenimentele 

zilei, 

moderatoare 

„din punct de vedere al 

traficului”  

din punctul de vedere al 

traficului  

Morfologie: Când din punct 

de vedere este urmată de un 

genitiv însoţit de al, 

substantivul punct trebuie să 

fie articulat: din punctul de 

vedere al. 

B1 TV 1.VI, 

14.25 

Evenimentele 

zilei, 

crawl 

„europarlamentarul PDL, 

Cristian Preda,”  

europarlamentarul PDL 

Cristian Preda 

Punctuaţie: Atributul 

categorial nu se izolează prin 

virgulă de restul enunţului.  

B1 TV 1.VI, 

14.40 

Evenimentele 

zilei, 

crawl 

„Antena 3 îl acţionează în 

justiţie pe Cristian Boureanu, 

pentru afirmaţiile făcute” 

Antena 3 îl acţionează în 

justiţie pe Cristian Boureanu 

pentru afirmaţiile făcute 

Punctuaţie: Circumstanţialul 

cauzal postpus nu se desparte 

prin virgulă. 

B1 TV 1.VI, 

14.50 

Evenimentele 

zilei, 

moderatoare 

„Consiliul Naţional al 

Audiovizualului va analiza 

joi, în şedinţa lor de atuncea”  

Consiliul Naţional al 

Audiovizualului va analiza în 

şedinţa de joi / membrii 

Consiliului Naţional al 

Audiovizualului vor analiza în 

şedinţa lor de joi  

Sintaxă: Dezacord 

determinat de faptul că 

pronumele de pers. a III-a 

plural lor reia un referent 

actualizat anterior printr-un 

substantiv cu sens colectiv, 

consiliu, care este însă la 

singular.  

B1 TV 1.VI, 

18.37 

6! Vine presa, 

voce 

„în favoarea moţiunii simple 

iniţiată de liberali şi 

în favoarea moţiunii simple 

iniţiate de liberali şi intitulate 

Sintaxă: Lipsa acordului în 

caz al adjectivelor 
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intitulată”  participiale cu substantivul 

moţiune. 

B1 TV 1.VI, 

18.37 

6! Vine presa, 

crawl 

„a respinsmoţiunea” a respins moţiunea Grafie: Greşeală de 

tehnoredactare. 

B1 TV 1.VI, 

18.42 

6! Vine presa, 

crawl 

„acţionar la fime care au 

afaceri cu statul” 

acţionar la firme care au 

afaceri cu statul 

Grafie: Greşeală de 

tehnoredactare. 

B1 TV 1.VI, 

18.47 

6! Vine presa, 

crawl 

„Sebastian Vlădescu, a 

declarat” 

Sebastian Vlădescu a declarat Punctuaţie: Nu se pune 

virgulă între subiect şi 

predicat. 

B1 TV 1.VI, 

18.49 

6! Vine presa, 

crawl 

„valoarea activităţii didactice 

efectiv prestată” 

valoarea activităţii didactice 

efectiv prestate 

Sintaxă: Lipsa acordului în 

caz al adjectivului participial 

cu substantivul activitate. 

B1 TV 1.VI, 

18.49 

6! Vine presa, 

crawl 

„aş spune, că nu îndrăznesc 

să sper la ce s-a întâmplat la 

precedenta moţiune” 

aş spune că nu îndrăznesc să 

sper la ce s-a întâmplat la 

precedenta moţiune 

Punctuaţie: Nu se pune 

virgulă între completiva 

directă şi regentă. 

B1 TV 3.VI, 

12.10 

Ştiri, 

voce 

„conform situaţiei oficiale 

publicată pe site-ul” 

conform situaţiei oficiale 

publicate pe site-ul 

Sintaxă: Lipsa acordului în 

caz al adjectivului participial 

cu substantivul situaţie. 

B1 TV 3.VI, 

12.11 

Ştiri, 

prezentatoare 

„prevederea”  prevederea Pronunţare: Accentuare 

incorectă. 

B1 TV 3.VI, 

12.16 

Ştiri, 

voce 

„temperaturile neobişnuit de 

calde” 

temperaturile neobişnuit de 

mari/ridicate 

vremea neobişnuit de caldă 

Semantică: Inadecvare 

semantică. Temperatura 

reprezintă o valoare, gradul 

de căldură a unui mediu sau 

a unui corp, deci este 

improprie asocierea 

temperaturi calde. 

B1 TV 3.VI, 

14.02 

Evenimentele 

zilei, 

voce 

„deputaţii din comisia de 

muncă a adoptat miercuri” 

deputaţii din comisia de muncă 

au adoptat miercuri 

Sintaxă: Dezacord între 

predicat şi subiect. 
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B1 TV 3.VI, 

14.03 

Evenimentele 

zilei, 

voce 

„[preşedenţie]” [preşedinţie] Pronunţare: Rostire 

incorectă. 

B1 TV 3.VI, 

14.17 

Evenimentele 

zilei, 

crawl 

„consilierul premierului pe 

probleme economice 

Andreea Paul-Vass” 

consilierul premierului pe 

probleme economice, Andreea 

Paul-Vass 

Punctuaţie: Apoziţia se 

izolează prin virgulă de 

restul enunţului. 

B1 TV 3.VI, 

18.15 

6! Vine presa, 

crawl 

„preşedintele PDL Crin 

Antonescu” 

preşedintele PDL, Crin 

Antonescu 

Punctuaţie: Apoziţia se 

izolează prin virgulă de 

restul enunţului.  

B1 TV 3.VI, 

18.50 

6! Vine presa, 

crawl 

„Unii au murit pentru ţară 

alţii trag foloasele” 

Unii au murit pentru ţară, alţii 

trag foloasele 

Punctuaţie: Virgula este 

necesară pentru marcarea 

raportului adversativ (Unii 

au murit pentru ţara, iar alţii 

trag foloasele). 

B1 TV 4.VI, 

12.14 

Ştiri, 

voce 

„aproape 100 de oameni, 

victime ale intoxicaţiilor cu 

fum, au fost internate” 

aproape 100 de oameni, 

victime ale intoxicaţiilor cu 

fum, au fost internaţi 

Sintaxă: Acord prin atracţie, 

cu termenul cel mai apropiat.  

B1 TV 7.VI, 

14.09 

 

Evenimentele 

zilei, 

moderatoare 

„[Funeriu]” [Funeriu] Pronunţare: Accentuare 

greşită a numelui propriu. 

Numele proprii de tipul 

Pescariu, Morariu, Olariu, 

care provin de la substantive 

comune nume de agent 

(pescar, morar, olar) se 

accentuează la fel ca acestea. 

B1 TV 7.VI, 

14.02; 

8.VI, 

14.02 

Evenimentele 

zilei, 

voce 

„şedinţa nu a fost lipsită şi de 

momente mai tensionate”  

şedinţa nu a fost lipsită nici de 

momente mai tensionate 

Sintaxă: În enunţuri negative, 

adverbul şi este înlocuit de 

nici. 

B1 TV 7.VI, Evenimentele „guvernanţii au considerat că guvernanţii au considerat că Sintaxă: Temenii conjuncţiei 
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14.03 zilei, 

voce 

proiectul de lege care 

priveşte reducerea pensiilor 

să fie asumat separat”  

proiectul de lege care priveşte 

reducerea pensiilor trebuie să 

fie asumat separat / 

guvernanţii au decis ca 

proiectul de lege care priveşte 

reducerea pensiilor să fie 

asumat separat 

scindate sunt ca [...] să. 

B1 TV 7.VI, 

14.04 

Evenimentele 

zilei, 

voce 

„s-a specificat în lege că 

nicio pensie să nu scadă sub 

350 de lei”  

s-a specificat în lege ca nicio 

pensie să nu scadă sub 350 de 

lei 

Sintaxă: Temenii conjuncţiei 

scindate sunt ca [...] să. 

B1 TV 7.VI, 

14.02 

Evenimentele 

zilei, 

moderatoare 

„am aniversat fix un anişor” am sărbătorit fix un anişor Semantică: Pleonasm. 

B1 TV 8.VI, 

14.23 

Evenimentele 

zilei, 

moderatoare 

„mă refer inclusiv la 

calculele cât se poate de 

pragmatice pe care fiecare 

parlamentar, de la putere sau 

nu, şi-l va face” 

mă refer inclusiv la calculele 

cât se poate de pragmatice pe 

care fiecare parlamentar, de la 

putere sau nu, şi le va face 

Sintaxă: Dezacord. 

B1 TV 8.VI, 

14.12 

Evenimentele 

zilei, 

titraj 

„şef Dep. Politic” şeful departamentului politic Grafie: Prescurtare 

inadecvată. 

Sintaxă: Nemarcarea 

relaţiilor sintactice. 

B1 TV 8.VI, 

16.20 

Evenimentele 

zilei, 

titraj 

„d-nul Ponta” d./dl Ponta Grafie: Prescurtare 

neconformă cu norma.  

B1 TV 9.VI, 

11.04 

Naşul, 

moderator 

„[ruibiului]” [ragbiului] Pronunţare: Rostire 

incorectă. 

B1 TV 9.VI, 

14.09 

Evenimentele 

zilei, 

invitat 

„clica aflată azi la putere pe 

care o acuză, nu-i aşa, onor 

opoziţia, ar înfunda sau ar fi 

clica aflată azi la putere pe 

care o acuză, nu-i aşa, onor 

opoziţia, ar înfunda sau ar fi 

Sintaxă: Frază eliptică, 

dezorganizată sintactic. 
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permanent daţi în judecată” dată în judecată 

B1 TV 10.VI, 

12.06 

Ştiri, 

prezentatoare 

„raportul unei agenţii 

londoneze specializată în 

evaluarea ....” 

raportul unei agenţii 

londoneze specializate în 

evaluarea .... 

Sintaxă: Lipsa acordului în 

caz al adjectivului participial 

cu substantivul agenţie. 

B1 TV 10.VI, 

14.01 

Evenimentele 

zilei, 

voce 

[tranversează] [traversează] Pronunţare: Rostire 

incorectă. 

B1 TV 10.VI, 

14.06 

Evenimentele 

zilei, 

crawl 

solicitatarea solicitarea Grafie: Greşeală de 

tehnoredactare. 

B1 TV 10.VI, 

14.15 

Evenimentele 

zilei, 

invitat 

permanent 

faptul că nu am scăpat de 

discuţiile astea e cauzată de 

faptul că ... 

faptul că nu am scăpat de 

discuţiile astea e cauzat de ...  

Sintaxă, stilistică: Enunţ 

greoi, conţinând o repetiţie şi 

un dezacord. 

B1 TV 10.VI, 

14.19 

Evenimentele 

zilei, 

invitat 

permanent 

dacă unul dintre aceste 

partide care, în momentul de 

faţă, asigură majoritatea 

parlamentară nu-i convine  

dacă unuia dintre aceste 

partide care, în momentul de 

faţă, asigură majoritatea 

parlamentară nu-i convine 

Sintaxă: Anacolut. 

B1 TV 10.VI, 

14.25 

Evenimentele 

zilei, 

invitat 

permanent 

[vroia] [voia] Morfologie: Forma de 

imperfect vroiam este un 

hibrid între voiam (de la 

verbul a voi) şi vream (de la 

verbul a vrea). 

B1 TV 10.VI, 

14.47 

Evenimentele 

zilei, 

invitat 

permanent 

[ecsmplu] [egzemplu] Pronunţare: Rostire incorectă 

a lui „x” intervocalic.  

B1 TV 10.VI, 

14.47 

Evenimentele 

zilei, 

moderatoare 

[ştatele] de plată [statele] de plată Pronunţare: Rostire incorectă 

a substantivului.  



 6 

B1 TV 18.VI, 

14.08 

Evenimentele 

zilei, crawl 

„Vrea sa introducă” Vrea să introducă Grafie: Neglijenţă de 

tehnoredactare. 

B1 TV 18.VI, 

14.38 

Evenimentele 

zilei, pe ecran 

„200 litri 

150 litri 

175 litri” 

200 de litri 

150 de litri 

175 de litri 

Sintaxă: Absenţa prepoziţiei 

de. 

B1 TV 18.VI, 

14.50 

Evenimentele 

zilei, burtieră 

„redactor şef adjunct” redactor-şef adjunct Grafie: Conform DOOM2, 

numele de funcţii compuse 

cu şef se scriu cu cratimă. 

B1 TV 18.VI, 

20.06 

Codul lui 

Oreste, 

prezentator 

„Iar sistemele, cu precărere 

cel de învăţământ, crea...” 

Iar sistemele, cu precărere cel 

de învăţământ, creau... 

Sintaxă: Dezacord între 

subiect şi predicat.  

B1 TV 22.VI, 

21. 20 

Naşul, burtieră „redactor şef adjunct” redactor-şef adjunct Grafie: Conform DOOM2, 

numele de funcţii compuse 

cu şef se scriu cu cratimă. 

B1 TV 22.VI, 

22. 57 

Naşul, 

prezentator 

„tragem dân dinţi” strângem din dinţi Lexic: Distorsionarea unei 

formule stabile.  

B1 TV 28.VI, 

19.39 

6! Vine presa, 

crawl 

„in aceasta seară” în această seară Grafie: Neglijenţă de 

tehnoredactare. 

B1 TV 29.VI, 

13.54 

Promo, pe ecran „120 milioane euro” 120 milioane de euro Sintaxă: Absenţa prepoziţiei 

de. 

B1 TV 29.VI, 

14.03 

Evenimentele 

zilei, crawl 

„board-ul FMI” boardul FMI 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 DOOM2, p. XCI–

XCII).         

B1 TV 29.VI, Evenimentele „peste 300 hectare de teren” peste 300 de hectare de teren Sintaxă: Absenţa prepoziţiei 
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14.05 zilei, crawl de. 

B1 TV 29.VI, 

14.08 

Evenimentele 

zilei, crawl 

„forinti maghiari” forinţi maghiari Grafie: Probabil neglijenţă 

de tehnoredactare. 

B1 TV 29.VI, 

14.20 

Evenimentele 

zilei, 

prezentatoare 

pluralul „bareme”, corectat 

imediat cu „baremuri” 
bareme Morfologie: Forma corectă 

de plural a substantivului 

este bareme. 

B1 TV 29.VI, 

14.25 

Evenimentele 

zilei, crawl 

„îi cere premierului nu aplice 

reducerea” 

îi cere premierului să nu aplice 

reducerea 

Grafie: Neglijenţă de 

tehnoredactare. 

B1 TV 29.VI, 

15.06 

Evenimentele 

zilei, pe ecran 

„Curtea constată ca 

dificultăţile... nu pot fi opuse 

dreptului la pensie” 

Curtea constată că 

dificultăţile... nu pot fi opuse... 

Grafie: Neglijenţă de 

tehnoredactare. 

B1 TV 29.VI, 

16.55 

Evenimentele 

zilei, 

prezentatoare 

„o palma dată UDMR-ului 

ca şi pedeapsă” 

o palma dată UDMR-ului ca 

pedeapsă 

Sintaxă: Şi parazitar. 

B1 TV 29.VI, 

17.46 

Evenimentele 

zilei, reporter 

„deocamdată atât vă pot 

spune pentru moment” 

deocamdată atât vă pot 

spune/atât vă pot spune pentru 

moment 

Semantică: Pleonasm. 

B1 TV 29.VI, 

18.04 

6! Vine presa, 

prezentatoare 

„Cătălin Prisacariu” Cătălin Prisacariu Pronunţare: Accentuare 

greşită a numelui propriu. 

Numele proprii de tipul 

Pescariu, Morariu, Olariu, 

care provin de la substantive 

comune nume de agent 

(pescar, morar, olar) se 

accentuează la fel ca acestea.  

B1 TV 29.VI, 

18.33 

6! Vine presa, 

crawl 

„se artă într-un comunicat 

de presă” 

se arată într-un comunicat de 

presă 

Grafie: Neglijenţă de 

tehnoredactare. 

B1 TV 29.VI, 

19.18 

6! Vine presa, 

Roxana Iliescu 

„Ai şi noutăţi noi” Ai şi noutăţi/Ai şi lucruri noi Semantică: Pleonasm. 

B1 TV 29.VI, 6! Vine presa, „[şaptisprezece]” [şaptesprezece] Pronunţie: Numeralul 
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19.53 Meteo, voce cardinal se pronunţă corect 

[şaptesprezece]. 

B1 TV 30.VI, 

18.10 

6! Vine presa, 

crawl 

„75 milioane euro” 75 de milioane de euro Sintaxă: Absenţa prepoziţiei 

de. 

 

 

 

Recomandări 

● Sunt folosite constant ghilimele neromâneşti: " " – corect: „”  

  

Extinderea incorectă a prepoziţiei pe: 

● „să-şi angajeze răspunderea pe măsurile de austeritate” (B1 TV, 1.VI) – recomandat: să-şi asume răspunderea pentru/privind 

măsurile de austeritate 

●„asumarea s-a făcut pe două proiecte de lege separate” (B1, 18.VI) – recomandat: asumarea s-a făcut cu privire la/pentru două 

proiecte de lege separate 

●„Cele două acte normative pe care şi-a angajat răspunderea” (B1, 18.VI) – recomandat: Cele două acte normative pentru care/în 

privinţa cărora şi-a asumat răspunderea 

●„se dă votul final pe conducerea SRTV”; „se dă votul final pe conducerea TVR” (B1 TV, 29.VI) – recomandat: se dă votul final 

pentru conducerea SRTV; se dă votul final pentru conducerea TVR 

●„Lăzescu... urmează să fie validat pe această funcţie” (B1 TV, 29.VI) – recomandat: Lăzescu... urmează să fie validat în această 

funcţie 

 

● „înainte ca Cabinetul” (B1 TV, 1.VI) – recomandat: înainte ca Guvernul 

● „demisie surpriză” (B1 TV, 1.VI, titraj) – recomandat: demisie-surpriză 

● „o propune pe Iulia Antonella Motoc pentru judecător la CC din partea Senatului” (B1 TV, 1.VI, crawl) – recomandat: o propune 

pe Iulia Antonella Motoc pentru funcţia de judecător/ca judecător la CC din partea Senatului  

● „termenul pentru care ANI verifică persoanele care părăsesc funcţiile publice să fie de trei ani” (B1 TV, 2.VI, crawl) – 

recomandat: perioada/intervalul în care ANI verifică persoanele care părăsesc funcţiile publice să fie de trei ani 

● „fundaşul format la Craiova, ce în capitală a jucat pentru Steaua” (B1 TV, 3.VI) – recomandat: fundaşul format la Craiova, care în 

capitală a jucat pentru Steaua 

● „[beşica]” (B1 TV, 9.VI, 11.04, Radu Moraru) – recomandat: [băşica] 
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● „va trebui să se prezinte în faţa magistraţilor în 21 iunie, unde se va judeca” (B1 TV, 9.VI) – recomandat: va trebui să se prezinte în 

21 iunie în faţa magistraţilor, unde se va judeca 

● „Dacă o mai frecăm mult cu Curtea Constituţională” (B1 TV, 16.VI) 

● „Manipulare înseamnă să va bag un pumn în gură” (B1 TV, 17.VI) 

● „Colegii, ia intraţi rapid...” (B1 TV, 22.VI) – corect: Colegi, ia intraţi rapid... 

● „V-aţi pupat pe bot” (B1 TV, 24.VI) 

● „Toţi analiştii o iau în bot” (B1 TV, 24.VI) 

● „De teama presiunii sociale şi unei posibile noi decizii” (B1 TV, 28.VI) – recomandat: De teama presiunii sociale şi a unei posibile 

noi decizii 

● „Măsurile de diminuare a pensiilor şi salariilor” (B1 TV, 28.VI) – recomandat: Măsurile de diminuare a pensiilor şi a salariilor 

● „Bună seara, domnu’ Cristoiu!” (B1 TV, 28.VI) – corect: Bună seara, domnule Cristoiu! 

● „difficult to manage”, tradus pe ecran „dificil de manageriat” (B1 TV, 29.VI, traducere pe ecran) – recomandat: dificil de 

condus/de controlat/de gestionat  
 


