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B1 TV 

1 – 31 mai 2011 

 

 

Post Data,  

ora 

Emisiune, 

autorul 

greşelii 

Greşeala Forma corectă Explicaţia greşelii 

B1 TV 1.V.2011, 

20.10 

Știrile B1 TV, 

voice-over 

„Măsurile de austeritate ale 

Guvernului, luate la 

insistențele Uniunii 

Europene și a FMI-ului” 

Măsurile de austeritate ale 

Guvernului, luate la 

insistențele Uniunii 

Europene și ale FMI-ului 

Sintaxă: Dezacord. 

Pronumele semiindependent 

trebuie să aibă formă de 

feminin, plural, la fel ca 

substantivul insistențele. 

B1 TV 1.V.2011, 

20.11 

Știrile B1 TV, 

text pe ecran 

„Executivul nu a făcut o lege 

clară care să ne protejeze 

drepturile muncii iar asta 

este o problemă cât se poate 

de serioasă.” 

Executivul nu a făcut o lege 

clară care să ne protejeze 

drepturile muncii, iar asta 

este o problemă cât se poate 

de serioasă. 

Punctuație: Înaintea 

conjuncției adversative iar 

trebuie pusă virgulă. 

B1 TV 1.V.2011, 

20.22 

Știrile B1 TV, 

text pe ecran 

„–– Baticu, doamna! 

  –– Nu mai pot domne! 

Unde e baticu?” 

–– Baticu’, doamnă! 

–– Nu mai pot, domn’e! 

Unde e baticu’? 

Morfologie: Forma de 

vocativ a substantivului de 

genul feminin este doamnă 

(nearticulat). 

Grafie: Absența apostrofului 

care marchează elidarea 

articolului. 

Punctuație: Substantivul în 

vocativ trebuie separat prin 

virgulă de restul enunțului. 
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B1 TV 2.V.2011, 

20.00 

Știrile B1 TV, 

titlu 

„Osama omorât de Obama” Osama, omorât de Obama Punctuație:  Absența 

verbului care marchează 

elipsa operatorului pasiv a 

fi. 

B1 TV 2.V.2011, 

20.00 

Știrile B1 TV,  

voice-over 

„A murit de septicemie după 

ce i-a fost pus un picior în 

ghips [gips]” 

A murit de septicemie după 

ce i-a fost pus un picior în 

ghips [ghips] 

Pronunțare: Substantivul 

ghips se pronunță cum se 

scrie. 

B1 TV 2.V.2011, 

20.05 

Știrile B1 TV, 

voice-over 

„piciorul i-a fost pus în ghips 

[gips] abia a doua zi” 

piciorul i-a fost pus în ghips 

[ghips] abia a doua zi 

Pronunțare: Vezi supra. 

B1 TV 6.V.2011, 

20.07 

Știrile B1 TV, 

reporter 

„Apartament unde, de câteva 

zile, se pare că nu a mai dat 

nimeni pe-acolo” 

Apartament unde, de câteva 

zile, se pare că nu a mai fost 

nimeni 

Sintaxă: Exprimare 

defectuoasă. Reluarea 

nejustificată a 

circumstanțialului de loc 

(unde… pe-acolo). 

B1 TV 6.V.2011, 

20.15 

Știrile B1 TV, 

burtieră 

„Marius Vizireanu 

proprietar spălătorie” 

Marius Vizireanu, 

proprietar de spălătorie 

Sintaxă: Nemarcarea 

relațiilor sintactice. 

B1 TV 7.V.2011, 

20.10 

Știrile B1 TV, 

reporter 

„Bună seara, spuneți-ne, vă 

rog, la ce să ne așteptăm în 

zilele următoare” 

Bună seara, spuneți-ne, vă 

rog, la ce să ne așteptăm în 

zilele următoare 

Morfologie: Verbele de 

conjugarea a treia, terminate 

în e la infinitiv, se 

accentuează pe radical, nu 

pe sufix, precum verbele de 

conjugarea a II-a. 

B1 TV 7.V.2011, 

20.20 

Știrile B1 TV,  

text pe ecran 

„Ea s-a culcat cu cei doi 

copii și bărbatul ei nu a fost 

acasa și de la lumînare s-a 

aprins ” 

Ea s-a culcat cu cei doi copii, 

bărbatul ei nu a fost acasă și 

de la lumânare s-a aprins 

Grafie: Lipsa parțială a 

diacriticelor; scrierea cu î, în 

loc de â, în interiorul 

cuvântului. 

B1 TV 7.V.2011, 

20.25 

Știrile B1 TV,  

reporter 

„A spus că trebuie să ne 

menținem în continuare o 

atitudine de precauție” 

A spus că trebuie să ne 

menținem o atitudine de 

precauție 

Semantică: Pleonasm. 

B1 TV 7.V.2011, Știrile B1 TV,  „După ce în prealabil După ce în prealabil Pronunțare: Substantivul 
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20.30 voice-over recenzorul a verificat 

identitatea respondentului” 

recenzorul a verificat 

identitatea repondentului 

recenzor se accentuează pe 

ultima silabă. 

B1 TV 7.V.2011, 

20.40 

Știrile B1 TV,  

voice-over 

„Inițial li s-a spus că vor sta 

acolo maxim trei săptămâni” 

Inițial li s-a spus că vor sta 

acolo maximum trei 

săptămâni 

Morfologie: Forma 

adverbului este maximum. 

Maxim este adjectiv. 

B1 TV 7.V.2011,  

20.45 

Sport, 

prezentatoare 

„Au câștigat primul trofeu 

european a fotbalului 

românesc” 

Au câștigat primul trofeu 

european al fotbalului 

românesc 

Sintaxă: Dezacord. Articolul 

posesiv trebuie să aibă 

formă de masculin, singular, 

la fel ca substantivul trofeu. 

B1 TV 8.V.2011, 

20.06 

Știrile B1 TV, 

text pe ecran 

„Oameni buni vă omorâți 

unul pe altul, nu mai 

împingeți!” 

Oameni buni, vă omorâți 

unul pe altul, nu mai 

împingeți! 

Punctuație: Structura în 

vocativ trebuie separată prin 

virgulă de restul enunțului. 

B1 TV 8.V.2011, 

20.06 

Știrile B1 TV, 

text pe ecran 

„Înțelegeți că vă rupeți 

picioarele oameni buni!” 

Înțelegeți că vă rupeți 

picioarele, oameni buni! 

Punctuație: Vezi supra. 

B1 TV 8.V.2011, 

20.13 

Știrile B1 TV, 

voice-over 

„Mașina circula pe baza unei 

autorizații de circulație 

expirată din luna ianuarie” 

Mașina circula pe baza unei 

autorizații de circulație 

expirate din luna ianuarie 

Sintaxă: Dezacord. 

Adjectivul participial se 

acordă în caz cu 

substantivul autorizații, deci 

trebuie să aibă formă de 

genitiv-dativ. 

B1 TV 9.V.2011, 

20.01 

Știrile B1 TV, 

reporter 

„În tot acest timp cei doi au 

afișat un zâmbet și o fericire 

ce li se putea citi pe chip ” 

În tot acest timp cei doi au 

afișat un zâmbet și o fericire 

ce li se puteau citi pe chip. 

Sintaxă: Dezacord între 

subiectul postpus multiplu și 

predicat. 

B1 TV 9.V.2011, 

20.03 

 

Știrile B1 TV, 

reporter 

„După atâtea presiuni ce au 

fost duse, Irinel 

Columbeanu nu putea 

accepta faptul că nu i se 

permite vizita și compania 

sa în preajma micuței 

Irinuca” 

După atâtea presiuni (ce au 

fost făcute), Irinel 

Columbeanu nu putea 

accepta faptul că nu i se 

permit vizita și compania sa 

în preajma micuței Irinuca. 

Lexic: Înlocuirea verbului 

din construcția a face 

presiuni (asupra cuiva).  

Sintaxă: Dezacord. Acordul 

trebuie făcut cu subiectul 

postpus multiplu vizita și 

compania sa. 
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B1 TV 11.V.2011, 

20.22 

Știrile B1 TV, 

prezentatoare 

„l-a desfigurat în bătaie pe 

un agent de pază al unui 

cazino din oraș” 

l-a desfigurat în bătaie pe un 

agent de pază al unui 

cazinou din oraș 

Pronunțare: Conform 

DOOM
2
 2005, forma 

substantivului este cazinou, 

cu diftongul ou. 

B1 TV 11.V.2011, 

20.22 

Știrile B1 TV, 

voice-over 

„la un cazino din Satu 

Mare” 

la un cazinou din Satu Mare Pronunțare: Vezi supra. 

B1 TV 12.V.2011, 

20.00 

Știrile B1 TV, 

reporter 

„Spun că această situație nu 

mai poate continua, drept 

pentru care au hotărât ca 

Patriarhul României Daniel 

să nu mai fie pomenit în 

cărțile bisericești, cât și 

reprezentatul Bisericii 

româneși la Ierusalim să fie 

eliminat” 

 

Spun că această situație nu 

mai poate continua, drept 

care au hotărât ca Patriarhul 

României Daniel să nu mai 

fie pomenit în cărțile 

bisericești, iar reprezentatul 

Bisericii româneși la 

Ierusalim să fie eliminat 

 

Sintaxă: Construcție 

defectuoasă a mesajului. 

Cât nu se folosește separat, 

ci numai în structura 

corelativă atât… cât și. 

 

B1 TV 12.V.2011, 

20.27 

Știrile B1 TV, 

burtieră 

„proprietar microfermă 

prepelițe” 

proprietar de microfermă de 

prepelițe 

Sintaxă: Nemarcarea 

relațiilor sintactice. 

B1 TV 12.V.2011, 

20.30 

Știrile B1 TV, 

titlu 

„Tanti se lansează la 

cinema” 

„Tanti” se lansează la 

cinema 

Punctuație: Lipsa 

ghilimelelor necesare citării. 

B1 TV 12.V.2011, 

20.40 

Știrile B1 TV, 

prezentatoare 

„NASA a făcut publice cele 

mai frumoase fotografii ale 

Terrei văzută din spațiu” 

 

NASA a făcut publice cele 

mai frumoase fotografii ale 

Terrei văzute din spațiu 

 

Sintaxă: Dezacord. 

Adjectivul participial se 

acordă în caz cu 

substantivul Terrei, deci 

trebuie să aibă formă de 

genitiv-dativ. 

B1 TV 13.V.2011, 

20.05 

Știrile B1 TV, 

text pe ecran 

„Nu mai domne, nu mai 

vreau să dau nicio 

declarație” 

Nu mai, domn’e, nu mai 

vreau să dau nicio declarație 

Punctuație: Substantivul în 

vocativ trebuie separat prin 

virgule de restul enunțului. 

B1 TV 13.V.2011, Știrile B1 TV, „ECONOMIST ȘEF Economist-șef în bancă Grafie: Acest substantiv 
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20.17 burtieră BANCĂ” compus se scrie cu cratimă. 

Sintaxă: Nemarcarea 

relațiilor sintactice. 

B1 TV 13.V.2011, 

20.18 

Știrile B1 TV,  

burtieră 

„președinte Comisia de 

Prognoză” 

președintele Comisiei de 

Prognoză 

Sintaxă: Nemarcarea 

relațiilor sintactice. 

B1 TV 13.V.2011, 

20.50 

Sport, 

prezentator 

„Nu se tem decât de arbitraj 

în derby-ul de duminică de la 

Galați” 

Nu se tem decât de arbitraj 

în derby-ul de duminică de la 

Galați 

Pronunțare: Conform 

DOOM
2
 2005, substantivul 

derby/derbi se accentuează 

pe prima silabă. 

B1 TV 14.V.2011, 

20.01 

Știrile B1 TV, 

prezentatoare 

„Emil Boc, Vasile Blaga și 

Theodor Paleologu a intrat 

în cursa pentru președinție” 

Emil Boc, Vasile Blaga și 

Theodor Paleologu au intrat 

în cursa pentru președinție 

Sintaxă: Dezacord. Acordul 

trebuie făcut la plural cu 

subiectul multiplu.  

B1 TV 15.V.2011, 

20.14 

Știrile B1 TV, 

text pe ecran 

„Sunt colegii ne vedem rar. ” Sunt colegii, ne vedem rar. Punctuație: Lipsa virgulei 

dintre cele două propoziții 

juxtapuse. 

B1 TV 26.V.2011, 

15.22 

Știrile B1 TV, 

titlu 

„RĂMAS BUN, FĂNUȘ 

NEAGU” 

RĂMAS-BUN, FĂNUȘ 

NEAGU! 

Grafie: Substantivul compus 

se scrie cu cratimă. 

Punctuație: Absența 

semnului exclamării care 

marchează enunțul 

imperativ. 

B1 TV 26.V.2011, 

15.25 

Știrile B1  TV, 

burtieră 

„rep. dispecerat Ministerul 

Mediului” 

reprezentant al 

dispeceratului Ministerului 

Mediului 

Grafie: Prescurtare 

improprie a substantivului 

reprezentant. 

Sintaxă: Nemarcarea 

relațiilor sintactice. 

B1 TV 26.V.2011, 

25.25 

Știrile B1 TV, 

text pe ecran 

„Pleacă mă...” Pleacă, mă.... Punctuație: Lipsa virgulei 

dintre interjecție și verb. 

B1 TV 26.V.2011, 

15.37 

Știrile B1 TV, 

titlu 

„SE SCHIMBA IAR TAXA 

AUTO” 

SE SCHIMBĂ IAR TAXA 

AUTO 

Grafie: Lipsa parțială a 

diacriticelor. 
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B1 TV 26.V.2011, 

15.40 

Știrile B1 TV, 

burtieră 

„COSTIN MICU 

director vânzări” 

„COSTIN MICU 

director de vânzări” 

Sintaxă: Nemarcarea 

relațiilor sintactice. 

 

Recomandări: 

● „ Una dintre cele mai mari țepe a fost dată unei firme de mobilă” (Știrile B1 TV, voice-over, 13.V.2011, 20.11) – recomandat: Una 

dintre cele mai mari fraude a avut loc într-o tranzacție cu o firmă de mobilă. 

● „Angajatorul este obligat să plătească pe zilier la sfârșitul fiecărei zile” (Ştirile B1 TV, prezentatoare, 1.V.2011, 20.28) – 

recomandat: Angajatorul este obligat să-l plătească pe zilier la sfârșitul fiecărei zile. 

 

 


