
N24 PLUS 

(1 – 30 iunie 2010) 

 

La acest post, titrajele emisiunilor Jurnal regional, Ştiri şi No comment nu conţin semne diacritice. 

 

 

Post Data,  

ora 

Emisiune, 

autorul greşelii 

Greşeala Forma corectă Explicaţia greşelii 

N24 

PLUS 

1.VI, 

18.01 

Ştiri, 

titraj 

„inspector şef” inspector-şef Grafie: Compusul se scrie cu 

cratimă. 

N24 

PLUS 

1.VI, 

18.02 

Ştiri, 

titraj 

„patron hotel” patronul unui hotel/patronul 

hotelului 

Sintaxă: Nemarcarea 

relaţiilor sintactice. 

N24 

PLUS 

1.VI, 

18.13 

Ştiri, 

crawl 

„cerul va fi variabil[ ] iar 

vântul va sufla slab” 

cerul va fi variabil[,] iar vântul 

va sufla slab 

Punctuaţie: Virgula este 

obligatorie înainte de 

conjuncţia adversativă iar. 

N24 

PLUS 

1.VI, 

18.24 

Ştiri, 

voce 

„ardelenii au urcat un loc şi 

se află pe poziţia 75 în 

clasamentul pe luna mai a 

Federaţiei de Statistică” 

ardelenii au urcat un loc şi se 

află pe poziţia 75 în 

clasamentul pe luna mai al 

Federaţiei de Statistică 

Sintaxă: Dezacord al 

articolului posesiv. 

N24 

PLUS 

1.VI, 

23.04 

Talk Şoc, 

moderator 

„vicepreşedinte a 

Întreprinderii Roşia Montana 

Gold Corporation” 

vicepreşedinte al Întreprinderii 

Roşia Montana Gold 

Corporation 

Sintaxă: Dezacord al 

articolului posesiv. 

N24 

PLUS 

1.VI, 

23.26; 

23.52 

Talk Şoc, 

moderator 

„prim-vicepreşedinte a 

Partidului Verde”  

prim-vicepreşedinte al 

Partidului Verde 

Sintaxă: Dezacord al 

articolului posesiv.  

N24 

PLUS 

1.VI, 

23.46 

Talk Şoc, 

crawl 

„după ce guvernul îşi va 

suma răspunderea”  

după ce guvernul îşi va asuma 

răspunderea  

Greşeală de tehnoredactare. 

N24 

PLUS 

1.VI, 

23.47 

Talk Şoc, 

crawl 

„nu există, în acest moment, 

semne[,] că peste trei luni”  

nu există, în acest moment, 

semne[ ] că peste trei luni 

Punctuaţie: Virgulă 

nejustificată. 

N24 2.VI,  Revista presei, „exploatat la maxim”  exploatat la maximum Morfologie: Adverbul are 



PLUS 6.43 voce forma maximum. 

N24 

PLUS 

2.VI, 

17.00  

Conspiraţia 

tăcerii, 

moderator 

„prin intermediul contactului 

care-l am permanent cu 

telespectatorii” 

prin intermediul contactului pe 

care-l am permanent cu 

telespectatorii 

Sintaxă: Absenţa prepoziţiei 

pe înaintea relativului care în 

poziţia de obiect direct. 

N24 

PLUS 

2.VI, 

17.01  

Conspiraţia 

tăcerii, 

moderator 

„multe dintre predicţiile... 

arată că civilizaţia noastră o 

să dispară... locuitorii 

planetei să nu fie alţii decât 

insectele... care vor fi 

împărţite pe diverse arealuri 

geografice... dacă va fi aşa 

sau nu vom vedea, viitorul 

va decide” 

multe dintre predicţiile... arată 

că civilizaţia noastră o să 

dispară... locuitorii planetei să 

nu fie alţii decât insectele... 

care vor fi împărţite pe diverse 

areale geografice... dacă va fi 

aşa sau nu, [ ] viitorul va 

decide 

Morfologie: Forma de plural  

a substantivului areal este 

areale. 

Stilistică: Inadvertenţă în 

conţinutul de idei („vom 

vedea dacă civilizaţia o să 

dispară”). 

N24 

PLUS 

2.VI, 

17.03  

Conspiraţia 

tăcerii, 

crawl 

„ÎNs” 

„CEsRUL” 

ÎN 

CERUL 

Greşeli de tehnoredactare. 

N24 

PLUS 

2.VI, 

17.03  

Conspiraţia 

tăcerii, 

moderator 

„să începem cu una din 

întrebările care le-a pus 

telespectatorii” 

să începem cu una din 

întrebările pe care le-au pus 

telespectatorii 

Sintaxă: 1. Absenţa 

prepoziţiei pe înaintea 

relativului care în poziţia de 

obiect direct. 2. Dezacord. 

N24 

PLUS 

2.VI, 

18.01 

Ştiri, 

titraj 

„preşedinete”  preşedinte  Greşeală de tehnoredactare. 

N24 

PLUS 

2.VI, 

18.02; 

18.25; 

3.VI, 

16.33; 

9.VI, 

18.01 

Ştiri, 

voce 

[ecsecutivului] 

[ecsecutiv] 

[ecsecutivul] 

[ecsecutivă] 

[egzecutivului] 

[egzecutiv] 

[egzecutivul] 

[egzecutivă] 

Pronunţare: Rostire incorectă  

a lui „x” intervocalic. 

N24 

PLUS 

2.VI, 

18.07 

Ştiri, 

voce 

[Funeriu] [Funeriu] Pronunţare: Accentuare 

incorectă. 



N24 

PLUS 

2.VI, 

18.08 

Ştiri, 

voce 

„consilierul lui [Funeriu] va 

fi nevoită să opteze” 

consilierul lui [Funeriu] va fi 

nevoit să opteze 

Pronunţare: Accentuare 

incorectă. 

Sintaxă: dezacord determinat 

de faptul că referentul este o 

persoană de sex feminin. 

N24 

PLUS 

2.VI, 

18.09 

Ştiri, 

voce 

[ecsemplu] [egzemplu] Pronunţare: Rostire incorectă  

a lui „x” intervocalic. 

N24 

PLUS 

2.VI, 

18.12 

Ştiri, 

voce 

„au [eşit] din matcă” au [ieşit] din matcă Pronunţare: Rostire 

incorectă. 

N24 

PLUS 

2.VI, 

18.14 

Ştiri, 

titraj 

„vaccin  anti-cancer” vaccin  anticancer Grafie: Cuvântul nu se scrie 

cu cratimă. 

N24 

PLUS 

2.VI, 

18.15 

Ştiri, 

voce 

„lungile turnee în străinătate 

a lui Al Gore” 

lungile turnee în străinătate 

ale lui Al Gore 

Sintaxă: Dezacord al 

articolului posesiv. 

N24 

PLUS 

2.VI, 

18.24 

Ştiri, 

voce 

„după treizeci şi patru minute 

intens disputate”  

după treizeci şi patru de 

minute intens disputate  

Sintaxă: Absenţa prepoziţiei 

de după numeralele de la 20 

în sus. 

N24 

PLUS 

3.VI, 

16.34 

Ştiri, 

titraj 

„presed. Camera 

Deputaţilor” 

preşedintele Camerei 

Deputaţilor 

Grafie: Prescurtare 

nerecomandată. 

Sintaxă: Nemarcarea 

relaţiilor  sintactice. 

N24 

PLUS 

3.VI, 

16.45 

Ştiri, 

titraj 

„dir. investiţii” director de investiţii Grafie: Prescurtare 

nerecomandată. 

Sintaxă: Nemarcarea 

relaţiilor  sintactice. 

N24 

PLUS 

3.VI, 

17.01 

Conspiraţia 

tăcerii, 

moderator 

„este o carte care avem 

multe, multe de învăţat”  

este o carte din care avem 

multe, multe de învăţat 

Sintaxă: Construcţie 

defectuoasă a enunţului. 

N24 

PLUS 

3.VI, 

17.02 

Conspiraţia 

tăcerii, 

moderator 

„mai a fost abordat acest 

subiect?” 

a mai fost abordat acest 

subiect? 

Sintaxă: Topica neliterară a 

adverbului mai. 



N24 

PLUS 

4.VI, 

16.44 

Jurnal regional, 

titraj 

„purt. de cuv.” purtător de cuvânt  Grafie: Prescurtare 

inadecvată. 

N24 

PLUS 

4.VI, 

17.01 

Magazin 

economic, 

prezentator  

„aşa cum şi patronatele 

occidentale au tot discutat şi 

nimeni nu i-a ascultat”  

aşa cum şi patronatele 

occidentale au tot discutat şi 

nimeni nu le-a ascultat 

Sintaxă: Dezacord. 

N24 

PLUS 

4.VI, 

17.49 

Magazin 

economic, 

voce 

[ecsact] [egzact] Pronunţare: Rostire incorecta  

a lui „x” intervocalic. 

N24 

PLUS 

4.VI, 

17.51 

Magazin 

economic, 

voce 

„minim al ultimilor şapte 

luni” 

minim al ultimelor şapte luni Morfologie: Forma de 

feminin plural a adjectivului 

este ultimele. 

N24 

PLUS 

8.VI,  

17.02 

Talk Şoc, 

moderator 

„din partea a diferitelor 

planuri sociale” 

din partea a diferite/diferitelor 

planuri sociale 

Sintaxă: Contaminarea între 

două posibilităţi sintactice de 

marcare a aceleiaşi relaţii a 

dus la o marcare dublă. 

N24 

PLUS 

8.VI,  

18.11 

Ştiri, 

voce 

[Institutul de Lingvistică 

Iorgu Iordan Rosetti] 

[Institutul de Lingvistică Iorgu 

Iordan Alexandru Rosetti] 

Numele instituţiei nu este 

prezentat complet, ceea ce 

poate crea confuzie. 

N24 

PLUS 

8.VI,  

18.15 

Ştiri, 

voce 

„cea mai mare parte a 

reducerilor vor afecta 

cheltuielile sociale şi mai 

ales indemnizaţiile pentru 

şomerii de lungă durată” 

cea mai mare parte a 

reducerilor va 

afecta/reducerile vor afecta 

cheltuielile sociale şi mai ales 

indemnizaţiile pentru şomerii 

de lungă durată 

Sintaxă: Dezacord. 

N24 

PLUS 

9.VI,  

17.01 

Conspiraţia 

tăcerii, 

moderator 

„relevă lucrurile oculte, 

absconse, bizare, stranii 

ciudate, care, de regulă, 

dumneavoastră nu le 

cunoaşteţi sau aflaţi de ele 

foarte târziu” 

relevă lucrurile oculte, 

absconse, bizare, stranii 

ciudate, pe care, de regulă, 

dumneavoastră nu le 

cunoaşteţi sau aflaţi de ele 

foarte târziu 

Sintaxă: Absenţa prepoziţiei 

pe – marcă a acuzativului. 



N24 

PLUS 

9.VI,  

17.01 

Conspiraţia 

tăcerii, 

moderator 

„ar vroia să le asculte” ar voi/ voia(u) să le asculte  Pronunţare: formă incorectă, 

rezultatul unei contaminări 

între mai multe forme din 

paradigma verbului a vrea. 

N24 

PLUS 

9.VI,  

17.01 

Conspiraţia 

tăcerii, 

moderator 

„o primă întrebare care o 

pun telespectatorii” 

o primă întrebare pe care o 

pun telespectatorii 

Sintaxă: Absenţa prepoziţie 

pe – marcă a acuzativului. 

N24 

PLUS 

9.VI,  

17.01 

Conspiraţia 

tăcerii, 

crawl 

„clduroasă” călduroasă Greşeală de tehnoredactare. 

N24 

PLUS 

9.VI, 

18.00 

Ştiri, 

titraj 

„secretar de stat[,] Valentin 

Iliescu” 

secretar de stat[ ] Valentin 

Iliescu 

Punctuaţie: Atributul 

categorial nu se desparte prin 

virgulă. 

N24 

PLUS 

9.VI, 

18.08 

Ştiri, 

prezentator  

[caracter] [caracter] Pronunţare: Accentuare 

incorectă. 

N24 

PLUS 

9.VI, 

18.08 

Ştiri, 

voce  

[ecserciţiu] [egzerciţiu] Pronunţare: Rostire incorectă 

a lui „x” intervocalic. 

N24 

PLUS 

9.VI, 

18.08; 

18.15 

Ştiri, 

voce  

[ecsact] [egzact] Pronunţare: Rostire incorectă 

a lui „x” intervocalic. 

N24 

PLUS 

9.VI, 

18.09 

Ştiri, 

voce  

[ecsecută] [egzecută] Pronunţare: Rostire incorectă 

a lui „x” intervocalic. 

N24 

PLUS 

9.VI, 

18.08 

Ştiri, 

voce  

[vroiau] [voiau] Morfologie: Formă hibridă 

de imperfect. 

N24 

PLUS 

9.VI, 

18.09 

Ştiri, 

titraj  

„RETEA PROSTITUTIE 

DESTRUCTURATA” 

REŢEA DE PROSTITUŢIE 

DESTRUCTURATĂ 

Sintaxă: Nemarcarea 

relaţiilor sintactice. 

N24 

PLUS 

10.VI,  

17.45 

Conspiraţia 

tăcerii, 

crawl 

„dup-amiaza” după-amiaza Greşeală de tehnoredactare. 

N24 10.VI, Ştiri, „Insitutul” Institutul Greşeală de tehnoredactare. 



PLUS 18.12 titraj  

N24 

PLUS 

 

 

16.VI, 

23.30 

Conspiraţia 

tăcerii, 

moderator 

„o carte care a produs 

foarte mult interes” 

o carte care a stârnit foarte 

mult interes 

Semantică: Verbul a produce 

nu este adecvat semantic în 

context, deoarece are o 

conotaţie negativă atunci 

când este folosit cu un 

subiect non-uman.  

N24 

PLUS 

17.VI, 

0.43 

Revista presei, 

voce 

„ultimile zile... ultimile 24 de 

ore...” 

ultimele Morfologie, pronunţare: 

Desinenţa de feminin, plural, 

este „e”. Pronunţarea ultimile 

este neliterară. 

N24 

PLUS 

17.VI, 

23.13 

Conspiraţia 

tăcerii, 

moderator 

„Indiferent de nivelul nostru 

de dezvoltare al 

personalităţii” 

Indiferent de nivelul nostru de 

dezvoltare a personalităţii 

Sintaxă: Articolul genitival a 

fost acordat greşit. 

Antecedentul acestuia este 

substantivul dezvoltare. 

N24 

PLUS 

18.VI, 

18.31 

Meteo, 

prezentator 

„până mai deunăzi” până mai deunăzi Pronunţare incorectă. 

N24 

PLUS 

21.VI, 

18.14 

Ştiri, titraj „preşedintele Alianţa 

Europensionarilor din...” 

preşedintele Alianţei 

Europensionarilor din... 

Sintaxă: Nemarcarea 

relaţiilor sintactice dintre 

cuvinte. 

N24 

PLUS 

21.VI, 

18.40 

Revista presei 

economice, 

voce 

„din punct de vedere al 

preţului benzinei” 

din punctul de vedere al 

preţului benzinei 

Sintaxă: Când urmează un 

substantiv în cazul genitiv, 

substantivul punct trebuie să 

fie articulat cu articol definit. 

N24 

PLUS 

21.VI, 

23.55 

titraj „primvicepreşedinte” prim-vicepreşedinte Grafie: Substantivele 

compuse cu prim se scriu cu 

cratimă. 

N24 

PLUS 

22.VI, 

0.08 

 

titraj „proprietar pensiune” proprietarul unei pensiuni Sintaxă: Nemarcarea 

relaţiilor sintactice dintre 

cuvinte. 



N24 

PLUS 

22.VI, 

23.03 

Talk Şoc, 

moderator 

„o carte care, zău, n-o mai 

credeam posibilă” 

o carte pe care, zău, n-o mai 

credeam posibilă 

Sintaxă: Lipsa prepoziţiei pe 

înaintea complementului 

direct exprimat prin 

pronumele relativ care. 

N24 

PLUS 

22.VI, 

23.12 

Talk Şoc, 

moderator 

„apărută în Editura 

Adevărul” 

apărută la Editura Adevărul Sintaxă: Utilizarea incorectă 

a prepoziţiei.  

N24 

PLUS 

22.VI, 

23.44 

Talk Şoc, 

moderator 

„şi mai aveţi una pe care o 

confirm cu realitatea” 

şi mai aveţi una pe care o 

confirm / 

şi mai aveţi una care 

corespunde realităţii 

Sintaxă: Greşeală de regim 

verbal. Nu se spune a 

confirma cu ceva.  

N24 

PLUS 

23.VI, 

0.13 

Ştiri, voce „...voturi pentru, unul 

împotrivă şi... abţineri” 

...unu împotrivă... Morfologie: Numeralul are 

forma unu, iar pronumele 

nehotărât, forma unul. Fiind 

vorba de numărul de voturi 

înregistrate, ar fi trebuit să 

fie folosit numeralul (unu). 

N24 

PLUS 

23.VI, 

0.32 

Meteo, 

prezentator 

„dar aici ploile sunt puţine şi 

scurte de durată” 

...de scurtă durată / 

...scurte ca durată 

Semantică: Formularea 

scurte de durată este 

pleonastică. Se poate spune 

scurt ca durată, cu 

circumstanţialul de relaţie 

introdus prin ca, sau, mai 

bine, de scurtă durată. 

N24 

PLUS 

24.VI, 

0.11 

Ştiri, voce „al ultimilor 48 de ore” al ultimelor 48 de ore Morfologie, pronunţare: 

Desinenţa de feminin, plural, 

este „e”. 

N24 

PLUS 

24.VI, 

0.32 

Ştiri, voce „al Preşedenţiei” al Preşedinţiei Pronunţare: Forma corectă 

este cu „i”, fiind un derivat 

de la preşedinte. 

N24 

PLUS 

24.VI, 

17.00 

Conspiraţia 

tăcerii, 

„acea emisiune care vă 

relevă lucrurile ciudate, 

acea emisiune care vă relevă 

lucrurile ciudate, care de cele 

Sintaxă: Adjectivul abscons 

nu se construieşte cu dativul. 



moderator  bizare, stranii şi insolite, care 

de cele mai multe ori sunt 

ocultate, absconse 

cunoaşterii dumneavoastră” 

mai multe ori sunt ocultate, 

absconse  

Semantică: Formularea 

absconse cunoaşterii este 

uşor pleonastică, la fel ca şi 

coordonarea adjectivelor 

sinonime de la început (vezi 

şi infra, Recomandări). 

N24 

PLUS 

24.VI, 

17.01 

Conspiraţia 

tăcerii, 

moderator 

„pe baza lansării cărţii pe 

care aţi făcut-o aici [...] am 

primit şi numeroase întrebări 

pe marginea...” 

în urma lansării cărţii pe care 

aţi făcut-o aici [...] am primit 

şi numeroase întrebări pe 

marginea.... 

Semantică: Locuţiunea 

prepoziţională pe baza nu 

este potrivită în context. Era 

vorba de o relaţie temporală, 

cu o nuanţă consecutivă 

(după lansarea cărţii / în 

urma lansării cărţii). 

N24 

PLUS 

24.VI, 

17.09 

Conspiraţia 

tăcerii, 

moderator 

„multe din lucrurile care le 

susţineţi” 

multe din lucrurile pe care le 

susţineţi 

Sintaxă: Lipsa prepoziţiei pe 

înaintea complementului 

direct exprimat prin 

pronumele relativ care. 

N24 

PLUS 

24.VI, 

17.59 

Conspiraţia 

tăcerii, 

moderator 

„la ora şaptisprezece” la ora şaptesprezece Pronunţare neliterară. 

N24 

PLUS 

24.VI, 

18.07 

Ştiri, voce „contrar deontologiei 

profesionale” 

contrar deontologiei  Semantică: Pleonasm. 

N24 

PLUS 

24.VI, 

18.30 

Meteo, 

prezentator 

„norii încep să se disipe” norii încep să se disipeze Morfologie: Verbul a disipa 

are la indicativ prezent 

terminaţiile „ez”, „ezi”, 

„ează” etc., iar la conjunctiv 

prezent, „ez”, „ezi”, „eze” 

etc.  

N24 

PLUS 

25.VI, 

0.04 

Ştiri, voce [ecsact] [egzact] Pronunţare: În acest context, 

litera „x” se pronunţă „gz”. 

N24 25.VI, Magazin „pe fondul măsurilor de pe fondul măsurilor de Sintaxă: Dezacord. 



PLUS 17.38 economic, voce austeritate ai partenerilor 

europeni” 

austeritate ale partenerilor 

europeni 

N24 

PLUS 

25.VI, 

17.49 

Magazin 

economic, voce 

„sub capota supercarului... 

creatorul supercarului” 
supermaşinii Lexic: Se recomandă 

evitarea anglicismelor, atunci 

când există în limba română 

cuvinte cu acelaşi sens. 

Utilizarea anglicismelor este 

acceptabilă în limbajele de 

specialitate (tehnic, sportiv 

etc.). 

N24 

PLUS 

25.VI, 

18.09 

Ştiri, voce „în timpul altercaţiei de 

vineri, un jandarm s-a ales cu 

o fractură” 

 

în timpul bătăii / încăierării de 

astăzi, un jandarm s-a ales cu 

o fractură 

Semantică: Substantivul 

altercaţie este sinonim cu 

ceartă, nu implică lovituri 

fizice. 

N24 

PLUS 

25.VI, 

18.15 

Ştiri, voce „cei doi lideri au servit 

fiecare câte un burger” 

cei doi lideri au mâncat / luat 

/ comandat fiecare câte un 

burger 

Semantică: Verbul a servi 

are sensul „a oferi cuiva 

mâncare sau băutură”; nu se 

referă la propria persoană 

dacă este utilizat fără 

pronumele reflexiv. 

N24 

PLUS 

26.VI, 

18.02 

Ştiri, voce „un val de scumpiri în lanţ a 

tuturor bunurilor” 

un val de scumpiri în lanţ ale 

tuturor bunurilor 

Sintaxă: Dezacord. 

N24 

PLUS 

29.VI, 

17.01 

Talk Şoc, 

moderator  

„Dacă nu vom strânge strâns 

cureaua, ne ia pur şi simplu 

mama dracului” 

 Stilistică: Exprimare foarte 

familiară. 

N24 

PLUS 

29.VI, 

17.02 

Talk Şoc, 

moderator 

„arestarea şi dezarestarea 

unui jurnalist” 

arestarea şi eliberarea unui 

jurnalist 

Lexic: Nu există verbul a 

dezaresta. Este o inovaţie 

lexicală inutilă, de vreme ce 

există verbul a elibera. 

N24 

PLUS 

29.VI, 

17.02 

Talk Şoc, 

moderator 

„am urmărit cu toţii întreaga 

odisee” (despre arestarea lui 

am urmărit cu toţii 

evenimentele / peripeţiile etc. 

Semantică: Substantivul 

odisee este nepotrivit 



Dan Diaconescu) semantic în context.  

N24 

PLUS 

29.VI, 

17.03 

Talk Şoc, 

moderator 

„un om care se mişcă ca la el 

acasă” 

un om care se mişcă la fel ca 

la el acasă 

Cacofonie. 

N24 

PLUS 

29.VI, 

17.05 

Talk Şoc, 

moderator 

„o decizie politică, nu ştiu a 

cui, în a fi arestat” 

o decizie politică, nu ştiu a cui, 

de a fi arestat 

Sintaxă: Utilizarea unei 

prepoziţii incorecte în 

context. 

N24 

PLUS 

30.VI, 

16.58 

Conspiraţia 

tăcerii, 

moderator 

„toate SMS-urile care am să 

le primesc” 

toate SMS-urile pe care am să 

le primesc 

Sintaxă: Lipsa prepoziţiei pe 

înaintea complementului 

direct exprimat prin 

pronumele relativ care. 

N24 

PLUS 

30.VI, 

17.26 

Conspiraţia 

tăcerii, 

moderator 

„de asemeni” de asemenea Lexic: Varianta de asemeni 

este neliterară. 

N24 

PLUS 

30.VI, 

17.26 

Conspiraţia 

tăcerii, 

moderator 

„o carte cu totul de excepţie” o carte cu totul excepţională Semantică, stilistică: 

Sintagma de excepţie este 

foarte familiară şi uşor 

nepotrivită semantic. 

Excepţie se referă la ceva ce 

se abate de la reguli, nu 

exprimă calitatea. 

N24 

PLUS 

30.VI, 

17.59 

Conspiraţia 

tăcerii, 

moderator 

„la ora şaptisprezece” la ora şaptesprezece Pronunţare neliterară. 

N24 

PLUS 

30.VI, 

18.00 

 

Ştiri, text pe 

ecran 

„22 morţi” 

„7000 evacuaţi” 

22 de morţi 

7000 de evacuaţi 

Sintaxă: După numeralele de 

la 20 în sus, se foloseşte 

prepoziţia de. Numeralele de 

la 1 la 19 (şi numeralele 

compuse cu acestea) se leagă 

direct de substantivul 

determinat. 



N24 

PLUS 

30.VI, 

18.00 

Ştiri, voce „ultimile zile” ultimele zile Morfologie, pronunţare: 

Desinenţa de feminin, plural, 

este „e”. Pronunţarea ultimile 

este neliterară. 

N24 

PLUS 

30.VI, 

18.02 

Ştiri, crawl „ca urmare a expunerii la 

pata de perol” 

ca urmare a expunerii la pata 

de petrol 

Grafie: Neglijenţă de 

redactare. 

N24 

PLUS 

30.VI, 

18.03 

Ştiri, crawl „iar cea maximă de 26...27 

de grade” 

iar cea maximă de 26–27 de 

grade 

Punctuaţie: Pentru indicarea 

valorilor între care se 

încadrează temperaturile etc., 

se foloseşte linia de pauză. 

N24 

PLUS 

30.VI, 

18.07 

Ştiri, text scris 

pe ecran 

„1 g carne pui   16 lei” 1 kg carne pui   16 lei Grafie: Neglijenţă de 

redactare, care poate crea 

confuzii. 

N24 

PLUS 

30.VI, 

18.07 

Ştiri, voce „la scumpirea celorlalte 

produse” 

la scumpirea celorlalte 

produse 

Pronunţare: Accentuare 

incorectă. 

N24 

PLUS 

30.VI, 

18.13 

Ştiri, voce „Alex, care a făcut deja un 

mort în Mexic...”  

(o ştire despre uraganul 

Alex) 

Alex, care a făcut deja o 

victimă în Mexic... 

Lexic, semantică: Se spune a 

face o victimă, nu a face un 

mort. 

 

Recomandări 

 

● „Turnu Măgurele” (N24 PLUS, 1.VI, 18.06, titraj) – recomandat: Turnu-Măgurele; 

● „Târgu Mureş” (N24 PLUS, 1.VI, 18.06, titraj) – recomandat: Târgu-Mureş; 

● „Târgu Jiu” (N24 PLUS, 1.VI, 18.06, titraj) – recomandat: Târgu-Jiu; 

● „vinovat pentru producerea” (N24 PLUS, 2.VI, 6.02, voce) – recomandat: vinovat de producerea; 

● „şi-ar fi exprimat punctul de vedere vizavi de corectitudinea...” (N24 PLUS, 2.VI, 18.24, Ştiri, voce) – recomandat: şi-ar fi exprimat 

punctul de vedere cu privire la corectitudinea...; 

● „acea emisiune care vă relevă lucrurile ciudate, bizare, stranii şi insolite” (N24 PLUS, 24.VI, 17.00, Conspiraţia tăcerii, 

moderator) – recomandat: acea emisiune care vă relevă lucrurile ciudate (adjectivele ciudat, bizar, straniu şi insolit sunt sinonime, iar 

coordonarea lor este pleonastică); 



● „caracter provizoriu” (N24 PLUS, 24.VI, 18.41, Revista presei, voce), „caracter cert” (N24 PLUS, 25.VI, 0.12, Ştiri, prezentator) – 

corect: caracter provizoriu; caracter cert; 

● „cei aproximativ o mie de protestatari care au manifestat vineri la Palatul Cotroceni” (N24 PLUS, 25.VI, 18.07, Ştiri, voce) – 

corect: cei aproximativ o mie de protestatari care au manifestat azi / astăzi la Palatul Cotroceni (fiind o ştire difuzată în ziua de 

vineri, referitoare la un eveniment din aceeaşi zi, ar fi trebuit utilizat adverbul deictic azi / astăzi); 

● „la Dinamo, lucrurile par pe un făgaş normal” (N24 PLUS, 26.VI, 17.35, Săptămâna sportivă, voce) – recomandat: la Dinamo, 

lucrurile par a fi pe un făgaş normal; 

● „Bună seara, stimaţi telespectatori!” (N24 PLUS, 30.VI, 16.58, Conspiraţia tăcerii, moderator) – corect: Bună ziua, stimaţi 

telespectatori! (formula de salut nu a fost adecvată la moment); 

● „25 de litri pe metrul pătrat” (N24 PLUS, 30.VI, 18.04, Ştiri, voce) – recomandat: 25 de litri pe metru pătrat; 

● „Cuibul cu viespi” (N24 PLUS, 30.VI, 18.16, Ştiri, text scris pe ecran) – corect: „Cuibul de viespi” (filmul a fost promovat cu un  

titlu uşor modificat; titlul corect al filmului din 1987, în regia lui Horea Popescu, este „Cuibul de viespi”). 

 

 

 


