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Postul Ziua, 
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autorul greşelii 

 

* 

Greşeala Varianta corectă Explicaţia  

Național 

TV 

10.VIII 

18.33 

 

Știrile Național TV 

voce 

 Șoferul vinovat, dar și două tinere au 

murit pe loc. 

Șoferul vinovat, precum și două tinere 

au murit pe loc. 

Semantică și morfologie: 

conjuncția adversativă e folosită 

greșit, dat fiind că nu e vorba de 

un raport de opoziție, ci de unul 

copulativ. Ideea frazei mai poate 

fi exprimată și prin locuțiunea 

„atât... cât și...”. 

Național 

TV 

10.VIII 

18.36 

 

 

Știrile Național TV 

voce 
* Dintre acestea (persoane), douăzeci și 

unu au fost arestate... 

 

 Dintre acestea (persoane), douăzeci și 

una au fost arestate... 

Sintaxă: dezacord în gen dintre 

numeral și substantiv. 

Național 

TV 

10.VIII 

18.41 

 

Știrile Național TV 

banda galbenă 
* De la 1 octombrie se va trece la 

flexibilizarea timpului de lucru a 

gărzilor.  

De la 1 octombrie se va trece la 

flexibilizarea timpului de lucru al 

gărzilor. 

Sintaxă: dezacord al mărcii de 

genitiv din cauza interpretării 

greșite a regentului. 

Național 

TV 

10.VIII 

18.43 

 

Știrile Național TV 

voce 

* Este posibil ca ambele două țări... Este posibil ca ambele țări... Semantică: pleonasm; ambele se 

referă la amândouă. 

Național 

TV 

11.VIII 

18.31 

Știrile Național TV 

voce 

 Din nou probleme pentru familia 

Bodnaríu. 

Din nou probleme pentru familia 

Bodnáriu. 

Ortoepie: numele propriu a fost 

pronunţat greşit, cu accentul pe i; 

forma corectă are accentul pe a 

din penultima silabă, iu fiind 

diftong (Bod-na-riu). 

Național 

TV 

11.VIII 

18.40 

Știrile Național TV 

banda galbenă 

 Pe plajă nu se afla nici un salvamar. Pe plajă nu se afla niciun salvamar. Ortografie: niciun, nicio se scriu 

într-un singur cuvânt. 

Național 

TV 

11.VIII 

18.41 

Știrile Național TV 

voce 
* ...să remedieze situația veteranilor de 

război și văduvelor acestora... 

...să remedieze situația veteranilor de 

război și a văduvelor acestora... 

Sintaxă: în coordonarea 

substantivelor în genitiv, trebuie 

folosită marca de genitiv a, 

acordată cu substantivul 

antecedent (situația). 



Național 

TV 

11.VIII 

18.43 

Știrile Național TV 

banda galbenă 

 

 Președintele Senatului nu a stat la coadă 

pentru a-și reînnnoi permisul. 

Președintele Senatului nu a stat la 

coadă pentru a-și reînnoi permisul. 

Redactare: greșeală de scriere a 

verbului (o literă în plus). 

Național 

TV 

11.VIII 

18.44 

Știrile Național TV 

voce 

 Un cuplu măsoară împreună 1,77 de 

metri. 

Un cuplu măsoară împreună un metru 

și 77 de centimetri. 

Redactare: formulare improprie în 

exprimarea înălțimii. 

Național 

TV 

11.VIII 

18.46 

Știrile Național TV 

voce 
* Tânărul a declarat că vroia doar să 

vorbească... 

Tânărul a declarat că voia doar să 

vorbească... 

Morfologie: forma de imperfect 

„vroia” este hibridă și deci 

greşită. În limba română, avem 

două verbe cu același sens: „a 

vrea” și „a voi”, dar, atât în 

vorbire, cât și în scriere, folosim 

de regulă verbul „a vrea” la 

indicativ prezent, perfect compus, 

la conjunctiv prezent și trecut, 

mai puțin la imperfect, când 

apelăm la forma de imperfect a 

verbului „a voi”: adică „voiam”. 

Prin urmare, „vroiam” e o formă 

de evitat. 

Național 

TV 

13.VIII 

9.22 

Specialiști în 

sănătate 

voce 

 ...este stabilit de rezultat, dar și de 

informația genetică a fiecăruia în parte. 

...este stabilit de rezultat, precum și de 

informația genetică a fiecăruia. 

- Semantică și morfologie: 

conjuncția adversativă e folosită 

greșit, dat fiind că nu e vorba de 

un raport de opoziție, ci de unul 

copulativ. Ideea frazei mai poate 

fi exprimată și prin locuțiunea 

„atât... cât și...”. 

- Semantică: pleonasm; „fiecare” 

= „indică ființele sau lucrurile 

luate în parte dintr-un grup sau 

dintr-o categorie”. 

Național 

TV 

13.VIII 

9.30 

Slogan al 

televiziunii scris 

pe ecran 

 „Te vede ce-ți place.” „Vede ce-ți place.” Sintaxă/Semantică: formulare 

„forțată” din punct de vedere 

sintactic (din dorința de a crea un 

slogan inedit). În acest context 

sintactic, este recomandată 

utilizarea structurii fără cliticul 

pronominal te: Vede ce-ți place. 

Național 17.VIII Știri * …rezervarea cazării și biletelor …rezervarea cazării și a biletelor Sintaxă: în coordonarea 



TV 18.40 voce substantivelor în genitiv, trebuie 

folosită marca de genitiv a, 

acordată cu substantivul 

antecedent (rezervarea). 

Național 

TV 

18.VIII 

18.450 

Știri 

voce  
* …între orele doisprezece și… …între ora douăsprezece şi... Morfosintaxă: numeralul are 

conform normei formă feminină. 

Național 

TV 

20.VIII 

9.26 

Specialiști în 

sănătate 

prezentatoare 

 

*  …propietăți… …proprietăți… Pronunție: pronunțarea greșită a 

cuvântului proprietăți. 

Național 

TV 

24.VIII 

18.39 

Știri 

banda de jos 

 

 Marele actor a fost înmormântat la 

cimitirul Belu 

Marele actor a fost înmormântat la 

cimitirul Bellu 

Toponime: scrierea greșită a unui 

nume propriu. 

Național 

TV 

27.VIII 

9.33 

Și eu m-am născut 

în România 

voce 

 

* …și o altă limbă română sau o limbă 

străină 

…și limba română sau o limbă străină Neglijență în exprimare: nu există 

mai multe limbi române. 

Național 

TV 

29.VIII 

18.43 

Știri 

banda de jos 

 

 Washington-ul cere încetarea luptelor… Washingtonul cere încetarea 

luptelor… 

Ortografie/Morfologie: când 

ultima literă a toponimului străin 

se pronunță ca în limba română 

(Washington), se recomandă 

articularea fără cratimă. 

Național 

TV 

29.VIII 

18.50 

Știri - Meteo 

ecran 

 

 Cluj Napoca Cluj-Napoca Ortografie: numele de oraș este 

scris greșit, fără cratimă. 

Național 

TV 

30.VIII 

18.38 

Știri 

banda de jos 

 

 Comisarii Gărzii de Mediu au conficat 

mai multe scule de braconaj 

Comisarii Gărzii de Mediu au 

confiscat mai multe scule de braconaj 

Redactare: neglijențe de redactare 

(lipsa unei litere). 

Național 

TV 

30.VIII 

18.46 

Știri 

banda de jos 

 

* Zone ale creierului uman și cel canin Zone ale creierului uman și ale celui 

canin 

Sintaxă: în coordonarea 

substantivelor în genitiv, trebuie 

folosită marca de genitiv acordată 

cu substantivul antecedent (ale) și 

pronumele semiindependent în 

același caz (care înlocuiește 

substantivul creier). 

 

 

* = Greşeală semnificativă, reţinută pentru evaluarea finală. 



 


