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1. Într-o reclamă, comentatorul zice: „Foarte multe produse s-au ieftinizat în «Vinerea neagră» până
la 80% /% (…)”. Corect „s-au ieftinit” – pentru că vine de la infinitivul a se ieftini, nu „a se ieftiniza”.
Familia lexicală a cuvântului este: ieftin (adjectiv), a (se) ieftini (verb), ieftinire (substantiv), ieftinit/ă
(adjectiv provenit din participiul verbului).
Există în limba română şi verbe derivate cu sufixul –iza: a se realiza, a concretiza, a sponsoriza, a
cicatriza. Verbul a (se) ieftini se obţine prin sufixul verbal „i” de la adjectivul ieftin, precum a auri, a
înflori, a înfrunzi, a împlini, a zidi etc.
2. Un reporter TV, transmiţând un conflict dintre două instituţii ale capitalei, zice: „Primăria se
opune întreruperii căldurei în zilele de iarnă (…)”. În limba română, forma corectă de genitiv/dativ a
substantivelor de gen feminin articulate cu articol hotărât „i” este „căldurii”, „străzii”, „femeii” etc.
Articolul  se  pune formei  de plural:  femeie (singular)  –  femei  (plural)  –  femeii  (plural  articulat
hotărât); căldură – călduricăldurii; faţă – feţe – feţei; postfaţă – postfeţe – postfeţei; prefaţă – prefeţe
– prefeţei, ci nu prefaţei, postfaţei, cum scriu sau pronunţă distinşii noştri scriitori!
3. Apreciem iniţiativa unor posturi TV care au inclus în programele lor rubrici în cuprinsul cărora se
corectează greşelile comise de reporteri, comentatori, realizatori etc. Le recomandăm să nu facă alte
greşeli, precum aceea de a explica sensul
cuvântului pricina pe care „filologa” noastră îl consideră ca provenind din limba bulgară. Îi amintim
că bulgarii s-au aşezat la Sud de Dunăre în secolul al VII-lea d. Ch., în spaţiul getodacilor, tracilor şi
altor triburi ce aveau o existenţa multimilenară la Nord şi Sud de Istru (fluviul sfânt al strămoşilor
noştri – Dunărea). Astfel,  logic este ca triburile migratoare să înveţe graiul autohtonilor ci NU
invers! Deci cuvântul pricină (cauză/motiv) a intrat în limba bulgară din limba bătrână, cum a fost
supranumită limba getodacă, ci nu l-au învăţat românii (De observat că pe teritoriul Bulgariei se
găsesc foarte mulţi cunoscători şi vorbitori ai limbii române, ca şi în insula Rodhos, unde 70% dintre
locuitori vorbesc romnâneşte).
4. Pentru a evita exprimarea „locuiesc în chirie” recomandăm să se spună: „locuiesc într-o casă
închiriată” sau „locuiesc plătind/dând lunar chirie”.
5. Elice – substantiv de gen feminin, cu formă de plural elice – organ de maşină având forma unor
aripi sau a unor lopeţi fixate pe un ax rotativ, care serveşte la punerea în mişcare a unui avion,
elicopter, vapor, barcă. Alică (substantiv de gen feminin ce se foloseşte, mai ales, cu forma alice
pentru plural) denumeşte fi ecare dintre proiectilele sferice de plumb cu care sunt încărcate unele
cartuşe de vânătoare. Deci, în exprimarea: „S-a prins un lemn de alice şi barca s-a răsturnat”,
vorbitorul trebuia să spună corect: „lemnul s-a prins de elicea bărcii”.
6. Un comentator TV zice: „Autostrada (…) va avea cinci tunele”. Atragem, încă o dată, atenţia
asupra formei corecte de plural  a unor substantive:  Nivel  –  niveluri;  tunel –  tuneluri;  furtun –
furtunuri, şi NU altfel!
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