Antena 1
(1–30 noiembrie 2016)
Postul

Ziua,
ora

Antena 1

1.XI,
20.01

Antena 1

2.XI,
20.18

Antena 1

2.XI,
20.19

Antena 1

10.XI,
19.05

Emisiunea,
autorul
greşelii
Observator
special,
titlu de știre
Observator
special,
titlu de știre
Observator
special,
voce

*

Observator,
titlu de știre

*

Greşeala

Varianta corectă

Explicaţia

A LA CARTE

À LA CARTE

DE LA BUN-ÎNCEPUT

DE LA BUN ÎNCEPUT

Grafie: în acest caz, folosirea
cratimei nu este necesară.

așa că l-au ofertat până
a zis „da”

așa că i-au făcut oferte
(din ce în ce mai bune)
până a zis „da”

PURTĂTORUL DE
CUVÂNT AL
ARHIEPISCOPIEI O
NUMEȘTE PE MAICA
EMANUELA DREPT O
"IMPOSTOARE"

PURTĂTORUL DE
CUVÂNT AL
ARHIEPISCOPIEI O
NUMEȘTE PE MAICA
EMANUELA (O)
(„)IMPOSTOARE(”)

Semantică, lexic: folosirea
nerecomandată, ca tranzitiv, a
verbului a oferta, care în DEX
are numai utilizare intranzitivă
(„a face o ofertă”). Extinderea
utilizării verbului a oferta (ca
tranzitiv) se produce sub
influența verbului englezesc to
offer „a face o ofertă sau o
propunere”.
Sintaxă: în contextul verbului a
numi, este superfluă folosirea
prepoziției drept înaintea
substantivului impostoare.
Grafie: folosirea ghilimelelor
neromânești, care aici nu sunt
oricum obligatorii. Ghilimelele
corecte sunt de tip 99 99 („”).

Grafie: tehnoredactare neglijentă.
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Antena 1

10.XI,
19.07

Observator,
titlu de știre

Antena 1

10.XI,
19.30

Antena 1

Antena 1

Ortografie: scrierea cu trei „i”
este greşită (cf. cele patru fete
ale lor, nu cele patru fetele ale
lor).
Grafie: folosirea ghilimelelor
neromânești. Ghilimelele corecte
sunt de tip 99 99 („”).
Sintaxă: substantivul punct ar fi
trebuit să fie articulat, deoarece
gruparea din punct de vedere este
urmată de un genitiv.

CEI PATRU COPIII AI LOR

CEI PATRU COPII AI LOR

Observator,
titlu de știre

PROGRAMUL "PRIMA
CASĂ"

PROGRAMUL „PRIMA
CASĂ”

10.XI,
19.33

Observator, *
prezentatoare

Evaluarea unităților
medicale din punct de
vedere al infrastructurii

Evaluarea unităților
medicale din punctul de
vedere al infrastructurii

10.XI,
19.34
10.XI,
19.34

Observator,
titlu de știre
Observator,
reporter

30 % DNTRE

30 % DINTRE

Grafie: tehnoredactare neglijentă.

de exemplu [ecsemplu]

de exemplu [egzemplu]

Antena 1

11.XI,
19.03

Observator,
reporter

dacă lucrurile n-ar fi
mers într-o manieră așa
cum s-a întâmplat aseară

dacă lucrurile n-ar fi
mers așa cum s-a
întâmplat aseară / ca
aseară

Pronunţare: pronunţia corectă a
cuvântului este cu [gz], ca şi în
[egzact], [egzaltat], [egzerciţiu],
[egzistă], [egzil] etc.
Stilistică: utilizarea inutilă,
prețioasă a secvenței modale
într-o manieră.

Antena 1

11.XI,
19.09
11.XI,
20.04

Observator,
titlu de știre
Observator
special,
voce

RPEORTER

REPORTER

Grafie: tehnoredactare neglijentă.

Ingrediente precum
caviarul, somonul sau
trufele fac din miculdejun o masă
luxuriantă și
spectaculoasă

Ingrediente precum
caviarul, somonul sau
trufele fac din micul
dejun o masă de lux,
spectaculoasă

Stilistică, semantică, lexic:
adjectivul luxuriant are în DEX
sensul „(despre vegetație) extrem
de abundent”; este
nerecomandată folosirea acestui
adjectiv cu un sens lărgit.

Antena 1

Antena 1

*

*
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Antena 1

12.IX,
19.04

Antena 1

12.XI,
19.08

Antena 1

12.XI,
19.11

Antena 1

12.XI,
19.16

Antena 1

12.XI,
19.17

Antena 1

12.XI,
19.18

Observator
de weekend,
scris pe
ecran
Observator
de weekend,
titlu de știre

Observator
de weekend,
titlu de știre
Observator
de weekend,
titlu de știre
Observator
de weekend,
titlu de știre
Observator
de weekend,

*

*

*

LOCOTENENT COLONEL

LOCOTENENT-COLONEL

RALUCA SANDU AVEA 21
DE ANI ȘI LUCRA CA ȘI
DANSATOARE ÎNTR-UN
CLUB DE NOAPTE DIN
SIENA, ITALIA

RALUCA SANDU AVEA 21
DE ANI ȘI LUCRA CA
DANSATOARE ÎNTR-UN
CLUB DE NOAPTE DIN
SIENA, ITALIA

ÎNTR UN

ÎNTR-UN

TOTUL A DURAT MAXIM
30 DE SECUNDE

TOTUL A DURAT
MAXIMUM 30 DE
SECUNDE

IERI DIMINEAȚA

IERI-DIMINEAȚA

MÂNCAREA
TRADIȚIONALĂ A FOST

MÂNCAREA
TRADIȚIONALĂ A FOST

Această extindere semantică se
produce prin apropiere de
locuțiunea adjectivală „de lux”
sau de adjectivul „luxos”, și,
foarte probabil, și sub influența
englezescului luxuriant, care are
și sensul „luxos, de lux”.
Grafie: substantivul compus se
scrie corect cu cratimă (vezi
DOOM2 2005).
Sintaxă: apariţia lui şi după ca
este o strategie nepotrivită de
evitare a unei alăturări
cacofonice; acest şi nu are o
justificare sintactică sau
semantică suficientă, pentru
evitarea cacofoniei existând,
oricum, şi alte mijloace. Clișeu.
Grafie: tehnoredactare neglijentă.
Morfologie, lexic: conform
normelor în vigoare, forma
maxim are utilizare adjectivală,
iar maximum, adverbială.
Grafie: adverbul compus se scrie
corect cu cratimă (vezi DOOM2
2005).
Stilistică, lexic, semantică:
construcția foarte prețioasă
3

titlu de știre

Antena 1

12.XI,
19.18

Observator
de weekend,
voce

Antena 1

13.XI,
13.00

Observator
13,
titlu de știre

Antena 1

13.XI,
13.07

Observator
13,
titlu de știre

Antena 1

13.XI,
19.03

Observator
de weekend,
voce

Antena 1

13.XI,
19.04

Antena 1

13.XI,
19.25

Observator
de weekend,
titlu de știre
Observator
de weekend,
titlu de știre

ȘI MAI BINE SAVURATĂ
PE MUZICĂ SUSȚINUTĂ
DE ANSAMBLURILE DIN
ZONĂ

ȘI MAI BINE SAVURATĂ
PE MUZICA
ANSAMBLURILOR DIN
ZONĂ

Mâncarea tradițională a
fost și mai bine savurată
pe muzică susținută de
ansamblurile din zonă

Mâncarea tradițională a
fost și mai bine savurată
pe muzica ansamblurilor
din zonă

INCIDENTUL A AVUT
LOC ÎN REȘIȚA, ÎNTR-O
ZONĂ UNDE TOATĂ
SĂPTĂMÂNA A AVUT
LOC CÂTE UN
EVENIMENT RUTIER
OAMENII CARE
LOCUIESC ÎN CLĂDIRE ȘI
ÎMPREJUR, S-AU PANICAT

INCIDENTUL A AVUT
LOC ÎN REȘIȚA, ÎNTR-O
ZONĂ UNDE TOATĂ
SĂPTĂMÂNA S-A
PRODUS CÂTE UN
EVENIMENT RUTIER ? PE
ZI
OAMENII CARE
LOCUIESC ÎN CLĂDIRE ȘI
ÎMPREJUR S-AU PANICAT

mai exact [ecsact]

mai exact [egzact]

*

ÎN PARÂNG, 20 DE COPIII
AU AVUT NEVOIE DE...

ÎN PARÂNG, 20 DE COPII
AU AVUT NEVOIE DE...

*

DE BLACK FRIDAY, PE
CUMPĂRĂTORII ÎI VOR
AȘTEPTA MULTE
SURPRIZE ÎN MATERIE
DE OFERTE DE LA 10 %
LA 90 %

DE BLACK FRIDAY, PE
CUMPĂRĂTORI ÎI VOR
AȘTEPTA MULTE
SURPRIZE ÎN MATERIE
DE OFERTE / ÎN CE
PRIVEȘTE OFERTELE, DE
LA 10 % LA 90 %

*

*

muzică susținută este stridentă
din punct de vedere stilistic; în
plus, printre sensurile înregistrate
în DEX pentru adjectivul
participial susținut nu figurează
și sensul „performat, cântat”.
Grafie: tehnoredactare neglijentă,
lipsește ceva din titlul de știre.
Stilistică: repetiție deranjantă,
ușor de evitat.
Punctuație: virgula care separă
grupul subiectului de predicat nu
este admisă de normele
academice.
Pronunţare: pronunţia corectă a
cuvântului este cu [gz], ca şi în
[egzaltat], [egzerciţiu], [egzistă],
[egzil] etc.
Ortografie: Scrierea cu trei „i”
este greşită (cf. 20 de fete, nu 20
de fetele).
Ortografie: Scrierea cu doi „i”
este greşită (cf. pe fete le vor
aștepta, nu pe fetele le vor
aștepta).
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Antena 1

13.XI,
19.26

Observator
de weekend,
reporter

Antena 1

13.XI,
19.41

Antena 1

14.XI,
19.35

Observator
de weekend,
titlu de știre
Observator,
titlu de știre

Antena 1

14.XI,
19.36
15.XI,
19.00

Observator,
titlu de știre
Observator,
voce

15.XI,
19.00
15.XI,
19.00

Observator,
reporter
Observator,
voce

Antena 1

15.XI,
19.06

Observator,
titlu de știre

Antena 1

15.XI,
19.07
15.XI,

Observator,
voce
Observator,

Antena 1
Antena 1
Antena 1

Antena 1

*

*

de exemplu [ecsemplu]

de exemplu [egzemplu]

FRANCOIS HOLLANDE

FRANÇOIS HOLLANDE

PREȘEDINTEFEDERAȚIA
SINDICATELOR

PREȘEDINTELE
FEDERAȚIEI
SINDICATELOR

COMISIA EUROPEANA

COMISIA EUROPEANĂ

cel mai probabil de la un
spray [șprei] iritant
lacrimogen
Aveți un spray [șprei]
paralizant?
Pe ea au acuzat-o vecinii
după ce au văzut
camerele de
supraveghere.
Orice șofer prins în
această situație ar fi
pasibil de patru puncte
penalizare și amendă de
480 de lei
ar fi fost pasibil

cel mai probabil de la un
[sprei] iritant
lacrimogen
Aveți un [sprei]
paralizant?
Pe ea au acuzat-o vecinii
după ce au văzut
imaginile înregistrate
de camerele de
supraveghere.
Orice șofer prins în
această situație e pasibil
de patru puncte de
penalizare și amendă de
480 de lei
era pasibil

TIMP RECORD

TIMP-RECORD

Pronunţare: pronunţia corectă a
cuvântului este cu [gz], ca şi în
[egzact], [egzaltat], [egzerciţiu],
[egzistă], [egzil] etc.
Grafie: tehnoredactare neglijentă.
Grafie: tehnoredactare neglijentă.
Sintaxă: nemarcarea relaţiilor
sintactice, stil telegrafic.
Grafie: tehnoredactare neglijentă.
Pronunțare: conform normelor în
vigoare (vezi DOOM2 2005),
anglicismul spray trebuie
pronunțat [sprei].
Stilistică, semantică: formulare
neadecvată, cauzată de alunecare
semantică, de grabă etc.
Semantică: exprimare redundantă
semantic.
Sintaxă: nemarcarea relaţiilor
sintactice, stil telegrafic.
Semantică: exprimare redundantă
semantic.
Grafie: cele două substantive
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19.09

titlu de știre

Antena 1

15.XI,
19.24

Observator,
titlu de știre

*

Antena 1

15.XI,
19.24

Observator,
reporter

*

Antena 1

15.XI,
19.25
16.XI,
19.07
16.XI,
19.08

Observator,
titlu de știre
Observator,
titlu de știre
Observator,
titlu de știre

Antena 1

16.XI,
19.13

Antena 1

16.XI,
19.22
16.XI,
19.25

Observator,
scris pe
ecran
Observator,
titlu de știre
Observator,
scris pe
ecran
Observator,
titlu de știre

Antena 1
Antena 1

Antena 1
Antena 1

16.XI,
19.25

trebuie legate prin cratimă (cf.
cifră-record, în DOOM2 2005).
Punctuație: virgula care separă
grupul subiectului de predicat nu
este admisă de normele
academice.

Studenții care au sub 26
de ani, media generală
peste 8, frecventează
cursurile la zi și nu stau
în cămin, vor primi bani
media generală minim 8

Studenții care au sub 26
de ani, media generală
peste 8, frecventează
cursurile la zi și nu stau
în cămin vor primi bani
media generală
minimum 8

SĂ AJUTE BĂTRĂNII

SĂ AJUTE BĂTRÂNII

DESZĂPĂZIRE

DESZĂPEZIRE

ADOLESNETUL DE 18
ANI
IMAGINI AMATOR

ADOLESCENTUL DE 18
ANI
IMAGINI ÎNREGISTRATE
DE UN AMATOR

COMPORTAMNET

COMPORTAMENT

Grafie: tehnoredactare neglijentă.

medic primar
alergologie, spital clinic
Malaxa

medic primar la
Alergologie, (la) Spitalul
clinic „Malaxa”

Sintaxă: nemarcarea relaţiilor
sintactice, stil telegrafic.

PE SITEUL

PE SITE-UL

Morfologie, lexic: conform
normelor în vigoare, forma
minim are utilizare adjectivală,
iar minimum, adverbială.
Grafie: tehnoredactare neglijentă.
Grafie: tehnoredactare neglijentă.
Grafie: tehnoredactare neglijentă.
Sintaxă: nemarcarea relaţiilor
sintactice, stil telegrafic.

Grafie: DOOM2 2005 recomandă
ataşarea fără cratimă a articolului
sau a desinenţei doar la
împrumuturile terminate în litere
din alfabetul limbii române
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Antena 1

16.XI,
19.28
16.XI,
19.30

Observator,
titlu de știre
Observator, *
prezentatoare

DOI MEMBRI AL ECHIPEI

DOI MEMBRI AI ECHIPEI

au strâns mâna și cu
băncile

au dat mâna / au bătut
palma și cu băncile

Antena 1

16.XI,
19.31

Observator,
titlu de știre

UNUL DIN CINCI CLIENȚI
PREFERĂ SĂ CUMPERE ÎN
RATE

UNU DIN CINCI CLIENȚI
PREFERĂ SĂ CUMPERE
ÎN RATE

Antena 1

16.XI,
19.32

Observator,
titlu de știre

și fără bani și fără
cumpărături

și fără bani, și fără
cumpărături

Antena 1

pronunţate ca în limba română
(clickul, clickuri; trendul,
trenduri etc.).
Ortografie: tehnoredactare
neglijentă.
Lexic, semantică: în mod eronat,
expresiei verbale a strânge mâna
i s-a dat sensul unei alte expresii
verbale, apropiate din punct de
vedere lexical (a da mâna). Este
vorba așadar de suprapunerea
semantică și lexico-sintactică a
două expresii − a(-i) strânge
mâna (cuiva) „a da mâna (cu
cineva) la întâlnire, la despărțire,
pentru a felicita etc.” și a(-și) da
mâna (cu cineva) „a strânge
cuiva mâna în semn de salut sau
de împăcare; a se alia, a
colabora” −, suprapunere din
care rezultă atât un sens
impropriu pentru expresia a
strânge mâna, cât și folosirea
neadecvată a prepoziției cu după
aceasta.
Morfologie: forma corectă a
numeralului este unu. Pronumele
nehotărât m.sg.N. are forma
unul.
Punctuație: lipsa virgulei înaintea
adverbului incluziv și, care se
7

Antena 1

16.XI,
19.37

Observator,
titlu de știre

"MANECHINUL" A
DEVENIT VIRAL

„MANECHINUL” A
DEVENIT VIRAL

Antena 1

17.XI,
19.03

Observator,
titlu de știre

"INTRUSUL" CARE
ȘOCHEAZĂ

„INTRUSUL” CARE
ȘOCHEAZĂ

Antena 1

17.XI,
19.13
17.XI,
19.17

Observator,
transcriere
Observator,
titlu de știre

pe săptămînă

pe săptămână

NOUL PROGRAM "PRIMA
CASĂ"

NOUL PROGRAM „PRIMA
CASĂ”

Antena 1

17.XI,
19.18

Observator,
titlu de știre

pentru o locuință se va
plăti TVA și impozit

pentru o locuință se vor
plăti TVA și impozit

Antena 1

16.XI,
20.02

LA FINALUL SECOLULUI
AL IX-LEA

LA FINALUL SECOLULUI
AL XIX-LEA

Antena 1

16.XI,
20.08

Până la final, moda
vine, pleacă și revine.

Antena 1

16.XI,
20.16

Observator
special,
titlu de știre
Observator
special,
voce
Observator
special,
titlu de știre

Foehn-ul

Până la urmă / În final,
moda vine, pleacă și
revine.
Foehnul

Antena 1

20.XI,

APROPIATII

APROPIAȚII

Antena 1

Observator

*

*

află într-o structură corelativă
(și..., și...; cf. nici..., nici...).
Grafie: folosirea ghilimelelor
neromânești. Ghilimelele corecte
sunt de tip 99 99 („”).
Grafie: folosirea ghilimelelor
neromânești. Ghilimelele corecte
sunt de tip 99 99 („”).
Grafie: tehnoredactare neglijentă.
Grafie: folosirea ghilimelelor
neromânești. Ghilimelele corecte
sunt de tip 99 99 („”).
Sintaxă: dezacord între verbul
predicat și subiectul multiplu
postpus.
Grafie: tehnoredactare neglijentă.
Lexic, semantică: suprapunere
nerecomandată a două secvențe
concluzive.
Grafie: DOOM2 2005 recomandă
ataşarea fără cratimă a articolului
sau a desinenţei la împrumuturile
terminate în litere din alfabetul
limbii române pronunţate ca în
limba română (clickul, clickuri;
trendul, trenduri etc.).
Grafie: tehnoredactare neglijentă.
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19.00
Antena 1

24.XI,
19.02

Antena 1

24.XI,
19.03,
19.04
24.XI,
19.23
24.XI,
19.36
24.XI,
20.11

Antena 1
Antena 1
Antena 1

de weekend,
titlu de știre
Observator,
reporter
Observator,
transcriere
(de trei ori)
Observator,
titlu de știre
Observator,
titlu de știre
Observator
special,
titlu de știre
Observator
de weekend,
titlu de știre
Observator
de weekend,
voce

Antena 1

26.XI,
19.04

Antena 1

26.XI,
19.05

Antena 1

26.XI,
19.22

Observator
de weekend,
voce

Antena 1

26.XI,
19.27

Observator
de weekend,
traducere

*

odată cu debutul
sezonului rece, camera
de gardă se umple de
oameni fără adăpost
dumnevoastră

odată cu începutul
sezonului rece, camera
de gardă se umple de
oameni fără adăpost
dumneavoastră

Lexic, semantic: folosirea
improprie din punct de vedere
semantic a substantivului debut,
care este considerat mai elegant.
Grafie: tehnoredactare neglijentă.

SEPARAREA FRATILOR

SEPARAREA FRAȚILOR

Grafie: tehnoredactare neglijentă.

AUTORITĂȚILE EVITE SĂ

AUTORITĂȚILE EVITĂ
SĂ

Grafie: tehnoredactare neglijentă.

NIMENI ȘTIE EXACT CUM
AU FOST RIDICATE

NIMENI NU ȘTIE EXACT
CUM AU FOST RIDICATE

Grafie: tehnoredactare neglijentă.

TIMP SI BANI

TIMP ȘI BANI

Grafie: tehnoredactare neglijentă.

vor verifica modul de
rezolvare al neregulilor

vor verifica modul de
rezolvare a neregulilor

cu spray-ul [șpreiul] din
dotare

cu [spreiul] din dotare

industria
cinematografica

industria
cinematografică

Sintaxă: dezacordul gramatical în
gen al articolului genitival (ar fi
trebuit să fie a f.sg. ← rezolvare
f.sg.).
Pronunțare: conform normelor în
vigoare (vezi DOOM2 2005),
anglicismul spray trebuie
pronunțat [sprei].
Grafie: tehnoredactare neglijentă.
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Antena 1

26.XI,
19.27

Observator
de weekend,
titlu de știre

DOCUMENTARUL SĂU,
"BUNEE, THE BOY FROM
CONSTANȚA" A RULAT
LA FESTIVALUL DE FILM
DE LA CANNES

DOCUMENTARUL SĂU,
„BUNEE, THE BOY FROM
CONSTANȚA”, A RULAT
LA FESTIVALUL DE FILM
DE LA CANNES

Antena 1

26.XI,
19.34

PRODUCĂTIR

PRODUCĂTOR

Antena 1

26.XI,
19.38

întălnim

întâlnim

Grafie: tehnoredactare neglijentă.

Antena 1

26.XI,
19.38

PIESELE NEGREU AU

PIESELE NEGRE AU

Grafie: tehnoredactare neglijentă.

Antena 1

27.XI,
19.23

Observator
de weekend,
titlu de știre
Observator
de weekend,
traducere
Observator
de weekend,
titlu de știre
Observator
de weekend,
voce

Punctuație: grupul apozitiv ar fi
trebuit încadrat între virgule,
chiar dacă virgula de la dreapta
precedă verbul predicat.
Grafie: folosirea ghilimelelor
neromânești. Ghilimelele corecte
sunt de tip 99 99 („”).
Grafie: tehnoredactare neglijentă.

mamele se pot relaxa la
spa-uri

mamele se pot relaxa la
(centre) spa

Antena 1

27.XI,
19.24

Observator
de weekend,
voce

chiar dacă prețurile nu
sunt întocmai mici

chiar dacă prețurile nu
sunt tocmai mici

Stilistică: folosirea pluralului
pentru un cuvânt recent în
română, cu finală nespecifică
neologismelor de genul feminin,
este de evitat, mai ales că acest
plural nu este necesar.
Lexic, semantică: sensurile
adverbelor întocmai și tocmai nu
se suprapun decât parțial;
întocmai nu are sensul „chiar așa
de, prea”. Greșeala s-a produs
prin alunecare semantică, din
suprapunerea mentală
accidentală a două contexte
sintactico-semantice și/sau din
10

dorința de exprimare mai elevată.
Antena 1

27.XI,
19.24

Observator
de weekend,
voce

Stilistică: exprimare hibridă,
cauzată de neanticiparea
mesajului, de neatenție.

Faptul că am scos la
lumină acest lucru, în
condițiile în care
președintele ales a fost
atât de mărinimos cu
familia Clinton și familia
Obama e incredibil.
îi incurcă

Potrivit unui studiu
recent, nouă din zece
coreeni vor ca oficiala să
renunțe la funcție / Un
studiu recent arată că
nouă din zece coreeni
vor ca oficiala să renunțe
la funcție
Faptul că am scos la
lumină acest lucru, în
condițiile în care
președintele ales a fost
atât de mărinimos cu
familia Clinton și familia
Obama, e incredibil.
îi încurcă

Antena 1

28.XI,
19.42

Observator,
traducere

Antena 1

29.XI,
20.08

Antena 1

29.XI,
20.22

Observator
special,
transcriere
Observator
special,
subtitrare
Observator,
reporter

Multe păsări migratoare,
precum rațele, cocorii,
flamingo și pelicanii se
adăpostesc în această
mlaștină
dar [are] și case în mai
multe locații

Multe păsări migratoare,
precum rațele, cocorii,
flamingo și pelicanii, se
adăpostesc în această
mlaștină
dar [are] și case în mai
multe locuri

Observator,
subtitlu de

Preoții spun că postul nu
este despre mâncare, ci

Preoții spun că postul
nu se referă numai la

Punctuație: grupul circumstanțial
apozitiv ar fi trebuit încadrat
între virgule, chiar dacă virgula
de la dreapta precedă verbul
predicat.
Lexic, semantică: lărgirea
nerecomandată a sensului
substantivului, sub influența
englezescului location.
Stilistică: folosirea clișeizată a
prepoziției despre; în plus,

Antena 1

30.XI,
19.02

Antena 1

30.XI,
19.18

*

Potrivit unui studiu
recent, arată că nouă
din zece coreeni vor ca
oficiala să renunțe la
funcție

Punctuație: Grupul
circumstanțial condițional ar fi
trebuit încadrat între virgule,
chiar dacă virgula de la dreapta
precedă verbul predicat.
Grafie: tehnoredactare neglijentă.
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știre
Antena 1

30.XI,
19.18

Observator,
reporter,
invitat în
platou

*

despre curățirea
sufletului

mâncare, ci și la
curățirea sufletului

Vreau să zic că dac-ar fi
s-alegem din ceea ce am
tras noi ca și concluzie ar
fi că toți ar trebui să
aspirăm să fim președinți
sau patriarhi.

Dac-ar fi s-alegem dintre
concluziile pe care
le-am tras noi, o
concluzie ar fi că toți ar
trebui să aspirăm să fim
președinți sau patriarhi.

mesajul conține și o exagerare
din care rezultă o denaturare a
definiției postului la creștini.
Sintaxă: apariţia lui şi după ca
este o strategie nepotrivită de
evitare a unei alăturări
cacofonice; acest şi nu are o
justificare sintactică sau
semantică suficientă, pentru
evitarea cacofoniei existând,
oricum, şi alte mijloace.
Stilistică: frază greoaie,
conținând și clișeul vreau să zic.

* = Greşeală semnificativă, reţinută pentru evaluarea finală.
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