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Data,
ora
2.V,
18.49

Emisiune,
autorul greşelii
Ordinea zilei,
burtieră

Greşeala

Forma corectă

Explicaţia greşelii

„Orban și Constantin, să ia
măsuri rapide în 2 luni”
(transcrierea declarației lui
Dan Voiculescu)
„Accidentul s-a petrect la
ieșirea din Ploiești”

„Orban și Constantin să ia
măsuri rapide în 2 luni!”

Punctuație: Între subiect și predicat nu
se pune virgulă.

Antena
3

2.V,
18.53

Ordinea zilei,
burtieră

Accidentul s-a petrecut la
ieșirea din Ploiești

Grafie: Neglijență de tehnoredactare.
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6.V,
19.01

Punctul de
întâlnire,
prezentator

„Vreau să pornim pentru
început din afirmația pe
care Președintele Băsescu a
făcut-o”

6.V,
19.02

Punctul de
întâlnire,
prezentator

„Și vă întreb cu toții”

Vreau să pornim de la
afirmația / să vorbim pentru
început despre afirmația pe
care Președintele Băsescu a
făcut-o
Și vă întreb pe toți
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6.V,
19.02

„De altfel, a și spus încă o
dată în plus”

De altfel, a și spus încă o
dată / a spus o dată în plus

Antena
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7.V,
19.23

Punctul de
întâlnire,
prezentator
La ordinea zilei,
prezentatoare

Semantică: Pleonasm.
Sintaxă: Folosire incorectă a
prepoziției din. Verbul a porni se
construiește în acest context cu
prepoziția de la.
Sintaxă: Formulare greșită. Pronumele
nehotărât are funcția de obiect direct și
trebuie să fie însoțit de prepoziția
gramaticalizată pe, nu de prepoziția
cu.
Semantică: Pleonasm.
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3

„Această putere a făcut
vreun deal cu Băsescu?”

Această putere a făcut vreo
înțelegere cu Băsescu?

Lexic: Folosirea unui substantiv
englezesc (deal) în locul folosirii
structurii românești cu același sens – a
face un pact, o înțelegere.
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7.V,
19.27

La ordinea zilei,
prezentator

„L-am văzut pe Victor
Ponta maturizat și din
punct de vedere al
mesajului”

L-am văzut pe Victor Ponta
maturizat și din punctul de
vedere al mesajului

Sintaxă: Substantivul punct ar fi
trebuit să fie articulat, deoarece
gruparea din punct de vedere este
urmată de un genitiv.
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7.V,
19.41

La ordinea zilei,
prezentatoare

„N-a excelat în a promite
foarte mult”

Semantică: Folosire improprie a
verbului a excela.
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7.V,
19.56

La ordinea zilei,
titlu

„Guvernul a obținut peste
270 voturi”

N-a promis foarte mult
Nu s-a hazardat să promită
foarte mult
Guvernul a obținut peste 270
de voturi
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11.V,
22.04

Vorbe grele,
prezentator

„Aflat încă într-o perpetuă
desfășurare habar nu am
cât”

Aflat într-o perpetuă
desfășurare

Antena
3

11.V,
22.06

Vorbe grele,
prezentator

„Există și un cuantum al
acestei sume?”

La cât se ridică această
sumă?
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11.V,
22.09

Vorbe grele,
prezentator

„de la 3 plagiaturi până la
7”

de la 3 plagiate până la 7
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11.V,
22.24

Vorbe grele,
prezentator

„Niciuna dintre aceste
lucrări nu sunt declarate”

Niciuna dintre aceste lucrări
nu este declarată

Antena

11.V,

Vorbe grele,

„Minimelele se vor situa

Minimele se vor situa între 7

Sintaxă: Nemarcarea relațiilor
sintactice; omisiunea prepoziției de
după numeral.
Semantică: Folosirea adverbului încă
odată cu substantivul desfășurare este
redundantă. Contradicție în exprimare.
Sensul construcției „perpetuă
desfășurare” este în contradicție cu
folosirea structurii „habar nu am cât”.
Semantică: Pleonasm. Sensul
substantivului cuantum este:
„cantitate, sumă (neprecizată) la care
se urcă o cheltuială, un credit”.
Morfologie: Desinența de plural a
substantivului neutru plagiat este -e,
nu -uri.
Sintaxă: Dezacord între subiect
(realizat prin pronumele negativ la
numărul singular niciuna) și predicat.
Grafie: Neglijență de tehnoredactare.
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22.26

crawl

între 7 și 20 de grade”

și 20 de grade

Antena
3
Antena
3
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12.V,
10.00
12.V,
10.01
12.V,
10.01

News Magazine,
reporter
News Magazine,
text pe ecran
News Magazine,
text pe ecran

„Au cerut de urgență
aterizarea de urgență”
„DISCUȚIE PILOȚI”

Au cerut aterizarea de
urgență
DISCUȚIE ÎNTRE PILOȚI

„Dacă aveți lumina de
semnalizare și pista libere
am putea ateriza”

Dacă aveți lumina de
semnalizare și (dacă) pista
(e) liberă, am putea ateriza
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12.V,
10.17

News Magazine,
reporter

„Avem și noi un weekend
destul de bun din punct de
vedere al vremii”

Avem și noi un weekend
destul de bun din punctul de
vedere al vremii

Antena
3

12.V,
10.21

News Magazine,
reporter

„Poate e posibil să apară și Poate apărea și grindina
grindina”
E posibil să apară și
grindina
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12.V,
10.21

News Magazine,
reporter

„temperaturi de-a dreptul
foarte generoase”

Antena
3

12.V,
10.27

News Magazine,
voice-over

„Accidentul petrecut joi a
Accidentul petrecut joi a
testat la maxim capacitatea testat la maximum
de intervenție a
capacitatea de intervenție a

temperaturi de-a dreptul
generoase / foarte
generoase

Lexic: Repetiție supărătoare.
Sintaxă: Nemarcarea relațiilor
sintactice.
Sintaxă: Acordul adjectivului trebuie
făcut la singular (adjectivul liberă
caracterizează numai al doilea
substantiv, pista).
Punctuație: Subordonata condițională
antepusă propoziției principale trebuie
separată de aceasta prin virgulă.
Sintaxă: Substantivul punct ar fi trebuit
să fie articulat, deoarece gruparea din
punct de vedere este urmată de un
genitiv.
Semantică: Pleonasm. Ideea de
posibilitate este dublu exprimată (prin
verbul modal a putea și prin expresia e
posibil).
Semantică: Pleonasm. Ideea de
superlativ absolut este exprimată de
două ori, prin locuțiunea de-a dreptul
și prin adverbul foarte.
Morfologie: Forma maxim are utilizare
adjectivală, iar maximum, utilizare
adverbială.
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pompierilor”
„2 ANI DE SACRIFICII.
CE A FOST GREU, A
TRECUT?”

pompierilor
2 ANI DE SACRIFICII. CE
A FOST GREU A TRECUT?

„Victor Ponta: Am numit
un nou șef interimar la
garga de mediu”
„Donna Summer avea 63 e
ani”
„Lucrarea de doctorat a
procororului general,
plagiată”
„Tobă: În acest moment în
evidența Poliției sunt cinci
mii urmăriți”

Victor Ponta: Am numit un
nou șef interimar la garda de
mediu
Donna Summer avea 63 de
ani
Lucrarea de doctorat a
procurorului general,
plagiată
Tobă: În acest moment în
evidența Poliției sunt cinci
mii de urmăriți
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16.V,
21.31

Sinteza zilei,
titlu
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3

16.V,
21.36

Sinteza zilei,
burtieră
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17.V,
20.40
18.V,
22.11

Subiectiv,
burtieră
Vorbe grele,
crawl
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18.V,
22.17

Vorbe grele,
crawl
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24.V,
15.02

Esențial,
prezentatoare

„Vreau să știți fiecare
dintre cei care ne priviți
acum”

Vreau să știe fiecare dintre
cei care ne privesc acum

Antena
3
Antena
3

24.V,
15.05
24.V,
17.51

Esențial,
burtieră
Esențial,
reporter
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3

24.V,
17.51

Esențial,
reporter

„Alți cinci angajași sunt
audiați de procurori”
„cu excepția instituțiilor
importante precum
Președenția, Guvernul...”
„Trebuie să obțină acordul
personal al primului-

Alți cinci angajați sunt
audiați de procurori
cu excepția instituțiilor
importante precum
Președinția, Guvernul...
Trebuie să obțină acordul
personal al prim-ministrului

Punctuație: Între subiectul realizat
propozițional (ce a fost greu) și
predicat nu se pune virgulă.
Grafie: Neglijență de tehnoredactare.
Grafie: Neglijență de tehnoredactare.
Grafie: Neglijență de tehnoredactare.
Sintaxă: Nemarcarea relațiilor
sintactice. Numeralul compus cinci
mii și substantivul următor trebuie
legate prin prepoziția de.
Sintaxă: Dezacord între subiect și
predicat. Acordul între subiectul
realizat prin pronumele nehotărât
fiecare și predicat trebuie făcut la
singular.
Grafie: Neglijență de tehnoredactare.
Lexic: Substantivul președinție este
derivat de la substantivul președinte cu
sufixul -ie.
Morfologie: Segmentul prim din
structura substantivului prim-ministru
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ministru, fie al consiliului
local sau județean de care
țin”

sau al consiliului local sau
județean de care țin

este invariabil, mărcile flexionare
ataşându-se numai celui de-al doilea
component.
Sintaxă: Conjuncția fie se folosește
corect doar în secvența disjunctivă
fie..., fie.

Recomandări
• „Radu, ce ți s-a părut foarte tare?” (Antena 3, 7.V, La ordinea zilei, prezentatoare, 19.10) − folosirea adjectivului tare cu sens superlativ este
prea colocvială pentru o emisiune informativă, de dezbatere;
• „Foarte tare informația asta” (Antena 3, 7.V, La ordinea zilei, prezentatoare, 19.13) − folosirea adjectivului tare cu sens superlativ este prea
colocvială pentru o emisiune informativă, de dezbatere.
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