Digi 24
(1 – 31 iulie 2012)
Post

Data,
ora

Greşeala

Forma corectă

Explicaţia greşelii

4.VII,
17.24

Emisiunea,
autorul
greşelii
România 24,
burtieră

Digi 24

„Preşedintele a uzurpat rolul
premierul în perioada 20092012”

Preşedintele a uzurpat rolul
premierului în perioada
2009-2012

Neglijență de tehnoredactare.

Digi 24

4.VII,
17.38

România 24,
burtieră

Motivarea suspendării

Sintaxă: Nemarcarea relațiilor sintactice.

Digi 24

4.VII,
17.41,

România 24,
reporter
realizator

„Motivare suspendare:
Traian Basescu a dictat forma
unor legi”
„din punct de vedere al
discuțiilor oficiale”

din punctul de vedere al
discuțiilor oficiale

Digi 24

5.VII,
21.24,
22.08
6.VII,
8.54

România 24,
grafică pe
ecran
Digi Matinal,
burtieră

„Justiţia trebuie să fie
independentă_ iar o sentinţă
trebuie pusă în aplicare”
„director de comunicare Liga
studenţilor din străinătate”

6.VII,
9.08

Digi Matinal,
Ştiri,
prezentator

„au început să-şi adreseze
cuvinte de duh”

Justiţia trebuie să fie
independentă, iar o
sentinţă...
director de comunicare,
Liga studenţilor din
străinătate
director de comunicare al
Ligii studenţilor din
străinătate
au început să-și adreseze
cuvinte dure

Sintaxă: Atunci când locuţiunea
prepoziţională din punct(ul) de vedere
este urmată de un nominal în genitiv,
substantivul punct trebuie să fie articulat
hotărât.
Punctuaţie: Înaintea conjuncţiei
adversative iar se pune virgulă.

Digi 24

Digi 24

1

Sintaxă: Nemarcarea relaţiilor sintactice.

Semantică: Se face referire la schimbul
violent de replici dintre grupurile de
protestatari prezente în centrul oraşelor
cu ocazia propunerii de suspendare a

Digi 24

6.VII,
9.18
6.VII,
9.43

Digi Matinal,
Ştiri, burtieră
Digi Matinal,
Horoscop,
prezentatoare

„purtător de cuvânt ISU
Bucureşti”
„nu mai daţi randament
datorită oboselii”

purtător de cuvânt al ISU
Bucureşti
nu mai daţi randament din
cauza oboselii

Digi 24

6.VII,
9.43

Digi Matinal,
Horoscop,
prezentatoare

„aveţi divergenţe cu cei din
familie datorită oboselii”

aveţi divergenţe cu cei din
familie din cauza oboselii

Digi 24

6.VII,
10.01
7.VII,
07.38
7.VII,
07.41

Digi Matinal,
Ştiri, reporter
România 24,
burtieră
România 24,
burtieră

„ora [şaptisprezece]”

ora [şaptesprezece]

„director Metrorex”

Digi 24

7.VII,
08.05

România 24,
voce

„[ecsact] în timpul
discursurilor”

directorul Metrorex
director la / al Metrorex
purtător de cuvânt,
regionala CFR
purtător de cuvânt al
regionalei CFR
purtător de cuvânt la
regionala CFR
[egzact] în timpul
discursurilor

Digi 24

7.VII,
20.02
7.VII,
21.40

România 24,
reporter
România 24,
subtitrare

„un incendiu care încă se
manifestă în continuare”
„Am reuşit să opresc maşina
dar_ tot am fost lovit. ”

un incendiu care nu a fost
încă stins
Am reuşit să opresc maşina,
dar tot am fost lovit.

Digi 24

Digi 24
Digi 24

Digi 24

„purtător de cuvânt regionala
CFR”
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preşedintelui României. Sensul
sintagmei cuvinte/vorbe de duh este însă
„cuvinte spirituale, inteligente”.
Sintaxă: Nemarcarea relaţiilor sintactice.
Semantică: Prepoziția datorită indică o
cauză pozitivă. Fiind vorba despre un
factor negativ, în acest context trebuie
folosită locuțiunea prepozițională din
cauza.
Semantică: Prepoziția datorită indică o
cauză pozitivă. Fiind vorba despre un
factor negativ, în acest context trebuie
folosită locuțiunea prepozițională din
cauza.
Pronunțare: Numeralul șaptesprezece se
scrie și se pronunță corect cu e.
Sintaxă: Nemarcarea relaţiilor sintactice.
Sintaxă: Nemarcarea relaţiilor sintactice.

Pronunţare: Conform DOOM 2005,
pronunţia corectă a adjectivului /
adverbului exact este cu gz.
Semantică: Pleonasm.
Punctuaţie: Înaintea conjuncţiei
adversative dar se pune virgulă.

Digi 24

7.VII,
21.47
7.VII,
21.52
8.VII,
08.37
8.VII,
09.32

România 24,
burtieră
România 24,
subtitrare
România 24,
burtieră
România 24,
ecran

„antrenor Kuban Krasnodar”

Sintaxă: Nemarcarea relaţiilor sintactice.

„înâlţimea”

antrenorul echipei Kuban
Krasnodar
înălţimea

„coordonator Grădina
copiilor”
„Atenţie la necunoscuţi”

coordonatorul Grădinii
copiilor
Atenţie la necunoscuţi!

Sintaxă: Nemarcarea relaţiilor sintactice.

8.VII,
09.48
8.VII,
11.09

România 24,
burtieră
România 24,
corespondent

„iniţiator proiect”

iniţiatorul proiectului

„Vor apare contestaţii”

Vor apărea contestaţii

Digi 24

13.VII,
11.56

România 24,
reporter

„[ecsamenul]”

[egzamenul]

Digi 24

13.VII,
13.31
14.VII,
18.24

România 24,
prezentatare
România 24,
reporter
realizator

„ceea ce avem până acum ca
și declarație oficială”
„vor apare”

ceea ce avem până acum ca
declarație oficială
vor apărea contestaţii

Digi 24

14.VII,
18.31

„dedicată zilei naționale a
sorei noastre mai mari”

a surorii noastre mai mari

Digi 24

14.VII,
18.46,
18.46

Pașaport
diplomatic,
voce
Pașaport
diplomatic,
subtitrare

„gadget-ul”
„gadget-uri”

gadgetul
gadgeturi

Digi 24
Digi 24
Digi 24
Digi 24
Digi 24

Digi 24
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Neglijenţă de tehnoredactare.

Punctuație: Absența semnului
exclamării într-un enunț care exprimă o
atenționare.
Sintaxă: Nemarcarea relaţiilor sintactice.
Morfologie: Forma de infinitiv a
verbului (de la care se formează viitorul)
este a apărea. Verbul este de conjugarea
a doua, nu a treia.
Pronunţare: Conform DOOM 2005,
pronunţia corectă a substantivului
examen este cu gz.
Sintaxă: Și parazitar.
Morfologie: Forma de infinitiv a
verbului (de la care se formează viitorul)
este a apărea. Verbul este de conjugarea
a doua, nu a treia.
Morfologie: Forma corectă de genitivdativ singular a substantivului este
surorii.
Grafie: Ataşarea articolului hotărât
enclitic la neologisme sau la nume
proprii se face fără cratimă atunci când
cuvântul are finală consonantică
compatibilă cu sistemul limbii române.
Articolul trebuie atașat cu cratimă atunci

Digi 24

15.VII,
12.32

„există totuși niște trickuri”

există totuși niște secrete

15.VII,
14.02

Sănătatea în
bucate,
prezentator
România 24,
reporter

Digi 24

„până când răcoarea își intră
în mână…”

până când răcoarea revine/
se instalează…

Digi 24

15.VII,
16.02

România 24,
prezentatoare

„Spuneți-ne...”

Spuneți-ne...

Digi 24

15.VII,
17.51
15.VII,
18.12

România 24,
burtieră
România 24,
reporter

„Francois Hollande”

François Hollande

„conform informațiilor care
le-avem”

conform informațiilor pe
care le-avem

15.VII,
18.48
20.VII,
10.15

România 24,
burtieră
România 24,
voce

„reprezentant fabrică de
mezeluri”
„a fost [ecsaminat]”

reprezentantul unei fabrici
de mezeluri
[egzaminat]

26.VII,
11.18
26.VII,
11.54

România 24,
voce
România 24,
voce

„un seif”

seif

„din punct de vedere al
sportului pe care îl conduce”

din punctul de vedere al
sportului pe care îl conduce

26.VII,
17.52
26.VII,
17.54

România 24,
ecran
România 24,
ecran

„finanțator Steaua”

finanțatorul echipei Steaua
finanțator Stelei
antrenor coordonator al
lotului feminin de

Digi 24
Digi 24
Digi 24
Digi 24
Digi 24

Digi 24
Digi 24

„antrenor coordonator lot
feminin de gimnastică”
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când grupajul de litere din final este
atipic pentru română (show-ul,
knowledge-ul, Cambridge-ul).
Stilistică: Utilizarea unui cuvânt
englezesc acolo unde exista un sinonim
contextual adecvat în limba română.
Stilistică: Exprimare relaxată și folosire
a unei personificări fără efecte stilistice
extraordinare.
Morfologie: Verbele de conjugarea a
treia, cum este și a crede, nu se
accentuează pe sufix, ci pe radical.
Grafie: Absența sedilei.
Sintaxă: Pronumele relativ care cu
funcţie de complement direct trebuie
utilizat cu prepoziţia funcţională pe.
Sintaxă: Nemarcarea relaţiilor sintactice.
Pronunţare: Conform DOOM 2005,
pronunţia corectă a verbului a examina
este cu gz.
Pronunțare: Substantivul seif se
accentuează corect pe e.
Sintaxă: Atunci când locuţiunea
prepoziţională din punct(ul) de vedere
este urmată de un nominal în genitiv,
substantivul punct trebuie să fie articulat
hotărât.
Sintaxă: Nemarcarea relaţiilor sintactice.
Sintaxă: Nemarcarea relaţiilor sintactice.

„un ciclop cu un singur
ochi” (despre mascota
Jocurilor olimpice)
„datorită stadiului avansat de
degradare a imobilului”

gimnastică
un ciclop/
o mascotă cu un singur
ochi
datorită stadiului avansat
de degradare a imobilului

România 24,
Sport, voce

„mongoleza”

mongola

România 24,
Sport,
prezentatoare
Bonton,
burtieră
România 24,
Sport,
prezentatoare

„cu acestea fiind spuse,
încheiem…”

cu acestea încheiem…/
acestea fiind spuse,
încheiem…
restaurator de mobilă de
artă
[egzact]

Digi 24

26.VII,
17.56

România 24,
ecran

Digi 24

26.VII,
18.14

România 24,
voce

Digi 24

28.VII,
15.26

Digi 24

28.VII,
15.29

Digi 24

28.VII,
15.29
29.VII,
15.29

Digi 24

„restaurator mobilă de artă”
„[ecsact]”

Semantică: Pleonasm.
Semantică: Prepoziția datorită indică o
cauză pozitivă. Fiind vorba despre un
factor negativ, în acest context trebuie
folosită locuțiunea prepozițională din
cauza.
Lexic: Pentru a desemna „persoana care
face parte din populația de bază a
Mongoliei sau este originară de acolo”
(DEX 2009) este corect să se folosească
substantivul mongol(ă). Forma s-a
extins probabil după modelul lui
congolez(ă), „locuitor al Congoului”.
Lexic: Amalgamarea a două formule.
Sintaxă: Nemarcarea relaţiilor sintactice.
Pronunțare: Conform DOOM 2005,
pronunția corectă a
adjectivului/adverbului exact este cu gz.

Recomandări
● „Drumul spre litoral este o mare provocare pentru turişti.” (Digi 24, 7.VII.2012, 07.30, 8.28, România 24, prezentatoare) –
recomandat: Drumul spre litoral este o mare încercare/probă pentru turişti.
● „încercăm să luăm și reacții” (Digi 24, 18.VII.2012, 12.40, România 24, prezentatoare) – recomandat: încercăm să surprindem/ să
obținem și reacții.
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● „Este de aşteptat să fie făcute discursurile oficiale” (Digi 24, 4.VII.2012, 18.22, România 24, realizator) – recomandat: Este de
aşteptat să fie ținute discursurile oficiale.
● „Inspectoratul judeţean explică că... ” (Digi 24, 8.VII.2012, 11.01, România 24, reporter) – recomandat: …a explicat că…/ arată
că… (cacofonii)
● „o comisie tehnică care a spus...”, „... etică care va avea loc...” (Digi 24, 17.VII.2012, 11.14, România 24, reporter) – recomandat: o
comisie tehnică. Aceasta a spus…, ... etică. Aceasta va avea loc... (cacofonii)
Exprimarea datei și a orei:
● „douăzeci şi doi august” (Digi 24, 7.VII.2012, 07.56 România 24, voce) – recomandat: douăzeci şi două august.
● „luni, la ora doisprezece” (Digi 24, 13.VII.2012, 12.30, România 24, reporter) – recomandat: ora douăsprezece.
● „ora doisprezece” (Digi 24, VII.2012, România 24, reporter) – recomandat: ora douăsprezece.
Folosirea prețioasă a verbului a debuta sau a substantivului debut:
● „Bacalaureatul a debutat cu scaunul de ministru gol” (Digi 24, 8.VII.2012, 11.20, România 24, prezentator) – recomandat:
Bacalaureatul a început cu scaunul de ministru gol.
● „Proiectul cum a debutat?” (Digi 24, 14.VII.2012, 20.12, Conversații esențiale, prezentatoare) – recomandat: Proiectul cum a
început?.
● „în acest debut de campionat” (Digi 24, 26.VII.2012, 11.52, România 24, Sport, prezentator) – recomandat: în acest început de
campionat.
● „aceste simptome debutează brusc?” (Digi 24, 30.VII.2012, 07.50, România 24, prezentatoare) – recomandat: aceste simptome
apar/ încep brusc?.
Extinderea prepoziției pe:
● „raportul pe justiție” (Digi 24, 17.VII.2012, 11.00, România 24, prezentatoare) – recomandat: raportul privitor la/ referitor la
justiție/ privind justiția.
● „Senatul va da un vot pe ordonanță” (Digi 24, 17.VII.2012, 11.07, România 24, reporter) – recomandat: Senatul va da un vot
referitor la/ privitor la ordonanță/ în privința ordonanței.
Crearea nemotivată a unei relații adversative prin utilizarea conjuncției dar, în secvența dar și…:
● „George Bălan, dar și fostul său consilier…” (Digi 24, 27.VII.2012, 11.05, România 24, reporter) – recomandat: George Bălan și
fostul său consilier…
● „Câte secții de votare sunt organizate în Ungaria, dar și cine poate vota acolo?” (Digi 24, 29.VII.2012, 11.38, România 24,
prezentatoare) – recomandat: Câte secții de votare sunt organizate în Ungaria și cine poate vota acolo?.
6

● Am remarcat folosirea constantă a ghilimelelor neromânești de forma: " " – recomandat: „ ”.
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