OTV
(20 septembrie–20 octombrie 2009)

Data,
ora
23.IX,
13.09
23.IX,
13.25
23.IX,
14.19

Emisiune,
autorul greşelii
Să trăim bine,
titraj
Să trăim bine,
crawl
Să trăim bine,
scris pe ecran

Greşeală

Forma corectă

Explicaţia greşelii

Se va legaliza prostituţia şi
consumul de stupefiante?
soluţii pt situaţia din justiţie
Maria Corina, fata de 15 ani a
fost furată şi vândută

Se vor legaliza prostituţia şi
consumul de stupefiante?
soluţii pentru situaţia din
justiţie
Maria Corina, fata de 15 ani[,]
a fost furată şi vândută

OTV

23.IX,
14.27

Să trăim bine,
jurnalist

OTV

23.IX,
16.07

OTV

23.IX,
16.08

OTV

23.IX,
16.17

telefoanele unor oameni cu
care o să intrăm în legătură
directă
imaginile nu le-a mai văzut
încă nimeni la o televiziune
naţională
Teroare şi lacrimi: eleva
şantajată pentru a nu-şi acuza
profesorul de viol rupe tăcerea!
care este contribuţia celebrei
doamne bibliotecar?

OTV

23.IX,
16.21

Se întâmplă
acum,
moderator
Se întâmplă
acum,
scris pe ecran
Se întâmplă
acum,
moderator
Se întâmplă
acum,
moderator

telefoanele unor oameni care o
să intrăm în legătură directă cu
ei
imaginile nu le-au mai văzut
încă nimeni la o televiziune
naţională
Teroare şi lacrimi: eleva
şantajată pentru a-şi acuza
profesorul de viol rupe tăcerea!
care este contribuţia celebrei
doamnă bibliotecar?

Sintaxă: Dezacord între subiect şi
predicat.
Grafie: Abreviere improprie pentru
un text care apare pe ecran.
Punctuaţie: Lipsa virgulei care
izolează apoziţia de restul
enunţului.
Sintaxă: Anacolut.

vroiam să vă întreb

voiam să vă întreb

Post
OTV
OTV
OTV

Sintaxă: Acord prin atracţie, cu
substantivul imagini, în loc de
pronumele nimeni.
Semantică şi sintaxă: Lipsa
negaţiei conduce la un sens opus
celui dorit.
Sintaxă: Lipsa acordului în caz al
substantivului doamnă.
Morfologie: Norma literară actuală
nu acceptă formele hibride de
imperfect de acest tip (a voi + a
vrea), vezi DOOM2.
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OTV

23.IX,
16.49

Se întâmplă
acum,
moderator

declaraţiile şocante ale sorei
dumneavoastră
urmările acestui scandal la
adresa sorei tale
vroiam să spun

declaraţiile şocante ale surorii
dumneavoastră
urmările acestui scandal la
adresa surorii tale
voiam să spun

OTV

25.IX,
16.19

Se întâmplă
acum,
moderator

OTV

29.IX,
8.05
29.IX,
8.11
29.IX,
8.20

Zori de zi,
prezentatoare
Zori de zi,
crawl
Zori de zi,
prezentator

la servici sunteţi perseverent

la serviciu sunteţi perseverent

Chiria pt noul sediu al
primăriei
nu mai îmi doresc

Chiria pentru noul sediu al
primăriei
nu îmi mai doresc

29.IX,
8.26
29.IX,
8.39

Zori de zi,
titlu
Zori de zi,
prezentator

OTV

29.IX,
22.55

Dan Diaconescu
Direct,
Dan Diaconescu

Elena Cârstea a fost operată
azi noapte cu succes
una dintre cele mai bune
prietene ale Elenei Cârstea
care aţi auzit-o
ea nu vroia să facă sex la
calculator

Elena Cârstea a fost operată
azi-noapte cu succes
una dintre cele mai bune
prietene ale Elenei Cârstea pe
care aţi auzit-o
ea nu voia să facă sex la
calculator

OTV

29.IX,
22.56

să demonteze fire, cable

să demonteze fire, cabluri

OTV

29.IX,

Dan Diaconescu
Direct,
jurnalist OTV
Dan Diaconescu

dumneavoastră sunteţi o

dumneavoastră sunteţi o

OTV
OTV

OTV
OTV

Morfologie: Formă greşită de
genitiv a substantivului soră.
Morfologie: Norma literară actuală
nu acceptă formele hibride de
imperfect de acest tip (a voi + a
vrea), vezi DOOM2.
Ortoepie: Pronunţare greşită a
substantivului.
Grafie: Abreviere improprie pentru
un text care apare pe ecran.
Sintaxă: Semiadverbul mai apare
între cliticul preverbal (+ auxiliar,
pentru timpurile verbale construite
cu auxiliar) si forma verbală
flexionată (/participiu).
Grafie: Adverbul compus azinoapte se scrie cu cratimă.
Sintaxă: Utilizare invariabilă a
relativului care, care primeşte în
cazul acuzativ prepoziţia pe.
Morfologie: Norma literară actuală
nu acceptă formele hibride de
imperfect de acest tip (a voi + a
vrea), vezi DOOM2.
Morfologie: Formă greşită de
plural a substantivului cablu.
Ortoepie: Accentuare greşită a

2

22.58

Direct,
jurnalist OTV
Dan Diaconescu
Direct,
Dan Diaconescu

femeie ageră

femeie ageră

adjectivului.

a încercat ca să ia cheile din
uşă

a încercat să ia cheile din uşă

Dan Diaconescu
Direct,
Dan Diaconescu
Dan Diaconescu
Direct,
reporter
Dan Diaconescu
Direct,
reporter

lucruri care vi le dă

lucruri pe care vi le dă

şi mai ales pe cei care iubea
muzica uşoară românească

şi mai ales pe cei care iubeau
muzica uşoară românească

Sintaxă: Conectorul ca să se
foloseşte numai pentru a introduce
propoziţii circumstanţiale de scop;
pentru propoziţiile
necircumstanţiale, se foloseşte să
(Vrea să plece) sau ca... să (Vrea
ca Ion să plece).
Sintaxă: Utilizare invariabilă a
relativului care, care primeşte în
cazul acuzativ prepoziţia pe.
Sintaxă: Dezacord între subiect şi
predicat.

vă rog să mai îmi permiteţi

vă rog să îmi mai permiteţi

OTV

30.IX,
23.02

OTV

30.IX,
23.12

OTV

30.IX,
23.17

OTV

30.IX,
23.19

OTV

30.IX,
23.23

Dan Diaconescu
Direct,
crawl

nu există decât o soluţie − ori
Boc ori Nica

nu există decât o soluţie − ori
Boc, ori Nica

OTV

30.IX,
23.27

au externat un nou născut

au externat un nou-născut

OTV

30.IX,
23.31

Dan Diaconescu
Direct,
crawl
Dan Diaconescu
Direct,
Dan Diaconescu

din doişpe şanse

din douăsprezece/douăşpe
şanse

Sintaxă: Semiadverbul mai apare
între cliticul preverbal (+ auxiliar,
pentru timpurile verbale construite
cu auxiliar) si forma verbală
flexionată (/participiu).
Punctuaţie: Lipsa virgulei dintre
cele două componente coordonate
prin perechea disjunctivă ori...,
ori.
Grafie: Lipsa cratimei din
structura substantivului compus.
Sintaxă: Dezacord în gen al
numeralului cardinal.
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OTV

30.IX,
23.33

Dan Diaconescu
Direct,
Dan Diaconescu

în ultimile douăşpatru de ore

în ultimele douăşpatru de ore

OTV

30.IX,
23.35

nu mai vă culcaţi

nu vă mai culcaţi

OTV

30.IX,
23.36

şi mai ne daţi o adresă, ceva

şi ne mai daţi o adresă, ceva

OTV

1.X,
1.08

Dan Diaconescu
Direct,
Dan Diaconescu
Dan Diaconescu
Direct,
Dan Diaconescu
Dan Diaconescu
Direct,
jurnalist

E imposibil ca să credem
lucrul acesta

E imposibil ca credem lucrul
acesta

OTV

1.X,
1.09

Răspunsurile care i le dădea

Răspunsurile pe care i le
dădea

OTV

1.X,
1.12

Dan Diaconescu
Direct,
jurnalist
Dan Diaconescu
Direct,
jurnalist

să fie plecată şi poate va apare

să fie plecată şi poate va
apărea

OTV

1.X,
1.21

Dan Diaconescu
Direct,
jurnalist

datorită medicamentelor,
aveaţi momente când vă
gândeaţi...

din cauza medicamentelor,
aveaţi momente când vă
gândeaţi...

OTV

1.X,

Dan Diaconescu

dânsa ca şi persoană luptătoare

dânsa ca persoană luptătoare

Morfologie: Adjectivul ultim are
forma de feminin plural ultime,
diferită de cea de masculin plural,
ultimi. Forma articulată de feminin
plural este aşadar ultimele.
Sintaxă: Semiadverbul mai apare
între cliticul preverbal (+ auxiliar,
pentru timpurile verbale construite
cu auxiliar) si forma verbală
flexionată (/participiu).
Sintaxă: Conectorul ca să se
foloseşte numai pentru a introduce
propoziţii circumstanţiale de scop;
pentru propoziţiile
necircumstanţiale, se foloseşte să
(Vrea să plece) sau ca... să (Vrea
ca Ion să plece).
Sintaxă: Utilizare invariabilă a
relativului care, care primeşte în
cazul acuzativ prepoziţia pe.
Morfologie: Verbul aparţine
conjugării a II-a (cu infinitiv în
-ea), şi nu conjugării a III-a (cu
infinitiv în -e).
Semantică: Locuţiunea
prepoziţională din cauza se
foloseşte în contexte negative, iar
prepoziţia datorită, în contexte
pozitive.
Sintaxă: Şi parazitar.
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1.24

Direct,
jurnalist
Dan Diaconescu
Direct,
jurnalist
Dan Diaconescu
Direct,
crawl
Dan Diaconescu
Direct,
jurnalist
Dan Diaconescu
Direct,
jurnalist
Dan Diaconescu
Direct,
jurnalist

a dat şi un [ecsamen]

a dat şi un [egzamen]

Ortoepie: Pronunţare greşită a lui x
intervocalic.

FC KOLN

FC KÖLN

Grafie: Lipsa semnelor diacritice
specifice limbii germane.

două aspecte trebuiesc
urmărite

două aspecte trebuie urmărite

mai şi spun fără mânuşi

mai şi spun fără mănuşi

Morfologie: La indicativ prezent,
verbul a trebui are forma trebuie
la toate persoanele.
Ortoepie: Forma corectă a
substantivului este mănuşă.

nu mai vă împăcaţi

nu vă mai împăcaţi

OTV

1.X,
1.36

OTV

1.X,
1.41

OTV

1.X,
1.41

OTV

1.X,
1.46

OTV

1.X,
1.50

OTV

2.X,
9.14

Zori de zi,
prezentator

din punct de vedere al
femeilor

OTV

4X,

100% adevărat,
prezentator

noi extrăgeam decât trei
autoturisme

OTV

5.X,
21.19

Dan Diaconescu
Direct,

ce-aţi cumpărat din sticlele
care le avem aicea

Sintaxă: Semiadverbul mai apare
între cliticul preverbal (+ auxiliar,
pentru timpurile verbale construite
cu auxiliar) si forma verbală
flexionată (/participiu).
din punctul de vedere al
Sintaxă: gruparea prepoziţională
femeilor
are forma „din punctul de vedere”
dacă este urmată de genitiv şi „din
punct de vedere”, dacă este urmată
de un adjectiv.
noi extrăgeam numai/doar trei Sintaxă: Adverbele numai şi doar
autoturisme
se folosesc în propoziţii
noi nu extrăgeam decât trei
afirmative, iar decât, în propoziţii
autoturisme
negative.
ce-aţi cumpărat din sticlele pe Sintaxă: Utilizare invariabilă a
care le avem aicea
relativului care, care primeşte în
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OTV

5.X,
21.23

OTV

5.X,
21.46

OTV

5.X,
21.54

OTV

5.X,
21.54

OTV

5.X,
22.11

OTV

5.X,
22.12

OTV

5.X,
22.19

Dan Diaconescu
Dan Diaconescu
Direct,
Dan Diaconescu

cazul acuzativ prepoziţia pe.
Sintaxă: Semiadverbul mai apare
între cliticul preverbal (+ auxiliar,
pentru timpurile verbale construite
cu auxiliar) si forma verbală
flexionată (/participiu).
Semantică: pleonasm.

mai ne vedem şi la alte
extrageri

ne mai vedem şi la alte
extrageri

Dan Diaconescu
Direct,
Dan Diaconescu
Dan Diaconescu
Direct,
Dan Diaconescu
Dan Diaconescu
Direct,
Dan Diaconescu
Dan Diaconescu
Direct,
Dan Diaconescu
Dan Diaconescu
Direct,
jurnalist

astăzi nu a venit, drept pentru
care a fost amendat

astăzi nu a venit, drept care a
fost amendat

era clar că vrea să vină la
servici

era clar că vrea să vină la
serviciu

Ortoepie: Pronunţare greşită, fără
u final, a substantivului.

ce să facă cu termenele care ea
le are

ce să facă cu termenele pe
care ea le are

femeia cu care m-am despărţit
acum două ore

femeia de care m-am despărţit
acum două ore

poate o apare, deci se aştepta
ca să apară

poate o apărea, deci se aştepta
să apară

Dan Diaconescu
Direct,

aceştia cinci paşi care mi-i
scrisese depanatorul

aceşti cinci paşi pe care mi-i
scrisese depanatorul

Sintaxă: Utilizare invariabilă a
relativului care, care primeşte în
cazul acuzativ prepoziţia pe.
Sintaxă: Greşeală de regim
prepoziţional (a se despărţi de
cineva).
Morfologie: Verbul aparţine
conjugării a II-a (cu infinitiv în
-ea), şi nu conjugării a III-a (cu
infinitiv în -e).
Sintaxă: Conectorul ca să se
foloseşte numai pentru a introduce
propoziţii circumstanţiale de scop;
pentru propoziţiile
necircumstanţiale, se foloseşte să
(Vrea să plece) sau ca... să (Vrea
ca Ion să plece).
Morfologie: Prenominal,
demonstrativul apare conform
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Dan Diaconescu

normelor cu forma scurtă (aceşti
paşi), iar postnominal, cu forma
lungă (paşii aceştia).
Sintaxă: Utilizare invariabilă a
relativului care, care primeşte în
cazul acuzativ prepoziţia pe.
Morfologie: Norma literară actuală
nu acceptă formele hibride de
imperfect de acest tip (a voi + a
vrea), vezi DOOM2.
Sintaxă: Conectorul ca să se
foloseşte numai pentru a introduce
propoziţii circumstanţiale de scop;
pentru propoziţiile
necircumstanţiale, se foloseşte să
(Vrea să plece) sau ca... să (Vrea
ca Ion să plece).
Ortoepie: Pronunţare greşită, fără
u final, a substantivului.

OTV

5.X,
22.20

Dan Diaconescu
Direct,
Dan Diaconescu

vroia să afle amănunte

voia să afle amănunte

OTV

5.X,
22.24

Dan Diaconescu
Direct,
jurnalist

eu aş vrea ca să subliniem

eu aş vrea să subliniem

OTV

5.X,
22.48

vine de la servici înapoi

vine de la serviciu înapoi

OTV

5.X,
22.52

Dan Diaconescu
Direct,
Dan Diaconescu
Dan Diaconescu
Direct,
titlu

5.X,
23.05

Pentru prima dată azi au fost
audiaţi asistenta Elodiei,
Emilia[,] şi soţul ei[,] poliţistul
Liviu Niţă
este un alibi al lui Cioacă

Punctuaţie: Lipsa virgulelor care
trebuie să izoleze cele două
apoziţii.

OTV

Pentru prima dată azi au fost
audiaţi asistenta Elodiei,
Emilia şi soţul ei poliţistul
Liviu Niţă
este un alibi al lui Cioacă

OTV

5.X,
23.23

în jur de doisprezece mii de
euro

în jur de douăsprezece mii de
euro

Sintaxă: Dezacord în gen al
numeralului.

OTV

7.X,

cele care pierd trebuiesc

cele care pierd trebuie păstrate

Morfologie: La indicativ prezent,

Dan Diaconescu
Direct,
Dan Diaconescu
Dan Diaconescu
Direct,
Dan Diaconescu
Dan Diaconescu

Ortoepie: Accentuare greşită a
substantivului.
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23.38
OTV

7.X,
23.54

OTV

7.X,
23.55

OTV

7.X,
23.56

OTV

7.X,
23.57

OTV

7.X,
23.58

OTV

7.X,
00.03

OTV

9.X,
23.14

Direct,
Dan Diaconescu
Dan Diaconescu
Direct,
crawl
Dan Diaconescu
Direct,
jurnalist

păstrate bine

bine

depun plângeri penale pentru
miniştii

depun plângeri penale pentru
miniştrii

dincolo de chestiunea asta, aş
vrea ca să recapitulăm puţin

dincolo de chestiunea asta, aş
vrea să recapitulăm puţin

Dan Diaconescu
Direct,
jurnalist
Dan Diaconescu
Direct,
jurnalist
Dan Diaconescu
Direct,
jurnalist
Dan Diaconescu
Direct,
jurnalist
Dan Diaconescu
Direct,
jurnalist

aţi plecat la servici

aţi plecat la serviciu

la ora doisprezece

la ora douăsprezece

Sintaxă: Dezacord în gen al
numeralului.

primul gând care l-aţi avut

primul gând pe care l-aţi avut

aţi mers la casa aceea care vau spus oamenii?

aţi mers la casa aceea de care
v-au spus oamenii?

Sintaxă: Utilizare invariabilă a
relativului care, care primeşte în
cazul acuzativ prepoziţia pe.
Sintaxă: Anacolut (violarea
regimului prepoziţional).

să nu fiţi vreunul care vă scol
din somn

să nu fiţi vreunul pe care îl
scol din somn

verbul a trebui are forma trebuie
la toate persoanele.
Neglijenţă de tehnoredactare.
Sintaxă: Conectorul ca să se
foloseşte numai pentru a introduce
propoziţii circumstanţiale de scop;
pentru propoziţiile
necircumstanţiale, se foloseşte să
(Vrea să plece) sau ca... să (Vrea
ca Ion să plece).
Ortoepie: Pronunţare greşită, fără
u final, a substantivului.

Sintaxă: Utilizare invariabilă a
relativului care, care primeşte în
cazul acuzativ prepoziţia pe.
Sintaxă: Dezacord al cliticului:
întrucât cliticul pronominal reia
pronumele nehotărât vreunul,
trebuie să primească forma de
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OTV

9.X,
23.23

OTV

9.X,
23.26

OTV

9.X,
23.35

OTV

12.X,
21.59

OTV

12.X,
22.07

OTV

12.X,
22.38

OTV

12.X,
23.08

OTV

16.X,
14.35

OTV

16.X,
14.35

Dan Diaconescu
Direct,
jurnalist
Dan Diaconescu
Direct,
crawl
Dan Diaconescu
Direct,
jurnalist
Dan Diaconescu
Direct,
reporter

eraţi la servici

eraţi la serviciu

persoana a 3-a singular.
Ortoepie: Pronunţare greşită, fără
u final, a substantivului.

companiile franceze sunt
binevenite

companiile franceze sunt binevenite

Grafie: Scriere greşită a cuvântului
bine-venit.

dacă are vârsta care o are

dacă are vârsta pe care o are

pe lângă faptul că sunt
speriaţi, sunt îngroziţi de
ceea ce s-a întâmplat

sunt îngroziţi de ceea ce s-a
întâmplat

Dan Diaconescu
Direct,
reporter
Dan Diaconescu
Direct,
jurnalist
Dan Diaconescu
Direct,
Dan Diaconescu
Lumea de azi,
lumea de mâine,
reporter
Lumea de azi,
lumea de mâine,

mai multe bătrâne de aici, din
sat, spunea că ar fi avut o
relaţie cu...
vinul este o excepţie în
alimentaţie şi nu oricine îi este
indicat să...
dacă în trei zile maxim nu este
operat

mai multe bătrâne de aici, din
sat, spuneau că ar fi avut o
relaţie cu...
vinul este o excepţie în
alimentaţie şi nu oricui îi este
indicat să...
dacă în trei zile maximum nu
este operat

Sintaxă: Utilizare invariabilă a
relativului care, care primeşte în
cazul acuzativ prepoziţia pe.
Semantică: Enunţ pleonastic: cele
două secvenţe aflate într-un raport
cumulativ sunt sinonime parţiale
(a doua secvenţă discursivă reia
augmentat ceea ce se spune în
prima emfatizat).
Sintaxă: Dezacord între subiect şi
predicat.

dv. aveţi corajul să spuneţi

dv. aveţi curajul să spuneţi

extrem de important pt
România

extrem de important pentru
România

Sintaxă: Anacolut.

Morfologie: Maxim are utilizare
adjectivală, maximum are utilizare
adverbială.
Ortoepie: Pronunţare greşită a
substantivului.
Grafie: Abreviere improprie pentru
un text care apare pe ecran.
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OTV

16.X,
14.36

OTV

16.X,
14.42

OTV

16.X,
14.47

OTV

16.X,
14.50

OTV

16.X,
15.32

OTV

16.X,
15.33

OTV

16.X,
15.34

OTV

16.X,
15.41

OTV

16.X,
15.48

OTV

16.X,

crawl
Lumea de azi,
lumea de mâine,
reporter
Lumea de azi,
lumea de mâine,
reporter
Lumea de azi,
lumea de mâine,
reporter
Lumea de azi,
lumea de mâine,
reporter
Lumea de azi,
lumea de mâine,
prezentator
Lumea de azi,
lumea de mâine,
crawl
Lumea de azi,
lumea de mâine,
prezentator
Lumea de azi,
lumea de mâine,
prezentator
Lumea de azi,
lumea de mâine,
prezentator
Dan Diaconescu

cu caracter urban

cu caracter urban

Ortoepie: Accentuare greşită a
substantivului.

care le-a avut dumnealui

pe care le-a avut dumnealui

chiar şi la primăria
municipiului Târgoviţa; şi sunt
atât de multe locaţii care au
nevoie de a fi conduse
chit că se face corent

chiar şi la primăria
municipiului Târgoviţa; şi sunt
atât de multe localităţi care au
nevoie de a fi conduse
chit că se face curent

Sintaxă: Utilizare invariabilă a
relativului care, care primeşte în
cazul acuzativ prepoziţia pe.
Lexic: Folosire greşită a
neologismului locaţie, favorizată
şi de asemănarea formală cu
localitate.
Ortoepie: Pronunţare greşită.

ne-au spus că la amândoi ne
admiră vitalitatea

ne-au spus că amândurora ne
admiră vitalitatea

PREAcUL PETROLULUI

PREŢUL PETROLULUI

[Ecsact]!

[Egzact]!

Ortoepie: Pronunţare greşită a lui x
intervocalic.

V-a dat-o Dumnezeu cu
ajutorul lu’ domnu doctor

V-a dat-o Dumnezeu cu
ajutorul domnului doctor

Sintaxă: Exprimare populară a
genitivului.

să vadă că [ecsistă] şi altceva

să vadă că [ecsistă] şi altceva

Ortoepie: Pronunţare greşită a lui x
intervocalic.

război pe viaţă şi pe moarte

război pe viaţă şi pe moarte

Sintaxă: Coordonarea celor două

Sintaxă: Exprimare populară
prepoziţională a complementului
indirect.
Neglijenţă de tehnoredactare.
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22.07

Direct,
titraj

între susţinătorii Monicăi
Columbeanu şi ai blondei lui
Iri

între susţinătorii Monicăi
Columbeanu şi cei ai blondei
lui Iri

genitive duce la următoare
interpretare: „susţinătorii” sunt şi
„ai Monicăi Columbeanu” şi „ai
blondei lui Iri”. Prezenţa lui cel
introduce un nou set de referenţi:
„susţinătorii Monicăi
Columbeanu” şi „susţinătorii
blondei lui Iri”.
Grafie: Lipsa unui semn diacritic.

OTV

16.X,
22.14

că promoţia „...” da o maşină

că promoţia „...” dă o maşină

OTV

16.X,
22.20

dv. îi ţineţi apărarea lui
Moni?

OTV

16.X,
23.59

OTV

17.X,
00.02

Nica ştia că persoane cu
funcţie de răspundere din MAI
le fuseseră respinse certificate
din partea UE de 300 milioane
euro

dv. îi luaţi apărarea lui Moni? Lexic: Hibrid între expresia
frazeologică „a lua apărarea” şi
expresia „a ţine partea”.
Nica ştia că unor persoane cu Sintaxă: Anacolut.
funcţie de răspundere din MAI
le fuseseră respinse certificate
din partea UE de 300 de
Sintaxă: Nemarcarea relaţiilor
milioane de euro
sintactice.

OTV

17.X,
00.04

mama fetiţei de doi ani
dispărută

mama fetiţei de doi ani
dispărute

Sintaxă: Dezacord al adjectivului.

OTV

17.X,
00.18

procesul europarlamentarului
George Becali, începe

procesul europarlamentarului
George Becali începe

Punctuaţie: Poziţie incorectă a
virgulei (între subiect şi predicat).

OTV

17.X,
14.18

Dan Diaconescu
Direct,
crawl
Dan Diaconescu
Direct,
Dan Diaconescu
Dan Diaconescu
Direct,
crawl
Dan Diaconescu
Direct,
crawl
Dan Diaconescu
Direct,
crawl
Dan Diaconescu
Direct,
crawl
Euromondo,
reporter

în afara solicitării de îngrijire
bătrâni

în afara solicitării de îngrijire
de bătrâni

Sintaxă: Nemarcarea relaţiilor
sintactice.

în afara solicitării de îngrijire
a bătrânilor
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OTV

17.X,
14.20

Euromondo,
crawl

nu ma implic decat foarteputin
in

OTV

17.X,
14.21

Euromondo,
reporter

iar dumneavoastră de acolo
de unde sunteţi vă invităm
alături de noi

OTV

17.X,
14.30

Natural sută la
sută,
prezentatoare

voi încerca să vă prezint cât
mai mare diversitate din
India

nu mă implic decât foarte puţin Neglijenţă de tehnoredactare:
în
Lipsa blancului tipografic; lipsa
diacriticelor.
iar pe dumneavoastră de
Sintaxă: Anacolut (lipsa
acolo de unde sunteţi vă
prepoziţiei gramaticalizate pe în
invităm alături de noi
faţa complementului direct
[+uman]).
voi încerca să vă prezint cât
Sintaxă, semantică: Enunţ
mai mult din diversitatea India construit greşit, fără a se putea
identifica relaţiile sintactice.

OTV

17.X,
14.32

ce trebuie adunati

ce trebuie adunaţi

OTV

17.X,
14.38

şi [este] bine să încercăm

şi [ieste] bine să încercăm

OTV

17.X,
14.42

Natural sută la
sută,
crawl
Natural sută la
sută,
prezentatoare
Natural sută la
sută,
prezentatoare

OTV

17.X,
14.54

comunistii divinizatiin privinta

OTV

17.X,
14.56

OTV

17.X,
15.14

Natural sută la
sută,
crawl
Natural sută la
sută,
prezentatoare
Viaţa la zi,
prezentatoare

doamna [...] ne solicită mai
doamna [...] ne solicită mai
multe întrebări despre cursurile multe informaţii despre
de reflexoterapie şi...
cursurile de reflexoterapie şi...
comuniştii divinizaţi în
privinţa

de minim două luni şi jumătate de minimum două luni şi
jumătate
credeţi că siguranţa
dumneavoastră ca şi cetăţean

credeţi că siguranţa
dumneavoastră în calitate de

Neglijenţă de tehnoredactare:
Lipsa blancului tipografic; lipsa
diacriticelor.
Ortoepie: Formele verbului a fi
care încep grafic cu e se pronunţă
cu preiotare (ie).
Semantică: Alegere greşită a
cuvintelor (care are la origine tot o
hibridare: locutoarea a intenţionat
să spună „ne pune mai multe
întrebări”).
Neglijenţă de tehnoredactare:
Lipsa blancului tipografic; lipsa
diacriticelor.
Morfologie: Minim are utilizare
adjectivală, minimum are utilizare
adverbială.
Sintaxă: Şi parazitar.
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OTV

17.X,
15.21

Viaţa la zi,
crawl

sevorincheia in doua luni

cetăţean
se vor încheia în două luni

OTV

17.X,
15.39

Viaţa la zi,
prezentatoare

aici la dumneavoastră [este]
cazul

aici la dumneavoastră [ieste]
cazul

OTV

17.X,
15.56

Viaţa la zi,
prezentatoare

dacă privim aşa în jur
trebuiesc multe de făcut în
satul Răzvani

dacă privim aşa în jur trebuie
multe făcute în satul Răzvani

Neglijenţă de tehnoredactare:
Lipsa blancului tipografic; lipsa
diacriticelor.
Ortoepie: Formele verbului a fi
care încep grafic cu e se pronunţă
cu preiotare (ie).
Morfologie: La indicativ prezent,
verbul a trebui are forma trebuie
la toate persoanele.
Sintaxă: Hibridare între sunt multe
de făcut şi trebuie multe făcute,
rezultând în violarea regimului
verbal.

RECOMANDĂRI
„că ce s-a făcut de comunişti” (OTV, 17.X, 15.29)
„o biserică care este” (OTV, 17.X, 15.29)
− lipsesc în totalitate diacriticele pe crawl la unele emisiuni − de exemplu, emisiunea Euromondo, 17.X.2009
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