DIGI 24
(1-31 martie 2016)
Postul

Ziua,
ora
1.III –
31.III

Emisiunea,
autorul greşelii
crawl

Greşeala

Varianta corectă

Explicaţia

"Dance the Stars"
"Room"
"Son of Saul"
"The Revenant"
"Prima casă"
"Copilărie cu palma"
"Marie Curie"
"pentru"
"împotrivă"
etc.

„Dance the Stars”
„Room”
„Son of Saul”
„The Revenant”
„Prima casă”
„Copilărie cu palma”
„Marie Curie”
„pentru”
„împotrivă”

Punctuație: cu rare excepții, la
acest post nu se utilizează ghilimele
românești.

DIGI 24

1.III
9.26

Digimatinal
voce

cele mai grav afectate cartiere

cel mai grav afectate cartiere

Sintaxă: adverbul la superlativ
relativ nu trebuie acordat.

DIGI 24

1.III
9.41

Digimatinal
prezentator

aceleași caracteristici ar trebui să se întâmple și
într-o televiziune

aceleași ar trebui să fie și
caracteristicile unei televiziuni

Stilistică, semantică: asociere
nepotrivită de termeni, enunț ilogic.

DIGI 24

1.III
9.52

Digimatinal
crawl

165 milioane de dolari

165 de milioane de dolari

Sintaxă:absența prepoziției de după
un numeral mai mare de 19.

DIGI 24

2.III
10.21

Jurnal
reporter

bun imobil

bun imobil

Pronunție, semantică: accentuarea
greșită determină, în acest caz, o
greșeală semantică (imobil este
substantiv și are sensul „clădire”,
iar imobil este adjectiv și are
sensul „fix, care nu se mișcă”).

DIGI 24

2.III
10.22

Jurnal
pe ecran

votul final pe lege

votul final pentru lege

Sintaxă: extinderea abuzivă a
prepoziției pe.

DIGI 24

4.III
7.15

Digimatinal
pe ecran

Kovesi reinvestită

Kovesi reînvestită

Grafie, semantică: absența
diacriticelor determină confuzia
semantică: (re)investi are sensul „a

DIGI 24

*

*

face o nouă investiție”, reînvesti are
sensul „a reacorda oficial un drept,
o demnitate”.
DIGI 24

4.III
7.16

Digimatinal
burtieră

Paul Al României

Paul al României

Grafie: nu este necesară scrierea cu
majusculă a mărcii genitivale.

DIGI 24

4.III
7.30

Digimatinal
prezentatoare

suspensii ridigizate

suspensii rigidizate

Pronunție, lexic: rostirea greșită a
adjectivului participial. Verbul
rigidiza provine din adjectivul rigid
+ sufixul –iza. Termenul ridigiza
nu există.

DIGI 24

4.III
8.16

Digimatinal
crawl

*

laptele și brânza de Brădet are E.coli

laptele și brânza de Brădet au
E.coli

Sintaxă: dezacordul în număr.

DIGI 24

4.III
9.24

Digimatinal
prezentator

*

modelul va apare abia la toamnă

modelul va apărea abia la
toamnă

Morfologie: încadrare morfologică
greșită a verbului a apărea.

DIGI 24

4.III
9.30

Digimatinal
prezentatoare

*

versiune SUV a lui Octavia

versiune SUV a modelului
Octavia

Morfologie: Formarea genitivului
după model masculin pentru
numele feminin Octavia este
incorectă.

DIGI 24

4.III
9.30

*

ca și exemplu

ca exemplu

Sintaxă: introducerea unui și
parazitar, fără rol sintactic.

DIGI 24

4.III
10.03

Digimatinal
prezentatoare
meteo
Jurnal
reporter

este pe dializă

face dializă

Sintaxă: extindere abuzivă a
utilizării prepoziției pe.

DIGI 24

7.III
17.58

România 24
burtieră

România Norvegia

România – Norvegia

Grafie: omiterea liniei de pauză
între numele care desemnează
echipele adversare.

DIGI 24

7.III
18.01

România 24
crawl

Mihail Vlasov vroia

Mihail Vlasov voia

Morfologie: formă hibridă de
imperfect.

*

DIGI 24

7.III
18.10

România 24
reporter

să sucească foaia

să întoarcă foaia

Lexic: expresia a întoarce foaia are
o structură fixă, elementele
componente nu se pot modifica sau
înlocui cu sinonime.

DIGI 24

7.III
18.13

România 24
crawl

20 de milioane euro

20 de milioane de euro

Sintaxă: nemarcarea relațiilor
sintactice prin prepoziţie.

DIGI 24

7.III
18.13

România 24
crawl

30 milioane euro

30 de milioane de euro

Sintaxă: nemarcarea relațiilor
sintactice prin prepoziţie.

DIGI 24

7.III
18.28

Business Club
burtieră

secretar gen. Asoc.

secretar general al Asociației

Sintaxă: nemarcarea relațiilor
sintactice.
Punctuație: prescurtare incorectă și
nerecomandată a termenului
asociație.

DIGI 24

8.III
18.06

România 24
reporter

câștigurile câștigate

sumele câștigate
câștigurile dobândite

Stilistică: repetiție supărătoare.

DIGI 24

8.III
18.12

România 24
reporter

care este diferența între a cânta pe o scenă într-un
centru comercial sau a cânta pe o scenă adevărată

care este diferența între a cânta
pe o scenă într-un centru
comercial și a cânta pe o scenă
adevărată

Sintaxă: Înlocuirea nejustificată a
conjuncției copulative în structura
diferența între ... și între ... cu o
conjuncție disjunctivă (sau).

DIGI 24

8.III
18.28

Business Club
burtieră

preș. Comisia

președinte al Comisiei

Sintaxă: nemarcarea relațiilor
sintactice.
Punctuație: prescurtare incorectă și
nerecomandată a termenului
președinte.

DIGI 24

8.III
18.29

Business Club
burtieră

reprez. Asociației

reprezentantul Asociației

Sintaxă: nemarcarea relațiilor
sintactice.
Punctuație: prescurtare incorectă și
nerecomandată a termenului
reprezentant.

DIGI 24

8.III

Știri

Tîrgu Mureș

Târgu-Mureș

Ortografie: numele localității se

*

19.54

burtieră

scrie cu cratimă și cu â, nu cu î.

DIGI 24

9.III
18.27

Business Club
burtieră

manager taxe companie de consultanță

manager de taxe al unei
companii / la o companie de
consultanță

Sintaxă: nemarcarea relațiilor
sintactice.

DIGI 24

9.III
18.28

Business Club
burtieră

director Dir. Venituri

director al Direcției Venituri

Sintaxă: nemarcarea relațiilor
sintactice.
Punctuație: prescurtare incorectă și
nerecomandată a termenului
direcție.

DIGI 24

10.III
20.03

interceptările cu infrastructura SRI se pot face cu
această infrastructură

interceptările se pot face cu
infrastructura SRI

Stilistică: repetiție supărătoare.

DIGI 24

10.III
20.11

mandate de interceptare pe securitate națională

mandate de interceptare pentru
securitatea națională

Sintaxă: extinderea abuzivă a
prepoziției pe.

DIGI 24

11.III
9.14

Jurnalul de
Seară
prezentator
Jurnalul de
Seară
burtieră
Digimatinal
crawl

la munte se va semnala lapoviță și ninsori

la munte se vor semnala
lapoviță și ninsori

Sintaxă: dezacord în număr.

DIGI 24

15.III
10.35

România 24
burtieră

antrenor canotaj

antrenor de canotaj

Sintaxă: nemarcarea relațiilor
sintactice.

DIGI 24

15.III
11.05

România 24
reporter

ordinea de zi e predominantă cu probleme în
dezvoltarea ...

Sintaxă, semantică: construcție
defectuoasă a enunțului.

DIGI 24

15.III
11.05

România 24
reporter

de la această ședință se vrea să fie una de bilanț

pe ordinea de zi se află în
primul rând probleme privind
dezvoltarea ...
este o ședință de bilanț

DIGI 24

15.III
11.28

România 24
pe ecran

Târgu Secuiesc

Târgu-Secuiesc

Grafie: numele localității se scrie
cu cratimă.

DIGI 24

15.III
17.39

România 24
crawl

patron Brădet

patronul firmei Brădet

Sintaxă: nemarcarea relațiilor
sintactice.

*

*

Sintaxă, stilistică: exprimare
forțată, amplificare exagerată a
unui enunț cu un mesaj simplu.

după-amiaza se vor atinge 8o
Celsius / se va atinge maxima /
temperatura maximă de 8o
Celsius
îi țin captivi timp de jumătate de
secol

Sintaxă: dezacord în număr.

primul ministru al României

prim-ministrul României

Morfologie: substantivul primministru este compus, se scrie cu
cratimă, iar flexiunea şi articularea
apar la ultimul element.

președ.

președinte

Grafie: prescurtare nerecomandată.

*

arăt aceste două obiecte ca și ghicitori

arăt aceste două obiecte ca
ghicitori

Sintaxă: introducerea unui și
parazitar, fără rol sintactic.

*

rutele refugiaților probabil se vor diverta prin
România

rutele refugiaților probabil vor
fi redirecționate/reorientate

Lexic: creația lexicală a diverta,
după modelul engl. divert, nu este
necesară în română, atâta timp cât
sunt disponibile sinonime ca
reorienta, redirecționa.

Biziday
prezentator

stâlpii societății civile atât le place de mult să se
împăuneze

stâlpilor societății civile atât le
place de mult să se împăuneze

Sintaxă: anacolut.

16.III
22.27

Biziday
prezentator

ne-au interceptat SRI-ul și pe noi

ne-a interceptat SRI-ul și pe noi

Sintaxă: acord după înțeles.

DIGI 24

22.III
10.04

România 24
corespondent

martora pe care am avut-o pe telefon

martora pe care am avut-o la
telefon

Sintaxă: extinderea abuzivă a
prepoziției pe.

DIGI 24

24.III
20.23

Jurnalul de
Seară
reporter

complicilor lui le-au fost teamă

complicilor lui le-a fost teamă

Sintaxă: dezacord în număr.

*

după-amiaza se va atinge maximum 8o Celsius

DIGI 24

15.III
17.39

România 24
crawl

DIGI 24

15.III
18.30

România 24
prezentator

îi țin captivi pentru jumătate de secol

DIGI 24

15.III
20.57

Jurnalul de
Seară
prezentator

DIGI 24

15.III
21.06

România furată
burtieră

DIGI 24

16.III
9.48

Digimatinal
titraj

DIGI 24

16.III
22.38

Biziday
prezentator

DIGI 24

16.III
22.21

DIGI 24

*

Sintaxă: utilizarea inadecvată a
prepoziției pentru în context
temporal, după model englezesc.

DIGI 24

25.III
19.59

Știri
reporter

bilete scoase în vânzare

bilete puse în vânzare/bilete
scoase la vânzare

DIGI 24

28.III
17.48,
29.III
11.49
28.III
18.15
28.III
18.23

România 24
pe ecran

Târgu Jiu

Târgu-Jiu

România 24
voce
România 24
voce

prevederi

prevederi

Pronunțare: accentuare greșită.

nu sunt folosite numai de teroriști, dar și de
jurnaliști

nu sunt folosite numai de
teroriști, ci și de jurnaliști

DIGI 24

29.III
20.04

Jurnalul de
Seară
voce

vizite inopinante

vizite inopinate

Sintaxă, stilistică: extinderea
abuzivă a conjuncției dar în
structura nu numai ... ci și, după
model englezesc (not only ... but
also).
Lexic: formă greșită a adjectivului.

DIGI 24

29.III
21.18

România furată
crawl

statul își vinde acțiunile de 35 de ori mai sub
prețul pieței

statul își vinde acțiunile de 35
de ori mai puțin decât prețul
pieței/
statul își vinde acțiunile de 35
de ori sub prețul pieței

Sintaxă: omiterea unui element al
enunțului, amalgamarea a două
tipuri de construcții.

DIGI 24

29.III
22.36

Biziday
voce

participă șaptezeci și trei de companii

participă șaptezeci și trei de
companii

Pronunție, semantică: Accentuarea
greșită determină, în acest caz, o
greșeală semantică (companie are
sensul „subunitate militară”,
companie are sensul „societate
comercială”).

DIGI 24

31.III
20.05

Jurnalul de
Seară
burtieră

Min. Agriculturii

Ministrul Agriculturii

Grafie: prescurtare nerecomandată.

DIGI 24

31.III
20.53

Jurnalul de
Seară
burtieră

legislaia

legislația

Grafie: neglijență de
tehnoredactare.

DIGI 24
DIGI 24

*

*

Sintaxă: utilizarea greșită a
propoziției, ca rezultat al
contaminării a două expresii.
Grafie: numele localității se scrie
cu cratimă.

* = Greşeală semnificativă, reţinută pentru evaluarea finală.

