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Kanal D 

(10 septembrie – 10 octombrie 2010) 

 

 

Post Data,  

ora 

Emisiune, 

autorul greşelii 

Greşeala Forma corectă Explicaţia greşelii 

Kanal D 13.IX, 

19.01 

Ştirile Kanal D, 

subtitrare 

„Chemaţi-l vă rog frumos” Chemaţi-l, vă rog frumos Punctuaţie: Lipsa virgulei care separă 

două propoziţii coordonate prin 

juxtapunere. 

Kanal D 13.IX, 

19.07 

Ştirile Kanal D, 

reporter 

„În picioare, ce teneşi 

interesanţi ai!” 

În picioare, ce tenişi 

interesanţi ai! 

Pronunţare: Rostire greşită a 

substantivului. 

Kanal D 13.IX, 

19.09 

Ştirile Kanal D, 

subtitrare 

„Deschide uşa că o 

spargem!” 

„Dă drumu’ la uşă că nu ţi 

se întâmplă nimic” 

Deschide uşa, că o spargem! 

Dă drumu’ la uşă, că nu ţi se 

întâmplă nimic 

Punctuaţie: Lipsa virgulei care separă 

propoziţia principală de cea 

subordonată circumstanţială, introdusă 

prin că. 

Kanal D 13.IX, 

19.14 

Ştirile Kanal D, 

subtitrare 

„ca să nu ne para rău” ca să nu ne pară rău Grafie: Lipsa parţială a semnelor 

diacritice. 

Kanal D 13.IX, 

19.16 

Ştirile Kanal D, 

titraj 

„agent şef” agent-şef Grafie: Substantivele compuse cu şef 

se scriu cu cratimă. 

Kanal D 14.IX, 

19.11 

Ştirile Kanal D, 

prezentator 

„cred că, mai degrabă, de 

banii care-i aveţi în 

portofel” 

cred că, mai degrabă, de 

banii pe care-i aveţi în 

portofel 

Sintaxă: Folosire invariabilă, fără 

prepoziţia gramaticalizată pe, a 

relativului complement direct. 

Kanal D 14.IX, 

19.19 

Ştirile Kanal D, 

prezentator 

„acestor oameni ni le 

găsesc, credeţi-mă, 

circumstanţe atenuante” 

acestor oameni ni le găsesc, 

credeţi-mă, circumstanţe 

atenuante 

Morfologie: Verbele de conjugarea a 

III-a se accentuează pe radical, nu pe 

sufix. 

Kanal D 14.IX, 

19.20 

Ştirile Kanal D, 

titraj 

„Sexi bunicuţele” Sexy bunicuţele Grafie: Scriere greşită a adjectivului 

neologic invariabil. 

Kanal D 14.IX, 

19.20 

Ştirile Kanal D, 

voce 

„Soarbeţi-o din priviri, 

domnilor!” 

Sorbiţi-o din priviri, 

domnilor! 

Morfologie: Formă greşită de 

imperativ. 
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Kanal D 15.IX, 

18.57 

Ştirile Kanal D, 

subtitrare 

„Ori pe 7 ori pe 15 zile” Ori pe 7, ori pe 15 zile Punctuaţie: Este obligatorie prezenţa 

virgulei între cele două secvenţe 

coordonate prin ori..., ori. 

Kanal D 15.IX, 

19.06 

Ştirile Kanal D, 

subtitrare 

„V-a plăcut domnu’?” V-a plăcut, domnu’? Punctuaţie: Lipsa virgulei care separă 

vocativul. 

Kanal D 15.IX, 

19.24 

Ştirile Kanal D, 

voce 

„la un asemenea tarif, or să 

încerce...” 

la un asemenea tarif, o să 

încerce... 

Morfologie: Formantul o din structura 

viitorului de tipul o + conjunctivul 

este invariabil.  

Kanal D 15.IX, 

19.35 

Ştirile Kanal D, 

voce 

„Credeţi-ne, veţi avea 

numai de câştigat” 

Credeţi-ne, veţi avea numai 

de câştigat 

Morfologie: Verbele de conjugarea a 

III-a se accentuează pe radical, nu pe 

sufix. 

Kanal D 16.IX, 

18.57 

Ştirile Kanal D, 

subtitrare 

„Am considerat că nu 

comit nici o infracţiune” 

Am considerat că nu comit 

nicio infracţiune 

Grafie: Conform DOOM2, pronumele 

şi adjectivul pronominal negativ 

niciun, nicio, niciunul, niciuna se scriu 

legat. 

Kanal D 16.IX, 

19.07 

Ştirile Kanal D, 

prezentator 

„Spuneţi-mi, concret, nu 

v-a spus nimeni” 

Spuneţi-mi, concret, nu v-a 

spus nimeni 

Morfologie: Verbele de conjugarea a 

III-a se accentuează pe radical, nu pe 

sufix. 

Kanal D 16.IX, 

19.16 

Ştirile Kanal D, 

prezentator 

„pentru vreo banală 

operaţie de apenticită” 

pentru vreo banală operaţie 

de apendicită 

Pronunţare: Rostire greşită a 

substantivului. 

Kanal D 17.IX, 

19.02 

Ştirile Kanal D, 

prezentator 

„altceva vroiam să spun” altceva voiam să spun Morfologie: Forma de imperfect 

vroiam este un hibrid între voiam (de 

la verbul a voi) şi vream (de la verbul 

a vrea). 

Kanal D 17.IX, 

19.05 

Ştirile Kanal D, 

prezentator 

„un fel de John Wayne 

[uain]” 

un fel de John Wayne 

[uaein] 

Pronunţare: Rostire greşită a numelui 

propriu străin. 

Kanal D 17.IX, 

19.09 

Ştirile Kanal D, 

reporter 

„rucsacul să nu aibe barete 

subţiri” 

rucsacul să nu aibă barete 

subţiri 

Morfologie: Formă greşită de 

imperfect a verbului a avea. 

Kanal D 17.IX, Ştirile Kanal D, „Şi cald şi răcoare” Şi cald, şi răcoare Punctuaţie: Este obligatorie prezenţa 
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19.14 scris pe ecran virgulei între cele două secvenţe 

coordonate prin şi..., şi. 

Kanal D 18.IX, 

19.18 

Ştirile Kanal D, 

scris pe ecran 

„Sunt profesionişti, sau 

amatori?” 

Sunt profesionişti sau 

amatori? 

Punctuaţie: Nu se pune virgulă înainte 

de conjuncţia coordonatoare 

disjunctivă sau. 

Kanal D 20.IX, 

18.59 

Ştirile Kanal D, 

scris pe ecran 

„nici macar de suma” nici măcar de suma Grafie: Lipsa parţială a semnelor 

diacritice. 

Kanal D 20.IX, 

19.10 

Ştirile Kanal D, 

Subtitrare 

„Da, doamnă s-au scumpit” Da, doamnă, s-au scumpit Punctuaţie: Vocativul se izolează între 

virgule. 

Kanal D 20.IX, 

19.11 

Ştirile Kanal D, 

Titraj 

„Scump domne’, scump!” Scump, domne’, scump! Punctuaţie: Vocativul se izolează între 

virgule. 

Kanal D 20.IX, 

19.32 

Ştirile Kanal D, 

Voce 

„Şi-a dat jos până chiar şi 

pantalonii” 

Şi-a dat jos chiar şi 

pantalonii 

Şi-a dat jos până şi 

pantalonii 

Semantică: Structură pleonastică. 

Kanal D 20.IX, 

19.35 

Ştirile Kanal D, 

Voce 

„accidentul (...) s-a produs 

datorită unor defecţiuni 

tehnice” 

accidentul (...) s-a produs 

din cauza  unor defecţiuni 

tehnice 

Semantică: Prepoziţia datorită se 

foloseşte în contexte pozitive, iar 

locuţiunea prepoziţională din cauza, în 

contexte negative. 

Kanal D 20.IX, 

19.37 

Ştirile Kanal D, 

Voce 

„Nu am fost singurii care 

am bătut astăzi la poarta 

maternităţii” 

Nu am fost singurii care au 

bătut astăzi la poarta 

maternităţii 

Sintaxă: Relativul care (subiect) 

impune acordul verbului la persoana a 

treia. 

Kanal D 21.IX, 

19.02 

Ştirile Kanal D, 

Subtitrare 

„Dar, avea probleme?” „Dar avea probleme?” Punctuaţie: Folosire superfluă a 

virgulei. 

Kanal D 21.IX, 

19.36 

Ştirile Kanal D, 

voce 

„care vor bloca mâine 

întreg centru al 
Bucureştiului” 

care vor bloca mâine 

întregul centru al 
Bucureştiului 

care vor bloca mâine întreg 

centru Bucureştiului 

Sintaxă: Adjectivul întreg poate 

apărea antepus substantivului atât în 

forma articulată (întregul centru al 

Bucureştiului), cât şi nearticulată 

(întreg centrul Bucureştiului). 
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Structura înregistrată a rezultat prin 

suprapunerea celor două construcţii 

sintactice. 

Kanal D 23.IX, 

13.20 

Medicii, scris pe 

ecran 

„o metodă „non 

invazivă”” 

o metodă „noninvazivă” Grafie: Prefixul non- se ataşează 

direct, fără cratimă, la cuvântul-bază. 

Kanal D 23.IX, 

13.23 

Medicii, scris pe 

ecran 

„tenului cu impurităţi şi 

puncte negre, sau cu porii 

dilataţi” 

tenului cu impurităţi şi 

puncte negre sau cu porii 

dilataţi 

Punctuaţie: Înainte de conjuncţia 

coordonatoare disjunctivă sau nu se 

pune virgulă. 

Kanal D 23.IX, 

13.33 

Medicii, scris pe 

ecran 

„foloseşte nano-

tehnologia” 

foloseşte nanotehnologia Grafie: Prefixoidul nano- se ataşează 

direct, fără cratimă, la cuvântul-bază. 

Kanal D 23.IX, 

13.38 

Medicii,  

prezentatoare 

„din punct de vedere al 

medicului dermatolog” 
din punctul de vedere al 
medicului dermatolog 

Sintaxă: Gruparea din punct de vedere 

este urmată de un adjectiv (din punct 

de vedere economic), iar din punctul 

de vedere, de un genitiv (din punctul 

de vedere al economiei). 

Kanal D 26.IX, 

19.04 

Ştirile Kanal D, 

voce 

„cetăţeni ucrainieni” cetăţeni ucraineni Lexic: Sufixul cu ajutorul căruia se 

formează substantivul denumind 

numele locuitorului este -ean (sg. 

ucrainean, pl. ucraineni). 

Kanal D 27.IX, 

19.17 

Ştirile Kanal D, 

titlu 

„Iată cine a făcut bani în an 

de criză” 

Iată cine a făcut bani în an 

de criză! 

Punctuaţie: Enunţul exclamativ trebuie 

să fie marcat grafic prin semnul 

exclamării. 

Kanal D 30.IX, 

12.43 

Ştirile Kanal D, 

titraj 

„Purt. cuv. Poliţia 

Capitalei” 
Purtător de cuvânt al 

Poliţiei Capitalei 

Grafie: Ar trebui să fie evitate 

abrevierile care nu sunt generale.  

Sintaxă: Nemarcarea relaţiei 

sintactice. 

Kanal D 30.IX, 

13.10 

Ştirile Kanal D, 

Sport, titlu 

”Să-i batem pe italieni” „Să-i batem pe italieni!” Punctuaţie: Enunţul exclamativ trebuie 

să fie marcat grafic prin semnul 

exclamării.  
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Grafie: Folosirea ghilimelelor 

neromâneşti. 

Kanal D 30.IX, 

13.12 

Ştirile Kanal D, 

Sport, text pe 

ecran 

„Liga Campionior” Liga Campionilor Grafie: Neglijenţă de tehnoredactare. 

Kanal D 30.IX, 

13.17 

Medicii, 

moderator 

„două proceduri interesante 

care domnul doctor o să ne 

arate” 

două proceduri interesante 

pe care domnul doctor o să 

ni le arate 

Sintaxă: Absenţa prepoziţiei pe, marcă 

a complementului direct, şi 

lipsa dublării clitice a complementului 

direct. 

Kanal D 30.IX, 

13.18 

Medicii, 

moderatoare 

„din punct de vedere al 

organismului” 

din punctul de vedere al 

organismului 

Sintaxă: Genitivul cere forma 

articulată a substantivului regent, aici 

inclus într-o locuţiune prepoziţională. 

Kanal D 1.X, 

13.18 

Medicii, 

(moderator) 

„Cum vedeţi din punct de 

vedere al medicinei 

sportive acest subiect?” 

Cum vedeţi din punctul de 

vedere al medicinei sportive 

acest subiect? 

Sintaxă: Genitivul cere forma 

articulată a substantivului regent, aici 

inclus într-o locuţiune prepoziţională. 

Kanal D 1.X, 

13.40 

Medicii, 

moderator 

„aş vrea să revin la un 

filmuleţ care l-am pregătit” 

aş vrea să revin la un 

filmuleţ pe care l-am pregătit 

Sintaxă: Absenţa prepoziţiei pe, marcă 

a complementului direct. 

Kanal D 3.X, 

12.34 

Ştirile Kanal D, 

voce 

„Sănătate maximă […]!” Multă sănătate!  Stilistică: Urarea (făcută Elenei 

Cârstea) este o exprimare colocvială. 

Kanal D 3.X, 

12.45 

Ştirile Kanal D, 

prezentatoare 

„din punct de vedere al 

experienţei profesionale” 

din punctul de vedere al 

experienţei profesionale 

Sintaxă: Genitivul cere forma 

articulată a substantivului regent, aici 

inclus într-o locuţiune prepoziţională. 

Kanal D 4.X, 

19.10 

Ştirile Kanal D, 

titraj 

„Dar e plecat demult?” Dar e plecat de mult? Grafie: Se confundă adverbul demult 

cu gruparea prepoziţională de mult 

(pentru evitarea greşelii, se verifică 

dacă se poate ataşa substantivul timp: 

de mult timp). 
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Kanal D 4.X, 

19.14 

Ştirile Kanal D, 

voce 

„momentele din viaţa lui 

proprie” 

momentele din viaţa lui / 

proprie 

Semantică: Şi pronumele în genitiv 

lui, şi adjectivul proprie indică 

posesorul, prin urmare, asocierea lor 

constituie un pleonasm. 

Kanal D 4.X, 

19.19 

Ştirile Kanal D, 

voce 

„banii pe care i-a câştigat 

ca şi fotbalist” 

banii pe care i-a câştigat ca 

fotbalist 

Sintaxă: Şi este parazitar; nu este 

scuzabil nici măcar de evitarea unei 

cacofonii. 

Kanal D 6.X, 

12.44 

Ştirile Kanal D, 

titraj 

„Trăiţi doamnă!” Trăiţi, doamnă! Punctuaţie: Substantivul în vocativ 

doamnă trebuie separat prin virgulă de 

restul enunţului. 

Kanal D 6.X, 

13.12 

Ştirile Kanal D, 

Sport, titlu 

„Tineret, mândria ţări” Tineret, mândria ţării Grafie: Substantivul articulat, la 

genitiv, trebuia să fie scris cu doi -i 

(primul -i este desinenţa de genitiv, al 

doilea -i este articolul).  

Kanal D 8.X, 

18.54 

Ştirile Kanal D, 

titlu 

„Pleacă băi!” Pleacă, băi! Punctuaţie: Interjecţia băi se desparte 

prin virgulă de restul enunţului. 

Kanal D 8.X, 

19.00 

Ştirile Kanal D, 

titraj 

„Băi ia mâna de pe mine!” Băi, ia mâna de pe mine! Punctuaţie: Interjecţia băi se desparte 

prin virgulă de restul enunţului. 

Kanal D 8.X, 

19.01 

Ştirile Kanal D, 

titraj 

„Terminaţi mă cu circul!” Terminaţi, mă, cu circul! Punctuaţie: Interjecţia mă se separă 

prin virgule de restul enunţului. 

 

 

Recomandări 

● „Scandal monstru la bloc” (Kanal D, 13.XI) − recomandat: scandal-monstru; 

● „Fericirea şi curajul lor este un exemplu pentru toţi” (Kanal D, 21.XI) − recomandat: sunt; 

● „răspunde întrebărilor dumneavoastră” (Kanal D, 23.XI) − recomandat: la întrebările dumneavoastră; 

● „vreţi foarte multe răspunsuri legate de prima noastră temă vizavi de subiectul cu...” (Kanal D, 30.IX) – recomandat: referitoare la; 
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● „foarte multe sarcini nedorite la zece, unşpe, doişpe ani” (Kanal D, 30.IX) − recomandat: unsprezece, doisprezece; 

● „Dansează pentru....el” (Kanal D, 6.X, 13.11) – recomandat: Dansează pentru... el. 

 


