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Kanal D 

(1 iunie – 30 iunie 2010) 

 

 

Post Data,  

ora 

Emisiune, 

autorul greşelii 

Greşeala Forma corectă Explicaţia greşelii 

Kanal D 1.VI, 

12.42 

Ştirile Kanal D, 

titlu 

„Tâlharii prinşi, victima e 

în comă!” 

Tâlharii, prinşi, victima e în 

comă! 

Sintaxă: Elipsa operatorului pasiv a fi 

trebuie marcată grafic prin virgulă. 

Kanal D 4.VI, 

12.30 

Ştirile Kanal D, 

prezentatoare 

„Dorinţa de îmbogăţire  

i-au luat minţile” 

Dorinţa de îmbogăţire i-a 

luat minţile 

Sintaxă: Dezacord. Verbul-predicat  

trebuie acordat cu substantivul la 

numărul singular dorinţa. 

Kanal D 4.VI, 

12.36 

Ştirile Kanal D, 

text scris pe ecran 

„Faceţi loc vă rog!” Faceţi loc, vă rog! Punctuaţie: Secvenţa vă rog trebuie 

separată grafic prin virgulă de restul 

enunţului. 

Kanal D 4.VI, 

12.47 

Ştirile Kanal D, 

voce 

„Ţineţi-vă bine!” Ţineţi-vă bine! Morfologie: Verbele de conjugarea a 

III-a la modul imperativ, persoana a 

II-a plural sunt accentuate pe radical, 

nu pe sufix. 

Kanal D 4.VI, 

18.48 

Ştirea zilei, 

text scris pe ecran 

„Doamnelor puteţi mânca 

pâine!” 

Doamnelor, puteţi mânca 

pâine! 

Punctuaţie: Substantivul în vocativ 

doamnelor trebuie separat prin virgulă 

de restul enunţului. 

Kanal D 4.VI, 

18.52 

Ştirea zilei, 

text scris pe ecran 

„Da, şefu.” Da, şefu’. Grafie: Nepronunţarea articolului 

definit „-l” trebuie marcată grafic prin 

apostrof. 

Kanal D 4.VI, 

18.58 

Ştirea zilei, 

text scris pe ecran 

„Măcar de nişte gogoşi sa 

luam şi noi!” 

Măcar de nişte gogoşi să 

luăm şi noi! 

Grafie: Neglijenţă de tehnoredactare. 

Kanal D 4.VI, 

19.03 

Ştirile Kanal D, 

text scris pe ecran 

„că nu vrei să-ţi preleveze 

organelle” 

că nu vrei să-ţi preleveze 

organele 

Grafie: Neglijenţă de tehnoredactare. 
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Kanal D 4.VI, 

19.14 

Ştirile  Kanal D, 

text scris pe ecran 

„Dă-i drumu în linişte!” Dă-i drumu’ în linişte! Grafie: Nu s-a folosit apostroful care 

marchează nepronunţarea articolului 

hotărât. 

Kanal D 4.VI, 

19.16 

Ştirile Kanal D, 

text scris pe ecran 

„Dă-te omule jos, că a zis 

că îţi aduce banii” 

Dă-te, omule, jos, că a zis că 

îţi aduce banii! 

Punctuaţie: Substantivul în cazul 

vocativ omule trebuie izolat prin 

virgule de restul enunţului.  

Enunţul imperativ trebuie marcat 

grafic prin semnul exclamării. 

Kanal D 4.VI, 

19.19 

Ştirile Kanal D, 

titlu 

„Cum sărbătoreşte Arşinel, 

71 de ani?” 

Cum sărbătoreşte Arşinel 71 

de ani? 

Punctuaţie: Între verbul-predicat şi 

complementul direct nu se pune 

virgulă. 

Kanal D 4.VI, 

19.21 

Şirile Kanal D, 

reporter 

„Găsim la cel mai ieftin 

preţ” 

Găsim la cel mai mic preţ/ 

Produsul cel mai ieftin îl 

găsim 

Semantică: pleonasm. Definiţia 

adjectivului ieftin este „care are un 

preţ (relativ) mic; convenabil” (vezi 

DEX 1998). 

Kanal D 4.VI, 

19.30 

Şirile Kanal D, 

text scris pe ecran 

„Bună Maria!” Bună, Maria! Punctuaţie: Substantivul în vocativ 

Maria trebuie separat prin virgulă de 

interjecţia adresativă. 

Kanal D  

 

6.VI, 

12.32 

 

Ştirile  Kanal D, 

voce 

 

„Care arată datoriile 

românilor cu ratele la 

bănci” 

Care arată datoriile 

românilor în ce priveşte 

ratele la bănci 

Sintaxă: Folosire improprie a 

prepoziţiei cu, în locul unei structuri 

cu sens relaţional (cu privire la, în 

ceea ce priveşte etc.). 

Kanal D 6.VI, 

12.35 

Ştirile Kanal D, 

reporter 

„carnea tocată, care suferă 

şi ea o reducere de preţ” 

 

carnea tocată, care se vinde 

mai ieftin 

Lexic: Folosire nepotrivită a verbului 

a suferi, cu sensul „a fi supus unei 

schimbări”, sens care nu e înregistrat 

în DEX 1998. 

Kanal D 6.VI, Ştirile Kanal D, „O aşteptaţi pe asta e O aşteptaţi pe asta, e Punctuaţie: Cele două propoziţii 
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12.43 text scris pe ecran gustoasă?” gustoasă? juxtapuse trebuie izolate grafic prin 

virgulă. 

Kanal D 7.VI, 

18.46 

Ştirea zilei, 

text scris pe ecran  

„...să-l chemăm pe domnul 

prim ministru la şcoală” 

... să-l chemăm pe domnul 

prim-ministru la şcoală 

Grafie: Substantivul prim-ministru 

este compus şi se scrie cu cratimă. 

Kanal D 7.VI, 

 

18.46 

Ştirea zilei, 

text scris pe ecran 

„Dacă ne i-a şi din ăştia” Dacă ne ia şi din ăştia... Grafie: Scriere greşită a formei de 

indicativ, prezent, persoana a III-a 

singular a verbului a lua. 

Kanal D 7.VI, 

18.53 

Ştirea Kanal D, 

text scris pe ecran 

„Zi-mi e simplu!” Zi-mi, e simplu! Punctuaţie: Verbul la modul imperativ 

trebuie separat în acest context prin 

virgulă de restul enunţului. 

Kanal D 7.VI, 

18.59 

Ştirea zilei, 

text scris pe ecran 

„Îl şti?” Îl ştii? Grafie: Forma de persoana a II-a a 

verbului a şti se scrie cu doi „i”: un „i” 

din radical, al doilea, desinenţa de 

persoana a II-a singular. 

Kanal D 7.VI, 

19.00 

Ştirile Kanal D, 

prezentator 

„Doar poliţiştii l-au salvat 

de furia oamenilor” 

Doar poliţiştii l-au salvat de 

furia oamenilor 

Pronunţare: Substantivul  furie se 

accentuează pe prima silabă. 

Kanal D 7.VI, 

19.04 

Ştirile Kanal D, 

text scris pe ecran 

„Vreau acasă mi-e dor de 

prieteni” 

Vreau acasă, mi-e dor de 

prieteni. 

Punctuaţie: Cele două propoziţii 

juxtapuse trebuie separate grafic prin 

virgulă. 

Kanal D 8.VI, 

18.56 

Ştirea zilei, 

text scris pe ecran 

„Vai de mine.” Vai de mine! Punctuaţie: Enunţul exclamativ trebuie 

marcat grafic prin semnul exclamării. 

Kanal D 8.VI, 

18.58 

Ştirea zilei, 

voce 

„În al douăsprezecelea 

ceas, bugetarii şi 

pensionarii speră să mai 

facă ceva.” 

În al doisprezecelea ceas, 

bugetarii şi pensionarii 

speră să mai facă ceva. 

Sintaxă: Numeralul se acordă în gen 

cu substantivul la singular ceas, deci 

trebuie să aibă formă de masculin. 
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Kanal D 8.VI, 

19.10 

Ştirile Kanal D, 

text scris pe ecran 

 

„Mă întorc la pensie, 

acasă!” 

La pensie, mă întorc acasă! 

Mă întorc acasă la pensie! 

Punctuaţie: Păstrând topica (destul de 

forţată şi nenaturală), cele două 

circumstanţiale nu trebuie separate 

grafic prin virgulă. 

Kanal D 8.VI, 

19.15 

Ştirile Kanal D, 

text scris pe ecran 

 

„Nici o şansă, da.” Nicio şansă, da. Grafie: Conform DOOM2, adjectivele 

negative niciun, nicio se scriu legat. 

 

Kanal D 11.VI, 

12.38 

Ştirile Kanal D, 

text scris pe ecran 

„Veniţi şi ascultaţi.” Veniţi şi ascultaţi! Punctuaţie: Enunţul imperativ trebuie 

marcat grafic prin semnul exclamării. 

Kanal D 11.VI, 

12.38 

Ştirile Kanal D, 

text scris pe ecran 

„Ia să ascultăm.” Ia să ascultăm! Punctuaţie: Enunţul imperativ trebuie 

marcat grafic prin semnul exclamării. 

Kanal D 11.VI, 

12.11 

Ştirile Kanal D, 

text scris pe ecran 

„Dai şi eliberzi cheia.” Porneşti şi eliberezi cheia. Grafie: Neglijenţă de tehnoredactare. 

Kanal D 11.VI, 

12.12 

Ştirile Kanal D, 

text scris pe ecran 

„Mergea aşa lin dar nu mai 

merge deloc.” 

Mergea aşa lin, dar nu mai 

merge deloc. 

Punctuaţie: Conjuncţia adversativă dar 

trebuie separată prin virgulă de restul 

enunţului. 

Kanal D 11.VI, 

12.13 

Ştirile Kanal D, 

text scris pe ecran 

„Am încercat dar se 

îngână.” 

Am încercat, dar se îngână.  Punctuaţie: Înaintea conjuncţiei 

adversative dar se pune virgulă. 
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Kanal D 11.VI, 

12.14 

Ştirile Kanal D, 

text scris pe ecran 

„Opriţi aerul condiţionat, 

puneţi-o în a întăia şi daţi 

în faţă.” 

Opriţi aerul condiţionat, 

puneţi-o într-a întâia/într-a-

ntâia şi daţi în faţă!  

Punctuaţie: Enunţul imperativ trebuie 

marcat grafic prin semnul exclamării. 

Lexic: Forma numeralului ordinal de 

feminin este întâia.  

Kanal D 15.VI, 

12.37 

Ştirile Kanal D, 

text pe ecran 

„Case lovite de trăznet” Case lovite de trăsnet Grafie: Cuvântul se scrie cu „s”, chiar 

dacă se pronunţă cu „z”. 

Kanal D 15.VI, 

12.38 

Ştirile Kanal D, 

text pe ecran 

„Imagini amator” Imagini ale unui amator Sintaxă: Nemarcarea relaţiei 

sintactice. 

Kanal D 15.VI, 

12.48 

Ştirile Kanal D, 

titraj 

„Băi Costele sincer […]” Băi Costele, sincer [...] Punctuaţie: Vocativul se izolează prin 

virgulă. 

Kanal D 16.VI, 

19,16 

Ştirile Kanal D, 

text scris pe ecran 

„Adio celulită!” Adio, celulită! Punctuaţie: Substantivul în vocativ se 

izolează prin virgulă. 

Kanal D 16.VI, 

19,26 

Ştirile Kanal D, 

voce şi titraj 

„câte un biscuite” câte un biscuit Lexic: Forma corectă a cuvântului este 

biscuit. 

Kanal D 16.VI, 

19.38 

Ştirile Kanal D, 

titraj 

„Staţi domnu’ aicea!” Staţi, domnu’, aicea! Punctuaţie: Vocativul se desparte prin 

virgulă de restul enunţului. 

Kanal D 16.VI, 

19.39 

Ştirile Kanal D, 

titlu 

„Alcoolul ia luat minţile” Alcoolul i-a luat minţile Grafie: În acest context, „i” este 

pronume personal, iar „a” este 

auxiliarul verbului a avea, care ajută 

la formarea perfectului compus al 

indicativului, aici la persoana a 3-a 

singular – a luat (ia este forma de 

persoana a 3-a singular, indicativ 

prezent a verbului a lua).  

Kanal D 17.VI, 

19.15 

Ştirile Kanal D, 

titraj 

„Ce zici băiete?” Ce zici, băiete? Punctuaţie: Vocativul se desparte prin 

virgulă de restul enunţului. 
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Kanal D 17.VI, 

19.15 

Ştirile Kanal D, 

titraj 

„Bine atunci vă las […]” Bine, atunci vă las [...] Punctuaţie: După adverbul bine, cu rol 

concluziv, trebuia pusă o virgulă. 

Kanal D 19.VI, 

19.13 

Ştirile Kanal D, 

titraj 

„Dar zic să închizi camera 

şi să vi să iei şi tu celălalt 

bol” 

Dar zic să închizi camera şi 

să vii să iei şi tu celălalt bol 

Grafie: Verbul a veni la persoana a 2-a 

singular, conjunctiv prezent se scrie cu 

doi „i”.   

Kanal D 19.VI, 

19.17 

Ştirile Kanal D, 

text pe ecran 

„întradevăr” într-adevăr Grafie: Într-adevăr este o locuţiune 

adverbială care se scrie cu cratimă. 

Kanal D 21.VI, 

12.38 

Ştirile Kanal D, 

titraj 

„Dacă mureau 6 copii ce 

făceai?” 

Dacă mureau 6 copii, ce 

făceai? 

Punctuaţie: Propoziţia condiţională 

antepusă se desparte prin virgulă de 

regentă. 

Kanal D 21.VI, 

12.40 

Ştirile Kanal D, 

titraj 

„Ah, da se simte foarte 

tare” 

Ah, da, se simte foarte tare Punctuaţie: După adverbul da, trebuia 

să se pună virgulă. 

Kanal D 21.VI, 

12.45 

Ştirile Kanal D, 

titraj 

„Să vină aici că acum îmi 

dau drumul! 

Să vină aici, că acum îmi 

dau drumul! 

Punctuaţie: Propoziţia cauzală se 

separă prin virgulă de regentă. 

Kanal D 24.VI, 

12.41 

Ştirile Kanal D, 

titraj 

„Ce faci fată?” Ce faci, fată? Punctuaţie: Vocativul se desparte prin 

virgulă de restul enunţului. 

Kanal D 24.VI, 

12.43 

Ştirile Kanal D, 

titraj 

„Ce faci mamă?” Ce faci, mamă? Punctuaţie: Vocativul se desparte prin 

virgulă de restul enunţului. 

Kanal D 24.VI, 

13.43 

Medicii, text pe 

ecran 

„Testul Babeş-Papanicolau 

este recomandat a fi 

efectuat măcar odată la un 

interval de unu-trei ani” 

Testul Babeş-Papanicolau 

este recomandat a fi efectuat 

măcar o dată la un interval 

de unu-trei ani 

Grafie: Numeralul adverbial din 

context se scrie în două cuvinte.  

Kanal D 24.VI, 

14.10 

Medicii, 

prezentator 

„un domn a cărei soţie” un domn a cărui soţie Sintaxă: Dezacord în gen (masculin) al 

pronumelui relativ cu antecedentul 

domn. 

Kanal D 24.VI, 

14.35 

Medicii, text pe 

ecran 

„Dr. Florin Radu, medic 

primar chirurg răspunde 

întrebărilor 

dumneavoastră” 

Dr. Florin Radu, medic 

primar chirurg, răspunde 

întrebărilor dumneavoastră 

Punctuaţie: Apoziţia se izolează prin 

virgule. 
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Kanal D 25.VI, 

18.57 

Ştirile Kanal D, 

titraj 

„nici o fată” nicio fată Grafie: Potrivit DOOM2, adjectivul 

pronominal negativ din acest context 

se scrie într-un singur cuvânt. 

Kanal D 25.VI, 

19.25 

Ştirile Kanal D, 

prezentator 

„motoare turate la maxim” motoare turate la maximum Morfologie: Forma corectă a 

locuţiunii adverbiale este la maximum 

(aceasta conţine adverbul maximum, 

nu adjectivul maxim). 

Kanal D 28.VI, 

18.55 

Ştirile Kanal D, 

titraj 

„A venit dintr-o dată” A venit dintr-odată Grafie: Locuţiunea adverbială dintr-

odată conţine adverbul odată, scris 

într-un cuvânt. Adverbul odată a fost 

confundat cu numeralul adverbial o 

dată. 

Kanal D 28.VI, 

19.11 

Ştirile Kanal D, 

titraj 

„Bă tu eşti nebun?” Bă, tu eşti nebun? Punctuaţie: Interjecţia bă se desparte 

prin virgulă de restul enunţului. 

Kanal D 28.VI, 

19.11 

Ştirile Kanal D, 

titraj 

„Hai coborâţi vă rog!” Hai coborâţi, vă rog! Punctuaţie: Construcţia incidentă vă 

rog se separă prin virgulă de restul 

enunţului. 

Kanal D 28.VI, 

19.12 

Ştirile Kanal D, 

titraj 

„Da unde eraţi?” Da’ unde eraţi? Grafie: Nerostirea consoanei finale se 

marchează prin apostrof. 

Kanal D 29.VI, 

14.22 

Medicii, 

prezentatoare 

„ca şi clientă, trebuie să 

urmărim” 

fiind clientă, trebuie să 

urmărim 

Sintaxă: Gruparea ca şi nu este corect 

folosită în acest context, chiar dacă, 

prin utilizarea acesteia, se încearcă 

evitarea cacofoniei. 

Kanal D 29.VI, 

14.27 

Medicii, 

prezentatoare 

„am ajuns pe finalul 

emisiunii” 

am ajuns la finalul emisiunii Sintaxă: Folosirea nerecomandată a 

prepoziţiei pe în locul prepoziţiei la.  

Kanal D 30.VI, 

13.58 

Medicii, 

prezentator 

„aveţi posibilitatea să le 

faceţi [exerciţiile], dar 

numai pe pauza 

publicitară”  

aveţi posibilitatea să le faceţi 

[exerciţiile], dar numai în 

timpul pauzei publicitare 

Sintaxă: Folosirea nerecomandată a 

prepoziţiei pe.  
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Recomandări 

● „Când au început să controleze maşina, şi-au pus mâinile în cap” (Kanal D, 4.VI, 19.24); 

 „Să stai în calea unui asemenea vârtej este ultimul loc de pe pământ în care ai vrea să te afli” (Kanal D, 5.VI, 12.34) – recomandat:  

Să te afli în calea unui asemenea vârtej e ultimul lucru de pe pământ pe care ţi l-ai putea dori;  

 „Ea în mormânt, el după gratii!” (Kanal D, 1.VI, 12.40) – recomandat: Ea, în mormânt, el, după gratii! 

● „merci mult” (Kanal D, 27.VI, titraj) – recomandat: mersi mult; 

● „Craniu..” (Kanal D, 29.VI) – corect: Craniu...  

 

 


